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 راهكار 
 حمايت غير رانتي 

از توليد در نفت

 مخالفت 
 پارلمان شهري پايتخت

با استعفاي نجفي

رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران 
در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد 

جلسه هم انديشي اعضاي شوراي شهر تهران  
با حضور شهردار برگزار شد

خبر

وزير ارتباطات: هر هفته يك محصول 
ايراني با كيفيت معرفي مي شود

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه تحول اقتصاد ديجيتال در كشور 
درحال ش��كل گيري اس��ت از ارائه هفتگي يك محصول ايران��ي با كيفيت و قابل 
رقابت در عرصه جهاني و تدوين بس��ته  7 بندي براي رفع موانع كس��ب وكارهاي 

نوپا خبر داد. 
محمدجواد آذري جهرمي در گفت وگو با فارس در جهرم با بيان اينكه اقتصاد در 
دنيا درحال تحول اس��ت، اظهار كرد: تحول ديجيتال در كشور درحال شكل گيري 
بوده و اقتصاد ديجيتال بحث مهمي در اين تحول است. وي افزود: در فضاي اقتصاد 

ديجيتال نرم افزارها، سامانه ها و سرويس هاي خدماتي نقش ايفا مي كنند. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ش��بكه ملي اطالعات را مدل توس��عه فضاي 
مج��ازي بر مبناي اقتصاد مقاومتي و مورد تاكيد نظ��ام و از مطالبات مقام معظم 
رهبري دانست و بيان كرد: بازيگران و صنعتگران عرصه توسعه شبكه ملي اطالعات 
در اليه خدمات كه بازيگران و صنعتگران حوزه اقتصاد ديجيتال نيز هستند كسب 

وكارهاي نوپايي بوده كه براساس خالقيت هاي جوان ايراني شكل مي گيرد. 
آذري جهرمي درخصوص بسته هاي تدوين شده براي رفع موانع كسب وكارهاي 
نوپا نيز گفت: يك بس��ته 7 بندي عرضه ش��ده كه در كميس��يون اجتماعي دولت 
درحال بررس��ي اس��ت و در صورت تصويب در دولت براساس آن مشكالت كسب 
وكارهاي نوپا در حوزه ثبت، انحالل، تامين منابع مالي، بيمه و ماليات تس��هيل و 
رفع مي ش��ود. وي افزود: با 4 بُعد تسهيل كسب وكارها، تحريك بازار مصرف براي 
كاالي داخلي با نظام تعرفه، فرهنگ س��ازي و تمركز بر كيفيت مي توان مشكالت 

رونق كسب وكارهاي داخلي را حل كرد. 

 افزايش 60 درصدي ترافيك داخلي
وزير ارتباطات با اش��اره به نظام 2تعرفه يي س��رويس هاي داخلي در راس��تاي 
توس��عه بازار اين س��رويس ها اذعان كرد: در نظ��ام 2 تعرفه يي براي مصرف كننده 
نهاي��ي، توليد ايراني با قيمت كمتر و كيفيت بهتر عرضه مي ش��ود و ش��بكه ملي 

اطالعات تضمين كننده مناسب كيفيت سرويس هاي ايراني است. 
وي اف��زود: با اعمال اي��ن مدل تعرفه 60 درصد ميزان ترافيك داخلي كش��ور 
در م��دت كوتاهي رش��د كرد و ميزان نرخ اين رش��د ترافيك 2برابر ميزان رش��د 
بين المللي بوده و بدين معني است كه اعمال اين سياست به نتايج مطلوبي رسيده 
و اين سياس��ت بايد به طور كامل تر اجرا و اش��كاالتي كه وجود دارد، برطرف شود. 
آذري جهرمي از عرضه هفتگي محصول ايراني به بازار خبر داد و خاطرنش��ان كرد: 
ب��راي فرهنگ س��ازي و تبليغ كاالي ايراني بنا گذاش��ته ايم به صورت هفتگي يك 
محصول ايراني با كيفيت و قابل رقابت در عرصه جهاني را معرفي و با اس��تفاده از 

ظرفيت دستياران جوان مميزي كنيم. 
جوان ترين وزير دولت دوازدهم در بخش ديگري از س��خنان خود با بيان اينكه 
براي كيفيت سنجي محصوالت داخلي نيز برنامه يي درحال جمع بندي است، گفت: 
نظام كيفيت سنجي براي ارائه سرويس هاي با كيفيت ايراني مطابق با استانداردهايي 
معرفي مي شود و شركت هاي داخلي نيز بايد در عرصه كيفيت تالش بيشتري كنند. 
آذري جهرمي با بيان اينكه ايران در خدمات بين المللي با تحريم هاي گسترده يي در 
حوزه نرم افزار مواجه است، تصريح كرد: مردم ايران نمي توانند از خدمات با كيفيت 
و تس��هيل كننده بين المللي اس��تفاده كنند و ذهنيت هايي در داخل كشور ايجاد 

كرده اند كه همواره كاالي داخلي را با نماي نامناسب جلوه دهند. 

 ايجاد اعتماد در استفاده از محصول داخلي
وي افزود: امروز دش��منان س��رمايه گذاري س��نگيني براي از بين بردن اعتماد 
مردم انجام داده اند و اش��تباهاتي در داخل وجود دارد كه فضايي كه آنها مي سازند 
به آن دامن مي زنند اما همه بايد تالش كنيم كه اعتماد و امنيت را در مردم جهت 

استفاده از محصوالت داخلي باال ببريم. 
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات ادامه داد: اگ��ر صنعتگران در عرصه فضاي 
مجازي تالش كنند كه كاالي خوب توليد كرده و اعتماد مردم را جلب و 3 خصلت 
كيفيت، قيمت مناسب و امنيت را تضمين كنند بدون شك مردم از كاالي ايراني 

استفاده خواهند كرد. 
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رييس جمهور كش��ورمان با اش��اره به اينكه راه حل مشكل 
سوريه نظامي نيست، گفت: دخالت نيروهاي خارجي كه بدون 
اجازه وارد سوريه شده اند بر مشكالت اين كشور افزوده است. 

به گزارش ايسنا، روحاني پيش از ترك تهران در پاويون 
فرودگاه مهرآباد با اشاره به اينكه سفر من به تركيه به دعوت 
رييس جمهور اين كش��ور براي حضور در دور دوم مذاكرات 
س��ه جانبه ايران، تركيه و روسيه انجام مي شود، اظهار كرد: 
موضوع اين مذاكرات، آينده س��وريه است كه در اين ديدار 
مورد بحث و بررس��ي قرار مي گي��رد. وي افزود: اين دومين 
نشست 3 كشور است كه نخستين نشست در سوچي روسيه 
برگزار ش��د و به دنبال آن نشست، كنگره يي بين معارضين 
سوريه و نيروهاي طرفدار دولت ايجاد شد و قدم هاي مهمي 
براي آينده سوريه و دموكراسي برداشته شد. رييس جمهور 
خاطرنش��ان كرد: اين مذاكرات ادامه روند مذاكرات آستانه 
است. در آستانه تالش هاي زيادي براي ايجاد مناطق كاهش 
تنش انجام شد كه 4 منطقه كاهش تنش هم مشخص شد، 
نيروهاي 3 كش��ور ايران، تركيه، روس��يه و خود سوريه در 
آن حضور دارند در اس��تان هاي حل��ب، ادلب، حما، حمص 
و جن��وب س��وريه اين روند ادام��ه دارد. وي ب��ا بيان اينكه 
در س��وريه مشكالت ادامه دارد، خاطرنش��ان كرد: عالوه بر 
تفرقه هاي قومي و نژادي متاسفانه هنوز مداخالت خارجي 
در سوريه وجود دارد و آنها تروريست ها را تقويت مي كنند. 
حضور نيروهاي امريكايي در بخش هايي از س��وريه به ويژه 
مناطق شرقي سوريه را ش��اهد هستيم. علي القاعده امريكا 
دنبال عدم اس��تقرار كامل دولت س��وريه ب��وده و حتي به 
فك��ر تجزيه اين كش��ور هم اس��ت. دخالت ه��اي نيروهاي 
صهيونيستي نيز بر مشكالت افزوده است. آنها حاكميت ملي 
س��وريه را محترم نمي ش��مارند، برخي مناطق اين كشور را 
بمباران و از تروريست ها حمايت مي كنند. روحاني همچنين 
با اش��اره به اينكه ما معتقديم موضوع سوريه راه حل نظامي 
ن��دارد، تصريح كرد: باي��د از طريق راه حل هاي سياس��ي و 
گفت وگوهاي فراگير، عادالنه و آزاد به دنبال نتايجي باشيم 
كه مدنظر مردم سوريه است با اين وجود مبارزه با تروريسم 
بايد تا پايان ادامه يابد. درست است كه داعش ضربه اساسي 
خورده است اما گروه هاي تروريستي ديگري در سوريه فعال 
هستند. وي ادامه داد: نيروهاي خارجي نبايد نسبت به آينده 
س��وريه دخالت كنند زيرا آينده اين كشور متعلق به مردم 
سوريه است و آنها بايد تصميم بگيرند و بر همين مبنا جامعه 
جهان��ي بايد نظر مردم س��وريه را تاييد كن��د. عالوه بر اين 
در س��وريه مشكالت انساني وجود دارد و بايد به همه مردم 
اين كش��ور كمك هاي انسان دوس��تانه برسد. رييس جمهور 

بي��ان كرد: حضور نيروهاي خارجي در س��وريه بدون اجازه 
دولت اين كش��ور، غيرقانوني و غيرمنطقي اس��ت و بايد به 

آن خاتمه داد. 
به گفته وي، مس��اله بازسازي س��وريه، تدوين و اصالح 
قانون اساسي اين كشور نيز از موضوعات مهم ديگري است 

كه در اين مذاكرات مورد بررسي قرار مي گيرد. 
رييس جمهور ادامه داد: به جز اين مسائل، ايران همواره با 
تركيه و روسيه مذاكرات دوجانبه يي داشته كه اين مذاكرات 
در اين سفر ادامه مي يابد. ما مسائل مهم و فراواني با روسيه 
و تركيه داريم. روسيه س��رمايه گذاري هاي خوبي در زمينه 
راه آه��ن، نيروگاه اتمي و نف��ت وگاز آغاز كرده كه اين روند 
ادامه مي يابد. در مسائل تجاري نيز مذاكرات ما درحال نهايي 

شدن است. 
روحاني در پايان گفت: با تركيه نيز مسائل مشتركي در 
زمينه حمل و نقل و مسائل اقتصادي داريم كه در اين سفر 

اين موضوعات را دنبال مي كنيم. 

 ظريف: حض�ور امريكا در س�وريه باعث افزايش 
شكاف  قوميتي شده است

وزير امور خارجه كش��ورمان همچنين عصر روز گذشته 
در هنگام ورود به فرودگاه آنكارا جهت ش��ركت در نشس��ت 
سران و وزيران امور خارجه ايران، تركيه و روسيه گفت: حضور 
امريكايي ها در س��وريه باعث شده كه شكاف هاي قوميتي در 

داخل سوريه گسترش پيدا كند. 
به گزارش ايسنا، محمدجواد ظريف در جمع خبرنگاران 
در مورد مهم ترين دستور كار نشست مورد اشاره تصريح كرد: 
 در دو سال گذشته توانسته ايم از طريق روند آستارا درگيري ها 
در س��وريه را كاهش دهيم، ولي مهم اين است كه اين روند 
تبديل به يك روند سياسي شود. نشست سوچي شروع يك 
روند سياسي در سوريه است و اميد است كه با دقت و درايت 

تالش هاي صورت گرفته در اين زمينه پيگيري شود. 
وي با بيان اينكه »يكي از اهداف برگزاري نشس��ت سران 
كش��ورهاي ايران، تركيه و روسيه به عنوان كشورهاي ضامن 
آتش بس در سوريه، پيگيري اين موضوع است«، خاطرنشان 
ك��رد: در مدت اخير تحوالت ديگري نيز در س��وريه رخ داده 
اس��ت كه يكي از اين تحوالت، كم ش��دن نقش تروريست ها 
در س��وريه اس��ت. در اين مدت اين امكان فراهم ش��ده كه 
قسمت هاي مهمي از خاك سوريه به خصوص مناطق نزديك 
به پايتخت از حضور تروريس��ت ها پاكسازي شود و مهم اين 
اس��ت كه اين كار با كمترين خسارت انساني به مردم سوريه 

ادامه پيدا كند. 

وي همچنين با بيان اينكه »از نشس��ت قبلي سران سه 
كش��ور ضامن آتش بس در س��وريه تاكنون عالوه بر اتفاقات 
مثبت مورد اش��اره، متاس��فانه برخي تحوالت منفي نيز رخ 
داده اس��ت«، گفت: يكي از اي��ن تحوالت حضور امريكايي ها 
در اين منطقه اس��ت. اين موضوع باعث ش��كاف قوميتي در 
داخل سوريه ش��ده و تاثيرات منفي در منطقه داشته است. 
سياست هاي بس��يار كوته بينانه دولت كنوني امريكا خطرات 
جدي براي آينده س��وريه و منطقه داشته است. از ديگر سو 
تجاوزات رژيم صهيونيستي نيز به اين منطقه ادامه داشته ولي 
در مدت اخير با مقاومت مردم س��وريه افسانه آسيب ناپذيري 

صهيونيست ها با شكست روبه رو شده است. 
اين ديپلمات عالي رتبه كشورمان همچنين به تحوالت 
اخير اش��اره كرد و افزود: ما بر اين موضوع تاكيد داريم كه 
هيچ توجيهي براي نقض حاكميت ارضي سوريه قابل قبول 
نيس��ت البته متوجه شديم كه حركت هاي امريكا و نحوه 
سوءاستفاده امريكا از ش��كاف هاي قوميتي براي بسياري 
نگران كننده اس��ت ولي بر اين موضوع نيز تاكيد داريم كه 
بهترين روش ب��راي مقابله با اين امر، تقويت و حمايت از 

حاكميت ارضي سوريه است. 
وي ب��ا بيان اينكه »ام��روز در ابتدا نشس��ت وزيران امور 
خارجه و س��پس نشست س��ران برگزار خواهد شد«، اظهار 
كرد: محورهاي اصلي اين نشس��ت عالوه بر تاكيد بر اهميت 
تماميت ارضي س��وريه و احترام به آن، تعهد سه كشور براي 
ادامه پيگيري روند سياسي و همچنين انساني در سوريه جهت 

حل اين بحران است. 
وي با بيان اينكه »نشس��ت س��وچي موفقيتي براي حل 
اين بحران بوده« و با ابراز اميدواري مبني بر اينكه اين مسير 
ادامه پيدا كند، در بخش ديگري از صحبت هاي خود در جمع 
خبرنگاران گفت: متاس��فانه از ابتداي روند آستانه شاهد اين 
بوديم كه از سوي برخي كشورهاي غربي كارشكني هايي در 
اين ارتباط صورت گرفت اين در حالي است كه در طول شش، 
هفت سالي كه از بحران سوريه مي گذرد، نشست آستانه تنها 
ابتكاري است كه توانسته مقداري تنش در سوريه را كاهش 
دهد و در راس��تاي حل سياسي اين بحران  به موفقيت هايي 

دست پيدا كرده است. 
وزير امور خارجه كش��ورمان با تاكيد بر اينكه »بحران 
س��وريه باي��د از طريق سياس��ي حل و فصل ش��ود و اين 
راه حل سياس��ي را بايد مردم سوريه ايجاد كنند«، تصريح 
كرد: وظيفه دولت هاي خارجي اين اس��ت كه رس��يدن به 
اين راه حل را براي مردم سوريه تسريع كنند نه اينكه براي 

مردم سوريه تعيين تكليف كنند.

خبر سرمقاله

   چرا موتور »حمايت از توليد داخلي«
بد كار مي كند؟!

 حسين حقگو   تحليلگر اقتصادي 
دو روش ب��راي »حمايت از كاالي ايراني« وجود دارد. يك روش، روش��ي ناموفق و 
امتحان پس داده اما س��هل و آس��ان اس��ت و راه ديگر، راهي نتيجه بخش اما سخت و 
دشوار. روش اول محدود سازي و حصاركشي و از اين طريق ايجاد فضاي امن و آرام اما 
راكد براي محصوالت ايراني است و روش دوم ايجاد فضاي رقابتي و پر جوش و خروش 
اما نيازمند خالقيت و ابتكار و توليد كاالي به روز. متاس��فانه عمدتا راه و روش اول در 
روند توس��عه اقتصادي و صنعتي كش��ورمان غالب بوده اس��ت. چنانكه مثال در همين 
ابتداي س��ال براي حمايت از كاالي ايراني، هيات دولت در نخستين جلسه خود خريد 

كاالهاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي را ممنوع اعالم كرد.
 اقدام��ي كه اگ��ر در همين چارچوب و مح��دوده باقي بماند ش��ايد چندان جاي 
نگراني نباش��د اما تجربه نشان داده است كه اين قصه سر دراز دارد و بايد منتظر انواع 
محدوديت هاي مخل رشد و توسعه اقتصاد ملي و مضر به حال مصرف كنندگان و حتي 

بنگاه هاي صنعتي كوچك و متوسط باشيم كه رفته رفته از راه مي رسند!
حاكميت چند دهه الگوي »خودكفايي« و »جايگزين واردات« و نيز اتكا به صنايع 
مبتني بر منابع خام طبيعي در عمل رش��د و توس��عه اقتصادي و صنعتي مس��تمر و 
پايداري را براي كشور به ارمغان نياورده است)متوسط رشد پايين 2/5تا 3درصدي طي 
حدود 4دهه اخير(. اين درحالي است كه طي 6 برنامه توسعه پس از انقالب صدها ماده 
قانوني در حمايت از توليد داخلي تصويب و غالبا نيز به مورد اجرا گذاشته شده است. 

 چنانك��ه طبق گ��زارش مركز پژوهش ه��اي مجلس از مجم��وع 872 ماده قانوني 
برنامه هاي اول تا شش��م 160م��اده )حدود يك پنجم 18درصد( ب��ه حمايت از توليد 
داخلي اختصاص داده ش��ده است. حمايت هايي از انواع مختلف: ارزي، بيمه يي، تامين 
مالي، ترجيحي، تش��كيالتي، تضمين خريد محصوالت، تعرفه يي، دسترس��ي به بازار، 
مالياتي، ديپلماتيك، رسانه يي و تبليغاتي، قضايي، آموزشي و...)حدود 20نوع حمايت( و 
در بخش هاي مختلف: صنعت، معدن، كشاورزي، انرژي، حمل و نقل، خدمات، صادرات 

غيرنفتي، ساختمان، مسكن و...
ناكامي در رونق و س��رپا بودن توليد داخلي به عنوان هدف اصلي تدوين و تصويب 
اين مجموعه بزرگ از قوانين و مقررات را مي توان در بي پاس��خ ماندن چنين س��والي 
مش��اهده كرد كه چرا با وجود اختصاص يك پنجم قوانين مصوب حمايت از توليد به 
حمايت از تامين مالي- به ويژه از طريق اعطاي تسهيالت بانكي كم بهره به بنگاه هاي 
توليدي- همچنان بدترين مولفه در نظرسنجي پايش محيط كسب وكار، مولفه »مشكل 
دريافت از بانك ها« اس��ت ؟! مركز پژوهش ها در گزارش فوق علل ناكامي سياست هاي 
حمايت از توليد با وجود دغدغه سياستمداران و قانونگذاران كشور سواي مسائل مربوط 
به كيفيت قوانين در نظام قانونگذاري ايران از لحاظ رعايت اصول قانونگذاري در مراحل 
پيش از تصويب و پس از تصويب مي توان عدم تحقق اراده قانونگذار در حمايت از توليد 
عنوان مي كند. براي راس��تي آزمايي وجود عزم و اراده واقعي و نه شعاري در حمايت از 
توليد مي توان اصالح سياس��ت هاي مالياتي را روي ميز قانونگذاران و مس��ووالن نهاد. 
چراكه اگر قرار باش��د رونق توليدي اتفاق بيفتد از معبر اصالح سياس��ت مالياتي و هم 
جهت ش��دن آن با توليد رقابتي گذر خواهد كرد. طبق تازه ترين آمارهاي ارائه ش��ده 
ح��دود نيمي از اقتصاد ايران مالي��ات نمي پردازند، يا از مالي��ات معافند يا از پرداخت 
آن فرار مي كنند. چنانكه رييس كميس��يون اقتصادي مجلس از فرار 30تا 40درصدي 
مالياتي كه بالغ بر 30تا 40هزارميليارد تومان مي ش��ود، خبر مي دهد. همچنين طبق 
گزارش مركز پژوهش ها)براساس جدول داده- ستانده سال 1390( 61/82 درصد كل 
ماليات دريافتي دولت از توليد كنندگان صنايع كارخانه يي كش��ور تامين مي شود. اين 
درحالي است كه ميزان ماليات از بخش خدمات كه سهم آن در توليد ناخالص داخلي 
حدود 3برابر صنعت اس��ت تنها 22درصد ماليات اس��ت. لذا در مجموع الزم اس��ت در 
زمينه ماليات ها اصالحات عميقي صورت گيرد و ضمن افزايش گس��تره ماليات ستاني 
از اف��راد و نهادها و بنگاه هايي كه ماليات نمي پردازند، درصدي از ماليات ش��ركت ها و 
بنگاه هاي توليدي نيز كاهش يابد و مثال از 25حداقل به 20درصد كاهش و با توجه به 
ش��رايط رشد پايين اقتصادي و ركود در بعضي بخش هاي صنعتي اقدام به قسط بندي 
آن شود.«  به قول معروف »اين گوي اين ميدان« اگر به راستي عزم و اراده حمايت از 
توليد و كاالي داخلي به نحو صحيح و اصولي و نه مسكن و مخدروار وجود دارد، كافي 
اس��ت همين يك اصالح را در قالب يك ماده قانوني مصوب و تمام قد پش��ت اجرايي 

شدن آن بايستيم و نشان دهيم كشتيبان را سياستي دگر آمده است!
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صندوق بين  المللي پول كاهش اندك رشد اقتصادي ايران را پيش بيني كرد

رشد 4درصدي اقتصاد در97
 صفحه 3 

 صفحه 2 

جهان

 افول بازار سهام 
در دوران ترامپ

7 رنا
: اي

س
عك

دو روش ب��راي »حماي��ت از كاالي ايراني« وجود 
دارد. يك روش، روشي ناموفق و امتحان پس داده اما 
س��هل و آسان است و راه ديگر، راهي نتيجه بخش اما 
سخت و دشوار. روش اول محدود سازي و حصاركشي 
و از اي��ن طريق ايجاد فضاي امن و آرام اما راكد براي 
محصوالت ايراني است و روش دوم ايجاد فضاي رقابتي 
و پ��ر جوش و خروش ام��ا نيازمند خالقيت و ابتكار و 
توليد كاالي به روز. متاسفانه عمدتا راه و روش اول در 
روند توسعه اقتصادي و صنعتي كشورمان غالب بوده 
است. چنانكه مثال در همين ابتداي سال براي حمايت 
 از كاالي ايران��ي، هيات دولت در نخس��تين جلس��ه 
خود خريد كاالهاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي 

را ممنوع اعالم كرد...

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
گزارش صندوق بين المللي پول از س��هم ارزهاي 
عم��ده و معتب��ر از ذخاير ارزي كش��ورهاي مختلف 
جهان نش��ان مي دهد كه س��هم دالر از ذخاير ارزي 
و مب��ادالت ارزي جهان درحال كاهش اس��ت و اين 
درحالي است كه برخي كشورها ازجمله ايران، روسيه، 
چين و... تالش دارند تا سهم دالر را از مبادالت ارزي 
و ذخاي��ر ارزي خود كاهش دهن��د و در قراردادهاي 
تجاري، صادرات، واردات، مشاركت در سرمايه گذاري 
همچنين ذخاير ارزي و... از پول هاي غيردالري مانند 
يورو اس��تفاده كنند و سهم پول هاي ملي خود مانند 
ريال، يوآن، روبل، لير تركيه و ساير پول هاي شركاي 
تج��اري را در مب��ادالت و ذخاي��ر ارزي خود افزايش 
دهن��د. به گزارش رويترز، صندوق بين المللي پول در 
بررس��ي هاي خود اعالم كرده كه سهم دالر امريكا در 

ذخاير ارزي بانك هاي مركزي...

 چرا موتور »حمايت از 
توليد داخلي« بد كار مي كند؟!

كاهش جهاني سهم دالر از ذخاير ارزي

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 4  

صنعت، معدن و تجارت

14

تاكتيك جذب پول خارجي
تعادل 

جذب سرمايه گذاري مس��تقيم خارجي )FDI( در 
ايران حتي در دوره پس��ابرجام و زماني كه تحريم ها به 
محاق رفته بودند، هيچ گاه به اندازه مطلوب نرسيد. اين 
اتفاق موجب شد، بسياري از تحليلگران اقتصادي به اين 
نتيجه برسند كه عدم توانايي ايران در جذب سرمايه هاي 
خارج��ي ن��ه در عامل بيرون��ي )تحريم( ك��ه در نبود 
زيرساخت هاي داخلي در اقتصاد كشور نهفته است. بر 
همين اساس »رجوع به تجربه جهاني در زمينه تشويق 
سرمايه گذاري خارجي« در مقام يك استراتژي و »ايجاد 
شركت هاي مش��ترك صادراتي« در مقام يك تاكتيك 
مي تواند راهي براي جذب هر چه بيش��تر سرمايه هاي 
خارجي ب��ه اقتصاد ايران باش��د. بر اين اس��اس ايران 
مي تواند افزون بر اقدامات عاجل براي رفع تحريم هاي 
اقتصادي با تقويت بنگاه ه��اي اقتصادي داخلي آنها را 
به س��مت ايجاد ش��ركت هاي صادراتي مشترك سوق 
دهد و به اين ترتيب براي جذب س��رمايه هاي خارجي 
»اعتمادزايي« كند. از جمله اقداماتي كه سياست گذاران 
ايراني بايد در اين راستا انجام دهند نيز مي توان به »رفع 
ابهامات قانوني و دخالت هاي مس��تقيم و غيرمستقيم 

نهادهاي غيرمسوول«...

 حسين حقگو   

دالر
5054 تومان

تمام سکه
1681000 تومان

شاخص بورس
۹7086            

یورو
6205 تومان

روحاني: راه  حل مشكل سوريه، نظامي نيست

واكنش رييس جمهوري به فيلتر شدن تلگرام:

 بناي نظام بر رفع انحصار 
از فضاي پيام رسان ها است

اجراي طرح ترافيك پس از تعطيالت
 مدير واحد صدور آرم س��ازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 
با اش��اره به اجراي طرح ترافي��ك از ديروز)14فروردين ماه( از امكان تهيه 
طرح ترافيك روزانه به روال س��ابق و از طريق س��ايت ش��هرداري تهران و 

شماره گيري كد دستوري #137* خبر داد. 
به گزارش ايس��نا، مصطفي قنبرنژاد با اش��اره به اتمام تعطيالت نوروزي 
و اج��راي طرح ترافيك از روز سه ش��نبه تصريح كرد: امكان تهيه آرم طرح 
www.tehran.ir :ترافيك روزانه از طريق سايت شهرداري تهران به آدرس 
يا شماره گيري كد دستوري #137* با تلفن همراه و تماس با تلفن گوياي 

137و شماره گيري عدد 5 فراهم است. 
براساس گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
 ته��ران، وي تاكيد ك��رد: طرح ترافي��ك 96 تا پايان فروردي��ن ماه جاري 

معتبر است.

بازگشايي مسير شرق به غرب پل كريمخان از هفته آينده
آخرين بخش از عمليات بتن ريزي عرشه شمالي پل كريمخان شامگاه گذشته چهاردهم 

فروردين ماه انجام شد. 
به گزارش مهر، عمليات بتن ريزي عرشه در مسير شرق به غرب پل كريمخان شب گذشته 
به اتمام رسيد تا اين مسير پرتردد ترافيكي پس از سپري شدن دوره گيرش نهايي بتن از اواخر 
هفته جاري زير روكش آس��فالت رفته و نهايتا طي هفته آينده تحويل ش��هروندان شود. عرشه 
شمالي پل كريمخان كه از شامگاه بيست و نهم اسفند ماه سال گذشته به روي تردد خودروها 
بس��ته شده است تاكنون بستر اقدامات عمراني گسترده يي بوده و حجم عظيم فعاليت ها براي 
تغيير وضعيت عرش��ه به صورت 24س��اعته و در قالب 3 ش��يفت كاري انجام شده است تا اين 
عمليات در كوتاه ترين زمان ممكن به س��رانجام برس��د.  پل كريمخان يكي از 7 پل س��واره رو 
فلزي شهر تهران به شمار مي آيد كه به دليل مشكالتي همچون فرسودگي زودرس روكش، از 
كار افتادگي نئوپرن ها، عدم ظرفيت مناسب در مقابل بارهاي جانبي ناشي از زلزله و فرسايش 

درزهاي طولي و عرضي درحال تبديل وضعيت به يك پل كامپوزيت بتني است.



 فيلترين�گ تلگ�رام در كميت�ه مصاديق 
مجرمانه مطرح نش�ده اس�ت؛ ايرنا  عضو ناظر 
مجل��س در كميت��ه تعيي��ن مصادي��ق محتواي 
مجرمانه گفت: موضوع فيلترينگ تلگرام تاكنون 
در جلس��ات كميت��ه تعيين مصادي��ق محتواي 
مجرمانه مطرح نش��ده و به نظر مي رسد كه نظر 
نهايي در مورد اين موضوع با مجاري و مسووالن 
باالتر اس��ت. محمد كاظمي افزود: البته بررس��ي 
اي��ن موضوع مي تواند در دس��تور كار اين كميته 
ه��م قرار گيرد ولي هن��وز اين موضوع در كميته 
مطرح نش��ده اس��ت. او اضافه ك��رد: از آنجا كه 
رياست كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه 
برعهده دادستان كل كشور است، بررسي يا عدم 
بررس��ي موضوع در اين كميته بايد با پيش��نهاد 

وي انجام شود. 
 نشست كميسيون اقتصادي با كرباسيان 
و س�يف درباره وضعي�ت بازار ارز؛ خانه ملت  
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس، از نشس��ت 
مش��ترك كميس��يون متبوع��ش ب��ا وزي��ر امور 
اقتص��ادي و دارايي و ريي��س كل بانك مركزي 
در يك ش��نبه هفته آت��ي خب��ر داد. محمدرضا 
پورابراهيم��ي اف��زود: در اي��ن نشس��ت وضعيت 
نابس��امان بازار ارز و افزايش غيرمنطقي آن مورد 
بررس��ي قرار مي گيرد. او با بيان اينكه نابساماني 
ب��ازار ارز به دليل عدم نظ��ارت بانك مركزي رخ 
داده اس��ت، تصريح ك��رد: اگر اي��ن محورها در 
نشس��ت مشترك كميسيون با كرباسيان و سيف 
مورد توافق قرار نگيرد، طرح كميسيون در قالب 
طرحي دو فوريتي به هيات رييسه مجلس شوراي 

اسالمي تقديم مي شود. 
 ادعاي وزي�ر خارجه بحري�ن درباره يك 
بانك ايراني؛ ايس�نا  وزير ام��ور خارجه بحرين 
در ادعايي بي اس��اس يك بانك ايراني را متهم به 
حمايت مالي از تروريس��م در چند كش��ور عربي 
كرد. به گزارش پايگاه خبري اليوم الس��ابع، خالد 
ب��ن احم��د آل خليفه وزير ام��ور خارجه بحرين 
كه به امارات متحده عربي س��فر كرده است، در 
ادام��ه ادعاهاي خود گفت كه اين بانك از نهادها 
و س��ازمان هايي حمايت مالي كرده اس��ت كه در 
فعاليت هاي تروريس��تي دس��ت دارن��د و دولت 
بحري��ن به زودي تمام اطالع��ات در اين زمينه را 

فاش خواهد كرد. 
 برگزاري سمينار همكاري هاي بين المللي 
س��مينار  مه�ر   چي�ن؛  و  اي�ران  هس�ته اي 
همكاري هاي بين المللي هس��ته يي ايران و چين 
در ادامه برگزاري نشست هاي بين المللي همكاري 
در زمينه انرژي صلح آميز هسته يي در بروكسل، 
مس��كو و اصفهان، روز چهارش��نبه ۲۲ فروردين 
س��ال ج��اري در پكن برگ��زار مي ش��ود. در اين 
س��مينار كه به ميزباني دولت چين برپا مي شود، 
نمايندگاني از سوي كشورهاي 1+5 شركت كرده 
و در مورد موضوعات مختلفي ازجمله چشم انداز 
همكاري هاي بين المللي هس��ته يي در چارچوب 
برجام و ضميمه س��وم آن به بح��ث و تبادل نظر 

خواهند پرداخت. 
 تعيين ميزان اعتماد عمومي به پيام رسان 
داخلي از طريق نظرس�نجي؛ ايلن�ا  يك عضو 
هيات رييسه فراكسيون اميد مجلس با بيان اينكه 
فيلترينگ پيام رس��ان خارجي منجر به اس��تفاده 
از نمون��ه داخلي نمي ش��ود، پيش��نهاد برگزاري 
نظرس��نجي براي تعيين ميزان اعتماد عمومي به 
پيام رس��ان داخلي را مطرح و بر لزوم بازس��ازي 
اعتم��اد عمومي تاكيد كرد. فاطمه س��عيدي در 
رابطه با فيلترينگ تلگرام گفت: اگر به بهانه روي 
آوردن به پيام رسان هاي داخلي، مردم را محدود 
كني��م، نتيجه عك��س خواهيم گرفت. كس��اني 
ك��ه فكر مي كنند با فيلتر كردن يك پيام رس��ان 
خارج��ي موج اقبال به پيام رس��ان هاي داخلي را 
ش��اهد خواهيم ب��ود، دچار خطاي فاحش��ي در 

تحليل هستند. 
 هن�ر يك�ي از ابزارهاي مهم ديپلماس�ي 
اس�ت؛ ايرنا  رييس س��ازمان انرژي اتمي گفت: 
يك��ي از ابزارهاي ديپلماس��ي، هنر اس��ت و اگر 
زمينه هنرورزي در كشور تقويت شود در پيشبرد 
اهداف ديپلماتيك نيز موثر خواهد بود.  علي اكبر 
صالحي دي��روز با بيان اينكه وظيفه ديپلماس��ي 
اين است كه بيشترين منافع را با كمترين هزينه 
براي ملت تامي��ن كند، اظهار كرد: براي اين  كار 
بايد از ابزارهاي گوناگوني اس��تفاده كرد كه يكي 
از آنها هنر اس��ت.  او با اش��اره ب��ه جمله يكي از 
بزرگان مبني بر اينكه »نياكان ما جنگيدند تا ما 
سياست ورز ش��ويم. ما سياست ورزي مي كنيم تا 
فرزندانمان هنرورزي كنند« گفت: از طريق زبان 
هنر مي توانيم بس��تر تفاهمات جهاني را افزايش 

دهيم. 
 اي�ران از گفت وگوي طرف ه�اي موثر در 
حل بحران سوريه استقبال مي كند؛ ايرنا  يك 
منب��ع مطلع ب��ا تاكيد بر اينكه اي��ران همواره از 
گفت وگوي طرف هاي موثر در حل بحران سوريه 
استقبال مي كند، گفت: ايران مخالفتي با تشكيل 
نشستي 4 جانبه با حضور رييس جمهور فرانسه، 

ايران، روسيه و تركيه ندارد. 
كارشناس نزديك به وزارت امور خارجه ديروز با 
بيان اينكه اظهارات منتس��ب به يكي از مقامات 
تركي��ه درخصوص مخالف��ت ايران ب��ا برگزاري 
نشس��ت سران 4 كش��ور، نادرس��ت و غيردقيق 
اس��ت، افزود: ايران از تم��ام طرح هايي كه منجر 
به كارآمدتر ش��دن روند آستانه يا هر طرح صلح 
ديگري شود، استقبال مي كند. با اين حال حضور 
و مش��اركت هر عض��و جديدي در نشس��ت هاي 
مرب��وط به روند آس��تانه بايد ب��ا در نظر گرفتن 
تمامي جوانب امر و با موافقت هر 3كشور ضامن 

انجام گيرد. 
 ص�دور حكم راننده اتوبوس آش�وب هاي 
خيابان پاسداران؛ دانشجو  به گفته رييس كل 
دادگستري استان تهران يكي از پرونده هايي كه 
در روز هاي پاياني س��ال منجر به صدور راي شد، 
پرونده عامل شهادت ماموران نيروي انتظامي در 
خيابان پاس��داران بود كه آخرين جلس��ه دادگاه 

براساس تعيين وقت انجام شده، برگزار شد. 
اسماعيلي افزود: حكم محكوميت راننده اتوبوسي 
كه باعث شهادت 3 نفر از ماموران نيروي انتظامي 
شده بود از سوي دادگاه كيفري يك تهران صادر 

و به صورت ويژه ابالغ شد. 
وي گفت: در صورت اعتراض، پرونده به ديوانعالي 

كشور ارسال خواهد شد. 

روي موج خبر

واكنش رييس جمهوري به فيلتر شدن تلگرام:

بناي نظام بر رفع انحصار از فضاي پيام رسان ها است
هدف از ايجاد پيام  رسان هاي داخلي نبايد فيلتر يا مسدود كردن دسترسي ها باشد

بررسي راه هاي حيات توافق هسته اي در يك نشست اروپايي

اروپا برجام را نجات مي دهد؟
گروه ايران 

اگر داستان بر سر سود اقتصادي بود، شايد خيلي وقت 
پيش اروپا در برابر فشارهاي ترامپ تسليم شده و با او در 
خروج از برج��ام همراهي مي كرد؛ اما نگراني اروپايي ها از 
نابودي توافق هس��ته يي چيزي فراتر از اينهاس��ت. اين را 
مي شود از البه الي بحث كارشناسان غربي كه در نشست 
موسسه سوئدي »سيپري« ابراز كرده اند، دريافت. موسسه 
پژوهش صلح بين الملل اس��تكهلم، در زمان باقيمانده تا 
ضرب االجل تاييد برجام توسط ترامپ در نشستي با حضور 
وزيرخارجه اسبق سوئد و معاون پيشين دبيركل سازمان 
ملل و تني چند از كارشناس��ان غربي اين پرسش را مورد 
بررس��ي ق��رار داد كه » آيا اروپا مي توان��د برجام را نجات 
دهد؟« اين موسسه پاسخ به اين پرسش را »هنر نگهداري 
ي��ك توافق« خوان��د كه به گفته »يان الياس��ون« رييس 
هيات مدي��ره آن، اي��ن كار » تكليف بزرگ اروپا« اس��ت. 
الياس��ون كه سخنران ابتدايي نشست بود، گريزي هم به 
سناريو جديد سه كشور اروپايي زد؛ آنجا كه برخي رسانه ها 
گزارش دادند فرانس��ه، انگليس و آلم��ان به دنبال اعمال 
تحريم هايي جديد عليه ايران به بهانه اقدامات موشكي و 
سياست هاي منطقه يي هستند تا به زعم خود امريكا را به 
ماندن در برجام وادار كنند. اما وزير خارجه پيشين سوئد 
اين را بدترين انتخاب ممكن از سوي اروپايي ها دانست و 
گفت كه »اين مهم اس��ت، اروپا آرام باشد، تحريك نشود 
و از س��ناريوهاي بد يا بدتر جلوگيري كند.« دان اسميت 
مديركل موسس��ه سيپري هم با اش��اره به اينكه در حال 

حاضر برجام با مش��كل روبه رو ش��ده است، موضوع امروز 
اروپا را نه چگونگي رسيدن يا ساختن يك توافق بلكه هنر 
نگهداري آن دانست. به گفته اسميت، پرسش اساسي اين 
اس��ت در ش��رايطي كه اين توافق به دست آمده، در برابر 
ادعاي يك طرف كه مي گويد اين توافق به نفع من نيست، 
چ��ه كاري بايد كرد و چه برخ��وردي بايد صورت گيرد؟ 
اسميت سپس به سياست هاي امريكا در يك ساله حضور 
ترامپ اشاره كرد كه به اعتقاد او مبتني بر برتري خود در 
مقابل قواعد و سيستم بين المللي است كه اين سياست به 

يك چالش جدي براي جهان تبديل شده است. 

 خسارت خروج از برجام
نماينده س��ابق فنالند در پارلمان اروپا هم به عنوان 
سومين سخنران براي آنكه بگويد سياست اروپا بايد در 
قبال ايران چگونه باشد به اقدامات خصمانه امريكا عليه 
ايران در دوران جرج بوش اشاره كرد كه امريكا به  شدت 
مخالف مذاكره اتحادي��ه اروپا با ايران بود، در حالي كه 
اروپا در سال هاي بعد از جنگ عراق معتقد به مذاكره با 
ايران و جلوگيري از جنگ و سياس��ت انزواي ايران بود. 
به اعتقاد خانم تريا كرونبرگ سياست جديد امريكا دو 
خسارت عمده ايجاد مي كند: »نخست، استراتژي جهاني 
اروپا بر پايه چندجانبه گرايي را با چالش مواجه مي كند. 
در حال حاضر اروپا بر سر دو راهي مانده كه آيا سياست 
چندجانبه گرايي كه مورد حمايت چين و روس��يه هم 
هس��ت را دنبال كند يا به پيوندهاي ترانس آتالنتيك 

وفادار بماند. خسارت دوم اين است كه ديپلماسي عدم 
اش��اعه با مشكل مواجه مي ش��ود. « كرونبرگ در عين 
حال كه سياس��ت حمايتي اروپا از برجام را س��تود، به 
عنوان راهكار تاكيد كرد كه اروپا با وجود پذيرش خروج 
امريكا از شركت هاي اروپايي براي مبادالت اقتصادي با 
ايران حمايت جدي كند. اما چرا نماينده س��ابق فنالند 
در پارلمان اروپا چنين پيشنهادي مي دهد؟ او در ادامه 
سخنانش بخشي از دل نگراني اين روزهاي اروپايي ها را به 
ميان كشيد؛ اينكه اگر اروپا اكنون در برابر سياست هاي 
ترامپ نايس��تد، همانند س��ال ۲005 كه در برابر فشار 
امريكا براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت تسليم 
ش��د، استقالل استراتژيك خود را از دست خواهد داد و 
اين روال مرتبا تكرار مي ش��ود؛ از اين رو »اروپا بايد يك 

استراتژي استقالل سياسي داشته باشد. «
آي��ا با خ��روج امريكا از برجام اعتماد كش��ورها به 
توافقات بين المللي سقوط خواهد كرد؟ اين پرسش را 
به شكلي »سوزان دي ماجيو« از موسسه »نيو امريكا« 
مط��رح كرد. به اعتقاد او با اين كار، اعتمادي نيس��ت 
كه ترام��پ هرگونه توافق جدي��دي را نيز پاره نكند. 
»دي ماجيو« تاثير منف��ي ديگر اين اقدام امريكا را بر 
بحران هس��ته يي كره شمالي دانست. به گفته او حال 
براي پيونگ يانگ اين سوال پيش مي آيد كه چرا بايد 
با دولتي توافق كند كه اطميناني به رعايت آن نيست. 
از اين جهت، دورش��دن از برجام مساله عدم اشاعه را 

كامال زير سوال مي برد. 

 نگهداري از برجام، تنها گزينه اروپا
آنچه از س��خنان ديگر كارشناس��ان اين نشست بر 
مي آي��د، تنها گزينه پي��ش روي اروپ��ا در قبال برجام 
حماي��ت از حيات اين توافق اس��ت؛ آنچنان كه عدنان 
طباطبايي مدير موسسه آلماني پژوهش كاربردي شرق 
ديگر س��خنران نشس��ت گفت كه اگر امريكا از توافق 
برجام بيرون برود، اتحاديه اروپا بايد مشوق هايي به ايران 
ارائ��ه دهد تا ايران در توافق باقي بماند و در آن صورت 
براي اتحادي��ه اروپا راه هايي براي حفظ اين دس��تاورد 
ديپلماس��ي چندجانبه وجود خواهد داش��ت. به اعتقاد 
اين پژوهش��گر »اروپا بايد سعي كند كه ايراني ها منافع 
الزم را از اين س��ند بگيرند، چرا كه اگر ايران به اهداف 
برجام نرسد، يك خبر بد براي منطقه و اروپاست و اين 
اتفاق باعث خواهد ش��د ايران هرگز حاضر به گفت وگو 
در مس��ائل ديگر نشود. « اما تيه ري كوويل از موسسه 

فرانس��وي اموربين الملل و استراتژيك اعتقاد دارد اروپا 
باي��د دو برنامه را در دس��تور كار قرار ده��د؛ ابتدا آنكه 
امريكا را قانع كند كه در برجام باقي بماند، از سوي ديگر 
اگر موفق به چنين كاري نش��د، يك برنامه جايگزين را 
اجراي��ي كند كه در صورت اعمال تحريم هاي تازه يي از 
سوي امريكا، از سياس��ت هاي خود در مورد ايران دفاع 
كند. سياستي كه به اعتقاد اين كارشناس ارشد مسائل 

بين الملل به مقابله بين اروپا و امريكا ختم مي شود. 
سخنان كارشناسان اين نشست كه بعضا از مقامات 
س��ابق اروپايي بودند، نش��ان مي دهد پش��ت س��كوت 
و س��خنان ابهام آلود مقام��ات اروپايي درب��اره برجام، 
دل نگراني ه��اي جدي درباره آينده برج��ام وجود دارد. 
اينك��ه اروپا با خ��روج احتمالي امريكا چ��ه اقداماتي را 
در پي��ش گيرد كه اعتبارش بي��ش از پيش نزد جامعه 

بين الملل كاهش نيابد. 

گروه ايران  
»كام م��ردم را با اين گونه حرف ه��ا تلخ نكنيد، در 
فضاي بحران بيكاري تيش��ه به ريشه اشتغال نزنيد.« 
اين عباراتي است كه رييس جمهوري با بيان آنها تالش 
كرده به شايعات و فضاسازي هاي برخي رسانه ها درباره 

فيلترينگ احتمالي پيام رسان »تلگرام« پاسخ دهد. 
ش��ايعاتي كه در تمام طول تعطي��الت نوروزي در 
ش��بكه هاي اجتماعي و برخي خبرگزاري هاي اصولگرا 
بازنشر مي ش��دند و ابهامات زيادي را در افكار عمومي 
ايج��اد كردند. روحاني اما در ديدار با جمعي از مديران 
ارشد اجرايي كش��ور، در واكنش به زمزمه هاي مطرح 
شده درخصوص احتمال فيلتر تلگرام اعالم كرد: »بناي 
نظام بر رفع انحصار از فضاي پيام رس��ان ها بوده اس��ت 
نه فيلتر و بس��تن فضاي مجازي.«  براي نخس��تين بار 
در روزهاي پاياني تعطيالت نوروزي بود كه تس��نيم به 
نقل از بروجردي رييس اصولگراي كميس��يون امنيت 
مل��ي مجلس دهم ط��رح بحث احتمال فيلتر ش��دن 
تلگرام را روي خروجي خود قرار داد. خبري كه با وجود 
گذش��ت چند روز از آن همچنان واكنش هاي مقامات 
و چهره هاي مختلف سياس��ي را به همراه دارد. تسنيم 
روز گذش��ته نيز با انتش��ار اظهارات دبير شوراي عالي 
فضاي مجازي درخصوص دستور رييس جمهوري براي 
فيلترينگ تلگرام تالش كرد تا توپ فيلترينگ تلگرام را 
به زمين دولت دوازدهم بيندازد و دستور محدوديت اين 
پيام رسان را متوجه روحاني كند؛ اظهاراتي كه بالفاصله 
با اظهارات رييس جمهوري در ديدار نوروزي با مسووالن 

اجرايي كشور تكذيب و تعديل شد. 
 فيروزآب��ادي ب��ا بي��ان اينكه تلگرام راهزن اس��ت 
و ميليون ه��ا نف��ر را بي��كار مي كند و با اع��الم اينكه 
رييس جمهور هم به ما دس��تور دادند، كش��ور بايد از 
انحصار پيام رس��ان هاي خارجي خارج شود، گفته بود: 
مرجع تصميم گيري مواردي مرتبط با فضاي مجازي، 
سياس��ت گذاري ها و هماهنگي ها به عهده شوراي عالي 
فضاي مجازي اس��ت.  اما رييس جمهوري چند ساعت 
بع��د از اين اظهارات با تصحيح اظهارات فيروزآبادي بر 
اين نكته تاكيد كرد كه دولت از حق دسترس��ي مردم 
به اطالع��ات آزاد دف��اع و حمايت مي كند و توس��عه 
پيام رس��ان هاي داخلي به اين دليل دنبال مي شود كه 
از انحصار در اين زمينه جلوگيري ش��ود. اظهاراتي كه 
فاصله معناداري با خطر خبري كه رسانه هاي اصولگرا 

طي هفته هاي اخير دنبال مي كردند، داشت. 
حال با گذش��ت چن��د روز از اعالم اي��ن خبر و در 
شرايطي كه بسياري از مردم كوچه و بازار و كاربران در 
شبكه هاي اجتماعي نيز از جريان هايي كه تالش مي كند 

براي پيام رسان هاي عمومي محدوديت ايجاد كنند، به 
انتق��اد پرداختند روز گذش��ته رييس جمهوري نيز به 
 ش��دت نس��بت به احتماالتي كه درباره محدودسازي 
فعاليت تلگرام در كش��ورمان مطرح مي شود، واكنش 

نشان داده است. 

 گسترش دسترسي به اطالعات  ضروري است
رييس جمهور، تقويت اميد و نشاط در جامعه و ايجاد 
فضايي مناس��ب تر براي كار و توليد در س��ال »حمايت 
از كاالي ايراني« را وظيفه و مس��ووليت س��نگين همه 
مسووالن كشور برش��مرد و تاكيد كرد: دولت در عرصه 
ايجاد اش��تغال، مبارزه با فقر تا ريش��ه كني فقر مطلق و 
كاه��ش فاصله مي��ان دهك هاي پردرآم��د و كم درآمد 
جامعه گام هاي ارزنده يي برداش��ته و اين گام ها در سال 

جاري پرشتاب تداوم خواهد يافت. 
روحاني دي��روز و در ديدار نوروزي جمع��ي از وزرا، 
اس��تانداران و مدي��ران دس��تگاه هاي اجراي��ي، اظهار 
داش��ت: م��ردم ولي نعم��ت مس��ووالن و عام��ل اصلي 
 امنيت و وحدت جامعه هس��تند و هم��ه تالش ها بايد 
در راستاي خدمت به مردم و ايجاد فضايي امن تر و توام 

با آرامش و آسايش بيشتر براي آنان باشد. رييس جمهور 
ب��ا بيان اينكه خواس��ت مردم از دولتي ك��ه به آن راي 
داده اند، تالش بيش��تر براي تقويت رفاه و امنيت است، 
گام برداش��تن در مس��ير گسترش بيش��تر دسترسي 
ب��ه فضاي ارتباطي، اطالعات و ق��درت انتخاب مردم را 
ضروري خواند و تاكيد كرد: داشتن پيام رسان هاي ايراني، 
توانمند، امن و ارزان كه بتوانند مشكل و نيازهاي مردم 
را حل كنند، بي ترديد باعث افتخار همگان خواهد بود و 
هدف از ايجاد و تقويت نرم افزارها و پيام رسان هاي داخلي 
فيلتر يا مسدود كردن دسترسي ها نبايد باشد، بلكه بايد 

با هدف رفع انحصار در پيام رسان ها انجام شود. 
روحاني آموزش اس��تفاده بهينه از فضاي مجازي و 
تدوين محتواي مناسب و خوب براي انتشار در اين فضا 
را نيز ضروري خواند و گفت: فضاي مجازي خوب با توليد 
محت��واي خوب، جذاب و مفيد و ن��ه صرفا با انحصار و 

محدود كردن آن، تامين خواهد شد. 
از س��وي ديگ��ر رييس جمه��ور تعامل س��ازنده با 
همس��ايگان و جه��ان را از سياس��ت هاي اصولي ايران 
اسالمي برشمرد و گفت: با تعامل با همسايگان و جهان، 
بي ترديد منافع و سود بيشتري عايد كشور مي شود و اين 

سياست به ويژه در سال حمايت از توليد كاالي ايراني، 
بي��ش از پيش پيگيري خواهد ش��د. روحاني در ابتداي 
اين نشس��ت نيز بعثت پيامبر عظيم الش��ان اسالم)ص( 
را بزرگ ترين حادثه تاريخ بش��ريت خواند و تاكيد كرد: 
هيچ حادثه يي به عظمت بعثت پيامبر اسالم)ص( نيست 
و اي��ن رويداد تاريخ س��از راه هدايت را به ما نش��ان داد.  
رييس جمه��ور همچنين ابراز اميدواري كرد كه س��ال 
97 س��ال بركت و تقويت بيش از پيش امنيت، توسعه، 

برادري و وحدت براي مردم باشد. 

 خروج كشور از انحصار تلگرام
اما قب��ل از صحبت هاي روحاني دبير ش��وراي عالي 
فض��اي مجازي با بي��ان اينك��ه تلگرام راهزن اس��ت و 
ميليون ها نفر را بيكار مي كند، گفت: باتوجه به معضالت 
عديده پيام رسان تلگرام، در شوراي عالي فضاي مجازي به 
اين نتيجه رسيديم كه حتما بايد پيام رسان بومي داشته 
باش��يم.  به گزارش تسنيم، فيروزآبادي گفت: باتوجه به 
معضالت عديده پيام رسان تلگرام، در شوراي عالي فضاي 
مجازي به اين نتيجه رس��يديم كه حتما بايد پيام رسان 
بومي داش��ته باشيم. پيام رسان بومي سكوي اقتصادي و 

چندمنظوره اس��ت و اين تكنولوژي ها بايد حمايت شود. 
اگر قرار شد تمهيداتي درباره پيام رسان تلگرام اتخاذ شود، 
سعي خواهيم كرد كمترين ضرر را فعاالن حاضر در اين 
ش��بكه متحمل شوند.  دبير شوراي عالي فضاي مجازي 
با تصريح اينكه اقتصاد بزرگي به  روي »تلگرام« ش��كل 
نگرفته است، افزود: كساني كه كسب و كار مكمل آنها به  
روي تلگرام است، ما دقت خواهيم كرد كه كمترين ضرر 
و زيان براي اين كسب و كارها باشد.  فيروزآبادي گفت: 
تلگرام هيچ وقت حاضر نش��د در كشور نمايندگي بزند، 
هيچ وقت حاضر نشد با بخش خصوصي كار كند و دشمن 
بخش خصوصي است.  او با بيان اينكه تلگرام مي توانست 
با تبليغات هدف دار، كسب و كار پررونق راه بيندازد، ادامه 
داد: تلگرام مي توانس��ت با بخش خصوصي، كسب و كار 
مشترك داشته باشد. گوگل روزي يك ميليارد تومان از 

بازار ايران تبليغات مي گيرد. 
دبير شوراي عالي فضاي مجازي با اظهار اينكه تلگرام 
در هيچ كشوري پيام رسان غالبي نيست  جز ايران، افزود: 
تلگرام به صورت رس��مي اعالم كرد به عنوان يك سكوي 
اقتصادي استفاده خواهد شد و روش تلگرام تضعيف پول 
ملي ايران است.  فيروزآبادي با تاكيد بر اينكه با توليد پول 
در تلگرام چيزي در كشور خلق نخواهد شد و هر ميزان 
پول تلگرام در كشور مصرف شود معادل آن پول از كشور 
خارج خواهد ش��د، اضافه كرد: تلگرام در حال تبديل به 
شركت هرم مجازي است، نمي توانيم اجازه دهيم چنين 
پولي به كشور وارد شود و تلگرام 50ميليارد دالر ارز را از 
كشور خارج كرد.  او با تصريح اينكه تلگرام راهزن است، 
افزود: چرا از بخش خصوصي ايران دعوت نكرده است كه 

در بخش پول مجازي شركت كند؟
دبي��ر ش��وراي عالي فض��اي مجازي با اع��الم اينكه 
»رييس جمه��ور هم به ما دس��تور دادند، كش��ور بايد از 
انحص��ار پيام رس��ان هاي خارجي خارج ش��ود«، گفت: 
مرجع تصميم گيري مواردي مرتب��ط با فضاي مجازي، 
سياس��ت گذاري ها و هماهنگي ها به عهده ش��وراي عالي 
فض��اي مجازي اس��ت.  مجموع��ه اي��ن اظهارنظرها و 
ديدگاه ه��اي متف��اوت و در برخي موارد متضاد نش��ان 
مي دهد كه موضوع اس��تفاده از پيام رسان هاي داخلي يا 
خارجي همچنان يكي از چالش هاي اساس��ي كشور در 
هفته هاي پيش رو خواهد بود. از يك سو برخي جريانات 
اصولگرا و دلواپس معتقدند كه از طريق محدودس��ازي 
فضاي سايبري و اينترنتي بسياري از مشكالت كشور حل 
و فصل مي شود و در سوي ديگر نيز فعاالن دولت، جامعه 
مدن��ي و گروه هاي اصالح طلب قرار دارن��د كه از آزادي 
دسترس��ي به اطالعات حمايت مي كنند و معتقدند كه 

مردم قادرند بهترين تصميم را اتخاذ كنند. 
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ايران2

چهرهها

در شرايطي كه برخي كشورهاي غربي 
تالش مي كنند تا با اس��تفاده از الگوهاي 
امنيتي غيربومي؛ آرايش امنيتي منطقه 
را ش��كل دهند؛ وزير دفاع و پش��تيباني 
نيروه��اي مس��لح مي گويد: نس��خه هاي 
امنيتي منطقه بايد درون منطقه پيچيده 
ش��ود و نس��خه هايي كه بي��رون منطقه 
پيچي��ده مي ش��ود، غيرقاب��ل تحق��ق و 
غيرقابل پذيرش اس��ت.  به گزارش فارس، امير س��رتيپ امير حاتمي 
در س��فر به روسيه با اشاره به برگزاري كنفرانس امنيتي مسكو گفت: 
معتقديم نسخه هاي امنيتي منطقه بايد درون منطقه پيچيده شود و 
نس��خه هايي كه بيرون منطقه پيچيده مي شود به علت عدم شناخت 
بحران ها و ع��دم تطبيق منافع بازيگران خارج��ي با منافع ملت هاي 
منطقه غيرواقع بينانه، غيرقابل تحقق و غيرقابل پذيرش است.  حاتمي 
تاكيد كرد: نمونه آن را در س��وريه به صورت روش��ن شاهد بوديم. دو 
ائتالف در مواجهه با تروريس��ت ها در سوريه عمل كردند. يكي ائتالف 
مربوط به محور مقاومت و با پشتيباني بي دريغ روسيه كه مبارزه واقعي 
را با تروريس��ت ها داش��ت و منجر به شكست داعش شد و يك طرف 
هم ائتالف به رهبري امريكا كه بسيار گزينشي عمل و تروريست ها را 
مديريت كرد. هر جا مطابق منافع ش��ان بود از آنها پشتيباني كردند و 

هرجا با منافع شان در تضاد بود با آن به مقابله پرداختند.

 نسخه هاي امنيتي منطقه
بايد درون منطقه پيچيده شود

سفير كشورمان در روسيه در خصوص 
برگزاري همزمان اجالس سران سه كشور 
ايران، روس��يه و تركيه در آنكارا و اجالس 
امنيتي مس��كو با حضور وزي��ر دفاع ايران 
گفت: برگ��زاري همزمان اجالس س��ران 
ايران، روس��يه و تركيه در آنكارا و اجالس 
امنيتي مس��كو مي تواند نتاي��ج موثري را 
براي ايجاد صلح و ثبات در منطقه داشته 
باشد.   به گزارش ايسنا، مهدي سنايي اظهار كرد: همكاري ايران، روسيه 
و تركيه يكي از نمونه  همكاري هاي منطقه يي اس��ت كه دستاوردهاي 
قابل توجهي را در بر داش��ته و اين تاييدي است بر اينكه همكاري هاي 
درون منطقه يي براي حل مشكالت از دستاوردهاي بيشتري برخوردار 
است.  وي با بيان اينكه »همكاري سه كشور در كاهش تاثير تروريسم 
و مقابله با گروه هاي تروريستي بسيار موثر بوده است«، خاطرنشان كرد: 
اجالس روساي جمهور سه كشور و حضور همزمان وزير دفاع جمهوري 
اسالمي ايران در اجالس امنيتي مسكو كه با حضور وزراي دفاعي تعداد 
زيادي از كشورها برگزار مي شود، تاكيد مجددي است بر اينكه مشكالت 
و بحران هاي منطقه تنها از مس��ير رايزن��ي و گفت وگو و همكاري هاي 
منطقه يي قابل حل هس��تند. س��نايي افزود: برگزاري همزمان اجالس 
س��ران ايران، روسيه و تركيه در آنكارا و اجالس امنيتي مسكو مي تواند 

نتايج موثري را براي ايجاد صلح و ثبات در منطقه داشته باشد.

 همكاري ايران، روسيه و تركيه
يكي از نمونه هاي موفق همكاري هاي منطقه اي است

عضو كميس��يون ش��وراهاي مجلس 
با اش��اره به تاخير دول��ت در ارائه اليحه 
قانون جامع انتخاب��ات گفت: اگر آخرين 
مهلت مجلس ب��ه دولت ب��راي ارائه اين 
اليحه به اتمام برسد، مجلس به طرح هاي 
خود در اين زمينه ورود مي كند.  قاس��م 
ميرزايي نيك��و در گفت وگو ب��ا خانه ملت 
با اش��اره به وضعيت اليح��ه قانون جامع 
انتخاب��ات در دولت و مجلس گفت: حدود يك ماه قبل جلس��ه يي در 
كميسيون شوراها با حضور نماينده هاي وزارت كشور برگزار شد كه طي 
آن ب��راي آخرين بار فرصت دو ماهه يي به دولت داديم تا اليحه قانون 
جامع انتخابات را به كميس��يون ارائه كند.  او يادآور ش��د: قانون جامع 
انتخابات بايد تمام مس��ائل انتخاباتي از اجرا تا مديريت را در بر بگيرد.  
ميرزايي نيكو همچنين به كميته ديگري كه در كميس��يون ش��وراها 
براي اصالح قانون احزاب تش��كيل شده اش��اره كرد و يادآور شد: اين 
كميته متش��كل از اعضاي كميسيون شوراها، نمايندگان خانه احزاب، 
كميسيون ماده 10 احزاب و دبيران كل احزاب فعال كشور است.  عضو 
كميسيون ش��وراها و امور داخلي كشور در مجلس شوراي اسالمي در 
پايان خاطرنشان كرد: طي جلس��اتي كه تشكيل شد، متوجه ايرادات 
جدي در قانون احزاب ش��ديم كه قرار شده است با تدوين طرحي كه 

نتيجه اين جلسات است، برخي مواد قانون احزاب اصالح شود.

 آخرين وضعيت اليحه قانون جامع انتخابات
از زبان يك نماينده

نماينده دايم ايران در سازمان ملل با 
بيان اينكه برجام نه قابل تغيير است و نه 
قابل مذاكره مجدد، تاكيد كرد كه تداوم 
و اعتبار برجام ب��ه اجراي كامل، موثر و 
بي قيد و ش��رط آن توسط ساير طرف ها 
بس��تگي دارد.  به گزارش برنا، غالمعلي 
خوشرو كه در نشست امسال كميسيون 
خلع سالح در نيويورك سخن مي گفت، 
با اعالم اينكه 10 گ��زارش پياپي مديركل آژانس بين المللي انرژي 
اتمي تاييد مي كنند كه ايران تعهدات هسته يي خود تحت برجام را 
به طور كامل انجام داده است، افزود: برجام مسيري يك طرفه نيست 
و بقيه اعضاي آن نيز بايد به تعهدات خود عمل كنند.  او تاكيد كرد 
كه برجام نه قابل تغيير اس��ت و نه قابل مذاكره مجدد. آژانس تنها 
مرجع صالح ب��راي ارزيابي پايبندي ايران به تعهداتش تحت برجام 
است.  نماينده ايران با اشاره به رهيافت، سياست ها و اقدامات مخرب 
و غيرمسووالنه امريكا در ارتباط با اجراي برجام از آنها به عنوان نقض 
تعهدات اين كش��ور در برجام به ويژه بندهاي ۲6، ۲8 و ۲9 آن ياد 
كرد كه طبق آنها امريكا متعهد است، صادقانه كليه تالش هاي الزم را 
براي تداوم برجام و اجراي موفقيت آميز آن انجام داده و از هر اقدامي 
در جه��ت اخالل در بهره مندي كامل ايران از رفع تحريم ها و عادي 

شدن روابط تجاري و اقتصادي با ايران خودداري كند. 

 برجام نه تغييرپذير است
و نه قابل مذاكره
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3 كالن
تورم توليدكننده؛ 10.5درصد

شاخص بهاي توليدكننده در ايران در 12 ماهه منتهي 
به اسفند ماه 1۳۹۶ نسبت به 12 ماهه منتهي به اسفند ماه 

1۳۹5 به  ميزان 10.5درصد افزايش يافته است. 
به گزارش »تعادل«، شاخص بهاي توليدكننده در  ايران 
براساس سال پايه 100=1۳۹0 در اسفند ماه 1۳۹۶، به عدد 
2۶5.5 رسيد كه نسبت به ماه قبل 1.5درصد افزايش داشته 
است. اين شاخص در اسفند ماه 1۳۹۶ نسبت به ماه مشابه 

سال قبل معادل 12.8درصد افزايش نشان مي دهد. 
طبق اين گزارش تورم توليدكننده بخش كش��اورزي، 
جنگل��داري و ماهيگي��ري، 12.1درص��د، بخش س��اخت 
)صنعت( 15.1درصد، حمل ونقل  و انب��ارداري ۹.1درصد، 
هت��ل و رس��توران 12.۹درص��د و اطالع��ات و ارتباطات 
2.4درصد اس��ت. همچنين بخش هاي آموزش، بهداشت و 
مددكاري اجتماعي با افزايش بهاي توليدكننده همراه بوده 
و تورم توليدكننده آنها به ترتيب به 1۳.۹درصد و 8.۹درصد 

رسيده است. 
بهاي توليدكننده بخش خدمات نيز در اسفندماه افزايش 

داشته و به ۹.۶درصد رسيده است. 

واگذاري سهام 11 شركت دولتي 
در نخستين مزايده سال ۹۷

سهام 11 ش��ركت دولتي در نخس��تين مزايده امسال 
دولت در روز 28 فروردين ماه روي ميز فروش مي رود. 

براس��اس  ك��ه  درحال��ي  »تع��ادل«،  گ��زارش  ب��ه 
سياس��ت هاي كل��ي اص��ل 44 قانون اساس��ي، س��ال ۹۳ 
آخرين مهلت قانون��ي براي واگذاري ش��ركت هاي دولتي 
تعيي��ن ش��ده بود، اي��ن مهل��ت به دليل تاخي��ر دولت در 
اتم��ام واگذاري ه��ا در س��ال هاي ۹4، ۹5 و ۹۶ تمدي��د و 
 قرار ش��د مطابق فهرس��ت منتشر ش��ده بنگاه هاي دولتي 
قابل واگذاري، در سال ۹۶ تعداد ۳۳۷ بنگاه واگذار و به اين 

ترتيب پرونده خصوصي سازي بسته شود. 
با وجود اين س��ازمان خصوصي سازي موفق به واگذاري 
اين تعداد بنگاه در سال گذشته نشد تا واگذاري هاي دولت 
امسال نيز ادامه داشته باشد. بر اين اساس سهام 11 شركت 
دولتي در نخستين مزايده امسال دولت در روز 28 فروردين 

ماه روي ميز فروش مي رود. 
براس��اس اين گزارش، براي اين واگذاري 100درصد 
سهام ش��ركت كش��ت و صنعت دامپروري مغان شامل 
۳ميلي��ارد و 182 ميلي��ون و ۳0۷ هزار س��هم به ارزش 
كل پاي��ه 22 هزار و 1۹۹ ميلي��ارد و ۷۹۹ ميليون ريال، 
40درصد سهام شركت ملي كشت و صنعت و دامپروري 
پارس شامل 1۳0 ميليون و 1۳۶هزار سهم به ارزش كل 
پايه 2 هزار و 1۹۶ ميليارد و 45ميليون ريال، 100درصد 
سهام شركت كش��اورزي و دامپروري سفيدرود شامل ۳ 
ميليون و 1۷ هزار س��هم ب��ه ارزش كل پايه 15 هزار و 
510 ميليارد و ۹20 ميليون ريال، 20درصد سهام شركت 
توسعه نيشكر و صنايع جانبي شامل 228 ميليون و ۶22 
هزار س��هم ب��ه ارزش كل پايه 11 ه��زار و ۷18 ميليارد 
و 2۹5 ميليون ريال، 100درصد س��هام شركت مجتمع 
صنعتي اسفراين شامل يك ميليارد و ۳58 ميليون سهم 
ب��ه ارزش كل پايه ۷ هزار و 1۹4 ميليارد و ۶84 ميليون 
ريال، 100درصد سهام شركت لوله گستر اسفراين شامل 
يك ميلي��ارد و 808 ميليون و 5۹2 هزار س��هم به ارزش 
كل پايه يك ه��زار و ۹1۷ ميليارد و 10۷ ميليون ريال، 
100درصد سهام شركت س��هامي پرورش كرم ابرايشم 
ايران ش��امل ۳25 هزار س��هم ب��ه ارزش كل پايه 2هزار 
و ۳5۹ ميلي��ارد و ۷۶4 ميليون ريال، 100درصد س��هام 
شركت پااليش نفت خوزستان شامل يك ميليون سهم 
به ارزش كل پايه يك هزار و ۷۶۷ميليارد و ۷۶8 ميليون 
ريال، 100درصد نيروگاه زرند به ارزش كل پايه يك هزار 
و ۷50 ميلي��ارد و ۷24ميليون ريال، 40درصد مديريت 
توليد برق زرند ش��امل 4 هزار س��هم به ارزش كل پايه 
1۶ ميليارد و ۳45ميليون ريال و ۳0درصد سهام شركت 
عمران و مسكن س��ازان ش��رق ش��امل ۹00 هزار سهم 
ب��ه ارزش كل پاي��ه 21۹ ميلي��ارد و ۳۶0 ميليون ريال 

قيمت گذاري شده اند. 

 قانون تجارت ايران
بايد اصالح شود

رييس مركز پژوهش ه��اي مجلس بر لزوم اصالح 
قانون تجارت كشور تاكيد كرد. 

به گزارش خانه ملت، كاظم جاللي درباره ضرورت 
اصالح قانون تجارت گفت: بخشي از قوانين كشور نياز 
به بازنگري دارد كه يكي از قوانين كه به بازنگري نياز 

دارد، قانون تجارت كشور است. 
ريي��س مرك��ز پژوهش هاي مجل��س درخصوص 
قوانيني كه نياز به بازنگ��ري دارند، گفت: قانون كار، 
قانون پولي و بانكي، قانون س��رمايه گذاري خارجي و 
قانون تجارت كش��ور بايد م��ورد بازنگري قرار بگيرد، 
البته در اين راستا مركز پژوهش هاي مجلس اقداماتي 

داشته است و اميدوارم ايرادات برطرف شود. 
الزم به ذكر اس��ت كه اليحه قان��ون تجارت در 
حال حاضر براي بررسي به مجلس ارسال شده كه 
براي بررسي هاي كارشناسي به كميسيون تخصصي 

ارجاع مي شود. 

