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ديروز معاون نظارتي بانك مركزي 
ب��ا ارائ��ه گ��زارش ملي س��اماندهي 
ن��كات  ب��ه  غيرمج��از،  موسس��ات 
قابل توجهي اش��اره كرد كه الزم است 
از آن درس بگيري��م و در حل بحران 
و چالش هاي ديگر اقتصاد ايران به آن 

توجه كنيم. 
نكته نخس��ت در اين گزارش، عزم 
مجموعه اركان نظام براي ساماندهي 
موسس��ات غيرمجاز است كه باالخره 
با تالش شايسته تقدير بانك مركزي، 
قواي سه گانه و مس��ووليت اجتماعي 
بانك هاي عامل، به س��رانجام رس��يد 
و نگران��ي مردم را قب��ل از نوروز 96 
برطرف كرد. ام��ا بالفاصله بايد توجه 
داشت كه دليل موفقيت اين كار ملي، 
همراهي اركان نظام از مقامات ارش��د 
سياسي تا بدنه دستگاه هاي اجرايي و 
قواي سه گانه است كه نشان مي دهد 
در س��اير م��وارد نيز مي توانند س��اير 
برنامه هاي اصالح ساختار را به نتيجه 
برسانند كه البته اگر در زمان مناسب 
و با كمتري��ن هزينه انجام ش��ود، به 
مناف��ع مل��ي و م��ردم و دولت كمك 

بسياري خواهد كرد. 
اما مهم ترين نكته در س��اماندهي 
موسس��ات غيرمجاز، ع��دم توجه به 
هشدارهاي كارشناس��ي و بازرسان و 
دس��تگاه هاي نظارت��ي در دولت هاي 
قبل و س��ال هاي اخير ب��وده كه اگر 
در زمان مناسب به آنها توجه مي شد 
و از فرص��ت مذاك��ره و اخط��ار ب��ه 
مديران موسس��ات غيرمجاز استفاده 
مي كردن��د و ب��ه ادبي��ات و منط��ق 
اقتص��اد و اس��تانداردهاي نظارت��ي و 
هشدار رسانه ها توجه مي كردند، قطعا 
هزينه هاي س��اماندهي نيز تا اين حد 
افزاي��ش نمي ياف��ت و قب��ل از ايجاد 
بحران و مراجعه س��پرده گذاران براي 
بازپس گرفتن سپرده ها، مي توانستند 
دارايي ه��ا و منابع و مي��زان مراجعه 
م��ردم را مديريت كنند و اجازه ايجاد 
چني��ن بحران��ي را ندهند و از رش��د 
ساير موسس��ات نيز جلوگيري كنند 

و اختي��ارات بانك مركزي را به موقع 
افزايش دهند. 

بي توجه��ي به هش��دارهاي قبلي، 
باعث ش��د كه نظام درنهايت تصميم 
بگيرد كه نباي��د مالحظه هيچ فرد و 
گروهي را داش��ته باش��د تا اين غده 
س��رطاني ريشه كن ش��ود و براي رفع 
باي��د آگاهانه برخورد  چنين معضلي 
ش��ود. اما با وجود اي��ن، بيش از 20 
ه��زار ميليارد تومان ص��رف پرداخت 
س��پرده تعاوني ه��اي اعتبار ش��ده و 
اگرچ��ه دارايي هاي بس��ياري تاكنون 
شناسايي ش��ده ولي 18هزار و 500 
ميلي��ارد توم��ان آن از مناب��ع بانك 
مركزي تامين ش��ده كه بايد س��ال ها 
انتظار كش��يد تا اين دارايي ها تبديل 

به پول نقد شود. 
نكت��ه ديگر كه بايد ب��ه آن توجه 
ش��ود اين اس��ت كه چنين خسارتي 
تنه��ا ب��راي س��پرده گذار و مديران و 
تعاوني ه��اي اعتبار و بان��ك مركزي 
نيس��ت بلكه انتق��ال اي��ن نقدينگي 
و پ��ول تازه به س��اير بازاره��ا نيز به 
اندازه خود مي تواند به رش��د تقاضا و 
افزايش قيمت ها در ساير بازارها مانند 
ارز و طال و مس��كن و... منجر ش��ود 
و خس��ارت هاي بيش��تري براي ساير 

بخش هاي اقتصاد فراهم كند. 
ه��ر چند ك��ه گفته مي ش��ود اين 
20 ه��زار ميلي��ارد توم��ان كمت��ر از 
1.5درصد نقدينگي كش��ور است اما 
باي��د توجه داش��ت ك��ه حركت اين 
پول با نقدينگي كشور متفاوت است. 
زيرا اين پول در دس��ت سپرده گذاران 
اس��ت و هنوز تصمي��م نگرفته اند كه 
كجا انباش��ت ش��ود و نشت نقدينگي 
داشته باشد. از سوي ديگر، 50درصد 
منابع بانك ها به صورت بدهي دولت، 
مطالب��ات مع��وق، س��پرده قانوني و 
س��قف اعتب��اري عمال قفل اس��ت و 
ام��كان حركت ندارد و ح��دود 730 
هزار ميليارد تومان به صورت س��پرده 
يك س��اله و اوراق در انتظ��ار كس��ب 
سود 20درصدي بانك هاست. اما 20 
ه��زار ميليارد تومان پول جديد كه به 
سپرده گذاران پرداخت شود، مي تواند 