 تمديد ارائه اظهارنامه ماليات 
بر ارزش افزوده تا ۳1 فروردين

با صدور بخشنامه يي از س��وي رييس كل سازمان 
امور مالياتي كش��ور، مهلت ارائ��ه اظهارنامه ماليات بر 
ارزش افزوده دوره زمس��تان ۹۶ ت��ا ۳1 فروردين ماه 

۹۷ تمديد شد. 
به گ��زارش »تعادل«، س��يدكامل تقوي نژاد رييس 
كل س��ازمان امور مالياتي كش��ور، طي بخش��نامه يي 
اع��الم ك��رد: باتوج��ه به مص��ادف بودن مهل��ت ارائه 
اظهارنامه دوره چهارم »فصل زمس��تان« سال 1۳۹۶ 
با تعطيالت نوروز و باتوجه به درخواست هاي موديان، 
موضوع نظ��ام ماليات بر ارزش اف��زوده و براي تكريم 
مودي��ان و فراهم آوردن زمينه اج��راي تكاليف قانوني 
ب��راي آنان، بنا ب��ه اختيار حاصل از قان��ون و مقررات 
مالي��ات بر ارزش افزوده، مودي��ان مي توانند اظهارنامه 
دوره چه��ارم مالياتي »فصل زمس��تان« س��ال 1۳۹۶ 
را ت��ا پاي��ان روز جمعه ۳1 فروردين م��اه 1۳۹۷ ارائه 
كنند. براس��اس اي��ن گزارش، در اين بخش��نامه آمده 
اس��ت: موديان مالياتي كه اظهارنامه ماليات بر ارزش 
افزوده فصل زمستان سال 1۳۹۶ را تا ۳1 فروردين ماه 
۹۷ ارائه كنند، مي توانند در صورت درخواست كتبي، 
از بخش��ودگي جرايم عدم ارائ��ه اظهارنامه و تاخير در 
پرداخ��ت ماليات و عوارض متعلق در موعد مقرر براي 

دوره مزبور استفاده كنند. 

اخبار كالن
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معاون وزير كار از ابالغ بخشنامه مزد پيش از ۳1 فروردين خبر داد 

بالتكليفي دستمزد ۷0درصد كارگران
نماينده كارگران: فعال قراردادهاي امسال بر اساس دستمزد قانون سال ۹6 بسته شود

گروه اقتصادكالن|
نيمي از ماه اول س��ال جديد گذشت اما هنوز 
دس��تمزد ۷0درصد كارگران مشخص نشده است 
و معل��وم نيس��ت كارفرماها حقوق س��ال جديد 
كارگران خود را بر اساس چه معيار قانوني تعيين 
كنند. جريان از اين قرار اس��ت كه س��ال گذشته 
به علت اعتراض نمايندگان كارگري و كارفرمايي 
به يك��ي از بندهاي بودج��ه ۹۷، مذاكرات تعيين 
دستمزد ۹۷ كه طبق سنوات گذشته بايد تا پايان 
اس��فندماه تعيين تكليف مي شد، نيمه تمام باقي 
ماند؛ در آخرين جلسه شوراي كار كه در روزهاي 
پاياني سال گذش��ته برگزار شد، افزايش دستمزد 
حداقل بگيران )كارگران ساده( 1۹.8درصد تعيين 
شد اما از آنجايي كه كارگران ساده تنها ۳0درصد 
از جامع��ه كارگري كش��ور را تش��كيل مي دهند، 
تعيين تكليف مابقي كارگران كه در گروه كارگران 
غير س��اده و با عنوان »س��اير سطوح مزدي« قرار 
مي گيرند به س��ال جديد موكول شد. معاون وزير 
كار روز گذش��ته در اين خص��وص اعالم كرد كه 
دس��تمزد ۹۷ حداكثر تا پايان فروردين مشخص 
مي شود. نماينده كارگران در شوراي عالي كار در 
زمينه محور اختالف بر سر تعيين دستمزد »ساير 
س��طوح« گفته كه پيش��نهاد نمايندگان كارگري 
براي تعيين دس��تمزد ساير سطوح مزدي افزايش 
12درصدي و پيش��نهاد كارفرمايان 8.۳ درصدي 
ب��وده اس��ت. علي خداي��ي در خص��وص تكليف 
دس��تمزد اين كارگران در سال جاري اظهار كرده 
اس��ت كه قراردادهاي امس��ال بر اساس دستمزد 
س��ال ۹۶ بسته ش��ود و بعد از تعيين دستمزدها 

مابه التفاوت ها به كارگران پرداخت شود. 

 پرونده دستمزد تا ۳1 فروردين بسته 
مي شود

احمد مش��يريان مع��اون رواب��ط كار وزير كار 
در مصاحبه ي��ي با مهر درباره زمان از س��رگيري 
مذاكرات تعيين دس��تمزد ش��اغالن داراي س��اير 
س��طوح مزدي گف��ت: طي هفته آينده جلس��ات 
مش��ترك نمايندگان كارگ��ري، كارفرمايي و وزير 
كار براي تصميم گيري در خصوص دستمزد ساير 

سطوح مزدي تشكيل خواهد شد. وي ادامه داد: با 
توجه به اينكه در جريان جلس��ات روزهاي پاياني 
سال گذش��ته توافقات كلي و مذاكرات اصلي بين 
گروه ه��اي كارفرماي��ي و كارگري ص��ورت گرفته 
اس��ت، ادامه جلس��ات زمانبر نخواهد بود و قطعا 
پرونده دس��تمزد ۹۷ طي دو هفته آينده و قبل از 

پايان فروردين ماه بسته مي شود. 
مع��اون رواب��ط كار وزي��ر كار با بي��ان اينكه 
اميدواري��م هفته آينده پرونده دس��تمزد امس��ال 
 نهايي ش��ود، گفت: ام��ا قطعا تا پاي��ان فروردين 
درخصوص دس��تمزد ساير سطوح مزدي با حضور 
نماين��دگان كارگري و كارفرماي��ي تصميم گيري 
خواهد ش��د. مش��يريان تاكي��د كرد: بخش��نامه 
دس��تمزد ۹۷ قطعا تا قبل از ۳1 فروردين و پيش 
از پرداخت نخس��تين دس��تمزد كارگران از سوي 

وزير كار ابالغ مي شود. 
در آخرين نشست مذاكرات مزدي ۹۷ در قالب 
ش��وراي عالي كار در روزهاي پاياني سال گذشته، 
دس��تمزد »حداقلي بگيران« يعني ش��اغالني كه 
دستمزد پايه آنها در سال ۹۶ به ميزان ۹2۹هزار و 
۹۳1تومان بود، با افزايش 20درصدي 185هزارو 
۹8۶توم��ان افزاي��ش ياف��ت ت��ا دس��تمزد پايه 
حداقلي بگيران در سال ۹۷ به حدود يك ميليون و 

115هزار تومان برسد. 
بر اساس گزارش ها، حق بن كارگري براي سال 
۹۷ ثبت ش��د و همان 110هزار تومان تعيين شد 
و حق مس��كن نيز بر اس��اس مصوبه سال گذشته 
هيات وزيران 40هزار تومان خواهد بود كه اين دو 
رديف نيز به دس��تمزد پايه حداقلي بگيران اضافه 

مي شود. 
اما دس��تمزد ش��اغالني كه بيش از ۹2۹هزار 
و ۹۳1 تومان اس��ت، تحت عنوان »س��اير سطوح 
مزدي« شناخته مي شوند كه به دليل اختالف نظر 
نماين��دگان كارگ��ري و كارفرماي��ي ب��ه بع��د از 

تعطيالت نوروز موكول شد. 

  اختالف بر سر مزد كارگران غيرساده 
بر اس��اس مذاكرات صورت گرفته در روزهاي 
پاياني س��ال گذش��ته ميان نمايندگان كارگري، 

كارفرماي��ي و دولت در جلس��ات متعدد ش��وراي 
عالي كار به رياست علي ربيعي وزير كار، دستمزد 
۹۷ ب��راي كارگ��ران »حداقلي بگير« نهايي ش��د 
و دس��تمزد پايه اين گروه از كارگ��ران با افزايش 
20درصدي از ۹2۹هزار و ۹۳1 تومان سال ۹۶ به 

حدود يك ميليون و 114 هزار تومان رسيد. 
ه��ر چند براي دس��تمزد حداقلي بگي��ران نيز 
افزايش حدود 20درصدي از سوي وزير كار اعالم 
و رقم دقيقي در اين خصوص اعالم نش��ده است؛ 
اما با فرض توافق نمايندگان كارگري و كارفرمايي 
روي مصوبه افزايش 20درصدي، حداقل دستمزد 
يك كارگر مجرد )با احتساب كمك هزينه 40هزار 
تومان��ي مس��كن و حق ب��ن 110ه��زار توماني(، 
يك ميليون و 2۶4هزار تومان و حداقل دس��تمزد 
كارگران متاهل داراي يك فرزند )با احتساب حق 
اوالد( حدود يك ميليون و ۳۷5هزار تومان است. 

اما بخش اعظمي از نيروي كار تحت پوش��ش 
قان��ون كار را افرادي تش��كيل مي دهند كه بنا به 
داليلي از جمله سوابق كاري بيشتر، تحصيالت و 
ساير موارد از پايه حقوق باالتري نسبت به حداقل 
پايه مصوب وزارت كار برخوردارند كه تحت عنوان 
»ساير س��طوح مزدي« ش��ناخته مي ش��وند. در 
خصوص اين گروه از كارگران، نمايندگان كارگري 
و كارفرمايي در روزهاي پاياني س��ال گذش��ته در 
جلسات مكرر شوراي عالي كار به توافق نرسيدند 
تا تعيين تكليف دس��تمزد اين كارگران، به بعد از 

تعطيالت نوروز موكول شود. 

 جمعيت ۷0درصدي »ساير سطوح مزدي«
عضو كارگري ش��وراي عالي كار در گفت وگو با 
مهر با تاييد اين خبر كه تصميم گيري در خصوص 
»س��اير س��طوح مزدي« به بعد از پايان تعطيالت 
نوروزي با دعوت وزارت كار موكول ش��د، گفت: بر 
اس��اس آمارهاي موجود، دستمزد دريافتي حدود 
82درصد كارگران در حال حاضر زير يك ميليون 

و 400هزار تومان است. 
وي ب��ا بيان اينكه حدود ۳0درصد از كارگران، 
حداقل دس��تمزد مطل��ق را دريافت مي كنند و به 
تعبيري »حداقلي بگير« هستند، افزود: اين گروه از 

كارگران، يا افراد جديدالورود به بازار كار هستند يا 
با وجود سابقه كاري، اما به دليل جابه جايي شغلي 

مشمول دريافت حداقل دستمزد شدند. 
عض��و كارگري ش��وراي عالي كار با اش��اره به 
اينكه ۷0 درصد از كارگران در گروه »ساير سطوح 
مزدي« قرار دارند كه هنوز در خصوص دس��تمزد 
س��ال ۹۷ آنها تصميم گيري نش��ده است، گفت: 
براي نماين��دگان كارگري، احق��اق حق كارگران 
مالك است و به هيچ وجه حقوق كارگران را فداي 

سرعت و زمان تعيين دستمزد نمي كنيم. 
خدايي ادامه داد: اگر طبق قانون كار قرار است 
در خصوص تعيين دس��تمزد كارگران بر اس��اس 
مذاكرات س��ه جانبه تصميم گيري ش��ود، براي ما 
منفعت جامعه كارگري از اولويت بيشتري نسبت 

به سرعت زمان تعيين دستمزد برخوردار است. 
وي اف��زود: با توجه به اينكه پرونده دس��تمزد 
۹۷ همچن��ان باز اس��ت، تعيين تكليف س��ريع تر 
دس��تمزد ۹۷ از مطالبات جامعه كارگري اس��ت 
كه نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار تالش 
خود را براي تعيين مزد منطقي انجام خواهند داد. 

 تكليف كارگران پيش از نهايي شدن دستمزد
خدايي در پاس��خ به اين س��وال كه با توجه به 
نهايي نشدن دستمزد شاغالن داراي ساير سطوح 
م��زدي، تكليف قانوني رقم ق��رارداد كارفرمايان با 
اي��ن گروه از كارگران چيس��ت؟ گف��ت: عالوه بر 
اينكه زمان قرارداد برخ��ي كارگران از ابتداي هر 
سال تا انتهاي همان سال است، زمان آغاز و پايان 

بسياري از قراردادهاي كار نيز مي تواند در يكي از 
روزهاي هر س��ال باش��د به اين ترتيب كه ممكن 
است زمان آغاز قراردادي آذرماه ۹۶ و زمان پايان 
آن پايان سال ۹۷ باش��د؛ بنابراين كارفرما بايد با 
قيد دس��تمزد جاري با نيروي كار قرارداد منعقد 
كند؛ اما به محض تصويب دس��تمزد سال جديد، 
بايد مابه التفاوت دستمزد به كارگر پرداخت شود. 
خدايي درب��اره ادامه مذاك��رات براي تعيين 
 تكلي��ف دس��تمزد س��اير س��طوح م��زدي كه
۷0 درصد نيروي كار را شامل مي شود نيز گفت: 
ب��ا توجه به ش��رايط موجود، آخرين پيش��نهاد 
نمايندگان كارگري براي تعيين دس��تمزد ساير 
س��طوح مزدي افزايش 12درصدي نس��بت به 
پايه حقوق س��ال ۹۶ به ع��الوه رقم ثابت روزانه 
24188ريال اس��ت و ب��ه اعتقاد م��ا مذاكرات 
س��ه جانبه گرايي انجام شده و هم  اكنون شركاي 

اجتماعي بايد تصميم گيري كنند. 
بر اس��اس اين گزارش، در مقابل پيش��نهاد 
نمايندگان كارفرمايي در خصوص ميزان افزايش 
دستمزد ساير س��طوح مزدي، پيشنهاد افزايش 
8.۳درص��دي به عالوه روزان��ه ۳۳۳۳5 ريال را 

ارائه دادند. 
 قرار اس��ت ط��ي روزه��اي آينده نشس��ت 
مشترك كارفرمايان و كارگران با وزير كار براي 
تعيين درصد افزايش دس��تمزد س��اير س��طوح 
مزدي ادامه يابد تا پيش از پرداخت نخس��تين 
دستمزد سال ۹۷ يعني ۳1 فروردين ماه پرونده 

دستمزد بسته شود. 

گروه اقتصاد كالن|
صندوق بين المللي پول در جديدترين گزارش 
خود درخصوص ايران به بررس��ي وضعيت اقتصاد 
ايران و تنگناه��اي موجود پرداخته و راهكارهايي 
را هم براي بهبود ش��رايط اقتصاد ارائه داده است. 
در اين گزارش كه به ارزيابي اقتصاد ايران در بازه 
زمان��ي س��ال هاي 2018-201۷ )س��ال 1۳۹۶( 
پرداخت��ه، رش��د اقتص��ادي در اين ب��ازه زماني 
4.۳درصد پيش بيني ش��ده اس��ت. اما پيش بيني 
اي��ن نهاد بين المللي از رش��د اقتص��ادي ايران در 
بازه زماني 201۹-2018 ميالدي )س��ال 1۳۹۷( 
حاك��ي از افت رش��د اقتصادي اي��ران به 4درصد 
اس��ت. اين گزارش همچنين ت��ورم 12درصدي و 
ن��رخ بيكاري باالي 11درصد را براي اقتصاد ايران 

در همين مدت پيش بيني كرده است. 
نكته يي كه گزارش اخي��ر صندوق بين المللي 
پ��ول را ج��ذاب  و تامل برانگي��ز ك��رده، تاثي��ر 
نااطميناني ه��ا ب��ر اقتص��اد ايران اس��ت كه اين 
مساله همچنان جذب س��رمايه گذاري خارجي را 
تحت تاثير قرار داده و گس��ترش روابط بانكي را با 
اما و اگر همراه كرده اس��ت. گزارش اخير صندوق 
بين المللي پول گرچه ب��ه بازيابي بخش غيرنفتي 
اقتصاد اي��ران پس از رفع تحريم هاي هس��ته يي 
اذع��ان ك��رده، ام��ا با اين ح��ال، اش��اره مي كند 
كه ضعف بخ��ش بانكي، تنگناهاي س��اختاري و 
افزاي��ش نااطميناني ها، ريس��ك هايي را بر اقتصاد 
ايران تحميل مي كند. ايجاد اشتغال براي جوانان 
تحصيلكرده، افزايش سطح استانداردهاي زندگي 
و دس��تيابي به نرخ هاي رشد باالتر نيازمند اتخاذ 
سياست هاي هوشمندانه و دنبال كردن اصالحات 
عميق چندوجهي با وج��ود تنش هاي موجود در 

فضاي داخلي و جغرافياي سياسي منطقه است. 

 نياز به اصالحات عميق تر اقتصاد
گزارش صندوق بين الملل��ي پول بر اصالحات 
بخش مالي تاكيد و عنوان كرده است كه بازسازي 
و اصالح س��اختار بانك ها و ش��فافيت آنها بايد در 
اولوي��ت قرار گيرد. اين گ��زارش همچنين عنوان 
كرده است كه بانك هاي دولتي بايد در اسرع وقت 
شروع به آماده س��ازي و اجراي برنامه هاي بازيابي 

كنند. 
صن��دوق بين المللي پ��ول تاكيد كرده اس��ت 
ك��ه اصالح��ات عميق ت��ري براي پر ك��ردن خأل 
زيرساخت ها، ايجاد مش��اغل بيشتر و كاهش فقر 
نياز است. اين گزارش بر اين نكته تاكيد كرده كه 
اصالحات بايد بر تنوع بخشي اقتصاد، بهبود فضاي 
كسب و كار، تقويت چارچوب ورشكستگي بانك ها 
و تسهيل ورود به بازار متمركز شود. بانك جهاني 
مسووالن را به افزايش نيروي كار زن با استفاده از 
كاهش موانع اشتغال زنان، پرداخت يارانه مراقبت 
از ك��ودكان به زنان كم درآمد و مقابله با اش��تغال 

غيررسمي تشويق كرده است. 
گزارش صندوق بين الملل��ي پول همچنين به 
بررس��ي رش��د اقتصادي ايران پرداخت��ه و عنوان 
كرده اس��ت كه باتوجه به توافق هس��ته يي انتظار 
مي رود رش��د اقتص��ادي ايران در س��ال 2018-

201۷ به 4.۳درصد برس��د. در نيمه نخست اين 
بازه، با كمك سياس��ت هاي پولي و مالي حمايتي، 
بازيابي بخش س��اخت و ساز و خدمات، بازيابي به 

بخش غيرنفتي اقتصاد ايران گس��ترش پيدا كرد. 
نرخ بيكاري در نيمه 2018-201۷ به 11.۷درصد 
كاهش پي��دا كرد اما همچنان نرخ بيكاري به ويژه 
در مورد زنان و جوانان باالست. نرخ تورم متوسط 
در 11 ماهه 2018-201۷ به كمك كاهش قيمت 
مواد غذايي و پايداري قيمت ها به طور متوسط به 
۹.۹درصد رس��يد. بازار ارز در اوايل س��ال 2018 
ميالدي ناپايدار بود و به دنبال آن، نرخ س��ود در 
م��اه فوريه افزايش پيدا كرد و فاصله بين نرخ بازار 

و نرخ رسمي به كمتر از 20درصد رسيد. 

 پيش بيني كاهش رشد اقتصادي ايران
براساس اين گزارش، انتظار مي رود كه رشد توليد 
ناخالض داخلي واقعي ايران در سال 2018-201۹ 
به 4درصد كاهش پيدا كند؛ چراكه توليد نفت ايران 
در اوپ��ك تثبيت خواهد ش��د. عالوه بر اين، رش��د 
اقتص��ادي ايران در ميان مدت ب��ه ميزان 4.5درصد 
پيش بيني ش��ده است. همچنين پيش بيني مي شود 
كه حساب جاري ايران به دنبال بهبود قيمت نفت و 

افزايش صادرات گاز با مازاد مواجه شود. 
انتظار م��ي رود نااطميناني ه��اي موجود جذب 
س��رمايه گذاري مس��تقيم خارجي را مغلوب كند و 
مانع گسترش روابط بانكي شود. باتوجه به سركوب 
رش��د نقدينگي براي محدود كردن اث��رات ثانويه 
كاه��ش نرخ ارز، انتظار مي رود كه نرخ تورم حدود 

12درص��د باقي بماند. همچني��ن گزارش صندوق 
بين المللي پول اش��اره كرده اس��ت ك��ه باتوجه به 
سرعت ايجاد اشتغال و شمار افراد جديدي كه وارد 
بازار كار مي شوند، پيش بيني مي شود نرخ بيكاري 

باالي 11درصد باقي خواهد ماند. 

 پيشنهاداتي براي افزايش انضباط مالي
صن��دوق بين المللي پ��ول همچنين ب��ه ارائه 
راهكارهايي براي اقتص��اد ايران پرداخته و عنوان 
كرده اس��ت كه الزام به تهيه و انتش��ار استراتژي 
ميان مدت مديريت بدهي هاي دولت، برنامه ساالنه 
اس��تقراض و نيز انتشار و بررسي آمارهاي مربوطه 
مي تواند منجر به افزايش ش��فافيت و جلب بيشتر 
اعتم��اد س��رمايه گذاران به ظرفي��ت دولت براي 
بازپرداخت بدهي شود و درنهايت هزينه استقراض 

كاهش يابد. 
اين نهاد بين المللي، تقويم زماني از پيش اعالم 
ش��ده صدور اوراق، تنوع بخش��ي ب��ه تعداد و نوع 
اوراق قرضه دولتي صادر شده و مزايده هاي رقابتي 
را از عوامل دستيابي به نظم بيشتر و بيشتر شدن 
حجم نقدينگي در بازار سهام ايران برشمرده است. 
صندوق به مقامات پيش��نهاد كرده با توسعه بازار 
به س��مت سيستم معامالتي اوليه حركت كنند تا 
به تنوع س��رمايه گذاري و ايجاد بازارهايي با عمق 

بيشتر كمك كنند. 

 راه هاي دسترسي به بازار سرمايه بين المللي
صندوق بين المللي پول با اشاره به اين موضوع 
كه طبق حسابرس��ي هاي در حال جريان، نسبت 
بدهي هاي مع��وق دولت به بانك ه��ا، پيمانكاران 
بخ��ش خصوصي و س��ازمان تامي��ن اجتماعي به 
حدود ۳0درصد از توليد ناخالص داخلي رس��يده 
است، توسعه س��ريع تر بازار اوراق قرضه دولتي را 
راه غلبه ايران بر محدوديت دسترس��ي اين كشور 
به بازارهاي سرمايه بين المللي و كاهش توسل به 

انتشار پول براي تامين كسري بودجه مي داند. 
صن��دوق بين الملل��ي پول در بخ��ش ديگري 
از گزارش خود به مس��اله توس��عه ب��ازار صادرات 
كاالهاي غيرنفتي ايران اش��اره كرده اس��ت كه با 
وجود سهم عمده منابع طبيعي از صادرات ايران، 
سهم اين منابع از توليد ناخالص داخلي اندك است 
و الزم است ايران نسبت به افزايش تعداد شركاي 
خارجي خود اقدام كند. صندوق پول ارتقاي توان 
رقابتي صادراتي، جذب بيشتر سرمايه گذاري هاي 
خارجي، رفع موانع تجاري و گسترش پيمان هاي 
تج��اري دوجانبه و چندجانب��ه را از عوامل كمك 
به دستيابي هدف توسعه صادرات غيرنفتي كشور 

مي داند. 
صندوق پول با اشاره به اينكه حدود 5۳درصد 
از صادرات ايران را منابع طبيعي تشكيل مي دهد، 
عنوان كرده اس��ت كه س��هم اين مناب��ع از توليد 

ناخال��ص داخلي ايران تنها 12.۳درصد اس��ت كه 
اين مس��اله نش��ان دهنده بزرگ��ي و متنوع بودن 
اقتصاد ايران اس��ت. با اين حال صادرات غيرنفتي 
تنها 11درصد از توليد ناخالص داخلي را تشكيل 
مي دهند كه در مقايس��ه با س��اير كشورها، سهم 

پاييني است. 

 تاكيد بر افزايش مشاركت زنان در اقتصاد
اين گ��زارش در ادامه به نادي��ده گرفتن زنان 
اش��اره مي كند و مي افزايد: تش��ويق زن��ان به كار 
ك��ردن ازجمل��ه عوام��ل كلي��دي ارتقاي رش��د 
بلندمدت ايران است. صندوق بين المللي پول زنان 
داراي تحصي��الت عالي ايراني را منبع بكر رش��د 
اقتصادي و بهره وري در اقتصاد ايران خوانده است. 
ن��گاه  زدودن  ب��راي  آموزش��ي  كمپ ه��اي 
تبعيض آمي��ز به زنان، تقويت حق��وق قانوني زنان 
و اختص��اص يارانه نگهداري از ك��ودكان به زنان 
با درآمد پايين ازجمله سياس��ت هايي اس��ت كه 
مي تواند مشاركت زنان در بازار كار را افزايش دهد. 
صن��دوق در ادامه عنوان مي كند كه اگر ش��كاف 
دس��تمزدهاي بين زنان و مردان به نصف كاهش 
ياب��د، اين امكان وج��ود دارد ك��ه توليد ناخالص 

داخلي ايران تا 2۶درصد افزايش يابد. 
براس��اس اين گزارش، كم بودن اش��تغال زايي 
در ايران و به ويژه توس��ط بخش خصوصي، فرصت 
يافتن كار براي زنان را محدود كرده اس��ت، زنان 
و به وي��ژه زنان تحصيلكرده بيش��تر در بخش هاي 
غيررس��مي اقتص��اد مش��غول ب��ه كار هس��تند، 
محدوديت هاي قانوني ني��ز وجود دارد كه ممكن 
اس��ت مانع از مش��اركت فعال تر زنان در بازار كار 
ش��ود و اين واقعيت كه زن��ان حقوق پايين تري از 
مردان دريافت مي كنند و همچنين مسووليت هاي 
ش��خصي و خانوادگي، انگي��زه آنها را براي حضور 
در بازار كار كمتر كرده اس��ت. صندوق بين المللي 
پول عنوان مي كند كه كاس��تن از شكاف دستمزد 
غيرقاب��ل توضي��ح بين م��ردان و زن��ان در ايران 
مي تواند نرخ مش��اركت زنان ايران��ي در بازار كار 
را در بلندم��دت دو برابر كن��د و منجر به افزايش 

درآمدهاي مالياتي ايران شود. 
بخش نهايي گزارش صن��دوق بين المللي پول 
به مس��ائلي چون فساد و پولش��ويي اشاره كرده و 
خواهان برداش��تن گام هاي بيش��تر ب��راي تبديل 
قوانين كنوانس��يون مبارزه با فس��اد سازمان ملل 
ب��ه قوانين داخلي و اجراي آنها ش��ده اس��ت. اين 
نهاد بين المللي مقابله با پولش��ويي و تامين مالي 
تروريس��م را از عوامل مهم يكپارچه كردن بخش 
مال��ي و تعمي��ق روابط با سيس��تم بانكي جهاني 
دانس��ته اس��ت كه درنهايت باعث اطمينان خاطر 
از وجود منابع حمايت از رشد اقتصادي مي شود. 

گزارش صندوق بين المللي پول هم از كاهش 
رش��د اقتصادي كش��ور در بازه زمان��ي 201۹-

2018 خبر داده است كه باتوجه به اينكه بخش 
مهمي از اين بازه زماني در سال 1۳۹۷ قرار دارد، 
بايد انتظار افت رش��د را در س��ال جاري داشت. 
همان طور كه گزارش هاي پيش��ين هم افت سهم 
بخش نفتي در اقتص��اد ايران را پيش بيني كرده 
ب��ود، ناتواني در تقويت س��هم بخ��ش غيرنفتي 
اقتصاد ايران بر مس��اله افت رشد توليد ناخالص 

داخلي صحه مي گذارد. 

صندوق بين المللي پول تاكيد كرده است كه اصالحات عميق تري براي پر كردن خأل زيرساخت ها، ايجاد مشاغل بيشتر و 
كاهش فقر نياز است. اين گزارش بر اين نكته تاكيد كرده كه اصالحات بايد بر تنوع بخشي اقتصاد، بهبود فضاي كسب 
و كار، تقويت چارچوب ورشكستگي بانك ها و تسهيل ورود به بازار متمركز شود. بانك جهاني مسووالن را به افزايش 

نيروي كار زن با استفاده از كاهش موانع اشتغال زنان، پرداخت يارانه مراقبت از كودكان به زنان كم درآمد و مقابله با اشتغال 
غيررسمي تشويق كرده است. گزارش صندوق بين المللي پول همچنين به بررسي رشد اقتصادي ايران پرداخته و عنوان كرده 

است كه باتوجه به توافق هسته يي انتظار مي رود رشد اقتصادي ايران در سال 2018-2017 به 4.3درصد برسد
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 انتصاب هاي جديد
در بانك مركزي

گ�روه بان�ك و بيم�ه| در روز 14 فروردين 97 و روز 
نخست بعد از تعطيالت نوروزي، ولي اهلل سيف رييس كل 
بان��ك مركزي با انتصاب هاي جديد در بانك مركزي، خبر 
از تغييراتي در سياس��ت هاي پول��ي و ارزي بانك مركزي 

مي دهد. 
به گزارش »تعادل«، سيف در احكام جداگانه يي، معاون 
ام��ور بين الملل، مدي��ركل بين الملل و مدي��ر اداره تامين 
اعتب��ارات ارزي بانك مرك��زي را منصوب كرد. اگرچه اين 
انتصاب ها به معناي جابه جاي��ي در مديران بانك مركزي 
است و چهره جديدي در بين اسامي اعالم شده نيست اما 
مي توان گفت كه مهم ترين اين تغييرات انتخاب غالمعلي 
كامياب به عنوان مشاور رييس كل بانك مركزي است زيرا 
كامياب قب��ل از معاون امور بين الملل مع��اون ارزي بانك 
مركزي بوده و در سال 96 جاي خود را به عراقچي معاون 
فعلي ارزي بانك مركزي داده است. در نتيجه سيف در نظر 
دارد كه از كامياب به عنوان مش��اور خود در نظارت بر بازار 
ارز و شبكه بانكي و پولي كشور استفاده بهتري داشته باشد 

و خود را براي تحوالت عمده ارزي سال 97 آماده كند. 
اين انتصاب ها كه به دنبال انتخاب عراقچي در س��مت 
معاون��ت ارزي بان��ك مركزي در پايان س��ال 96 رخ داده، 
حكايت از تغييراتي در سياست ها و تحوالت مديريتي بانك 
مركزي است و نشان مي دهد كه بانك مركزي خود را براي 
مقابله با مش��كالت و سختي هاي س��ال 97 در بازار ارز و 
شبكه بانكي آماده مي كند تا با مديراني تازه نفس در حوزه 
مسووليت خود، بتواند مش��كالت را بررسي و راهكارهايي 

براي آن ارائه دهد. 
در انتصاب ه��اي جديد، »غالمعلي كامي��اب«، معاون 
پيش��ين امور بين الملل بانك مركزي با حكم سيف از اين 
پس به عنوان مش��اور رييس كل اين بانك فعاليت خواهد 
كرد و »حس��ين يعقوبي مياب« كه پي��ش از اين به عنوان 
مديركل بين الملل بانك مركزي مشغول به فعاليت بود به 
سمت معاون امور بين الملل بانك مركزي به جاي غالمعلي 

كامياب منصوب شد. 
رييس كل بانك مركزي همچنين »افسانه لك تبريز« را 
به سمت مديركل بين الملل و به جاي حسين يعقوبي مياب 
انتخاب كرد و »حميد قنبري« را به سمت مدير اداره تامين 
اعتبارات ارزي منصوب كرد. لك تبريز و قنبري پيش از اين 
به عنوان مدير و معاون اداره تامين اعتبارات ارزي فعاليت 
مي كردند. در حكم غالمعلي كامياب آمده است: به موجب 
اين حكم جنابعالي به س��مت مشاور رييس كل منصوب 
مي ش��ويد. اميد اس��ت با اتكال خداوند متعادل و استفاده 
از تجربيات ارزنده خود در انجام وظايف محوله و پيش��برد 
اهداف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موفق باشيد. 

شاپرك و شتاب واگذار نمي شود
درحالي كه برخي رس��انه ها اخباري را درباره واگذاري 
شاپرك و شتاب به بخش خصوصي منتشر كرده اند اما به 

گفته مسووالن مربوطه چنين بحثي مطرح نشده است. 
برخي رسانه ها طي روزهاي گذشته اخباري را مبني بر 
واگذاري شبكه  شتاب و شاپرك به بخش خصوصي منتشر 
كرده  و مدعي شده اند كه هماهنگي هايي براي اين واگذاري 
صورت گرفته است. اين رسانه ها همچنين تاكيد كرده اند 
در جلس��ه يي كه ولي اهلل س��يف، رييس كل بانك مركزي 
در واپس��ين روزهاي س��ال 96 با مديران شركت هاي ملي 
و خدمات انفورماتيك و شاپرك داشته درباره اين موضوع 

بحث و هماهنگي انجام داده است. 
محسن قادري، مديرعامل شاپرك در گفت وگو با ايبنا 
درباره جلس��ه پايان سال با رييس كل بانك مركزي اظهار 
كرد: در جلسه يي كه پايان سال گذشته با رييس كل بانك 
مركزي برگزار شد هيچ گونه صحبتي درباره واگذاري شتاب 
و شاپرك مطرح نشد و موضوع واگذاري شركت شاپرك به 

بخش خصوصي صحت ندارد. 
همچنين در اخبار رس��انه ها آمده اس��ت كه ش��وراي 
عال��ي بانك هاي دولتي و كانون بانك هاي خصوصي درباره 
چگونگي انتقال دو سامانه شتاب و شاپرك و نحوه اداره آنها 
با بانك مركزي جلساتي را برگزار و مدل اجرايي را استخراج 
كرده اند. در همين ارتباط محمدرضا جمشيدي، دبير كانون 
بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري در اين باره گفت: 
هر چند سياس��ت كلي دولت واگذاري شركت هاي دولتي 
به بخش خصوصي اس��ت اما هيچ گونه هماهنگي با كانون 
در اين زمينه انجام نشده و بحث انتقال دو سامانه شتاب و 

شاپرك فعال در دستور كار نيست. 

 فعاليت در بازار خاكستري
ارز مجازي؛ ممنوع

دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي با اش��اره به خريد و 
فروش غيرقانون��ي ارزهاي مجازي در بازار خاكس��تري و 
عرضه اين پول توسط پيام رسان تلگرام گفت: تصميم گيرنده 

نهايي در حوزه ارز رمزها بانك مركزي است. 
ابوالحسن فيروزآبادي در گفت وگو با ايبنا درباره عرضه 
پول ديجيتالي توس��ط پيام رس��ان تلگرام گفت: هيچ گونه 
لزومي وجود ندارد كه يك پيام رس��ان يا شبكه اجتماعي 
در زمينه پول مجازي كه در بس��ياري از كشورها مقررات 
خاصي ن��دارد، فعاليت كند و فعاليت تلگرام در اين زمينه 

درگيري با قانون است. 
دبير ش��وراي عالي فض��اي مجازي ادام��ه داد: يكي از 
مسائل مهم كه نياز به توجه ويژه دارد، عدم قابليت استخراج 
پول مجازي تلگرام است كه طبيعت ذاتي ارزهاي مجازي 

را نقض مي كند. 
رييس مركز ملي فضاي مجازي تاكيد كرد: عرضه پول 
ديجيتالي توسط تلگرام و ارائه خدمات غيرمعمول كه در 
ساير شبكه هاي اجتماعي مطرح دنيا وجود ندارد به عنوان 
خط قرمز فضاي مجازي كش��ور براي حفاظت از امنيت 
مردم به شمار مي رود و در صورتي كه روند فعاليت تلگرام 
با چنين ش��رايطي ادامه پيدا كند باي��د مقامات واكنش 
نشان دهند. وي افزود: تلگرام پيام رساني محبوب با تعداد 
كاربر بسيار زياد در ايران است و اعتقاد دارم با اين وجود 
كه ايران در ليس��ت تحريم خريد پول ديجيتالي تلگرام 
با نام »گرام« قرار گرفته اما مش��تري اصلي پول مجازي 
پيام رسان تلگرام كاربران ايراني هستند چراكه تا به امروز 
حتي در صورت نبود قوانين مشخص براي خريد و فروش 
پول هاي مجازي توسط رگوالتور بانكي همچنان مردم از 

بازار خاكستري ارزهاي مجازي استقبال مي كنند. 
فيروزآبادي با اش��اره به وضعيت پول هاي مجازي در 
ايران اظهار كرد: نگاه به اس��تفاده از پول هاي مجازي در 
كشور مثبت است و رگوالتور ارتباطات و فناوري اطالعات 
به بانك مركزي كمك هاي فراواني را داشته اما نخستين 
و آخرين تصميم گيرنده نهاي��ي در حوزه ارز رمزها بانك 
مركزي اس��ت و صرفا وزارتخانه ها و دس��تگاه هاي ديگر 

مي توانند به بانك مركزي كمك كنند.

اخبار

كشورها براي كاهش سهم دالر به اقداماتي گسترده تر از رشد اقتصاد و تجارت نياز دارند 

كاهش جهاني سهم دالر از ذخاير ارزي
 سهم 63 درصدي دالر و 20درصدي يورو در مقابل سهم 1 درصدي يوآن از ذخاير ارزي نشان دهنده عدم تناسب سهم ارزها با قدرت اقتصادي كشورها است

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
خريد و فروش س��كه و ارز پ��س از چند روز 

تعطيلي در بازار تهران ازسر گرفته شد. 
به گ��زارش »تعادل«، هر قطعه س��كه تمام 

بهار آزادي طرح جديد )امامي( روز سه ش��نبه 
در ب��ازار آزاد يك ميلي��ون و 7۲۰ه��زار تومان 
فروخته شد. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار 
 آزادي طرح قديم يك ميليون و 66۳هزار تومان 

داد و س��تد ش��د و نيم س��كه به��ار آزادي نيز 
۸41هزار تومان به فروش رفت. 

ديروز همچنين در ب��ازار آزاد هر قطعه ربع 
به��ار آزادي ۵۳4هزار تومان و هر قطعه س��كه 
گرمي نيز ۳4۲هزار تومان معامله شد. هر گرم 
طالي 1۸عيار نيز 16۲هزار تومان ارزش گذاري 
ش��د. هر دالر امريكا نيز ۵ه��زار و 1۰۵تومان 
ب��ه ف��روش مي رفت و هر ي��ورو ني��ز 6هزار و 
19۵توم��ان و هر پوند نيز 7ه��زار و 7۰تومان 

معامله شد. 
ارز در وضعي��ت  ب��ازار  در ش��رايطي ك��ه 
نيمه تعطيل قرار دارد، بار ديگر دالر و يورو با دو 
نرخ بانكي و آزاد مشاهده مي شود كه متقاضيان 
عمدتا ب��راي تهيه اين دو ارز به دستفروش��ان 

مراجعه مي كنند. 
براس��اس گزارش هاي ميداني از بازار ارز، در 
نخس��تين روز پس از تعطيالت نوروز، بازار ارز 
در شرايط ساكن و آرامي قرار داشته و بازار در 

وضعيت نيمه تعطيل قرار دارد. 
بخش��ي از صرافي ها باز هس��تند و بخش��ي 
ديگر تعطي��ل. بعضي صرافي ه��ا به دليل آنچه 
تسويه حس��اب مالي پايان سال عنوان كرده اند، 

كركره هاي شان را پايين كشيده اند. 
 براساس مشاهدات از قيمت ها، بار ديگر دالر 
و يورو با دو نرخ در بازار عرضه مي ش��ود. دالر و 
يورو بانكي و دالر و يورو آزاد يا غيررس��مي كه 
بين اين دو نرخ حدود ۲۰۰ تومان تفاوت قيمت 

وجود دارد. اين دو نرخي شدن ارز در بازار آزاد 
از پيش از عيد و در اس��فند ماه شروع شده بود 
كه دالل بازي و سودجويي در بازار دامن زد كه 
در روزهاي پاياني س��ال اين روند متوقف ش��د 
اما در ح��ال حاضر بار ديگر اي��ن اتفاق افتاده 
است و بررس��ي ها از بازار ارز پايتخت و ميدان 
فردوسي و چهارراه اس��تانبول به عنوان يكي از 
مراكز اصلي خريد و فروش ارز، نش��ان مي دهد 
كه بيش��تر صرافي ها دالر و يورو نمي فروشند و 

اظهار مي كنند كه اين دو ارز را ندارند. 
از سوي ديگر خبري هم از صف هاي طوالني 
و جمعيت هاي انبوه مقابل صرافي ها نيس��ت و 

بازار خلوت است. 
نكت��ه ب��ارز ديگر حضور نس��بتا گس��ترده 
دستفروشان و دالالن اس��ت كه دالر و يورو را 
با قيمت غيررس��مي عرض��ه مي كنند. هر دالر 
ح��دود ۵1۰۰ تومان و هر ي��ورو حدود 6۲۰۰ 
توم��ان بي��ن دستفروش��ان و دالالن به فروش 
مي رس��د و متقاضيان اين ارزها مجبور هستند 
كه ارز موردنيازش��ان را از دستفروش��ان تهيه 

كنند. 
حضور دستفروشان در چند هفته پايان سال 
گذشته كمرنگ شده بود اما بار ديگر تعدادشان 
زياد ش��ده كه به نظر مي رس��د دليل عمده آن 
نفروختن دالر و يورو توس��ط صرافي هاست كه 

دليل آن چندان روشن نيست. 
تا ح��دود س��اعت 1۳ براس��اس آنچه روي 

تابلوي اعالن قيمت صرافي ها مشاهده شد، دالر 
4۸79توم��ان خريده و 4۸۸9توم��ان فروخته 
ش��د. همچنين يورو 6۰76توم��ان خريداري و 
6۰91تومان به فروش مي رسد كه همان طوري 
كه اش��اره شد با قيمتي كه دستفروشان عرضه 
مي كنند حدود ۲۰۰تومان تفاوت قيمت وجود 
دارد و قيمت ه��ا عمدتا فقط روي تابلوي اعالن 
صرافي هاست و خريد و فروش چنداني از سوي 

آنها صورت نمي گيرد. 

سه شنبهنوع سکه و ارز

17۲۰۰۰۰سكه امامی

166۳۰۰۰سكه بهار آزادی

۸41۰۰۰نيم سكه

۵۳4۰۰۰ربع سكه

۳4۲۰۰۰سكه گرمی

16۲۰۰۰طالی 1۸ عيار

۵1۰۵دالر

619۵يورو

7۰7۰پوند

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
گزارش صندوق بين المللي پول از سهم ارزهاي 
عمده و معتبر از ذخاير ارزي كش��ورهاي مختلف 
جهان نشان مي دهد كه سهم دالر از ذخاير ارزي 
و مبادالت ارزي جهان درحال كاهش است و اين 
درحالي اس��ت كه برخي كش��ورها ازجمله ايران، 
روس��يه، چين و... تالش دارند تا س��هم دالر را از 
مبادالت ارزي و ذخاير ارزي خود كاهش دهند و 
در قراردادهاي تجاري، صادرات، واردات، مشاركت 
در س��رمايه گذاري همچنين ذخاي��ر ارزي و... از 
پول ه��اي غيردالري مانند يورو اس��تفاده كنند و 
س��هم پول هاي ملي خود مانند ريال، يوآن، روبل، 
لير تركيه و س��اير پول هاي شركاي تجاري را در 

مبادالت و ذخاير ارزي خود افزايش دهند. 
به گ��زارش رويترز، صندوق بين المللي پول در 
بررس��ي هاي خود اعالم كرده كه سهم دالر امريكا 
در ذخاي��ر ارزي بانك هاي مركزي جهان در ۳ماه 
پاياني س��ال ۲۰17ميالدي ب��ه كمترين رقم در 
4سال اخير رسيد؛ درحالي كه سهم يورو افزايش 
نش��ان مي دهد. اين نكته نشان مي دهد كه پس از 
اعالم سياس��ت هاي جديد ترام��پ و دولت امريكا 
مبن��ي بر افزايش ن��رخ تعرف��ه واردات از چين و 
كشورهاي ديگر همچنين اعالم تراز منفي تجاري 
امريكا در برابر كشورهاي مختلف، تجارت جهاني 
وارد يك دوره جنگ تجاري ش��ده و كش��ورهاي 
جهان تالش دارند كه منافع خود همچنين ارزش 

ذخاير ارزي را حفظ كنند. 
به گزارش »تعادل« از سوي ديگر خصومت ها و 
اختالفات سياسي امريكا با كشورهايي مانند ايران 
و ساير كشورها، تحريم هاي اقتصادي امريكا عليه 
ايران، روس��يه، كره ش��مالي و س��اير كشورها نيز 
باعث ش��ده كه بسياري كش��ورها به دنبال حذف 
يا كاهش س��هم دالر از ذخاي��ر ارزي و معامالت 

تجاري خود باشند.
صن��دوق بين المللي پول در اي��ن زمينه اعالم 
ك��رد ك��ه س��هم دالر در ذخاي��ر ارزي بانك هاي 
مركزي جهان در ۳ماه پاياني سال ۲۰17ميالدي 
به كمترين رقم در 4سال اخير رسيد؛ اين درحالي 
است كه سهم ديگر ارزهاي اصلي جهان در ذخاير 
ارزي بانك ه��اي مركزي رش��د پيدا كرده اس��ت. 
س��هم دالر در ۳ماه پاياني س��ال گذشته ميالدي 
در ذخاي��ر ارزي بانك ه��اي مرك��زي جهان براي 
چهارمي��ن دوره ۳ماه متوالي با روند نزولي روبه رو 
ش��ده و علت آن به تضعي��ف ارزش دالر به دليل 
رش��د س��ريع اقتصادي در خارج از اياالت متحده 
و گمانه زني بر س��ر كاهش به  كارگيري بسته هاي 
محرك اقتصادي از سوي بانك هاي مركزي اصلي 

جهان نسبت داده مي شود. 
البته ذخاير ارزي جهان به دالر در ۳ماه پاياني 
س��ال ۲۰17ميالدي 6۳.۵ درصد از مجموع سهم 
ذخاير ارزي بانك هاي مركزي را به خود اختصاص 
داد و ب��ه 6.1۳ تريلي��ون دالر كاهش پيدا كرد بر 
همين اس��اس يورو ب��ا ۲۰.1۵درص��د از مجموع 
ذخاير ارزي جهان به عنوان دومين اندوخته بزرگ 
ارزي بانك هاي مركزي جهان در ۳ماه پاياني سال 
۲۰17ميالدي گزارش ش��ده كه بيشترين رقم در 
۳سال اخير است و س��هم ين ژاپن در ۳ماه سوم 
س��ال ۲۰17ميالدي با رس��يدن ب��ه 4.۸9درصد 
از مجموع س��هم ذخاي��ر ارزي بانك هاي مركزي 
جه��ان به بيش��ترين رق��م از ۳ماه چهارم س��ال 

۲۰۰۲ميالدي به بعد رسيد. 
س��هم يوآن چي��ن در ذخاي��ر ارزي بانك هاي 
مركزي جهان در ۳ماه پاياني سال ۲۰17ميالدي 
ب��ه 1.۲۳درصد افزايش پيدا كرد و مجموع ذخاير 
ارزي جهان به 11.4۲۵تريليون دالر رس��يده كه 
بيش��ترين رقم از ۳ماه دوم سال ۲۰1۵ميالدي به 

بعد محسوب مي شود. 
بر پاي��ه اين گزارش صن��دوق بين المللي پول 
اعالم كرد كه سهم پوند انگليس، فرانك سوييس، 
دالر اس��تراليا و كانادا ه��م در ذخاير ارزي جهان 
در ۳ماه پاياني سال ۲۰17ميالدي حاكي از رشد 

نامحسوسي در مقايسه با ۳ماه سوم دارد. 
اين گزارش در يك پيام س��اده نشان مي دهد 
كه با وجود س��هم باالي چين در توليد ناخالص و 
تجارت جهاني و سهم ۲۵درصدي امريكا از توليد 
ناخالص و تجارت جهاني همچنان امريكا بيش از 

6۳ درص��د ذخاير ارزي را به عهده دارد و س��هم 
دالر در مب��ادالت ارزي و قرارداده��ا و تجارت نيز 
همچنان باالست و سهم دالر در ذخاير و مبادالت 
ارزي متناس��ب با سهم امريكا از اقتصاد و تجارت 
جهاني نيست بلكه سهم دالر از ذخاير ارزي جهان 
به ميزان ۲.۵برابر سهم امريكا از اقتصاد و تجارت 
جهاني اس��ت و س��هم اندك ي��ك درصدي يوآن 
چين از ذخاير ارزي با منطق و س��هم اقتصاد اين 
كشور از اقتصاد و تجارت جهاني متناسب نيست. 
به عبارت ديگر حتي س��هم ۲۰درص��دي يورو از 
ذخاي��ر ارزي جهان و ثب��ات و تقويت ارزش يورو 
در برابر دالر در سال هاي اخير نيز با ميزان نفوذ و 
سهم اقتصادي كشورهاي اروپايي متناسب نبوده و 
پيشتازي دالر در ذخاير ارزي و مبادالت و تجارت 
جهاني حكايت از شرايطي فراتر از سهم امريكا در 

جمعيت، اقتصاد، توليد و تجارت دارد. 
ب��ر اين اس��اس تغيي��ر اين ش��رايط و كاهش 
س��هم دالر از ذخاير و مب��ادالت ارزي به اقدامات 
گس��ترده يي از س��وي كش��ورهاي جهان نيازمند 
اس��ت و عالوه بر ع��زم و اراده كافي براي حذف و 
كاهش سهم دالر در ذخاير ارزي و مبادالت ارزي 
بايد اصالحاتي در قوانين تجارت جهاني، نهادهاي 
بين المللي، تغيير رفتار نهادهاي مالي و پولي مانند 
بورس هاي جهان، ب��ازار نفت، صندوق بين المللي 
پ��ول، بانك جهاني، مبادالت و روابط بانكي جهان 
و... انجام ش��ود. حتي مداخالت نظامي و سياسي 
امريكا، تحريم هاي اقتصادي اين كشور عليه ديگر 
كش��ورها، مخالفت ه��ا و خصومت هاي سياس��ي، 
پيمان هاي نظامي، ش��ركاي سياسي و نظامي در 
مناط��ق مختلف جهان و... نيز باي��د تغيير كند و 
ميزان حضور امريكا در عرصه هاي غيراقتصادي و 
تج��اري نيز بايد تغيير كند ت��ا بانك هاي مركزي 
جهان به تدريج س��هم دالر را از ذخاير ارزي خود 

كاهش دهند. 
بايد توجه داش��ت كه همچن��ان دالر به ميزان 
دو س��وم كل ذخاير ارزي جهان سهم عمده يي در 
ذخاير ارزي و مبادالت ارزي دارد و حذف يا كاهش 
س��هم آن به عزم كش��ورهاي مختل��ف، اقدامات 
گس��ترده دولت ها و بانك ه��اي مركزي در زمينه 
افزايش س��هم كشورهاي جهان از تجارت جهاني، 
رشد اقتصادي، سياست هاي اعتباري، نفوذ و سهم 
بيش��تر در صندوق بين المللي پول و بانك جهاني 
و نهادهاي معتبر پولي و مالي، بورس هاي جهان، 
كاه��ش نوس��ان هاي ارزي و... ني��از دارد و جلب 
اعتماد كش��ورها، بازاره��اي ارز، دولت ها و فعاالن 

اقتصادي ب��ه سياس��ت هاي با ثب��ات و اقداماتي 
گسترده و به تدريج نيازمند است. در شرايطي كه 
چين بزرگ ترين اقتصاد جهان، بانك ها و مبادالت 
تج��اري را به خ��ود اختصاص داده و تنها س��هم 
ي��ك درصدي در ذخاي��ر ارزي جهان دارد به اين 
معناس��ت كه جلب  توجه بانك هاي مركزي جهان 
به كاهش سهم دالر به اقدامات عمده ديگري نياز 
دارد و تا اطمينان حاصل نكنند كه يوآن مي تواند 
نوس��انات ارزي جهان را پوشش دهد به سمت ارز 
غيردالري نخواهند رفت و آنها بايد مطمئن باشند 
ك��ه پول معتبري براي حفظ ارزش ذخاير و انجام 
امور تجاري، سياس��ي، نظامي و... خود در اختيار 
دارند تا پول ديگري را به جاي دالر انتخاب كنند. 
ب��ر اين اس��اس ش��ايد بت��وان نق��ش اروپا و 
كش��ورهاي آلمان، فرانس��ه، ايتاليا و... در تجارت 
جهاني، س��ازمان مل��ل و رواب��ط بين المللي را به 
عنوان دليل و تكيه گاهي عمده براي افزايش سهم 
يورو از ذخاير ارزي معرفي كرد، زيرا نقش اروپا در 
روابط بين المللي و سياست خارجي نيز بانك هاي 
مرك��زي جهان را مجاب كرده كه به س��مت يورو 
حرك��ت كنند و اي��ران نيز در س��ال هاي اخير با 
افزايش س��هم يورو از ذخاير خ��ود و فروش نفت 
با يورو تالش كرده كه سهم دالر را كاهش دهد. 

 جنگ تجاري عاملي ديگر براي حذف دالر
جنگ تج��اري نيز عامل ديگ��ري براي حذف 
دالر اعالم شده است. كشورهاي مختلف از امريكا 
ت��ا چين و اروپا و ژاپن و ايران و... تالش دارند كه 
با وض��ع تعرفه ها و خروج از پيمان هاي منطقه يي 
از مناف��ع خ��ود دفاع كنند و به نظر مي رس��د كه 
تج��ارت آزاد جهان و كاهش تعرفه ها باعث ش��ده 
كه بسياري از شغل ها و فعاليت هاي داخلي لطمه 
بخورد و هر كش��وري سعي دارد كه از منافع خود 
حفاظت كند و لذا جنگ تجاري غيرقابل اجتناب 
اس��ت و همين موضوع باعث توج��ه به تعرفه ها و 
ح��ذف دالر از مب��ادالت و ذخاير ارزي نيز ش��ده 

است. 
در ح��ال حاض��ر اياالت متح��ده آماده وضع 
تعرفه ۵۰ ميليارد دالري روي كاالهاي چيني را 
به عنوان يك اقدام تنبيهي به منظور نقض حقوق 
معنوي شركت هاي امريكايي در پي گرفته است. 
از س��وي ديگر س��فير چين در واشنگتن گفت: 
اگر امريكايي ها دس��ت به چنين كاري بزنند با 
عمل متقابل در همان مقياس روبه رو مي ش��وند 
و چين پيشرفت هاي خوبي را در جهت حفاظت 

از حقوق معنوي كرده و آماده بررس��ي مواردي 
است كه در آن نقض قانون حقوق معنوي اتفاق 
افت��اده اس��ت. بع��د از اعالم وض��ع تعرفه روي 
1۲۸ قل��م از كاالهاي واردات��ي امريكايي كه از 
روز دوش��نبه الزم االجرا ش��ده؛ مقامات چيني 
ب��ه دنبال مذاكرات تجاري ب��ا اياالت متحده به 
منظور پيش��گيري از آس��يب بيش��تر در روابط 
پكن-واشنگتن هستند. تعرفه هاي متقابل چين 
پاسخي به تعرفه هاي امريكا روي فلزات وارداتي 
اس��ت كه در ماه مارس به امضاي ترامپ رسيد 
و حدود ۳ميلي��ارد دالر از ارزش كاالهايي را در 
بر مي گيرد كه از اياالت متحده وارد مي شوند و 

سهم ناچيزي را دارد. 

 كاهش ارزش ذخاير ارزي به صورت 
غيردالري

دليل ديگري كه باعث شده همچنان دالر سهم 
بيش��تري از ذخاير ارزي داشته باشد، نوسان ارزش 
يوان و يورو و س��اير ارزهاي جهان بوده است، زيرا 
چين و ژاپن تالش دارن��د كه با كاهش ارزش پول 
خود صادرات را افزايش دهند و اتحاديه اروپا نيز در 
دو دهه گذشته بارها با نوسان و بحران پولي مواجه 
شده اس��ت اما دالر امريكا در برخورد با نوسانات و 
بحران ها، توان بيش��تري از خود نش��ان داده است. 
لذا حفظ ذخاير به صورت غيردالري با نوس��انات و 
همچنين كارمزد تبديل ارزها با دالر مواجه است. 

به عنوان مثال تجربه برخي كش��ورها از جمله 
ايران نش��ان مي دهد ك��ه حفظ ذخاي��ر ارزي به 
صورت ي��ورو، يوان، ين، لير، دره��م، روبل، پوند، 
روپيه و... به جاي دالر با نوس��انات و نرخ آربتراژ، 
كارم��زد تبدي��ل پ��ول در بازاره��ا، كاهش ارزش 
ارزه��اي ديگر در برابر دالر مواج��ه بوده و برخي 
كشورها و فعاالن اقتصادي نتيجه گرفته اند كه اگر 
ذخاي��ر ارزي خود را به ص��ورت دالر حفظ كنند 
با نوس��ان و كاه��ش ارزش و هزينه هاي كمتري 
مواجه خواهند شد و حفظ ذخاير ارزي به صورت 
غيردالري ممكن اس��ت كه مناف��ع كمتري براي 

كشورها به همراه داشته باشد. 
از اي��ن رو حذف دالر بدون اقدامات سياس��ي، 
نظام��ي، تج��اري و بين المللي ب��ا موفقيت كمي 
مواج��ه خواهد ش��د و در صورتي كه چين و ژاپن 
و كشورهاي ديگر بخواهند با دستكاري پول خود 
ص��ادرات را افزايش دهند باع��ث جلب اطمينان 
بانك ه��اي مرك��زي در حف��ظ ذخاير ب��ه صورت 

غيردالري نخواهد شد. 

 تجربه كاهش سهم دالر در سال هاي بعد 
از جنگ اول و دوم جهاني 

موضوع كنار گذاشتن دالر در مبادالت و ذخاير 
ارزي، در دوره ه��اي قبلي تاريخ اقتصادي جهان و 
به خصوص پس از جنگ ه��اي اول و دوم جهاني 
نيز تكرار ش��ده و موضوع حذف دالر از مبادالت و 
ذخاير ارزي همواره مطرح بوده و در برخي دوره ها 
با موفقيت ها و تحوالتي مواجه ش��ده اما به داليل 
مختلف، دالر همچنان س��هم عمده يي از مبادالت 
و ذخاي��ر ارزي جهان كس��ب ك��رده و مداخالت 
نظامي امريكا، نفوذ در نهادهاي بين المللي تجاري 
و سياس��ي و اقتصادي، فناوري هاي دس��ت اول و 
س��طح باالي امري��كا در صنعت نف��ت، كاالهاي 
كش��اورزي، مخابرات و اطالع رس��اني و بس��ياري 
از صنايع ديگر، بازار گس��ترده مصرفي امريكا و... 
باعث شد كه در دوره هاي بعدي نيز همچنان دالر 
در بازاره��اي ارزي و ذخاير ارزي س��هم عمده يي 

داشته باشد. 
در دوره جنگ هاي اول و دوم جهاني، اقتصاد و 
تجارت جهاني با سقوط ارزش لير انگليس و دالر 
امريكا و مخارج س��نگين جنگ مواجه ش��د يا در 
دوره هاي��ي كه افزايش قيمت نفت عمال به معناي 
كاهش ارزش دالر بوده و قدرت خريد ذخاير ارزي 
كش��ورها را كاهش داده اس��ت، كشورهاي جهان 
تالش كردند كه با تش��كيل صن��دوق بين المللي 
پول و بانك جهاني و معرفي سبدهاي ارزي مانند 
اس دي آر ك��ه تركيبي از پول ه��اي معتبر و قابل 
اتكاي جهان بوده، به نوعي با كاهش ارزش ذخاير 
ارزي و دالر مقابله و با كاهش سهم پول هاي قالب 
در تجارت جهاني مانند دالر از قدرت خريد ذخاير 

ارزي خود محافظت كنند. 
 اي��ن موض��وع ت��ا جاي��ي پي��ش رف��ت كه 
رييس جمه��ور امري��كا ني��ز اعالم ك��رد كه دالر 
نمي توان��د قيم ارزش پول ه��اي ديگر در جهان و 
حف��ظ ارزش ذخاير ارزي باش��د و برابري دالر در 
برابر طال كنار گذاش��ته ش��ود و نرخ دالر در برابر 
پول هاي ديگر ش��ناور ش��د و ر ژي��م ثابت ارزش 
دالر در براب��ر طال نيز فرو ريخ��ت و جاي خود را 
به سيس��تم ش��ناور داد. از آن پس ارزش دالر در 
برابر طال و س��اير ارزها رو به كاهش گذاشت و در 
دوره هاي مختلف شاهد كاهش ارزش دالر در برابر 

ساير ارزها و دالر و نفت بوده ايم. 
اگ��ر چه در دوره ه��اي ديگر تاري��خ اقتصادي 
جهان ني��ز موضوع انتخاب ارزه��اي غيردالري و 
س��بدهاي ارزي مطرح شده بود، اما تجربه عملي 
در اين زمينه نشان داد كه به خاطر سلطه امريكا 
در بازار نفت، فناوري هاي نفتي و همچنين س��هم 
۲۵درص��دي اقتصاد امري��كا از تج��ارت و توليد 
صنعتي در جه��ان عمال بس��ياري از قراردادهاي 
تجاري از جمله عمده قراردادهاي توليد و فروش 
نف��ت و... همچنان به صورت دالري اجرا ش��ده و 
مهم تري��ن نكته در ب��ازار ارز و طال و قيمت نفت 
و فلزات و كاالهاي اساس��ي، كشاورزي، معدني و 
صنعتي، اين مشكل اساس��ي است كه همه ارزها 
و طال و نفت و س��اير كاالها هر روز به قيمت دالر 
تعيين و اعالم مي ش��ود و حتي نرخ ساير ارزهاي 
عم��ده مانن��د يورو و ي��وان و ين و پون��د نيز كه 
در مقاطع مختل��ف افزاي��ش ارزش در برابر دالر 
داش��ته اند، هر روز در برابر دالر تعيين مي ش��وند 
و سپس نرخ س��اير ارزها در برابر پول هاي ملي از 

جمله ريال در بازار اعالم مي شود. 
چنين معض��الت و مش��كالت و واقعيت هايي 
باعث شده كه عمال س��بد اس دي آر و اعالم ساير 
ارزه��ا به ج��اي دالر با موفقي��ت چنداني مواجه 
نباشد. اما در شرايط كنوني كه سهم اقتصاد چين 
و س��اير كش��ورها از تجارت جهاني رو به افزايش 
اس��ت و موضوع جنگ تج��اري، حفظ منافع ملي 
كش��ورها، خ��روج كش��ورهايي مانن��د بريتانيا از 
اتحادي��ه اروپا، خروج امري��كا از پيمان منطقه يي 
نفت��ا، افزايش تعرفه هاي تجاري و همچنين حفظ 
منافع اقتصادي و سياسي كشورهايي مانند ايران 
در برابر امريكا بيش از گذش��ته مطرح اس��ت، به 
نظر مي رس��د كه اراده و عزم بيش��تري از س��وي 
كش��ورهاي جهان به كار گرفته شده تا به تدريج 
سهم دالر از ذخاير ارزي و تجارت و مبادالت ارزي 

را كاهش دهد. 

جنگ تجاري عاملي براي حذف دالر اعالم شده است. كشورهاي مختلف از امريكا تا چين و اروپا و ژاپن و ايران و... تالش دارند 
كه با وضع تعرفه ها و خروج از پيمان هاي منطقه يي از منافع خود دفاع كنند و به نظر مي رسد كه تجارت آزاد جهان و كاهش تعرفه ها 

باعث شده كه بسياري از شغل ها و فعاليت هاي داخلي لطمه بخورد و هر كشوري سعي دارد كه از منافع خود حفاظت كند و لذا جنگ 
تجاري غيرقابل اجتناب است و همين موضوع باعث توجه به تعرفه ها و حذف دالر از مبادالت و ذخاير ارزي نيز شده است

                                                                                                                                                           

صرافي ها دالر ندارند؛ دالالن دالر را 5105 تومان مي فروشند

دو نرخي شدن ارز در بازار آزاد
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5 بورس و فرابورس
از امروز؛ سامانه سهام  عدالت 

در دسترس مشموالن
س��امانه س��هام عدالت كه جهت به روز رساني اطالعات 
و اعم��ال اصالحات و تغيي��رات نرم افزاري الزم، از س��اعت 
۲4 روز ۲۸ اس��فندماه 96 به طور موقت از دس��ترس خارج 
ش��ده بود، از امروز چهارش��نبه، 15 فروردين ماه دوباره در 
دس��ترس مخاطبان قرار مي گيرد. مخاطبان و مش��موالن 
 س��هام عدالت مي توانند با مراجعه به اين س��امانه به  نشاني

samanese.ir  از ص��ورت وضعي��ت دارايي خ��ود آگاه و 
همچنين اقدام به ثبت شماره شباي بانكي خود براي دريافت 

سود سهام عدالت و بهره مندي از اطالعات آن كنند.

 »سفارس« طي يك ماه نه خريدار و نه فروشنده 
بود: شركت س��يمان فارس و خوزستان صورت وضعيت 
پرتف��وي ي��ك ماهه منته��ي به ۲9 اس��فند م��اه 96 را 
حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 5 هزار و 6۲5ميليارد 
ريال منتش��ر كرد. بر اين اساس، ش��ركت در ابتداي دوره 
يك ماهه منتهي به ۲9 اسفندماه 96 تعدادي از سهام چند 
شركت بورسي را با بهاي تمام شده 4 هزار و 1۸6ميليارد و 
471ميليون ريال و ارزش بازار معادل 7هزار و 135ميليارد 
و 137ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. همچنين، 
بهاي تمام شده س��هام بورسي اين شركت طي دوره يك 
ماه��ه بدون تغيير ماند در حالي كه ارزش بازار آن معادل 
56 ميلي��ارد و 3۲0 ميليون ريال افزايش يافت و در پايان 
دوره مع��ادل 7 ه��زار و 7۸ميلي��ارد و ۸17 ميليون ريال 

محاسبه شد. 
 افزايش ارزش بازار »وبانك«: ش��ركت سرمايه گذاري 
گروه توس��عه مل��ي )س��رمايه گذاري بانك مل��ي ايران( 
 ص��ورت وضعي��ت پرتف��وي ي��ك ماه��ه منته��ي ب��ه 
۲9 اس��فندماه 96 را حسابرس��ي نش��ده و ب��ا س��رمايه 
 مع��ادل 16 ه��زار و ۲50 ميلي��ارد ري��ال منتش��ر كرد. 
بر اين اس��اس، ش��ركت در ابتداي دوره يك ماهه منتهي 
به ۲9 اسفندماه 96 تعدادي از سهام چند شركت بورسي 
 را ب��ا بهاي تمام ش��ده معادل ۲۲ ه��زار و ۸00ميليارد و
 36۲ ميلي��ون ري��ال و ارزش ب��ازار مع��ادل 36ه��زار و

 ۲99 ميليارد و 561 ميليون ريال در س��بد س��هام خود 
داشت. همچنين، بهاي تمام شده سهام بورسي اين شركت 
در دوره ياد ش��ده با افزايش مع��ادل 4۲۸ميليارد و 649 
ميليون ريال در پايان دوره به مبلغ ۲3هزار و ۲۲9 ميليارد 
و 11 ميليون ريال رسيد در حالي كه ارزش بازار آن نيز با 
افزايش برابر با ۲هزار و ۲3۲ ميليارد و 561 ميليون ريال 
در پايان دوره معادل 3۸ هزار و 53۲ ميليارد و 1۲۲ميليون 
ريال محاس��به ش��د. افزون بر اين، »وبانك« در يك ماهه 
گذش��ته تعدادي از سهام چند ش��ركت بورسي را با بهاي 
تمام ش��ده معادل يك هزار و 3۲6ميليارد و 51۸ميليون 
ريال و مبل��غ يك هزار و 363ميليارد و 5۸6ميليون ريال 
واگ��ذار كرد و از اين بابت معادل 37ميليارد و 6۸ ميليون 
ريال س��ود شناس��ايي كرد و طي همين دوره تعدادي از 
 س��هام چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام شده معادل

 667 ميليارد و ۸63ميليون ريال خريداري كرد. 
 نگاهي ب�ه صورت ه�اي مالي »ونيكي«: ش��ركت 
س��رمايه گذاري ملي ايران، اطالع��ات و صورت هاي مالي 
1۲ماهه منتهي به 30 آذر ماه 96 را حسابرس��ي نش��ده 
و با س��رمايه معادل 7 ه��زار ميليارد ريال منتش��ر كرد. 
 افزون بر اين، ش��ركت در سال مالي 96 معادل يك هزار و
743 ميليارد و 140 ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بر اين اساس مبلغ ۲49ريال سود به ازاي هر سهم محقق 
كرد كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 
۲7درصد كاهش داش��ت. اين شركت در پايان سال مالي 
95 مبلغ 343ريال س��ود به ازاي هر سهم اختصاص داده 
بود. براس��اس اين گزارش، با اضافه ش��دن س��ود انباشته 
ابتداي س��ال به س��ود خال��ص دوره درنهاي��ت مبلغ 4 و 
56۲ميليارد و 7۲5ميليون ريال س��ود انباشته پايان دوره 

در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 نگاه�ي بر عملكرد »ش�وينده«: ش��ركت مديريت 
صنع��ت ش��وينده توس��عه صناي��ع بهش��هر، اطالعات و 
صورت ه��اي مالي 1۲ ماهه منتهي ب��ه 30 آذر ماه 96 را 
حسابرسي نشده و با سرمايه معادل يك هزار ميليارد ريال 
منتشر كرد. بر اين اساس، شركت در سال مالي 96 معادل 
694 ميليارد و 345 ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بر اين اساس مبلغ 694 ريال سود به ازاي هر سهم محقق 
كرد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل تغيير به 
 خصوصي نداشت. اين شركت در پايان سال مالي 95 مبلغ

 69۲ ريال سود به ازاي هر سهم  اختصاص  داده  بود.  افزون بر اين، 
ب��ا اضافه ش��دن س��ود انباش��ته ابتداي س��ال به س��ود 
و  ميلي��ارد   ۸۸5 مبل��غ  درنهاي��ت  دوره   خال��ص 
503 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي 

اين شركت منظور شد. 
 تحقق س�ود 887 ريالي »شبريز«: شركت پااليش 
 نف��ت تبريز اطالع��ات و صورت هاي مال��ي ميان دوره يي 
9 ماه��ه منتهي به 30 آذر ماه 96 را حسابرس��ي نش��ده 
و با س��رمايه ثبت ش��ده معادل 3 هزار و ۸۸4 ميليارد و 
۲11ميليون ريال منتشر كرد. همچنين، شركت با انتشار 
 عملك��رد 9 ماهه س��ال ج��اري خود اعالم ك��رد در دوره

3 ماهه سوم سال مالي جاري مبلغ 3 هزار و 446ميليارد و 
341 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس 
مبلغ ۸۸7 ميليون ريال س��ود به ازاي هر سهم اختصاص 
داد كه در مقايس��ه با دوره مش��ابه سال مالي قبل معادل 
1۸4درص��د افزايش داش��ت. »ش��بريز« در دوره 9 ماهه 
مش��ابه س��ال مالي قبل مبلغ 31۲ ريال زيان به ازاي هر 
س��هم اختصاص داده بود. با كس��ر س��ود خالص از زيان 
 انباشته ابتداي سال درنهايت مبلغ ۲ هزار و ۸41 ميليارد و
 745 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي 

اين شركت منظور شد. 
 انتش�ار صورت هاي مال�ي 9 ماهه »ش�لعاب«: 
 شركت لعابيران اطالعات و صورت هاي مالي ميان دوره يي 
9 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 96 را حسابرس��ي نش��ده 
و با س��رمايه ثبت ش��ده معادل يك صد ميليارد ريال و 
سرمايه ثبت نشده معادل 60 ميليارد ريال منتشر كرد. 
همچنين، شركت با انتشار عملكرد 9 ماهه سال جاري 
خود اعالم كرد در دوره 3 ماهه س��وم سال مالي جاري 
مبلغ 3 ميليارد و 794 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ 3۸ميليون ريال سود به ازاي 
هر س��هم اختصاص داد كه در مقايس��ه با دوره مشابه 
س��ال مالي قبل روند مثبتي داشته است. »شلعاب« در 
دوره 9 ماهه مش��ابه س��ال مالي قب��ل مبلغ 176 ريال 
زيان به ازاي هر سهم اختصاص داده بود. با افزوده شدن 
 سود خالص به سود انباشته ابتداي سال درنهايت مبلغ

51 ميليارد و 159ميليون ريال سود انباشته پايان دوره 
در حساب هاي اين شركت منظور شد.

خصوصيسازي

رويخطشركتها

»تعادل« عوامل اثر گذار در تعيين مسير بازار  سهام طي سال جاري را بررسي مي كند

گمانه زني  هاي بورس 97

گروه بورس    
ش��اخص كل ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در معامالت روز 
سه ش��نبه با فزاي��ش 147 واحدي همراه ش��د و توانس��ت رقم 
97 ه��زار و ۸6 واح��د را به خود اختصاص ده��د. از همين رو، 
ش��اخص هاي بازار اول و دوم نيز به ترتي��ب 137 و 143 واحد 

صعودي شدند. 
از  بي��ش  بورس��ي  س��رمايه گذاران  دي��روز   همچني��ن 
3۸4 ميليون برگه س��هم، حق تقدم و س��اير دارايي هاي مالي را 
ب��ه ارزش 753 ميليارد ريال در 41 هزار نوبت معامالتي دس��ت 
به دس��ت كردند. در پنجمين روز كاري سال جديد، همه هفت 
ش��اخص بورس صع��ودي بودند. نمادهاي ف��والد مباركه، فوالد 
خوزس��تان، گل گه��ر، ملي م��س و فوالد كاوه جن��وب كيش با 
بيش��ترين تاثير مثبت بر شاخص، رش��د اين متغير را رقم زدند. 

اين در حالي بود كه دو نماد پااليش نفت بندرعباس و گسترش 
نفت و گاز پارسيان با بيشترين تاثير منفي بر شاخص مانع رشد 
بيش��تر اين متغير شدند. در بازار ديروز گروه هاي فلزات اساسي، 
بانك ها و خودرو با بيش��ترين حج��م و ارزش معامالت در صدر 

برترين گروه هاي صنعت قرار گرفتند. 
همچنين، صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق 
به نمادهاي كاشي تكسرام، تكنوتار، سايپا ديزل، سرمايه گذاري 
توسعه ملي، گروه صنعتي بوتان، ايركا پارت صنعت و ايران خودرو 
ديزل بود. در مقابل نمادهاي پارس خزر، حمل ونقل پتروشيمي، 
سرمايه گذاري نيرو، س��رمايه گذاري بوعلي، سرمايه گذاري اميد، 
فرآورده هاي نس��وز پارس و صنايع كاغذ سازي كاوه با بيشترين 

كاهش قيمت در انتهاي جدول معامالت نشستند. 
اف��زون بر اين، س��رمايه گذاران بورس��ي ديروز ب��راي خريد 
واحدهاي صندوق امين يكم، اوراق مشاركت شهرداري سبزوار، 
سهام س��ايپا ديزل، واحدهاي صندوق پارند پايدار سپهر، اوراق 
صكوك سايپا و اوراق مشاركت شهرداري شيراز بيشترين تقاضا 
و طوالني تري��ن صف هاي خريد را ثبت كردند. به گزارش س��نا، 
در مقاب��ل اوراق صك��وك گل گهر، اوراق صكوك س��ايپا، اوراق 

مشاركت شهرداري س��بزوار و اوراق مشاركت شهرداري مشهد 
با بيش��ترين عرضه و صف هاي س��نگين فروش مواجه شدند. در 
پاي��ان معامالت روز سه ش��نبه نيز بانك ص��ادرات با معامله 4۸ 
ميليون س��هم بيش��ترين حجم معامالت و پااليش نفت اصفهان 

با معامله ۸۲ميليارد ريال بيشترين ارزش معامالت را داشتند. 

 آيفكس در رقم 1113 واحد
در س��ويي ديگر، روز سه شنبه چهاردهم فروردين ماه 97 به 
موازات آنكه شاخص كل فرابورس ايران در ارتفاع 1113 واحدي 
قرار گرفت، بازارهاي 9 گانه  فرابورس نيز ميزبان دادوستد بيش 
از 113ميليون ورق��ه بهادار به ارزش بالغ بر 797 ميليارد ريال 
بودند. بر اين اس��اس، رش��د 6 واحدي آيفكس در روز گذش��ته 
تحت تاثير مثبت از جانب نمادهاي »مارون«،   »ذوب«، »ارفع« 
و »هرمز« رقم خورد و اين در حالي اس��ت كه نمادهاي ارفع و 
ذوب بيشترين افزايش قيمت را در ميان نمادهاي  فرابورسي به 
خ��ود اختصاص دادند. در همين حال معامله گران بازارهاي اول 
و دوم با مبادله بيش از 34 ميليون سهم به ارزش نزديك به 30 
ميليارد ريال بيشترين  حجم و ارزش مبادالتي را در نماد »ذوب« 

رق��م زدند. در مجموع، بازاره��اي اول و دوم ميزبان جابه جايي 
افزون بر 69ميليون س��هم  به ارزش بيش از 131 ميليارد ريال 
بودند. همچنين مبادالت سهام در تابلوهاي معامالتي الف، ب و 
ج بازار پايه به نقل وانتقال بيش از 35ميليون س��هم انجاميد كه 
اين حجم  از دادوس��تدها ارزشي بالغ بر 57 ميليارد ريال را رقم 
زد. از س��وي ديگر معامله گران اوراق دادوستد بيش از 5۸1هزار 
ورق��ه ب��ه ارزش بيش از 433 ميليارد ري��ال را در بازار اوراق با 
درآمد ثابت  به ثبت رس��اندند. تابلو اوراق تسهيالت مسكن نيز 
در روز گذشته ميزبان خريدوفروش بيش از 33 هزار ورقه تسه 
ب��ه ارزش افزون ب��ر 19 ميليارد ريال  بود كه امتياز تس��هيالت 
مسكن اسفندماه 96 بيشترين حجم و ارزش را در ميان تسه ها 

به خود اختصاص داد.
پانزده��م  چهارش��نبه  ام��روز  گ��زارش،  اي��ن  براس��اس   
فروردين م��اه، م��دت اعتب��ار نقل وانتقال ش��امل خريدوفروش 
 و هب��ه اوراق گواهي حق تقدم اس��تفاده  از تس��هيالت مس��كن 
صادر ش��ده در 15 فروردين س��ال   95    در نماد معامالتي »تسه 
9501« به پايان مي رسد و از اين رو اين نماد  معامالتي در پايان 

معامالت امروز متوقف مي شود.  

گروه بورس   
چگونگ��ي حرك��ت بازار ه��اي جهان��ي يكي از 
مولفه هاي اصلي در تعيين مسير بازار سرمايه ايران 
در سال جاري به ش��مار مي رود. همان گونه كه در 
س��ال 96 تجربه كرديم، صناي��ع كاموديتي محور و 
صادراتي ها بيشترين تاثير مثبت را در جهت گيري 
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران به واس��طه 
ش��رايط مطلوب جهاني و جه��ش يك باره نرخ دالر 
ثب��ت  كردند به گونه ي��ي كه اين نماگر توانس��ت با 
اهرم كردن چنين مواردي دس��ت به ركوردشكني 
قابل توجه��ي در تاري��خ معام��الت خ��ود بزن��د. از 
طرف��ي، قيم��ت جهاني نف��ت نيز مي توان��د عامل 
اثرگ��ذار ديگ��ري در راس��تاي تعيين جه��ت بازار 
سهام محسوب ش��ود چراكه به اعتقاد كارشناسان 
اين مهم در س��ال 97 همانند سال گذشته وضعيت 
مطلوب ت��ري را تجربه خواهد ك��رد. اما به طور كلي 
براي تعيين مس��ير حركت بازار س��رمايه در س��ال 
ج��اري، جداي از موارد فوق نياز به يك اس��تراتژي 
مش��خص اقتصادي و سياسي در سطح كالن كشور 
احساس مي شود چراكه اثر تصميمات در حوزه هاي 
مختل��ف مالي س��ريعا خ��ود را در ب��ورس نمايان 
مي كند و در چنين ش��رايطي ض��رورت هماهنگي 
تصميم گيرن��دگان جهت اتخاذ برنامه يي مش��خص 
 بايد با درنظر گرفتن وضعيت بازار سهام لحاظ شود. 
به هر حال يكي ديگر از عوامل تاثيرگذار در بورس 
97 شرايط و مس��ائل بين المللي، تنش هاي موجود 
در سطح منطقه و مسائلي از اين قبيل است كه در 
صورت تداوم ش��رايط فعلي و حفظ برجام توس��ط 
اعض��اي 1+5 پيش بيني مي ش��ود كه بازار س��هام 
در سال جاري ش��رايط مطلوب تري را تجربه كند. 
در همين حال، س��يدروح اهلل حس��يني مقدم معاون 
ناشران و اعضاي شركت بورس اوراق بهادار تهران، 
عنوان كرد: بورس 97 در حالي آغاز به كار كرد كه 
مولفه ه��ا و فاكتورهاي موثر ب��ر آن حاكي از وقوع 
اتفاقات جديد در اين بازار است. در اقتصاد، نوسان 
هر ش��اخص اقتصادي وابس��ته به تغيير مولفه هاي 
اثرگ��ذار بر آن اس��ت. از اين رو ب��ورس تهران نيز 
از متغيرهاي سياس��ي و اقتصادي اثرگذار بر كالن 
ب��ازار اوراق بهادار و عوام��ل موثر بر بنگاه ها تبعيت 
مي كند. وي ابراز داش��ت: چند عامل مهم مي تواند 
ت��ا حدودي پيش بيني روند بورس را س��اده تر كند. 

از مهم ترين عوامل اثرگذار بر بازار س��هام طي سال 
ج��اري رون��د قيمت ه��اي كاال در بازارهاي جهاني 
اس��ت. عاملي كه به زعم بس��ياري مهم ترين دليل 
رش��د قابل توجه شاخص طي سال اخير بوده است. 
وي در ادامه بيان كرد: از اواس��ط تابستان سال 96، 
كاموديتي ه��ا در بازاره��اي جهان��ي روند صعودي 
چش��مگيري را آغاز كردند. سياست هاي اقتصادي 
چين و امريكا در مس��يري قرار گرفت كه منجر به 

افزايش تقاضا در بازار فلزات شد. 

 تاثير نفت در بورس
حس��يني مقدم در ادامه با اش��اره به پيش بيني 
موسس��ات معتب��ر درخص��وص رون��د بازاره��اي 
جهاني در س��ال ۲01۸ بيان ك��رد: در هر صورت 
پيش بيني هايي ازس��وي موسس��ات معتبر منتشر 
شده و بايد اين روند توسط سرمايه گذاران داخلي 
به دقت تحليل ش��ود. در اين بين، زيرنظر داشتن 

تغييرات اقتصاد چين و نحوه اثرگذاري اين اقتصاد 
بر بازاره��اي جهاني، تحليل اين ب��ازار را دقيق تر 
خواهد كرد. به گزارش س��نا، وي در بخش ديگري 
از اظهاراتش به بازار نفت اش��اره كرد و گفت: بازار 
نفت ني��ز از ديگر بازارهاي بس��يار مهم و اثرگذار 
بر ب��ورس تهران اس��ت. در اين زمين��ه آمارهاي 
اقتصادي و بررس��ي تصميم��ات اوپك درخصوص 
تولي��د نفت، حاكي از ثبات نس��بي قيمت نفت در 
س��ال جاري است. معاون ناشران و اعضاي شركت 
ب��ورس تهران در بخش دوم اظهاراتش درخصوص 
رون��د احتمالي بورس در س��ال 97 بيان كرد: يك 
عامل مهم ديگر اثرگذار در رفتار نماگرهاي بورس 
در س��ال ج��اري، متغيرهاي سياس��ي اس��ت. در 
چند سال گذش��ته تاثيري كه متغيرهاي سياسي 
ب��ر نماگره��اي اقتصادي ازجمله نرخ ارز داش��ت، 
س��رمايه گذاري در بورس را تحت تاثي��ر قرار داد. 
باتوج��ه به صادرات محور ب��ودن بخش قابل توجه 

شركت هاي بورس��ي، ثبات نسبي ارزش پول ملي 
مي توان��د بر روند قيمت ها و رش��د ش��اخص تاثير 

مثبت داشته باشد. 
وي افزود: در كنار اين عوامل موضوعات ديگري 
ازقبيل نرخ س��ود بانكي نيز مطرح است. بازار پول 
به عنوان رقيب ديرينه بازار س��هام طي سال جاري 
ش��اهد كاهش نرخ سود به 15درصد بود. موضوعي 
كه به زعم بسياري از كارشناسان توانست در جريان 
نقدينگي به س��مت فعاليت هاي مول��د و بازارهاي 
رقيب بازار پول، موثر باشد. معاون ناشران و اعضاي 
ش��ركت بورس تهران بيان كرد: در س��ال گذشته، 
شركت هاي بورسي به طور متوسط حدود ۲5درصد 
رشد س��ودآوري را نسبت به نخس��تين پيش بيني 
س��ال 1396 اعالم كردند و باتوجه به تحليل هايي 
كه نسبت به عوامل موثر بر بازار سرمايه ايران وجود 
دارد، مي توان فرضيه حركت آرام صعودي شاخص 

را محتمل دانست. 

 بورس ارز و ممانعت بانك  مركزي
در سويي ديگر، باتوجه به اعالم آمادگي سازمان 
بورس براي راه اندازي بورس ارز مش��اهده مي شود 
ك��ه بانك مركزي به عن��وان يكي از دس��تگاه هايي 
كه در جهت ش��كل گيري اين بورس تاثير بسزايي 
دارد متاسفانه هيچ گونه فعاليتي انجام نمي دهد. در 
همين رابطه، محمدرضا پورابراهيمي داوراني رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، گفت: 
بانك مركزي بايد در راه اندازي بورس ارز پيش��گام 
باش��د نه اينكه از راه اندازي بورس ارز ممانعت كند. 
ب��ه گ��زارش خانه مل��ت، محمدرض��ا پورابراهيمي 
درباره روند جذب س��رمايه گذاري خارجي در سال 
96 گفت: اقدامات مناسبي در سال 96 در راستاي 
جذب س��رمايه گذار خارجي از س��وي دولت انجام 
ش��ده اس��ت. رييس كميس��يون اقتصادي مجلس 
ش��وراي اس��المي گفت: در س��ال 96 قراردادهايي 
در زمين��ه تامين مالي و پروژه هاي س��رمايه گذاري 
با كش��ورهاي كره جنوبي و ايتاليا منعقد ش��ده كه 
اقدام خوبي محسوب مي شود. نماينده كرمان و راور 
در مجلس ش��وراي اسالمي ادامه داد: كشور نياز به 
س��رمايه گذاري براي توسعه دارد البته ظرفيت هاي 
جذب سرمايه گذاري در ايران باالست بنابراين بايد 
در س��ال 97 اقدامات اساس��ي درخص��وص ارتقاي 

سرمايه گذاري انجام شود. 
پورابراهيم��ي داوران��ي تصري��ح كرد: پوش��ش 
ريس��ك در زمينه ارزهاي خارج��ي در روند جذب 
س��رمايه گذاري نق��ش مهمي دارد چراك��ه يكي از 
مشكالت س��رمايه گذاران خارجي اين است زماني 
كه ارز را تبديل به ريال مي كنند، مش��خص نيست 
در 6 م��اه بعد چه اتفاقي براي ارزش س��رمايه آنها 
مي افتد. وي ادامه داد: زماني پوش��ش ريس��ك ارز 
اتفاق مي افت��د كه بازار ش��فافي در زمينه خريد و 
فروش ارز در كشور وجود داشته باشد كه راه اندازي 
بورس نقش مهم��ي در انجام اين مهم دارد. رييس 
كميس��يون اقتص��ادي مجلس ش��وراي اس��المي 
يادآور ش��د: بانك مركزي بايد در راه اندازي بورس 
ارز پيش��گام باش��د نه اينكه از راه اندازي بورس ارز 
ممانعت كند. بزرگ ترين اشتباه و خطاي راهبردي 
درخصوص جذب س��رمايه گذاري خارجي اين است 
كه بانك مركزي به ش��فافيت ب��ازار ارز در اقتصاد 

ايران كمك نكند. 

مروري بر آمار معامالت ديروز

روز سبز شاخص

 حمايت از كاالي ايران��ي بدون بازار رقابتي 
حاص��ل نخواهد ش��د، بر اين اس��اس و در اين 
راس��تا عرضه محصوالت مختلف در بورس كاال 
كه بازاري مبتني بر عرضه، تقاضا و رقابت است 
از اهميت ويژه يي برخوردار خواهد بود. محمود 
دودانگه معاون اس��بق وزارت صنعت به مزاياي 
عرض��ه محصوالت در بورس كاال اش��اره كرد و 
گفت: باي��د به عنوان يك اصل، ب��ازار رقابتي و 
نظام عرضه و تقاضا در اقتصاد كشور را بپذيريم 
ك��ه اگر به اصل اعتقاد داري��م، فاصله گرفتن از 
مبادالت س��نتي امري ضروري اس��ت. دودانگه 
با بيان اينكه بورس كاال در س��ال هاي گذش��ته 
كمك زيادي به ايجاد رقابت و شفافيت در بازار 
كاالها كرده اس��ت، گفت: بورس كاال بستري را 
براي حض��ور عرضه كنندگان و مصرف كنندگان 
كاال در يك فضاي ش��فاف فراهم كرده تا قيمت 
رقابتي براس��اس عرضه و تقاضا كش��ف ش��ود؛ 
از اي��ن رو حمايت از توليدكنن��دگان ايراني در 
بس��تر بورس كاال مي تواند ب��ه صورت هدفمند 
رق��م بخ��ورد. ب��ه گ��زارش مه��ر، وي تصريح 
كرد: عم��ال اگر بخواهيم فضاي تجاري كش��ور 
را س��هل و روان ك��رده و هزينه ه��ا را كاه��ش 
دهي��م، چاره يي جز ايجاد فض��اي رقابتي كامل 

در بخش ه��اي مختل��ف تولي��د نداري��م. اي��ن 
كارشناس مسائل اقتصادي گفت: فضاي رقابتي 
موج��ود در ب��ورس كاال به توليد كش��ور كمك 
مي كن��د چراكه اگ��ر عرضه كنن��دگان نتوانند 
محصوالت ش��ان را با قيمت منطقي و واقعي به 
فروش برس��انند، بازارهاي صادرات��ي را به بازار 
داخل ترجيح مي دهند كه در اين زمينه بورس 
كاال مناس��ب ترين مكان براي عرضه محصوالت 
با قيمت واقعي اس��ت. وي افزود: به اين ترتيب 
اينك��ه توليدكنن��دگان بدانند محصوالت ش��ان 
را در ب��ورس كاال ب��ه ف��روش خواهند رس��اند 
و مصرف كنن��دگان ني��ز از عرض��ه م��واد مورد 
نيازش��ان در بورس كاال اطمينان داشته باشند، 
تضميني براي رشد توليد خواهد بود كه بالطبع 
با تامين نياز صنايع داخلي از بورس كاال، شاهد 
بهب��ود روند ص��ادرات محصوالت ني��ز خواهيم 
ب��ود. دودانگه عنوان كرد: ب��ا حضور همه جانبه 
عرضه كنن��دگان و مصرف كنن��دگان در بورس 
كاال با حمايت هاي مس��ووالن، عالوه بر رسيدن 
اي��ن بورس به جاي��گاه واقعي خ��ود در اقتصاد 
ش��اهد رونق تولي��د، حماي��ت از كاالي ايراني، 
شفاف س��ازي آمارها و رشد صادرات محصوالت 

ساخته شده خواهيم بود. 

 از امروز؛ افزايش وجه تضمين اوليه قراردادهاي آتي سكه 
طال: بنابر اعالم مديريت توسعه بازار مشتقه بورس كاالي ايران، وجه 
تضمين اوليه قراردادهاي آتي س��كه ط��ال از امروز افزايش مي يابد. 
بر اين اس��اس مطابق با بند 11 مش��خصات قرارداد آتي سكه بهار 
آزادي ط��رح امام)ره( درخصوص تعيين وجه تضمين اوليه قرارداد 
آتي سكه طال و با توجه به افزايش قيمت تسويه روزانه قراردادهاي 
فع��ال طي روزهاي اخير از امروز چهارش��نبه)15فروردين( پس از 
اتم��ام روز معامالتي وج��ه تضمين اوليه براب��ر 17ميليون و 500 
ه��زار ريال به هم��راه وجه تضمين اضاف��ي در مجموع ۲۲ميليون 
و 500 هزار ريال تعيين مي ش��ود. براس��اس اين گ��زارش قرارداد 
آت��ي، توافقنامه يي مبني ب��ر خريد و فروش ي��ك دارايي در زمان 
معين در آينده و با قيمت مش��خص است. به عبارت ديگر در بازار 

آت��ي، خريد و فروش دارايي پايه قرارداد براس��اس توافقنامه يي كه 
به قرارداد اس��تاندارد تبديل شده است، صورت مي گيرد كه در آن 
به دارايي با مش��خصات خاصي اش��اره مي ش��ود. بر اين اساس در 
توضي��ح مفه��وم وجه تضمين اوليه در قرارداد آتي س��كه طال بايد 
گف��ت براي اطمين��ان از انجام تعهدات هر ي��ك از طرفين معامله 
درص��دي از ارزش ق��رارداد را به عنوان »وج��ه تضمين اوليه« نزد 
كارگزار س��پرده مي كنند كه متناس��ب با تغيير ارزش قراردادهاي 
آتي، حس��اب هر يك از طرفين تعديل مي شود. مبلغ وجه تضمين 
اوليه متغير و از طريق بورس كاال تعيين و اعالم مي ش��ود. چنانچه 
مش��تري در موقعيت معامالتي خود سود كسب كند، سود مربوط 
به حس��اب واريز مي ش��ود كه قابل برداشت است. چنانچه مشتري 
با زيان روبه رو ش��ود، مبلغ زيان تا زماني كه به سطح حداقل وجه 
تضميني برس��د از حساب كسر مي شود. پس از رسيدن حساب به 
حداقل وجه تضمين)60 درصد وجه تضمين اوليه( مشتري اخطار 
كس��ري موجودي مي گيرد و به اصط��الح Call Margin و بايد 

اقدام به ش��ارژ حساب تا س��طح وجه تضمين اوليه كند يا موقعيت 
باز خ��ود را ببندد. همچني��ن در بازارهاي آتي الزامي نيس��ت كه 
كاال ي��ا دارايي به طور فيزيكي رد و بدل ش��ود و برخالف بازارهاي 
نق��دي، انتقال مالكيت فوري دارايي مطرح نمي ش��ود. بنابراين در 
اي��ن بازارها بدون در نظر گرفتن اينكه فرد مالك دارايي باش��د يا 
نباشد، قراردادها قابل خريد و فروش هستند. عالوه بر اين برخالف 
بازارهاي نقد كه پشتوانه آن تحويل دارايي است، بازارهاي معامالت 
آتي مبتني بر تسويه نقدي است و يكي از اهداف آن خريد و فروش 

دارايي در آينده است. 
 رشد بورس ژاپن ميان تعطيلي بازارهاي جهاني: بورس هاي 
آسيايي در معامالت روز گذشته رشد اندكي را تجربه كردند كه در 
اين بين افزايش ش��اخص بورس توكيو از سايرين مشهودتر بود. از 
آنجا كه بورس وال استريت و بورس هاي اروپايي به دليل تعطيالت 
عيد پاك در روز جمعه هفته گذش��ته فعاليتي نداش��تند، بازارهاي 
آسيايي تحت تاثير تغييرات اين بورس ها نبودند و رهبري بازارها بر 

عهده ش��اخص »نيك كي ۲۲5« بورس توكيو بود كه پس از آغازي 
كاهش��ي در نهايت موفق شد تا پايان معامالت اوليه با 0.۲3درصد 
يا 50.41 واحد افزايش به ۲1504.71واحد برس��د. براس��اس اين 
گ��زارش، ش��اخص »تاپيكس« نيز ب��ا 0.17درصد ي��ا ۲.9۲واحد 
افزاي��ش به 1719.۲۲واحد رس��يد. با اين وج��ود، حجم معامالت 
دي��روز اندك ب��ود و بورس هاي اس��تراليا، نيوزلند و هنگ كنگ به 
دليل تعطيالت رس��مي فعاليتي نداشتند. به گزارش ايبنا در چين 
نيز قيمت س��هام در بورس »شانگهاي كامپوزيت« به دليل تقويت 
ي��وآن و اعم��ال تعرفه هاي تج��اري جديد چين ب��ر واردات برخي 
محص��والت امريكايي نس��بتا بدون تغيير باقي مان��د. افزون بر اين 
دولت چين اعالم كرده است، تعرفه هاي جديدي بر 1۲۸قلم كاالي 
وارداتي از امريكا نظير ميوه و گوش��ت خوك اعمال خواهد كرد كه 
ارزش آن به 3ميليارد دالر خواهد رسيد. ديگر شاخص چين يعني 
»ش��نژن كامپوزيت« عملكردي بهتر از ش��اخص اصلي داشت و با 

0.۲5درصد افزايش به1۸5۸.43واحد رسيد. 

حمايت از كاالي  ايراني به واسطه بورس كاال

نگاهي به تحوالت بازار

فاصله با اصل 44 قانون اساسي
اقتدارگرايي دولت مانع جدي اجراي اصل 44 است 
و برخي مس��ووالن دولت فعلي كه قبال در مسند كار 
نبودند به خصوصي سازي انتقاد داشتند، اما خودشان 
كه در راس كار قرار گرفته اند، مي خواهند فضايي براي 
خودشان توسعه دهند. به گزارش خانه ملت، حميدرضا 
فوالدگر با اشاره به روند اجراي سياست هاي كلي اصل 
44 از سوي دولت طي سال هاي اخير گفت: دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم س��عي كردند كه روش هاي اجراي 
قانون سياس��ت هاي كلي اصل 44 قانون اساس��ي را 
اصالح كنند. رييس كميس��يون ويژه حمايت از توليد 
ملي مجلس با بيان اينكه بخش عمده اصل 44 قانون 
اساسي مربوط به خصوصي سازي است، اظهار داشت: 
اش��تباه ما اين اس��ت كه فكر مي كنيم، سياست هاي 
اص��ل 44 فقط خصوصي س��ازي يا خصوصي س��ازي 
ه��م فقط ش��امل واگذاري هاس��ت، ب��ه همين دليل 
در ب��دو اجراي قانون در مرحله تصويب س��اختارها و 
آيين نامه ه��ا، دول��ت نهم خوب عمل نك��رد. نماينده 
اصفه��ان در مجلس تصريح كرد: در اواخر دولت دهم 
سياس��ت هاي كلي اصل 44 خوب انجام نشد، زيرا در 
خصوصي س��ازي و واگذاري ها خالصه شد و در بخش 
واگذاري ها هم ابتدا شركت هاي بزرگ را واگذار كردند. 
فوالدگ��ر با انتقاد از اينكه دولت ها نمي خواهند بخش 
خصوص��ي توانمند ش��ود، گفت: يك��ي از داليلي كه 

قانون سياس��ت هاي كلي اصل 44 خوب اجرا نش��د، 
اين است؛ با عدم توانمندسازي بخش خصوصي واقعي 
سراغ شبه دولتي ها رفتند، شبه دولتي ها هم جايگزين 
بخش خصوصي ش��دند، قبل از اينكه فضاي كسب و 
كار را مس��اعد كنيم و بخ��ش خصوصي توانمند را به 
ميدان بياوريم، س��راغ واگذاري ها رفتيم و از تجربيات 
بعضي كش��ورهاي دنيا نيز اس��تفاده نكرديم. وي در 
ادام��ه دولت هاي يازده��م و دوازدهم را تا حدودي در 
مسير اصالح اجراي سياست هاي كلي اصل 44 داراي 
عملكرد بهتري دانست و افزود: البته ما هم در مجلس 
ب��ه دولت با اصالح قوانين عمده در اصالح قانون اصل 
44 قانون اساس��ي كمك كرديم، ب��ه عنوان مثال رد 
ديون را متوقف و ش��رايطي براي آن تعيين كرديم، از 
جمله آنه��ا اين بود كه تكيه بر روش رقابتي و مزايده 
را قرار داديم. رييس كميس��يون ويژه حمايت از توليد 
ملي مجلس ادامه داد: تع��دادي از روش ها را در اصل 
44 قانون اساس��ي اصالح كرديم و شفاف سازي هايي 
در اي��ن قان��ون از س��وي مجلس ص��ورت گرفت، اما 
دولت ه��اي يازدهم و دوازدهم هم ب��ا وجود اينكه در 
مس��ير اصالح روش ها گام برداشتند، خيلي عملكرد 
مثبت و قابل قبولي در زمينه اجراي سياست هاي كلي 
اصل 44 قانون اساسي نداشته اند. فوالدگر تاكيد كرد: 
ديدگاه هاي اختالفي در بين دولتمردان براي واگذاري 

امور به بخش خصوصي مردمي وجود دارد، حتي برخي 
مسووالن همين دولت كه قبال در مسند كار نبودند و 
به خصوصي سازي انتقاد داشتند، خودشان كه در راس 
كار قرار گرفته اند، مي خواهند فضايي براي خودش��ان 
توسعه دهند؛ اقتدارگرايي در دولت بيماري اي است كه 
گريبان دولت ها براي خصوصي س��ازي را گرفته است، 
هر دولتي هم بيايد اين بيم��اري وجود دارد. نماينده 
اصفهان در مجلس اضافه كرد: بند اول اقتصاد مقاومتي 
بر مردمي ك��ردن اقتصاد تاكيد دارد، اين يعني اينكه 
مردم را به صحنه اقتصادي وارد و به آنها اعتماد كنيم، 
مردم بايد در واحدهاي صنفي و ش��ركت هاي تعاوني 
حضور پر رنگي داشته باشند، بايد در اين حوزه به مردم 
بها داد تا اقتصاد مردمي شود. فوالدگر در ادامه اظهار 
داشت: اقتدارگرايي دولت اجازه نمي دهد كه به بخش 
خصوصي بها داده شود، وقتي بخش خصوصي توانمند 
نباش��د، در واگذاري ها مش��اركت نمي كند و هنگامي 
هم كه مزايده يي برگزار مي ش��ود، سراغ شبه دولتي ها 
مي روند. رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي 
مجلس خاطرنش��ان كرد: انتظار داريم دولت در سال 
جديد برنامه يي مدون و قابل اجرا براي اجرايي كردن 
سياس��ت هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ارائه دهد، 
مجل��س نيز در تس��هيل امور و از لح��ظ قانونگذاري 

كمك كار دولت خواهد بود. 

بازار سرمايه
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 چرا آفريقا براي سرمايه گذاران 
»سرزمين فرصت ها« است؟

از سال 2000 تاكنون دست كم نيمي از كشورهايي كه 
باالترين نرخ رشد اقتصادي س��االنه در جهان را داشته اند 
جزو كش��ورهاي آفريقايي بوده اند و در س��ال 2018 نيز 6 
كشور از 10كشوري كه طبق پيش بيني ها باالترين نرخ رشد 
اقتصادي در جهان را خواهند داشت از قاره آفريقا خواهند 
بود. 7 سال قبل مجله كسب وكار هاروارد در مقاله يي به اين 
نكته اش��اره كرد كه بسياري از فرصت هاي بزرگ و كشف 
 نش��ده جهان را بايد در آفريقا جست وجو كرد؛ قاره يي كه 
با وج��ود ظرفيت هاي فوق العاده اش براي س��رمايه گذاري 
هنوز هم در اولويت برنامه هاي كشورهاي غربي قرار نگرفته 
است. از سال 2014تا 2016 صادرات امريكا به كشورهاي 
آفريقايي از 38ميليارد دالر به 22ميليارد دالر كاهش يافت. 
انگليس اما به فرصت هاي موجود در آفريقا توجه بيشتري 
نشان داده است به طوري  كه ارزش سرمايه گذاري هاي اين 
كش��ور در آفريقا در فاصله سال هاي 2005تا 2014 بيش 
از دو برابر ش��ده و به رقم 42.5ميليارد پوند)57.6 ميليارد 
دالر( رسيده است؛ هر چند در سال 2017 ارزش صادرات 
انگليس به آفريقا تنها 2.5درص��د ارزش كل صادرات اين 
كش��ور بوده اس��ت. كش��ورهاي غربي عمال بازار آفريقا را 
به چين باخته اند؛ كش��وري كه صادرات��ش به آفريقا طي 
دوره 10س��اله 2005ت��ا 2012 با بي��ش از 7برابر افزايش 
به 103ميليارد دالر رس��يده است. ساير اقتصادهاي بزرگ 
جهان اگر مي خواهن��د در آفريقا با چين رقابت كنند بايد 
با كشورهاي آفريقايي و بخش هاي اقتصادي مستعدي كه 
ظرفيت هاي بيشتري براي رشد دارند، ارتباط نزديك تري 
برقرار كنند. در سال 2030 جمعيت آفريقا به 1.7ميليارد 
نفر خواهد رس��يد ك��ه بيش از نيم��ي از اين جمعيت در 
كش��ورهاي نيجريه، اتيوپي، جمهوري دموكراتيك كنگو، 
مصر، تانزانيا، كنيا و آفريقاي جنوبي س��اكن خواهند بود. 
نكته مهم تر اين اس��ت كه در افق 2030 حدود 43درصد 
آفريقايي ها جزو طبقه متوس��ط خواهن��د بود درحالي كه 
اي��ن رقم در س��ال 2013 كمتر از 40درصد بوده اس��ت. 
افزايش جمعيت و رش��د طبقه متوسط باعث خواهد شد 
كه مصرف خانواره��اي آفريقاي��ي از 1.1تريليون دالر در 
س��ال 2015 به 2.5تريليون دالر در س��ال 2030 برسد؛ 
تقريب��ا نيمي از اين مص��رف 2.5تريليون دالري توس��ط 
خانوارهاي 3 كش��ور نيجريه)20درصد(، مصر)17درصد( 
و آفريق��اي جنوبي)11درص��د( انجام خواهد ش��د. البته 
مصرف خانوارهاي كشورهاي ديگري مانند الجزاير، آنگوال، 
اتيوپي، غنا، كنيا، مراكش، س��ودان و تونس نيز رشد قابل  
توجهي خواهد داش��ت و هر يك از اين كشورها مي توانند 
براي شركت هايي كه به دنبال يافتن بازارهاي جديد براي 
محصوالت خود هستند، گزينه مناسبي باشند. پيش بيني 
مي شود كه در سال 2030 ارزش بازار محصوالت غذايي در 
آفريقا به 740ميليارد دالر و ارزش بازار آموزش و حمل ونقل 
به 397ميليارد دالر برس��د. البت��ه بازارهاي ديگري مانند 
مس��كن)390ميليارد دالر(، كاالهاي بي دوام)370ميليارد 
دالر(، گردشگري و تفريحات)260ميليارد دالر(، بهداشت 
و س��المت)175ميليارد دالر(، خدم��ات مالي)85 ميليارد 
دالر( و مخاب��رات)65 ميلي��ارد دالر( ني��ز مي توانند نظر 
س��رمايه گذاران را به خود جلب كنند. البته بخش زيادي 
از اين رش��د اندازه ب��ازار به اجراي صحي��ح طرح منطقه 
آزاد تج��اري آفريقا بس��تگي دارد؛ طرحي كه 44كش��ور 
از 54كش��ور آفريقايي در آن مش��اركت دارن��د و مي تواند 
ب��ا يكپارچه كردن ب��ازار آفريقا، مبادي متع��ددي را براي 
ورود ب��ه اين بازار فراهم كن��د. از طرفي طرح منطقه آزاد 
تجاري آفريقا ضرورت تقويت زيرساخت هاي ارتباطي بين 
كشورهاي مشاركت كننده را بيش از پيش نمايان مي سازد 
و بدين ترتيب فرصت هاي متعددي را براي سرمايه گذاري 
در حوزه ه��اي زيربناي��ي از حمل ونقل و ان��رژي گرفته تا 
ارتباط��ات و اطالع��ات)ICT( و حت��ي مناب��ع آب فراهم 
مي كند. سرمايه گذاران مي توانند براي تشخيص فرصت هاي 
س��رمايه گذاري و يافتن پروژه هاي سودآور از بانك توسعه 
آفريقا كمك بگيرند؛ بانكي كه در همين راستا »طرح توسعه 
زيرساخت ها در آفريقا« را كليد زده است. حوزه تجارت بين 
بنگاهي)B2B( آفريقا نيز ديگر حوزه يي اس��ت كه انتظار 
م��ي رود در افق 2030 ش��اهد تحوالت عظيمي باش��د به 
طوري  كه پيش بيني مي ش��ود، ارزش تجارت بين بنگاهي 
در آفريقا از 1.6تريليون دالر در سال 2015 به 4.2تريليون 
دالر در س��ال 2030 افزايش يابد. در اين ميان بخش هايي 
مانن��د كش��اورزي و فرآورده ه��اي غذايي)915ميلي��ارد 
ان��رژي و حمل ونقل)784ميلي��ارد  دالر(، ساخت وس��از، 
و  عمده فروش��ي  دالر(،  ميلي��ارد  تولي��د)666  دالر(، 
خرده فروشي)665 ميليارد دالر(، منابع)357ميليارد دالر(، 
بانكداري و بيمه)249ميلي��ارد دالر( و مخابرات و فناوري 
اطالعات و ارتباطات)79.5ميليارد دالر( به ترتيب بيشترين 
س��هم را از تجارت بين بنگاهي در آفريقاي 2030 به خود 
اختصاص خواهند داد. پيش بيني رش��د قابل  توجه بخش 
كش��اورزي و فرآورده هاي غذايي نشان دهنده اين واقعيت 
اس��ت كه مواد غذايي همچنان بيشترين سهم را در سبد 
مصرفي خانوارهاي آفريقايي خواهند داشت. از طرفي 60 
درصد از زمين هاي قابل  كش��ت اما كشت  نشده جهان در 
آفريقا واقع شده و عدم استفاده از اين ظرفيت عظيم باعث 
ش��ده كه آفريقا س��هم اندكي از بازار جهاني محصوالت و 
فرآورده هاي غذايي داشته باش��د. سرمايه گذاران خارجي 
مي توانند با سرمايه گذاري در توليد انواع كود، ماشين آالت 
كشاورزي، سيس��تم هاي آبياري و ساير حوزه هاي مرتبط 
با بخش كش��اورزي آفريقا ضمن فعال كردن ظرفيت هاي 
اس��تفاده  نشده در اين بخش و كس��ب درآمدي مناسب، 
گامي بس��يار موثر در راس��تاي رفع معضل گرسنگي كه 
بس��ياري از كش��ورهاي آفريقايي با آن دست  به  گريبان 
هس��تند، بردارند. در سال 2012 كشورهاي بوركينافاسو، 
اتيوپ��ي، نيجريه، مالي، موزامبيك، روآندا و تانزانيا برترين 
كش��ورهاي آفريقايي از لحاظ نرخ رش��د ارزش افزوده در 
بخش كش��اورزي بوده اند. كش��ورهاي آنگ��وال، مراكش و 
آفريق��اي جنوبي ني��ز بازارهاي بزرگي ب��راي محصوالت 
كشاورزي هس��تند و در راه توسعه بخش كشاورزي خود 
گام برمي دارند. عالوه بر اين، آفريقا اين پتانس��يل را دارد 
ك��ه در دهه هاي آتي به مهم ترين توليدكننده محصوالت 
صنعتي در جهان تبديل ش��ود. با توجه باال رفتن س��طح 
دس��تمزدها در چين، اين كشور تا سال 2030 بين 85 تا 
100ميليون شغل را در صنايع كاربر)صنايعي كه به نيروي 
كار زياد و طبيعتا ارزان نياز دارند( از دس��ت خواهد داد و 
آفريقا مترصد آن اس��ت كه جاي چي��ن را در اين صنايع 
بگي��رد. آفريقا حتي در حوزه صنايع بزرگ و رقابتي مانند 
خودروس��ازي، حمل ونقل، پااليش و پتروشيمي، رايانه و 
ماش��ين آالت اداري و صنعتي نيز فضاي مس��اعدي براي 
پيشرفت دارد و كشورهاي آفريقاي جنوبي، مصر و نيجريه 
نشان داده اند كه محل هاي مناسبي براي سرمايه گذاري در 
اين حوزه ها هستند. محيط كسب وكار در اتيوپي، مراكش 
و روآندا نيز اكنون به گونه يي است كه سرمايه گذاران بالقوه 
مي توانند به كس��ب بازدهي باال از س��رمايه گذاري در اين 

كشورها اميدوار باشند.

گزارش كوتاه

در سال حمايت از كاالي ايراني روي مي دهد 

كاهش5درصديمالياتبرارزشافزودهتوليدكنندگان

رييس كنفدراسيون صادرات ايران تشريح كرد

عملياتي شدن سياست هاي حمايت از صادرات در ۹۷
محم��د الهوتي ب��ه ارزيابي وضعي��ت صادرات 
كش��ور در س��ال 96 پرداخ��ت و گف��ت: مجم��وع 
صادرات غيرنفتي ايران در 11ماهه سال گذشته به 
41ميليارد و 690 ميليون دالر رسيد كه در مقايسه 
با مدت مش��ابه س��ال قبل به ميزان 4 و 96 صدم 
درصد افزايش داش��ته و واردات با رشد 22درصدي 
ب��ه مبلغ 46/5ميليارد دالر رس��يده اس��ت كه تراز 

تجاري منفي 6 ميليارد دالر را نشان مي دهد. 
 وي تش��ريح ك��رد: ب��ا توج��ه به واس��طه يي و 
س��رمايه يي بودن كاالهاي وارداتي، صادرات كشور 
از رش��د خوبي برخوردار بوده اما اين رشد با اهداف 
تعيين ش��ده فاصله دارد؛ در برنامه از پيش تعيين 
ش��ده 21.5درص��د رش��د صادراتي براي امس��ال 
پيش بيني شده بود كه تنها 5 درصد آن عملي شده 
اس��ت. با بررسي آمارها مشخص مي شود كه حدود 
53 درصد از رش��د صادرات ما به علت نوس��ان نرخ 
ارز بوده اس��ت. الهوتي نرخ ارز را عامل اساس��ي و 

انكارناپذير در قيمت تمام ش��ده كاالهاي صادراتي 
دانس��ت و گفت: با توجه به اينكه قيمت مواد اوليه 
كاالهاي صادراتي، چه آن بخشي كه از داخل تامين 
مي ش��ود و چه بخش واردات��ي آن، متاثر از نرخ ارز 
است بنابراين رش��د صادراتي كه شاهد آن هستيم 

كوتاه مدت و مقطعي است. 
 رييس كنفدراسيون صادرات ايران اظهار كرد: با 
توجه به بررسي هاي انجام شده، پيش بيني مي شود 
رش��د اقتصادي در سال جاري حدود 4درصد باشد 
و اميدوار هس��تيم با توجه به هدف گذاري هايي كه 
در برنامه شش��م بر دولت تكليف شده، صادرات در 
اولويت قرار بگيرد و رديف بودجه هايي كه هر سال 
به نام صادرات مصوب ولي به كام صادرات نمي شود 
در سال جاري محقق شود تا بتوانيم از طريق رشد 
صادرات، اوض��اع اقتصادي كش��ور را چه در حوزه 
اقتصاد مقاومتي و چ��ه در حوزه خروج از وضعيت 

ركود حاكم بر اقتصاد بهبود بخشيم. 

وي ب��ا تاكيد بر اينكه ص��ادرات تنها ابزار بهبود 
اوض��اع اقتصادي كش��ور اس��ت، گف��ت: در بخش 
برنامه ريزي و اجرايي شدن سياست هاي حمايتي از 
صادرات از اهداف برنامه بسيار عقب هستيم و بايد 
تالش بس��ياري انجام دهيم تا اين اهداف در س��ال 

جاري محقق شود. 
عض��و هي��ات نمايندگان ات��اق بازرگان��ي ايران 
اظه��ار اميدواري كرد، دولت در س��ال 97 به بحث 
بس��ته هاي حماي��ت از صادرات توج��ه جدي كند 
چراك��ه اي��ن حمايت ه��ا مي توان��د مش��وقي براي 
صادركنندگان باش��د؛ بررسي نوع كاالهاي وارداتي 
نشان مي دهد كه رشد واردات اين نوع كاالها براي 
اقتصاد ما نويدبخش اس��ت ولي بخش نگران كننده 
آمار جايي اس��ت ك��ه مي بينيم ص��ادرات هم پاي 

واردات رشد نكرده است. 
وي ب��ا بيان اينكه معتقد ب��ه وضع ممنوعيت و 
محدوديت در واردات نيس��ت، اذعان كرد: هدف ما 

بايد اين باشد كه هم صادرات رشد كند و هم واردات 
م��ا به س��مت كاالهايي برود ك��ه در خدمت توليد 
صادرات محور باش��د و نبايد تص��ور كنيم چنانچه 
ب��راي برخي كااله��ا ممنوعي��ت و محدوديت هاي 
هدفمند وضع كنيم، تقاضاي اين كاالها در كش��ور 
پايان مي يابد بلكه نتيجه اين محدوديت اين اس��ت 

كه واردات غيررسمي رونق پيدا مي كند. 
الهوتي تصري��ح كرد: معتقدم باي��د راه واردات 
قانوني ب��راي هر كااليي كه تقاضاي��ي براي آن در 
كش��ور وجود دارد و منافاتي با ش��ؤونات اس��المي 
ندارد، باز باشد. اگر تقاضا از مسيرهاي قانوني پاسخ 
داده نشود قطعا مس��يرهاي غيرقانوني باز خواهند 
ش��د و هم توليد كننده و ه��م مصرف كننده متضرر 

مي شوند. 
 رييس كنفدراس��يون صادرات ايران با اشاره به 
جهش ارزي در دو ماهه اخير گفت: اميدوارم دولت 
از جهش هاي��ي كه امس��ال در ن��رخ ارز پيش آمد، 
درس گرفت��ه بگيرد و اجازه دهد در س��ال 97 نرخ 
ارز به صورت طبيعي تعيين شود تا تورم به صورت 
تدريجي و نامحس��وس به نرخ ارز تعميم داده شود 
چراك��ه اين جهش هاي ناگهاني س��م مهلكي براي 

شرايط اقتصادي كشور خواهد بود. 
 محمد الهوتي در ادامه در مورد عملكرد دولت 

در حوزه كنترل قاچاق گفت: دولت يازدهم با ايجاد 
پنجره واحد، مكانيزه ك��ردن گمركات و برخورد با 
كاالهاي وارداتي غيررس��مي توانست ميزان قاچاق 
را از 24ميليارد به 10.5ميليارد دالر برساند؛ گرچه 
اين كاهش، رقم قابل توجهي است اما همين حجم 
10.5ميلي��ارد دالري چيزي حدود 20تا 22درصد 
واردات رسمي است كه ميزان بسيار بااليي است و 

بايد با آن برخورد شود. 
وي تاكي��د ك��رد: قطع��ا افزايش ش��فافيت در 
اقتصاد داخلي اع��م از خريد و فروش، صندوق هاي 
مكاني��زه و ارائ��ه فاكتور رس��مي همچنين منطقي 
ك��ردن تعرفه ه��اي وارداتي به گونه ي��ي كه هزينه 
واردات رس��مي كمتر از واردات غيررسمي شود از 

راهكارهاي مناسب براي مقابله با قاچاق است. 
به گفته عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران 
در مجم��وع دولت در زمين��ه مقابله با قاچاق خوب 
عمل كرده اس��ت و اميدواريم اين روند ادامه ادامه 
داش��ته باشد و با از بين بردن حفره هاي باقي مانده 
ش��رايط به سمتي پيش برود كه واردات غيررسمي 
اصوال صرفه اقتصادي نداشته باشد و نهايتا با واردات 
رسمي و قانوني با پرداخت حقوق و عوارض، ماليات 
بر ارزش افزوده و افزايش شفافيت اقتصادي، فضاي 

كسب وكار ما بهبود يابد. 

نامگذاري س��ال به نام حمايت از كاالي ايراني 
توس��ط مقام معظم رهبري بيش��تر از ديد توليد 
و مص��رف كاالي ايران��ي ديده ش��د در حالي كه 
اصوال برندس��ازي كااليي به نام يك كشور جنبه 
بين الملل��ي و عملك��ردي براي ج��ذب بازارهاي 
خارج��ي دارد. هرچند در دوره هاي مختلف بحث 
تشويق مردم به مصرف كاالي ايراني مطرح بوده 
است اما بايد پذيرفت كه ظرفيت اين بازار محدود 
اس��ت و كشور براي توس��عه كاالي ايراني نياز به 

بازارهاي جديد دارد. 
ام��ا اينكه چگون��ه مي ت��وان از كاالهاي توليد 
داخ��ل حماي��ت ك��رد و كيفيت آن را ب��اال برد، 
موضوعي اس��ت كه رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس به آن پرداخته است و در اين خصوص به 
توليد كنندگان بش��ارت داده كه ماليات بر ارزش 
اف��زوده توليد كنن��دگان 5درص��د كاهش خواهد 

يافت. 
رييس كميس��يون اقتص��ادي مجلس دريافت 
مالي��ات ب��ر ارزش افزوده از توليدكنن��ده را مانع 
جدي پيش روي بخ��ش توليد اعالم كرد و از دو 
گام جدي مالياتي براي حمايت از توليد در س��ال 

97 خبر داد. 
محمدرض��ا پورابراهيم��ي رييس كميس��يون 
اقتص��ادي مجل��س درب��اره آخري��ن اقدام��ات 
كميس��يون اقتصادي مجلس ب��راي اصالح قانون 
آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده براي حمايت از 
كارفرمايان و توليدكنندگان در س��ال »حمايت از 
كاالي ايراني« گفت: در ايران نيز همچون س��اير 
كش��ورها، دو ن��وع ماليات بر تولي��د تحت عنوان 
ماليات بر عملكرد و ماليات بر مصرف تحت عنوان 

ماليات بر ارزش افزوده، جاري است. 
وي ب��ا بيان اينكه ماليات بر عملكرد، س��ال ها 
و از زم��ان تدوين قانون تجارت از توليدكنندگان 
درياف��ت مي ش��ده و ش��رايط آن متناس��ب ب��ا 
مقتضيات زماني طي ش��ده، اف��زود: اما ماليات بر 
ارزش اف��زوده، ماليات جدي��دي در اقتصاد ايران 
اس��ت كه ط��ي يك ده��ه اخير با تدوي��ن قانون 
مربوط��ه، اجراي��ي ش��ده و در نهاي��ت به صورت 

آزمايشي، تاكنون ادامه دارد. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس، نقصان در 
 اجرا و عدم وجود زيرس��اخت هاي اجرايي الزم را
2 نقط��ه ضعف مه��م قانون آزمايش��ي ماليات بر 
ارزش افزوده عنوان كرد و گفت: يكي از اشكاالت 
قانون ماليات بر ارزش افزوده در اجرا، دريافت اين 
نوع ماليات از توليدكنندگان اس��ت؛ به عبارتي به 
جاي اينكه اين قانون، مانند بس��ياري از كشورها، 
مصرف را هدف گذاري كند، در كشور ما به دليل 

2 نقطه ضعف مذكور، بخش توليد را هدف گذاري 
كرده است. 

وي ادام��ه داد: درياف��ت مالي��ات ب��ر ارزش 
اف��زوده از توليدكنن��ده، بس��ياري از واحده��اي 
تولي��د را با مش��كالت عديده  مواجه كرده اس��ت 
كه ه��م واحدهاي توليدي كوچك و متوس��ط و 
ه��م بنگاه هاي بزرگ صنعت��ي و توليدي را دچار 

مشكل كرد. 
پورابراهيم��ي گف��ت: در همي��ن راس��تا ب��ا 
پيگيري ه��اي انجام ش��ده، اليحه اص��الح قانون 
مالي��ات بر ارزش افزوده اوايل س��ال 96 از طرف 
دول��ت به مجلس ارائه ش��د و ما بر اس��اس يك 
برنام��ه زمانبن��دي در كميس��يون اقتصادي طي 

يكس��ال كام��ل اي��ن اليح��ه را مورد بررس��ي و 
كارشناس��ي ق��رار داديم تا مجموع��ه تصميمات 
مش��ترك مجل��س و دولت، دو ضع��ف كليد اين 
قانون يعني نقص در اجرا و عدم وجود زيرساخت 

اجرايي را پوشش دهد. 
ريي��س كميس��يون اقتصادي مجل��س افزود: 
ب��ه دلي��ل بررس��ي قان��ون بودجه 97، بررس��ي 
اليحه اص��الح قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده در 
كميس��يون اقتص��ادي مجلس ح��دود دو ماه به 
تاخي��ر افتاد؛ ام��ا در تعطيالت ن��وروز در كميته 
مالياتي كميس��يون اقتصادي بخش هاي مهم اين 
اليحه توسط تعدادي از اعضاي كميسيون بررسي 
و خوشبختانه بخشي از اين اليحه جمع بندي شد. 

 استخراج ۳۰ اشكال قانون ماليات بر ارزش 
افزوده

وي تصري��ح كرد: ب��ا دع��وت از برخي فعاالن 
اقتص��ادي كه به دلي��ل اجراي ناق��ص ماليات بر 
ارزش افزوده با مش��كالتي از جمله تعطيلي واحد 
مواجه شدند، 30 محور اشكاالت اين قانون احصاء 
شد و تك تك آنها را در اصالحيه لحاظ كرديم. 

رييس كميس��يون اقتصادي مجل��س، درباره 
نتايج بررسي اليحه اصالح قانون ماليات بر ارزش 
افزوده گفت: با مش��اركت سه تشكل اصلي بخش 
خصوص��ي و تعاوني يعن��ي اتاق بازرگان��ي، اتاق 
اصن��اف و اتاق تعاون همه م��واد اليحه در كميته 
مالياتي كميس��يون مورد بررس��ي ق��رار گرفت و 

سعي كرديم به نحوي مديريت كنيم كه در عمل 
مشكالت اجراي قانون پوشش داده شود. 

پورابراهيمي با بيان اينكه پيش بيني مي كنيم 
اليح��ه اصالح قان��ون ماليات ب��ر ارزش افزوده تا 
اواخر ارديبهش��ت در كميسيون اقتصادي مجلس 
نهايي شود و در نوبت بررسي صحن علني مجلس 
قرار گيرد گفت: اگر اين اليحه در راستاي حمايت 
از تولي��د، ب��ا اولويت در دس��تور كار صحن علني 
مجل��س قرار گي��رد حتم��ا آث��ار آن را در توليد 

خواهيم ديد. 
ريي��س كميس��يون اقتصادي مجل��س تاكيد 
كرد: به فعاالن اقتصادي قول مي دهيم در صورت 
مس��اعدت مجلس، اليحه اصالح قانون ماليات بر 
ارزش اف��زوده در صحن علني ت��ا پايان خردادماه 
در مجل��س تصويب و نهايي مي ش��ود. وي با بيان 
اينكه با تصويب نهايي اليحه اصالح قانون ماليات 
ب��ر ارزش اف��زوده در مجلس قطع��ا 90درصد از 
مش��كالت بخش توليد كه ناش��ي از اجراي ناقص 
اين قانون است، برطرف خواهد شد، افزود: اصالح 
اين قانون يكي از اقدامات مهم دولت و مجلس در 

جهت حمايت از توليد در سال 97 است. 

 گام دوم مالياتي سال ۹۷
كاهش ماليات بر عملكرد به ۲۰ درصد

پورابراهيم��ي ادام��ه داد: بع��د از اصالح قانون 
مالي��ات ب��ر ارزش اف��زوده، گام بع��دي و مه��م 
كميس��يون اقتصادي مجلس در جهت حمايت از 
توليد در نيم��ه دوم س��ال 97 هدف گذاري براي 
كاهش نرخ ماليات بر عملكرد بنگاه هاس��ت كه در 

كمك به توليد ملي بسيار مهم خواهد بود. 
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس با يادآوري 
اينك��ه در حال حاضر نرخ مالي��ات بر عملكرد 25 
واحد درصد اس��ت گفت: بر اساس مذاكرات اوليه 
با دولت پيش��نهاد ما كاهش اين نرخ به 20درصد 
است كه توافقات اوليه با دولت در اين خصوص نيز 
انجام شده اس��ت تا اصالح نرخ ماليات بر عملكرد 
در نيمه دوم سال 97 نيز در دستور كار قرار گيرد. 
وي ب��ا بي��ان اينكه ب��ا اصالح و اج��راي كامل 
قانون ماليات بر ارزش افزوده هيچ گونه مالياتي از 
توليدكننده دريافت نمي شود، گفت: فلسفه اجراي 
اين قانون نيز اين اس��ت كه به هيچ وجه نبايد اين 
ن��وع مالي��ات از توليدكننده دريافت ش��ود؛ اما به 
دليل اجراي ناقص در حال حاضر، توليدكنندگان 

نيز اين ماليات را پرداخت مي كنند. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: 
هدف گ��ذاري كالن، كاه��ش ماليات ب��ر توليد و 

اجراي دقيق دريافت ماليات از مصرف است. 

رييس مركز خدمات س��رمايه گذاري ات��اق تهران مي گويد 
در ارتب��اط ب��ا جذب س��رمايه گذاران خارجي س��ال گذش��ته 
ريل گذاري هاي��ي ص��ورت گرفته اس��ت و م��ا در نقطه يي قرار 
داري��م كه به خوبي نقاط ضعف و قوت خودمان را در اين حوزه 
مي شناسيم و دقيقا مي دانيم كه در سال جاري چه برنامه هايي 

را بايد پيش ببريم. 
او در ادام��ه مي گوي��د: » ما به عنوان فع��االن و نمايندگان 
بخش خصوص��ي در اتاق ته��ران تنها مي تواني��م نظراتمان را 
مطرح كنيم و ارائه دهيم زيرا كار اجرايي را ما نمي توانيم انجام 
دهيم و اينجا هس��ت كه دولت بايد كارها را پيش ببرد و كمك 
كند، البته خوش��بختانه مس��ووالن دولتي در وزارت خانه هاي 
اقتص��ادي به خص��وص وزارت اقتصاد و دارايي و ش��خص وزير 
اقاي كرباس��يان بسيار همراه بوده و نگاه بسيار مثبتي به جذب 
سرمايه گذاران خارجي دارند و كامال عالقه مند هستند كه كارها 

را پيش ببرند.
ما در اتاق تهران يك پكيج كامل از ظرفيت ها، پتانس��يل ها، 
راهكاره��ا و اقداماتي كه بايد براي جذب بهتر س��رمايه گذاران 
خارجي صورت گيرد خدمت ايش��ان فرستاده ايم و جلساتي هم 
با ايشان هماهنگ شده است؛ بنابراين من بسيار اميدوار هستم 
كه ريل گذاري هاي صورت گرفته در حوزه جذب سرمايه گذاري 

خارجي جواب بدهد. «
او در پاس��خ به اين س��وال ك��ه مهم ترين اقدام��ي كه براي 
جذب سرمايه گذاران خارجي بايد صورت بگيرد، چيست گفت: 
»مهم تري��ن كار عمليات��ي كه در اين حوزه باي��د صورت گيرد 
تامين امنيت س��رمايه گذاران است. مشكل اصلي كه پيش روي 
جذب سرمايه گذاري خارجي وجود دارد كندي ارتباطات بانكي 
اس��ت، هنوز متاس��فانه بانك هاي معتبر بين المللي آن طور كه 

بايد و ش��ايد با ما ارتب��اط ندارند. البته اي��ن موضوع جداي از 
مسائل و مش��كالت داخلي خودمان است كه بايد واقعا برطرف 
ش��ود ما بايد بتواني��م امنيت س��رمايه گذاران خارجي را تامين 
كني��م، ريل گذاري هاي صورت گرفته را تا رس��يدن به هدف و 
مقصد ادامه دهيم و بس��ترهاي مهم را فراهم كنيم كه ش��امل 

مسائل قانوني، سياسي، اقتصادي و... مي شود. «
او در بخ��ش ديگري از صحبت هايش مي گوي��د: » در اتاق 
ته��ران به عن��وان نماين��دگان بخ��ش خصوصي كش��ور همه 
مشكالت و چالش هاي پيش روي جذب سرمايه گذاري خارجي 
را تحليل كرده ايم و حتي راهكارهايي را هم براي برطرف كردن 
آنها، در نظر گرفته ايم. عالوه براين س��ال گذشته توانسته ايم با 
برگزاري چندين سمينار مهم كه در خارج از كشور برگزار شده 
اس��ت، ايران و توانمندي هاي اقتصادي كش��ور را براي تشويق 

سرمايه گذاران خارجي به سرمايه گذاري معرفي كنيم. «
فريال مستوفي مي گويد: » به عنوان فعاالن بخش خصوصي 
بايد از دولت بخواهيم و دولت هم عالقه مند است كه چالش هاي 
پيش روي جذب س��رمايه گذاري خارجي را برطرف كند اما ما 
ي��ك مش��كل ديگر هم داريم كه دس��ت خودمان نيس��ت و از 
قدرت ما خارج اس��ت؛ يك كس��ي به نام آقاي ترامپ در امريكا 
رييس جمهور شده است كه تصميماتش قابل پيش بيني نيست 
و به نظر من حتي خودش هم نمي داند كه مي خواهد چه كاري 
انجام دهد و اين كار را س��خت كرده اس��ت و حتي بخش��ي از 
س��رمايه گذاراني را كه عالقه داش��تند در ايران حضور داش��ته 
باش��ند را مردد كرده اس��ت به همين دليل واقع��ا بايد منتظر 
باش��يم و ببينيم كه امريكا درب��اره برجام چه تصميمي خواهد 
گرف��ت البته ما ج��داي از اين اتفاق بايد بس��ترهاي الزم براي 

جذب سرمايه گذاري خارجي را با سرعت زياد فراهم كنيم. «

رييس مركز خدمات سرمايه گذاري اتاق تهران:

بايدبتوانيمامنيتسرمايهگذارانخارجيراتامينكنيم
صادرات ايران به 10 كش��ور عم��ده صادراتي طي 11 ماهه 
س��ال گذشته از نظر وزني و ارزشي افت داشته كه در اين ميان 
صادرات به ژاپن از نظر ارزش 60 درصد و از نظر وزن 63 درصد 

كم شده است. 
به گزارش ايس��نا، اگرچه صادرات در 11 ماهه س��ال 1396 
نس��بت به مدت مش��ابه آن در س��ال 1395 حدود پنج درصد 
رش��د ارزشي و يك درصد رشد وزني داشته است، اما مروري بر 
20 كش��ور اول صادراتي ايران گوياي آن است كه از نظر ارزش 
صادرات در 10 كش��ور با افت درآمدزايي مواجه بوده ايم. از نظر 
وزن��ي نيز صادرات به 10 كش��ور از 20 ب��ازار عمده صادراتي با 
كاهش مواجه ش��ده اس��ت. البته در موارد متعدد كاهش وزني 
صادرات به مراتب بيش از كاهش ارزش آن بوده است. به عبارت 
ديگر با وجود آنكه كاالي كمتري صادر شده درآمدزايي بيشتري 
حاصل ش��ده اس��ت كه اين ام��ر گوياي آن اس��ت كه كاالهاي 
صادراتي ايران با قيمت بيش��تري به فروش رسيده اند. البته در 
مورد برخي كش��ورها هم خالف اين قاعده مشاهده مي شود. در 
بين كشورهاي مختلفي كه در اين مدت با كاهش حجم و ارزش 
صادرات مواجه بوده اند، ژاپن و هنگ كنگ را مي توان دو كش��ور 
اولي دانست كه به ترتيب از نظر ارزش و وزن دچار افت صادرات 

شده اند. 
پ��س از ژاپ��ن با خري��د 423 ميلي��ون دالري كاال از ايران، 
بيش��ترين كاهش صادرات مربوط به كشور تركمنستان مي شود 
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشي 20 درصد و از 
نظر وزني 36 درصد كاهش واردات از ايران دارد. ارزش صادرات 
به اين كشور در 11 ماهه سال 1396 معادل 383 ميليون دالر 

بوده است. 
جمهوري آذربايجان ديگر كشوري است كه از نظر ارزش 19 

درصد و از نظر وزن 43 درصد كاهش صادرات از ايران را در 11 
ماهه سال قبل تجربه كرده و با 273 ميليون دالر خريد كاال در 

رده نوزدهمين هدف صادراتي ايران قرار گرفته است. 
همچنين امارات متحده عربي كه دومين بازار صادراتي ايران 
در اي��ن مدت بوده با 14 درصد كاهش ارزش��ي صادرات همراه 
شده و از نظر وزني نيز صادرات به اين كشور هفت درصد كاهش 
داش��ته اس��ت. با اين وجود بيش از پنج ميليارد و 862 ميليون 
دالر از مجموع صادرات ايران به امارات مربوط بوده است. تايوان 
با واردات 468 ميليون دالري ديگر كش��وري اس��ت كه در اين 
مدت 14 درص��د كاهش صادرات ارزش��ي و 12 درصد كاهش 

صادرات وزني را شاهد بوده است.
همچني��ن ايتاليا با كاهش 14 درصدي در ارزش و هش��ت 
درص��دي در وزن واردات مواج��ه بوده و ص��ادرات به آن 366 
ميليون دالر درآمدزايي داشته است. هنگ كنگ هم از نظر وزني 
بيشترين كاهش صادراتي را داشته و محصول صادر شده به اين 
كشور از نظر وزني 75 درصد كمتر شده است، اما با اين وجود از 
نظر ارزش با تنها 12 درصد كاهش حجم صادرات به اين كشور 
به 348 ميليون دالر رسيده است. عالوه بر اين كشور ويتنام در 
11 ماهه سال گذشته از نظر وزني 47 و از نظر ارزش 12 درصد 
كاه��ش ص��ادرات را تجربه كرده و حجم ص��ادرات آن به 343 

ميليون دالر رسيده است. 
هند با وارداتي نزديك به دو و نيم ميليارد دالر ديگر كشوري 
است كه اگرچه صادرات به آن شش درصد افزايش وزني داشته، 
اما از نظر ارزش كاالي صادر شده به اين كشور شاهد يك درصد 
اف��ت بوده ايم. عمان نيز با 10 درصد كاهش درآمد صادراتي در 
برابر 19 درصد افزايش صادرات وزني ديگر كشوري است كه در 

سال گذشته 467 ميليون دالر واردات داشته است. 

افت صادرات ايران به ۱۰ بازار عمده

صادراتبهژاپن۶۰درصدكمشد

رييس كميسيون اقتصادي مجلس، درباره نتايج بررسي اليحه اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: با مشاركت سه تشكل 
اصلي بخش خصوصي و تعاوني يعني اتاق بازرگاني، اتاق اصناف و اتاق تعاون همه مواد اليحه در كميته مالياتي كميسيون مورد 

بررسي قرار گرفت و سعي كرديم به نحوي مديريت كنيم كه در عمل مشكالت اجراي قانون پوشش داده شود
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7  جهان
ظهور»باطلكنندگان«

درانتخاباتمصر
گروهجهانپيروزي عبدالفتاح سيسي در انتخابات 
رياست جمهوري هفته گذشته مصر هرگز محل ترديد نبود 
اما اين راي گيري نتايج شگفت آوري داشت زيرا آراي باطله 
در جاي��گاه دوم قرار گرفت؛ به عبارتي ميزان غيرمعمولي 
راي باطله به صندوق ها ريخته ش��د كه احتماال اعتراضي 
به سيس��ي يا كل رون��د انتخابات بوده اس��ت. به گزارش 
آسوشيتدپرس، طبق آمارهاي رسمي كميسيون انتخاباتي 
مصر، سيس��ي ۹۷درصد آراي صحيح را به دست آورده و 
بدين ترتيب براي دومين بار يك دوره 4ساله ديگر سكان 
رياست جمهوري را در دست مي گيرد. تنها رقيب او موسي 
مصطفي موسي سياستمدار نه چندان مطرح مصر بود كه 
تالش چنداني براي به چالش كشيدن سيسي نكرد و تنها 
توانس��ت ۶۵۶ ه��زار و ۵۳4 راي ي��ا ۹۲،۲درصد مجموع 
آراء را به دس��ت آورد. مس��اله شگفتي س��از اين است كه 
1.۷۶ميليون راي باطله توانست با فاصله بسياري از ميزان 
آراي موس��ي پيش��ي بگيرد. اين ميزان راي باطله حدود 
۷.۲۷درصد مي شود كه فاصله چشمگيري با آراي باطله دو 
انتخابات پيشين دارد كه در سال ۲۰1۲و ۲۰14 به ترتيب 
۳.1و 4.۰۷درص��د بود. منتقدان تازه ترين دور انتخابات را 
ساختگي مي دانند زيرا اصلي ترين رقبا بازداشت شده يا به 
زور از دور خارج شدند. موسي مصطفي موسي در آخرين 
دقايق وارد رقابت انتخابات شد تا از شرمساري دولت مصر 
مبني بر برگزاري انتخاباتي با يك نامزد و گذاشتن پا در راه 
خودكامه هاي منطقه كه انتخابات آنها شبيه يك رفراندوم 
اس��ت، بكاهد. مقام هاي مصري تالش داش��تند با ترغيب 
راي دهندگان به نتيجه انتخابات مش��روعيت ببخشند. در 
نهايت اما مشاركت مردمي 41.۰۵درصد شد كه نسبت به 
مشاركت مردمي 4۷.4۵درصدي سال ۲۰14 كه سيسي 
براي نخستين بار در انتخابات پيروز شده بود، كاهش نشان 
 داد. تش��خيص اينكه چه تعداد شركت كننده به عمد راي 
باطله به صندوق ها ريختند غيرممكن است اما برخي عدم 
شفافيت يا تهديد مسووالن براي جريمه كردن كساني كه 
در انتخابات ش��ركت نمي كنند را علت بروز آن مي دانند. 
محمد مصطفي يك ج��وان فارغ التحصيل بيكار از قاهره 
اس��ت. اين جوان ۲۶س��اله مي گويد: »نمي خواستم راي 
بده��م اما وقتي تهديد به جريمه ۵۰۰ پوندي)پوند مصر( 
ش��ديم، تصميم گرفتم راي بدهم. راي خودم را مخدوش 
ك��ردم زيرا نمي ت��وان نام انتخاب��ات را بر اي��ن جريانات 
گذاشت. سيسي پيش از انتخابات هم مي دانست كه پيروز 
مي ش��ود.« عماد حسين، س��ردبير روزنامه الشروق كه از 
حاميان سيسي اس��ت، مي گويد كمپين رييس جمهوري 
مص��ر بايد به صورت جامع اهميت آراي باطله را بررس��ي 
كند. او مي گويد:»باطل كنندگان آرا پيامي ارس��ال كردند 
كه بايد خوانده ش��ده و پاسخ داده شود. مي توانيم بگوييم 
اكنون يك حزب موسوم به باطل كنندگان داريم كه آراي 

آن بيش از احزاب سياسي موجود شده است.«

احتمالبركناريمعاون
اقتصادينخستوزيرتركيه

محمد شيمش��ك معاون اقتصادي نخست وزير تركيه 
ديگر مورد اعتماد اردوغان نيست و به زودي از مقام خود 
بركنار خواهد ش��د. به نوش��ته روزنامه آيدينليك، رجب 
طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه، جمعه گذشته بدون 
ذكر نام، از عملكرد معاون اقتصادي دولت و ناتواني وي در 

مقابله با نرخ باالي بهره بانكي انتقاد كرده بود. 