در حس��اب هاي جاري، كوتاه مدت يا 
به صورت سرگردان وارد ساير بازارها 
ش��ود و چون عم��ده س��پرده گذاران 
اين موسس��ات به دنبال كس��ب سود 
ب��اال بوده اند لذا احتم��ال حضور آنها 
در بازاره��اي زودبازده زياد اس��ت و 
مي تواند بخشي از مشكالت بازارهاي 

ارز و سكه را دامن بزند. 
بر اين اس��اس، شايس��ته است كه 
بانك مركزي و ساير نهادهاي نظارتي، 
ب��دون تاخي��ر، اين گون��ه معضالت را 
بررسي كنند و ابتدا با اخطار و مذاكره 
در زمان مناسب، مانع از بروز بحران ها 
ش��وند ت��ا باع��ث هج��وم نقدينگي و 
نگران��ي در جامع��ه و مس��ائل بعدي 
نشود و الزم نباش��د كه با هزينه هاي 
چند هزار ميليارد توماني جبران شود. 
از اي��ن رو الزم اس��ت كه س��تاد 
ب��راي  س��ه گانه  ق��واي  هماهنگ��ي 
س��اماندهي موسسات غيرمجاز و عزم 
اركان و مجموع��ه نظ��ام براي مواجه 
شدن با ساير بحران ها نيز به كار خود 
ادام��ه دهد و به تذكرات و هش��دارها 
و اخطاره��اي رس��انه ها و بازرس��ان 
و كارشناس��ان توجه داش��ته باش��د. 
زيرا اگ��ر به موقع و در زم��ان مذاكره 
و بررس��ي به بحران هاي فس��ادهاي 
مالي توجه مي ش��د و مثال به گزارش 
رس��انه ها در مورد تخلف��ات گمركي، 
بانكي و بيمه ي��ي و غيرمجازها توجه 
مي كردند، در آن صورت با هزينه هاي 
كمتري ام��كان س��اماندهي اين گونه 

مشكالت فراهم مي شد. 
ام��ا تاخير در چني��ن پرونده هايي 
عمال باعث افزايش خس��ارت مي شود 
و هزينه هاي اجتماعي، شايعات، تاثير 
بر س��رمايه گذاري ها و توليد و رش��د 
اقتصادي و اشتغال آنها نيز به مراتب 
بيش��تر از 20 ه��زار ميلي��ارد تومان 
غيرمجازه��ا، 3 هزار ميلي��ارد تومان 
فس��اد مالي و... اس��ت زيرا برخورد با 
چنين پديده هايي عالوه بر هزينه هاي 
مالي، آثار تخريبي بيشتري بر جامعه 
و فرهنگ سرمايه گذاري و توليد دارد 
و هزينه هاي مبادله يا پنهان بيشتري 
ايج��اد ك��رده و ب��ازار ش��ايعه را داغ 
مي كند و س��اير بانك ها و ش��ركت ها 

بايد هزينه آنها را بدهند. 
 اگر به اين هزينه هاي حاش��يه يي 
فس��ادها توجه كنيم متوجه مي شويم 
كه بس��ياري از فرصت هاي از دس��ت 
رفته در سرمايه گذاري و رونق اقتصاد 
به خاطر آن اس��ت ك��ه به جاي ورود 
به بحران در زمان مذاكره و هش��دار، 
در زمان برخورد ش��ديد وارد شده ايم 
و خس��ارت ها و هزينه ه��اي مبادل��ه 
بسياري براي اقتصاد ايجاد كرده ايم. 

در پايان هر س��ال تع��داد زيادي از 
كارگ��ران و نيروهاي انس��اني كه نظام 
پرداخت حق��وق و دس��تمزد آنها تابع 
قوانين وزارت كار هستند، چشم انتظار 
نتايج جلس��ه يي هس��تند ك��ه نماينده 
كارفرماي��ان و نماين��ده كارگران در آن 
جلس��ه ميزان حداقل حقوق و دستمزد 

را براي سال آتي مشخص مي كنند. 
گرچ��ه تاكنون به دلي��ل اختالفات 
به وج��ود آم��ده وزارتخانه ه��اي كار و 
بهداش��ت بر س��ر پرداخت قس��متي از 
ح��ق بيمه درم��ان، نماين��دگان هر دو 
طيف كارگ��ري و كارفرمايي در اقدامي 
هماهنگ از ش��ركت در جلس��ه تعيين 
حداقل حقوق و دستمزد سر باز زده اند، 
ولي واضح است كه اين مهم به طريقي 
حل ش��ده و به س��بك و سياق سنوات 
قب��ل س��رانجام ميزان حداق��ل حقوق 
و دس��تمزد براي س��ال آتي مش��خص 