كشف158جسد
دركاخهايصدام

بقاياي اجس��اد 1۵8 قرباني مربوط به كشتار اسپايكر 
به دس��ت داعش در كاخ هاي صدام كشف شده است. به 
گزارش ايرنا، داعش با تسلط بر استان تكريت اواسط ژوئن 
۲۰14 ميالدي 1۷۰۰ كارآموز و دانش��جوي غيرمس��لح 

پايگاه نظامي اسپايكر در شمال تكريت را قتل عام كرد.  

اماراتازقطر
به»ايكائو«شكايتكرد

ش��ركت هواپيمايي كش��وري ام��ارات از قطر به دليل 
ايجاد مزاحمت براي هواپيماهاي مسافربري اين كشور به 
سازمان هوانوردي غيرنظامي بين المللي )ايكائو( شكايت 
كرد. ب��ه  گفته مقام ه��اي اماراتي، اين اق��دام پس از آن 
صورت گرفت كه جنگنده هاي قطري در چهار نوبت اقدام 
به رهگيري و ايجاد مزاحمت براي هواپيماهاي غيرنظامي 
امارات كردند. عربس��تان، امارات، بحرين و مصر از پنجم 
ژوئن ۲۰1۷ با متهم كردن قطر به حمايت از تروريس��م 

روابط خود را با اين كشور قطع كردند. 

»مرالآكشنر«رهبر
حزبنيكتركيهماند

مرال آكش��نر در نخستين كنگره عمومي و انتخاباتي 
ح��زب نيك تركيه ب��ار ديگر به رهبري اين تش��كيالت 
سياس��ي تركيه انتخاب ش��د. به گزارش بيرگون، آكشنر 
كه اواخر تابس��تان سال ۹۵ به علت انتقاد از كادر رهبري 
حزب حركت ملي از اين حزب اخراج ش��د، بانوي آهنين 
لق��ب گرفته و پيش از اين در س��ال هاي 1۹۹۶ و 1۹۹۷ 
در دول��ت مرحوم نجم الدين اربكان وزير كش��ور و معاون 
رييس پارلمان تركيه بوده است. آكشنر، بانوي ۶۰ ساله، 
براي حضور در انتخابات رياست جمهوري آينده تركيه ابراز 

تمايل كرده است. 

برگزاريانتخاباتپارلماني
عراقدر19كشور

كميس��يون عالي انتخابات عراق از برگزاري انتخابات 
پارلمان��ي در مراكزي در 1۹ كش��ور خارجي همزمان با 
داخل كش��ور خبر داد. به گزارش الصب��اح، ايران، اردن، 
تركي��ه، امري��كا، فنالند، مصر، لبن��ان، كانادا، اس��تراليا، 
س��وئد، بريتانيا، فرانس��ه، نيوزيلند، آلمان، بلژيك، هلند، 
دانم��ارك، روس��يه و ام��ارات كش��ورهايي هس��تند كه 
انتخاب��ات پارلمان��ي عراق در آنه��ا برگزار مي ش��ود. در 
 انتخاب��ات پارلمان��ي 1۲ ماه م��ه  14۳ ح��زب در قالب

 ۲۷ ائتالف با هم رقابت دارند. 

دريچه

كوتاه  از منطقه

رييسجمهوريامريكادرسياستگذارياقتصاديشكستميخورد؟

افول بازار سهام در دوران ترامپ

چشماندازروشناقتصادقارهكهن

آسياثروتمندترازاروپاوامريكا
گروهجهان

 افزايش تعداد افراد فوق ثروتمند در آسيا بيش 
از س��اير نقاط جهان بوده است و شهرهاي آسيايي 
در حال گرفتن جاي ش��هرهاي اروپايي و امريكايي 

به عنوان گران ترين شهرها هستند. 
به گ��زارش بيزينس تايمز، صن��دوق بين المللي 
پ��ول در گزارش جديد خود از رش��د س��ال ۲۰18 
پيش بيني كرده است كه رشد جهان به ۳.۷ درصد 
برس��د كه اگر اين طور باش��د، باالترين نرخ رش��د 
از س��ال ۲۰11 تاكنون خواهد بود. براي بس��ياري 
از س��رمايه گذاران آس��يايي، اين رش��د وراي سال 
درخش��ان ۲۰1۷ خواهد بود ك��ه طي آن بازارهاي 
س��هام و امالك نيرومند باعث ش��د بتوانند س��بد 
داراي��ي ثروت خود را به رخ بكش��ند. ب��ا اين حال 
دورنماي بلندمدت چندان واضح نيس��ت و صندوق 
و س��اير صاحب نظران موانعي شامل تبعات افزايش 
نرخ هاي بهره و تنش هاي تجاري در سراس��ر جهان 
براي رش��د اقتصادي جهان در آينده نه چندان دور 
پيش بيني مي كنن��د. اما اين روند صعودي محتمل 
مح��دود براي جمعي��ت فوق ثروتمن��د جهان چه 
معنايي خواهد داش��ت؟ آمارهاي فراهم شده براي 
موسسه »ولث ايكس« نشان مي دهد، تعداد افرادي 
ك��ه باالي ۵۰ ميلي��ون دالر ثروت دارند در س��ال 
۲۰1۷ مي��الدي، 1۰درصد افزايش يافته اس��ت و 
ب��ه اين ترتيب 1۲۹ه��زار و ۷۳۰نفر از مردم جهان 
ثروتي معادل ۲۶.4 تريليون دالر را در اختيار دارند. 

آسيادرصدر
در گ��زارش بيزينس تايمز آمده ك��ه تعداد افراد 
بس��يار ثروتمند آسيا تا پايان سال ۲۰1۷ ميالدي با 
1۵درص��د افزايش به ۳۵ هزار و 88۰ نفر رس��يده و 
بدين ترتيب آس��يا جاي اروپ��ا را در مقام دوم گرفته 
اس��ت. جمعيت فوق ثروتمندان اروپايي با 1۰درصد 
افزايش به ۳۵ هزار و 18۰ نفر رس��يده اس��ت. تنها 
در چين تعداد اين افراد در ۵ س��ال گذش��ته بيش 
از ۲ براب��ر ش��ده و ب��ه 1۷ هزار و ۹8۰ نفر رس��يده  
اس��ت. ش��مار افراد فوق ثروتمند در ژاپن ۵1درصد، 
هند ۷1درصد، اندونزي ۶۶درصد و مالزي ۶۵درصد 
افزايش يافته اس��ت. در مجم��وع مي توان گفت كه 
چش��م انداز اقتصادي آسيا به  دليل بازارهاي مصرفي 
رو به رش��د و افزايش بهاي كاال كه منجر به افزايش 
صادرات خواهد شد، خوش بينانه خواهد بود. در اين 
ميان هنگامي كه به تعداد افراد فوق ثروتمند به ازاي 
ه��ر 1۰۰هزار نفر نگاه كنيم، هنگ كنگ با ۷۰ نفر و 
س��نگاپور با ۲۵ نفر، در رده هاي دوم و چهارم جهان 
قرار دارند. موناكو نيز با 1۲۹نفر بس��يار ثروتمند به 
ازاي هر 1۰۰ هزار نفر، در رده نخس��ت و سوييس با 

44 نفر در رده سوم قرار دارند. 

سنگاپور،برترينشهرآسيايي
طبق شاخص ثروت معرفي شده كه به اندازه گيري 
ثروت، سرمايه گذاري، سبك زندگي و تعداد افراد بسيار 
ثروتمند احتمالي در آينده مي پردازد، سه شهر آسيايي 

در رده هاي نخست 1۰شهر اول جهان قرار دارند كه به 
ترتيب عبارتند از: سنگاپور، توكيو و هنگ كنگ. 

اين ارزيابي بر اساس محل زندگي ثروتمندان، جايي 
كه پول خرج كرده و س��رمايه گذاري مي كنند، جايي 
ك��ه اوقات فراغت خود را مي گذرانند و محل تحصيل 
فرزندانشان انجام شده است. بنابراين موضوعات مورد 
بررس��ي در اين شاخص ثروت، سرمايه گذاري، سبك 
زندگي و اميد به آينده است. در اين شاخص سنگاپور 
در تمام موارد ذكر شده رتبه بااليي را به دست آورده 
است. توكيو و هنگ كنگ نيز از ديگر شهرهاي آسيايي 
هس��تند كه توجه ثروتمندان جهان را به خود جلب 

كرده  اند؛ به ويژه ثروتمندان چيني. 

هزينهامالك
ب��ه نوش��ته بيزينس تايم��ز، در ش��اخص اقامتي 
بين المللي موسس��ه »نايت فرانك« كه ارزش امالك 
در 1۰۰ منطق��ه جه��ان را ان��دازه مي گيرد، ش��هر 
»گوانگ��ژو« چين ب��ا افزايش ۲۷درص��دي در قيمت 
امالك در صدر قرار دارد. با اين حال خالف ش��اخص 
س��ال ۲۰1۶ ميالدي كه س��ه ش��هر از چين در بين 
1۰ش��هر بودند، اين ش��هر تنها ش��هر چيني در بين 
1۰شهر است. در اين گزارش آمده كه مقررات نظارتي 
س��ختگيرانه بازدارنده دولت چين براي مهارم تورم با 
هدف جلوگيري از تركيدن حباب قيمت مس��كن در 
اقصا نقاط ش��هرهاي اين كش��ور كارگر افتاده و پكن 
موفق ش��ده كه تورم در قيمت مس��كن را با موفقيت 

مهار كند. اما كماكان شهرهاي سئول با 1۳.۲درصد و 
هنگ كنگ با ۷.۳درصد در بين 1۰ شهري قرار دارند 
كه قيمت امالك در آن رشد قابل مالحظه يي داشته 
اس��ت. گفته شده، در هنگ كنگ و سئول بازار عرضه 
با محدوديت هايي روبه رو شده، به ويژه در هنگ كنگ 
كه جريان گس��ترده سرمايه از سرزمين مادري چين 

را داشته است. 

امريكاوبريتانيامقصدخريدارانخانهآسيايي
مانند س��ال هاي گذش��ته گزارش ثروت به رابطه 
بين ثروت ش��خصي و طبقات مختلف سرمايه گذاري 
نيز توجه كرده است. نظرسنجي سال ۲۰18 از ۵۰۰ 
بانكدار برتر جهان كه به ۵۰ هزار فرد بسيار ثروتمند 

ب��ا ثروتي مع��ادل ۳تريليون دالر مش��اوره مي دهند، 
نشان مي دهد اشتهاي س��رمايه در بخش مسكن در 
آس��يا كماكان باالست و در س��ال ۲۰1۷ افزايش 4۳ 
درصدي يافته اس��ت. تحليلگران پيش بيني كرده اند 
ك��ه در ۲۰18 نيز بازارهاي خارج��ي همچنان براي 
ثروتمندان آس��يايي جذاب باشد، چرا كه ۲۳درصد از 
مشتريان آسيايي اعالم كرده اند، خواهان خريد امالك 
در خارج از كشور خود نيز هستند و بريتانيا و امريكا، 
مقصد اصلي بس��ياري از خريداران آس��يايي است. به 
اعتقاد كارشناسان در سال هاي آينده نيز سنگاپور به 
لطف مراكز فرهنگي و تاريخي خود و اجراي پروژه هاي 
موفق اقتص��ادي و تجاري در جذب س��رمايه گذاران 

پيشتاز خواهد بود. 

گروهجهانطالتسليمي
رون��د كاه��ش ارزش ش��اخص هاي س��هام در 
معامالت دوش��نبه بازارهاي امريكا همچنان ادامه 
داشت و س��رمايه گذاران سعي داش��تند با سرعت 
خود را از س��هام بخش هاي مالي و فناوري خالص 
كنن��د. يك��ي از داليل اصل��ي اين رون��د، توييت 
دونال��د ترامپ رييس جمهوري امري��كا، عليه يكي 
از بزرگ ترين ش��ركت هاي امريكايي يعني آمازون، 
بود. در نخس��تين سال رياس��ت جمهوري ترامپ، 
س��رمايه گذاران ب��ا جنب و جوش بس��يار بازارهاي 
س��هام را به باالتري��ن ركوردها رس��اندند و ترامپ 
از اوج گيري بازارهاي س��هام به عنوان مهر تاييد بر 
سياست هاي اقتصادي خود اس��تقبال كرد. اما آن 
روزها به پايان رسيده و »شكوفايي« حاصل از روي 
كار آمدن ترامپ اين روزها به »ركود« تبديل شده 

است. 
اگرچ��ه س��ال  نيويورك تايم��ز،  ب��ه گ��زارش 
در  مثب��ت  فعاليت ه��اي  و  هياه��و  ب��ا   ۲۰18
بازاره��اي س��هام آغ��از ش��د، ام��ا بازاره��ا براي 
تاكن��ون   ۲۰1۵ س��ال  از  مرتب��ه   نخس��تين 
س��ه  ماهه اول امسال را با كاهش ارزش ها به پايان 
رس��اندند. اين مساله نشان مي دهد دوره اوج گيري 
آرام و تدريج��ي بازارها جاي خود را به عصر جديد 
و مشكل آفرين ركود مي دهد. ارزش شاخص سهام 
»اس اند پي ۵۰۰« در معامالت دوشنبه ۲.۲درصد 
كاه��ش يافته اس��ت. بازارهاي آس��يايي و اروپايي 
ني��ز اگرچه در معامالت سه ش��نبه با كاهش ارزش 
س��هام ها مواجه ش��دند، اما اين كاهش با س��رعت 

كمتري از بازار امريكا صورت گرفت. 
اين كاهش نش��ان دهنده اين اس��ت كه بازارها 
اكنون وارد يك دوره موسوم به »تصحيح« شده اند. 
اس��تفاده از اين واژه براي توصيف ش��رايط موجود 
نش��ان مي دهد كه روند نزولي بس��يار ش��ديدتر و 
طوالني ت��ر از چند روز رك��ود معامالت خواهد بود. 
بازار سهام همچنان در قياس با 8 نوامبر ۲۰1۶ كه 
دونالد ترامپ در رقابت براي كاخ س��فيد پيروز شد، 
۲۰درصد باالتر اس��ت و يكي از داليل اين افزايش 
انتظارات از رياس��ت جمهوري ترامپ و تغييرات در 

واشنگتن بوده است. 
در ابتداي امر چشم انداز كنترل جمهوري خواهان 
ب��ر كاخ س��فيد و ه��ر دو مجل��س كنگره )س��نا و 
نماين��دگان( س��رمايه گذاران را به هيج��ان آورده 
بود. آنها يك سري عقب نشيني ها از قوانين نظارتي 
سختگيرانه و كاهش نرخ ماليات براي افراد حقيقي 
و حقوقي را پيش بيني كرده بودند. بس��ياري از آن 
روياها زماني تحقق ياف��ت كه دونالد ترامپ قانون 
كاهش مالياتي را به امضا رساند. اس اند پي در ۲۶ 
ژانويه به اوج ارزش ۲8۷۲.8۷ واحدي رس��يد كه 
از آغ��از دوره اوج بازار از ماه مارس ۲۰۰۹ تاكنون 
افزايش��ي ۳۲۵درصدي محسوب مي شد. اما از ماه 
فوريه به بعد يك س��ري عوامل كه بس��ياري از آنها 

از واش��نگتن نش��أت مي گرفتند، آب هاي بازارهاي 
س��هام را گل آلود كرد و به نظر نمي رس��د كه اين 

عوامل به زودي از بين بروند. 
نخستين مخاطره اين اس��ت كه اقتصاد امريكا 
مي تواند با س��رعتي خيلي باال رش��د داشته باشد 
و بانك مركزي مجبور ش��ود ن��رخ بهره را زودتر از 
زمان مورد انتظار افزايش دهد. دومين مساله خطر 
بروز جنگ تجاري اس��ت كه كاخ س��فيد جرقه آن 
را ب��ا اعمال تعرفه  ب��ر واردات كاالهايي خاص زده 
اس��ت؛ اقدامي كه خيلي سريع واكنش كشورهايي 
همچون چين را برانگيخت و س��بب شد پكن عليه 
كااله��اي امريكاي��ي تعرف��ه واردات اعم��ال كند. 
س��ومين عامل به تهديد دولت عليه ش��ركت هاي 

فناوري پس از افشاي سوء استفاده آنها از اطالعات 
مصرف كنندگان مربوط مي شود. 

خبرهاي منتش��ر ش��ده در روز دوش��نبه كه بر 
بازاره��ا تاثي��ر گذاش��ت، تويي��ت رييس جمهوري 
علي��ه آم��ازون ب��ود؛ ترام��پ اي��ن ش��ركت را به 
آسيب رس��اندن به خدمات پس��تي اياالت متحده 
مته��م ك��رد ام��ا دش��مني او ب��ا اين ش��ركت به 
دوران پي��ش از رياس��ت جمهوري اش بازمي گردد. 
در مواجه��ه ب��ا عوام��ل اينچنين��ي خوش بيني ها 
مش��هود  كام��ال  پي��ش  م��اه  دو  ك��ه  ب��ازار  در 
بودن��د، به تدري��ج از بي��ن مي روند. اد كليس��ولد 
 استراتژيس��ت ارشد ش��ركت تحقيقات بازار سهام 
»ن��د ديويس« مي گويد: »اين مس��اله به طور قطع 

به ع��دم اطمينان موج��ود مي افزايد و ب��ازار عدم 
اطمينان را دوست ندارد.«

كامال مشخص اس��ت كه روزهاي بازارهاي آرام 
كه به تدريج شكوفا مي ش��دند و ركورد جديد رشد 
را به ثبت مي رس��اندند، به پايان رس��يده است. اين 
نابس��اماني در بازار مخاطراتي براي ترامپ به همراه 
دارد؛ رييس جمه��وري امريكا س��ال اول خود را در 
كاخ سفيد به عنوان مشوق بازار سهام گذراند، اما در 
ماه هاي اخير عمدتا درباره روند نزولي بازار سكوت 
كرده اس��ت. افت بازار س��هام همچني��ن مي تواند 
ب��راي اقتص��اد اياالت متحده مخاطرات��ي به همراه 
داش��ته باش��د. تحقيقات آكادميك نشان مي دهند 
كه اف��ت طوالني مدت ب��ازار س��هام مي تواند براي 
مصرف كنندگان عواقبي داش��ته باشد چراكه سبب 
مي شود مردم در نگراني از درآمد، كمتر خرج كنند. 
اي��ن اتفاق به وي��ژه براي اقتصادي كه به ش��دت به 
بازارهاي داخلي و مخارج مصرف كنندگان وابس��ته 

است، خبر خوبي نيست. 
افت بازار در دو ماه گذش��ته در س��طحي وسيع 
صورت گرفته اس��ت. ۶ بخ��ش از مجموع 11 بخش 
در ش��اخص س��هام اس اند پي ۵۰۰ نسبت به زمان 
اوج بازار در ماه ژانويه بيش از 1۰درصد افت داشتند. 
هر روز احتمال آس��يب ديدن يك بخش وجود دارد؛ 
ممكن است وخامت شرايط گريبان گير شركت هاي 
صنعتي همچون بويينگ يا كاترپيالر شود كه صادرات 
زيادي دارند و از جنگ تجاري آسيب مي بينند. روز 
ديگر ممكن اس��ت ش��ركت هاي فن��اوري همچون 
فيس بوك و توييتر درگير شوند كه سودشان در برابر 
نظارت هاي ش��ديدتر دولت بر شبكه ها و رسانه هاي 
اجتماعي آسيب پذير است. شركت هاي انرژي و مالي 
نيز به همان اندازه در معرض خطر هستند چراكه در 
صورت كاهش سرعت رش��د اقتصادي ثروت آنها بر 
باد خواهد رفت. اگرچ��ه در مورد بازارها نمي توان با 
اطمينان هيچ اتفاقي را پيش بيني كرد، اما بس��ياري 
از ناظ��ران بر اي��ن عقيده ان��د كه ش��رايط پيش از 
بهتر ش��دن، خيلي وخيم تر خواهند ش��د و پيش از 
ش��كوفايي مجدد بازارها احتماال سهام هاي بيشتري 

افت خواهند داشت. 

 صدور حكم جلب گولن
در آستانه سفر پوتين به آنكارا

 نتانياهو توافق انتقال پناهجويان
به اروپا را لغو كرد

 انتقاد كاخ  سفيد از اعمال
تعرفه  بر كاالهاي امريكايي

گروهجهان
نخس��ت وزير اسراييل توافق با سازمان ملل بر سر تقسيم پناهجويان آفريقايي را فاقد 
اعتبار اعالم كرد. بنيامين نتانياهو گفته قصد دارد در چارچوب اين توافق 1۶هزار پناهجو 
را به كش��ورهاي غربي ازجمله به آلمان و ايتاليا بفرس��تد. به  گزارش دويچه وله طبق اين 
توافق 1۶هزار پناهجوي آفريقايي بايد به كشورهاي اروپايي انتقال يابند و در مقابل 1۶هزار 
نفر از آنها در خود اس��راييل صاحب حق اقامت شوند. اعضاي دست راستي كابينه دولت 
ائتالفي نتانياهو نخست وزير اسراييل به خصوص با بخش دوم اين توافق مخالف بودند. به  
گفته مقام هاي اسراييلي درحال حاضر حدود 4۲هزار پناهجوي آفريقايي در سرزمين هاي 
اش��غالي به س��ر مي برند كه تنها بخش كمي از آنها موفق به دريافت اقامت شده اند. ورود 
پناهجويان از كش��ورهاي آفريقايي به س��رزمين هاي اشغالي از سال ۲۰۰۷ شدت گرفت. 
اغلب اين پناهجويان از مسير شبه جزيره سينا وارد سرزمين هاي اشغالي شده اند. درحال 
حاضر گذرگاه هاي مرزي ميان اسراييل و مصر بسته هستند يا به  شدت كنترل مي شوند. 
اواي��ل ژانوي��ه ۲۰18 دولت نتانياهو طرحي را آماده كرد كه براس��اس آن پناهجوياني كه 
غيرقانوني وارد اسراييل شده اند تا پايان ماه مارس ۲۰18 خاك اين منطقه را ترك كنند. 
طبق اين طرح دولت، اگر پناهجويان مقاومت كنند بايد دستگير شوند. اين قانون بيشتر 
شامل پناهجويان كشورهاي سودان و اريتره مي شد كه در آنها حكومت هايي بر سر قدرت 
هس��تند كه حقوق بشر را پايمال مي كنند. كميسارياي عالي آوارگان سازمان ملل با اين 
طرح دولت نتانياهو مخالفت كرد. نتانياهو بعدا اعالم كرد كه دولت اسراييل با كميسارياي 
عالي آوارگان س��ازمان ملل متحد توافق كرده دست كم 1۶هزار پناهجوي آفريقايي را به 
كشورهاي غربي ازجمله آلمان و ايتاليا بفرستد. بنيامين نتانياهو در اين ارتباط گفت كه 
كشورهايي همچون آلمان، ايتاليا و كانادا ظاهرا حاضرند ميزبان اين پناهجويان و آوارگان 
باش��ند. وزارت كشور آلمان ولي اعالم كرده از انتقال پناهجويان از اسراييل به آلمان هيچ 
اطالعي ندارد. وزارت خارجه ايتاليا هم گفته هيچ توافقي براي پذيرش پناهجويان آفريقايي 
از اس��راييل وجود ندارد. نمايندگان سازمان ملل متحد تاييد كردند كه بين كميسارياي 
عالي آوارگان س��ازمان ملل و اسراييل بر سر تقس��يم پناهجويان توافق حاصل شده ولي 
هنوز مشخص نشده است كه اين پناهجويان به كدام كشورها فرستاده مي شوند. با خروج 

اسراييل از اين توافق به نظر مي رسد كه پرونده آن تا اطالع ثانوي بسته شده باشد. 

گروهجهان
روساي  جمهوري تركيه و روسيه سه شنبه در آنكارا ديدار و درباره مسائلي ازجمله 
تامين »اس 4۰۰« و دستوركارهاي دوطرفه به گفت وگو  پرداختند. اين در حالي است 
كه در آستانه سفر والديمير پوتين به آنكارا، دولت تركيه حكم جلب بين المللي فتح اهلل 
گولن و هفت نفر ديگر را به اتهام قتل سفير روسيه در تركيه در سال ۲۰1۶ صادر كرده 
اس��ت. آندره كارلوف سفير پيشين روس��يه در تركيه سال ۲۰1۶ به ضرب گلوله يك 
پليس ترك در جريان افتتاح يك نمايشگاه كشته شد. اردوغان شبكه فتح اهلل گولن را 
كه در امريكا پناهنده است به ساماندهي اين قتل و انجام كودتاي نافرجام سال ۲۰1۶ 
متهم كرده است. گولن از متحدان پيشين اردوغان كليه اتهامات مطرح شده عليه خود 
را رد مي كند. به  گزارش خبرگزاري تاس، س��فر به آنكارا بخش��ي از سفرهاي خارجي 
پوتين پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري ماه مارس محسوب مي شود. جدا از 
نشست رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه، پوتين رييس جمهوري روسيه قرار 
اس��ت در نشست س��ه جانبه يي با رييس جمهوري ايران نيز شركت داشته باشد. يوري 
اوش��اكوف معاون پوتين، پيش از سفر وي به تركيه گفت: »يك زنجيره غيرمنتظره از 
ارتباطات ميان روس��اي جمهوري تركيه و روس��يه در نشست اخير صورت گرفت. در 
۲۰1۷، پوتين و اردوغان هش��ت بار با يكديگر ديدار داش��تند و بيش از ۲۰بار مكالمه 
تلفني بين دو نفر صورت گرفت.«مساله ساخت نيروگاه هسته يي »آكويو« در تركيه با 
پشتيباني روسيه نيز مورد بحث دو طرف است. هزينه كلي اين پروژه ۲۰ ميليارد دالر 
اس��ت. طرف روس تمام هزينه هاي ساخت و ساز را برعهده دارد. سازمان انرژي اتمي 
تركيه روز دوش��نبه اعالم كرد مجوز ساخت نخستين واحد از نيروگاه هسته يي آكويو 
را براي ش��ركت »روس اتم« صادر كرده است. توافق براي ساخت اين نيروگاه از سال 
۲۰1۰ آغاز شده بود كه به داليل مختلف اجراي آن بارها به تعويق افتاد. مساله سوريه 
و مش��كالت گس��ترده بين المللي نيز مورد بحث ميان اردوغان و پوتين است. معاون 
پوتين در اين باره گفت: »ارتش و نيروهاي اطالعاتي روسيه و تركيه همكاري نزديكي 
در سوريه دارند. پوتين و اردوغان همچنين به بررسي تامين سيستم هاي دفاع هوايي 
اس4۰۰ مي پردازند. روس��يه تمام اقدامات الزم را براي تكميل تامين اين سيس��تم ها 

پيش از ۲۰۲۰ به تركيه انجام داده است.«

گروهجهان
كاخ س��فيد از تعرفه هايي كه چين به عنوان اقدامي تالفي جويانه بر طيفي از كاالهاي 
امريكايي از جمله شراب و گوشت خوك اعمال كرده است، انتقاد كرد. به گزارش بي بي سي، 
چي��ن در واكنش به افزايش تعرفه فوالد و آلومينيوم امريكا از روز دوش��نبه تعرفه هايي تا 
۲۵درصد بر 1۲8محصول وارداتي از امريكا اعمال كرده اس��ت. بازارهاي بورس امريكا روز 
دوشنبه افت قابل  توجهي كردند كه تا حدودي به خاطر نگراني از باال گرفتن جنگ تعرفه ها 
بود. ليندزي والترز از سخنگويان كاخ سفيد گفت كه ريشه مشكالت اين است كه چين به 
فوالد توليدي خود سوبسيد مي دهد. او گفت: »چين به جاي هدف گرفتن صادرات منصفانه 
امريكا بايد به ش��يوه هاي غيرعادالنه تجاري خود كه به امنيت ملي امريكا زيان مي رساند 
و بازارهاي جهاني را دس��تكاري مي كند، پاي��ان دهد.«امريكا اوايل مارس تعرفه هايي را بر 
واردات ف��والد و آلومينيوم در نظر گرفت و آنه��ا را براي حفاظت از توليدكنندگان داخلي 
خود و امنيت ملي ضروري دانس��ت. دولت ترامپ اواخر مارس گفت كه قصد اعمال تعرفه 
بر وارداتي به ارزش حداكثر ۶۰ ميليارد دالر از چين و محدود كردن س��رمايه گذاري اين 
كش��ور در امريكا را دارد. اكنون چين با زير س��وال بردن استدالل امريكا در زمينه امنيت 
ملي، تعرفه هايي بر كاالهاي امريكايي اعمال كرده كه محصوالتي به ارزش حدودا ۳ميليارد 
دالر را در ب��ر مي گي��رد. پكن گفت كه هدفش »حفاظت از منافع چين و ايجاد توازن« در 
ضرر ناش��ي از تعرفه هاي جديد امريكاست. چين قبال گفته بود كه به دنبال جنگ تجاري 
نيس��ت، اما اگر اقتصادش لطمه ببيند، بيكار نخواهد نشست. ضايعات آلومينيوم و گوشت 
خ��وك يخ زده وارداتي از امريكا در معرض ۲۵درص��د تعرفه قرار مي گيرند. چند محصول 
ديگر از جمله مغزدانه ها، ميوه هاي تازه و خشك، داروي گياهي جينسينگ هم با 1۵درصد 
تعرف��ه اضافه روبه رو مي ش��وند. مفتول ف��والدي هدف تعرفه 1۵درصدي ق��رار مي گيرد. 
كس��ب و كارهاي امريكايي كه محصوالتشان دستخوش اين منازعه قرار گرفته، زنگ خطر 
را به صدا درآورده اند و مي گويند كه چين بازار بزرگي براي كاالهاي آنهاست. شركت هاي 
امريكايي گفته اند هر چند در بعضي از نگراني هاي دولت ترامپ شريكند، اما تهديد به اعمال 
تعرفه را بهترين راه حل مشكالت نمي دانند. تحليلگران اقتصادي بسياري با هشدار نسبت 
به سياس��ت هاي حمايت گرايانه دولت دونالد ترامپ از وقوع جنگ تجاري در س��ال ۲۰18 
خبر داده  و هشدار داده اند كه در اين ميدان هر دوطرف و جامعه جهاني بازنده خواهند شد. 



 Wed. April  4. 2018  1070   چهار شنبه 15 فروردين 1397     17رجب 1439  شماره  
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

پرونده8
اعالم روش هاي رهايي از 

خدمات نامطلوب اپراتوري 
ارائ��ه خدم��ات نامطل��وب اپرات��وري و رهايي از 
مشكالتي مانند قطع مكالمه، كند شدن ارسال پيام ها 
و رهايي از پيامك هاي مزاحم مواردي است كه مردم 
مي توانند براي نجات از آنها اپراتوري را كه سيم كارت 
از آن دارند، بدون آنكه نيازي به تغيير ش��ماره داشته 

باشند، عوض كنند. 
به گزارش ايرنا، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي ايران س��ال 1395 با ه��دف افزايش ميزان 
رضايت كارب��ران تلفن همراه، طرح جابه جايي اپراتور 
تلفن همراه بدون نياز به تغيير ش��ماره )ترابردپذيري 
ش��ماره( را اجرا كرد كه براساس آن مشتركان تلفن 
همراه مي توانند در صورت نارضايتي از اپراتوري كه از 
آن س��يم كارت خريداري كرده اند و بدون آنكه نيازي 
به عوض كردن سيم كارت خود داشته باشند نسبت 
به مهاجرت به اپراتور ديگ��ر و براي دريافت خدمات 

بهتر اقدام كنند. 
اكن��ون و در س��ال 1397 نيز اي��ن قابليت براي 
همه مشتركان اپراتورهاي مختلف تلفن همراه برقرار 
اس��ت و مردم مي توانند براي اس��تفاده از اين مزيت 
به س��امانه اطالع رس��اني هر اپراتور يا دفترهاي ارائه 
خدمات پيش��خوان دولت مراجعه كرده و نس��بت به 
تغيير اپرات��وري كه از خدمات آن ناراضي هس��تند، 

اقدام كنند. 
 mobile( ترابرد يا انتقال ش��ماره تلفن هم��راه
portability number( قابليت��ي اس��ت ك��ه به 
كاربران امكان مي دهد بتوانند با حفظ ش��ماره اپراتور 

تلفن همراه خود را تغيير دهند. 
كارب��ران در اي��ن طرح اگر از هزين��ه، كيفيت، 
تنوع خدمات و پوش��ش دهي اپرات��ور خود راضي 
نيس��تند مي توانند بدون دغدغه تغيير ش��ماره از 
س��رويس هاي جذاب و كاربردي س��اير اپراتورهاي 

تلفن همراه استفاده كنند. 
ترابردپذي��ري ش��ماره تلفن هم��راه در جهان 
قدمتي بيش از 17 س��ال دارد و هم اكنون در بيش 

از 70 كشور انجام مي شود. 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي 
ب��راي  از س��ال 1393 مقدمه ه��اي الزم  اي��ران 
اج��راي اين طرح را در دس��تور كار خ��ود قرارداد 
و اپراتورهاي س��ه گانه تلفن همراه كش��ور را براي 

همكاري در اجراي طرح فراخواند. 
اين اپراتورها يعني همراه اول، ايرانسل و رايتل 
براي اجراي طرح ملي جابه جايي دس��ت در دست 
هم داده و با انعقاد تفاهمنامه يي خود را براي اجرا 

آماده كردند. 
طرح جابه جايي اپراتور بدون نياز به تغيير ش��ماره 
در سال 1394 وارد مرحله اجراي آزمايشي بين خود 

اپراتورها شد تا آمادگي الزم براي آنها ايجاد شود. 
فروردين ماه س��ال 1395 بود كه س��ازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي ايران )رگوالتوري( اعالم 
كرد ترابردپذيري شماره تلفن همراه مرحله آزمايش 
نهاي��ي را مي گذراند و قرار اس��ت جابه جايي ش��ماره 

تلفن همراه به صورت الكترونيكي اجرا شود. 
س��ي و يكم مردادم��اه همان س��ال ترابردپذيري 
ش��ماره تلفن همراه وارد مرحله تجاري ش��د و همه 

مشتركان تلفن همراه به آن دسترسي يافتند. 
اكنون مدتي اس��ت امكان جابه جايي شماره هاي 
تلف��ن هم��راه در اپراتوره��اي مختلف تلف��ن همراه 
فراهم شده است و مي توان شماره كنوني را بر اساس 

فرآيندي مشخص به شبكه يي ديگر منتقل كرد. 
ترابردپذي��ري ش��ماره ها ام��كان مهاج��رت بين 
اپرات��وري را فراه��م مي كن��د؛ به اين ش��كل كه اگر 
مش��ترك همراه اول به ش��مار مي رويد اما از خدمات 
اي��ن اپرات��ور رضاي��ت نداري��د، مي توانيد ب��ا همان 
ش��ماره يي كه داريد به اپراتور ديگري مانند ايرانسل 
برويد يا اگر از مش��تركان ناراضي ايرانس��ل باش��يد، 
مي توانيد به اپرات��ور ديگري كه از اعتبار باالتري نزد 

شما برخوردار است، برويد. 
متقاضي��ان ترابرد ش��ماره مي توانند ب��ه تارنماي 
اپراتور مورد نظر )اپراتوري كه قصد مهاجرت به آن را 
دارند( مراجعه و پس از پر كردن فرم مربوط به ترابرد، 

درخواست خود را ثبت كنند. 
پس از ثبت درخواس��ت از سوي متقاضي مراحل 
انجام جابه جايي از سوي اپراتور پايه و پذيرنده يك به 
يك انجام شده و در نهايت مهاجرت صورت مي گيرد. 
مشتركان تلفن همراه كه با انجام ترابردپذيري به 
اپراتور جديد مهاج��رت مي كنند و از خدمات اپراتور 
جديد نيز راضي نيستند مي توانند به اپراتور پايه خود 

برگردند يا ترابرد جديدي انجام دهند. 
مش��تركان در صورت انصراف از درخواس��ت خود 
هن��گام طي مراحل ترابرد مي توانن��د تا پيش از آغاز 
فرآيند اجرا يعني 15دقيقه پيش از قطع س��يمكارت 
پيشين، با مراجعه به اپراتور پذيرا درخواست انصراف 

خود را اعالم كنند. 
گزينه انصراف از ترابرد و برگشت به اپراتور پايه در 
سامانه ترابردپذيري هر سه اپراتور تلفن همراه كشور 
طراحي شده و در اختيار مشتركان قرار گرفته است. 
در صورت انصراف پس از ترابرد، مشترك مي تواند 
درخواست بازگشت به اپراتور پيشين را با مراجعه به 
آن اپرات��ور به عنوان ترابرد جدي��د انجام دهد كه در 
اين صورت مشترك مي تواند بدون محدوديت زماني 

به شبكه اپراتور پيشين بازگردد. 
گزين��ه انص��راف ب��راي مش��ترك از طريق كد 
رهگي��ري تا زم��ان فرآيند اج��را روي درگاه اپراتور 

پذيرا فعال است. 
در صورتي كه اپراتور پيشين اپراتور پايه مشترك 
نباش��د، محدوديت شمار ترابرد در س��ال )2 بار در 

سال( رعايت مي شود. 
آخرين آمار منتشرشده از سوي دفتر بررسي هاي 
فن��ي معاونت فن��ي و اقتص��ادي وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات بيانگر آن است كه تا آخر شهريورماه 
سال 1396 تعداد سيم كارت هاي واگذارشده در كل 
كشور به رقم 156ميليون و 548هزار و511 رسيده 
بوده اس��ت كه از اين ميزان تعداد 85 ميليون و 64 

هزار و 46 سيم كارت فعال بوده اند. 
همچنين بر اساس آمار اعالم شده، تا تاريخ پنجم 
دي ماه س��ال 96 بالغ ب��ر 485 ه��زار و 715 ترابرد 
موفق از اپراتورهاي تلفن همراه انجام ش��ده است كه 
نشان از استقبال باالي مشتركان تلفن همراه از طرح 

ترابردپذيري براي تغيير اپراتور دارداشته است. 
اكن��ون نيز مردم مي توانند همچنان و با وجود كم 
ش��دن تبليغات اي��ن امر از مزي��ت جابه جايي اپراتور 
تلف��ن همراه براي اس��تفاده از خدم��ات اپراتور بهتر 

استفاده كنند.

گزارش

مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي در سال 
1395 و با توجه به ش��روع كار مجلس دهم كتاب مهمي 
با عنوان »عمده ترين مسائل كشور: اولويت ها و راهبردهاي 
مجلس ش��وراي اس��المي در دوره دهم« منتشر كرد. در 
اين كت��اب 220 صفحه ي��ي مجموعه يي از آس��يب ها و 
گسل هاي اقتصادي،  اجتماعي،  فرهنگي و سياسي كشور 
در سه سطح اقتصادي، اجتماعي و سياسي مطرح و براي 
آن راهكارهايي ارائه ش��ده است. در اين صفحه بخشي از 
آس��يب هاي اجتماعي و اقتصادي كه اين نهاد پژوهش��ي 
مجلس مطرح و عنوان كرده است را مي آوريم. در خالصه 
ك��ردن اين مطالب از ش��بكه مطالعات سياس��ت گذاري 

عمومي كمك گرفته شده است: 
1-1. محيط كسب وكار

منظور از محيط كس��ب وكار مجموعه عوامل موثر بر 
اداره و عملكرد بنگاه هاي يك منطقه يا حوزه كاري است 

كه تقريبا خارج از كنترل مديران بنگاه ها هستند. 
محيط كس��ب وكار نامس��اعد حداقل چهار پيامد ناگوار 
خواهد داشت كه نتيجه نهايي آن كاهش رشد و اشتغال است: 
• افزايش قيمت تمام شده محصوالت توليدي و كاهش 

قدرت نسبي رقابتي آن ها
• شكل گيري اقتصاد زيرزميني در نتيجه فرار مالياتي، 

كاهش درآمد دولت و رشد قاچاق
• جلوگيري از رشد بنگاه ها به دليل عدم برخورداري از 
مزاياي رسمي بودن و در نتيجه عدم استفاده از صرفه هاي 

مقياس و فناوري هاي جديد
• بي اث��ر ش��دن سياس��ت هاي مال��ي دول��ت )مانند 
سياست هاي مالياتي( به دليل غيرشفاف و زيرزميني شدن 

فعاليت هاي اقتصادي. 
1-1-1. قوانين بهبود محيط كسب وكار

در س��ال هاي اخير به وي��ژه از س��ال 1386 تا 1394 
چندين حك��م قانوني و نيز قانون مس��تقل درباره بهبود 
محيط كس��ب وكار در ايران به تصويب مجلس ش��وراي 
اسالمي رسيده است. از جمله قانون اجراي سياست هاي 
كلي اص��ل 44 قانون اساس��ي )مص��وب 1387(، قانون 
برنامه پنجم توسعه )مصوب 1389(، قانون بهبود مستمر 
محيط كسب وكار )مصوب 1390(، قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كش��ور )مصوب 1394( و 
چندين حكم بودجه يي در س��ال هاي مختلف كه بيش از 

نيمي از آنها هنوز اجرا نشده اند. 
 عموم��ا ب��راي حماي��ت از توليد، دول��ت و مجلس 

روش هاي زير را به كار گرفته اند: 
1. اعطاي تس��هيالت بانكي ارزان قيمت )تس��هيالت 

تكليفي يا پرداخت يارانه سود تسهيالت( 
2. ارائه زمين مجاني يا ارزان قيمت

3. معافيت هاي مالياتي يا گمركي براي توليدكنندگان 
يا سرمايه گذاران

4. وض��ع تعرفه هاي گمركي ب��راي حمايت از محصوالت 
داخلي در بازار ايران

5. معافيت كارفرمايان از پرداخت حق بيمه كارگران 
)پرداخت دولت به جاي توليدكننده( . 

اين تسهيالت همه از يك نكته مشترك برخوردارند: 
مس��تقيم يا غيرمس��تقيم حاوي رانت هس��تند و تعداد 
داوطلب��ان دريافت آنها از تعداد آنها بيش��تر اس��ت. اين 

روش هاي متعارف حمايت از توليد، عواقبي دارند: 
• هدر رفتن بخشي از منابع و كمك ها توسط داوطلباني 

كه كمك ها را گرفته اند ولي صرف توليد نكرده اند
• ايجاد زمينه فس��اد و پارتي بازي براي دسترس��ي به منابع 

رانتي حمايت از توليد
• انحراف واحدها از تركيب بهينه عوامل توليد و رشد 

نامتوازن و معموال غير بهينه برخي اجزاي اين واحدها
• انح��راف هم��ت و دغدغ��ه توليدكنن��ده ايراني از 

حداكثر سازي بهره وري به دريافت رانت
• انحراف در كيفيت محصول توليدي بر اثر استعمال 

كمك هاي ارزان و رانتي
• عدم اعطاي مجوز تاسيس واحدهاي توليدي به دليل 

كافي نبودن تسهيالت حمايت از توليد. 
  راهكارها

مجلس مي تواند با تدوين قوانين مناسب، حذف مقررات 
و قوانين زائد و مزاحم و بسط امنيت اقتصادي، زمينه ظهور 
كارآفرينان بالقوه كه در همه جوامع حضور دارند ولي فعال 
ش��دن آنها منوط به مناس��ب بودن محيط كس��ب و كار 
است را مهيا كند و به جاي تعيين و توزيع رانت، كاالها و 
خدمات عمومي )نظير امنيت( براي فعاليت هاي اقتصادي 
عرض��ه كند تا منفعت آن به همه برس��د و زمينه را براي 
ظهور و فعاليت كارآفرينان مهيا كند. تاكنون س��ه قانون 

كليدي در اين خصوص تصويب شده است: 
- قانون »اجراي سياس��ت هاي كل��ي اصل 44 قانون 

اساسي«
- قانون »بهبود مستمر محيط كسب و كار«

- قانون »رفع موانع تولي��د رقابت پذير و ارتقاي نظام 
مالي كشور«

پيشنهاد اصلي در اين بخش، تمركز مجلس بر نظارت 
ج��دي و دقيق بر س��ه قانون مذك��ور و ارائه گزارش هاي 

نظارتي ساالنه است. 
2-1. فساد اقتصادي

اي��ران در ش��اخص كنترل فس��اد، كيفي��ت قانون و 
كارآمدي حركات پرنوسان متراكمي را حول يك ميانگين 
مشخص داشته است. روند »شاخص ثبات سياسي« نشان 
مي دهد كه اين شاخص از كمترين مقدار در سال 1996 
شروع و با بدتر شدن شرايط در سال هاي 2009 و 2010 
به بيش��ترين مقدار خود مي رس��د و دوباره از اين سال به 
بعد روند كاهش��ي متوقف ش��ده و بهبود اندكي داش��ته 
است. »ش��اخص نقش قانون« براي ايران در سال 1996 
رق��م 85٪- بود و اين رقم با افزايش ماليم )بدتر ش��دن( 
ش��رايط به 1.03- در سال 2014 رسيده است. »شاخص 
حق اظهارنظر و پاس��خگويي« براي ايران در سال 1996 
87٪- بوده كه اين رقم با ش��تاب بيشتري به سمت بدتر 
شدن ش��رايط مي رود، به گونه يي كه در سال 2014 اين 
رقم به 1.57- مي رسد. »شاخص كيفيت قانون« در سال 
1996، ش��رايط بس��يار بدي را نش��ان مي دهد و تا سال 
2005 به س��مت بهبودي پيش مي رود و از س��ال 2005 
تا 2010 به س��مت بدتر ش��دن پيش مي رود، اما از سال 
2010 به بعد شرايط ايران تا حدودي بهتر شده است اما 
همچنان شرايط نامناسبي دارد. از بين شاخص هاي فوق 
وضعيت ايران در شاخص »حق اظهارنظر و پاسخگويي« و 
»كيفيت قوانين« از ساير شاخص ها بدتر بوده و در شاخص 
»كارآمدي حكومت« به نس��بت ساير شاخص ها وضعيت 

بهتري دارد. 
اين شاخص ها شايد بطور دقيق نتواند وضعيت فساد را 
در كشور نشان دهد ولي با توجه به نبود شاخص بومي كه 
توسط نهادهاي مستقل داخلي اندازه گيري شوند، گريزي 

از تمسك به اين شاخص ها وجود ندارد. 
  راهكارها

با توجه به تصويب قانون »ارتقاي سالمت نظام اداري 

و مبارزه با فساد« و عدم اجراي بخش هاي مهمي از قانون 
مذكور، پيشنهاد مي شود مجلس تمركز خود را بر نظارت 
حول اجراي كامل قانون مذكور و بند به بند آن قرار دهد. 
همچنين پيشنهاد مي شود طرح »تشكيل سازمان مبارزه 
با مفاس��د اقتصادي« كه در مجلس نهم تهيه شده است، 
در اين مجلس اصالح، تكميل و تصويب ش��ود. از آنجا كه 
علت عمده فساد اقتصادي در كشور، ساختار تصميم گيري 
متمركز و نظام اداري- اجرايي گس��ترده اس��ت؛ از اين رو 
راهبردهاي��ي از قبيل »گس��ترش دول��ت الكترونيك«، 
»چابك س��ازي دولت« و »تس��هيل مق��ررات« در هنگام 
تصويب برنامه شش��م توس��عه و بودجه هاي سنواتي بايد 

مدنظر مجلس شوراي اسالمي باشد. 
3-1. ثبات اقتصادي كالن

1-3-1. اندازه رشد اقتصادي ايران
رش��د كش��ور در مقايسه با كش��ورهاي هم تراز در افق 
بلندمدت پايين بوده است. متوس��ط رشد اقتصادي ايران 
ط��ي دوره 1966 تا 2014 برابر 4.2 درصد بوده اس��ت در 
حالي كه متوسط رشد اقتصادي كشورهاي با درآمد متوسط 
و كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به ترتيب 5.1 
و 4.8 درصد بوده اس��ت. گفتني است اين اختالف در نرخ 
رشد در طول بازه زماني حدود 50 سال اختالف هاي بسيار 

فاحشي در سطح درآمد را پديد مي آورد. 
2-3-1. اشتغال زايي رشد

در حال حاضر 2.9 ميليون نفر بيكار، 2.4 ميليون نفر 
داراي اشتغال ناقص و نزديك يك ميليون نفر افراد دلسرد 
از اشتغال )كه نه در آمار شاغلين و نه بيكاران هستند( در 

كشور وجود دارد. 
3-3-1. آب بري رشد

ايران در سال 2013 در بين 174 كشور رتبه 152 دنيا 
را در شاخص بهره وري آب دارا بوده است. يكي از مهم ترين 
قيودي كه در هدف گذاري رشد اقتصادي بايد مدنظر قرار 
گيرد محدوديت منابع آب��ي و در نتيجه تالش در جهت 

افزايش بهره وري در استفاده از منابع آبي است. 
4-3-1. ابعاد محيط زيستي رشد

مطالعات اندكي در اين خصوص انجام شده است. يكي 
از مطالعات مهم نشان مي دهد در سال 1381 حدود 48 
درصد از توليد ناخالص داخلي به شكل برداشت )استفاده 
فراتر از ميزان جايگزيني از طبيعت( و فروسايي )هزينه هاي 
زوال كيفي محيط زيس��ت( بوده است. همچنين از لحاظ 
ميزان آاليندگي CO2 ايران هشتمين كشور آالينده دنيا 
در س��ال 2011 بوده در حالي كه در س��ال 1992 ايران 
بيست و دومين كشور از لحاظ آاليندگي CO2 بود. اين 
موضوع ميزان آاليندگي صنايع كش��ور را به خوبي نشان 
مي دهد؛ بنابراين توجه به محيط زيست و سياست گذاري 
در جهت تخريب كمتر محيط زيس��ت بايد به عنوان قيد 

ديگري در رابطه با رشد اقتصادي مطرح شود. 
5-3-1. عواقب تداوم وضع موجود

• با توجه به رش��د منفي اقتصادي و نرخ تورم باال در 
سال هاي 1391 و 1392 درآمد سرانه واقعي مردم حدود 
2يك درصد نس��بت به سال 1390 كاهش يافت. با فرض 
رش��د متوسط ساالنه 5 درصد كه برابر متوسط نرخ رشد 
دهه هاي اخير اقتصاد ايران اس��ت؛ براي رسيدن به سطح 

درآمد سرانه سال 1390 حدود 5 سال زمان الزم است. 
• چنانچ��ه ماهي��ت رش��د اقتص��ادي از نوع رش��د 
اقتصادي س��ال هاي اخير اقتصاد ايران )غير اش��تغال زا( 
باشد، پيش بيني ها نشان مي دهد در دوره 1400-1393 
نه تنها شاهد كاهش جمعيت بيكار و كاهش نرخ بيكاري 
در كشور نخواهيم بود، بلكه روند افزايشي در آنها ممكن 
است مشاهده شود. نتايج بررسي ها نشان مي دهد، با تداوم 
وضعي��ت فعلي، تعداد بيكاران در افق 1400 به نزديك 5 
ميليون نفر خواهد رس��يد كه اگر به آن شاغلين ناقص و 
دلسرد شدگان از بازار كار اضافه شوند جمعيت آنها بسيار 

بيشتر از اين خواهد بود. 
• ت��داوم آاليندگي صنايع كش��ور نه تنها آثار مخرب 
زيست محيطي براي كشور خواهد داشت بلكه با توجه به 
اهمي��ت و ابعاد بين المللي موضوع تداوم وضعيت موجود 
مي تواند يكي از موانع تعامالت ايران با ساير كشورها باشد. 
• تعداد بيكاران كل كشور حدود 2.9 ميليون نفر است 
كه اگر جمعيت داراي اشتغال ناقص به آنها افزوده شود 5.3 
ميليون نفر خواهد بود و اگر جمعيت دلس��رد از كار به آنها 
اضافه شود اين جمعيت بيش از 6 ميليون نفر خواهد شد. 

• »نسبت جمعيت به تعداد ش��اغالن« يا همان »بار 
تكفل« در سال هاي اخير همواره صعودي بوده و در حال 
حاضر به 3.6 نفر رس��يده است كه بسيار باالتر از متوسط 
جهاني اس��ت و مي تواند معياري از فقيرتر ش��دن خانوار 
ايراني باشد. »نسبت جمعيت غيرفعال به جمعيت در سن 
كار« در دهه اخير همواره صعودي بوده و در حال حاضر به 
62 درصد رسيده است كه داراي ابعاد اجتماعي، امنيتي و 

فرهنگي خاص خود است. 
• ميزان اش��تغال زايي رشد اقتصادي در ايران كاهش 
يافته اس��ت به نحوي كه ميزان اشتغال زايي هر يك واحد 
درصد رشد اقتصادي از 180 هزار نفر در سال هاي 1380-

1375 به حدود 3 هزار نفر طي س��ال هاي 1385-1390 
كاهش يافته است و در مجموع بيانگر آن است كه توليد 

در ايران سرمايه بر تر شده است. 
  راهكارها

1. نخستين اقدام اساسي تغيير نگرش سياست گذار در 
مورد نحوه حصول رشد اقتصادي است. نگاه به اين موضوع 
مي تواند از »حمايت از توليد براي اشتغال زايي« به »حمايت 
از ني��روي كار ب��راي توليد« تغيير كند. پيگي��ري راهبرد 
»حمايت از نيروي كار براي توليد« مستلزم »توانمندسازي 
نيروي كار«، »افزايش پوش��ش و فراگي��ري نظام بانكي«، 
»اولويت صنايع كوچك و متوس��ط« و »افزايش گس��ترده 

سهم بخش ها در رشد اقتصادي« است. 
2. بهبود و ترويج فرهنگ كار: بخشي از اين فرآيند مربوط 
به كاهش فس��اد، تبعيض و نابرابري و كاهش اندازه دولت و 

بخش عمومي غيردولتي است. 
3. حركت به سمت كاهش وابستگي به منابع حاصل 
از نفت كه مستلزم انجام اقدامات گسترده يي نظير تغيير 
نحوه ورود منابع حاصل از نفت به بودجه، تقويت استقالل 
بانك مركزي، وجود استراتژي توسعه صنعتي و الزام همه 
دس��تگاه هاي اجرايي به رعايت آن و اتخاذ سياس��ت هاي 
تج��اري هماهنگ ب��راي حماي��ت از تولي��دات داخلي 

رقابت پذير است. 
4. حماي��ت از ايجاد پاي��گاه اطالعاتي جامع و كارآمد 
در زمينه بازار كار و نظارت بر صحت وسقم آمار گردآوري 

شده. 
5. ايجاد تطابق و هماهنگي بين سيس��تم آموزشي و 

نيازهاي بازار كار در كشور. 
6. فراهم كردن امكاناتي براي مهارت آموزي و گسترش 
آموزش ه��اي آزاد و حرفه ي��ي و تس��هيل در جابه جايي 

بين المللي نيروي كار. 
7. استقرار نظام جامع تامين اجتماعي در جهت كاهش 

پديده چند شغله بودن. 

 عمده ترين مسائل كشور در حوزه صنعت، معدن 
و انرژي

مسائل صنعت و معدن
دولت، دس��تگاه هاي اجرايي و نظام بانكي در مواجهه 
با بخش توليد از نوعي سردرگمي رنج مي برند و مشخص 
نيست از كدام صنعت، چگونه و به چه ميزان بايد حمايت 
كنند؛ بنابراين الزم است نقطه كانوني بحران زايي ملي در 
حوزه توليد كه همان فقدان برنامه هاي بلندمدت سياستي 

است مورد توجه قرار گيرد. 
  راهكارها

اقدامات تقنيني و نظارتي پيشنهادي در اين حوزه به 
شرح زير است: 

1. تهيه و تصويب ش��رح وظايف و اختي��ارات وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت موضوع م��اده 53 قانون برنامه 

پنجم توسعه. 
2. پيگيري تدوين استراتژي )سند راهبردي( توسعه 
صنعتي و صنعت پتروشيمي و تصويب آن در هيات دولت 

يا مجلس شوراي اسالمي. 
3. پيگي��ري، تدوي��ن و تصويب اس��تراتژي )س��ند 

راهبردي( توسعه بخش معدن و صنايع معدني. 
4. تهي��ه و تصويب اساس��نامه ش��ركت ملي صنايع 

پتروشيمي. 
5. بررس��ي راهكارهاي تش��ويق بخ��ش خصوصي به 
س��رمايه گذاري در طرح ه��اي صنايع نوين يا پيش��رفته 
با فن��اوري باال با مش��اركت س��ازمان هاي توس��عه يي و 

شركت هاي خارجي. 
6. پيگي��ري واگ��ذاري س��هام دول��ت در ش��ركت هاي 
خودروس��ازي سايپا و ايران خودرو به بخش واقعي خصوصي يا 
طرف هاي خارجي مرتبط با برندهاي معتبر خودروسازي جهان. 
7. نظارت بر اجراي تبصره جز 4 بند الف ماده 1 قانون 
الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 
دول��ت در خصوص قيمت خ��وراك گاز و خوراك مايع و 

اعمال تخفيف هاي پلكاني مطابق قانون. 
8. نظارت بر اجراي طرح هاي خط لوله اتيلن غرب و مركز 
به منظور دس��تيابي به اهداف طرح ازجمله تحرك بخش��ي به 

فرآيند توليد، اشتغال زايي و غيره. 
9. تمركز سياست گذاري در بخش صادرات مواد معدني

10. ح��ل بح��ران تداخ��ل وظاي��ف قانوني دس��تگاه هاي 
ذي مدخل در بخش معدن

11. سياس��ت گذاري جدي در بخش اكتشاف پايه و 
تفصيلي

12. نظارت بر اجراي قوانين باالدس��تي همچون ماده 
157 قانون برنامه پنجم در ارتباط با تهيه اطالعات پايه و 

احصاي ظرفيت هاي معدني كشور. 

 مسائل انرژي
چالش هاي بخش انرژي كشور به شرح زير است: 

• مديريت بخش انرژي كش��ور توس��ط چندين نهاد 
اجرايي )وزارت نفت، وزارت ني��رو، وزارت صنعت، معدن 

و تجارت و سازمان انرژي اتمي( . 
• عدم تدوين و تصويب برنامه بلندمدت انرژي كشور 
به عنوان نقشه راه اين بخش زيربنايي در توسعه اقتصادي. 
• وجود تلفات غيرقابل قبول در بخش تبديل، انتقال 
و توزيع حامل هاي انرژي به خصوص شبكه برق كشور: در 
س��ال 2011 متوس��ط جهاني تلفات برق 8.5 درصد بود 
در حالي كه اين ش��اخص در كل ش��بكه برق ايران بيش 
از 20 درصد بوده اس��ت. الزم به توضيح است كه هر يك 
درصد تلفات، حداقل يك درصد س��رمايه گذاري در ايجاد 
ش��بكه هاي برق را هدر مي دهد و ه��در رفت يك درصد 
سوخت نيروگاهي به دنبال داشته و همچنين يك درصد 
برق توليدي كش��ور را تلف مي كند كه ارزش س��االنه آن 

مقدار، بيش از يك ميليارد دالر است. 
• مطاب��ق آم��ار وزارت نيرو در حال حاض��ر راندمان 
نيروگاه هاي كشور 37 درصد است و براساس قيمت هاي 
امروز نفت خام در بازارهاي جهاني، س��االنه بيش از 2.5 
ميليارد دالر به كشور خسارت وارد مي شود. مطابق قانون 

بايد اين راندمان به 45 درصد افزايش مي يافت. 
• س��رمايه گذاري بس��يار محدود در بخش باالدستي 
نف��ت و گاز به دليل محدوديت هاي منابع س��رمايه يي و 
عدم دسترسي كافي به فناوري هاي جديد در بخش هاي 
اكتش��اف، توس��عه و بهره برداري از ميدان هاي نفت و گاز 

به خصوص ميدان هاي مشترك. 
• عدم س��رمايه گذاري كافي و به موقع در ارتقا، اصالح 
فناوري و فرآيند توليد 7 پااليش��گاه موجود كه عالوه بر 
توليد فرآورده هاي باكيفيت بسيار پايين تر از استانداردهاي 
جهان��ي، ح��دود 27 درصد نف��ت خام تحويل��ي به اين 
پااليشگاه ها به نفت كوره سبك و سنگين تبديل مي شود 

كه ارزش افزوده قابل توجهي ندارد. 
• نداش��تن ديپلماس��ي انرژي به منظور بهره مندي از 
ظرفيت ژئواس��تراتژيك كش��ور در راس��تاي دستيابي به 

اهداف امنيت و توسعه پايدار. 
• به پايان رس��يدن دوران اس��تخراج نفت خام و گاز 

طبيعي با هزينه كم. 
• اجراي نادرس��ت قانون هدفمند ك��ردن يارانه ها در 

نهادهاي مرتبط با بخش انرژي.  
   راهكارها

1. تدوي��ن و تصويب برنامه بلندم��دت )طرح جامع( 
انرژي در قالب مكانيسمي كه قابل نظارت و پيگيري باشد. 
2. پيگيري و فراهم ساختن س��ازوكارهاي مربوط به 

تمركز امور انرژي كشور در يك وزارتخانه
3. ب��ه هنگام كردن قوانين مرتب��ط با بخش انرژي از 

جمله قانون سازمان برق مصوب سال 1346
4. اجراي دقيق قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 

چهل و چهارم قانون اساسي در بخش انرژي كشور
5. تاكي��د بر ايجاد نهاد تنظيم مق��ررات )رگالتوري( 
به منظ��ور جلوگيري از مداخله دولت و مجلس ش��وراي 
اسالمي در فعاليت هايي كه داراي ماهيت انحصار طبيعي 

هستند. 
6. تهيه و تصويب اساسنامه شركت ملي گاز، شركت 
ملي صنايع پتروش��يمي و ش��ركت ملي پااليش و پخش 

فراورده هاي نفتي
7. الزام دولت به توليد صيانتي از ميدان هاي نفت و گاز

8. ارائه راهكارهاي حقوق��ي و قانوني به منظور انتفاع 
كشور از ميدان هاي مشترك

9. پيگيري و نظ��ارت بر اجراي قوانين دايمي نظير قانون 
الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت.

عمده ترين مسائل كشور در حوزه اجتماعي
صندوق هاي بازنشستگي

عمده ترين مسائل كشور در حوزه محيط زيست، توسعه 
روستايي و كش��اورزي در حال حاضر مستمري و حقوق 
بازنشس��تگي پرداختي تنها 48 درصد هزينه هاي زندگي 
بازنشس��تگان را تامين مي كند. از س��وي ديگر با كاهش 
س��طح كلي اش��تغال از يك س��و و كاهش سطح اشتغال 
رسمي از سوي ديگر و همين طور گسترش پرداخت هاي 
بيمه بيكاري از س��وي صن��دوق تامين اجتماعي به علت 
وق��وع بيكاري و البته ن��رخ باالي تورم ش��اهد وضعيتي 
هستيم كه در آن درآمدهاي صندوق بيمه يي كاهش يافته 
و هزينه هاي آن افزايش مي يابد. بدهي دولت به س��ازمان 
تامين اجتماعي بي��ش از 100هزار ميليارد تومان برآورد 
مي ش��ود. بيش از 80 درصد حقوق و مزاياي بازنشستگي 
در صندوق هاي لشكري و كشوري از محل بودجه عمومي 
دولت پرداخت مي شود و اين به معناي ورشكستگي اين 
دو صندوق اس��ت. در برخي مطالعات براساس مطالعات 
آكچوئري پيش بيني ش��ده كه در س��ال 1399، صندوق 
تامين اجتماعي با كس��ري صد هزار ميلي��ارد توماني )با 
لحاظ تعهدات( روبه رو ش��ود كه اين مقدار تقريبا برابر با 

نيمي از بودجه عمومي دولت است. 
ورشكس��تگي صندوق ه��اي بازنشس��تگي صرفا يك 
موضوع اقتصادي نيست، بلكه مي تواند يك ورشكستگي 

در ابعاد اجتماعي ايجاد كند. 
  راهكارها

• پرداخ��ت نق��دي بده��ي دول��ت ب��ه صندوق هاي 
بازنشستگي

• تاديه ارزي براساس نرخ روز تسعير ارز بانك مركزي
• واگذاري نفت خام )همكاري صندوق هاي بيمه گر براي 
فروش نفت ايران در بازارهاي غير رقيب ش��ركت ملي نفت 

ايران و تحت نظارت وزارت نفت( 
• واگذاري سهام عدالت با رعايت ماده 6 قانون اجراي 

اصل 44 قانون اساسي
• واگذاري امالك مازاد بر نياز دولت

• صدور مجوز انتش��ار اوراق صكوك و بهادار از سوي 
مراجع ذيصالح بابت تاديه مطالبات توسط سازمان تامين 
اجتماعي و ساير صندوق هاي بيمه گر اجتماعي با تضمين 

بازپرداخت توسط دولت
• واگذاري مناطق آزاد جهت سرمايه گذاري به سازمان

 در ح��ال حاض��ر مس��تمري و حقوق بازنشس��تگي 
پرداختي تنها 48 درصد هزينه هاي زندگي بازنشستگان 

را تامين مي كند. 
 

 حمايت هاي اجتماعي
وجود دس��تگاه هاي متع��دد و پراكن��ده حمايتي در 
حوزه حمايت ه��اي اجتماعي موجب ب��روز ناهماهنگي 
در ارائ��ه خدمات به گروه هاي ه��دف و در نهايت كاهش 
بهره وري ش��ده است. جزيره يي عمل كردن اين نهادها از 
ديگر مشكالت است. شباهت هاي زيادي بين فعاليت ها، 
ماموريت ها، اهداف، وظايف و تكاليف سازمان ها و نهادهايي 
همچون سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني)ره(، 
بنياد مس��تضعفان انقالب اسالمي، شهرداري ها و... وجود 
دارد كه موجب شده وظايف هركدام كامال مشخص نشود 

و خروجي كار آنها در هاله يي از ابهام باشد. 
 

 آسيب هاي اجتماعي
كش��ور ما در حال حاضر ش��رايطي دارد كه محيط را 
براي گسترش آس��يب هاي اجتماعي مساعد مي كند. در 
س��ال 1390، 71.4 درصد از جمعيت كش��ور در مناطق 
ش��هري زندگي مي كرده اند. نس��بت طالق به ازدواج 23 
اس��ت كه در 50 سال اخير بي س��ابقه بوده است. افزايش 

زنان سرپرس��ت خانوار به بيش از 2553000 نفر )طبق 
سرشماري سال 1395(، در حالي كه در سال 1385 اين 
تعداد 1664000 نفر و در سال 1375 حدود 1200000 
نفر را نش��ان مي داد. آمار ب��االي پرونده هاي قضايي )15 
ميلي��ون پرونده(، افزاي��ش طالق و كاه��ش ازدواج دايم 
باوجود حدود 11 ميليون نفر در س��ن ازدواج، شناسايي 
31950 نف��ر مبتالبه ايدز تا پايان س��ال 1394 كه البته 
سازمان بهداشت جهاني معتقد است بيش از 100 هزار نفر 
در ايران مبتالبه HIV هستند. افزايش گرايش به مصرف 
مواد مخدر صنعت��ي و روان گردان ها )بيش از 2325000 
نفر افراد مبتالي دايمي و تفنني(، طبق آمار ستاد مبارزه 
با مواد مخدر تعداد معتادين در كشور حدود 2325000 
نفر هستند كه با احتس��اب ميانگين بعد خانوار 3.5 نفر 
در كش��ور مي توان گفت بطور مستقيم جمعيتي معادل 

8.137.500 نفر در كشور درگير مواد مخدر هستند. 
رون��د رو به رش��د محله ناكارآمد و جرم خيز ش��هري 
نگران كننده اس��ت. طبق آمار وزارت راه و شهرس��ازي با 
بررس��ي كه در 91 ش��هر كشور انجام ش��د تاكنون 974 
محله ناكارآمد شهري شناسايي شده است، جمعيت ساكن 
در اي��ن مناطق 18 ميليون نفر اعالم ش��دند كه فقط در 
سكونتگاه هاي غيررسمي بين 10 تا 11 ميليون نفر برآورد 
شده است؛ يعني اين تعداد از مردم از حداقل هاي خدمات 
عمومي هم محروم هستند و در مناطقي زندگي مي كنند 
كه بستر براي گرايش به آسيب هاي اجتماعي بيش از ساير 

مناطق فراهم است. 
برنامه هاي موجود كش��ور در ح��وزه كنترل و كاهش 
آس��يب هاي اجتماعي داراي فراگيري، جامعيت، كفايت، 

استمرار و پايداري و اثربخش نيستند. 
 

 حوزه زنان
19 ميلي��ون از زنان��ي كه در خانه حض��ور دارند و به 
فعاليت هاي مربوط ب��ه خان��ه داري مي پردازند به عنوان 
جمعيت غيرفعال از لحاظ اقتصادي محس��وب مي شوند؛ 
لذا تحت پوش��ش ح��وزه بيمه يي تامي��ن اجتماعي قرار 
نمي گيرن��د.  در حالي كه در س��ال 1365 تنها 7 درصد 
جامعه زنان را سرپرستان خانوار تشكيل مي دهند، اين رقم 
در سال 1390 به 12 درصد افزايش يافته است. براساس 
سرشماري س��ال 1390 نفوس و مس��كن، 54.5 درصد 
خانوارهاي زن سرپرست بي سواد هستند و سهم خانوارهاي 
زن سرپرست با سرپرس��ت غير شاغل 82.1 درصد است. 
12 درصد كل خانوارهاي كش��ور زن سرپرست هستند؛ 
به عبارتي 2.5 ميليون خانوار را زنان مديريت مي كنند و 
نزديك به 1.9 ميليون نفر آنها در جامعه شهري سكونت 
دارند. حدود نيمي از خانواده ها تحت پوشش بيمه نهادهاي 
حمايتي هستند. از مجموع 1.224.000 نفر زن سرپرست 
خانوار تحت پوشش نهادهاي حمايتي، تنها 312 هزار نفر 
در شهر و روستا توسط سازمان تامين اجتماعي و صندوق 
توسعه روستايي و عشاير بيمه شده اند و بقيه معادل 912 
هزار نفر اگرچه تحت پوشش حمايتي اين نهادها هستند 
اما تاكنون بيمه نش��ده اند؛ از اين رو توج��ه به بيمه زنان 

سرپرست خانوار و زنان خانه دار اولويت دارد. 

آب
قان��ون توزيع عادالن��ه آب، قانون تبدي��ل ادارات كل 
امور آب اس��تان ها به شركت هاي آب منطقه يي استان ها 
و تبديل شركت هاي آب منطقه يي كه بيش از يك استان 
را دربرمي گيرد به شركت آب منطقه يي استان ذي ربط و 
قان��ون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري 
از جمله قوانيني هس��تند كه در ايج��اد بحران در بخش 
آب نقش اساسي داشته اند. در حال حاضر كشور نيازمند 
بازنگري ج��دي در مباحث برنامه ري��زي و مديريتي آب 
كش��ور براساس اصول توس��عه پايدار با حفظ مولفه هاي 

محيط زيست است. 
ديگر چالش هاي بحران زا در بخش آب كشور عبارتند از: 
1. عدم ارتباط و هماهنگي منسجم بين دستگاه هاي 
مختل��ف و عدم وجود يك پايگاه اطالعاتي منس��جم در 

گزارش مركز پژوهش هاي مجلس از عمده ترين چالش هاي كشور

آسيبهايكالنومهمكشوركـدامندوچگونهبرطرفميشوند
        مسائل اصلي در حوزه اقتصاد كالن و كسب و كار
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بخش آب و آبفا در راستاي حكمراني موثر
2. عدم برنامه ريزي و تطبيق با خشك سالي و تغيير اقليم
3. تنش هاي ناشي از تشديد رقابت بين متقاضيان آب

4. تعارضات منطقه يي براي استفاده از منابع آب هاي 
مرزي و مشترك

5. بحران دسترسي كمي و كيفي به آب ناشي از پايين 
ب��ودن بهره وري آب و عدم وجود الگوي مصرف بهينه آب 

در بخش هاي مختلف مصرف
6. كاه��ش ذخاي��ر آب هاي زيرزميني و افت س��طح 

آبخوان ها
7. محدوديت ه��اي طبيع��ي و كاه��ش مناب��ع آب 

تجديدشونده
8. تغيير اقليم و آثار آن بر منابع آب كشور

9. افزايش آالينده ها در محيط هاي آبي. 
  راهكارها

• تدوين و تصويب طرح قانوني جامع آب و به  تبع آن 
تدوين سند ملي آب

• تصوي��ب قوانين م��ورد نياز مرتبط ب��ا ارتقاي مباني 
نرم افزاري و ساختاري بخش آب و الزام دولت به انجام آن ها

• تصويب قوانين مرتبط با انتقال آب بين حوضه يي و 
پيش بيني مكانيسم هاي مورد نياز آن ها.

 
كشاورزي

مهم تري��ن چالش هاي بخش كش��اورزي در ايران 
عبارتند از: 

1. بحران آب و تغييرات اقليمي
2. كم توجهي به توسعه پايدار كشاورزي

3. وضعي��ت نامناس��ب س��امت غ��ذا و ب��اال بودن 
باقيمانده هاي سموم و كودهاي شيميايي

4. باال بودن قيمت تمام شده در اغلب توليدات بخش 
كشاورزي

5. نداش��تن الگوي كش��ت يا حداقل تركيب كش��ت 
مناسب همراه با كاهش قيمت و بروز مشكات در فروش 

توليدات
6. انتقال نامتقارن قيمت ها در زنجيره توليد تا مصرف 
محصوالت كشاورزي و به ويژه در محصوالت وارداتي ناشي 

از انحصار در بازار محصوالت وارداتي
 7. عدم اجراي كاداستر زمين هاي كشاورزي

8. نداش��تن برنامه كشت و توزيع منطقه محصوالت با 
توجه به بحران آب

9. بي توجهي به توان و پتانسيل واقعي منابع آب وخاك. 
  راهكارها

1. نظارت دقيق بر اجراي قانون كليدي تمركز وظايف 
و اختي��ارات مربوط به بخش كش��اورزي در وزارت جهاد 

كشاورزي. 
2. نظ��ارت دقيق بر اج��راي قانون كلي��دي افزايش 

بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي
3. ل��زوم تصوي��ب قانون جام��ع براي نظ��ام تعرفه و 

حمايت هاي مرزي در بخش كشاورزي
4. نظ��ارت و در صورت ل��زوم، قانون گذاري در جهت 
افزاي��ش حمايت ه��اي داخل��ي از بخ��ش كش��اورزي و 

روستاييان به عنوان اقشار مولد و در عين حال محروم. 
  توسعه روستايي

يكي از داليل مبنايي تشكيل وزارت جهاد كشاورزي، 
توجه هم افزا و هم زمان به روس��تا و كشاورزي بوده است 
اما شواهد حاكي از غلبه تدريجي بخشي نگري در وزارت 
جهاد كش��اورزي و درگير ش��دن آن در توليد اوليه چند 
محصول و غفلت آن از بهبود معيشت و زندگي روستاييان 
است. همچنين بررسي ها حاكي از آن است كه تخلف هاي 
مختلفي توسط برخي از مديران صندوق بيمه اجتماعي 
كش��اورزان، روستاييان و عش��اير شكل گرفته و منجر به 

اجحاف در حق روستاييان و عشاير شده است. 
 راهكارها

اقدامات زير در اين حوزه پيشنهاد مي شود: 
1. پيگيري و الزام دولت به تش��كيل س��ازمان توسعه 

روستايي در وزارت جهاد كشاورزي

2. طراحي و اس��تقرار نظام تامين مالي روس��تايي و 
عشايري

3. تنظي��م و ارائه كلي��ه اعتبارات مرب��وط به عمران 
و توس��عه روستايي و عش��ايري در بودجه سنواتي تحت 

پيوستي با عنوان »توسعه روستايي و عشايري پايدار«
4. تدوي��ن چارچوب قانوني مناس��ب ب��راي افزايش 
مشاركت و بهره مندي روستاييان و عشاير براي حمايت از 

فعاليت هاي اقتصادي شكل گرفته در اين نواحي
5. ال��زام دولت به تدوين و اس��تقرار نظ��ام نظارت و 

ارزشيابي توسعه روستايي غيرمتمركز. 
 

 محيط زيست
مهم ترين چالش هاي بخش محيط زيست ايران عبارتند 

از: 
• عدم تكميل فرآيند تعيين ارزش اقتصادي زيس��ت 

بوم ها و منابع زيستي
• ضعف ارزيابي و كنترل آثار زيست محيطي در طرح 

جامع آمايش سرزمين و توسعه پايدار
• ضعف س��اختار حكمراني محيط زيس��ت كش��ور و 

ناهماهنگي بخشي و فرا بخشي
• عدم كارايي قوانين، آيين نامه، ضوابط و دستورالعمل 

اختصاصي در خصوص حفاظت از محيط زيست
• ناكافي ب��ودن منابع آمار و اطاعات مورد نياز مرتبط با 

محيط زيست كشور
• ناهماهنگي بخش��ي و فرا بخش��ي در اجراي برنامه 

آموزش همگاني محيط زيست
• ضع��ف پاي��ش و نظ��ارت دقيق ب��ر توليد و انتش��ار 

آالينده هاي منابع زيستي
• ضعف در نظام و اعمال فرآيندهاي حفاظت، ارزيابي، 

پايش، احيا و نظارت بر بهره برداري اجزاي تنوع زيستي
• عدم كنترل و كاهش عوامل آالينده و تهديدكننده 

هوا. 
  راهكارها

1. گنجاندن ماحظات و رويكرد زيس��ت محيطي در 
نظامات برنامه هاي توسعه و بودجه ريزي هاي ساالنه

2. پيگيري و الزام دولت به احيا و فعال س��ازي شوراي 
عالي محيط زيست و فعال سازي صندوق محيط زيست. 

3. پيگيري تدوين اليحه و تصويب
4. قانون ارزيابي زيست محيطي در مجلس

5. پيگي��ري تدوي��ن و تصويب اليحه خ��اك: ميزان 
فرسايش خاك در ايران حدود 3 برابر متوسط آسياست، 
ارزش اقتصادي خسارت ساالنه فرسايش خاك در كشور 
قريب يك هزار ميليارد توم��ان معادل يك ميليون هكتار 
زمين كشاورزي برآورد شده است. ساالنه حدود 2ميليارد 
مترمكعب رسوب بر اثر فرسايش خاك در سدهاي كشور 
جمع مي شود و اين حجم رسوب سه برابر حجم رسوب در 

حوزه هاي آبخيز كشور چين است. 
6. پيگيري تدوين اليحه و تصويب قانون هواي پاك. 

 
 عمده ترين مسائل كشور در حوزه فرهنگ 

و صداوسيما
فرهنگ

اه��داف متعددي در ح��وزه فرهنگ وج��ود دارد، اما 
»تعالي و مقاوم سازي فرهنگي و مبارزه با نفوذ فرهنگي« 
را مي توان دو هدف اصلي نظام در حوزه فرهنگ دانست. 
با اين حال اهداف فرهنگي كه در سياس��ت هاي كلي به 
عنوان اهداف فرهنگي بيان مي شود با سه مشكل اساسي 

مواجه است: 
1. نامش��خص بودن نقش دولت در تحوالت فرهنگي: 
در واقع مشخص نيست كه دولت مسوول چه بخشي در 

فرهنگ است و بايد در قبال آن پاسخگو باشد. 
2. هدف گذاري غيرواقعي: اهداف در نظر گرفته شده 
ب��راي حوزه فرهنگ، غيرعمليات��ي و بيش از حد كان و 
قابل تفسير است. از همين رو توان جهت دهي به برنامه ها 
و اقدامات را نداش��ته و امكان نظارت بر تحقق اين اهداف 
نيز از بين مي رود. در واقع بيان اين اهداف بيش��تر حالت 

تزييني داشته و در مواردي نيز ذهنيت تدوين كنندگان و 
سياست گذاران را بيان مي كند. 

3. پيچيدگ��ي  ابزاره��اي فرهنگي: اه��داف فرهنگي 
و راهبرده��اي تحق��ق اين اه��داف از طري��ق ابزارهايي 
اجرايي مي ش��وند كه به دليل ماهيت خ��اص اين حوزه 
پيچيدگي هاي زيادي دارند. دو دس��ته از اين ابزارها قابل 
تمايز اس��ت: ابزاره��اي نهادي و ظرفيت ه��اي فرهنگي. 
ابزارهاي نهادي شامل دستگاه اداري و اجرايي و مجموعه 
قواني��ن و مقررات اس��ت و ظرفيت هاي فرهنگي ش��امل 
پتانسيل ها و توان هاي فرهنگي است كه در سطح جامعه 
مي تواند به پيش��برد سياست فرهنگي ياري رساند؛ نظير 

سينما، كتاب، رسانه هاي ديجيتال، مساجد و... 
 

 صداوسيما
در اصل 175 قانون اساسي درباره سازمان صداوسيما 
آمده است: »خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر 
آن را قانون معين مي كند«، قانوني كه تا به امروز تصويب 
نش��ده است. در س��ه دوره مجلس شش��م، هشتم و نهم 
طرح هايي با عنوان قانون اداره صداوس��يما مطرح و حتي 
در مجلس نهم در كميسيون مربوطه نيز به تصويب رسيد 
با اين حال هيچ يك از اين طرح ها در صحن علني مجلس 

تصويب نشدند. از جمله داليل اين امر عبارتند از: 
 • اقتصاد سياسي: منافع شركت ها و سازمان هايي كه از 
وضعيت كنوني صداوس��يما سود مي برند مهم ترين دليل به 
نتيجه نرسيدن تاش ها براي تصويب قانون صداوسيما طي 
اين سال ها است. ترس از محدود شدن درآمدهاي صداوسيما 
و ايجاد مشكات براي نظام توليد و پخش اين سازمان باعث 
شده تا ترس از ايجاد تغيير در وضعيت سازمان فراگير شود. 
• ضعف صنعت روابط عمومي در كش��ور: از آنجايي كه 
صنعت روابط عمومي در كش��ور رش��د نكرده و بسياري از 
دستگاه ها و سازمان هاي اجرايي وظايف روابط عمومي خود 
را بر عهده صداوسيما گذاشته اند عما صداوسيما بسياري از 
كاركردهاي رسانه يي خود را از دست داده است. گره خوردگي 
منافع سازمان صداوس��يما با منافع بسياري از سازمان هاي 

اجرايي عما امكان تغيير را دشوارتر كرده است.  
 راهكارها

مهم تري��ن اقدام��ي كه باي��د در خصوص س��ازمان 
صداوسيما اتخاذ شود، تعيين ماهيت اين سازمان به مثابه 
يك رس��انه يا قرارگاه فرهنگي است. به نظر مي رسد تا 
زمان��ي كه هويت س��ازمان صداوس��يما ميان رس��انه و 
قرارگاه بودن در حال تغيير باش��د امكان تصميم گيري 
ج��دي و اصولي درباره س��ازمان وجود ن��دارد. از همين 
رو تصميم گي��ري در خصوص موضوع��ات زير منوط به 

مشخص شدن موضوع فوق است: 
• تصميم گيري درباره ش��خصيت حقوقي س��ازمان 

صداوسيما
• تصميم گي��ري درباره الگوي اداره س��ازمان از قبيل 

مقررات خاص اداري، استخدامي و... 
• تعيين حيطه هاي فعاليت سازمان صداوسيما
• تعيين تكليف شركت هاي وابسته به سازمان

• تعيين وضعيت و فرآيند نظارت بر سازمان
• تعيين نسبت سازمان با قواي سه گانه

• مساله فعاليت بخش خصوصي و انحصار فعاليت. 
 

 ميراث فرهنگي
چالش هاي موجود در اين حوزه عبارتند از: 

• كمبود ش��ديد زيرساخت هاي اقامتي و حمل ونقلي 
هوايي و ريلي

• عدم شفافيت و تغيير سياست هاي دولتي نسبت به 
حوزه گردشگري

• عدم الزام به همكاري بودجه يي ذي نفعان دولتي
• عدم استقرار حساب هاي اقماري گردشگري

• طوالن��ي بودن فرآيند صدور مجوز، تصويب، اباغ و 
پرداخت تسهيات طرح هاي گردشگري

• عملياتي شدن درصد اندك طرح هاي مرتبط با مناطق 
نمونه گردشگري با وجود تصويب مناطق نمونه بسيار

• توزيع نامناسب و تمركز گردشگران داخلي و ورودي 
در مناطق محدود كشور

• مش��كات متعدد در خصوص استفاده از كارت هاي 
اعتباري براي گردشگران ورودي 

  راهكارها
• تصويب قانون حفظ آثار ملي، اصاح قانون توس��عه 

ايران گردي و جهانگردي. 
• اصاح قانون توسعه ايران گردي و جهانگردي. 

• تدوين قانون صنايع دستي كشور. 

 عمده ترين مسائل كشور در حوزه سياست 
داخلي

جمه��وري اس��امي ايران ب��راي رس��يدن به افق 
چش��م انداز جامعه ايراني 1404 نيازمند رفع مس��ائلي 
اس��ت كه ثبات و پيشرفت كشور در گرو تعيين تكليف 
با آنهاست. براي رس��يدن به توسعه همه جانبه و ايجاد 
يك دولت كارآمد و شايس��ته، توجه به بعد سياس��ي و 
شاخص هاي توسعه يافتگي سياسي ضرورت دارد. جامعه 
توسعه يافته از نظر سياس��ي ضمن برخورداري از ثبات 
سياس��ي، داراي ويژگي هايي همچون كارآمدي، سطح 
پايين فساد، پاسخگويي، مشاركت مردم در امور مربوط 
به خود، نظام حزبي قوي و سازمان يافته، آزادي رسانه ها 
و... اس��ت. به نظر مي رسد با گذش��ت حدود چهار دهه 
از عم��ر انقاب اس��امي بايد توج��ه ويژه يي به تقويت 
ش��اخص هاي غيراقتصادي توس��عه از جمله ابعاد ثبات 
سياسي، كارآمدي و حكومت داري مطلوب، مردم ساالري 

و حقوق و آزادي هاي مدني صورت گيرد. 
 

 انتخابات
در حال حاضر مس��ائل و موانعي در برگزاري انتخابات 
رقابتي در تراز جمهوري اسامي ايران وجود دارد. در اين 
باره مي توان به ش��رايط نامزدها و شيوه تعيين صاحيت 
آنها، ثبت ن��ام رأي دهندگان، س��نتي ب��ودن رأي گيري، 
عدم تعيين منابع و هزينه ه��اي مالي احزاب و نامزدهاي 
انتخاباتي و بي عدالتي در تعيين حوزه هاي انتخابيه مجلس 

شوراي اسامي اشاره كرد. 

  تقسيمات كشوري
در مديريت سياسي فضا نه تنها سعي در كيفي سازي 
شاخص هاي تقسيمات كشوري نشده، بلكه تنها بر عامل 
جمعيت تاكيد ش��ده اس��ت. همچنين قانون تقسيمات 
كشوري فعلي، موجب شده تقاضاي فزاينده جهت ارتقاي 
س��طح سياس��ي به واحدهاي باالتر به جنبشي فراگير و 
گسترده تبديل شود. اين تقاضاها خود موجب شكل گيري 
كانون هاي جديد ناامني ناحيه يي و محلي را فراهم آورده 
است. از سوي ديگر واحدهاي كوچك تر سياسي به تجربه 
به اين نتيجه رس��يده اند كه با ارتقاي س��طح سياس��ي، 
خدمات و تسهيات بيشتري از سوي دولت مركزي به آنها 

اختصاص خواهد يافت. 
 

 تشكل هاي مدني
در جمهوري اسامي، احزاب سياسي نقش موثري در 
مديريت عقاني و جمعي كشور بر عهده ندارند و در نبود 
اح��زاب واقعي )پايدار، فراگير و نظام مند( انتخابات تا حد 
زيادي كانديدامحور شده است. به گونه يي كه شهروندان 
امكان انتخاب برنامه ه��اي كارآمد را ندارند و مجبورند به 
انتخاب اشخاص مبادرت ورزند. قانون فعلي احزاب كشور 
مصوب س��ال 1360 بوده و با گذشت بيش از سه دهه از 
تصويب آن، پاسخگوي پيچيدگي هاي امروز جامعه ايران 
نيست؛ لذا بازنگري در آن با هدف بسترسازي براي ظهور 
اح��زاب قدرتمند، موثر و كارآمد بيش از پيش احس��اس 
مي ش��ود. مش��اركت هاي مردمي در قالب س��ازمان هاي 
مردم نهاد و شفاف و واقعي كردن فعاليت هاي آنها براساس 
فلسفه وجودي ش��ان، راهي براي تقويت جامعه و كاستن 
از بار و حجم دولت اس��ت. تشكل هاي غيردولتي در ايران 
ب��ه داليل متعدد جايگاه واقعي خود را پي��دا نكرده اند. از 
جمله اين داليل فقدان قانون مشخص و جامع در خصوص 

سازمان هاي مردم نهاد است. 

 عمده ترين مسائل كشور در حوزه حقوقي
و قانون گذاري

حقوقي
1. حوزه قانون گذاري

به نظر مي رس��د اولويت هاي مجلس ده��م در حوزه 
قانون گذاري موارد زير است: 

• تصويب برنامه ششم توسعه
• اصاح و به روزرساني قانون تجارت مصوب 1311

• اصاح و به روزرس��اني قوانين مرتبط با مالكيت هاي 
فكري و صنعتي

• اصاح قوانين حوزه ثبت در راس��تاي توس��عه ثبت 
رسمي معامات به منظور پيشگيري از وقوع دعاوي )طرح 

اصاح قانون دفاتر اسناد رسمي( 
• اصاح و به روزرس��اني قانون آيين دادرس��ي مدني 

)اليحه آيين دادرسي مدني( 
• اصاح و به روزرساني قوانين مرتبط با حوزه رقابت و 

كسب وكار و تجارت فرامرزي
• بازنگ��ري، اص��اح و روزآمد ك��ردن قوانين كيفري 
مرتبط با مفاس��د اقتصادي به وي��ژه زمين خواري و تغيير 

كاربري اراضي
• اصاح و به روزرساني قانون وكالت )اليحه جامع وكالت( 

• تنقيح قوانين
• به روزرساني مجازات و تناسب آنها با جرايم

• تدوين قانون جامع در خصوص مسووليت مدني
• تبيين آيين تصميم گيري اداري و آيين دادرسي در 

مراجع تخصصي اداري. 
 2. حوزه نظارت

مي توان گفت اولويت هاي مجلس دهم در حوزه نظارت 
به شرح زير است: 

• نظارت بر س��ازمان ثبت جه��ت اجراي طرح جامع 
كاداس��تر و الكتروني��ك كردن تمام��ي فرآيندهاي ثبت 

معامات
• نظارت دقيق و همه جانبه بر اجراي قوانين مرتبط با 
مقابله با مفاس��د اقتصادي از جمله قانون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز )1392(، قانون ارتقاي س��امت اداري و مقابله 

با فساد )1390( و قانون مبارزه با پول ّشويي )1386( . 
• مطالبه مستمر از سازمان بازرسي كل كشور و ديوان 
محاس��بات براي ارائه گزارش هاي مس��تند در خصوص 
مبارزه با مفاسد اقتصادي و تعامل با نهادهاي مذكور جهت 

رفع خألهاي قانوني منجر به فساد
• نظارت بر دس��تگاه هاي مس��وول در خصوص روند 

خصوصي سازي )اجراي قانون اصل 44 قانون اساسي( 
• رصد تهدي��دات حقوقي بين المللي عليه جمهوري 

اسامي ايران
• رصد نظام قانون گذاري كشور و آسيب شناسي آن. 

 
 ارتقاي كارآمدي نظام قانون گذاري

مهم ترين ملزومات ارتقاي نظام قانون گذاري در مجلس 
شوراي اسامي عبارتند از: 

1. رعايت استانداردها و معيارهاي قانون گذاري
• عام بودن: قانون گذار بدون دليل قابل توجهي برخي از 
گروه ها را به صورت خاص از برخي محدوديت هاي قانوني 
معاف يا مشمول امتيازات خاصي قرار مي دهد كه اين امر 
در تعارض با ويژگي عام الشمول بودن قوانين است. نمونه 
بارز اين امر را مي ت��وان در تفاوت هاي مربوط به مقررات 

استخدامي دولتي و عمومي دانست. 
• الزام آور بودن: بسياري از اجازه هايي كه در مصوبات 
مجلس ش��وراي اس��امي به دولت اعطا ش��ده است، به 
خودي خود تحت صاحيت دولت قرار دارد و هيچ نيازي 
به قانون گذاري درباره آن وجود ندارد يا اينكه مصوبه فاقد 

حكم مشخص و قطعي است. 
 وض��وح و قطعيت: قانون بايس��تي خال��ي از تناقض 
منطقي و صريح، مستقيم و دقيق باشد و مراد قانون گذار 
را روشن سازد. نمي توان به گونه يي قانون نوشت كه دست 
مقامات اجرايي را در تصميم گيري درباره افعال شهروندان 
باز گذارد. عدم صراحت در داللت جمات قانون به افزايش 
احتمال آس��يب پذيري آن مي انجامد و اين امر خود باعث 

عدم وفاق نظر در مورد فهم يك قانون مي شود. 
• معط��وف به آينده: قانون به عن��وان قاعده رفتار بايد به 
آينده نظر داش��ته باش��د، بنابراين اصل نمي توان قوانين را به 
رفتار گذش��ته اشخاص تس��ري داد مگر بطور استثنايي، در 
صورتي كه براي اشخاص نفع معين و قطعي به بار آورد. عطف 

به گذشته شدن قانون، مخالف ويژگي عام بودن آن است. 
• مصوب مرجع ذي صاح

• پاسخگوي نيازهاي جامعه
• برخورداري از انسجام حقوقي

• رعايت قواعد دستوري
• رعايت نظم ساختاري

• جامعيت. 
2. تبيين جايگاه نهادهاي پژوهشي در فرآيند تقنين

وجود نهادهاي پژوهش��ي به عنوان پشتيبان جريان 
قانون گ��ذاري يك��ي از نيازمندي هاي ض��روري هر نظام 

تقنيني به حساب مي آيد، البته نظرات تخصصي مرتبط 
با موضوعات شكلي و ماهوي يك قانون هنگامي مي تواند 
نقش موثر خود در امر تقنين را ايفا كند كه قابليت ظهور 
و ب��روز در تمام فرآيند تقني��ن )اعم از تهيه پيش نويس، 
بررس��ي در كميسيون ها، بررس��ي در صحن علني و...( را 
داشته باشد و نحوه برخورد با نظرات اين نهادها به روشني 

مشخص شده باشد. 
3. توجه به اسناد باالدستي

مصوبات مراجع فرودست نبايد منجر به اصاح يا نسخ 
مصوبات مراجع فرادست شود. 

4. ضرورت حضور موثر و كارآمد نمايندگان در فرآيند 
تقنين اعم از كميسيون ها، صحن علني و... 

ب��ا نگاه��ي ب��ه مي��زان مش��اركت نماين��دگان در 
كميس��يون هاي تخصصي و صحن علني و در راي گيري 
نس��بت به موضوعات مشاهده مي ش��ود كه در مواردي، 
نماين��دگان از مش��اركت موث��ر و مفي��دي در جري��ان 
قانون گذاري برخوردار نيستند و چنين مساله يي تا حدي 

از كارآمدي قوانين كاسته است. 
5. استقرار نظام تنقيح قوانين

نبود نظام كارآمد پااليش قوانين در فرآيند قانون گذاري 
از جمله آسيب  هايي است كه خود موجب بروز آسيب هاي 
متعدد ديگري از قبيل پراكندگي قوانين و وجود احكام يك 
موضوع در قوانين متعدد، مشخص نشدن وضعيت قوانين 
سابق در قوانين جديد و وجود احكام تكراري در قوانين كه 

موجب سردرگمي مجري مي شود، گرديده است. 
6. ضرورت توجه ب��ه مرزهاي تقنين و اجرا و قضا در 
تهيه پيش نويس ها و اتخاذ رويكرد تقنيني در موضوعات 

مختلف )به عنوان عامل تورم قوانين( 
از جمل��ه ضرورت هايي كه نظام تقنيني ما بايد به آن 
توجه داش��ته باش��د اجتناب از رويكرد حل كليه مسائل 
كشور از طريق تقنين است. در بسياري از موارد، موضوع و 
حل مساله مستلزم راه حل تقنيني نيست، بلكه موضوع يا 
ايراد ناظر به حوزه هايي از جمله اجرا يا قضا است و لذا براي 
حل موضوع الزم اس��ت مساله از طريق صحيح و منطقي 
خود حل شود؛ اما مشاهده مي شود كه بخشي از طرح هاي 
نمايندگان فاقد ماهيت تقنيني است و ناظر به حل مسائلي 

با ماهيت قضايي يا اجرايي از طريق تقنين هستند. 
لزوم سنجش كليه جوانب موضوع و عدم يكسان انگاري 
وضعيت تمام نقاط كشور و تمام مصاديق از جمله الزامات 

ديگري است كه ناظر به نظام قانون گذاري ما است. 
 

 استفاده از ظرفيت هاي برنامه ششم توسعه
با توجه به شرايط خطير كشور الزم است در كوتاه مدت 
در قالب برنامه ششم توسعه كه مي تواند كاركرد يك سند 
وفاق ملي را داشته باشد براي بسياري از معضات و مسائل 
كان كش��ور چاره انديشي شود. اين برنامه توسعه بايد به 

انتظارات مهم ذيل توجه كند: 
• توج��ه ويژه ب��ه عناصر ايجادكنن��ده ناهماهنگي ها 
)منطقه ي��ي و مل��ي، كوتاه مدت و بلندم��دت( و واگرايي 
در كش��ور و ريش��ه يابي چرايي ناهماهنگي ها و چگونگي 

حل وفصل آن ها. 
• توجه به ماحظات آينده ش��ناختي به ويژه روندهاي 

آتي سرنوشت ساز براي توسعه ملي
• تغيير رويكرد منبع محور كه سرنوشت توسعه كشور 
را عمدت��ا تابعي از منابع ارزي دانس��ته و براي انس��ان ها، 

سازمان ها و نهادها جايگاه حاشيه يي قائل است. 
• ايج��اد تس��هيات الزم براي كارآمدس��ازي »نظام 

اجرايي كشور« به ويژه در حوزه اجراي برنامه
• رفع كاستي ها و اعوجاج هاي اصلي در نظام انگيزشي 

و پاداش دهي در كشور به ويژه در حوزه اقتصاد
• ترميم وابستگي هاي راهبردي و مقاوم سازي اقتصاد 

ايران در چارچوب سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي
• زمينه س��ازي براي اصاح نظام انگيزشي در اقتصاد 
ايران از طريق »ايجاد نهادهاي مش��وق رش��د و توس��عه 
اقتصادي و سياسي« و »اصاح تدريجي نهادهاي موجود«

• اهمي��ت دادن به مس��ائل و بحران هايي كه زندگي 
بلندمدت ايراني��ان را در معرض خطر قرار مي دهد و ارائه 
راهكارها براي آنها، از جمله محدود ش��دن منابع حياتي 
مانند آب، وضعيت ناهنجار استفاده از منابع انرژي، امنيت 
جدي كارايي و بهره وري در فعاليت ها و فعاالن اقتصادي، 
محدود ش��دن عدالت محوري در زندگي اقتصادي، وجود 

زمينه هاي فسادزا و... 
تغيير رويكرد نسبت به نقش منابع براي دستيابي به 
اهداف برنامه ضروري اس��ت. بدون شك با توجه به تعدد 
مس��ائل و اهداف و حجم منابع در اختيار، كشور نيازمند 
اولويت بندي است. راهبرد اصلي براي جبران كمبود منابع، 
افزايش كارايي منابع در دسترس از طريق مجموعه يي از 
اقدامات مانند بهبود محيط كس��ب وكار، اصاح نظام هاي 
مالياتي و بانكي، نحوه گزينش و اجراي طرح هاي عمراني 
توسط دولت، نحوه س��رمايه گذاري شركت هاي دولتي از 
محل منابع داخلي و... در مجموع اصاحات س��اختاري و 
نهادي است تا شرايط استفاده از تمام ظرفيت هاي كشور 

فراهم شود. 
الزم اس��ت در ق��دم اول برنامه شش��م توس��عه براي 
مسائل حياتي كشور راهكار ارائه كند و از برخي خطاهاي 
سياس��ت گذاري آزمون شده نيز دوري كند. الزم است در 

برنامه ششم توسعه موارد زير مورد توجه قرار گيرد: 
• حساس��يت الزم نس��بت به منابع ارزي ورودي به كشور 
به منظور استفاده بهينه از اين منابع در برنامه هاي راهبردي ملي

• واريز بخشي از منابع ارزي حاصل از صادرات نفت و 
خالص صادرات گاز طبق سياست هاي كلي برنامه ششم 
به صندوق توس��عه ملي و واريز س��هم دولت از اين منابع 
به حساب ذخيره ارزي و برداشت دولت براي جبران كسري 
منابع تا سقف معين براساس ريال، به منظور قطع وابستگي 

به درآمدهاي نفتي
• واري��ز هر نوع منابع ريال��ي كان نظير منابع ريالي 
برخاسته از تضعيف ارزش پول ملي به صندوق توسعه ملي 
به منظور جلوگيري از دستكاري نرخ ارز توسط دولت براي 

افزايش درآمدهاي خود
• تدوين برنامه شش��م توس��عه به عنوان يك س��ند 
موضوع مح��ور )به ج��اي يك برنام��ه كان( و متمركز بر 
تعداد محدودي محور كه به روش��ني اهداف مهم برخي از 
سياست هاي كلي نظير سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي 

را محقق كند
• برقراري تعامل سازنده با جهان به منظور پرداختن به 
محورهاي مشخص اصاح ساخت اقتصادي كشور مانند 
»پروژه مل��ي اصاح وضعيت حمل ونق��ل«، »پروژه ملي 
احيا و بازچرخاني منابع آب و بهينه س��ازي مصارف آب« 
و »پروژه ملي ارتق��اي بهره وري توليد و مصرف انرژي در 
كش��ور« در چارچوب همكاري هاي بين المللي و باهدف 

متحول سازي زندگي اقتصادي و اجتماعي كشور. 
• برنامه ريزي مالي و س��اماندهي رفتاري هوشمندانه 
براي دس��تيابي ب��ه قدرت برتر و حفظ صل��ح و ثبات در 

منطقه. 

آخرين وضعيت ٣طرح عظيم 
آبياري كشور

مع��اون وزير جهاد كش��اورزي گف��ت: طرح عظيم 
سامانه هاي غرب و شمال غرب كشور در سطحي معادل 
227هزار هكتار تا پايان سال 97 به بهره برداري كامل 

مي رسد. 
عليمراد اكبري در گفت وگو با مهر، افزايش بهره وري 
آب كش��اورزي را از اه��داف وزارت جهاد در راس��تاي 
استفاده مناسب و بهينه از منابع آبي كشور عنوان كرد 
و گفت: تجه����يز اراضي كشاورزي به سامانه هاي نوين 
آبي��اري، به عن��وان راهكاري موث��ر و كارآمد در جهت 
صرفه جويي در مصرف آب كش��اورزي، در سال 97 هم 
در سراسر كشور انجام مي شود و اميدواريم با تخصيص 
به موقع اعت���بارات، روند اجراي اين س��امانه ها را كه 
طي دولت هاي دهم ويازدهم، توسعه چشمگيري داشته 

است را تداوم ببخشيم. 
معاون آب و خاك وزارت جهاد كش��اورزي گفت: با 
پيگيري هاي انجام شده، طرح عظيم سامانه هاي غرب و 
شمال غرب كشور، در سطحي معادل 227هزار هكتار تا 

پايان سال 97 به بهره برداري كامل مي رسد. 
وي با بيان اينكه اي��ن پروژه، فرصتي تاريخي براي 
اين مناطق است، گفت: نه و نيم درصد اين پروژه، مجهز 
به سامانه هاي نوين آبياري است و با اج��راي كامل اين 
پ��روژه تحولي عظيم در بخش كش��اورزي منطقه رخ 

خواهد داد. 
اين مقام مسوول در وزارت جهاد كشاورزي گفت: با 
بهره ب��رداري از اين پروژه مي توان چرخه توليد را كامل 
كرد كه اين امر در نهايت باعث افزايش ارزش افزوده و 

اشتغال زايي مي شود. 
اكبري درباره طرح آبياري دشت سيستان گفت: با 
پيش بين��ي اعتبارات مورد نياز طرح، 30 هزار هكتار از 
طرح 46هزار هكتاري آبرساني به اراضي دشت سيستان 
در نيمه اول س��ال 97 به بهره برداري مي رس��د؛ ضمن 
اينكه اجراي اين طرح و طرح هاي جانبي در اين منطقه 

براي بيش از سه هزار نفر اشتغال ايجاد كرده است. 
معاون وزير جهاد كش��اورزي در م��ورد طرح 550 
هزار هكتاري خوزس��تان و ايام اظهار داش��ت: فاز اول 
اي��ن طرح با تخصيص به موقع اعتب��ارات مورد نياز از 
صندوق توسع�����ه ملي، در سطح 312هزار هكتار به 

پايان رسيده است. 
اين مقام مس��وول افزود: عملي��ات اجرايي فاز دوم 
طرح 550هزار هكتاري خوزس��تان و ايام با تخصيص 
منابع آب از سوي وزارت نيرو و در صورت تامين اعتبار 

در سال 97 آغاز خواهد شد. 

ادامه تجارت برنج ايران و 
پاكستان از طريق دوبي

رييس انجمن صادركنندگان برنج پاكستان با اشاره 
ب��ه اينكه با وجود امضاي توافق تجارت ترجيحي ميان 
ايران و پاكستان از سال 2006 عمده تجارت دو كشور 
از جمله برنج از طريق دوبي انجام مي گيرد، گفت: حجم 
تج��ارت دوجانبه از كمت��ر از 800 ميليون دالر فعلي 

مي تواند به 10ميليارد دالر افزايش پيدا كند. 
به گزارش ايسنا و به نقل از پايگاه خبري نيشن، يوال 
نعيم گفت: ايران يك كش��ور مصرف كننده بزرگ برنج 
است كه ميانگين سرانه مصرف آن 46 كيلوگرم است. 

وي گفت: برادران ايراني به برنج باسماتي هندي به 
دليل طعم، عطر و كيفيت پخت آن بس��يار عاقه مند 
هستند. ما از دولت ايران درخواست مي كنيم دسترسي 
به برن��ج باس��ماتي از طريق تدابير تج��ارت معقوالنه 

تسهيل و موانع فني برطرف شوند. 
رييس انجمن صادركنندگان برنج پاكس��تان كه در 
مراس��مي با حضور مقامات ايراني س��خن مي گفت، از 
ايران خواست تحت توافق تجارت ترجيحي، تعرفه هاي 
پايين تري را براي واردات برنج پاكس��تان به ايران وضع 

كند. 
در اي��ن مراس��م ك��ه مجي��د صادقي دولت آب��ادي 
سركنسول موقت ايران در الهور و همچنين سيد كمال 
خرازي وزير امور خارجه س��ابق ايران حضور داش��ت، 
رييس انجمن صادركنندگان برنج پاكس��تان خواستار 
تغيير رويكرد از توافق تجارت ترجيحي به توافق تجارت 

آزاد با تعرفه واردات صفر براي هر دو طرف شد. 
وي گفت: ايران و پاكستان توافق تجارت ترجيحي 
را در س��ال 2006 اجرا كردن��د با اين همه حجم فعلي 
تج��ارت دوجانب��ه مي��ان دو كش��ور منعكس كنن��ده 
پتانسيل هاي واقعي كه هر دو كشور دارا هستند، نيست. 
ما بايد سياست تجاري مناسبي را براي تضمين تجارت 
پايدار ميان دو كش��ور تدوين كنيم. كش��ور پاكستان 
عاقه مند اس��ت تجارت دوجانبه يي با كشور نفت خيز 
ايران داش��ته باش��د. ما كاالهاي مناسبي براي تجارت 
ب��ا يكديگر داريم، اما متاس��فانه عمده تجارت ميان دو 
كشور از طريق كشورهاي ديگر انجام مي شود. ما هر دو 
پتانسيل افزايش حجم تجارت دوجانبه به پنج ميليارد 
دالر را در صورت رفع مشكل انتقال پول از طريق كانال 

بانكي داريم. 
وي پيش��نهاد كرد: يك بانك ايراني در پاكس��تان 
راه اندازي ش��ود كه موثرترين گام براي تضمين تجارت 
پايدار ميان دو كشور اسامي خواهد بود. نعيم در ادامه 
اف��زود: فعاليت ي��ك بانك ايراني در پاكس��تان تعامل 
شركت هاي خصوصي پاكستاني با همتايان ايراني را در 
بلندمدت تسهيل خواهد كرد. بانك ملي ايران عاقه مند 
به افتتاح ش��عبه يي در الهور است. براي اين منظور هر 
حمايتي كه الزم باشد دريغ نخواهيم كرد. من مطمئنم 
كه هم��ه صادركنندگان برنج پاكس��تان از طريق اين 
شعبه اقدام به افتتاح حس��اب و انجام تجارت خواهند 
كرد. ما آماده هستيم تا همه نيروي خود را براي افتتاح 

شعبه بانك ملي ايران در الهور بگذاريم. 
وي همچنين خواس��تار حركت در مسير صحيح و 
انجام يك توافق مبادله ارزي ش��د، زيرا چنين توافقي 
مش��اركت بخش خصوصي دو كشور را تضمين كرده و 

روابط دو طرف را عميق تر خواهد كرد. 
ريي��س انجم��ن صادركنن��دگان برنج پاكس��تان 
همچنين اع��ام كرد: اين انجمن يك هيات 17نفره را 
ماه ميادي جاري به تهران و مشهد اعزام خواهد كرد. 
اين ديدار با هدف تعامل بازرگانان دو كش��ور و افزايش 

مراودات بازرگاني انجام مي گيرد. 
سيد كمال خرازي در اين مراسم تاكيد كرد: تهران 
سرگرم كار روي پيشنهادي براي گشايش شعب بانكي 
در هر دو كش��ور ب��راي مبادالت تجاري مس��تقيم به 
ارزهاي ديگري جز دالر است. وي در ادامه افزود: تهران 
عاقه مند به هم��كاري دوجانبه در بخش هاي مختلف 
بوده و با پاكستان براي كاهش تعرفه در تجارت دوجانبه 

مذاكره مي كند. 

اخبار

گزارش مركز پژوهش هاي مجلس از عمده ترين چالش هاي كشور
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پرونده10
درباره آتش فشان دماوند

دماوند، كوهي آتش فش��اني اس��ت كه براساس 
تحقيقات انجام شده سال هاست كه فوراني نداشته 
اس��ت با اين حال شواهدي در دس��ترس است كه 
نش��ان مي دهد اين آتش فشان چندان هم غيرفعال 
نيس��ت و بخ��ار و آب گ��رم از قله اين ك��وه خارج 
مي ش��ود. در اين ميان و با توجه به نيمه فعال بودن 
دماون��د پس از وقوع چندين زمين لرزه در تهران به 
ويژه زلزله 5.2 ريشتري 29 آذر ماه، اين گمانه زني 
تش��ديد ش��د كه زلزله ه��اي تهران بر آتش فش��ان 
دماون��د تاثيرگ��ذار باش��د. در اين ش��رايط اهميت 
فعاليت دماوند و اثرگذاري آن برگس��ل هاي تهران 
موجب ش��د تا »تعادل« گزارش��ي از شرايط كنوني 

آتش فشان دماوند فراهم كند. 

 ويژگي هاي دماوند
 آتش فشان دماوند حدود يك  ميليون   و هشتصد 
هزار س��ال قبل تش��كيل ش��ده اس��ت، مخروط اين 
آتش فش��ان در دو مرحله تشكيل شده است، مرحله 
اول بين يك ميليون  و  هش��تصدهزار تا ششصدهزار 
س��ال قبل و مرحله دوم هم بين شش��صدهزار سال 
قب��ل تاكنون. اما آنچه در ش��رايط كنوني مش��اهده 
مي كنيم، محصول آتش فش��اني در ششصدهزار سال 
گذشته است به اين معنا كه از ششصدهزار سال قبل 
اين آتش فشان شكل فعلي را به خودش گرفته است. 
 قاعده آتش فش��ان دماوند 400كيلومتر است و 
در ناحيه يي كه آتش فش��ان دماون��د پيدايش يافته، 
ارتباط گس��لي)مگر در س��طوح عمي��ق زمين( قطع 

شده است. 
 ارتفاع آتش فش��ان دماوند از سطح دريا 5 هزار 
و 619 مت��ر اس��ت البت��ه اين ميزان س��طح بيروني 
آتش فش��ان است و ممكن اس��ت 4تا 5 هزار متر آن 

هم در درون زمين باشد. 
 فعال ش��دن آتش فش��ان دماوند كه در شمال 
اي��ران و در فاصله ح��دود 60 كيلومت��ري پايتخت 
قرار گرفته پيوس��ته يك��ي از نگراني هاي مردم بوده 
و بيش��ترين نگراني در مناطقي همچ��ون فيروزكوه 
و دماوند وجود داش��ته كه در ص��ورت بروز هر گونه 

انفجار از دهانه اين قله آسيب جدي خواهند ديد. 
 آتش فشان دماوند در بخش مركزي رشته كوه 
البرز به صورت مخروط آتش فشاني مركب شواهدي 
از خروج بخار و گازهاي آتش فشاني را نشان مي دهد. 
 قله ك��وه دماوند 70 كيلومتر بيش��تر با تهران 
فاصله ندارد و س��نگ هاي آتش فش��اني و گدازه هاي 
آن را مي ت��وان تا حدود 30ت��ا 40كيلومتري تهران 

هم دنبال كرد. 
 مواد خارج ش��ده از دهانه آتش فش��ان دماوند 
م��واد مذاب نيس��ت بلكه برخ��ي بخ��ارات از دهانه 

آتش فشان خارج مي شود. 
 اگرچه آتش فش��ان دماوند در س��ال هاي اخير 
سابقه فعاليت آتش فشاني نداشته اما فعاليت هايي به 
صورت جانبي مانند خروج گاز هاي گوگردي و متان 

داشته است. 

 ارتباط گسل و آتش فشان
 آتش فشان دماوند كل گسل هاي اطراف تهران 
را قط��ع كرده و اين پدي��ده جديد و محصول دوران 

كواترنري زمين است.
اين امر موجب ش��ده سطوح گس��لي دفن شوند 
و در برخ��ي م��وارد در مطالعات ميداني يك س��ري 
ميكروگس��ل هايي در اليه ه��اي س��طحي دماون��د 
مشاهده ش��ده كه اين ميكروگسل ها را نمي توان در 
ارتباط با سيس��تم گسلي بزرگي كه آتش فشان قطع 

كرده است، دانست. 
 اگرچ��ه در ايران آتش فش��ان هاي فعال نداريم 
اما اين آتش فش��ان ها فعاليت گاززايي دارند و آثار و 
شواهد فعاليت در آنها مشاهده مي شود ولي هنوز به 

مرحله تكامل و بلوغ نرسيده اند. 
 كش��ورهايي همچون فيليپين و ژاپن كه داراي 
آتش فشان فعال هس��تند به طور مداوم با زلزله هاي 
متعددي مواجه هستند كه بيانگر ارتباط ميان فعال 
ش��دن آتش فش��ان ها و ايجاد تغييراتي در گس��ل ها 
بوده اس��ت بنابراين فعال ش��دن آتش فشان دماوند 
كه براس��اس نظر متخصصان با انفجار و خروج مواد 
مذاب از دهانه آن همراه نمي ش��ود، مي تواند موجب 
بروز تغييراتي در گس��ل هاي ته��ران و محدوده كوه 

آتش فشان شده باشد. 
 زلزله هاي اخير تهران نش��ان مي دهد كه رشته 
ك��وه البرز فعاليت هاي خ��ود را دارد و از فعال بودن 
گس��ل هاي آن مي توان نتيجه گرفت كه آتش فشان 

آن هم مي تواند فعال باشد. 
 زمان��ي ك��ه فعاليت منطقه الب��رز افزايش پيدا 
مي كن��د، چش��مه هاي آب گرم هم فع��ال و زلزله ها 
تشديد مي شوند و فعاليت يك آتش فشان هم ممكن 

است شدت يابد. 
 آتش فشان دماوند نياز دارد كه براساس طرحي 
م��ورد مطالعه جامع قرار گيرد و بس��تر و عمق مواد 

مذاب آن تعيين شود. 
 درحال��ي ك��ه تصور عم��وم اين اس��ت كه اگر 
آتش فش��ان دماوند فعال ش��ود تنه��ا گدازه هاي آن 
بي��رون مي ريزد ام��ا فعال بودن آتش فش��ان تنها به 
اين معني نيس��ت، س��يالب و رانش ه��اي زمين كه 
توسط فعاليت آتش فشان ها به وجود مي آيد مي تواند 
خسارتي به مراتب بيشتر از بيرون ريختن خاكستر ها 

و مواد مذاب آن داشته باشد. 
 به گفته محققان بايد رصدهاي مختلفي در كوه 
دماوند انجام ش��ود، هم در حوزه علم زمين شناس��ي 
و هم نصب دس��تگاه هاي متعدد مثل دس��تگاه هاي 
لرزه ن��گاري در اطراف سيس��تم آتش فش��اني. چون 
آتش فش��ان فقط ي��ك نقطه و يك قله نيس��ت. يك 
مجموعه مخروط بزرگ اس��ت و آث��ار و فعاليت هاي 
متع��ددي در اطراف اين مخروط بزرگ هس��ت، اين 
رص��د از نظر انرژي و انرژي ژئوترمال)زمين گرمايي( 
و از نظ��ر رصدهاي ژئوفيزيك��ي ديگر مثل رصدهاي 
آنومالي هاي  و  مغناطيس��ي  آنومالي هاي)ناهنجاري( 
جاذب��ه و آنومالي هاي الكتريكي و از نظر س��طح آب 

و سطح گاز و كيفيت آنها انجام مي شود. 

گزارش

»تعادل« ارتباط خروج دود از دماوند با زلزله هاي پايتخت را بررسي مي كند

ارتباط دوسويه آتش فشان دماوند و گسل هاي تهران

 تداوم فعاليت آتش فشان دماوند
علي بيت اللهي رييس گروه زلزله شناسي مركز 
تحقيقات راه، مس��كن و شهرس��ازي از محققاني 
است كه به ارتباط دوطرفه ميان گسل هاي اطراف 
دماون��د و آتش فش��ان دماوند معتقد اس��ت، او با 
اشاره به ارتباط ميان آتش فشان دماوند و چندين 
زلزل��ه رخ داده درتهران طي س��ال 96 به تعادل 
مي گويد: نگاهي به زمين شناسي منطقه دماوند و 
همچنين بررسي ها و مشاهدات كارشناسان نشان 
مي دهد كه در برخي نقاط كوه هاي دماوند، شاهد 

خروج گازهايي هستيم. 
بيت اللهي ادامه مي دهد: خروج گاز از كوه هاي 
دماوند گوياي آن اس��ت كه با آتش فشان فعال يا 
نيمه فعالي س��روكار داريم، زيرا اگر آتش فش��ان 
خاموش باشد، نمودي از فعاليت يا عاليمي از اين 

موارد در اين كوه ها نمي بينيم. 
او ادامه مي ده��د: زمين شناس��ان متفق القول 
هس��تند كه كوه دماوند تا چندين هزار سال ديگر 
به مرحله خاموشي كامل مي رسد و هم اكنون اين 

آتش فشان در شرايط نيمه فعال قراردارد. 
ب��ه گفته ريي��س گ��روه زلزله شناس��ي مركز 
تحقيقات راه، مسكن وشهرس��ازي، موضوعي كه 
باي��د محققان بررس��ي كنند اين اس��ت كه ميان 
زلزله و وقوع آتش فش��ان، رابطه يي دوطرفه وجود 

دارد يا خير؟
بيت اللهي اضافه مي كند: فش��ارهاي تكتونيكي 
) نيروهايي ك��ه در درون زمين به اليه هاي خاكي 
فش��ار وارد مي آورن��د( موجب شكس��ته ش��دن 
اليه هاي دروني زمين مي ش��وند و كارشناسان از 
اين نيروها به عنوان عامل ايجاد زلزله نام مي برند 
زيرا عامل اصلي زلزله، فشارهاي تكتونيكي است. 

 شروع آتش فشان و وقوع زلزله
او اضاف��ه مي كند: شكس��تگي اليه هاي زمين 
درعمق پايين، مجرا وش��كافي را ايجاد مي كند و 
از اي��ن طريق مواد مذاب تحتاني به س��طح زمين 
هجوم مي آورند، درواقع زيرپوسته زمين و نزديك 
ب��ه عمق هاي بي��ش از 50 ت��ا 60 كيلومتري در 
منطقه دماون��د، زمين حالتي م��ذاب دارد و اين 

موضوع درساير نقاط زمين هم وجود دارد. 
رييس گروه زلزله شناس��ي مركزتحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي با اشاره به اينكه در زيرپوسته 
جامد زمين، مواد مذاب وجود دارد، مي افزايد: در 
صورت شكافته شدن پوسته، راهي ايجاد مي شود 

كه مواد مذاب به سطح زمين بيايند. 
بيت الله��ي ادام��ه مي ده��د: نيروه��اي عامل 
زلزل��ه و همچنين وق��وع زلزل��ه مي تواند موجب 
فوران آتش فشان ش��ود. ضمن اينكه گاهي وقوع 
آتش فش��ان ها و ش��روع آتش فش��ان هم همراه با 

رخداد زلزله است. 
او تصري��ح مي كند: به عن��وان نمونه زلزله هاي 
خفي��ف اط��راف مناط��ق و قله هاي آتش فش��اني 
همچ��ون دماوند ط��ي مدت ها ادام��ه مي يابند و 
اس��تمرار اين زلزله هاي كوچك نش��ان دهنده اين 
اس��ت كه ناهنجاري هايي درزيرزمين وجود دارد 
كه به عنوان يكي ازعاليم وقوع آتش فش��ان تلقي 

مي شود. 
رييس گروه زلزله شناس��ي مركز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرس��ازي مي گويد: ارتباط ميان وقوع 
زلزله هاي بس��يار در مناطق آتش فش��اني و وقوع 
آتش فشان را مي توان رصد كرد. به عبارت ديگر با 
تراكم ايستگاه هاي لرزه نگاري، مي توان زلزله هاي 
خفيفي را كه براثر فعاليت هاي آتش فشاني ايجاد 

مي شوند، مي توان رصد كرد. 
بيت الله��ي اظه��ار مي كن��د: در صورت��ي كه 
بط��ور معن��اداري زلزله ه��اي خفيف��ي در اطراف 
قله آتش فش��اني رخ دهد اين اس��تمرار مي تواند 
هش��داري براي وقوع آتش فشان باشد اما براساس 
بررس��ي هاي انجام شده از س��وي مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرسازي و با توجه به ايستگاه هاي 
موجود، نشانه يي براي فعال شدن اين آتش فشان 

وجود ندارد. 
او مي افزايد: ايس��تگاه هايي به صورت متراكم و 
با هدف مطالعه آتش فشان هاي كشور درنظرگرفته 
نش��ده تا احتمال وقوع آتش فشان را بررسي كند 
زي��را ايجاد چنين ايس��تگاه هايي نيازمند حمايت 
دولت اس��ت و اگر تعداد اين ايستگاه ها در اطراف 
دماوند افزايش يابد مي توان با قاطعيت بيشتري از 

احتمال وقوع آتش فشان سخن گفت. 

 دماوند به اين زودي ها فعال نمي شود
رييس گروه زلزله شناس��ي مركزتحقيقات راه، 
مس��كن و شهرس��ازي معتقد اس��ت، با توجه به 
ايس��تگاه هاي موج��ود لرزه نگاري در اس��تان هاي 
مازن��دران، ته��ران و البرز )بيش از 40 ايس��تگاه 
لرزه ن��گاري دراين اس��تان ها وج��ود دارد كه به 
ص��ورت معناداري در اطراف ك��وه دماوند و براي 
سنجش احتمال وقوع آتش فشان چيده نشده اند( 
و همچني��ن داده ه��اي ب��ه دس��ت آم��ده از اين 
ايس��تگاه ها،  آنومالي يا بي هنجاري معني داري در 

اطراف قله دماوند ديده نش��ده اس��ت كه نشان از 
فعاليت قريب الوقوع دماوند بدهد. 

بيت اللهي با تاكيد بر اينكه عاليمي براي وجود 
هشدار وقوع آتش فش��ان وجود ندارد و مي گويد: 
اين داده ها با توجه به اطالعات به دس��ت آمده از 
ايس��تگاه هاي موجود است و اگر تعداد ايستگاه ها 
افزاي��ش مي يافت يا اينكه به صورت معني داري و 
براي سنجش احتمال وقوع زلزله در اطراف دماوند 
قرار مي گرفت مي توانس��تيم دقيق تر و با اطمينان 

بيشتري زلزله ها را ثبت و اظهارنظر كنيم. 

 نبود بودجه الزم براي بررسي آتش فشان
رييس گ��روه زلزله شناس��ي مرك��ز تحقيقات 
راه، مس��كن و شهرس��ازي درباره وجود برنامه يي 
براي تاسيس ايستگاه هاي لرزه نگاري بيشتر براي 
س��نجش وقوع آتش فش��ان، مي گويد: با توجه به 
اينكه مس��ووليت ايمني بخش شهرسازي و حمل 
و نقل كش��ور به عه��ده وزارت راه و شهرس��ازي 
است چندين جلسه مشترك ميان زمين شناسان 
مجرب و كارشناس��ان و مسووالن وزارتخانه براي 

بهبود مطالعات در اين زمينه برگزار شد. 
بيت الله��ي اظه��ار مي كن��د: در اين جلس��ات 
طرح��ي تهيه ش��د ت��ا به حج��م ايس��تگاه هاي 
لرزه نگاري موسس��ه ژئوفيزيك دانش��گاه تهران و 
ايستگاه هاي شتاب نگاش��تي مركز تحقيقات راه، 
مس��كن و شهرسازي افزوده ش��ود تا شاهد ايجاد 
ايستگاه هاي متراكم در مناطق اطراف كوه دماوند 
باشيم اما اجراي اين طرح به دليل محدوديت هاي 

مالي به نتيجه نرسيد. 
او ادام��ه مي ده��د: در صورتي ك��ه اين طرح 
كوچك تري��ن  ثب��ت  ش��اهد  مي ش��د،  اجراي��ي 
فعاليت ه��اي لرزه نگاري ك��وه دماوند بوديم اما با 
توجه به اينكه اين طرح نيازمند بودجه مناس��بي 
است زيرا مونيتورينگ فعاليت هاي دماوند بايد به 
صورت مداوم، بر خط و ش��بانه روزي باش��د زيرا 
انتق��ال و مونيتورينگ داده ها نيازبه حمايت مالي 

دارد. 
رييس گروه زلزله شناس��ي مركز تحقيقات راه، 
مس��كن و شهرس��ازي درباره تعداد ايستگاه هاي 
الزم ب��راي رصد فعاليت هاي كوه دماوند مي گويد: 
براس��اس تحقيقاتي كه درباره تعداد ايستگاه هاي 
لرزه نگاري و ش��تاب نگاش��تي انجام ش��ده است 
ح��دود 50 ايس��تگاه در كمربنده��اي ارتفاع��ات 
مختلف نياز بود تا فعاليت دقيق اين قله رصد شود 
ضمن اينكه اين ايس��تگاه ها بايد به هم پيوس��ته 

باشند و داده هاي خود را منتقل كنند. 

بيت الله��ي اضاف��ه مي كن��د: عالوه ب��ر نصب 
دس��تگاه هاي لرزه نگاري و ش��تاب نگاش��تي بايد 
گازه��اي متصاعد ش��ده از كوه هم پايش ش��ود 
)خروج اين گازها در روزهاي سرد و برفي با چشم 
غيرمس��لح هم قابل مشاهده اس��ت( و تجهيزات 
ديگري هم براي پايش اين گازها مورد نياز اس��ت 
تا به صورت دايمي فعاليت اين قله رصدشود زيرا 
دوره و زم��ان فعاليت مخاط��رات طبيعي ازجمله 
آتش فشان تنها نبايد در يكي دوسال تحليل شود 

بلكه پايش فعاليت ها طوالني مدت است. 
او درب��اره زم��ان خ��روج گازها از قل��ه دماوند 
مي گوي��د: فعاليت هاي طبيعي زمي��ن به صورت 
يكنواخت نيس��ت و گاهي عاليم اين فعاليت ها در 
دوره هاي زماني مختل��ف تغيير مي كند به عنوان 
نمونه درسال 96، حدود 60 درصد رخداد زلزله ها 
بيش از س��ال هاي قبل بوده است، درمورد عاليم 

آتش فشاني هم اينگونه است. 
رييس گروه زلزله شناس��ي مركزتحقيقات راه، 
مسكن و شهرس��ازي اظهار مي كند: از دوره سوم 
زمين شناس��ي- مص��ادف با فعاليت آتش فش��اني 
دماوند و كوه زايي البرز اس��ت- تاكن��ون، دماوند 
فعال بوده اس��ت ام��ا در دوره مدرن )100س��ال 
اخير( عاليم وقوع آتش فشان گاهي محو مي شد و 
در دوره هايي فعاليت ها نمود بيش��تري داشت، اما 
از آغاز تش��كيل كوه هاي البرز، دماوند فعال بوده 

است. 

 كاهش حجم زلزله ها در سال جاري 
او درباره ش��رايط لرزه نگاري كش��ور در سال 
جاري و احتمال وق��وع زلزله مي گويد: پيش بيني 
درحوزه زمين شناس��ي باتوجه به عدم دس��ترس 
ب��ودن اي��ن پديده ه��ا، كارس��خت و امكان ناپذير 
اس��ت و نمي توان در اين باره مانن��د علوم دقيقه 
 ب��ا قاطعيت درب��اره وقوع ي��ا عدم وقوع س��خن

گفت. 
بيت الله��ي مي افزاي��د: ب��ا وج��ود غيرقاب��ل 
پيش بين��ي ب��ودن وق��وع زلزله درس��ال جاري، 
تجربيات سال هاي گذشته نشان مي دهد كه اگر 
دردوره و زماني ك��ه فعاليت هاي لرزه يي افزايش 
مي ياب��د، ان��رژي نهفت��ه درزمين با وق��وع زلزله 
تخليه مي ش��ود و نياز به گذشت دوره يي است تا 
دوباره انرژي گردآوري شده و موجب شكستگي 
اليه ه��اي دروني زمين و وق��وع زلزله هاي بزرگ 

شود. 
رييس گروه زلزله شناس��ي مركز تحقيقات راه، 
مس��كن و شهرس��ازي ادامه مي ده��د: باتوجه به 
حجم باالي وقوع زلزله درس��ال گذش��ته، انرژي 
دروني زمين تخليه ش��ده و در سال جاري شاهد 
آرامش نس��بي باش��يم چون به هرصورت كش��ور 
ايران لرزه خيز اس��ت و فعاليت هاي لرزه يي ادامه 
مي ياب��د اما پيش بيني مي ش��ود كه درس��ال 97، 
تعداد و بزرگي زلزله ها نس��بت به سال 96 كاهش 
يابد، چون به نظر مي رسد كه انرژي دروني زمين 

در سال گذشته تاحدودي تخليه شده است. 

 تاثير دماوند بر ريتم حركت گسل ها
همان گون��ه ك��ه رييس گ��روه زلزله شناس��ي 
مرك��ز تحقيق��ات راه، مس��كن و شهرس��ازي بر 
رابط��ه دوطرفه ميان گس��ل هاي تهران بر دماوند 
تاكيد دارد، مهدي زارع، مديرگروه زلزله شناس��ي 
مهندسي پژوهش��گاه زلزله شناس��ي ايران هم بر 
وجود چني��ن رابطه يي صحه مي گ��ذارد و درباره 
برخي اظهارنظرها درباره رابطه ميان زلزله هاي رخ 

داده در اس��تان تهران و نيم��ه فعال بودن دماوند 
به »تع��ادل« مي گويد: درحال حاضرآتش فش��ان 
دماون��د فعاليت دارد و اين فعالي��ت را به صورت 
خروج بخار و آب گرم نشان مي دهد اما سوال اين 
است كه آيا اين فعاليت موجب لرزه خيزي مناطق 

اطراف آتش فشان مي شود يا خير؟ 
زارع اظهار مي كند: دماوند لرزه هاي آتش فشاني 
دارد ك��ه به دلي��ل كوچك بودن ب��زرگاي آن در 
گزارش هاي موسس��ه ژئوفيزيك ثبت نمي ش��ود، 
اگرچه ب��ه ندرت دربرخي گزارش ها ش��اهد ثبت 

لرزه هاي دماوند هستيم. 
او ادام��ه مي دهد: لرزه هاي آتش فش��اني كامال 
قاب��ل تفكيك از زلزله ه��اي تكتونيكي )مربوط به 

گسل ها( هستند. 
ب��ه گفته مديرگروه زلزله شناس��ي مهندس��ي 
پژوهش��گاه زلزله شناس��ي، هم اكنون اين س��وال 
مطرح مي ش��ود كه آيا زلزله هاي��ي اطراف دماوند 
رخ مي ده��د ك��ه منج��ر به آتش فش��اني ش��دن 
دماون��د ش��ود؟ تاكن��ون چنين ش��واهدي مبني 
بر آتش فش��اني ش��دن دماوند نداري��م اگرچه در 
اط��راف منطقه دماوند لرزه هاي متعددي رخ داده 
و مي دهد اما اي��ن لرزه ها گواهي براي انفجار اين 
مخروط نيستند و پس از آن شاهد آتش فشاني با 

خروج مواد مذاب باشيم. 

 اثر آتش فشان دماوند بر گسل هاي تهران؟
زارع اظهار مي كند: بايد به اين سوال هم پاسخ 
داده ش��ود كه آيا فعاليت و سيس��تم كوه دماوند 
بر گس��ل هاي اطراف تاثيرگذار است؟ واقعيت اين 
است كه فعاليت دماوند بر گسل هاي اطراف خود 
اثرگذار بوده و مجموعه آتش فشاني دماوند از نظر 
مي��زان جابه جايي، تغيير ريتم ووقوع زمين لرزه بر 

گسل هاي اطراف اثرگذار است. 
او مي افزاي��د: درصورتي ك��ه فعاليت مجموعه 
آتش فشاني دماوند برگس��ل هاي اطراف منجر به 
زلزله هاي كوچك شود چندان مورد توجه نيست 
به عبارت ديگ��ر زلزله هاي كوچكي كه در اطراف 
دماوند و به دليل آتش فش��اني بودن اين مخروط 
رخ مي دهد فقط مورد توجه محققان قرارمي گيرد 

و مورد توجه عموم قرارنمي گيرند. 
مديرگروه زلزله شناس��ي مهندسي پژوهشگاه 
مه��م  تاثي��رات  درب��اره  اي��ران  زلزله شناس��ي 
آتش فش��ان دماوند برگسل هاي اطراف مي گويد: 
آتش فشان دماوند مي تواند موجب ايجاد زلزله يي 
ب��زرگ در گس��ل هاي اطراف خود ش��ود و براثر 

آن گسل ش��مال تهران، مش��ا، الر،  بلده، السم، 
كندوان، ايوانكي و... فعال ش��وند كه فعال شدن 
اين گس��ل ها از لحاظ تئوري ثابت ش��ده است و 
آتش فش��ان ها مي توانند موجب تحريك گسل ها 
و س��پس فعاليت آنها و وقوع زمين لرزه ش��وند، 
تاثيرات بزرگ آتش فش��ان دماوند برگس��ل هاي 
تهران م��ورد توجه مردم قرار مي گي��رد زيرا در 
ص��ورت تاثير آتش فش��ان بر گس��ل ها زلزله يي 

بزرگ رخ مي دهد.

 تاثير طوالني مدت آتش فشان دماوند
زارع اظهار مي كند: س��والي ك��ه پس از اعالم 
اثرگذاري آتش فش��ان ها برگسل هاي اطراف خود 
مطرح مي شود اين اس��ت كه سيستم آتش فشان 
با چه ريتمي مي تواند موجب تحريك گس��ل هاي 
اطراف خود ش��ود؟ براس��اس پژوهشي كه حدود 
8 س��ال پيش بر آتش فش��ان دماوند انجام ش��د، 
 تغيي��رات مرب��وط ب��ه لرزه خيزي بر اث��ر فعاليت 

آتش فشان مورد بررسي قرارگرفت. 
مديرگروه زلزله شناس��ي مهندس��ي پژوهشگاه 
زلزله شناس��ي درباره نتيجه اي��ن پژوهش علمي 
مي گوي��د: براس��اس يافته هاي اي��ن تحقيق، در 
بازه هاي زماني بزرگ فعاليت آتش فش��ان دماوند 
ب��ا زلزله هاي بزرگ قابل ارتباط اس��ت اما اگر اين 
موضوع به بازه زماني كوچك مربوط ش��ود، يعني 
اگر ارتباط اين دو در 10هزار س��ال،  20هزار سال 
و... مورد بررس��ي قرارگرفته به 100 س��ال،  500 
س��ال و... كاهش يابد بايد دس��تگاه ها و اطالعات 
بيش��تري را گ��ردآوري كني��م تا بتواني��م درباره 
اثرگذاري كوتاه مدت فعاليت آتش فشان دماوند بر 

گسل هاي اطراف اظهارنظركنيم. 
او مي افزاي��د: ب��ه نظر مي رس��د همان گونه كه 
فعالي��ت دماوند در تحريك وقوع زلزله هاي بزرگ 
موثر اس��ت با وقوع زلزله هايي با بازه زماني كوتاه 
هم مرتبط است البته اين موضوع از لحاظ تئوري 
كامال قابل اثبات است اما شواهد و مداركي عيني 

براي تاييد اين موضوع وجود ندارد. 

 امكان فعاليت دوباره دماوند
زارع درب��اره احتمال وقوع آتش فش��ان در كوه 
دماوند اظه��ار مي كند: با توجه به اينكه دماوند از 
لحاظ سيس��تم زمين شناس��ي فعال است، امكان 
فعال ش��دن دماوند در سال هاي آينده وجود دارد 
اما درب��اره اينكه آي��ا هم اكنون ش��واهدي مبني 
برفعالي��ت قريب الوقوع اين قل��ه وجود دارد يا نه؟ 
باي��د اعالم كرد كه براس��اس تحقيقاتي كه انجام 
ش��ده ش��واهدي حاكي از اينكه اين قله به زودي 

فعال مي شود، وجود ندارد. 
به گفته مديرگروه زلزله شناس��ي مهندس��ي 
يافته ه��اي  اي��ران،  زلزله شناس��ي  پژوهش��گاه 
زمين شناس��ي نش��ان نمي دهد كه در بازه زماني 
كوتاه م��دت اين آتش فش��ان فعاليتي به ش��كل 
خروج گدازه و مواد مذاب داش��ته باشد، بنابراين 
از نظ��ر تئوري امكان فعال ش��دن اين قله وجود 
دارد اما ش��واهدي فوري براي وقوع آتش فش��ان 
وج��ود ندارد كه نش��ان دهد اي��ن قله درمعرض 

انفجاراست. 
او تصري��ح مي كند: مثال اگ��ر پيش بيني كنيم 
كه در70 س��ال آينده، آتش فش��ان دماوند فعال 
نمي شود بايد اين موضوع مورد توجه قرارگيرد كه 
در اين مدت، اتفاقاتي در سيستم دماوند رخ داده 
كه ممكن است پس از اتمام 70 سال، شاهد وقوع 

اتفاقاتي ازسوي اين آتش فشان باشيم. 
مديرگروه زلزله شناس��ي مهندس��ي پژوهشگاه 
زلزله شناس��ي اضاف��ه مي كن��د: ممكن اس��ت در 
كوتاه م��دت انفج��اري در كوه دماون��د رخ ندهد 
و ش��اهد خروج گ��دازه از اي��ن كوه نباش��يم اما 
زلزله هاي��ي ب��ر اثر تحري��ك اين آتش فش��ان بر 

گسل هاي اطراف به وقوع بپيوندد. 
او ب��ا تاكيد ب��ر اثرگذاري فعاليت آتش فش��ان 
دماوند بر تحريك گسل هاي اطراف خود مي گويد: 
ممكن اس��ت اي��ن تاثير به گونه يي باش��د كه اگر 
وق��وع زلزله يي در 100 س��ال آين��ده پيش بيني 
مي شده براثر فعاليت آتش فشان دماوند اين زلزله 
در 5 س��ال ديگررخ دهد،  به عبارت ديگر دماوند 
اي��ن پتانس��يل را دارد كه زمان وق��وع زلزله هاي 

گسل هاي اطراف خود را كاهش دهد. 
زارع درباره محدوده درگيرشدن مناطق اطراف 
دماون��د در صورت وق��وع آتش فش��ان مي گويد: 
براس��اس تحقيقات��ي كه آتش فشان ش��ناس هاي 
ايراني انجام داده اند اگ��ر در دماوند انفجار بزرگ 
آتش فشاني رخ دهد خاكستر اين انفجار مي تواند 
مح��دوده بلده از البرز مركزي، تهران و با توجه به 
جري��ان باد تا دامغان گس��ترش يابد ضمن اينكه 
اين خاكسترها در شمال به ساري و قائم شهر هم 

مي رسند. 
او ادام��ه مي ده��د: اگرچه خاكس��تر حاصل از 
انفج��ار محدوده بزرگ��ي را پوش��ش مي دهد اما 
گدازه هاي اين آتش فش��ان دره هاي اطراف دماوند 

را دربرمي گيرند. 

گروه راه و شهرسازي  زهره عالمي  
س�ال گذش�ته، زمي�ن باره�ا زي�ر پ�اي تهراني ه�ا لرزي�د، وق�وع 
زمين لرزه هاي متعدد عالوه برنگراني هايي كه براي پايتخت نش�ينان به 
همراه داشت، بازار ش�ايعات درباره علل اين رخداد و اثرات آن برديگر 
پديده هاي طبيعي را داغ كرد. در اين ميان، تاثير پديده هارپ بر وقوع 
زمين لرزه هاي متعدد در كشور و پايتخت و همچنين فعال شدن دماوند 

با رخداد زلزله هاي تهران از ساير شايعات پررنگ تر بود. 
البت�ه ارتباط ميان ه�ارپ و وقوع زلزله هاي بس�يار در س�ال 96 از 
س�وي زمين شناس�ان تكذيب ش�د، اما محققان درباره ارتباط دوطرفه 
ميان آتش فش�ان دماوند و گس�ل هاي تهران، دچار دودستگي شدند و 

واكنش هاي متفاوتي از سوي كارشناسان در اين باره رسانه يي شد. 
درحالي كه عده ي�ي از محققان اعالم كردند كه آتش فش�ان ها توان 

لرزه زاي�ي و زمين لرزه  را ندارند و آتش فش�ان دماوند هم با وجود قطع 
كردن گس�ل هاي الب�رز هيچ اثري بر تحرك گس�ل ها نخواهد داش�ت 
و گس�ل ها ه�م بر آتش فش�ان تاثيرگ�ذار نيس�تند اما از س�وي ديگر 
كارشناس�اني متف�ق الق�ول تاكيد داش�تند ك�ه آتش فش�ان دماوند و 
گسل هاي اطراف آن ارتباطي دوطرفه با يكديگر دارند يعني همان گونه 
كه فعاليت آتش فشان مي تواند به زلزله در گسل هاي اطراف آتش فشان 
ختم شود، زلزله هايي كه در گس�ل هاي اطراف دماوند و هر آتش فشان 
ديگ�ري رخ مي دهند هم، توانايي فعال كردن اين مخروط پررمز و راز و 

هر آتش فشاني همچون دماوند را دارد. 
ام�ا در ش�رايطي ك�ه نظرات محقق�ان درب�اره تاثيرپذي�ري دوگانه 
آتش فش�ان دماوند و گس�ل هاي اطراف آن يكسان نيس�ت، نگاهي به 
مطالعات انجام ش�ده در اين زمينه مي تواند راهگش�ا باش�د. براس�اس 

مطالعه يي كه حدود 8 س�ال پيش درباره آتش فشان دماوند انجام شد، 
 تغييرات مربوط به لرزه خيزي بر اثر فعاليت آتش فش�ان مورد بررس�ي 
قرارگرفت كه نتايج اين تحقيق نشان داد كه فعاليت آتش فشان دماوند 
در بازه ه�اي زمان�ي طوالني ب�ا زلزله هاي بزرگ رخ داده در گس�ل هاي 
اطراف آن، قابل ارتباط است. اما اين ارتباط در فاصله زماني كوتاه مدت 
مورد بررس�ي ق�رار نگرفت، بنابراي�ن نمي توان با قطعي�ت در اين باره 

اظهارنظر كرد. 
دراي�ن تحقيق، مطالعه يي درباره تاثير گس�ل هاي اط�راف دماوند بر 
فعاليت آتش فشاني اين كوه انجام نشده است بنابراين اظهارنظر قطعي 
دراي�ن زمينه هم منطقي به نظر نمي رس�د. اگرچه بس�ياري از محققان 
معتقدن�د ك�ه از لحاظ تئ�وري ارتباط دوطرف�ه ميان آتش فش�ان ها و 

گسل هاي اطراف آن به اثبات رسيده است. 

مهدي زارع:  آتش فشان دماوند 
مي تواند موجب ايجاد زلزله يي بزرگ 
در گسل هاي اطراف خود شود و براثر 
آن گسل شمال تهران، مشا، الر،  بلده، 

السم، كندوان، ايوانكي و... فعال شوند 
كه فعال شدن اين گسل ها از لحاظ 

تئوري ثابت شده است و آتش فشان ها 
مي توانند موجب تحريك گسل ها و 
سپس فعاليت آنها و وقوع زمين لرزه 

شوند، تاثيرات بزرگ آتش فشان 
دماوند برگسل هاي تهران مورد توجه 

مردم قرار مي گيرد زيرا در صورت تاثير 
آتش فشان بر گسل ها زلزله يي بزرگ 

رخ مي دهد

                                                                                                      

علي بيت اللهي:  ارتباط ميان وقوع 
زلزله هاي بسيار در مناطق آتش فشاني و 
وقوع آتش فشان را مي توان رصد كرد. 

به عبارت ديگر با تراكم ايستگاه هاي 
لرزه نگاري، مي توان زلزله هاي خفيفي 

را كه براثر فعاليت هاي آتش فشاني ايجاد 
مي شوند، مي توان رصد كرد و در صورتي 

كه بطور معناداري زلزله هاي خفيفي 
در اطراف قله آتش فشاني رخ دهد اين 

استمرار مي تواند هشداري براي وقوع 
آتش فشان باشد اما براساس بررسي هاي 

انجام شده از سوي مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرسازي و با توجه به 

ايستگاه هاي موجود، نشانه يي براي فعال 
شدن اين آتش فشان وجود ندارد
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 استفاده مشتركان ايرانسل
از شبكه همراه اول در فارس 

وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات از بهره مندي 
روستا هاي فارس از خدمات اپراتور ايرانسل خبر داد. 
به گزارش »تعادل«، آذري جهرمي وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات در س��فر به اس��تان فارس اظهار 
كرد: هم��ه مناطق روس��تايي فارس كه دسترس��ي 
هم��راه اول در اين مناطق فراهم بود با فعال س��ازي 
رومينگ مل��ي از ديروز، خدمات ايرانس��ل هم قابل 

دسترسي شده است. 
او ادامه داد: خدمات تلفن همراه در تعداد زيادي 

از روستا ها در نسل چهار فعال شده است. 
وزير ارتباطات با بيان اينكه افزون بر ۸۰۰س��ايت 
تلفن همراه در فارس نياز به توس��عه و تجهيز دارند، 
افزود: مصوب شده تا پايان شهريور در دو مرحله، كار 

توسعه و تجهيز اين سايت ها انجام شود.

 اعتراف مظنون اصلي آتش س�وزي قهوه خانه بازار 
كيان اهواز به جنايت؛ اهواز  سرپرس��ت فرمانداري اهواز 
با اشاره به تعمدي بودن حادثه آتش سوزي در قهوه خانه بازار 
 كيان اهواز و كشته شدن 11 نفر گفت: مظنون اصلي اين حادثه 
به صراح��ت به جنايت خ��ود اعتراف كرده اس��ت. نبي اهلل 
خون ميرزايي، با اشاره به آخرين وضعيت بررسي ابعاد حادثه 
آتش س��وزي قهوه خانه نورس بازار كيان اه��واز اظهار كرد: 
اي��ن حادثه تعمدي بوده و مظنون��ان حادثه در ظرف كمتر 
از چهار ساعت پس از وقوع آتش سوزي با اقدام موثر نيروي 
انتظامي اهواز و همكاري س��ربازارن گمنام امام زمان )عج( 
شناسايي و دستگير شدند.  او با بيان اينكه مظنون اصلي اين 
حادثه به صراحت به جنايت خود اعتراف كرده است، افزود: 
انگيزه عامل اين جنايت ش��خصي بوده اس��ت. متهم اصلي 
 اين حادثه با صاحب قهوه خانه نس��بت خويشاوندي دارد و 

به صراحت به جرم خود اعتراف كرده است. 
 خواهرخواندگ�ي تبري�ز ب�ا يك�ي از ش�هرهاي 
»بوس�ني«؛ تبريز  ش��هردار تبريز از افزايش 1۷درصدي 
حضور گردش��گران در تبريز خبر داد.  ايرج ش��هين  باهر با 
ابراز رضايت از روند پذيرش گردشگران نوروزي در اين شهر، 
گفت: در ايام نوروز »موزه ش��هر« واقع در عمارت شهرداري 
تبريز بيش��ترين بازديدكننده در ميان مراكز گردشگري را 

داشت و ۹۳ هزار نفر از اين موزه بازديد كردند.
ش��هين باهر در بخش ديگري از سخنانش خاطرنشان كرد: 
در هفته دوم تعطيالت نوروزي، سفري غيررسمي به بوسني 
داشتم كه در اين سفر باتوجه به پيشنهاد اخير مقامات اين 
كش��ور براي خواهرخواندگي تبريز با يكي از ش��هرهاي اين 
كش��ور، هماهنگي هايي در اين زمينه انجام و نيز مقرر شد 
نمايشگاه توليدات صنايع دستي و ظرفيت هاي گردشگري 

تبريز در بوسني برپا شود. 
 صنعتگران صنايع دستي مي توانند زمينه ساز رشد 
و توسعه شوند؛ سيستان وبلوچستان  سرپرست ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري سيستان وبلوچستان 
گفت: صنعتگران صنايع دستي سيستان وبلوچستان مي توانند 
با حضور در عرصه هاي ملي و بين المللي، زمينه س��از رشد و 
توس��عه استان ش��وند.  به گزارش ايسنا، عليرضا جالل زايي 
در بازدي��د از بازارچ��ه صنايع دس��تي نيكش��هر بيان كرد: 
 باتوجه به تاكيد ويژه رييس سازمان ميراث فرهنگي كشور 
ك��ه  ب��ه صنعتگ��ران سيستان وبلوچس��تان  توج��ه  ب��ر 
و  مل��ي  نمايش��گاه هاي  در  آنه��ا  حض��ور  از  برگرفت��ه 
بازارچ��ه  از  مك��رر  بازديد ه��اي  اس��ت،   بين الملل��ي 
صنايع دس��تي شهرستان نيكش��هر انجام ش��ده است.  او 
خاطرنش��ان كرد: با كمك دستگاه هاي مرتبط و شهرداري، 
بخشداري و دهياري ها، بايد ساز و كاري براي بازارچه صنايع 
دستي تنگه سرحه انديشيده ش��ود و غرفه هايي در اختيار 
صنعتگران قرار گيرد تا مردم نس��بت ب��ه اين موضوع مهم 

خوش بين شوند و بر توانايي آنها افزوده شود. 
 توليد ب�رق مجدد واحد ش�ماره 3 نيروگاه نكا؛ 
ساري  واحد شماره ۳ نيروگاه شهيد سليمي نكا مجددا وارد 
مدار توليد برق شد. براساس اعالم روابط عمومي اين نيروگاه، 
واحد شماره سه بخاري نيروگاه شهيد سليمي نكا كه براي 
تعميرات ميان دوره يي و حفظ آمادگي توليد در تابستان سال 
گذش��ته از مدار خارج شده بود، پس از فعاليت هاي فشرده 

تعميراتي مجددا به شبكه سراسري پيوست. 
در طول اين تعميرات اقدامات و فعاليت هاي مختلفي چون 
قلياش��ويي ايرپري هيترها. بويلر- ترميم ديواره كانال دود و 
دي��واره ايرپري هيترها - ترميم عايق هاي بويلر. تميز كاري 
لوله هاي كندانس��ور اصلي و فرعي و كولر هاي آب سرويس 
با دستگاه جت پرژر در تجهيزات عمده واحد انجام پذيرفت. 
 بومي س�ازي س�امانه جرثقيل مكنده غله كشتي؛ 
اراك  براي تخليه غالت از داخل كش��تي سال هاس��ت كه 
از ماشين آالت و دس��تگاه هاي خارجي استفاده مي شود اما 
به تازگي صنعتگران ماشين سازي اراك توانستند در همكاري 
با شركت آلماني اين تجهيز را بومي و روانه بنادر كشور كنند.  
مديرعامل كارخانه ماشين سازي اراك كه يكي از بزرگ ترين 
كارخانه توليدكننده تجهيزات عظيم انرژي و سازه يي است، 
گفت: ساخت هشت دستگاه از اين چرثقيل ها يك سال است 
كه آغاز شده و تاكنون دو سامانه در بندر چابهار نصب شده 
اس��ت.  صفري با بيان اينكه ارزش قرارداد 1۷ميليون يورو 
اس��ت، افزود: پيمانكار اصلي قرارداد شركت »نايرو« آلمان 
اس��ت كه پس از بازديد مس��ووالن اين ش��ركت از كارخانه 
ماشين س��ازي، كار ساخت به ماشين سازي سپرده شد. وي 
تصريح كرد: س��اخت اين س��امانه در قراردادهاي بعدي هم 
به اين كارخانه س��پرده مي شود و احتمال اجراي پروژه هاي 

خارجي مانند كشور عراق وجود دارد. 
 بي س�ر و س�اماني قط�ار گردش�گري دريايي در 
مازندران؛ س�اري  نوروز امس��ال نيز به پايان رسيد و در 
اين ايام بازهم س��فره ميزباني مازن��دران براي ميليون ها 
مس��افر گس��ترده ش��د؛ يكي از مهم ترين جاذبه هايي كه 
مس��افران براي آن پا ب��ه مازندران مي گذارند، بي ش��ك 
درياست اما متاس��فانه آن طور كه بايد مازندران نتوانسته 
از اي��ن موهبت خدادادي به��ره الزم را ببرد. نبود پنجره 
واحد، نبود متولي و عدم تعريف درس��ت از گردش��گري 
دريايي، نتوانس��ته چ��رخ اقتصاد درياي��ي را در مازندران 

به حركت درآورد.

خبر ويژه

اخبار شهرستان ها

»تعادل« مقايسه آماري اپراتورهاي موبايل ايران را بررسي مي كند

ايرانگردي در ۱۳ روز با تلفن همراه

راهكارهاي اقتصادي شدن فعاليت ها در روستاها

گروه بنگاه ها  
ن��گاه توس��عه يي اپراتوره��اي ارتباط��ي باعث 
ش��كل گيري پوش��ش متوازن ارتباطات در كشور و 
نهايت��ا ايجاد بار ترافيكي متوازن در ايام نوروز براي 

اقصي نقاط گردشگري كشور شد. 
ب��ه واس��طه آزادس��ازي  چن��د س��الي اس��ت 
ارتباطي،  پروانه ه��اي  تكنول��وژي  محدوديت ه��اي 
رقابت بي��ن اپراتورهاي فناوري اطالعات و ارتباطات 
در كش��ور باال گرفته اس��ت تا جايي كه به صراحت 
مي توان گفت تمامي كاربران گوش��ي هاي هوشمند 
نوروز امس��ال توانس��تند به لطف نس��ل هاي سوم و 
چه��ارم ارتباطي، تمامي تصويرنگاري ها و ويدئوهاي 
ارسالي مس��افران نوروزي در شبكه هاي اجتماعي را 
تماشا كنند كه خود مصداق بازديد از اماكن تاريخي، 
گردشگري- توريستي و ساير جاذبه هاي ديدني بود. 
تجربه اين فرآيند ارزش��مند كه ماحصل ارتقاي 
پروانه ه��اي ارتباطات همراه به ۳Gو 4G اس��ت و 
بر جذب توريس��ت داخلي و خارجي كش��ور تاثير 
مستقيم و غيرمس��تقيم داشته و رونق اقتصادي را 
به دورترين نقاط كشور نيز رسانده حدود سه چهار 

سالي است كه تكرار مي شود. 
اگر تا ديروز با كمتري��ن اطالعات درباره اماكن 
تاريخي و نقاط گردش��گري كشورمان مواجه بوديم 
اما امروز شاهد حضور مسافران و توريست هايي در 
اقصي نقاط كش��ور هستيم كه ضمن تكريم نوروز به 
اش��تراك تجارب و معرفي اماك��ن ديدني از طريق 
ظرفيت هاي ارتباطي كشور مي پردازند و در صحنه 

بين المللي از جاذبه هاي ايران زمين مي گويند. 

 اپراتورها و نقش آنها در توسعه اقتصادي
اي��ن مهم تنها ب��ا توجه دولت ب��ه ظرفيت هاي 
نهفت��ه در ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات س��پس 
س��رمايه گذاري اپراتوره��اي ارتباطي ب��راي ايجاد 
پوششي گس��ترده و عادالنه در كش��ور محقق شد 
ت��ا جايي كه در آس��تانه دهه فجر س��ال گذش��ته 
محمدج��واد آذري جهرم��ي؛ از گس��ترش خدمات 
نس��ل هاي س��وم و چهارم تلفن همراه ب��ه تمامي 
1246ش��هر كشور خبر داد و در اسفند ماه گذشته 
نيز براساس نتايج حاصل از هشتمين دوره ارزيابي 
رتبه بن��دي و انتخ��اب اپراتوره��اي برت��ر س��ال و 
همچنين همتي كه در توس��عه ۳Gو 4G به تمام 
شهرهاي كشور صورت گرفت از اپراتور اول ارتباطي 

كشور تقدير كرد. 
با تكيه بر زيرس��اخت هاي فراهم ش��ده، دغدغه 
ام��روز وزير ج��وان ارتباطات و فن��اوري اطالعات 
ارائ��ه خدمات واي ف��اي راي��گان در اماكن تاريخي 
نظير تخت جمش��يد و پاس��ارگاد كه گوش��ه يي از 
هويت كش��ورمان هستند، ش��ده است.  تمامي اين 
اتفاقات خروجي نگاه توس��عه يي اپراتورها به عنوان 
بازيگران حوزه ارتباطي اس��ت زيرا در صورت عدم 
وجود پوش��ش يكپارچه ارتباطات و نسل هاي نوين 
ارتباطي، مردم كمتر از جاذبه هاي ديدني كشور در 
شبكه هاي اجتماعي مطلع مي شدند و در نهايت بار 
ترافيكي ايام خاص نظير نوروز اينچنين متوازن در 
كشور توزيع نمي شد؛ از سمت ديگر ايران عزيزمان 
كمتر به جامعه جهاني شناس��انده مي ش��د. نگاهي 
ب��ه آمارهاي رس��مي اين حوزه نش��ان مي دهد كه 

تا نيمه س��ال گذش��ته 156ميليون و 54۸ هزار و 
511 س��يم كارت توسط اپراتورهاي ارتباطي واگذار 
ش��ده و مجموع خطوط فعال به بيش از ۸5ميليون 

سيم كارت رسيده است. 
آخري��ن آماره��اي ارائه ش��ده از س��وي دولت 
نس��بت به نقش آفريني اپراتوره��ا در بازار ارتباطي 
كش��ور نش��ان مي دهد كه اپراتور اول كش��ور سهم 
5۹.5۳درصدي، اپراتور دوم س��هم ۳۸.4۷درصدي 
و اپراتور سوم نيز سهم 2 درصدي از اين بازار دارد. 
»هم��راه اول« ب��ا ضريب نف��وذ 62.5 درصدي 
در جامع��ه ت��ا پاي��ان خرداد ماه س��ال گذش��ته، 
پوش��ش جاده ه��اي اصل��ي و فرع��ي خ��ود را به 
۳2۰۷۸و ۳45۹1كيلومتر رس��انيد كه با احتساب 
خطوط ريل��ي مجموعا ۷55۹5كيلومتر مي ش��د و 
۹6.5درصد جمعيت كل كش��ور را پوشش مي داد.  
»ايرانس��ل« هم با ضريب نف��وذ 4۰.1درصدي در 
همين بازه زماني توانست مجموعا ۳5۹۳6كيلومتر 
از جاده ه��اي اصلي، فرعي و ريلي كش��ور را تحت 
پوش��ش قرار دهد؛ در نهايت هم »رايتل« با ضريب 
نف��وذ 2.۰۸درصدي ميزان پوش��ش خطوط اصلي، 
فرع��ي و ريلي اش را تا پايان خرداد ماه گذش��ته به 

214۰6كيلومتر رسانيد. 

 ميزان پوشش 3G  و 4G  در شهرهاي كشور
در ح��وزه خدم��ات اينترنت همراه ني��ز اپراتور 
اول ارتباط��ي درحالي كه پروان��ه تجاري اش ديرتر 
از دو اپرات��ور ديگ��ر به نس��ل هاي س��وم و چهارم 
ارتقا ياف��ت اما اكنون توانس��ته تمامي ش��هرهاي 
كشور)1246ش��هر( را تحت پوشش خدمات نسل 

۳، 4و 4.5 خود درآورد. 
اپراتور دوم هم كه س��هم قاب��ل توجهي از بازار 
ارتباطي ايران دارد، براساس آخرين گزارشي كه از 
وضعيت شبكه خود ارائه داده در بيش از دو هزار و 

22۰شهر، دهستان و جاده خدمات 4G و در بيش 
 ۳G از ۳هزار ش��هر، دهس��تان و جاده هم خدمات
دارد؛ اين اپراتور همچنين گفته كه خدمات نس��ل 

5G.4 را به بيش از ۳۹۰شهر توسعه داده است. 
با اين حال »ايرانس��ل« به صورت تفكيك شده 
از تعداد سايت هايش در مناطق مختلف و شهرهاي 
تحت پوشش خود در نسل هاي مختلف نگفته است. 
رسيدگي به امر توس��عه و ايجاد زيرساخت هاي 
نوي��ن ارتباط��ي در رقابت اپراتوره��اي ارتباطي به 
اندازه ي��ي اهمي��ت دارد كه بعضا برخ��ي از آنها در 
تبليغات محيطي، تلويزيوني و رس��انه يي دس��ت به 
تخريب رقيب زده و با ارائه آمار جعلي سعي در برتر 
جلوه دادن خود دارند اما با مقايسه آمار رسمي ارائه 
شده از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات متوجه مي شويم 
كه اپراتور اول ظرف كمتر از هش��ت ماه توانسته در 
 4G ۳ وG تعداد ش��هرهاي تحت پوشش خدمات
به ترتيب رشد حدود 1۸و ۸۰ درصدي داشته باشد 
و ب��ا توجه به اينكه دو اپراتور ديگر آمار تفكيكي از 
ميزان ش��هرهاي تحت پوشش خود ارائه نكرده اند، 

نمي توان به مقايسه آمار آنها پرداخت. 

 فاصله اپراتورهاي موبايل در پوشش روستايي
با توجه به اينكه دسترسي به ارتباطات حق عموم 
مردم اس��ت و عدالت حكم مي كند حكم توس��عه به 
شكل متوازن باش��د، آخرين آمار رسمي دولت نشان 
مي دهد كه اپراتور اول در 44۹1۸روس��تا، اپراتور دوم 
در 1۷6۳1روس��تا و اپراتور س��وم نيز در 65 روس��تا 

پوشش ارتباطي دارد. 
اش��تراك ظرفي��ت ش��بكه اپراتوره��ا از جمله 
اقداماتي بود كه در دولت گذش��ته بناي آن نهاده و 
در نهايت باعث شد كه امروز پوشش آنتن در تمامي 
نقاط كشور به ش��كل متوازن باشد؛ به نحوي كه اگر 

اپرات��وري در يك نقطه كه اپراتور ديگر داراي آنتن 
است، آنتن نداش��ته باشد مي تواند مشترك خود را 

مهمان اپراتور رقيب كند. 
اين مصوبه اجرايي با نام »رومينگ ملي« شناخته 
مي ش��ود و همانطور كه گفته شد به دنبال اين است 
تا ظرفيت ش��بكه اپراتوري را در نقاطي كه س��ايرين 
پوشش ندارند به اشتراك بگذارد؛ با اجراي اين مصوبه 
بود كه اپراتور سوم ارتباطي توانست شعار پوشش »از 

خزر تا خليج فارس« را سر دهد. 
بنابراي��ن ظرفي��ت س��خت افزاري و ش��بكه يي 
اپراتورهاي بزرگ تر در اختيار كوچك ترها قرار گرفت و 
عمال نياز سرمايه گذاري نوپاها را تا حد چشم گيري از 
بين برد؛ در اين شرايط بود كه بسياري از كارشناسان 
و فعاالن بازار از كاهش احتمالي سهم بازار اپراتورهاي 
بزرگ تر خبر دادند و شرايط را براي رقابت آنها مساعد 
ندانس��تند اما آمارهاي رس��مي دولت نشان مي دهد 
برخ��الف تمامي اين اظهارنظرها، ش��ركت ارتباطات 
سيار ايران با احتساب مشتركان اپراتورهاي ديگر كه 
از طريق رومينگ ملي به شبكه اش وارد مي شدند 62 

درصد سهم بازار گرفته است. 

 تغيير جهت ترابردپذيري شماره هاي همراه
همچنين مصوبه ديگري با رويكرد مصوبه قبلي 
و با هدف حمايت از حقوق مش��تركان تلفن همراه، 
در همان زمان به اجرا گذاش��ته شد؛ »ترابردپذيري 
ش��ماره هاي تلفن همراه« عنوان مصوبه يي بود كه 
همانند رومينگ ملي باعث شد تا اغلب متخصصان 
و صاح��ب نظران حوزه ICT از آن به عنوان ضربه 
نهاي��ي بر انحصار بازار اپرات��ور اول ياد كنند اما بار 
ديگر برخ��الف تجارب بين المللي و پيش گويي هاي 

آماري، رويه معكوس شد. 
ترابردپذيري ش��ماره هاي تلفن همراه امكاني را 
فراهم كرد تا مشتركان تلفن همراه بتوانند با حفظ 

ش��ماره خود، اپراتورشان را تغيير دهند و به سمت 
اپراتوري بروند كه به زعم شان خدمات بهتري دارد. 
بنابراين با چنين مصوبه يي اهرم قدرت و فش��ار 
از دست اپراتورها خارج و در اختيار مشتركان تلفن 
همراه قرار گرفت، اما برخالف اينكه تصور مي ش��د 
م��ردم اپراتور قديم��ي و بزرگ تر را ترك كرده و به 
س��مت اپراتورهاي جديد مي روند اما جذب همراه 

اول از ايرانسل و رايتل بيشتر شد. 

 مشتركان وفادار و حال و روز اپراتورها!
با وجود گذشت بيش از يك سال از اجراي نهايي 
طرح مل��ي ترابردپذيري ش��ماره هاي تلفن همراه، 
آخرين آمار رسمي رسانه يي شده)اواخر آذر ۹6( از 
ميزان ترابرد به اپراتورهاي ارتباطي نش��ان مي دهد 
كه در مجموع 2۳6۰14مشترك با حفظ شماره به 
ش��بكه همراه اول وارد و 1۹۳۳6۳مش��ترك خارج 
ش��ده اند كه مجموعا تراز مثب��ت 42651 را نمودار 
اس��ت.  اما تراز ترابرد هر دو اپراتور ايرانسل و رايتل 
منفي و ب��ه ترتيب 165۷۷و 26۰۷4 بوده اس��ت؛ 
به قطع مش��خص اس��ت كه برنده اصلي اين رقابت 
س��نگين اپراتور قديمي كش��ور بوده و در شرايطي 
كه همه كارشناس��ان و صاحب نظ��ران براي خروج 
آن از گردون��ه رقابت زمينه مي چيدند، توانس��ته با 
فراهم كردن بس��ترهاي ارتباطي مورد نياز مردم به 
مقصدي براي مشتركان ديگر اپراتورها تبديل شود. 
از سوي ديگر نكته جالب تر اينكه مديرعامل وقت 
همراه اول در مجامع عمومي عادي ساالنه و فوق العاده 
شركت ارتباطات سيار ايران كه سال گذشته با حضور 
۹5درصدي س��هامداران اي��ن اپراتور برگزار ش��د به 
صراحت اعالم كرد: در حالي ب��ا اجراي ترابردپذيري 
شماره هاي تلفن همراه بيشترين مشتركان به شبكه 
همراه اول وارد شده اند كه بين 2۰تا ۳۰درصد كساني 
هم كه از ش��بكه ما رفته اند، اكنون در حال بازگشت 

هستند و به عبارتي وفادار مانده اند. 
پي��ش از آن هم مدي��ر ترابردپذيري اپراتور اول 
دليل موفقيت اين اپراتور در جذب مشتركان بيشتر 
به نس��بت دو اپراتور ديگ��ر را اجراي رومينگ ملي 
عنوان كرد؛ به عقيده او مشتركاني كه طعم خدمات 
خوب را چشيده بودند، حاضر شدند در زمان اجراي 

ترابردپذيري به شبكه ما مهاجرت كنند. 
آمارهاي منتشر شده در رسانه ها نشان مي دهد 
كه اين اپراتور صاحب 1۸2۰۰س��ايت نس��ل سوم 
و 15۹۰۰س��ايت نس��ل چهارم اس��ت و همچنين 
آخرين آمار و ارقام رسمي مربوط به كيفيت شبكه 
اپراتورها هم نشان مي دهد كه وضعيت اپراتورهاي 
اول تا سوم در شاخص »ميزان موفقيت در برقراري 
مكالم��ات« )ASR( ب��ه ترتي��ب 4۹.51، 15.4۹و 

۷5.51 درصد است. 

 روند تغيير سهم بازار
در نهايت و براي جمع بندي بايد گفت، آمارهاي 
رسمي دولت هم نشان مي دهد كه از پايان شهريور 
ماه سال 1۳۹5 تا پايان خرداد ماه سال 1۳۹6سهم 
بازار اپراتور اول ارتباطي در جامعه با رش��د حدودا 
2 درص��دي مواج��ه ش��د در حالي كه س��هم بازار 
اپراتوره��اي ديگر تمام��ا در اين ب��ازه زماني)دوره 

اجراي ترابردپذيري( با كاهش روبه رو شده است. 

بيش از نيمي از جمعيت سيس��تان و بلوچس��تان را 
روس��تاييان تش��كيل مي دهند در حالي كه اين رقم در 
س��طح كشور كمتر از 25درصد است و اين ميزان درصد 
جمعيت در جنوب استان و به ويژه مناطق ساحلي بيش از 
ميانگين استان است، لذا توجه به جايگاه برجسته روستاها 
در عرصه اقتصادي، توليدي، محيطي و اجتماعي موجب 
افزايش كارايي فعاليت هاي توليدي و زراعي اين مناطق 
مي شود.  بخشدار مركزي خاش معتقد است؛ راهكارهاي 
عمده اقتص��ادي كردن فعاليت ها در روس��تاها منجر به 
توس��عه همه جانبه و تحقق اقتصاد مقاومتي در روستاها 
و حمايت از توليدات داخلي مي ش��ود كه در قدم نخست 
براي توسعه روستاها، مشاركت دادن مردم در فعاليت هاي 
اقتصادي است. اين موضوع از طريق اجراي طرح تشكيل 
ش��ركت هاي تعاوني توسعه و عمران در مناطق روستايي 
مي تواند منجر به جلب مشاركت مردم در اقتصاد مقاومتي 
شود و مردم سهامدار اين شركت ها خواهند بود.  شجاعي 
بيان كرد: سياس��ت هاي نظام در قالب سياست هاي كلي 

اصل 44 قان��ون اساس��ي گام دوم، وارد كردن و دخالت 
دادن فناوري ه��اي نوين در عرص��ه فعاليت هاي اقتصاد 
روس��تايي از طريق حمايت هاي دول��ت كه خود يكي از 
شاخص هاي گذر از كشاورزي سنتي به كشاورزي تجاري 
و ماشيني اس��ت و نيز برقدار كردن چاه ها، ماشين آالت 
كشاورزي، بسته بندي و... گام بعدي، ارتقاي حضور زنان 
در فعاليت هاي اجتماعي، اقتص��ادي و برنامه ريزي براي 
گسترش مش��اركت آنان به ويژه در زمينه هاي اقتصادي 
در روستاهاي استان شرطي الزم براي توسعه پايدار است.  
بخشدار مركزي خاش افزود: گام چهارم در قالب الگوي 
توسعه پايدار رويكرد متنوع سازي فعاليت هاي اقتصادي 
در روستاهاي استان كه يكي از رويكردهاي مورد توجه در 
توسعه همه جانبه اجتماعات روستايي است، به طوري كه 
وجود تنوع در اقتصاد روستايي الزمه دستيابي به توسعه 
پايدار روستايي است )مثال كشاورزي تركيبي با دامداري 

يا حتي شيالت و صيادي و صنايع دستي و...(.  
ش��جاعي اظهار كرد: تدوين يك ط��رح كامل به نام 
طرح س��اماندهي فعاليت ه��اي اقتصادي روس��تايي در 
اس��تان سيستان و بلوچستان با مشاركت نخبگان علمي 
و فرمانداران و بخشداران صاحب نظر كه در آن روش هاي 

تامين مالي براي سرمايه گذاري و ايجاد واحدهاي توليدي 
اش��تغال زا و تعيين مجتمع هاي روس��تايي ب��راي انجام 
فعاليت اقتصادي و مس��ائل مرزي و اقتصاد روس��تاهاي 

مرزي لحاظ شده باشد.
وي تصريح كرد: توس��عه صنايع كوچ��ك و تبديلي 
راهكار و راه حل بس��يار مهمي براي ايجاد تعادل و پاسخ 
به چالش هايي نظير فقر و پايين بودن درآمد، عدم تعادل 
بين ش��هر و روستا، كش��اورزي با بازده پايين، مهاجرت، 
عرضه نيروي كار و... اس��ت كه در شمال استان با جنوب 
استان متفاوت است.  وي افزود: توسعه بازارچه هاي محلي 
روستايي به ويژه در مسير روستاهايي كه در محور اصلي و 
جاده هاي ترانزيت و پرتردد قرار دارند از ديگر راهكارهاي 

توسعه در روستاهاي استان است. 
شجاعي گفت: ايجاد اشتغال روستايي افزون بر اينكه 
از مهاجرت روستاييان به شهر جلوگيري مي كند از اضافه 
ش��دن تعداد بيكاران در شهرهاي اس��تان نيز مي كاهد. 
صنعت گردش��گري ني��ز از صنايع فرهنگي محس��وب 
مي شود كه زمينه رشد فوق العاده يي در مناطق روستايي 
دارد، طبيعت زيباي مناطق روستايي همراه با جاذبه هاي 

سنتي زمينه مورد عالقه گردشگران محسوب مي شود. 

ريي��س ات��اق بازرگاني  اصفه�ان  
اصفه��ان با بيان اينكه ص��ادرات اولويت 
مهم اس��تان اس��ت، گفت: ب��ا پيگيري 
استاندار اصفهان مشكالت بندر خشك 
به زودي حل خواهد شد.  سيدعبدالوهاب 
س��هل آبادي در گفت وگ��و ب��ا ايس��نا، 
مهم ترين دستاوردهاي اتاق اصفهان در 
ش��وراي گفت وگو را در ارتباط با تامين 
اجتماعي، جرايم مالياتي، اصالح برخي از آيين نامه ها بعد از بررس��ي 
در اصفه��ان و ارجاع به تهران همچنين بخش��ودگي جرايم مالياتي 
اعالم كرد و افزود: در ش��وراي گفت وگو روي مس��ائل كلي همچون 
كشاورزي و... بحث شد همچنين شوراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي اصفهان از نظر تعداد جلسات، مصوبات و پيگيري مشكالت، 
رتبه نخس��ت كش��ور را به خود اختصاص داد.  رييس اتاق بازرگاني 
اصفهان با تاكيد بر اينكه اس��تاندار اصفهان نيز بر اهميت جلس��ات 
شوراي گفت وگوي دولت با بخش خصوصي واقف است، اظهار كرد: 
در اين راستا معاونان منصوب شده وي نيز تاكيد فراوان بر همراهي با 
بخش خصوصي به ويژه در بحث هاي اقتصادي دارند.  او با بيان اينكه 
صادرات مهم ترين بحثي است كه استاندار اصفهان و معاونان وي در 
شوراي گفت وگو پيگير آن هستند، تاكيد كرد: اگر در صادرات استان 

و كشور موفق عمل كنيم، بخش توليد نيز موفق خواهد بود. 

 مشكالت بندر خشك
به زودي حل مي شود

سيستان و بلوچس�تان  نخستين 
نمايشگاه سراسري صنايع دستي، سوغات 
و غذاه��اي محلي كام��ال اصيل و ايراني 
پس از 12روز با 25هزار بازديد كننده به 
كار خود پاي��ان داد تا مقدمه  و محركي 
باش��د براي عمل به شعار سال رهبري، 
حمايت از كاالي ايراني.  به گزارش ايرنا 
در اين نمايش��گاه سراس��ري كه از دوم 
فروردين  ماه در منطقه آزاد چابهار برپا شده بود بيش از ۳۰۰صنعتگر 
از 14 استان كشور سوغات، صنايع دستي و غذاهاي اصيل ايراني را به 
نمايش گذاشتند تا ميزبان مسافران و گردشگران نوروزي تنها بندر 
اقيانوسي ايران باشند.  مدير گردشگري منطقه آزاد چابهار مي گويد: 
س��ازمان منطقه آزاد چابهار طرح حمايت از صنعتگران سيس��تان و 
بلوچستان را از سال ۹6 در دستور كار قرار داده و عالوه  بر شناسايي 
توليدكنندگان صنايع دس��تي سيستان و بلوچس��تان، آموزش هايي 
هم به صنعتگران داده اس��ت.  طاهره شهركي مي افزايد: ساماندهي 
هنرمندان صنايع دس��تي و شناسنامه دار كردن آنها همچنين به  روز 
كردنش��ان با آموزش هاي مورد نياز، اعطاي مدارك الزم به آنها و در 
نهايت كمك در راه ان��دازي كارگاه هاي توليدي، همكاري در تامين 
مواد اوليه، كمك در بازاريابي و تس��هيل گري و نيز بيمه كردن آنان 
در ايجاد شغل پايدار در دستور كار سازمان منطقه آزاد چابهار است. 

 25 هزار مسافر ميهمان
نخستين نمايشگاه حمايت از كاالي ايراني

خراسان جنوبي  اس��تاندار خراسان 
ه��دف  مهم تري��ن  گف��ت:  جنوب��ي 
استانداري در سال جديد بازاريابي هاي 
جهان��ي ب��راي محص��والت توليدي و 

صنايع دستي استان است. 
به گ��زارش تس��نيم، محمدمهدي 
مروج الشريعه ديروز در ديدار با نماينده 
ولي فقي��ه در خراس��ان جنوبي اظهار 
كرد: بودجه س��ال ۹۷ در شفافيت و اطالع رس��اني از بودجه هاي 
كم نظير بود و در اين بودجه منابع درآمدي و محل هاي هزينه كرد 
به مردم اطالع رس��اني ش��د.  او با بيان اينكه تكليف با ۸ س��اعت 
كار اداري س��اقط نيس��ت بلكه تكليف با حد توان انس��ان است و 
آنچه خداوند در اختيار انس��ان قرار داده بايد در خدمت به مردم 
گذاشته شود، افزود: يكي از اقدامات اساسي در سال جديد حضور 
توليدكنندگان خراس��ان جنوبي در نمايش��گاه نوروزگاه مش��هد 
بود كه توليدات اس��تان خراس��ان جنوبي براي زائران و مجاوران 
امام رضا)ع( به نمايش درآمد. اس��تاندار خراس��ان جنوبي گفت: 
نمايش��گاه مشهد با سالن خراسان جنوبي آغاز و با سالن خراسان 
جنوبي پايان يافت و جز شهرس��تان طبس همه شهرس��تان هاي 
خراسان جنوبي در نمايشگاه مشهد حضور داشته و پتانسيل هاي 

استان را معرفي كردند. 

آغاز بازاريابي  براي توليدات و صنايع دستي 
خراسان جنوبي

سمنان  نماينده گرمس��ار و آرادان 
در مجلس دهم با بيان اينكه در تالش 
براي اصالح معابر روس��تاها هس��تيم، 
گفت: ۳هزارميليارد تومان قير رايگان 

در بودجه ۹۷ تصويب شد. 
به گ��زارش مه��ر، غالمرضا كاتب 
ديروز در نشس��ت مشترك دهياران و 
اسالمي روستاهاي گرمسار  شوراهاي 
ابراز كرد: با توجه به اينكه اصالح و بهس��ازي معابر روس��تايي در 
جلوگيري از مهاجرت به ش��هرها و افزايش اش��تغال موثر است 
بنابراين 54 درصد قير رايگان به وزارت راه و شهرسازي اختصاص 
خواهد داشت.  او با بيان اينكه پروژه هاي راه سازي و بهسازي معابر 
روس��تايي در اولويت برنامه هاي دولت و مجلس قرار دارد، افزود: 
1۷درصد قير رايگان به بنياد مسكن و 1۳درصد آن سهم وزارت 

كشور خواهد بود كه بين دهياري هاي كشور توزيع مي شود. 
عضو هيات رييسه مجلس با بيان اينكه 2۰۰ميليون دالر اعتبار 
براي پروژه هاي آبخيزداري كشور تصويب  شده است، ابراز كرد: با 
توجه به كمبود بارش ها و وقوع خشكس��الي اين مهم مي طلبد تا 
در راستاي بهينه سازي مصرف آب اقدامات خوبي صورت گيرد كه 
مجلس با تخصيص اين اعتبار مي كوش��د تا بخشي از پروژه هاي 

آبخيزداري را به اتمام برساند. 

3 هزار ميليارد تومان قير رايگان در قانون 
بودجه ۹۷ تصويب  شد
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اقتصاد اجتماعي12
استفاده 15 درصد كودكان 

از خدمات مهد كودك 
مديركل امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي 
كش��ور ميزان بهره من��دي كل كودكان ما قبل س��ن 
دبستان كشور از خدمات ارائه شده در مهدهاي كودك 

و پيش دبستاني ها را نزديك به ١۵ درصد اعالم كرد. 
محم��د نفريه با بي��ان اينكه در برخي كش��ورهاي 
توس��عه يافته گاهي تا ٧٠ درصد از كودكان از خدمات 
آموزش هاي ارائه ش��ده قبل از س��ن مدرسه بهره مند 
هستند، گفت: ارائه اين خدمات در كشورهاي مختلف 
مجراه��اي متفاوتي دارد. در ايران قب��ل از انقالب اين 
خدم��ات در مهده��اي ك��ودك و كودكس��تان ها ارائه 
مي ش��دند اما مدتي بع��د از پيروزي انق��الب فعاليت 
كودكستان ها متوقف ش��د تا اينكه مهدهاي كودك و 
پيش دبس��تاني ها بار ديگر فعاليتشان را آغاز كردند. او 
با اش��اره به اينكه درصد بهره مندي از خدمات ما قبل 
دبس��تان در گروه هاي س��ني مختلف و در اس��تان ها 
متفاوت اس��ت، به ايس��نا گفت: تنها در س��نين پيش 
دبستاني و يكس��ال قبل از آغاز مدرسه، نزديك به ٧٠ 
درصد از ك��ودكان از اين خدمات اس��تفاده مي كنند، 
اين رق��م براي كودكان محدوده دو س��ال قبل از آغاز 
دبس��تان ني��ز، به ۵٠ درصد مي رس��د. مدي��ركل امور 
كودكان و نوجوانان س��ازمان بهزيستي كشور با تاكيد 
بر اينكه درصد پوش��ش كودكان زير ۶ سال براي بهره 
من��دي از خدمات و آموزش هاي پيش از دبس��تان در 
كش��ور ما پايين است، اظهار كرد: در برخي از كشورها 
اي��ن آموزش ها بين يك تا ٣ س��ال به ش��كل اجباري 
انجام مي شود. همچنين استفاده خانواده ها از خدمات 

با پوشش يارانه هاي ويژه مورد تشويق قرار مي گيرد. 
نفريه با اش��اره به اينكه در س��نين قبل از دبستان 
هدف اصلي آموزش، سوادآموزي و آموختن رياضيات، 
علوم و... نيس��ت، اظهار كرد: با پيش��رفت كش��ورها از 
سطوح سنتي به سمت سطوح مدرن، اغلب خانواده ها 
از شكل گسترده به شكل هسته يي تغيير شكل يافته اند 
و بين يك تا دو فرزن��د دارند. اين خانواده ها همچنين 
اغلب در محيط هاي بسته هس��تند؛ بنابراين كودكان 
بايد پرورش اجتماعي پيدا كنند و مهارت هاي زندگي 
را بياموزن��د. آنچه در مهدهاي كودك مدنظر قرار دارد 

نيز آموزش هاي غيررسمي و غير از مواد درسي است. 

 پرداخت تسهيالت
كميته امداد با اولويت زنان

مع��اون حمايت و س��المت خانواده كميت��ه امداد 
بخشي از برنامه هاي اين نهاد را در سال ۹٧ تشريح كرد.  
فاطمه رهبر، معاون حمايت و س��المت خانواده كميته 
امداد از تدوين بس��ته مكمل ويژه بيماران زمين گير و 
صعب العالج و پرداخت هزينه هاي بيماري اين دسته از 
مددجويان خبر داد و گفت: براي نخس��تين بار در سال 
۹۶، ۲٠ ميليارد تومان اعتباري ويژه براي بيماران خاص 

و صعب العالج اختصاص يافت. 
او ب��ا اع��الم اينكه امس��ال پرداخت تس��هيالت با 
اولويت زنان سرپرس��ت خانوار خواهد بود خاطرنش��ان 
كرد: تسهيل تضمين تس��هيالت پرداختي يكي ديگر 
از سياس��ت هاي كميته امداد در س��ال ۹٧ است. رهبر 
بر اس��تمرار مديريِت ورود و خروج مددجويان در سال 
۹٧ تاكي��د ك��رد و گفت: اجراي برنامه توازن بخش��ي 
جمعي��ت مددجويان به تفكيك هر اس��تان، اس��تقرار 
نظام نيازس��نجي و توان سنجي مددجويان و تدوين و 
اجراي نقشه جامع توانمندس��ازي مددجويان ازجمله 
برنامه هاي س��ال آينده است. معاون حمايت و سالمت 
خانواده كميته امداد از سطح بندي مددكاران خبر داد و 
افزود: امسال با اجراي برنامه برون سپاري امور مددكاري 
تعداد پرونده هاي مددكاران كمتيه امداد به ١٠٠ پرونده 

كاهش مي يابد. 
او با اعالم اينكه از اين پس پرونده  زنان سرپرس��ت 
خانوار زير ۵٠ سال و خانواده هاي آسيب پذير به بانوان 
مددكار و مش��اور واگذار خواهد ش��د گفت: همچنين 
اولويت خدمات مشاوره با زنان سرپرست خانوارِ ساكن 
در حاشيه هاي ش��هر و مناطق پرآسيب است. رهبر از 
صدور مج��وز راه ان��دازي طرح فوريت ه��اي اجتماعي 
در كميت��ه امداد خبر داد افزود: دبيرخانه پيش��گيري 
و كنترل آس��يب هاي اجتماعي طبق فرمايشات مقام 

معظم رهبري تشكيل شده است. 

 عقد قرارداد بيمه  اي
با صنوف توليدي در روستاها

مديرعام��ل صن��دوق بيمه اجتماعي كش��اورزان، 
روس��تاييان و عش��اير عقد قرارداد با صنوف توليدي 
در روس��تاها را راهكار جديد گس��ترش چتر بيمه يي 
و افزايش جمعيت تحت پوش��ش اين صندوق دانست 
و گف��ت: برنامه ما اين اس��ت كه بيش��تر روي كف و 
حداقل س��طوح درآمدي متمركز شويم و بتوانيم اين 
طبقه ها را رشد دهيم.  محمدرضا واعظ مهدوي درباره 
راهكارهاي افزايش جامعه تحت پوش��ش اين صندوق 
اظهار كرد: در درجه اول همه روس��تاييان و عش��اير 
مخاطب صندوق بيمه اجتماعي كش��اورزان هستند. 
در كنار جذب جامعه ه��دف، تالش مي كنيم صنوف 
توليدي در روستاها را متشكل كنيم و به صورت صنف 
تحت پوش��ش قرار دهيم. مديرعام��ل صندوق بيمه 
اجتماعي كش��اورزان با بيان اينكه درصدد هستيم در 
سال جديد موافقتنامه يي را با اتحاديه توليدكنندگان 
فرش دس��تباف منعقد كنيم، به ايس��نا گفت: قرارداد 
با توليدكنندگان صنايع دس��تي نيز آماده شده است 
كه به زودي با مس��ووالن اين حوزه منعقد مي ش��ود. 
واع��ظ مهدوي ب��ا بيان اينكه در س��ال گذش��ته نيز 
تفاهمنامه ي��ي با توليدكنندگان عس��ل در روس��تاها 
منعقد ش��د، اظهاركرد: در مجموع هماهنگي هايي با 
امور تعاون روستايي صورت گرفته است تا فعاليت هاي 
اقتصادي كش��اورزي با بيمه كنار يكديگر قرار بگيرند 
و چتر پوش��ش بيمه گس��ترش يابد. او ادامه داد: در 
حال حاضر اس��تقبال مردم از بيمه اجتماعي بس��يار 
خوب اس��ت و تعداد بيمه شدگان جديد سال گذشته 
نس��بت به س��ال هاي قبل روند رو به رشدي را نشان 
مي دهد البته هنوز اطالع رساني ما كافي نيست و بايد 

در روستاها بيشتر اطالع رساني كنيم. 
مديرعام��ل صندوق بيم��ه اجتماعي كش��اورزان، 
روستاييان و عش��اير در پايان اظهاركرد: سياست هاي 
توانمندساز و فعاليت بيش��تر را در كارگزاري ها دنبال 
مي كنيم و برنامه ما اين اس��ت كه بيش��تر روي كف و 
حداقل س��طوح درآمدي متمركز ش��ويم و بتوانيم اين 
طبقه ها را رش��د دهيم تا در مراحل بعدي تامين بيمه 

همگاني را براي همگان تحقق ببخشيم. 

اخبار

آيا طرح تحول سالمت در سال 97 مثل قبل اجرا مي شود؟

شرط و شروطي براي سالمت مردم
اگرچ��ه در روزهاي پاياني س��ال ١٣۹۶، تاكيد 
مسووالن بر اين بود كه در سال ۹٧ همچنان طرح 
تحول سالمت به كار خود ادامه خواهد داد اما وزير 
بهداشت در نخستين روز بعد از پايان تعطيالت دو 
هفته يي نوروز،  اعالم كرد ادامه اين طرح در س��ال 
جديد در گرو اين است كه شركاي طرح به تعهدات 
خ��ود عمل كنند. اظهارنظر قاضي زاده هاش��مي در 
حالي اس��ت ك��ه مس��عود پزش��كيان، نايب رييس 
مجلس ش��وراي اس��المي،  در روزهاي پاياني سال 
گذش��ته بر اين نكته تاكيد داش��ت كه طرح تحول 
س��المت در س��ال ۹٧ با كس��ري ۲٠ هزار ميليارد 

توماني مواجه مي شود. 
ط��رح تحول نظ��ام س��المت كه برخ��ي آن را 
نقط��ه درخش��ان در كارنامه كاري وزير بهداش��ت 
مي دانند، از روزهاي نخس��ت با مش��كالتي دس��ت 
و پنجه نرم كرد كه س��بب ش��د اين درخشش هر 
روز كمتر و كمتر ش��ده و به سوي خاموشي حركت 
كند. بس��ته خدمات اين طرح هر ب��ار به بهانه هاي 
مختل��ف آب رفت و كاهش پرداختي از جيب مردم 
هم با چندين مدل تبصره روبه رو ش��د تا جايي كه 
برخي مس��ووالن آن را از اس��اس غلط دانس��ته و 
برخ��ي ديگر از جمله علي الريجاني، رييس مجلس 
شوراي اسالمي خواهان تش��كيل يك كميته براي 
بررسي مشكالت اين طرح شدند. علي الريجاني١4 
اس��فند ۹۶، در اجالس سراس��ري مديران سازمان 
بيمه س��المت، ضمن حمايت از ط��رح تحول نظام 
س��المت، موضوع تشكيل كميته متشكل از مجلس 
و دولت براي پيگيري نقايص طرح بيمه سالمت را 
مطرح كرد. در حالي كه بارها از س��وي مس��ووالن 
وزارت بهداش��ت مطرح ش��ده بود كه مشكل اصلي 
در راه تحقق اهداف طرح تحول سالمت، مشكالت 
ناشي از كمبود بودجه است، رييس مجلس شوراي 
اس��المي هم بار ديگر بر اين موضوع تاكيد كرد. او 
يكي از نگراني هاي بيمه س��المت و وزارت بهداشت 
را به موقع پرداخت نكردن پول از س��وي سازمان ها 
دانس��ت و اظهار داشت: اين مشكل در بودجه سال 
۹٧ حل شده و قرار شده كه منابع از طريق سازمان 
برنامه و بودج��ه تخصيص پيدا كند؛ البته درصدي 
از يارانه هاي مردم نيز مي تواند صرف س��المت شود 
كه قابل توجيه اس��ت، معتقدم با مردم مي شود در 
اين زمين��ه صحبت كرد.« او يك��ي از راه هاي حل 
مش��كالت بيمه س��المت را قانون ماليات بر ارزش 
افزوده دانست و گفت: »مي شود در قانون ماليات بر 
ارزش افزوده كه در مجلس در دس��ت تدوين است 

حوزه سالمت و بهداشت را نيز عالج كرد.«

 حمايت رييس مجلس و مخالفت نايب رييس
اظه��ارات الريجان��ي در حال��ي اس��ت كه در 
جريان بررسي اليحه بودجه سال ١٣۹٧، قرار بر 
اين ش��د تا براي جلوگيري از ادامه روند كمبود 
بودج��ه، توزيع منابع مالي براي اجراي اين طرح 
در اس��تان ها هر س��ه ماه يك بار از سوي سازمان 
برنامه و بودجه انجام ش��ود. از طرف ديگر آنطور 
كه محم��د نعيم امين��ي فرد، عضو كميس��يون 
تلفيق بودجه س��ال ۹٧ كل كش��ور پيش از اين 
اعالم كره ب��ود، در اليحه بودجه يي كه دولت به 
مجلس ارائه كرده رقمي معادل ۲۵ هزار ميليارد 
تومان براي طرح تحول س��المت پيش بيني شده 
ب��ود كه ب��ا مصوبه كميس��يون تلفي��ق به دولت 
اج��ازه داده ش��د تا ب��ا فروش اوراق اي��ن رقم تا 
٣١ هزار ميليارد توم��ان افزايش پيدا كند. البته 
روند فروش اوراق موضوعي اس��ت كه هنوز ابعاد 
آن به روش��ني مش��خص نيس��ت و  بايد مكانيزم 
فروش اوراق از س��وي دولت ب��راي تخصيص به 

طرح تحول س��المت در مجلس تصويب شود. با 
اي��ن حال اگرچه عل��ي الريجاني، رييس مجلس 
شوراي اسالمي، در روزهاي پاياني سال ۹۶، اين 
ط��رح را با وجود تمام كاس��تي ها مثبت ارزيابي 
كرد اما مسعود پزشكيان، دو روز بعد از سخنراني 
الريجان��ي در تاري��خ ١۶ اس��فند ۹۶، اعالم كرد 
اجراي طرح تحول س��المت از ابتدا اش��تباه بوده 
اس��ت. نايب ريي��س مجلس درب��اره اين موضوع 
گف��ت اگر چه عده يي از اجراي طرح تحول نظام 
س��المت تعريف مي كنند، ليكن اجراي اين طرح 
از همان ابتدا اش��تباه بود. مس��عود پزش��كيان، 
در نشس��ت »چالش ه��اي فراموش ش��ده حوزه 
س��المت« افزود: »اين طرح باعث شده كه تمام 
بيمارس��تان ها طلب هاي چندين ماهه از بيمه ها 
داشته باشند و از شركت هاي دارويي و تجهيزات 
پزش��كي ناراضي باش��ند. بدين طريق مشكالت 
مراك��ز درماني كم كم بر خدمات رس��اني آنها نيز 
تاثير گذاشته اس��ت و شرايط حاضر مانند فنري 

اس��ت كه فش��ارش داده اند و اگر رهايش كنند، 
معلوم نيست چه اتفاقي رخ دهد.«

 پيش بيني كسري 20 هزار ميلياردي
پزش��كيان، عضو كميسيون بهداش��ت و درمان 
مجل��س بيان كرد: »وقتي پول نداريم نبايد س��فره 
بلند و بااليي پهن كنيم، چرا كه تداوم مس��ير غلط 
تحول نظام س��المت باعث ش��ده كه امسال از اين 
طريق با كس��ري ١۶ هزار ميلي��ارد توماني مواجه 
ش��ويم و س��ال ۹٧ اين رق��م به ۲٠ ه��زار ميليارد 
تومان خواهد رس��يد. هم اين��ك در نظام پرداختي 
حوزه س��المت، يك نف��ر ١٠٠ ميليون تومان، يكي 
١٠ ميلي��ون توم��ان و ديگري ي��ك ميليون تومان 
درآم��د دارد.« او اف��زود: »در قالب ش��رايط حاضر 
مس��ير درست و كارشناس��ي ويزيت بيمار فراموش 
شده است، بطوري كه هر پزشكي كه بيشتر معاينه 
كند و آزمايش و عكس بنويس��د و دوباره مريض را 
فرابخواند تا پول ويزيت بگيرد، بيشتر درآمد دارد.«

 نااميدي وزير بهداشت از طرح تحول سالمت
ديدگاه هاي متناقض نمايندگان مجلس در حالي 
اس��ت كه از صحبت هاي وزير بهداش��ت كه در راس 
نظام تحول س��المت ق��رار دارد، نگراني هايي درباره 
روند ادامه اين طرح به چش��م مي خ��ورد. نگراني كه 
بيشتر ناشي از تخصيص نيافتن بودجه در نظر گرفته 
شده براي ادامه طرح تحول سالمت است و آنطور كه 
او مي گويد، هنوز معلوم نيست واقعا تا پايان سال ۹٧ 
حدود ٣٧٠٠ يا 4٠٠٠ ميليارد تومان س��هم سالمت 
از هدفمندي يارانه ها يا حداقل بخشي از آن، تحويل 
داده مي ش��ود يا خير. اگرچه الريجاني بر اختصاص 
بخش��ي از يارانه ها براي جبران كمبود بودجه دولت 
در راس��تاي اجراي طرح تحول س��المت تاكيد كرد 
اما حسن قاضي زاده هاشمي،  در روزهاي پاياني سال 
گذش��ته، درباره اين موضوع گفت: »براي آنكه طرح 
تحول نظام س��المت آس��يب نبيند، بايد بودجه اش 
واقعي ديده ش��ود. اما درعمل تا امروز اتفاقي در اين 
زمينه نيفتاده است؛ يعني همچنان بخشي از منابع 
به هدفمندي يارانه ها گره خورده و با توجه به اينكه 
اعالم كردند كس��ي از فهرس��ت يارانه بگيران حذف 
نخواهد ش��د، بنابراين براي پرداخت خود يارانه نيز 
كمبودهاي اعتباري وجود خواهد داشت چه رسد به 

اينكه بخواهند به »سالمت« كمك كنند.«
وزير بهداش��ت همچنان بر موضع خود در سال 
۹۶ باقي مانده و روز گذش��ته با ابراز تاسف از آنچه 
كه »فاصله بي��ن وعده و عمل در طرح تحول نظام 
س��المت خواند«، گفت: »اين طرح با اصرار از طرف 
دولت شروع شد به اين اميد كه اعتبارات الزم براي 
آن محقق ش��ود. اين در حالي اس��ت كه هنوز اين 
اتفاق نيفت��اده، ادامه اجراي اين طرح در گرو عمل 
به تعهدات از سوي تمامي شركاي اين طرح است.«
او در ديدار نوروزي با كاركنان سازمان غذا و دارو با 
اعالم اينكه هنوز ۵٠ درصد اعتبارات هم از س��ال قبل 
محقق نش��ده، بيان كرد: »بايد بدانيم كه دولت از نظر 
منابع مالي با محدوديت هايي مواجه است؛ هر چند كه 
من شخصا گله مندم چرا كه قول هايي داده شد، اما به 
آنها عمل نكردند. همچنين صحبت هايي براي پرداخت 
كامل مطالبات انجام شده بود اما نتوانستيم آنطور كه 
شايسته اس��ت اين كار را انجام دهيم. به دليل همين 
بدقولي ه��ا زنجي��ره توليد، عرضه و مص��رف كاالهاي 
سالمت دچار مشكل شد. متاس��فانه هنوز ۵٠ درصد 
اعتبارات هم از س��ال قبل محقق نشده كه اميدواريم 
ابتداي سال جديد محقق شوند تا بتوانيم مشكالت را 
مديريت كنيم. اما اگر اين اتفاق نيفتد در س��ال ۹٧ با 

مشكالتي بيش از سال ۹۶ مواجه خواهيم بود.«

محيط زيس��ت كش��ور در نوروز امسال روزهاي روزهاي پر تالطم محيط زيست در نوروز
پرتالطمي را گذراند. از وزش باد ش��ديد در برخي 
مناطق كشور و آسيب رساندن به تاسيسات شهري 
گرفت��ه تا آتش س��وزي هاي مكرر ب��ه دليل رعايت 
نكردن نكات زيس��ت محيطي توسط گردشگران و 
افزايش دما در ش��مال كشور. گونه هاي جانوري نيز 
در نوروز امس��ال از دست گردشگران جان سالم به 
در نبردند و متاسفانه يكي از گونه هاي رو به انقراض 

در تعطيالت عيد جان باخت. 
س��وم فروردين ماه بود كه س��ازمان هواشناسي 
با صدور دو اخطاريه نس��بت به وزش باد ش��ديد و 
توفان در برخي مناطق كش��ور طي روزهاي 4 و ۵ 
فروردين ماه هش��دار داد. در اين اخطاريه آمده بود 
كه به دليل پيش بيني وزش باد گرم و افزايش دما، 
احتمال آتش س��وزي در جنگل ه��ا به خصوص در 
اس��تان هاي گيالن و مازندران وجود دارد بنابراين 
ب��ه مس��افران نوروزي توصيه ش��ده ب��ود كه براي 
جلوگيري از خس��ارات احتمالي، از روش��ن كردن 
آت��ش و رها كردن آن در مناطق جنگلي خودداري 
كنند. وزش باد ش��ديد در برخ��ي مناطق از جمله 
غرب كش��ور روي داد و س��رعت ب��اد حتي به ۸٠ 
كيلومتر در ساعت رسيد و در روز 4 فروردين سبب 
واردن آمدن خس��اراتي مانن��د فروريختن ديوارها، 

جابه جاي��ي داربس��ت هاي س��اختماني، تبليغاتي و 
كانكس ه��ا، تابلوهاي تبليغاتي و شكس��ته ش��دن 

درختان شد. 

 فرار حيوانات از باغ وحش اروميه
پس از اين تند باد در روز ۵ فروردين پرويز آراسته 
مديركل حفاظت محيط زيس��ت اس��تان آذربايجان 
غرب��ي خبر فرار برخي از حيوان��ات باغ وحش اروميه 
را تاييد كرد و گفت: تمامي حيوانات وحش��ي درنده 
در ب��اغ وحش تحت كنترل هس��تند و هيچ خطري 
شهروندان اروميه را تهديد نمي كند، همچنين به گفته 
وي دو قوچ ارمني، چهار قالده گرگ، يك بال كركس 

و يك گربه وحشي از باغ وحش بيرون رفته بودند. 

 افتادن آتش به جان جنگل هاي شمالي كشور
اين تند باد خس��ارات ديگري نيز در پي داشت 
و سبب آتش سوزي گسترده در جنگل هاي گيالن، 
مازندران و گلس��تان شد. بامداد ۵ فروردين مهدي 
ولي پ��ور مديرعام��ل جمعيت هالل احمر اس��تان 
گيالن اع��الم كرد كه متاس��فانه مناط��ق جنگلي 
سه نقطه س��ياهكل، الهيجان و شفت دچار حريق 
ش��ده اند. اين آتش س��وزي تا عصر همان روز ادامه 
داش��ت و به مناطق جنگلي الهيجان نيز گسترش 

ياف��ت و حت��ي س��بب تخلي��ه برخي روس��تاهاي 
نزديك به محل آتش س��وزي ش��د. آتش سوزي در 
جنگل هاي گيالن تقريبا مهار ش��ده بود كه اين بار 
مناطق جنگلي گلستان، چالوس و مازندران درگير 
آتش س��وزي ش��دند كه خوش��بختانه ت��ا غروب ۵ 
فروردين بيش��تر اين آتش س��وزي ها مهار ش��د. به 
گزارش ايس��نا، يك��ي ديگر از اتفاقات تلخ زيس��ت 
محيط��ي در ايام نوروز مرگ يك س��ياهگوش ماده 
به دست گردش��گران منطقه لواسانات بود. سازمان 
حفاظ��ت محيط زيس��ت روز ٧ فروردي��ن با اعالم 
اي��ن خبر اعالم كرد كه اين س��ياهگوش همراه دو 
توله حدودا يك س��اله خود در ح��ال عبور از كنار 
رودخانه بودند كه توسط گردشگران با سنگ مورد 
حمل��ه قرار مي گيرند. س��ياهگوش م��ادر نيز براي 
دفاع از توله ها حمله كرد. گردش��گران نيز با سنگ 
و چ��وب به جان حي��وان افتاده و توله ه��ا نيز فرار 
كردند. متاسفانه اين سياهگوش از جمله گونه هاي 
در حال انقراض بود و نتوانس��ت از اين حادثه جان 
س��الم به در ببرد. در روزهاي گرم نوروزي و همراه 
با وزش باد گرم در ش��مال كش��ور، آتش  اين بار به 
جان جنگل هاي كهنه ده كجور واقع در نوشهر افتاد. 
اين آتش س��وزي متاس��فانه حدود سه روز تا روز ۹ 

فروردين ماه ادامه داشت. 

عضو كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس، 
تحقق ش��عار س��ال ۹٧ در حوزه س��المت را در 
گ��روي حمايت از توليدكنندگان دارو و تجهيزات 
پزشكي و ممانعت از واردات داروهايي دانست كه 

در داخل توليد مي شود. 
ذبيح اهلل نيكفر در مورد تحقق ش��عار سال ۹٧ 
مبن��ي بر حمايت از كاالي ايراني گفت: هم اكنون 
بس��ياري از ش��ركت ها در ايران ب��ه توليد دارو و 
تجهي��زات پزش��كي قابل رقابت در ب��ازار جهاني 
مي پردازن��د، تا جايي كه در س��ال ۹۶ محصوالت 
خود را كه در عرصه بين المللي نيز مورد تاييد قرار 
گرفته به كشورهاي اروپايي صادر كردند. نماينده 
مردم الهيجان درمجلس شوراي اسالمي، با اشاره 
به نگراني شركت هاي توليد كننده دارو ادامه داد: 
يكي از مش��كالت اساس��ي كه مان��ع از رونق اين 
شركت ها ش��ده واردات داروهاي بي كيفيتي بوده 
كه مش��ابه آنها با كيفيت باالتري در داخل كشور 

توليد مي شود. 
او يادآورشد: براي اينكه بتوانيم از كاالي ايراني 
توليد ش��ده در حوزه سالمت حمايت كنيم در گام 
اول مسووالن مربوطه بايد از پتانسيل هاي موجود 
در كش��ور بهره ببرن��د و مانع از افزاي��ش واردات 

داروهايي ش��وند كه در داخل توليد مي ش��ود، چرا 
ك��ه بهره مندي از تولي��دات داخلي ه��م به رونق 
اقتصادي ش��ركت هاي دارويي و هم اش��تغالزايي 
منتهي خواهد ش��د. نيكفر در ارائه راهكاري ديگر 
براي حمايت از توليدكنندگان داخلي تصريح كرد: 
بي ترديد حماي��ت از كاالي ايراني بايد بطور جدي 
از بدنه دستگاه هاي اجرايي و وزارتخانه ها آغاز شود 
به اين صورت كه انواع كاالهاي ايراني را جايگزين 

كاالهاي خارجي مورد استفاده خود كنند. 
او تاكيدكرد: ممانعت قاطع از قاچاق كاال يكي 
ديگر از راه هاي حمايت از كاالي ايراني بوده، چرا 
كه تا وقتي انواع كاالهاي خارجي در بازار به وفور 
توزيع ش��ود، نمي توان اميدوار بود كه كش��ور در 
بخ��ش توليد به خودكفايي برس��د. اي��ن نماينده 
مردم در مجلس دهم، در بيان مش��كالت موجود 
در ح��وزه غ��ذا كه س��المت عموم��ي را به خطر 
انداخته اس��ت به خانه مل��ت گفت:با وجود اينكه 
در حوزه كش��اورزي محصوالت ارگانيك به وفور 
توليد مي ش��وند اما واردات محص��والت تراريخته 
آلودگي بسياري را در سطح وسيع انتشار مي دهد 
كه در اين زمينه مي طلبد مسووالن حوزه سالمت 
به ويژه معاونت غذا و دارو نظارت بيشتري بر اين 
بخش داشته باش��ند. عضو كميسيون بهداشت و 
درمان مجلس، اظهار كرد: تحقق ش��عار سال در 
حوزه سالمت در گروي اين امر بوده كه مطالبات 
توليدكنن��دگان داخل��ي ب��ه وي��ژه ش��ركت هاي 
توليدكننده دارو به موقع پرداخت ش��ود تا در پي 
ايجاد اميد به آينده در آنها، شاهد ارتقاي كيفيت 
محصوالتشان باشيم كه قطعا به دنبال تحقق اين 
مه��م هم معضل بي��كاري رفع مي ش��ود و هم تا 
پايان سال شاهد رونق اقتصادي و بهبود وضعيت 

معيشت مردم خواهيم بود. 

واردات گسترده داروهاي بي كيفيت به كشور
رييس اداره محيط زيس��ت ش��هر تهران با اشاره به 
معضالت زيس��ت محيطي ش��هر تهران گف��ت: يكي از 
مهم تري��ن معضالت م��ا گرايش مردم به نگه��داري از 

حيواناتي مانند ايگوانا و آفتاب پرست در تهران است. 
محمدحس��ين بازگير درب��اره اصلي ترين معضالت 
زيست محيطي شهر تهران، گفت: آلودگي هواي تهران، 
آلودگي هاي آب و خاك ناشي از فاضالب، نبود مديريت 
پس��ماند و آلودگي صوتي از مهم ترين معضالت زيست 
محيطي شهر تهران هستند كه بايد همه اين مسائل را 

بااهميت دانسته و در اولويت قرار دهيم. 
او با بيان اينكه اين س��ازمان رصد مشكالت و پيدا 
كردن منابع آلودگي ها، پايش و بررس��ي وضعيت آنها 
و همچني��ن پيگيري جه��ت اصالح آن م��وارد را در 
دس��تور كار قرار داده اس��ت، گفت: واحدهاي صنعتي 
تكاليفي برعهده دارند كه ما اين تكاليف را كه ش��امل 
اقدامات الزم براي كاهش آلودگي هاي زيست محيطي 
اس��ت از جمله عدم تخليه فاضالب تصفيه نش��ده به 
محيط را بررس��ي مي كني��م و اگر ايرادات��ي در انجام 
وظايف ش��ان مش��اهده كنيم ورود پيدا كرده و اخطار 
و تذك��ر مي دهيم، اگ��ر برطرف نش��ود و اهتمامي به 
رفع مشكل نداش��تند برخورد قانوني مي كنيم و واحد 
صنعت��ي را پلمب مي كنيم يا در صورت نياز به مراجع 
قضايي معرفي خواهند شد. رييس اداره محيط زيست 
ش��هر تهران درباره مراكز زباله س��وزي در اين شهر به 
ايلنا گف��ت: دو كانون عمده مراكز ضايعات س��وزي و 
تفكيك غيرمجاز ضايعات در مناطق خالزير در منطقه 
١۹ و تقي آباد در منطقه ١۸ شناس��ايي ش��ده اند و از 
طرق مختلف با برگزاري جلسات با دستگاه هاي متولي 
و از طريق ش��وراي تامين اين مس��اله را دنبال كرديم 
در حال حاضر ب��راي اين دو منطقه در مراجع قضايي 
پرونده تش��كيل شده است و از دس��تگاه هاي مسوول 
يعني ش��هرداري، سازمان مديريت پس��ماند و اوقاف 

پيگير و جويا هستيم.  بازگير با بيان اينكه اين زمين ها 
متعلق به اوقاف اس��ت، خاطرنشان كرد: در تقي آباد در 
محدوده يي حدود 4٠ هكتار اقدام به زباله سوزي شده 
و شبانه روز حدود ۲٠٠ الي ٣٠٠ تن ضايعات وارد اين 
منطقه مي شود. منطقه خالزير نيز حدود 4.۵برابر اين 
منطقه و حدود ٣برابر تقي آباد ضايعات در اين منطقه 
وارد مي ش��ود. بازگير همچنين درباره حاشيه رودخانه 
ك��ن نيز گفت: در تهران يك مح��دوده 4٠٠ هكتاري 
آس��يب ديده در منطقه ١۸ حاشيه رودخانه كن وجود 
دارد كه ساليان س��ال به عنوان معدن برداشت شن و 
ماسه مورد استفاده قرار مي گرفت. فعاليت هاي آالينده 
اين مجموعه از چند س��ال پيش با كمك فرمانداري، 
ش��وراي تامين و... متوقف شد و برداشت از معادن آن 
نيز بطور كامل ممنوع ش��د، اما فضاي دس��ت خورده 
و آس��يب ديده آن همچنان باقي مانده كه مي تواند با 
وزش باد و توفان آلودگي براي شهر تهران ايجاد كند. 
او ادامه داد: كميسيون ماده ۵ طرحي را جايگزين 
كاربري ه��اي قبلي براي اي��ن منطقه ارائه داده و قرار 
اس��ت اين منطقه به يك بافت شهري تبديل شود ما 
ني��ز در حال پيگيري اين موضوع هس��تيم تا آنجا به 
محيط مناس��بي براي شهر تبديل شده و ديگر شاهد 
آلودگي هاي زيست محيطي به واسطه اين منطقه در 

شهر تهران نباش��يم. رييس اداره محيط زيست شهر 
تهران همچني��ن درباره نگهداري حيوانات وحش��ي 
توس��ط تهراني ه��ا ادامه داد: خريد و ف��روش، قاچاق 
و نگه��داري غيرمجاز گونه ه��اي مختلف جانوري نيز 
از ديگر معضالت ماس��ت و متاس��فانه روز به روز نيز 
مردم تمايل بيش��تري به نگهداري گونه هاي جانوري 
مختل��ف دارند و تماي��ل دارند حيوانان��ي مانند انواع 
پرندگان و برخي از خزندگان مانند مار و ايگوانا و... را 
نگهداري كنند. رييس اداره محيط زيست شهر تهران 
خاطرنشان كرد: مهم ترين و اصلي ترين بازار باندهاي 
س��ودجويي كه به قاچاق حيات وحش مشغولند چه 
آنهاي��ي كه از زيس��تگاه هاي داخلي به صيد غيرمجاز 
مي پردازن��د و چ��ه آنهايي كه به ص��ورت قاچاق اين 
حيوان��ات را وارد كش��ور مي كنن��د، ته��ران اس��ت. 
خوش��بختانه هنوز اين فرهنگ غلط در ساير شهرها 
رواج پيدا نكرده و در ساير شهرها و شهرستان ها هنوز 

سبك زندگي سنتي است. 
بازگير با بيان اينكه نگهداري آفتاب پرست و ايگوانا در 
فرهنگ اقوام و خانواده هاي كشور ما نيست، تصريح كرد: 
متاس��فانه مدتي است نگهداري از اين حيوانات در بين 
عده يي از خانواده هاي تهراني شيوع پيدا كرده از همين رو 
بيش��ترين بازار قاچاق حيات وحش در تهران اس��ت. او 
ادامه داد: گشت هاي يگان حفاظت محيط زيست تهران 
در مكان هايي مانند بازارهاي ميوه و تره بار، بازارچه هاي 
سنتي، فصلي، نمايش��گاه ها، آكواريوم فروشي هاي نواب 
و ب��ازار ١۵ خ��رداد كه امكان خريد و ف��روش اين نوع 
حيوان��ات وجود دارد بطور مداوم حضور دارند، اما مردم 
هم در امر اطالع رساني به ما بسيار كمك مي كنند و به 
خصوص گروه هايي كه به مس��ائل حيات وحش كشور 
اهميت مي دهند اطالع رساني مي كنند و يگان حفاظت 
محيط زيست نيز پس از بررسي اقدام به ضبط گونه ها و 

برخورد با متخلفان مي كند. 

تهران اصلي ترين بازار قاچاق حيات  وحش
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جلسه هم انديشي اعضاي شوراي شهر تهران  با حضور شهردار برگزار شد

مخالفت پارلمان شهري پايتخت با استعفاي نجفي
گروه راه و شهرسازي  آزاده كاري 

 اس��تعفاي محمدعل��ي نجفي، ش��هردار ته��ران در 
روزهاي پاياني س��ال گذشته باعث شد تا سال 96 براي 
ناظران امور شهري و شهروندان تهراني با شوك و نگراني 
به پايان برس��د. بيست و سوم اس��فند سال گذشته بود 
كه در جريان جلس��ه يي كه پش��ت درهاي بسته برگزار 
شد و بعد از تكذيب هاي فراوان اعضاي شورا درخصوص 
استعفاي شهردار باالخره احمد مسجدجامعي واقعيت را 
با رس��انه ها در ميان گذاش��ت و خبر استعفاي نجفي را 
تاييد كرد. اين خبري بود كه جريان هاي مخالف شهردار 
ته��ران از مدت ها پيش ب��ه دنبال آن بودن��د و بارها به 
بهانه هاي واهي خبر استعفاي شهردار را منتشر كرده يا 

خواستار استعفاي وي شده بودند. 
هر چند به گفته محسن هاشمي، رييس شوراي شهر 
نجفي دليل استعفاي خود را بيماري اش عنوان كرده بود 
اما از همان ابتدا نزديكان ش��هردار بارها در مصاحبه هاي 
خ��ود تاكيد كردند كه مهم ترين دليل اس��تعفاي نجفي 
فشارها از بيرون بوده است. اعضاي شوراي شهر تصميم 
گرفتند تا براي بررسي اين موضوع نشست هم انديشي در 
ايام عيد برگزار كنند كه اين نشست به جاي ايام نوروز، 

روز گذشته پشت درهاي بسته برگزار شد. 
ب��ه گزارش »تع��ادل« در ايام نوروز خبري منتش��ر 
شد مبني بر اينكه ش��هردار در صورت خواست و اصرار 
اعضاي ش��ورا استعفايش را پس مي گيرد اما روز گذشته 
رييس كميته بودجه شوراي شهر تهران از امتناع نجفي 

درخصوص پس گرفتن استعفايش خبر داد. 
مجيد فراهاني درباره جلس��ه غيرعلني روز گذش��ته 
گف��ت: در جلس��ه غيرعلني با آق��اي نجفي درخصوص 
استعفاي ايشان در جلسه همفكري اعضاي شوراي شهر 
گفت وگو كرديم. نجفي نهايتا با استناد به قضاوت قطعي 
3 پزش��ك مختلف درخصوص بيماري صعب العالج شان 

حاضر به پس گرفتن استعفا نشدند. 

 دفاع نجفي از استعفاي خود
زهرا نژادبهرام، عضوهيات رييس��ه شوراي شهر نيز 
در گفت وگو ب��ا »تعادل« در اين ب��اره توضيح داد: در 
جلسه روز گذشته آقاي نجفي بار ديگر استعفاي خود 
را مطرح و از آن دفاع كردند؛ اعضاي ش��وراي شهر نيز 
داليل و ديدگاه هاي خود را در اين زمينه عنوان كردند 
و ق��رار بر اين ش��د كه روز يك ش��نبه آينده در صحن 
علني از اس��تعفاي خود دفاع كنند و در اين خصوص 
راي گيري شود. من به خودشان نيز گفتم كه به استعفا 
راي نمي دهم ضمن اينكه بسياري از دوستان نيز چنين 
نظري داشتند و مخالف استعفا بودند.  نژادبهرام دليل 
اس��تعفاي نجفي را بيماري جديد وي و نيز فشارهاي 
بيروني عنوان كرد و گفت: ايش��ان بيمار هستند اما به 
نظر مي رسد فشارهاي بيروني عامل اصلي استعفا باشد. 
در واقع موضوع برج ميالد باعث شد تا فشارهاي جدي 
بر او تحميل شود. موضوعي كه به نظر من اصال اتفاق 
خاصي نبود و در كش��ور ما هزاران برنامه از اين دست 

برگزار مي ش��ود و اين موضوع با يك تذكر حل مي شد 
ضم��ن اينكه آقاي نجفي نيز همان روز عنوان كرد كه 
اين ش��يوه را نپسنديده و درباره آن به برگزار كنندگان 
تذكر داد. در نهايت اين فش��ارهاي بيروني نجفي را به 
سمت استعفا هدايت كرد. نژادبهرام ادامه داد: موضوع 
بيماري چيزي نيست كه بتواند باعث استعفا شود و به 
كساني هم كه انتقاد مي كنند چرا آقاي نجفي با علم به 
بيماري مسووليت را قبول كردند بايد بگويم كه بيماري 

وي جديد است و قبال اين بيماري را نداشته اند. 

 تاكيد اعضاي شوراي شهر بر »ماندن نجفي« 
همانط��ور ك��ه نژادبهرام عنوان ك��رد اكثر اعضاي 
ش��وراي ش��هر كه در جلسه حضور داش��تند، مخالف 
اس��تعفاي ش��هردار هس��تند. مرتضي الويري، رييس 
كميس��يون برنامه و بودجه نيز در حاش��يه برگزاري 
جلس��ه غيرعلني اعضاي ش��وراي ش��هر ته��ران در 
مورد اس��تعفاي نجف��ي گفت: همه اعضاي ش��وراي 
ش��هر متفق الق��ول معتقدند ك��ه نجفي باي��د بماند. 
اعضاي شوراي ش��هر عملكرد نجفي را مثبت ارزيابي 
مي كنند، اي��ن بيماري  را خيلي ه��ا دارند و دليلي بر 
استعفا نيست.  شايعاتي درخصوص انتخاب سرپرست 
شهردار نيز شنيده مي ش��د و نام هايي مانند سليمي، 
ش��هردار منطقه 3 و خود الويري ني��ز مطرح بود كه 
الويري اي��ن موضوع را تكذيب ك��رد و گفت: در اين 
جلس��ه اصال بح��ث گزينه ه��اي ديگر ش��هرداري و 
سرپرس��تي مطرح نشد.  وي با بيان اينكه تاكيد همه 
اعضا بر اين اس��ت كه نجفي از تصميم خود منصرف 
شود، گفت: عملكرد نجفي در شهرداري تهران مثبت 
بوده اس��ت و انتخاب گزينه ديگر به جاي نجفي فعال 

مطرح نيست. 

 استعفاي نجفي به راحتي پذيرفته نمي شود
علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران با بيان 
اينكه موضوع اس��تعفاي ش��هردار در جلسه رسمي 
19فروردي��ن م��اه با حض��ور آقاي نجف��ي مطرح 
مي ش��ود و وي داليل استعفاي خود را مطرح و در 
انتها رأي گيري خواهد ش��د، گفت: در اين جلس��ه 
تنه��ا تبادل نظر و اخبار انجام ش��د ام��ا از آنجا كه 
بحث استعفاي نجفي بسيار مهم است، سخناني نيز 
در اين مورد انجام ش��د و حتي نجفي در بخشي از 
اين جلسه حضور داشتند و بحث استعفا نيز مطرح 
ش��د.  سخنگوي شوراي ش��هر تهران با بيان اينكه 
ايشان بر استعفاي خود پافشاري دارند، گفت: اصرار 
وي به دليل بيماري است و البته عوامل ديگري نيز 
عنوان ش��ده اس��ت. باالخره تنگناهايي نيز در اين 
دوره وجود داش��ته است اما مشخصا بيماري جديد 

ايشان علت استعفاست.
اعطا با بيان اينكه هنوز اس��تعفا بررسي نشده و 
نمي توان در مورد گزينه ها صحبت كرد، گفت: حتي 
در مورد گزينه هاي سرپرس��تي نيز صحبت نشد و 
در مورد گزينه هاي احتمالي بعدي نيز س��خني به 
ميان نيامد و اساس��ا اين موضوع را تكذيب مي كنم 
اما دقت داش��ته باش��يد كه فضا در شوراي شهر به 
گونه يي نيس��ت كه در جلسه نوزدهم فروردين ماه 
به آس��اني استعفا پذيرفته ش��ود.  وي با بيان اينكه 
فضا در شوراي ش��هر اينگونه است كه اعضا موافق 
استعفا نيس��تند، گفت: تا زماني كه شورا استعفا را 
قبول نكند، موضوع استعفا جاري نيست و اگر شورا 
رأي منفي به استعفاي نجفي بدهد، نجفي همچنان 

شهردار تهران خواهد بود. 
اعطا در پاس��خ به سوالي درخصوص مطرح شدن نام 

محسن هاشمي در اين جلسه به عنوان گزينه شهرداري 
گفت: چنين بحثي نداش��تيم.  وي درخصوص نامه دوم 
اس��تعفاي نجفي و تغيير محتواي آن نيز به ايسنا گفت: 
شهردار تهران امروز)سه شنبه( نيز متن استعفاي خود را 
كه خالصه تر از متن استعفاي اول بود، تقديم شوراي شهر 
كرد و از نظر محتوايي تغييري نداش��ته بلكه متن جديد 
خالصه تر بوده است. بحث اصلي استعفاي نجفي بيماري 
اس��ت و اگر بيمار نمي شدند، استعفا نمي دادند؛ چراكه با 
وجود بيماري تحمل فش��ارها سخت است و بحث اعضا 
اين اس��ت كه وي دوره درمان خود را طي كند تا با قوت 

فعاليتش را ادامه دهد؛ اما نجفي مصر بر رفتن است. 

 تصميم شورا  براي مخالفت با استعفاي نجفي
حجت نظري نيز ديروز بعد از جلس��ه هم انديش��ي 
در توييت��ر خ��ود نوش��ت:»در جلس��ه هم انديش��ي 
امروز)سه شنبه( اعضاي شوراي شهر تهران كه ساعاتي 
از آن با حضور نجفي برگزار شد درباره استعفاي ايشان 
هم مواردي مطرح شد. شورا بنا دارد با استعفاي شهردار 
تهران مخالفت كن��د و تصميم گيري درخصوص ادامه 

مسير به بعد از عدم پذيرش استعفا موكول مي شود.«

 نظر متفاوت نزديكان نجفي
درحالي كه نجفي همچنان مهم ترين دليل استعفاي 
خود را بيماري عنوان كرده اس��ت ام��ا نزديكان وي نظر 
متفاوت��ي را مط��رح مي كنن��د. داريوش قنب��ري، معاون 
پارلماني ش��هرداري تهران درباره اس��تعفاي محمدعلي 
نجفي گفت: فش��ارهايي كه وجود دارد، باعث شده است 
كه شهردار تهران استعفا كند و بيماري در اين ميان نقش 
چنداني ندارد. به گفته وي آقاي نجفي اعالم كرده كه به 
دليل بيماري ديگر قادر نيس��ت در شهرداري حضور پيدا 

كند و به همين خاطر خواهان استعفاست اما در شهرداري 
و بين تحليلگران نظر بر اين اس��ت كه ايشان تحت تاثير 
فشارهايي كه وجود دارد به سمت استعفا رفته و بيماري 
فرع بر موضوع است.  معاون پارلماني شهردار تهران تاكيد 
كرد: اعضاي ش��وراي ش��هر تهران مخالف استعفاي آقاي 
نجفي هس��تند و تا اين لحظه خواهان ماندن ايش��ان در 
كسوت شهرداري هستند. بايد منتظر جلسه هفته آينده 
اعضاي شوراي شهر باشيم و باز هم تاكيد مي كنم اعضاي 
اين شورا خواهان ماندن نجفي و تداوم خدمات ايشان در 
سمت شهرداري تهران هستند.  قنبري در پاسخ به اينكه 
آيا احضار ش��هردار تهران به دادگاه به دليل حواش��ي به 
وجود آمده در جشن برج ميالد در استعفا تاثيرگذار بوده 
است يا خير، گفت: آقاي نجفي از دادگاه و از نحوه احضار 
به دادگاه ناراح��ت بودند. قطعا اين احضار را نمي توان در 
جريان استعفاي شهردار تهران ناديده گرفت. آقاي نجفي 
به خاطر اين اتفاق ناراحت و نگران بود و پس از اين اتفاق 
بود كه بحث اس��تعفا به ش��كل جدي مطرح شد.  معاون 
پارلماني شهردار تهران خاطرنشان كرد: آن اتفاق مشكوك 
بود، آنگونه كه دست اندركاران جشن بيان كردند، بنا نبود 
آن دختران خردسال حركات موزون انجام دهند بلكه قرار 
بوده به حضار گل تقديم كنند اما مراس��م به نحو ديگري 

پيش رفت كه خودش جاي سوال دارد!
وي در خاتم��ه تاكيد كرد: آنچه در بين صاحب نظران 
مطرح مي ش��ود اين اس��ت كه فش��ارهاي موجود باعث 

استعفاي شهردار تهران شده است. 

 ماجراي ميثاق نامه شوراي پنجم 
از همان روزهاي نخس��تين ش��وراي شهر پنجم 
بحث شهردار شدن محسن هاشمي مطرح بود اما در 
ادامه ميثاق نامه يي توسط اعضاي شوراي شهر مبني 
بر عدم خروج اعضاي ش��وراي شهر از شورا امضا شد. 
بعد از اس��تعفاي نجفي بار ديگر خبر ش��هردار شدن 
محس��ن هاشمي بر س��ر زبان ها افتاده و نيز اخباري 
مبني ب��ر پس گرفت��ن ميثاق نامه ش��وراي پنجم از 
س��وي هيات رييس��ه ش��وراي عالي سياست گذاري 
اصالح طلبان منتش��ر ش��د تا ش��رايط براي شهردار 
ش��دن هاشمي فراهم ش��ود.  خبري كه روز گذشته 
زه��را صدراعظم نوري، عضو هيات رييس��ه ش��وراي 
عال��ي سياس��ت گذاري اصالح طلب��ان آن را تكذيب 
كرد.  وي در پاس��خ به اين سوال كه آيا اين موضوع 
صحت دارد كه در پي درخواست هاي مكرر مردمي و 
سياس��ي براي تصدي كرسي شهرداري تهران توسط 
محسن هاشمي، رييس شوراي عالي سياست گذاري 
اصالح طلبان، ميثاق نامه را پس گرفته اس��ت، گفت: 
اين موضوع را تكذيب مي كنم، تالش اعضاي شوراي 
ش��هر اين است كه به استعفا راي منفي بدهد.  عضو 
ش��وراي ش��هر ته��ران، ري و تجريش تاكي��د كرد: 
براس��اس قانون اگر در جلس��ه علني ش��وراي ش��هر 
ب��ه اس��تعفاي ش��هردار راي مثبت داده ش��ود؛ بايد 

سرپرست تعيين شود.

 منع اعطاي وام ساخت
به واحدهاي لوكس

 مديرعامل بانك عامل بخش مسكن گفت: شعب اين 
بانك از پرداخت تسهيالت ساخت به واحدهاي مسكوني 
لوكس منع ش��ده اند. به گزارش روابط عمومي بانك عامل 
بخش مس��كن، ابوالقاسم رحيمي اناركي درباره تسهيالتي 
كه در س��ال 9۷ براي بخش مس��كن در نظر گرفته شده، 
گفت: در س��ال جديد با ۲9 ه��زار و ۲۰۰ ميليارد تومان 
اعتبار در نظر گرفته ش��ده براي 6۸۰هزار واحد مسكوني، 
تس��هيالت ساخت و خريد مس��كن پرداخت خواهد شد. 
اين تس��هيالت در سه دسته حساب هاي تعهدي همچون 
صندوق مس��كن يكم، تس��هيالت با اس��تفاده از اوراق و 
همچنين تس��هيالت تبصره يي طبقه بندي ش��ده است. 
او افزود: در دس��ته حس��اب هاي تعه��دي )مانند صندوق 
مس��كن يك��م(، ۵ه��زار و ۴۰۰ ميلي��ارد توم��ان اعتبار 
پيش بيني ش��ده كه حداق��ل ۸۰هزار واحد مس��كوني را 
شامل مي شود. مديرعامل بانك عامل بخش مسكن اظهار 
كرد: براي تس��هيالت ساخت و خريد مسكن با استفاده از 
اوراق نيز اعتبار ۸ه��زار و 3۰۰ميليارد توماني به ظرفيت 
۲۲۰هزار واحد مس��كوني پيش بيني شده است.  به گفته 
رحيمي اناركي در دسته تسهيالت تبصره يي نيز اعتبار 
۷ ه��زار و ۷۰۰ميليارد توماني ب��راي 1۸۰ هزار واحد 
مس��كوني در نظر گرفته شده كه 1۰۰ هزار واحد آن 
مربوط به نوسازي بافت هاي فرسوده سراسر كشور در 
راس��تاي طرح مسكن اميد يا همان پيشگام است كه 
البته براي اين موضوع حتم��ا به منابع ارزان قيمت از 
جمله وجوه اداره ش��ده از محل صندوق توسعه مالي 
نياز است.  او ادامه داد: همچنين ۷هزار و ۸۰۰ ميليارد 
تومان نيز تس��هيالت بدون س��پرده در س��ال 9۷ به 

سازنده ها و خريداران مسكن پرداخت مي شود.
رحيمي تصريح كرد: س��قف تسهيالت بدون سپرده 
ساخت مسكن براي تعاوني ها در تهران ۵۵ميليون تومان، 
در مراكز استان و شهرهاي با جمعيت بيش از ۲۰۰هزار 
نفر ۴۵ميليون و در س��اير ش��هرها 3۵ميلي��ون تومان 
تعيين ش��ده است. در كيش و قش��م نيز اين تسهيالت 
در 3سقف 11۰، 9۰ و 6۰ ميليون تومان براي ساخت و 
سازهاي مبتني بر تكنولوژي نوين، سازنده هاي حرفه يي 
و سنتي س��ازي در س��ال 9۷ پرداخت مي شود. در ساير 
مناطق آزاد كش��ور نيز سقف اين تسهيالت شامل 1۰۰، 
۸۰ و ۵۰ ميلي��ون تومان اس��ت.  مديرعامل بانك عامل 
بخش مسكن درباره تسهيالت خريد مسكن بدون سپرده 
هم گفت: در س��ال جديد سقف تسهيالت خريد مسكن 
بدون سپرده با اولويت بافت فرسوده در تهران 6۰ ميليون، 
شهرهاي بزرگ و مراكز استان ۵۰ميليون و ساير شهرها 
۴۰ميليون تومان اس��ت كه مش��روط به در اختيار بودن 

منابع پرداخت خواهد شد. 

افزايش ۱۳ درصدي سفرهاي 
جاده اي نسبت در نوروز ۹7

رييس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده يي گفت: 
آمارهاي اس��تخراج  شده از سامانه هاي ترددشمار نشان 
مي دهد كه در طرح نوروزي شاهد افزايش 13 درصدي 
تردد در جاده هاي كشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 
بوديم. به گزارش ايسنا، عبدالهاشم حسن نيا ادامه داد: در 
ايام ن��وروز حدود 6ميليون و ۴۰۰هزار نفر از هموطنان 
با 616 هزار س��رويس سفر با ناوگان حمل ونقل عمومي 
جابه جا ش��دند كه در تعداد سفر نسبت به سال گذشته 

۴ درصد افزايش وجود داشته است.
او از ورود ح��دود ۴۲ميلي��ون وس��يله نقلي��ه به 
ش��هرها و خروج همين تعداد از ش��هرها از زمان آغاز 
سفرهاي نوروزي در كشور خبر داد و گفت: بيشترين 
جابه جاي��ي در ايام نوروز در اس��تان هاي البرز، تهران، 
قزوي��ن، مازندران، گي��الن و خراس��ان رضوي بوده و 
پرحجم تري��ن ت��رددي كه در س��امانه هاي س��ازمان 
راهداري و حمل ونقل جاده يي در اين ايام ثبت ش��ده 
روز ۷ فروردين بوده اس��ت. حس��ن نيا اظهار كرد: در 
مدت اجراي ط��رح نوروزي يك ميلي��ون و 16۰هزار 
مس��افر از طريق پايانه ه��اي مرزي جاده ي��ي ورود و 
خروج داش��تند كه ۴۷.۸درصد از اي��ن تعداد ورودي 
و ۵۲.۲درصد خروجي را با بيشترين تردد از مرزهاي 

مهران، بازرگان، شلمچه، رازي و آستارا بوده است. 

ايرانشهر

گروه راه و شهرسازي 
درحال��ي كه حس��ن روحان��ي رييس جمه��ور در 
روزهاي پيش از برگزاري انتخابات رياس��ت جمهوري 
سال گذشته، از افزايش تس��هيالت صندوق پس انداز 
مسكن يكم به ۲۰۰ ميليون تومان خبر داد، اما در سال 
96 تس��هيالت صندوق پس انداز افزايش نيافت. البته 
از ابتداي نيمه دوم س��ال گذش��ته و با رسانه يي شدن 
برخي جزئيات بسته پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي 
به بانك مسكن براي افزايش سقف تسهيالت صندوق 
پس انداز، اين انتظار مي رفت كه ش��اهد افزايش سقف 
اين وام باش��يم اما مديرعامل وقت بانك مس��كن پس 
از انتش��ار اين خبر نس��بت به ارائه بس��ته پيشنهادي 
اظه��ار بي اطالعي كرد. پس از يك م��اه، يكي ديگر از 
مس��ووالن بانك مس��كن از ارائه اين بس��ته و بررسي 
جزئيات آن توس��ط اين بانك خبر داد، اما نتيجه اين 
بررس��ي ها تا يكي، دو ماه بعد از آن هم مشخص نشد 
تا اينكه مديرعامل جديد بانك مسكن در مصاحبه يي 
عنوان كرد كه افزايش س��قف تسهيالت به استطاعت 

متقاضيان بستگي دارد. 
تكليف بسته پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي كه 
عالوه بر افزايش س��قف وام، افزايش دوره بازپرداخت، 
 كاهش نرخ سود و... را دربر مي گرفت، نامشخص بود تا 
اينكه وزير راه و شهرس��ازي ديروز از افزايش سقف وام 

خريد مسكن به ۲۰۰ ميليون تومان خبر داد. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، در حال حاض��ر زوج هاي 
خانه اول��ي ك��ه در صن��دوق پس انداز يك��م ثبت نام و 
س��پرده گذاري كرده اند، در تهران هر يك ۸۰ ميليون 
توم��ان )مجموع��ا 16۰ميلي��ون توم��ان( وام دريافت 
مي كنن��د. در صورتي كه وعده وزير راه محقق ش��ود، 
اي��ن وام به نفري 1۰۰ميليون توم��ان )مجموعا ۲۰۰ 
ميلي��ون توم��ان( افزايش خواهد ياف��ت. وام زوج هاي 
خانه اولي در ش��هرهاي باالي ۲۰۰ هزار نفر نيز نفري 
6۰ميليون تومان و در شهرهاي كمتر از ۲۰۰ هزار نفر، 
نفري ۴۰ميليون تومان اس��ت. بي ترديد با افزايش وام 
تهراني هاي خانه اولي، ميزان اين وام در ساير شهرها نيز 

افزايش خواهد يافت. 
عباس آخوندي درخصوص وضعيت بازار مسكن در 
سال 9۷ نيز اظهار كرد: به نظرم بازار ارز و طال همچنان 
نسبت به بازار مسكن جذابيت بيشتري در سال جديد 

خواهد داشت. 
 او با اشاره به خالي شدن حباب قيمت مسكن طي

 ۵ س��ال گذش��ته در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا در 
س��ال 9۷ س��قف وام خريد مس��كن افزايش مي يابد، 
تصريح كرد: هنوز ش��وراي پول و اعتب��ار افزايش وام 
مس��كن را تصويب نكرده، اما وزارت راه و شهرس��ازي 
متقاضي اين اس��ت. در اين راستا تقاضاي كاهش سود 
وام مس��كن به 6درصد را ارائه كرده ام كه البته تصويب 
مي ش��ود چ��ون رييس جمه��وري آن را تايي��د كرده 
اس��ت.  او افزود: پيگر افزايش س��قف وام هم هستيم 
 كه براس��اس آن وام 16۰ ميلي��ون توماني حداقل به 

۲۰۰ ميليون تومان افزايش مي يابد. در ش��رايطي كه 
وزير راه و شهرس��ازي از رونق بازار مسكن در سال 9۷ 
گفت و اظهار اميدواري كرد كه سقف تسهيالت صندوق 
پس انداز مس��كن يكم در س��ال ج��اري افزايش يابد، 
مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مس��كن هم ضمن 
تش��ريح پيش بيني خود از روند بازار معامالت مسكن 
در س��ال 9۷، گفت: پيش بيني مي كنيم كه در س��ال 
آينده همچنان پروانه هاي ساختماني و سرمايه گذاري 
در بخش مس��كن رشد كند و منجر به افزايش زنجيره 
فعاليت و كس��ب وكار در بخش مس��كن در سال 9۷ 
ش��ود.  به گزارش ايس��نا، علي چگني افزود: تقريبا از 
نيمه دوم سال 96 شاهد بوديم كه قيمت ها و معامالت 
در بخش مسكن به ويژه در شهر تهران رشد پيدا كرد. 
متعاقب آن پروانه هاي ساختماني و سرمايه گذاري در 
ساختمان هاي ش��روع شده نيز رش��د يافت. بنابراين 
شاخص ها نشان مي دهند كه بازار مسكن دچار تغيير و 
تحول شده است.  مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد 
مس��كن افزود: پيش بيني مي كنيم كه س��ال 9۷ روند 

رونق با افزايش ماليم قيمت ها ادامه پيدا كند. 
او با يادآوري اينكه مسكن كااليي است كه دوره 
س��اخت آن طوالني اس��ت، در ادامه پيش بيني هاي 
ب��ازار معام��الت مس��كن در س��ال 9۷،  از  خ��ود 
گفت: ش��اهد رش��د پروانه هاي س��اختماني و رشد 
سرمايه گذاري در ساختمان هاي شروع شده در سال 
96 بودي��م كه طبيعتا پيش بيني ها حاكي اس��ت كه 
اين موج ش��روع شده رشد در پروانه هاي ساختماني 
و ساختمان هاي ش��روع به ساخت به ساختمان هاي 

نيمه تمام و تكميل شده هم برسد. 
چگني تصريح كرد: رش��د شديد در هيچ كدام از 

متغيرهاي بخش مسكن، پيش بيني نمي شود. 
مديركل دفت��ر برنامه ريزي و اقتصاد مس��كن با 
تاكي��د بر اي��ن مطلب كه تصميم��ات بخش اقتصاد 
كالن در بخ��ش مس��كن تاثي��رات فراوان��ي خواهد 
گذاشت، گفت: البته ماه هاي پاياني سال 96، شرايط 
بازار ارز متالطم بود و تصميمي كه نهاد پولي كشور 
يعن��ي بانك مركزي درمورد فروش اوراق و تغييرات 
در نرخ س��ود اتخاذ كرد، سبب شد تا مجددا بخشي 
از منابع مالي به آن س��مت رود و بازار مس��كن هم 
مق��داري تحت تاثي��ر قرار گرفت ك��ه اميدواريم اين 
نوس��انات در سال 9۷ كمتر رخ دهند و بازار مسكن 

رشد با ثباتي داشته باشد. 
او ادام��ه داد: انتظ��ار م��ي رود كه در س��ال جاري 
و  س��اختماني  پروانه ه��اي  ح��دي  ت��ا  همچن��ان 
س��رمايه گذاري در بخش مسكن رشد كند و منجر به 
افزايش زنجيره فعاليت و كس��ب وكار در بخش مسكن 
در س��ال 9۷ شود. آثار اين موضوع در اقتصاد ملي اين 
است كه رشد توليد ناخالص داخلي را افزايش مي دهد 
 و وقتي ارزش افزوده در اين بخش افزايش پيدا مي كند، 
به تبع آن ارزش افزوده در بخش ساختماني نيز افزايش 
خواه��د يافت.  چگن��ي همچنين در م��ورد قيمت ها 

و معام��الت نيز نكات��ي را ارائه كرد و گفت: پيش بيني 
مي ش��ود قيمت ها و معامالت نيز در حد تورم و كمي 
باالتر از آن تغييراتي داشته باشد و معتقدم اگر معامالت 
در س��طحي كه از نيمه دوم سال 96 شروع شد، باقي 
بماند گردش بازار مناسبي در مسكن خواهيم داشت كه 
البته پيش بيني ها حاكي است كه تعداد معامالت رشد 
شديدي نخواهد داشت اما در حد قابل قبولي مي ماند. 

او تاكيد كرد: پيش بيني مي كنيم كه رشد قيمت ها 
در بازار مسكن، ماليم تر مي شود. تقريبا در دي ماه 96، 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰درصد و در بهمن ماه 
رش��د قيمت ها ۲۲درصد گزارش ش��د كه همه آنها از 
روند رو به رشد بازار معامالت مسكن حكايت داشتند. 
مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن همچنين 
يادآور شد: روند حركت همه متغيرهاي بازار مسكن از 
سال 9۲ تا 9۵ روند نسبتا ثابتي بود. قيمت ها براساس 
قيمت هاي جاري نسبتا ثابت بود و براساس قيمت هاي 
ثابت، نزولي بود. نرخ رشد توليد در مسكن به شدت كم 
ش��ده بود به طوري كه به زير ۴۰۰هزار واحد مسكوني 

در شهرها رسيد. 
او ادامه داد: در فاصله سال هاي 9۲ تا 9۵، پروانه 
س��اختماني بسيار كم صادر شد و رشد نزولي داشت 
و ب��ه همين دليل بخش خصوصي رغبت و عالقه يي 
ب��ه تولي��د مس��كن و س��رمايه گذاري در اين بخش 
نداش��ت. به دليل آنكه حاشيه س��ود و سودآوري در 
بخش مس��كن به شدت كم شده بود و از سوي ديگر 
قدرت خريد مردم كاهش پيدا كرد و ورود متقاضيان 

غيرمصرفي در بازار به شدت كمتر شد. 
چگن��ي با تاكيد بر اينكه اقتصاد يك زنجيره به هم 
پيوسته اس��ت، در مروري بر بازار معامالت مسكن در 
فاصله س��ال هاي 9۲ تا 9۵، گفت: در كنار بازار مسكن 
در فاصله س��ال هاي 9۲ تا 9۵ ش��اهد بوديم كه ساير 
بازاره��ا حركات و تغيير و تحوالتي را تجربه كردند كه 
همه آنها بر بازار مس��كن نيز تاثيرات خود را گذاشتند. 
بدين  معنا در فاصله س��ال هاي ذكر ش��ده، ب��ازار ارز، 
تحوالت فراواني داش��ت و فقط در سال 96، 3۰درصد 

افزايش قيمت را تجربه كرد. 
او اظه��ار كرد: عالوه ب��ر بازار طال، ب��ازار اتومبيل 
هم رش��د قابل توجه��ي را تجربه ك��رد و در كنار آن، 
بازار س��رمايه تقريب��ا در ايران به اضافه بورس، رش��د 
قابل توجهي را تجربه كرد. از طرفي ش��اخص تورم در 
سال هاي مختلف رشد داش��ت. اگر همين متغيرها را 
در كنار هم بگذاريم شاهد هستيم كه بخش مسكن از 
همه آنها در فاصله سال هاي 9۲ تا 9۵ بيشتر عقب ماند. 
مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن ادامه داد: 
بخشي از آن به سيكل هاي رونق و ركود برمي گردد كه 
بازار مسكن دوره چهار ساله ركود را تجربه كرد كه اين 
رك��ود از قيمت و معامالت و بعد توليد، پروانه توليد و 
سرمايه گذاري و پس از آن ارزش افزوده را دربر گرفت، 
يعني نرخ رشد ارزش افزوده بخش مسكن منفي بود. 

چگني يادآور ش��د: در فاصله سال هاي 9۲ تا 9۵، 
تقريبا سودآوري بخش مسكن به پايين ترين حد خود 
رسيده بود و بازار نهاده هاي توليد مسكن نيز به شدت 
تحت تاثير قرار گرفته بود به طوري كه با ظرفيت بسيار 
پايين توليد مي كردند و بسياري از آنها نيز تعطيل شد 

كه اينها مشكالت اساسي در اقتصاد ايجاد كرد. 

در ايام نوروز 9۷ هواي تهران ۵ روز ناس��الم براي گروه هاي حس��اس جامعه بوده كه در 1۰س��ال 
گذشته بي سابقه بوده است. 

به گزارش فارس، براس��اس اعالم شركت كنترل كيفيت هواي تهران درحال حاضر شاخص  ذرات 
كمتر از ۲.۵ميكرون كمتر از حد مجاز بوده و هواي تهران در ش��رايط س��الم اس��ت. ذرات كمتر از 

۲.۵ميكرون ديروز روي عدد ۸۷ قرار داشت. 
در نوروز امس��ال هواي ش��هر تهران نسبت به 1۰سال گذشته آلوده بوده و در 13روز گذشته شهر 
تهران ۵ روز هواي ناس��الم داش��ته اس��ت. طي دهه اخير اندازه گيري آالينده هاي جوي به استناد به 
معيارهاي متداول جهاني در تهران انجام شده و برآيند شاخص هاي اين دهه نشان مي دهد، نوروز 9۷ 
آلوده ترين نوروز در 1۰سال گذشته بوده و اين در شرايطي است كه در سال هاي گذشته هواي نوروز 

جزو با كيفيت ترين هواي سال محسوب مي شده است.

وزيرراه و شهرسازي: 

وام خانه اولي ها 200 ميليون تومان مي شود
ركورد آلودگي هوا در نوروز شكسته شد

كد پايگاه ملي:   3157373آگهی فراخوان مناقصه يك مرحله اي نوبت اول)97-01(
 شماره :1397-9

1– موضوع مناقصه: امور خدماتی و پشتیبانی شركت گاز استان مركزي در سال 1397                         2- مناقصه گزار:  شركت گاز استان مركزي 
3- میزان و نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 و به مبلغ تقریبی  

1.595.000.000ریال می باشد.) مبلغ دقیق تضمین در زمان توزیع اسناد اعالم خواهد شد(
4-پیمان فاقد پیش پرداخت می باشد0                   5- محل و مهلت تحویل اسناد ارزیابی كیفی و گشایش پیشنهادها: 

-محل دریافت اسناد ارزیابی كیفی : سایت اینترنتی شركت گاز استان مركزي www.nigc-mpgc.ir منوی مناقصه و مزایده
-مهلت تحویل اسناد ارزیابی كیفی به مناقصه گزار: لغایت ساعت 14 مورخ 97/02/10 به آدرس اراك، خیابان امام خمیني)ره(، ساختمان مركزي شركت گاز 

استان مركزي )ستاد(، طبقه دوم، اطاق 215 ، واحد امور پیمانها
-زمان ارسال مدارك مناقصه: پس از مرحله ارزیابی كیفی ، دعوتنامه و اسناد مناقصه جهت مناقصه گرانی كه حائز حداقل امتیاز ارزیابی كیفی شده اند ارسال میگردد
-هزینه خرید اسناد مناقصه 327.000 ریال می باشد كه می بایست به حساب سیبا شماره 2174635204006 با شناسه )108( نزد بانک ملی ایران شعبه دارایی اراك واریز گردد0

-زمان گشایش پاكات مالی مناقصه :در اسناد مناقصه ذكر خواهد شد0
6- مبلغ برآوردي و پیشنهادي دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ تقریبی 31.900.000.000 ریال بر اساس نرخ های بدست آمده از حداقل دستمزد سال 1397 مي 

باشد. .) مبلغ دقیق برآورد در زمان توزیع اسناد مناقصه اعالم خواهد شد(
7- پیمانكاران بایستي داراي گواهینامه ایمنی و صالحیت كار خدماتی از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی  و همچنین صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی 

به سال 1395، كد اقتصادي ، شناسه ملي اشخاص حقوقي ایراني و كد كاربري پایگاه ملي مناقصات باشند.
مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به وب سايت پايگاه اطالع رساني WWW.shana.ir هم مراجعه و يا با شماره تلفنهاي 4-32412081 -086 امور 

قراردادهاي شركت گاز استان مركزي تماس حاصل فرمايند. 
                                                                          روابط عمومي شركت گاز استان مركزيتلفكس: 086-32776660 
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صنعت، معدن و جتارت14
 مقررات تجارت سال ۹۶ 

همچنان معتبر
مهر  وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: تا زمان 
ابالغ مصوبه مربوط به اصالحات جديد جداول پيوس��ت 
قانون مقررات صادرات و واردات س��ال ۹۷ مقررات سال 
۹۶ كماكان معتبر است. وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با ارس��ال نامه يي به علي معقولي، مديركل مركز واردات 
و امور مناطق آزاد گمرك ايران درباره ضوابط و مقررات 
صادرات و واردات نوشت: تا زمان ابالغ مصوبه مربوط به 
اصالحات جديد جداول پيوست قانون مقررات صادرات و 
واردات سال ۹۷ كليه ضوابط و مقررات سال ۹۶ كماكان 

معتبر و به قوت خود باقي و الزم االجراست. 

 حذف يارانه سيب صادراتي 
تس�نيم  مجتبي خسروتاج، رييس س��ازمان توسعه 
تجارت با ارسال نامه يي به شجاعي برهان معاون هماهنگي ، 
حقوق��ي و امور مجل��س وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
خواهان ح��ذف يارانه صادراتي س��يب ب��ه مقاصد اصلي 
ص��ادرات اين محصول به كش��ورهاي عراق، افغانس��تان، 
پاكستان و كش��ورهاي عربي حوزه خليج فارس و آسياي 
ميانه ش��د. همچنين در بند يك اين نامه اش��اره شده كه 
ما به التفاوت قيمت توليد داخل اين محصول با قيمت هاي 
جهاني در بازارهاي هدف به عنوان مشوق صادراتي سيب 
درختي محاس��به و پرداخت ش��ود. متن اين نامه به شرح 
زير است: بازگش��ت به نامه نادر قاضي پور، نماينده اروميه 
در مجلس ش��وراي اس��المي منضم به تقاضاي تعدادي از 
باغداران شهرس��تان اروميه مبن��ي بر كمك جهت فروش 
محص��والت و تامين اعتبار يارانه صادراتي س��يب درختي 
بدين وس��يله نقطه نظرات و پيش��نهادات اين سازمان به 
شرح زير اعالم مي شود: 1- به استناد تبصره ذيل بند)پ( 
ماده)33( قانون برنامه شش��م توسعه كش��ور ما به التفاوت 
قيم��ت تولي��د داخل و قيمت ه��اي جهان��ي در بازارهاي 
هدف به عنوان مش��وق صادراتي سيب درختي محاسبه و 
پرداخت ش��ود. 2- تعيين ضوابط اجرايي و س��ازوكارهاي 
نحوه پرداخت يارانه صادراتي سيب درختي در كارگروهي 
متش��كل از نمايندگان وزارت جهاد كش��اورزي، سازمان 
توس��عه تجارت ايران و اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي 
اي��ران انجام پذيرد. 3- پرداخت هدفمن��د يارانه صادراتي 
سيب درختي با رعايت شاخص هايي چون اعتبار و اهليت 
صادركننده، توجه به بازارهاي اولويت دار صادراتي، رعايت 
ضوابط استاندارد بس��ته بندي صادراتي وفق دستورالعمل 
ابالغي به گمرك ايران و دارا بودن سابقه صادراتي بنگاه هاي 
ذي ربط با تاييديه اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي ايران 
ازجمله الزام��ات اثربخش بودن پرداخ��ت يارانه صادراتي 
جه��ت جلوگيري از بروز پديده قيمت ش��كني محصول و 
تخري��ب جايگاه ايران در بازارهاي هدف قلمداد مي ش��ود. 
4- به دليل دسترسي مناسب محصول سيب درختي ايران 
به كشورهاي عراق، افغانستان، پاكستان، كشورهاي عربي 
حوزه خليج فارس و كشورهاي آسياي ميانه، اين كشورها 
از شمول پرداخت يارانه صادراتي حذف شوند. 5- با توجه 
ب��ه افزايش قيمت ارزهاي خارجي، اي��ن موضوع مي تواند 
يكي از عوامل انگيزه بخشي براي صادرات باشد كه بايد در 

محاسبات يارانه صادراتي ملحوظ نظر قرار گيرد. 

 مشكل توليد چيست؟ 
تس�نيم  س��خنگوي كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس مش��كالت توليد را برشمرد و گفت: تجربه ثبات 
كرده برنامه هاي كوتاه مدت و مقطعي دردي از توليد دوا 
نمي كند. سعيد باستاني با اشاره به اينكه شعار امسال در 
حمايت از كاالي تولي��د داخلي يك راهبرد جدي براي 
كمك به واحدهاي توليدي كش��ور اس��ت، اظهار كرد: 
درحال حاضر توليدكنندگان ب��ا توجه به كمبود منابع 
مالي و مواد اوليه امكان توسعه فعاليت هاي خود را ندارند 
بنابراين براي رفع اين مشكل بايد شرايط الزم براي ارائه 
منابع مالي به آنها فراهم ش��ود. س��خنگوي كميسيون 
صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه بايد ش��رايط توليد 
كاالي با كيفيت ايراني در كش��ور ايجاد شود، افزود: اگر 
نگاه صادراتي به توليد محصوالت داش��ته باشيم به طور 
حت��م فروش خوبي ه��م در بازارهاي داخل��ي و هم در 
ساير كش��ورها خواهيم داشت. باستاني با اعالم اينكه با 
ابزارهاي كاهش سود بانكي و نرخ تسهيالت مي توان به 
توليدكنندگان كمك كرد، تصريح كرد: البته هر ساله اين 
نكات مطرح مي ش��ود اما در عمل اقدامات اجرايي كافي 
صورت نمي گيرد و همچنان توليدكنندگان با مشكالت 

متعددي دست و پنجه نرم مي كنند. 

 افزايش صادرات تركيه 
مه�ر  »نيه��ات زي بك��ي« وزير اقتص��اد تركيه در 
مصاحبه يي با شبكه »س��ي ان ان ترك« گفت: صادرات 
تركيه در ماه مارس با رسيدن به بيش از 15ميليارد دالر 
به بيش��ترين رقم در تاريخ اين كش��ور رسيد. همچنين 
مجمع صادركنندگان تركيه اعالم كرد كه صادرات اين 
كشور در مقايسه با مدت مشابه سال قبل با 11.5درصد 
افزاي��ش روبه رو ش��د و براي نخس��تين بار ب��ه بيش از 
15ميليارد دالر افزايش پيدا كرد. مجمع صادركنندگان 
تركيه اعالم كرد كه صادرات اين كش��ور در 12ماه اخير 
با 1۰.5درصد رش��د به تقريبا 1۶۰ميليارد دالر رسيده 
اس��ت. آمار رسمي تركيه نشان مي دهد كه صادرات اين 
كشور در ماه فوريه سال جاري ميالدي به 13.18ميليارد 
دالر رسيد؛ اما كسر تراز تجاري تركيه در مقايسه با مدت 
مشابه سال قبل با 54.2 درصد افزايش به 5.۷۶ ميليارد 
دالر رس��يده اس��ت. مقامات تركيه يي اعالم كردند كه 
هدف اين كشور تا پايان سال جاري ميالدي رسيدن به 

صادرات بيش از 1۷۰ميليارد دالر است. 

 موافقتنامه با اتحاديه 
اوراسيايي امضا مي شود

تس�نيم  دس��تيار رييس جمهوري روس��يه گفت: 
موافقتنام��ه ايجاد يك منطقه آزاد تج��اري بين ايران و 
اتحاديه اقتصادي اوراسيايي احتماال طي چند ماه آينده 
به امضا خواهد رسيد. به گزارش خبرگزاري تاس، يوري 
يوش��اكوف افزود: مذاكرات درخصوص پيش نويس يك 
موافقتنامه موقت در زمينه ايجاد منطقه آزاد تجاري بين 
ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيايي نهايي شده است. اين 

پيش نويس طي چند ماه آينده به امضا خواهد رسيد.

اخبار

تجارت

در يك گزارش پژوهشي استراتژي »تشويق سرمايه گذاري خارجي« مورد تاكيد قرار گرفت 

تاكتيك جذب پول خارجي
تعادل 

 ج��ذب س��رمايه گذاري مس��تقيم خارج��ي 
پس��ابرجام  دوره  در  اي��ران حت��ي  در   )FDI(
و زمان��ي ك��ه تحريم ها ب��ه محاق رفت��ه بودند، 
هيچ گاه ب��ه اندازه مطلوب نرس��يد. اي��ن اتفاق 
موجب ش��د، بس��ياري از تحليلگ��ران اقتصادي 
به اين نتيجه برس��ند كه ع��دم توانايي ايران در 
جذب س��رمايه هاي خارجي نه در عامل بيروني 
)تحري��م( كه در نب��ود زيرس��اخت هاي داخلي 
در اقتصاد كش��ور نهفته اس��ت. بر همين اساس 
»رج��وع ب��ه تجربه جهان��ي در زمينه تش��ويق 
س��رمايه گذاري خارجي« در مقام يك استراتژي 
و »ايج��اد ش��ركت هاي مش��ترك صادراتي« در 
مقام ي��ك تاكتيك مي تواند راه��ي براي جذب 
هر چه بيش��تر س��رمايه هاي خارجي به اقتصاد 
ايران باشد. بر اين اس��اس ايران مي تواند افزون 
بر اقدامات عاجل براي رفع تحريم هاي اقتصادي 
ب��ا تقويت بنگاه هاي اقتص��ادي داخلي آنها را به 
سمت ايجاد شركت هاي صادراتي مشترك سوق 
دهد و ب��ه اين ترتيب براي جذب س��رمايه هاي 
خارج��ي »اعتمادزايي« كن��د. از جمله اقداماتي 
ك��ه سياس��ت گذاران ايراني بايد در اين راس��تا 
انجام دهند نيز مي توان به »رفع ابهامات قانوني 
و دخالت هاي مس��تقيم و غيرمستقيم نهادهاي 
غيرمس��وول«، »ايج��اد ش��فافيت و صراحت در 
نوع نگاه كليه بخش ها به مقوله س��رمايه گذاري 
خارجي« و »تحول در ساختار سازماني و ارتقاي 
بهره وري ش��ركت هاي ط��رف ق��رارداد ايراني« 
اش��اره كرد. در همين راس��تا موسسه مطالعات 
و پژوهش ه��اي بازرگاني در گزارش پژوهش��ي 
به قلم علي س��ليم به ارائه يك بس��ته تش��ويقي 
براي سرمايه گذاري مشترك در كشور مبتني بر 
مولفه هاي مالي مالياتي، گمركي سرمايه گذاري 

مجدد و ساير موارد پرداخته است. 

 راه جذب سرمايه چيست؟
نظريه ه��اي متع��ددي در تبيي��ن آثار مثبت 
س��رمايه گذاري خارجي )از جمل��ه تامين منابع 
مالي ب��راي ايجاد ظرفيت هاي توليدي، توس��عه 
صادرات، انتقال فن��اوري، مهارت هاي مديريتي 
و توانمندي ه��اي س��ازماني( و از س��وي ديگ��ر 
آث��ار منف��ي )از جمل��ه بهره برداري يك س��ويه 
از مناب��ع طبيعي و بازار ميزبان، محدود ش��دن 
فض��اي فعاليت ب��راي بنگاه ه��اي داخلي، عدم 
ش��كل گيري س��رريزهاي فن��اوري و پيوندهاي 
پسين و پيش��ين با اقتصاد محلي و...( ارائه شده 
اس��ت. اما جمع بندي اين نظريات نشان مي دهد 
كه س��رمايه خارجي وس��يله يي اس��ت كه بسته 
ب��ه ويژگي هاي ان��واع آن، اس��تراتژي بنگاه هاي 
س��رمايه گذار، ش��رايط ورود س��رمايه، قوانين و 
مقررات كش��ورها و اينكه به كدام بخش و رشته 
جذب ش��ود، آث��ار متفاوتي برج��اي مي گذارد. 
ل��ذا عموم كش��ورهاي جهان درص��دد جذب و 
هدايت س��رمايه گذاري خارجي در حوزه هايي از 
اقتصاد و صنعت خود هس��تند ت��ا بتوانند از آثار 
بالفعل )تامين مالي سرمايه( و بالقوه آن )انتقال 
دارايي ه��اي فناوران��ه، مهارت ه��اي مديريتي و 
توانمندي ه��اي س��ازماني( برخوردار ش��وند. به 
همين دليل هم بسياري از كشورها، آژانس هايي 
را براي جذب س��رمايه گذاري خارجي تاس��يس 
ك��رده، قوانين��ي را در حماي��ت از فعاليت آنان 
تصويب نموده و همچنين بس��ته هاي تش��ويقي 
ب��راي ج��ذب و هدايت س��رمايه گذاري خارجي 
طراح��ي و اجرا مي كنند. يك��ي از مهم ترين اين 
قبي��ل سياس��ت ها تش��ويق ايجاد ش��ركت هاي 
مشترك صادراتي است. پرسش اما اينجاست كه 
ايران براي اس��تفاده از اين ظرفيت چه مي تواند 
بكند؟ گ��زارش جهاني س��رمايه گذاري نش��ان 
مي دهد كه در 15 سال اخير، ايران با وجود آنكه 
از منظر پتانس��يل جذب سرمايه گذاري خارجي 
در زمره كش��ورهاي با پتانس��يل ب��اال )جزء ربع 
اول( قرار دارد، اما عملكرد جذب س��رمايه ايران 
بسيار پايين و قابل مقايسه با كشورهاي همتراز 
نيست. گزارش مزبور، پتانسيل ايران براي جذب 
سرمايه گذاري خارجي طي دو دهه اخير را حتي 
باالتر از كشورهايي مانند »تركيه، هند و برزيل« 

ارزياب��ي مي كن��د، اما عملكرد كش��ور در جذب 
سرمايه خارجي طي همان مدت، بسيار ضعيف تر 
از آنها بوده است. اين روندي بلندمدت است كه 
ارتباطي هم با ش��رايط تحريم��ي اخير ندارد. بر 
اس��اس اين گزارش، با اس��تفاده از 12ش��اخص 
مختلف، پتانسيل جذب سرمايه گذاري مستقيم 
خارج��ي )FDI( در ايران تا س��ال 2۰11 و در 
ميان 141 كش��ور در رتبه يي بي��ن 51 و 54 و 
باالت��ر از »هند، برزيل و تركي��ه« قرار مي گيرد. 
اين در حالي اس��ت كه عملكرد كشور در زمينه 
س��رمايه خارجي ورودي، با وجود رش��د تا سال 
2۰11، رتبه 11۰ در ميان 141 كشور را داشته 
و در بهترين حالت س��هم حدود ۰.3درصدي از 
جريان س��االنه سرمايه گذاري مس��تقيم جهاني 
را ش��امل مي ش��ود. يكي از رويكردها در تجارب 
كش��ورهاي موفق در جذب موثر سرمايه گذاري 
خارج��ي و بهره مندي از مزاي��اي بالفعل )تامين 
مالي( و بالقوه )توس��عه صادرات، انتقال فناوري، 
اشتغال زايي و...( آن، تشويق سرمايه گذاري هاي 
مش��ترك )Joint venture( ميان شركت هاي 
خارجي و داخلي اس��ت. از آنجا كه اهداف اصلي 
اقتصادي و صنعتي كش��ور در سال هاي پيش رو 
ارتق��اي توليد، توس��عه صادرات و اش��تغال زايي 
اس��ت، تش��ويق س��رمايه گذاري هاي مش��ترك 
صادراتي مي توان��د به عنوان يك راهبرد كليدي 
براي نيل به اين اهداف مطرح شود. اما دستيابي 
به الگوي تشويق در ايران نيازمند آسيب شناسي 
جذب س��رمايه گذاري خارجي در كشور در ابعاد 
مختلف براي شناسايي چالش ها، محدوديت ها و 

فرصت هاي آن است. 

 رويكردهاي سه گانه 
پس از جن��گ جهاني دوم تاكن��ون نظريات 
متع��ددي در توضي��ح دالي��ل س��رمايه گذاري 
خارج��ي و تحليل آثار اين س��رمايه گذاري ها به 
ويژه در كش��ورهاي در حال توس��عه ارائه شده 

اس��ت. بررس��ي نظريه ها و تج��ارب بين المللي 
نشان دهنده اتخاذ س��ه رويكرد هستند: ديدگاه 
نخس��ت؛ جايگزين��ي واردات، دومي��ن ديدگاه 
س��ازوكار ب��ازار يا تش��ويق صادرات و س��ومين 
ديدگاه، جهش صنعت��ي و صادراتي با محوريت 
س��رمايه خارجي توس��ط كش��ورهاي مختلف. 
اتخاذ رويكردهاي اول و دوم توس��ط كشورهاي 
در حال توس��عه با نقدهاي متفاوتي همراه بوده 
است. محور اصلي اين نقدها آن است كه اگرچه 
سرمايه گذاري مس��تقيم خارجي پتانسيل بهبود 
توان رقابت��ي را دارد، اما اين امر به طور خودكار 
اتفاق نمي افتد و نيازمند سياس��ت هاي مناسب 
صنعتي و تجاري از سوي كشور ميزبان از جمله 
»الزامات عملكردي« يا تش��ويق »سرمايه گذاري 
مش��ترك صادراتي« اس��ت.  رويكرد س��وم كه 
توس��ط كش��ورهاي موف��ق اتخاذ ش��ده، نتايج 
متفاوتي را به همراه داش��ته اس��ت. اين رويكرد 
اصالح��ات اقتصادي را ضروري مي ش��مارد ولي 
بر لزوم تعامل هدفمند، مس��تمر و پرتراكم ميان 
ش��ركت هاي چندمليتي و نظام ه��اي توليدي و 
يادگي��ري و نوآوري يك كش��ور تاكيد دارد. اين 
تعامل زماني مطلوب اس��ت ك��ه منجر به ايجاد 
س��رريزها در به��ره وري و دس��تمزد، يادگيري 
فناورانه، توس��عه س��رمايه انس��اني و مسيرهاي 

جديد يادگيري و نوآوري شود. 

 چرا سرمايه گذاران نمي آيند؟
از ديگر س��و، بررس��ي ش��اخص هاي مهم در 
س��طح اقتص��اد كالن كش��ور، حاك��ي از وجود 
چالش ه��ا و محدوديت هايي اس��ت ك��ه گذار به 
وضعي��ت مطل��وب را در جذب س��رمايه گذاري 

خارجي با مشكل مواجه مي كند. 
چالش اول به باال بودن ريسك سرمايه گذاري 
در سال هاي گذشته برمي گردد كه طي سال هاي 
2۰۰۷ ت��ا 2۰14 مي��الدي، وضعي��ت مطلوبي 
نداش��ته اس��ت. هر چند با سياس��ت هاي دولت 

تدبير و اميد، بارقه هاي اميد در اين حوزه پديدار 
ش��ده اس��ت. چالش دوم در ارتب��اط با نرخ هاي 
رش��د اقتصادي نس��بتا پايين و همراه با نوسان 
در دو دهه گذش��ته اس��ت. چنين نوساناتي، آن 
هم در ش��رايط رش��د محدود، بيانگ��ر چيرگي 
بخش ه��اي نامول��د بر بخش ه��اي مولد، محيط 
كس��ب وكار نامطلوب، عدم انعطاف بخش توليد، 
ضعف بنيان ها و پشتوانه هاي فني آن و نامناسب 
بودن چش��م انداز بازار تقاضاس��ت. چالش سوم 
نرخ تورم باالس��ت. ت��ورم دو رقمي طي دو دهه 
اخير، هزينه هاي ع��دم اطمينان را افزايش داده 
و ريس��ك فعاليت اقتصادي را باال مي برد. چالش 
چهارم م��ازاد محدود حس��اب جاري كش��ور و 

كسري باالست. 
چال��ش پنجم در ارتباط ب��ا ناكارآمدي نظام 
مالياتي كشور اس��ت كه به لحاظ عدم شفافيت 
امور، مراحل متعدد و بروكراس��ي گسترده و نيز 
حس��اس نبودن به زمان و هزينه ها، در مجموع 
موج��ب طوالني ش��دن روند بررس��ي پرونده ها 
مي ش��ود. اي��ن مس��ائل از منظر س��رمايه گذار 
خارج��ي ك��ه از اصط��كاك با نهاده��اي دولتي 
به ويژه مالياتي فراري اس��ت، مشكل آفرين است. 
باتوجه ب��ه موارد ف��وق مي ت��وان نتيجه گرفت 
كه اقتصاد كالن كش��ور براي ج��ذب و پذيرش 
س��رمايه گذاران خارج��ي و اطمينان بخش��ي به 
سرمايه گذاري، از ش��رايط مطلوب فاصله داشته 
و اي��ن موضوع نيازمند بهبود فضاي كس��ب وكار 
و فضاي س��رمايه گذاري كش��ور اس��ت. يكي از 
سياس��ت هاي كلي��دي در تج��ارب كش��ورهاي 
موفق در جذب موثر س��رمايه گذاري خارجي در 
جهت نيل به اهداف مذكور، تش��ويق و تس��هيل 
شكل گيري س��رمايه گذاري مش��ترك خارجي-

داخلي با رويكرد صادرات گراست. اما ارائه مشوق 
س��رمايه گذاري مشترك صادراتي نيازمند فراهم 
آوردن شرايطي است كه در چارچوب آنها، گذار 
ب��ه وضع مطلوب جذب س��رمايه گذاري خارجي 

ميس��ر ش��ود. بر اين اس��اس به نظر مي رس��د، 
مي ت��وان به م��واردي از اين قبي��ل تحت عنوان 
الزامات جذب سرمايه گذاري خارجي اشاره كرد: 
»بهبود فضاي كسب وكار و فضاي سرمايه گذاري 
كش��ور، بازاريابي فعال و وجهه س��ازي در سطح 
بين المللي و هماهنگ نمودن سياس��ت صنعتي 

با سياست سرمايه گذاري خارجي.«

 تشويق سرمايه گذاري مشترك
ام��ا دول��ت چگون��ه مي توان��د ب��ه تش��ويق 
س��رمايه گذاري مش��ترك اهتمام بورزد؟ بس��ته 
تش��ويقي س��رمايه گذاري مش��ترك در تجارب 
كش��ورهاي منتخ��ب عموما در جه��ت افزايش 
كارايي و بهره وري س��رمايه گذاري هاي موجود، 
توس��عه ص��ادرات، ش��كل گيري توانمندي هاي 
س��ازماني نزد ش��ركاي محلي و انتق��ال فناوري 
و الگوه��اي مديريت��ي، به كار گرفته مي ش��ود. 
در همين راس��تا، ايران نيز ب��راي بهره بردن از 
فرصت ه��اي مش��ابه، نيازمند اقداماتي اساس��ي 
است. به عنوان نمونه، رفع تحريم هاي اقتصادي و 
تالش براي دسترسي سرمايه گذاران به بازارهاي 
جهاني بس��يار راهگشا خواهد بود. عالوه بر اين، 
زيرساخت هاي توليدي و خود شركت هاي داخلي 
ني��ز بايد از جه��ات گوناگون آماده پيوس��تن به 
بازارهاي جهاني شوند. بررسي مطالعات موردي 
نش��ان مي ده��د، در برخي نمونه ها، ش��ركت ها 
جهت ورود به كشور با ش��ركت هاي ايراني وارد 
مذاكره و مش��اركت و س��رمايه گذاري مشترك 
ش��ده اند. ام��ا در ادامه ي��ا به دلي��ل توانمندي 
ناكافي طرف ايراني در ابعاد مختلف يا به واسطه 
استراتژي ها و برنامه هاي شركاي خارجي، ادامه 
مش��اركت با اختالل مواجه شده است. لذا عالوه 
بر تقويت شركت هاي ايراني، مي توان با طراحي 
مش��وق هاي مناس��ب زمينه حضور شركت هاي 
بين الملل��ي را در بخش هايي كه كش��ور در آنها 

داراي مزاياي نسبي است، فراهم كرد. 
رف��ع ابهامات قانوني و دخالت هاي مس��تقيم 
و غيرمس��تقيم نهاده��اي غيرمس��وول نيز يكي 
از موضوعات��ي اس��ت ك��ه ب��ه ثب��ات و امنيت 
سرمايه گذاري آسيب مي زند. شفافيت و صراحت 
در نوع نگاه كليه بخش ها به مقوله سرمايه گذاري 
خارج��ي نيز نكته ديگري اس��ت ك��ه بايد مورد 
توجه ق��رار بگي��رد. باتوجه به اينك��ه در برخي 
برهه ها با تغيير كادر سياس��ي و قوه مجريه، نگاه 
و سياس��ت هاي مرتبط با سرمايه گذاري خارجي 
دچ��ار تغيي��ر و چالش ش��ده اس��ت، بايد نوعي 
وفاق و اجم��اع در اين مورد براي كليه احزاب و 
گروه هاي سياس��ي حاصل، منشور و برنامه مورد 
توافق همگان در اين مورد تدوين و در هر دولتي 
به آن عمل ش��ود. تهيه اين برنامه با مش��اركت 
كليه طرف ه��ا، مانع از تبديل موض��وع به اهرم 
رقابت هاي سياس��ي و بهره برداري هاي مرتبط با 
اعمال قدرت از س��وي طرف هاي سياسي خواهد 

شد. 
برخ��ي اقدام��ات ني��ز باي��د در داخ��ل خود 
شركت هاي عامل صورت بگيرند. به عنوان نمونه، 
تحول در س��اختار س��ازماني و ارتقاي بهره وري، 
موضوعي اس��ت ك��ه نبايد ب��ه آن بي توجه بود. 
عالوه بر اين، انتقال فناوري و الگوهاي مديريتي 
هم اهميت دارد. يكي از موضوعات و اهداف مهم 
در سرمايه گذاري خارجي افزايش توانمندي هاي 
فناورانه و به ويژه قابليت هاي نرم و پيش��رفته آن 
در حوزه ه��اي طراحي و مهندس��ي و نيز ارتقاي 
توانمندي تحقيق و توس��عه است. در نمونه هاي 
مورد بررس��ي مشاهده مي ش��ود كه قابليت هاي 
طراحي، نوآوري و توليد محصول جديد و تغيير 
فرموالس��يون محصوالت ش��ركت هاي بررس��ي 
شده، وابس��ته به واحد تحقيق و توسعه شركت 
مادر اس��ت و ش��ركت ها در اي��ران در اين مورد 
منفعل هس��تند ي��ا صرفا با تاس��يس يك واحد 
R&D نق��ش هماهنگ كنن��ده و منتقل كننده 
و آزمايش��گاه را دارند و لذا مش��اركت فعالي در 
طراحي، توس��عه و به توليد رساندن محصوالت 
جديد ندارند. افزون بر اين، ش��ركت هاي داخلي 
بايد به انج��ام فعاليت هاي بازرگان��ي به موازات 

فعاليت اصلي هم توجه داشته باشند. 

تيرماه س��ال 13۹5 بود ك��ه رييس جمهوري اليحه ايجاد ۷ 
منطق��ه آزاد تجاري - صنعتي و 12 منطق��ه ويژه اقتصادي را 
طي تش��ريفات قانوني به مجلس شوراي اس��المي تقديم كرد. 
پ��س از آن ني��ز دولت يك اليح��ه جديد در خص��وص ايجاد 
منطقه آزاد قصر ش��يرين را به مجلس ش��وراي اسالمي برد تا 
ايجاد اين 8 منطقه آزاد جديد در دس��تور كار مجلس ش��وراي 
اس��المي قرار گيرد. بر اس��اس اين اليحه ب��ه دولت اجازه داده 
مي ش��ود در استان هاي گلس��تان )اينچه برون(، ايالم )مهران(، 
اردبيل )اردبيل(، سيس��تان و بلوچستان )سيستان(، كردستان 
)بانه، مريوان(، هرمزگان )جاس��ك(، بوش��هر )بوشهر(، منطقه 
آزاد تجاري، صنعت��ي را در محدوده هايي كه به تصويب هيات 
وزيران مي رس��د، ايج��اد كند. به گزارش ايس��نا، مرتضي بانك 

درب��اره آخرين وضعيت اليحه ايجاد 8منطقه آزاد و 12 منطقه 
ويژه  اقتصادي جديد اظهار كرد: اين اليحه در كميس��يون هاي 
مربوطه در مجلس شوراي اس��المي مورد بررسي قرار گرفته  و 
تقريبا بحث در مورد ايجاد 8منطقه آزاد جديد در كميس��يون 
اقتصادي مجلس ش��وراي اس��المي به اتمام رسيده است و در 
م��ورد ايجاد 12منطقه ويژه  اقتصادي به يك جلس��ه براي حل 
مساله نيازمنديم. دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه  اقتصادي 
درب��اره اينكه چه زمان��ي اليحه ايجاد 8 منطق��ه آزاد جديد و 
12منطقه ويژه  اقتصادي به صحن علني مجلس شوراي اسالمي 
خواهد رفت، اعالم كرد: با آغاز س��ال جديد جلسات در رابطه با 
اين اليحه برگزار و در ارديبهشت ماه اين اليحه در صحن علني 

مجلس شوراي اسالمي جهت تصويب مطرح مي شود. 

صنعت 
رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: 
تس��هيل فضاي كس��ب و كار، كمك به بازس��ازي و نوسازي و 
تامين نقدينگ��ي واحدهاي توليدي 3 برنامه محوري س��ازمان 
صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان تهران در راس��تاي حمايت از 
توليد ملي است. به گزارش فارس، يداهلل صادقي در مورد برنامه 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان تهران جهت حمايت 
از توليد ملي گفت: تس��هيل فضاي كس��ب و كار كه نتيجه آن 
كنت��رل قيمت تمام ش��ده و ايجاد مزيت ب��راي كاالهاي توليد 

داخل است، يكي از برنامه هاي اصلي اين سازمان در حمايت از 
توليد كاالي ايراني اس��ت كه از طريق تش��كيل ستاد تسهيل و 
رفع موانع توليد به طور مرتب در حال پيگيري اس��ت. او افزود: 
كمك به بازس��ازي و نوس��ازي واحدهاي تولي��دي براي توليد 
كاالي با كيفيت تر و نوسازي ماشين آالت دومين برنامه محوري 
اين س��ازمان در راس��تاي حمايت از توليد كاالي ايراني اس��ت. 
صادق��ي بيان كرد: تامين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي 
از طري��ق هماهنگي با نظام بانكي يا هم��ان اجراي طرح رونق 
توليد برنامه محوري س��وم سازمان صنعت، معدن و تجارت در 

راس��تاي حمايت از توليد كاالي ملي اس��ت كه اي��ن 3 برنامه 
محوري هر يك داراي پروژه هاي خاصي اس��ت و به طور مفصل 
به آنها پرداخته خواهد ش��د. او با بيان اينكه فضاي كسب و كار 
يكي از موارد تاثيرگذار در افزايش هزينه  توليد براي توليد كننده 
است، گفت: عدم ثبات كافي در مقررات و رويه ها، قوانين تامين 
اجتماع��ي، مباحث مالياتي از جمله اين موارد اس��ت، در حالي 
ك��ه توليد كنندگان در ايجاد اين فضا نق��ش ندارند. او افزود: با 
استفاده از اختيارات قانوني يا اختياراتي كه در مصوبه دولت به 
ما داده شده، مشكالت و مسائل محيط كسب و كار ارزيابي و در 

ستاد تسهيل بررسي مي شود و از طريق اين ستاد اقدامات الزم 
در راس��تاي تسهيل فضاي كس��ب و كار انجام مي شود. رييس 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان ته��ران گفت: كاهش 
هزين��ه و زم��ان صدور مجوز يكي از برنامه ها ماس��ت تا افرادي 
كه قصد س��رمايه گذاري دارن��د، بتوانند با س��هولت اين كار را 
انجام دهن��د. صادقي با بيان اينكه چگونگي حمايت از صادرات 
غيرنفتي در بودجه ۹۷ اعالم شده و مجلس آن را تصويب كرده 
است، گفت: قاعدتا دستورالعمل آن اعالم مي شود و ما هم حتما 

از آن استفاده مي كنيم. 

تعيين تكليف وضعيت مناطق آزاد در ارديبهشت 

3 برنامه براي حمايت از توليد

اطالعات ارائه ش��ده در اين مطلب به دنبال اين است تا ضمن 
ارائه خالصه يي از وضعيت تج�ارت ك�االيي فيم�ابين دو كش���ور 
امريكا و چين در سال 2۰1۷ و تغييرات آن نسبت به سال ماقبل، با 
توجه به احتم�ال تاثير اف�زايش تعرف�ه ب�ر ك�اهش صادرات برخي 
كااله�اي امريكايي ب�ه كش�ور چ�ين، طي�ف گون�اگون كااله�اي 
م�ورد نظ�ر را شناس���ايي و در اختي���ار صادركنندگان كاالهاي 
ايراني قرار دهد تا نس��بت به بررسي امكان صادرات يا توسعه آن 
به كشور چين اقدام كنند. به گزارش معاونت بررسي هاي اقتصادي 
اتاق تهران، خالصه وضعيت تجارت كااليي امريكا و چين، تجارت 
كااليي دو كش��ور امري��كا و چين در س��ال 2۰1۷ بالغ بر ۶5۶.۶ 
ميليارد دالر بوده كه در مقايس��ه با س��ال 2۰1۶ حدود 1۰درصد 
افزايش داشته است. ارزش كاالهاي صادراتي چين به مقصد امريكا 

در س��ال 2۰1۷ به بيش از 52۶ميليارد دالر رس��يد كه نسبت به 
س��ال قب�ل آن بيش از 44ميليارد دالر افزايش داش��ته است. در 
مقابل صادرات كااليي امريكا ب�ه چ�ين ب�ا اف�زايش 12.8درص�دي 
معادل 13۰.4ميليارد دالر بوده است. تراز تجاري كااليي امريكا و 
چين در سال 2۰1۷ برابر با مثبت 3۹5.8ميليارد دالر به نفع چين 
ب�ود ك�ه در مقايس�ه ب�ا سال 2۰1۶ حدود 3۰ميليارد دالر افزايش 
داشت. به دنبال افزايش تعرفه واردات كاالهاي فوالد و آلومينيوم 
چيني به امريكا، وزارت بازرگاني چين طي اقدام متق�ابلي اع�الم 
كرد كه حدود 218رديف تعرفه كاالهاي صادراتي امريكا به چين 
را افزايش داده ك�ه ش���امل محص�والت س���اخته شده از فوالد، 
آلومينيوم، گوشت خوك، ميوه جات،  دانه هاي خوراكي و نوشيدني 

الكلي مي شود. 

روند صادرات كااليي امريكا به جهان و چين در 2017

بسته تشويقي سرمايه گذاري مشترك در كشور
ويژگي مشوق ها براي توسعه سرمايه گذاري مشتركانواع مشوق ها 

مالي 

 اعطاي وام كم بهره از صندوق توسعه ملي به شركت سرمايه گذاري مشترك به ميزان آورده سرمايه گذار خارجي در طرح هاي صادرات محور 
 استفاده از منابع مالي برنامه پيوند صنعتي توسط شركاي ايراني جهت انجام تعديل ها و اصالحات نياز و آماده سازي بنگاه براي ايجاد شركت مشترك با سرمايه گذار خارجي 

 تامين 5۰درصد از هزينه قراردادهاي همكاري با موسسات تحقيقاتي و دانشگاه ها جهت انجام پروژه هاي تحقيق و توسعه 
 ارائه تضامين الزم جهت پوشش ريسك سرمايه گذاري در حوزه هاي انرژي، زيرساخت و كاالهاي خريداري شده توسط دولت يا شركت هاي دولتي

مالياتي

 اعتبار مالياتي 1۰۰درصد به مدت 5 سال به شركت سرمايه گذاري مشترك در صورت صادرات 
 اعتبار مالياتي 1۰۰درصد درآمدهاي صادراتي

 اعتبار مالياتي 5۰درصد براي 5 سال در صورت اجراي پروژه هاي توسعه و ارتقاي تامين كنندگان به نحوي كه منجر به دو برابر شدن تامين داخلي شود
 اعتبار سرمايه گذاري معادل دو برابر هزينه هاي R&D به عنوان هزينه هاي قابل كسر از درآمد مشمول ماليات

 معافيت از عوارض گمركي براي شركت سرمايه گذاري مشترك در صورت صادراتگمركي
 معافيت از عوارض گمركي جهت واردات ماشين آالت و تجهيزات نوسازي و نرم افزارهاي مختلف 

 انتقال بخشي از مطالبات كارگري به تامين اجتماعي براي اصالح ساختار شركت، بسته به پتانسيل ايجاد اشتغال جديد و صادراتساير
 صدور ويزا و مجوز كار بلندمدت براي مديران و كارمندان ارشد خارجي و خانواده هاي آنها 

توام با سرمايه گذاري 
مجدد

 به ميزان سرمايه گذاري مجدد درآمدها جهت نوسازي و توسعه ظرفيت توليد )از زمان آغاز بهره برداري از سرمايه گذاري مجدد( ماليات سود ابرازي براي 5 سال با نرخ صفر 
محاسبه مي شود 
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15 نفت و انرژي
 گرايش به كاالي ايراني

در گرو قيمت و كيفيت مناسب
خبرگزاري صدا و سيما  وزير نفت، ارتقاي كيفيت 
و توج��ه به قيمت رقابتي را از جمله راهكارهاي عملي 
حمايت از توليد داخلي عن��وان كرد و گفت: ترغيب و 
تش��ويق مردم به مصرف كاالي ايراني نيازمند توجه به 
اين دو اصل اس��ت. بيژن زنگنه در برنامه »س��كه تمام 
بهار« راديو اقتصاد با اش��اره به نامگذاري س��ال ۹۷ از 
س��وي رهبر معظم انقالب به عنوان »حمايت از كاالي 
ايراني« گفت: هزينه هاي زيادي به توليدكنندگان كشور 
تحميل مي ش��ود و برنامه ريزي ها و سياس��ت گذاري ها 
بايد به نحوي باش��د كه صنعتگ��ران داخلي بتوانند در 
ش��رايط رقابتي به فعاليت بپردازن��د. وي با بيان اينكه 
فعاليت واحده��اي توليدي و صنعت��ي در يك فضاي 
غيررقابتي، تبعات منف��ي زيادي از جمله افت كيفيت 
و افزايش قيمت را به همراه خواهد داش��ت، يادآور شد: 
در ب��ازار امروز هر قدر ب��راي ورود كاالها به ويژه از نوع 
مصرفي تعرفه و ش��رايط سختگيرانه وضع شود، اما در 
برابر كيفيت و قيمت كاالهاي داخلي مناس��ب نباشد، 
قاچ��اق افزايش مي يابد. وزير نف��ت ادامه داد: حمايت 
از كاالي ايران��ي تنها در جلوگي��ري از واردات كاالهاي 
خارجي خالصه نمي ش��ود، بلكه برنامه ها و سياست ها 
بايد در جهتي باش��د ك��ه مردم روز به روز نس��بت به 
كاالهاي ساخت داخل تمايل بيشتري نشان دهند. وي 
گفت: شوق آفريني در مردم براي مصرف كاالهاي ايراني 
در س��ايه ارتقاي كيفيت و قيمت مناسب نمود عملي 
پي��دا مي كند. زنگنه عنوان كرد: درصد قابل توجهي از 
تجهي��زات مورد نياز در اجراي قراردادهاي جديد نفتي 
بايد از محل ساخت داخل تامين شود. وي با بيان اينكه 
امسال بالغ بر ۶ ميليارد دالر قرارداد نفتي با شركت هاي 
ايراني امضا مي ش��ود، ادامه داد: فهرس��تي از كاالهاي 
باكيفيت و قيمت مناسب ايراني ضميمه اسناد مناقصه 
و قراردادها خواهد شد كه شركت هاي برنده مناقصه ها 
ملزم ب��ه خريد تجهيزات مورد نياز اج��راي پروژه هاي 

نفتي از داخل هستند. 

تريبون وزير

 تالش كره براي
كاهش وابستگي نفتي به ايران 
تس�نيم  ش��ركت هيون��داي اويل بان��ك يكي از 
مش��تريان كره يي نفت ايران با هدف كاهش وابستگي 
به نفت ايران، نخس��تين محموله ميعان��ات خود را از 
ن��روژ خريداري كرده اس��ت. ب��ه گزارش رويت��رز، دو 
منبع آگاه گفتند، شركت هيونداي اويل بانك، يكي از 
مشتريان كره يي نفت ايران با هدف كاهش وابستگي به 
نفت ايران، نخس��تين محموله ميعانات خود را از نروژ 

خريداري كرده است. 
س��اير خريداران كره يي ميعانات ايران نيز به دنبال 
يافت��ن تامين كنندگان��ي غي��ر از ايران هس��تند تا در 
صورت وضع مج��دد تحريم هاي امريكا عليه ايران اين 

عرضه كنندگان را جايگزين ايران كنند. 
اين منابع گفتند، شركت هيونداي اويل بانك، ۷00 
هزار بش��كه ميعانات اورمن النج از شركت استات اويل 

جهت تحويل در ماه ژوئن خريداري كرده است. 
سخنگوي شركت هيونداي اويل بانك از اظهارنظر 
در اين باره خودداري كرده و مقامات اين ش��ركت نيز 
براي اعالم نظر در دسترس نبوده اند. يكي از اين منابع 
با اشاره به شركت هيونداي اويل بانك گفت: »عرضه و 
تقاضا در بازار ميعانات بسيار نزديك به هم است، بنابراين 
آنها هر قدر مي توانند مي خرند.« به گفته سه منبع آگاه، 
ش��ركت ملي نفت ايران از ابتداي سال جاري ميالدي، 
هر ماه 3 ميليون بشكه از عرضه ميعانات پارس جنوبي 
به كره جنوبي را كاهش داده اس��ت، زيرا ميزان توليد 
ميعانات ايران كاهش يافته و اين كشور فعاليت هاي يك 

مجتمع پااليشگاهي جديد را آغاز كرده است.
صادرات ميعانات ايران به آسيا در سه ماهه نخست 
 امس��ال نس��بت به بازه زماني مش��ابه س��ال گذشته
3۹ درص��د كاهش يافته و به حدود 348هزار بش��كه 
در روز رسيده اس��ت.  ديگر خريداران كره يي از جمله 
ش��ركت هاي اس كي انرژي و هانوها توتال نيز به دنبال 
ديگر عرضه كنندگان ميعانات در كش��ورهاي استراليا، 
قطر و گينه اس��توايي هستند تا آنها را جايگزين ايران 
كنند. اين شركت ها همچنين به عنوان جايگزيني براي 
خوراك مجتمع ه��اي خود اقدام به خري��داري نفتاي 

سنگين كرده اند. 
يك منبع مطلع در يك پااليشگاه كره يي كه به دنبال 
خريداري ميعانات از منابعي غير از ايران اس��ت، گفت: 
»م��ا خيلي به منبع تامين ميعانات اهميت نمي دهيم، 
بلكه مهم قيمت و ميزان انطباق نفت خريداري شده با 
مجتمع هاي ماست.« وي كه نخواست نامش فاش شود، 
افزود: »به نظر مي رسد كه بسياري از شركت ها به دنبال 
تنوع بخشي به منابع تامين ميعانات خود هستند، زيرا 
ما نمي خواهيم در صورت وضع تحريم هاي امريكا عليه 
ايران در ماه مه  در وضعيت بي دفاع گير كنيم.« قطر از 
كاهش عرضه ميعانات ايران منتفع شده، به نحوي كه 
مابه التفاوت قيمت ميعانات قطر به نزديكي باالترين رقم 

سال جاري رسيده است. 

 پايبندي باالي مسكو
به توافق نفتي

ش�انا  روس��يه اعالم كرد كه پايبندي اش به توافق 
جهان��ي كاهش توليد نفت در ماه گذش��ته ميالدي به 

۹3,4 درصد رسيده است.
به گزارش رويترز از مس��كو، الكس��اندر نواك وزير 
انرژي روس��يه )دوش��نبه ۱3 فروردين ماه( اعالم كرد: 
پايبندي اين كشور به توافق جهاني كاهش توليد نفت 
در ماه مارس س��ال ۲0۱8 مي��الدي ۹3,4درصد بوده 

است.
وي همچنين اعالم كرد: روسيه به طور كامل به هدف 
دستيابي به توازن در بازار جهاني نفت پايبند است. به 
گفته وزير انرژي روسيه، نوسان در توليد نفت اين كشور 
در ماه مارس سال جاري ميالدي، نتيجه تحول فصلي 
در بازار داخلي و افزايش تقاضاي گاز بوده است. روسيه 
به دليل س��ابقه نه چندان مثبت خ��ود در پايبندي به 
توافقات اينچنيني از ابتدا محل ترديد بسياري از ناظران 
و فعاالن بازار نفت بوده اس��ت. در ادامه اما اين كش��ور 
پايبندي قابل توجهي را در كاستن از سطح توليد خود 

به خرج داده و عمال موجب شگفتي شد. 

كوتاه از دنياي انرژي

رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد 

راهكار حمايت غير رانتي از توليد در نفت 

گزارش »تعادل« از فعال شدن استارت آپ هاي شست وشوي بدون آب اتومبيل در ايران 

كارواش درب منزل! 
گروه انرژي 

براي خيلي ه��ا، كارواش رفتن هم��واره يكي از 
بزرگ ترين معضالت بوده اس��ت. ج��دا از وضعيت 
نه چن��دان منظم��ي ك��ه ب��راي ورود ب��ه اغل��ب 
كارواش هاي س��نتي وج��ود دارد، پرداخت اجباري 
انعام به كاركنان و زماني كه بايد به اجبار در مكان 
كارواش صرف ش��ود، درنهايت باعث مي شود شمار 
زيادي از صاحبان خودروها، عطاي نظافت آن را به 
لقاي آن بخش��يده و اتومبيل شان را به جايي براي 

نوشتن عبارت »لطفا مرا بشوييد« تبديل كنند. 
به طور كلي در دنيا 4 روش براي شست و ش��وي 
اتومبيل ه��ا با آب مرس��وم اس��ت. شست و ش��وي 
اتوماتي��ك، شست وش��وي تونل��ي، شست وش��وي 
سلف س��رويس و شست وشوي دستي. اين روزها اما 
نام روش هاي شست و شوي اتومبيل »نانو« بسيار به 
چش��م مي خورد. روش هايي كه از ديدگاه بسياري 
براي كاس��تن از حجم آب مصرفي در كارواش هاي 

سنتي بسيار عاقالنه به نظر مي رسد. 
مواد نانو در واقع موادي شيميايي هستند كه در 
مقياسي بس��يار كوچك توليد مي شوند. اين روش 
توليد ب��راي ايجاد ويژگي هاي جدي��د در اين مواد 
در قي��اس با ورژن غيرنانوي همان ماده اس��ت. اين 
ويژگي ها باعث ش��ده اند كه م��واد نانو عمال، فصلي 
جدي��د را در ه��ر نوع شست وش��ويي ايجاد كرده و 
اين تصور كالس��يك كه »آب« پ��اي ثابت هرگونه 

شست وشويي است را به چالش بكشند. 

 ه��ر چند اغل��ب بر اين ب��اور هس��تند كه اين 
روش در ايران طرفدار چنداني ندارد، بررس��ي هاي 
همش��هري نتايجي متفاوت را به دنبال داشته است. 
كارواش ه��اي نانو پاي خود را به اس��تارت آپ ها باز 
كرده و با بهره گيري از فضاي به وجود آمده در اين 

زمينه، براي خود مشترياني جمع كرده اند. 
از نمونه هاي داخلي اين كارواش ها مدعي است 
كه تفاوت آن با ديگر كارواش هاي نانو در آن اس��ت 
كه خدمات شست و شوي اتومبيل را در درب منزل 
يا پاركينگ ش��ما انجام مي دهد. در اين استارت آپ 
كه خدمات ديگر مرتبط با خودرو نيز ارائه مي شود، 
شما نوع شست و شو را انتخاب كرده و سپس با فرد 

موردنظر ساعت مدنظرتان را هماهنگ مي كنيد. 
يكي از كارشناس��ان در مورد ميزان اس��تقبالي 
ك��ه كارب��ران از كارواش نانو كرده ان��د به »تعادل« 
مي گويد: »ما كارمان را از ۱0 آذر ماه شروع كرديم، 
اس��تقبال از كارواش نان��و از انتظار ما بيش��تر بوده 

است.
اكن��ون به صورت متوس��ط روزان��ه 40 الي 45 
خودرو متقاضي اين نوع از شست و شوها هستند.« 

البته اين دس��ته كارواش ه��ا نمونه هاي خارجي 
فراوان��ي دارد. »اكو اس��مارت واترلس اتوكار« يكي 
از نمونه هاي خارجي اين كس��ب و كار است كه در 
آستين تگزاس راه اندازي شده است. اين اپليكيشن 
در نق��اط مختلفي همچون مح��ل كار، پاركينگ و 
محل خريد به مشتريان خود خدمت ارائه مي كند. 

اما اگرچه در ظاهر و از لحاظ منطقي، جايگزين 
شدن كارواش هاي نانو با كارواش هاي سنتي بسيار 
قابل دفاع به نظر مي رس��د، ام��ا اين نوع كارواش ها 

نيز مخالفاني دارد. 
رندي كرسل رييس سابق »انجمن كارواش هاي 
غرب امريكا« از همين دسته است. او به لس آنجلس 
تايمز مي گويد: »از نظر من كارواش هاي بدون آب، 
يك جور حيله براي فروش محصوالت شيميايي كه 
در اين پروسه به كار مي روند، محسوب مي شوند.« 
نگاه��ي ب��ه وب س��ايت فروش��گاه آم��ازون تا 
ح��دودي صحبت ه��اي كرس��ل را تايي��د مي كند. 
»تجهي��زات شست و ش��وي ب��دون آب اتومبي��ل« 
يكي از گس��ترده ترين زيرمجموعه ه��اي فروش را 
در اين وب س��ايت ب��ه خود اختصاص داده اس��ت. 
ان��واع اس��پري ها و محلول هاي��ي ك��ه در فرآين��د 
اي��ن ن��وع شست و ش��و ب��ه كار مي رون��د در اي��ن 
 قس��مت به فروش مي رس��د. اين تجهيزات از 5 تا 

3۷ دالر امريكا قيمت دارند. 
كرس��ل همچنين زمان طوالني و نسبتا دو برابر 
الزم براي شست  و شوي بدون آب اتومبيل در قياس 
ب��ا روش هاي شست و ش��وي س��نتي را نقطه ضعف 
بزرگ اين روش مي داند. كارواش هاي واتر اسمارت 
در جهان، اشكال جالب توجه ديگري غير از نانو نيز 
پي��دا كرده اند. براي مثال »واتراس��مارت« نوعي از 
كارواش اس��ت كه با صابوني  ساخته شده از نارگيل 

اتومبيل ها را شست و شو مى دهد. 

 راه حل مياني
هر چند برخي تص��ور مي كنند كه كارواش هاي 
نانو در كش��ورهاي پيشرفته بس��يار مورد استقبال 
اس��ت اما واقعيت اين اس��ت كه عوام��ل مختلفي 
ك��ه در باال از آن نام برده ش��د، باعث ش��ده اند در 
پيشرفته ترين كش��ورها از لحاظ صنعتي نيز مردم 
زيادي هن��وز طرفدار روش هاي س��نتي كارواش و 
حتي كارواش هاي »دستي« در مقابل كارواش هاي 

»اتوماتيك« باشند. 
از س��ويي، فرهن��گ حماي��ت از مص��رف بهينه 
آب در اين كش��ورها سبب ش��ده كه كارواش هاي 
س��نتي به سوي روش هايي حركت كنند كه بر پايه 
»تصفيه« و »بازچرخاني« آب مورد استفاده در هر 
شست و شو استوار هستند. طبق اطالعات موجود در 
گزارش اتحاديه كارواش هاي اياالت متحده، بسياري 

از صاحبان اين مش��اغل در اين كشور به سوي اين 
سيستم حركت كرده اند. 

 تجربه اي از كارواش نانو 
حدود س��اعت 5 عصر است كه مردي با موتوري 
ك��ه در صندوق آن مواد ش��وينده نانو ق��رار دارد، به 
درب منزل مي  رسد. برايش طبيعي است كه به عنوان 
مشتري كه تا به حال تجربه اين نوع از شست وشوي 

خودرو را نداشته ايم، پرسش هايي داشته باشيم.
توضي��ح مي ده��د ك��ه ه��ر ك��دام از اي��ن مواد 
چ��ه كارب��ردي دارن��د، يك��ي ب��راي تاير ماش��ين، 
يك��ي براي س��طح ماش��ين، م��وردي ديگ��ر براي 
صندلي ه��ا و... از بدنه خودرو ش��روع ك��رده و حدود 
 يك س��اعت مش��غول شست وشو مي ش��ود. نتيجه 
جالب توجه است؛ بدون آب هم ماشين تميز مي شود! 

گروه انرژي  مهدي نيكوئي  
رهب��ر معظم انقالب س��ال ۹۷ را س��ال حمايت 
از كاالي ايران��ي نامگذاري كرد تا در ش��رايطي كه 
كشور با مش��كل بيكاري و ركود مواجه است، تمام 
بخش هاي كش��ور، خود را متمرك��ز بر بهبود اوضاع 
كنند. اما مس��اله آن اس��ت كه دست كم در صنعت 
نفت مدت هاس��ت كه مساله بومي س��ازي كاالها و 
تجهيزات مورد نياز مطرح ش��ده اس��ت و وزير نفت 
ني��ز حدود ۲س��ال پيش از تولي��د ۱0 گروه كاالي 
پرمصرف صنع��ت نفت در داخل كش��ور خبر داده 
بود. وي يك��ي از داليل اين موضوع را خوداتكايي و 
جلوگيري از مشكالتي بيان كرد كه در دوران تحريم 
و ب��راي تامين برخي كاالها به وج��ود آمده بود. اما 
اكنون كه باز هم دولت امريكا س��خن از تحريم هاي 
جديد مي راند و كشور نيز به اشتغال نيازمند است، 
س��راغ رضا پديدار رييس سابق هيات مديره انجمن 
سازندگان تجهيزات صنعت نفت و رييس كميسيون 
انرژي اتاق بازرگاني تهران رفتيم تا به اين پرس��ش 
پاس��خ دهيم كه در س��الي كه »حماي��ت از كاالي 
ايران��ي« نام دارد، چ��ه افقي ب��راي توليد كاالهاي 
ايران��ي در صنعت نفت وجود داش��ته و اساس��ا اين 

توليد در چه وضعي است؟ 
رض��ا پدي��دار ريي��س كميس��يون ان��رژي اتاق 
بازرگاني تهران در پاس��خ به اين پرس��ش كه اساسا 
وضعي��ت توليدات »داخلي« كااله��ا و تجهيزات در 
صنعت نف��ت و حمايت از آن تاكن��ون چطور بوده 
اس��ت، عنوان كرد: »با آنكه امسال مساله حمايت از 
توليدات داخلي كشور جنبه رسمي تر به خود گرفته، 
موض��وع حمايت از تولي��د داخلي در صنعت نفت و 
س��اخت ۱0 گروه كااليي استراتژيك اين صنعت در 
كش��ور مربوط به حدود ۲ س��ال پيش است. از آن 
زم��ان نيز قراردادهاي مختلف��ي در اين زمينه امضا 
و اقدامات الزم انجام ش��ده و نشست هاي بسياري با 

سازندگان داخلي برگزار شده است.«
او در تشريح اقدام هايي كه در اين زمينه صورت 
گرفته عنوان كرد: » تعداد قراردادهاي امضا شده در 
اين مدت، 54 يا 55 مورد بوده و س��ازندگان داخلي 
با معرفي يك شريك خارجي، آمادگي خود را براي 
ايج��اد خط توليد در داخل كش��ور اع��الم كرده اند. 
براس��اس اين قراردادها امكان انتقال و كسب دانش 
خارجي هم براي س��ازندگان ايراني فراهم مي شود. 
ش��ركاي خارجي در اين فرآيند دانش فني و گاهي 
مق��داري از م��واد اوليه مورد نياز را ب��ه ايران آورده 
و محص��والت مدنظر را توليد مي كنن��د. در نهايت 
ني��ز كاالهاي توليد ش��ده به وس��يله وزارت نفت و 
مصرف كنندگان نهايي كه همان ش��ركت هاي تابعه 

وزارت نفت هستند، خريداري مي شود.« 
اما آن طور كه مش��خص اس��ت، روند و سازوكار 
حمايتي ترتيب داده ش��ده ب��راي كاالهاي صنعت 
نفت ب��ا چالش هايي نيز مواجه بوده اس��ت. پديدار 
در مورد مش��كالتي كه در س��ال هاي گذشته پيش 
روي تولي��د داخلي كاالها و تجهي��زات نفتي وجود 

داشته و ميزان عقب ماندگي از برنامه ها بيان كرد: در 
برخي موارد به دليل مشكالت اقتصادي و نقدينگي، 
وزارت نفت و مديريت تامين كاالي نفت نتوانسته اند 
پيش پرداخت ه��اي الزم را پرداخت كنند و به دليل 
وقف��ه  ايجاد ش��ده در فرآيندها برخ��ي برنامه ها از 

زمانبندي خود عقب ماند ه اند. 
ب��ا وجود اي��ن مس��ائل، ناظران ب��ازار تجهيزات 
صنع��ت نفت در ايران از جمله پديدار كه براي چند 
س��ال متوالي رياست انجمن س��ازندگان تجهيزات 
صنع��ت نفت را بر عهده داش��ت، اعتق��اد دارند كه 
طرح ۱0 گروه كاالي پر مصرف پيش��رفت هايي نيز 
داشته اس��ت. پديدار درباره جزئيات پيشرفت توليد 
۱0 گ��روه كاالي پرمصرف صنعت نفت در ۲ س��ال 
گذش��ته بيان كرد: »پروژه نخس��ت، پروژه ساخت 
تجهيزات س��رچاهي و تجهي��زات درون چاهي بود. 
قراردادها در اين پروژه بسته شده اما تمام موارد آن 
اجرا نشده اس��ت. در نهايت پروژه به توليد نهايي و 

انبوه منجر نشده است.« 
او ادامه داد: » در مورد پروژه پمپ هاي اي اس پي 
يا پمپ هاي درون چاهي، قراردادها بس��ته ش��ده اما 
هن��وز عمليات اجرايي آغاز نش��ده اس��ت. در واقع 
مقدمات آماده شده اما هنوز به توليد نرسيده اند. در 
پروژه توليد انواع مته هاي حفاري نيز با دو ش��ركت 
قرارداد بسته شده اما هنوز به توليد محصول نرسيده 

است.« 
تن��وع كاالهاي مصرف��ي در صنعت نف��ت زياد 
بوده و همين باعث ش��ده اس��ت، مس��ووالن دست 
ب��ه اولويت بندي براي حمايت از اي��ن كاالها بزنند. 

»توليد ش��يرهاي ايمني و تجهي��زات جانبي« يكي 
از ديگ��ر مواردي اس��ت كه طبق اظه��ارات رييس 
كميس��يون انرژي اتاق بازرگاني تهران قراردادهاي 
مربوط به آن بسته شده و برخي از آنها هم به توليد 

رسيده اند. 
پدي��دار در ادامه عن��وان كرد: » ق��رارداد توليد 
لوله ه��اي موس��وم به لوله ه��اي ب��دون درز نيز در 
زمستان سال گذشته منعقد شده است. پروژه ساخت 
الكتروموتورهاي ضد انفجار نيز در دس��تور كار قرار 
داشته كه قراردادها بسته شده و پيش پرداخت هاي 
الزم نيز داده شده اما هنوز به محصول نهايي و توليد 

تجاري نرسيده است.«
آن طور كه رييس س��ابق استصنا عنوان مي كند، 
ج��ز اين موارد رويكرده��اي حمايتي ديگري نيز به 
ص��ورت مقطع��ي در كاالهاي صنع��ت نفت وجود 
دارد، او در اين زمين��ه عنوان كرد: » توليد قطعات 
ماش��ين هاي دوار مانند توربين و كمپرسور از ديگر 
پروژه هاي برنامه ريزي ش��ده صنعت نفت اس��ت كه 
البته به صورت مقطعي و موردي اس��ت و اين پروژه 

در حال اجراست.«
اما آن طور كه مش��خص اس��ت، گ��روه كاالهاي 
اس��تراتژيك، فوالده��اي آلياژي و پ��روژه ابزارهاي 
اندازه گيري در حفاري و پيگ هاي هوشمند تاكنون 

هيچ پيشرفتي نداشته اند. 
تولي��د ۱0  پدي��دار در جمع بن��دي وضعي��ت 
گ��روه كاالي اس��تراتژيك صنعت نفت بي��ان كرد: 
اكث��ر فعاليت ه��ا پس از گذش��ت ۲س��ال هنوز در 
مرحله مطالعات و طراحي هس��تند، بخش��ي از آنها 

پيش پرداخت گرفته اند و بخشي نگرفته اند اما به طور 
كل��ي هنوز به مرحله توليد و عرضه نرس��يده اند. در 
اي��ن ميان 3 گ��روه آخر كاالها بدتري��ن وضعيت را 
دارند و با بالتكليفي هنوز مناقصه هايشان نيز انجام 

نشده است. 
او در تشريح حوزه هايي كه دولت مي تواند از طريق 
آنه��ا از توليد كاالهاي داخل��ي صنعت نفت حمايت 
كند، بيان كرد: مهم ترين مس��اله، حمايت هاي مالي 
اس��ت كه البته به دليل مشكالت اقتصادي و كمبود 
ارز، دول��ت توانايي چنداني ب��راي انجام اين حمايت 
نداشته است. با توجه به اين شرايط، دولت دست كم 
مي توان��د در گام نخس��ت از كاالها و محصوالتي كه 
بومي س��ازي ش��ده اند، حمايت كند. با توجه به آنكه 
بومي س��ازي تجهيزات و كاالهاي صنعت برق از ۲0 
س��ال پيش شروع ش��ده و بس��ياري از تجهيزات و 
كاالها در كشور توليد مي شوند، دولت مي تواند براي 
آنه��ا اقدام به حمايت مال��ي، تخصيص تخفيف هاي 
مالياتي، تخفيف بيمه، گشايش اعتبارهاي اسنادي و 
سفارش دهي انبوه كند. اما عالوه بر اين پروژه هاي به 
توليد رسيده، حمايت مالي و فني از توليدكنندگان 
۱0گ��روه كاالهاي اس��تراتژيك مي توان��د منجر به 
دس��تيابي به هدف بومي سازي تجهيزات و كاالهاي 

صنعت نفت شود. 
ريي��س هيات مديره اس��تصنا در خصوص امكان 
جذب سرمايه هاي خارجي و جبران كمبود حمايت 
مالي از بومي سازي بيان كرد: بر اساس قراردادهايي 
كه هم اكنون متداول اس��ت، ش��ركت هاي خارجي 
ب��راي نظ��ارت و توليد به اي��ران مي آيند. در چنين 

ش��رايطي اگر قرار باشد، تامين س��رمايه هم به آنها 
واگذار شود، نياز است تا سود زيادي به آنها پرداخت 
شده و هزينه قراردادها باالتر مي رود. از اين رو صرفه 
اقتصادي در آن اس��ت كه مناب��ع مالي مورد نياز از 

داخل كشور تامين شود. 
وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه چه راهكاري 
ب��راي تبديل نش��دن حمايت ه��اي وزارت نفت به 
»رانت« ب��راي توليد داخل ك��ه در نهايت خروجي 
آن كيفي��ت پايي��ن محص��ول اس��ت وج��ود دارد، 
عنوان كرد: » بر اس��اس آخري��ن آمارها، تعداد كل 
توليدكنندگاني كه در س��امانه وزارت نفت ثبت نام 
كرده اند، ۱400مورد اس��ت. حتي اگر وزارت نفت از 
تمام اين شركت ها درخواست توليد تجهيزات و كاال 
كن��د، باز هم براي تامين نياز داخلي كافي نيس��ت؛ 
چرا كه حدود ۲,۱ميلي��ون قطعه كاالها فقط براي 
تجهي��ز )و نه تعمير و نوس��ازي( صنع��ت نفت نياز 
اس��ت. در نتيجه پتانسيل ايجاد رانت در اين زمينه 

وجود ندارد.« 
اين فعال با س��ابقه صنعت نفت افزود: هم اكنون 
كش��ور ظرفيت تولي��د ۷0درصد از اي��ن قطعات را 
دارد كه البته اگر نگاهي واقع بينانه داش��ته باش��يم، 
بايد بيان كنيم ك��ه احتماال تنها 50درصد ظرفيت 
توليد فعال وجود دارد. اما 50درصد باقيمانده را هم 
مي توان با سرمايه گذاري هاي مشترك و با همكاري 
شركاي خارجي توليد كرد كه البته نيازي به چنين 
كاري نيس��ت؛ چرا كه تم��ام كاالها و قطعات صرفه 
اقتص��ادي ندارند و قرار نيس��ت هر كش��وري تمام 

محصوالت مورد نياز خود را در داخل بسازد. 
رييس س��ابق هيات مدي��ره انجمن س��ازندگان 
تجهي��زات صنعت نف��ت ايران در پاي��ان بيان كرد: 
به طور كلي معناي حمايت از توليد ملي آن نيس��ت 
ك��ه تمام درهاي مملكت را بس��ته و هر محصول و 
كاالي بي كيفيت توليد ش��ده يي را خريداري كنيم. 
كاالهاي توليد ش��ده ايراني بايد رقابت پذير باش��ند 
و عالوه ب��ر كيفيت خوب بتواند با قيمت مناس��ب 
با كاالهاي توليد ش��ده در كش��ورهاي ديگر رقابت 
كند. در اي��ن ميان دولت هم موظف خواهد بود كه 
كاالهاي م��ورد نياز را در ص��ورت موجود بودن در 
كشور از داخل تامين كند. در صورت نبود توانايي در 
توليدكنندگان براي توليد قطعه يي مشخص، دولت 
به موازات واردات قطعه به بررسي دليل اين موضوع 
پرداخته و مشكالت مختلفي مانند كمبود اعتبار يا 
نياز به اعتبار اس��نادي را رفع كند. از طرفي اعطاي 
امتيازاتي مانند بخشودگي مالياتي باعث مي شود تا 
توليدكنندگان داخلي مسير دشوار اوليه را پشت سر 
بگذارند. پس از آنكه اين شرايط براي توليدكنندگان 
فراهم شد، آنها بايد ش��رايط را به نحوي رقم بزنند 
كه بتوانند بدون حمايت هاي گمركي با شركت هاي 
خارج��ي رقابت كنن��د. از ديگر وظاي��ف آنها ايجاد 
اش��تغال اس��ت تا به عنوان مثال در ازاي حمايت از 
توليد داخلي، ۱00 هزار ش��غل جديد براي كش��ور 

فراهم شود. 

تعادل 
شهرونداني كه در منازل خود تجهيزات توليد برق تجديدپذير نصب كنند، خواهند توانست از اين طريق كسب 
درآمد داش��ته باش��ند. به گزارش پايگاه خبري توانير و به نقل از روابط عمومي ش��ركت توزيع نيروي برق تهران 
بزرگ؛ با توجه به مصوبه وزارت نيرو در زمينه خريد تضميني برق از نيروگاه هاي تجديدپذير و پاك، توافقنامه يي 
براي خريد برق از مش��تركان در محدوده ش��بكه تحت پوشش اين شركت بين سازمان انرژي هاي تجديدپذير و 
بهره وري برق و ش��ركت هاي توزيع منعقد ش��ده است. بر اين اس��اس براي حمايت از توليد داخلي و بومي سازي 
نيروگاه هاي تجديدپذير و پاك، نرخ خريد از واحدهايي كه با تجهيزات برخوردار از دانش فني، طراحي و ساخت 
داخل احداث مي شوند، حداكثر تا 30درصد افزايش مي يابد و سامانه هاي نصب شده به وسيله يك كنتور مستقل 
اس��تاندارد و مورد تاييد ش��ركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ به ش��بكه وصل خواهند شد.معاونت مهندسي و 
نظ��ارت ش��ركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در اين خصوص گفت: مبل��غ خريد تضميني به ازاي برق تزريق 
شده بر اساس قرائت دستگاه هاي اندازه گيري و صورت حساب صادره خواهد بود. قرائت به صورت دوره يي توسط 
مامور قرائت اين شركت انجام و بر اساس صورت حساب و جدول تعرفه، هزينه فروش برق به متقاضي در فواصل 
زماني معين و پس از تاييد صورت وضعيت توسط شركت ساتبا، از سوي شركت توزيع برق تهران بزرگ پرداخت 
 خواهد ش��د. گفتني است، مشخصات فني تجهيزات و اطالعات مورد نياز در سايت رسمي اين شركت به آدرس
"www.tbtb.ir، پورتال »خريد تضميني برق« و همچنين در وب س��ايت رس��مي س��اتبا به آدرس الكترونيكي

www.satba.gov.ir در قسمت »سرمايه گذاري - راهنماي سرمايه گذاري در نيروگاه هاي كوچك« موجود است. 

دعوت به درآمدزايي با برق تجديدپذير 

اقتصادنگار  
اينفوگرافي  ارق�ام روي 
درصد مقدار استفاده از 
انرژي ه�اي تجديدپذير 
انرژي  با كل  در مقايسه 
مورد نياز در تعدادي از 
كش�ورهاي اروپاي�ي را 
نشان مي دهد. همچنين 
در اي�ن نم�ودار مق�دار 
هدف گذاري شده ميزان 
ن�وع  اي�ن  از  اس�تفاده 
ان�رژي  براي ه�ر يك از 
كش�ورها در سال 2020 

مشخص شده است. 

برندگان انرژي 
تجديدپذير
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عكسروز

عكس:ايلنا بارشبرفبهاریدرداماشگيالن

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

داروغهزاده:فقطبافيلمهايتوقيفيارزيابيامنكنيد
معاون ارزش��یابي و نظارت س��ازمان سینمايي با اش��اره به بروز بي اعتمادي و ايجاد فضايي نامهربانانه میان هنرمندان و مديران 

فرهنگي، آرزو كرد كه سال ۱۳۹۷ سال آشتي و دوستي میان سینماگران و سیاستمداران باشد. 
ابراهیم داروغه زاده پس از يادآوري و اشاره به نخستین گفت وگوي رسمي اش كه در آن خود را مديري سخت گیر در اصول و نیز 
مقتدر در دفاع از فیلم هاي داراي مجوز معرفي كرده بود، در پاسخ به اينكه آيا عملي نشدن كامل برخي گفته هايش و نمايش داده 
نشدن فیلمي كه وعده آن در زماني مقرر داده شده بود، ناشي از وجاهت قانوني نداشتن معاونت ارزشیابي و نظارت است يا اينكه بايد 
آنها را به عنوان يك استثنا درنظر گرفت؟ به ايسنا گفت: اگر بخواهید آن صحبت ها و عملكرد مرا فقط به فیلم هاي توقیفي گذشته 
منوط كنید ممكن است ارزيابي درست و دقیقي نباشد؛ چون به هرحال وظیفه اصلي من اين است كه آن  نگاه و روند كاري خودم 
را اجرا كنم و پايش بايستم كه معتقدم آن را انجام دادم.  به عقیده او، بايد فرصت هايي ايجاد كنیم كه سینماگران با اعتماد كامل 

حرف هايشان را به ما بگويند. ديگر نوبت حرف زدن مديران گذشته و به گوش شنوا بیشتر نیاز است. 

چهرهروز

بررسيميزاناعتمادامريكاييهابهمحتوايمنتشرشدهدرشبكههاياجتماعي

هجومخبرهايجعليدردنيايمجازي
گروهگوناگوندر ماه هاي اخیر فشارها 
بر فیس بوك و ساير ش��بكه هاي اجتماعي 
براي كنترل اخبار و كاربران جعلي افزايش 
بسیاري يافته اس��ت. آن طور كه گفته شده، باراك اوباما 
در مراس��م تحلیف دونالد ترامپ به موس��س فیس بوك 
درباره اخبار جعلي هش��دار داده و از موس��س فیس بوك 
خواس��ته بود كه به صورت ج��دي برنامه يي براي كنترل 
انتش��ار اخبار نادرس��ت اتخاذ كند. از طرف��ي پیدايش و 
پیشرفت شبكه هاي اجتماعي در ساير كشورها به  قدري 
سريع صورت گرفته كه فرصت فرهنگ سازي براي استفاده 
از اين شبكه ها فراهم نش��ده؛ بر همین اساس بسیاري از 
كاربران در جاي��گاه تولیدكننده محتوا يا خواننده خبرها 
نحوه استفاده از ش��بكه هاي اجتماعي را نمي دانند. يكي 
از معضالت ايجاد ش��ده در اين باره جايگزيني رسانه هاي 
نوين و مجازي با رسانه هاي رسمي است كه اين موضوع، 
گستره يي براي انتشار شايعات و اطالعات نادرست و كذب 
فراهم مي كند. اين موضوع در سال هاي اخیر، بي اعتمادي 
بس��یاري نسبت به اخبار در میان مردم ايجاد كرده است؛ 
طبق نظرسنجي موسس��ه گالوپ، اكثريت امريكايي ها بر 
اين باورند كه رس��انه هاي اجتماعي در ۱0س��ال گذشته 
تاثیرات منفي بسیاري در اعتماد مردم به اخبار ايجاد كرده 
و حدود 58 درصد از مردم ضرر اين رسانه ها را با نشر اخبار 

جعلي بیشتر از فوايد آنها مي دانند. 
طب��ق تازه ترين نظرس��نجي صورت  گرفته از س��وي 
موسسه گالوپ به گفته امريكايي ها، ويديوهايي كه توسط 
ش��هروندان ضبط و منتشر شده همچنان اعتبار بیشتري 
در مقايس��ه با س��اير اخبار و محتواهاي منتش��ر شده در 
ش��بكه هاي اجتماعي دارد. آن طور كه گفته شده حدود 
58 درصد از امريكايي هايي كه در اين نظرسنجي شركت 
كرده اند، نگاه مثبتي به ويديوهاي منتشر شده توسط مردم 
دارند. تنها حدود ۳8درصد از افراد ش��ركت كرده در اين 
نظرسنجي، ويديوهاي نش��ر داده شده توسط شهروندان 
را نادرس��ت مي دانند. طبق نتايج اين نظرس��نجي حدود 
5۷ درص��د نیز صحت محتوا و خبرهايي كه در قالب هاي 
متفاوت در اينترنت جست وجو مي شود را تايید كرده اند. 
در اي��ن میان هر چند كه حدود 54 درصد از امريكايي ها 
اعتم��اد خود به خبرخوان ه��ا را اعالم كردن��د اما میزان 

بي اعتمادي به اخبار منتش��ر شده توسط اين اپلیكیشن 
نیز قابل  توجه است. آن طور كه در اين نظرسنجي گفته 
ش��ده حدود 40درص��د از امريكايي ها بر اي��ن باورند كه 
اخبار و محتواهاي منتشر شده توسط خبرخوان ها جعلي 
ب��وده و صحت ندارند؛ هر چند كه در بس��یاري موارد اين 

اپلیكیشن ها از سايت هاي معتبر تغذيه مي شوند. 
آن طور كه در ساير گزارش ها گفته شده از شبكه هاي 
كابلي به عنوان ابزاري پیش  پا افتاده و قديمي ياد مي شود 
اما همچنان در بس��یاري از كشورها استفاده مي شود. در 
امريكا نیز همچنان ش��بكه هاي كابلي يك��ي از ابزارهاي 
فن��اوري بوده و كاربران بس��یاري دارد. البت��ه با توجه به 
شمار كاربران شبكه هاي كابلي در امريكا حدود 44درصد 
از امريكايي هاي��ي ك��ه در نظرس��نجي موسس��ه گالوپ 
ش��ركت كردند به اخبار و محتواهاي منتشر شده در اين 
شبكه ها اعتماد ندارند.  به گفته بسیاري از تحلیلگران، در 
شبكه هاي اجتماعي، صفحات خصوصي مشاهیر و رهبران 
سیاسي يكي از فضاهاي مهم در بازنشر اخبار و رويدادهاي 
سیاسي به  شمار رفته و جذابیت بسیاري براي مخاطبان 
دارد. نتايج نظرس��نجي  موسسه گالوپ نشان مي دهد كه 
ح��دود 5۳ درص��د از امريكايي ها به محتواهاي منتش��ر 

ش��ده در صفحات خصوصي رهبران سیاس��ي بي اعتماد 
هس��تند. به نظر مي رس��د در میان ساير رهبران سیاسي 
امريكا بیشترين میزان بي اعتمادي به فعالیت هاي دونالد 
ترامپ در ش��بكه هاي اجتماعي اختص��اص دارد. آن طور 
كه گفته ش��ده، او بیشترين میزان اس��تفاده از تويیتر را 
در میان رهبران سیاس��ي امريكا ب��ه خود اختصاص داده 
است. طبق نتايج نظرسنجي گالوپ تنها حدود 45درصد 
از امريكايي ها محتواهاي منتش��ر ش��ده توس��ط رهبران 
سیاس��ي در ش��بكه هاي اجتماعي را باور دارند. هر چند 
كه گفته مي شود بس��یاري از رهبران سیاسي و مشاهیر 
جه��ت مطرح ك��ردن فعالیت هاي خود، اخب��ار را به نفع 
خود انتش��ار مي دهند اما به طور كلي اعتماد به صفحات 
رهبران سیاسي در فضاي مجازي بیشتر از ساير شبكه هاي 
اجتماعي اس��ت. آن طور كه نتايج اين نطرسنجي نشان 
مي دهد به طور كلي ش��بكه هاي اجتماع��ي تنها اعتماد 
ح��دود 42درصد از امريكايي ها را جلب كرده و حدود 54 
درصد از آنها، اخبار و محتواهاي منتشر شده در شبكه هاي 
اجتماعي را نادرس��ت و جعلي مي دانند. آن طور كه گفته 
شده با اينكه رسانه هاي اجتماعي گستره فعالیت بیشتري 

دارند اما در عین حال از اعتبار بسیار كمي برخوردارند. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

كوينهارتميخواهدميلياردرشود
بازيگر فیلم هاي كمدي اعالم كرد قصد 
دارد در جهان رس��انه به يك میلیاردر بدل 
ش��ود.  به گزارش ورايت��ي، كوين هارت در 
مصاحبه ي��ي اعالم كرد هدفش اين اس��ت 
كه به يك غول جهان رس��انه بدل ش��ود و 
اين هدف برايش واقعي است. وي افزود: من 

حاال ۳8 س��اله ام و تا وقتي 45 س��اله ش��وم مي بینید كه همه حرف هاي متفاوتي 
درباره من مي زنند چون مي خواهم تا آن وقت میلیاردر شوم. هارت كه ثابت كرده 
از توانايي هاي متعددي برخوردار است يك استندآپ كمدين، بازيگر، تهیه كننده، 
نويس��نده و خالق محتواست و مي گويد قصد ندارد به اين زودي ها سرعتش را كم 
كند.  او نصیحت س��اده يي از مادرش را راهنماي كارش  دانست و گفت وقتي بچه 
بود در مسابقات شنا يك جايزه برد و مادرش به او گفت »تو مي تواني بزرگ باشي 
يا بزرگ نباش��ي«. از آن زمان، كوين همه تالشش را گذاشت تا به چیزي بیش از 
يك بازيگر يا كمدين بدل شود. با اين همه او تاكید كرد كه از مجسمه ها و جايزه ها 
متنفر است. وي گفت: هر چند جايزه در سرگرمي يك موفقیت است اما به معني 
مالكیت نیست، فقط يك برند است. هارت بخش مهمي از برندش را از استادي اش 
در رسانه هاي اجتماعي به دست آورده و بیش از ۱00 میلیون فالوئر در رسانه هاي 
اجتماعي دارد.  او در اين زمینه گفت: موفقیت آنجا به وجود مي آيد كه مخاطبان 
تو فكر كنند پش��ت يك در بسته هستند و فقط همین بین آنها و تو فاصله است. 
از اين جاس��ت كه تجربیات يگانه يي براي ستاره ها ايجاد مي شود. تو فقط بايد هر 
وقت زمان ديدنش شد آنها را ببیني... رسانه هاي اجتماعي اين اجازه را مي دهند تا 
ستاره ها مردم را ببینند.   هارت در عین حال به تحسین تیلر پري و اينكه وي مالك 
يك استوديوي تلويزيوني ۳۳0 جريبي در آتالنتا است پرداخت و گفت: اين واقعیت 
كه آنها »پلنگ س��یاه« را س��اختند برايم جالب بود. اينكه چطور من چنین كاري 
بكنم؟ چطور مي توانم چنین موقعیتي را كه من خودم نداشتم در اختیار نسل جوان 
بگذارم؟ اين تهیه كننده افزود كه قصد دارد كمپاني تهیه فیلمش را براي فیلم هاي 
تلويزيوني افزايش دهد و براي اين كار بايد اطالعات جديدتري كسب كند. او گفت 

عاشق كسب اطالعات هستم و اينكه از همه چیز خبر داشته باشم. 

آتشيكهبهجانكاخ»سرهنگآباد«انداختند
بخش��ي از كاخ قاج��اري س��رهنگ آباد 
شهرس��تان زواره توسط افرادي ناشناس در 
آتش سوخت.   مجموعه كاخ »سرهنگ آباد« 
در شهرس��تان زواره اس��تان اصفهان كه به 
كوشك يا ش��كارگاه معروف است، در سال 
۱2۹۹ قم��ري توس��ط »مصطفي قلي خان 

سهام السلطنه عرب عامري« در دهستان سفلي از توابع بخش زواره اصفهان ساخته 
شده و حتي نخستین گزارش تاريخي از اين بناي ارزشمند در سفرنامه حاج سیاح 

در سال ۱2۹۶ قمري نوشته شده است. 
اين بنا كه گفته مي ش��ود، تركیبي از مجموعه كاخ چهلس��تون اصفهان و باغ 
عفیف آباد شیراز بوده در 28 تیر ۱۳55 و به شماره ۱2۷8 در فهرست آثار ملي به 
ثبت رسیده است. فريدون اللهیاري مديركل میراث فرهنگي استان اصفهان در مورد 
اين بناي تاريخي به ايسنا گفت: عملیات مرمت مجموعه تاريخي كاخ سرهنگ آباد 
زواره از نیمه اول س��ال ۱۳۹۶ با اعتباري حدود پانصد میلیون تومان آغاز شد و تا 
پايان اسفند سال گذشته ادامه يافت. مدير اداره كل میراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري استان اصفهان در مورد تعرض صورت گرفته در اين مجموعه تاريخي 
تاكید كرد: صبح ديروز سه شنبه ۱4 فروردين گزارش هاي مردمي به يگان حفاظت 
اداره كل میراث فرهنگي استان اصفهان حاكي از اين بوده كه متاسفانه برخي افراد 
ناآگاه با تعرض به اين مجموعه تاريخي و با روش��ن كردن آتش، بخش��ي از ايوان 
چوبي اين اثر تاريخي كه در سال گذشته مرمت شده بود را سوزاندند. او ادامه داد: 
با سرعت عمل يگان حفاظت میراث فرهنگي شهرستان اردستان و آتش نشاني شهر 
زواره، خوشبختانه از سرايت آتش به مجموعه اصلي بنا جلوگیري شد، اكنون نیز با 
كنترل آتش توانسته ايم مجموعه اصلي بنا را از تعرض نجات دهیم. به گفته او در 
حال حاضر نیز با رفع خطر، مديريت میراث فرهنگي و يگان حفاظت شهرستان با 
حضور مس��ووالن قضايي شهرستان در محل استقرار يافته و در حال پیگیري اين 
اتفاق هس��تند.  اللهیاري همچنین در مورد نحوه پیگیري اين آتش س��وزي تاكید 
ك��رد: اگر چه اين مجموعه مالك خصوصي دارد، اما با توجه به ثبت ملي اين اثر و 
منحصربه فرد بودن آن با تمام توان پیگیر اين تعرض و عمل غیرفرهنگي هستیم. 

تاريخنگاري

آزادي قوام از بازداشتگاه پسيان 
كلن��ل »محمدتقي خ��ان پس��یان« دو روز پس از 
بازداش��ت قوام الس��لطنه و بعد از انتقال او به تهران در 
نخس��تین اعالمیه رسمي خود مردم را به حفظ آرامش 
دع��وت ك��رد. او در همین روز كلی��ه صاحب منصبان 

ژاندارمري خراسان را ترفیع درجه بخشید. 
احمدشاه در تلگرافي كه روز پس از كودتا براي حكام 
همه اياالت فرس��تاد، ريیس الوزرايي سید ضیاء را اعالم 
كرد. مصدق الس��لطنه، والي فارس و قوام السلطنه والي 
خراسان، حاكمان قدرتمند دو ايالت مهم ايران هر يك به 
شیوه خود ريیس الوزرايي سید ضیاء را نپذيرفتند. مصدق 
به اين بهانه كه »اين تلگراف )حكم ريیس الوزرايي سید 
ضیاء( اگر در فارس انتشار يابد اسباب انقالب و اغتشاش 
خواهد ش��د« از انتش��ار آن خودداري كرد؛ در حالي كه 
قوام در پاس��خ تلگراف ريیس الوزراي جديد او را »آقاي 
سید ضیاءالدين، ناشر روزنامه رعد« خطاب كرد و به اين 
ترتیب نشان داد كه رياست او را به رسمیت نمي شناسد. 
مصدق وقتي مقاومت را بي فايده ديد، كناره گیري كرد و 
به سران بختیاري پناه برد. اما ماجراي خراسان به شكل 
ديگري پیش رفت. كلنل پسیان و دوستان دموكراتش 
در عمل به فرمان ريیس الوزرا مبني بر دس��تگیري قوام 
تردي��د نكرد. ق��وام به همراه جمعي از رجال خراس��ان 
كه روز ۱۳ فروردين ۱۳00 از مراس��م س��یزده به در در 

روستايي نزديك مشهد باز مي گشتند، توسط ژاندارم هاي 
كلنل پسیان بازداشت شدند. قوام تحت الحفظ به تهران 
فرس��تاده شد و كلنل توسط س��ید ضیاء به فرمانداري 

نظامي خراسان منصوب شد. 
كلنل پسیان با شوكت الملك زمین دار بزرگ جنوب 
خراس��ان وارد مذاكره ش��د، اما ناچار شد براي مقابله با 

كردهاي ش��ادلو كه به فرمان س��ردار معزز از شمال به 
سوي مشهد مي آمدند، با نیروي كوچكي به سوي قوچان 
بت��ازد. محمدتقي خان در نبردي ك��ه میان ژاندارم ها و 
نیروهاي سردار معزز درگرفت، كشته شد. نیروي كوچك 
قزاق پس از مرگ كلنل پیروزمندانه وارد مش��هد ش��د. 

مدتي بعد نهضت جنگل گیالن نیز در هم شكست. 

بازارهنر

»لوورتهران«ركوردخودشراشكست
مديركل موزه ملي ايران از بازديد بیش 
از ۱00هزار نفر در طول يك ماه نخس��ت، 
نمايش 5۶ شيء تاريخي از »لوور در شعبه 
تهران« خب��ر داد.  پی��ش از اين جبرئیل 
نوكنده گفته بود »ت��ا روز پنجم فروردين 
م��اه ۹۷ بیش از 44ه��زار نفر موزه ملي را 
ديدند« اما اكنون و بعد از پايان تعطیالت 
نوروزي وي به ايس��نا مي گويد كه »بازديد 
از موزه ملي ايران ب��ا حضور »لوور« بیش 

از چهار برابر ش��ده اس��ت.«  او توضیح مي دهد: بازديد 
از نمايش��گاه »لوور در تهران« از ۱4 اس��فند ۹4 تا ۱۳ 
فروردين ۹۷؛ به ۱04هزار و 4۷ نفر رس��یده اس��ت كه 
اي��ن آمارِ بیش از ۱00هزار بازدي��د در اين مدِت كوتاه، 
بسیار خیره كننده اس��ت. برآورد ما اين بود كه در طول 
مدت سه ماهه نمايشگاه، در حالت كلي ۱00هزار بازديد 
از آن داشته باشیم، اما هنوز اين نمايشگاه نزديك به ۶0 
روز ديگر در موزه ملي نمايش داده مي ش��ود و تاكنون 
آم��ار بازديدها از ۱00هزار نفر گذش��ت.  او با اش��اره به 
صحبتي كه با مس��ووالن موزه لوور در مورد اين میزان 
بازديدكننده داشته است، ادامه مي دهد: آنها گفتند كه؛ 

می��زان بازديد از موزه ل��وور »ابوظبي« در 
شلوغ ترين حالت خود بین 2500 تا ۳000 
بازديدكننده است، اين رقم براي ما بسیار 
جالب است.  او همچنین با اشاره به افزايش 
40۹ درصدي حضور مخاطب��ان در موزه 
ملي ايران در دو بخش ايران باستان و دوران 
اس��المي؛ از 25 اسفند ۹۶ تا ۱۳ فروردين 
۹۷؛ مي افزاي��د: كل بازديدكنندگان موزه 
ملي ايران در اين مدت در س��ال گذش��ته 
۳8هزار و ۱82 نفر بودند، در حالي كه امسال اين تعداد 
به ۱5۶هزار و 420 نفر رسیده است، همچنین 2هزار و 
5۷۶ گردشگر خارجي نیز در اين مدت از موزه ملي ايران 
ديدن كرده اند.  نوكنده با تاكید بر اينكه بايد اين واقعیت 
را نیز مطرح كرد كه بخشي از افزايش بازديدها به دلیل 
وجود نمايش��گاه »لوور در تهران« اس��ت، بیان مي كند: 
نخستین س��وال مخاطبان نوروزي موزه ملي ايران اين 
بود كه نمايش��گاه لوور كجاست، هر چند آنها به ديدن 
موزه ايران باستان هم رفته اند، چون متوسط بازديدهاي 
روزانه در اين دو بخش از موزه ملي ايران به ۶تا۷هزار نفر 

در طول روز مي رسید. 

»شهرزاد«و»گلشيفته«توزيعميشوند
و  »ش��هرزاد«  س��ريال هاي  توزي��ع 
»گلشیفته« كه در تعطیالت نوروز متوقف 

شده بود، از هفته آينده آغاز مي شود. 
توزي��ع س��ريال هاي ش��بكه نمايش 
خانگي »ش��هرزاد« به كارگرداني حسن 
فتحي و »گلشیفته« به كارگرداني بهروز 
شعیبي كه در تعطیالت نوروز با وقفه يي 
همراه شده بود، از هفته آينده ادامه پیدا 
مي كند.  براين اس��اس، قس��مت هشتم 

فصل سوم سريال »شهرزاد« در تاريخ دوشنبه بیستم 
فروردين منتشر مي شود. 

فصل س��وم اين س��ريال كه به كارگرداني حس��ن 
فتحي و تهیه كنندگي س��یدمحمد امامي در بستري 
عاشقانه و تاريخي روايت مي شود، از يازدهم بهمن ماه 
در شبكه نمايش خانگي و نمايش آنالين منتشر شد. 
تصويربرداري فصل سوم سريال »شهرزاد« در سكوت 
خب��ري و همزمان با پخش فصل دوم اين س��ريال از 
شهريور ماه آغاز شد و چندي پیش نیز به پايان رسید. 

ترانه علیدوستي، شهاب حسیني، پريناز 
ايزدي��ار، مهدي س��لطاني، امیر جعفري، 
رضا كیانیان، گالره عباس��ي و... از جمله 
بازيگراني هستند كه در سومین فصل از 

سريال »شهرزاد« ايفاي نقش كرده اند. 
همچنین توزيع چهارمین قس��مت از 
سريال »گلش��یفته« از تاريخ چهارشنبه 
)22 فروردين ماه( از سر گرفته مي شود. 

نخستین قسمت از مجموعه نمايش 
خانگي »گلش��یفته« به كارگرداني بهروز شعیبي با 
ص��داي حمید هیراد نهم اس��فند ماه ب��ه بازار آمد.  
مهدي هاش��مي، هومن سیدي، مهناز افشار، سیامك 
انصاري، نازنین بیاتي، بهاره كیان  افشار، محمد بحراني، 
امیرمهدي ژوله و ش��یال خداداد در »گلشیفته« ايفاي 
نقش مي كنند. اين مجموعه به تهیه كنندگي علي اكبر 
نجفي و با س��رمايه گذاري صادق ياري توسط موسسه 
س��رو رسانه پارس��یان تولید و توزيع شده و جانشین 

تهیه كننده اين پروژه مهدي ياري است. 

آخرينآمارفروشسينماهابهروايتپخشكنندگان
با پايان تعطیالت نوروز، جديدترين 
آمار ف��روش فیلم هاي اك��ران نوروزي 
فیلم ه��اي  پخش كنن��دگان  توس��ط 
سینمايي در حالي اعالم شد كه برخي 
از وضعی��ت اكران  و  پخش كنن��دگان 

گیشه در ايام نوروز ناراضي بودند. 
احمد مختاري مدير پخش »هدايت 
فیل��م« آمار ف��روش فیلم س��ینمايي 
علیرض��ا  كارگردان��ي  ب��ه  »فِ��راري« 

داودن��ژاد را در مجم��وع 2۶0 میلیون تومان اعالم 
كرد و و به ايسنا گفت: اين فیلم تا روز دوشنبه ۱۳ 
فروردين ماه با در اختیار داشتن ۱5 سالن سینمايي 
در تهران ۱80 میلی��ون تومان و همچنین نمايش 
در ۱0 سالن سینمايي در شهرستان ها 80 میلیون 
تومان فروش داش��ته اس��ت و با توج��ه به پخش 
تیزرهاي تلويزيون��ي اش از روز هفتم فروردين، در 
روزه��اي پاياني تعطیالت می��زان فروش اين فیلم 

نسبت به روزهاي اول باالتر رفت. 
غالمرضا فرجي درباره مقدار فروش انیمیش��ن 
س��ینمايي »فیلشاه« كه توسط حوزه هنري پخش 
مي شود، بیان كرد: اين انیمیشن سینمايي تاكنون 
درمجموع يك میلیارد و ۱00 میلیون تومان فروش 
داش��ته و با در اختیار داش��تن ۷0 سالن سینمايي 
ب��ه تفكی��ك، يك میلیارد و ۱0 میلی��ون تومان در 
سیس��تم ثبت مكانیزه فروش بلیت و همچنین ۹0 
میلی��ون تومان به صورت ثبت نش��ده در تهران و 

شهرستان ها فروش داشته است. 
حبی��ب اس��ماعیلي مدير دفتر پخش »رس��انه 

فیل��م  تهیه كنن��ده  و  فیلمس��ازان« 
س��ینمايي »خرگی��وش« درب��اره آمار 
ف��روش اي��ن فیل��م س��ینمايي گفت: 
»خرگی��وش« ب��ه كارگردان��ي مان��ي 
باغبان��ي ب��ا در اختی��ار داش��تن 28 
سالن س��ینمايي در تهران و ۳۹ سالن 
در شهرس��تان ها تاكن��ون نزدي��ك به 
يك میلیارد تومان فروش داشته است. 

سعید خاني مديرعامل دفتر پخش 
خان��ه فیل��م و تهیه كنن��ده فیلم س��ینمايي »لونه 
زنب��ور« آمار فروش اين فیل��م را تا پايان تعطیالت 
نوروز در مجموع ۳میلی��ارد و 800 میلیون تومان 
اعالم كرد و گفت: »لونه زنبور« به كارگرداني برزو 
نیك نژاد با در اختیار داشتن 2۹ سالن سینمايي در 
ته��ران ۳میلیارد و ۱00 میلیون تومان و با نمايش 
در ۶4 سالن در شهرس��تان ها ۷00 میلیون تومان 

فروش داشته است. 
همايون امكانیان مدي��ر اجرايي پخش »نیكان 
فیلم« مقدار فروش فیلم س��ینمايي »مصادره« به 
كارگرداني مه��ران احمدي را در مجموع ۷میلیارد 
و ۷0میلیون تومان اع��الم كرد كه از اين مقدار به 
تفكیك با در اختیار داشتن ۳۱ سالن سینمايي در 
تهران 4میلیارد و ۶50 میلیون تومان و ۶۶ س��الن 
در شهرس��تان ها 2میلی��ارد و 420 میلیون تومان 
فروش داش��ته اس��ت و همچنین »فیلمیران« آمار 
فروش فیلم سینمايي »به وقت شام« به كارگرداني 
ابراهی��م حاتمي كی��ا را 4میلی��ارد و ۹20 میلیون 

تومان اعالم كرد. 

توافقخروجشورشيان
ازدوما

والاستريتژورنال:
در صفح��ه اول اي��ن 
روزنام��ه، خب��ر خ��روج 
از  گ��روه  نخس��تین 
جنگجويان جیش االسالم 
از دوما، منتشر شد. طبق 
وال اس��تريت  گ��زارش 
ژورن��ال، از زم��ان آغ��از 
آتش بس انساني در دوما، 
2200 تروريس��ت اي��ن 

ش��هر را ترك كرده ان��د. در اين گزارش از توافقي 
براي خروج تروريست ها از دوما به عنوان آخرين 
پايگاه آنها در غوطه ش��رقي خبر داد و اعالم شد 
كه روند خروج آنها آغاز ش��د. گفته مي ش��ود كه 
توافق با گروه جیش االسالم براي خروج از غوطه 
ش��رقي با واس��طه روس��یه صورت گرفته است، 
ب��ا اين حال اي��ن گروه تا اين لحظ��ه درباره اين 
توافق س��كوت كرده است. براس��اس توافق انجام 
شده، تروريس��ت ها بايد تمام سالح هاي سنگین 
و متوس��ط خود را به دولت سوريه تحويل دهند 
و تمامي س��ازمان هاي دولتي در دوما كار خود را 

از سر مي گیرند. 

گاردين:
ديروز، در صفحه اول 
بس��یاري از روزنامه ه��ا، 
ويني  درگذش��ت  خب��ر 
بزرگ  مان��دال، كنش��گر 
آفريقاي جنوبي را منتشر 
شد. گاردين نیز، با انتشار 
نوش��ت  او،  از  عكس��ي 
ماديكی��زال  وين��ي  ك��ه 
مان��دال، از فعاالن دوران 

مبارزات ض��د تبعیض نژادي آفريقاي جنوبي، در 
س��ن 8۱ سالگي در بیمارستاني در ژوهانسبورك 
درگذش��ت. آنطور كه در اين گزارش  گفته شده، 
او در ۱۹5۷ ب��ا نلس��ون ماندال، وكیل و كنش��گر 
ضدآپارتايد ازدواج ك��رد و از او صاحب دو فرزند 
شد، اما زندگي آنها در كنار هم چندان نپايید چرا 
كه نلس��ون ماندال در سال ۱۹۶۳میالدي به جرم 
خیانت به كش��ور دستگیر و به حبس ابد محكوم 
شد و تا سال ۱۹۹0 میالدي در زندان باقي ماند. 
خانواده ويني ماديكیزال ماندال در بیانیه يي اعالم 
كرده اند كه ويني ب��ه دنبال يك بیماري طوالني 
درگذش��ت. در اين بیانیه آمده است، او شجاعانه 
علی��ه آپارتايد جنگید و زندگي اش را وقف مبارزه 

براي آزادي در كشور كرد. 

نيويوركتايمز:
در  روزنام��ه  اي��ن 
صفحه اول خود، از فاش 
ش��دن ارتب��اط تلفن��ي 
پوتین و ريیس جمهوري 
اس��ت.  گفت��ه  امري��كا 
طبق گ��زارش نیويورك 
تايم��ز، دونال��د ترامپ، 
تلفني  گفت وگوي��ي  در 
ب��ه همت��اي روس خود 

پیشنهاد ديدار در كاخ سفید را داده بود. آنطور 
ك��ه در اين گزارش گفته ش��ده، دو هفته پیش 
روساي جمهور امريكا و روسیه به صورت تلفني 
ب��ا يكديگر گفت وگو كردند كه در اين گفت وگو 
ترامپ پیش��نهاد ديدار با پوتین در كاخ س��فید 
را مط��رح كرد. اين گفت وگ��وي تلفني پیش از 
اخ��راج ديپلمات ه��اي روس از امري��كا صورت 
گرفت. براين اس��اس، مع��اون ريیس جمهوري 
روس��یه اعالم ك��رد با توج��ه به نی��ازي كه به 
ديدار روساي جمهوري روسیه و امريكا احساس 
مي شود، مس��كو اين موضوع را بررسي مي كند. 
انتشار خبر دعوت از پوتین براي سفر به امريكا 
در حالي اس��ت كه روابط غرب و روس��یه بر سر 
مس��موم شدن »سرگئي اس��كريپال« جاسوس 

سابق در انگلیس متشنج شده است. 

كيوسك
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