مي شود. 
آنچ��ه از درج��ه اهميت بيش��تري 
برخوردار اس��ت، نح��وه تعيين و ميزان 
ارزشيابي نيروي كار در كشور است. اگر 
نگاهي به تاريخ تحول علم و تكنولوژي 
و تاثير آن بر اقتصاد داش��ته باشيم، به 
س��هولت در مي يابيم كه در اواخر قرن 
نوزدهم و اوايل قرن بيس��تم ميالدي به 
طرز ش��گفت انگيزي تكنول��وژي عرصه 
را بر نيروي انس��اني تنگ كرده بود، به 
نحوي كه تكنول��وژي كليه فعاليت هاي 
تولي��دي و بعضا خدماتي را در بيش��تر 
موسسات و ش��ركت ها به عهده گرفت. 
نرخ جانشيني تكنولوژي به جاي نيروي 
كار به ش��دت افزاي��ش ياف��ت. همي��ن 
عامل باعث ش��د ك��ه خي��ل كارگران 
س��اده جوياي كار، مش��كالت عمده يي 
را ب��راي اقتص��اد كش��ورهاي صنعتي 
ب��ه وجود آورند. در همين س��ال ها بود 
كه اقتصاددانان ج��دا از روابط پيچيده 
اقتص��ادي در ح��وزه توليد و اش��تغال 
پيشنهاديي ش��ان  راهكارهاي  از  يك��ي 
براي برون رفت از ركود اقتصادي ايجاد 
اش��تغال ب��ود، تاكيد اي��ن اقتصاددانان 
بر ايجاد اش��تغال ت��ا بدانجا پيش رفت 
ك��ه به كارگيري هر چه بيش��تر نيروي 
كار مدنظ��ر آن��ان بود، حت��ي اگر اين 
اشتغال غيرمولد باشد، همزمان با رشد 
تكنولوژي، ضرورت به كارگيري نيروي 
متخص��ص و ماهر توس��ط كارفرمايان، 
جه��ت راه اندازي ماش��ين آالت پيچيده 

روز به روز بيشتر احساس مي شد. 
از س��ويي نيروي كار براي تصاحب 

اندك مش��اغل باقيمانده در يك رقابت 
تنگاتن��گ ب��ه س��وي آم��وزش علم و 
تكنولوژي و كس��ب مهارت هاي شغلي 
روي آوردند. كس��ب مهارت هاي شغلي، 
نح��وه پرداخ��ت حقوق و دس��تمزد را 
دگرگون ك��رد، بنابراين ض��رورت يك 
سيس��تم و روش ارزش گ��ذاري نيروي 
انساني براي كارفرمايان بيش از گذشته 
احس��اس مي ش��د. ش��ايد بتوان گفت، 
منابع  ارزش گ��ذاري  كهن تري��ن روش 
انساني، ارزش مبادله يي است كه در روم 
باستان جهت خريد و فروش برده مورد 
اس��تفاده قرار مي گرفته است. از سويي 
نخس��تين سيستم هزينه يابي انساني به 
دوره هخامنش��يان در ايران برمي گردد. 
بر اس��اس يافته هاي باستان شناسان در 
اواخر س��ال 1312 ح��دود چهل هزار 
لوح گلي در تخت جمش��يد كشف شد. 
ب��ا مطالعه دقيق اين اس��ناد مش��خص 
ش��د كه لوح ها نش��ان دهنده نخستين 
نظ��ام پرداخت حقوق ب��ه كارگران در 
جهان بوده اس��ت. در حال حاضر نظام 
پرداخت و نحوه محاسبه حقوق نيروي 
كار متبح��ر و با تجربه به كلي دگرگون 

شده است. 
در عص��ر حاضر آنچه س��ازمان ها و 
موسسات را از يكديگر متمايز مي كند، 
صرف نظر از س��رمايه، فن��اوري و مواد 
اوليه در اختيار داش��تن نيروي انساني 
متخص��ص و كارآم��د اس��ت. در واقع 
مي توان گفت كه نيروي انساني سرمايه 
واقعي هر موسس��ه و ش��ركت توليدي 
و خدماتي اس��ت. عام��ل موثري كه در 
موفقي��ت و يا عدم موفقيت س��ازمان ها 
و موسس��ات نقش بي بديلي را بر عهده 
دارن��د. اهميت عامل ني��روي كار ماهر 
و متخص��ص و همچني��ن راهكاره��اي 
ارزياب��ي آن، جايگاه ويژه يي در مباحث 
جدي��د مديري��ت دارد. ك��م توجهي به 
اين عامل مي تواند س��اير عوامل دخيل 
در تولي��د را تح��ت تاثير ق��رار دهد. به 
نح��وي كه يك س��ازمان را در آس��تانه 
فروپاش��ي و ورشكس��تگي ق��رار دهد. 
به همي��ن دلي��ل در چند س��ال اخير 
مطالع��ات و تحقيقات زيادي در محافل 
دانشگاهي و تحقيقاتي در رابطه با نحوه 
ارزش گذاري و حفظ و نگهداري نيروي 
كار ماه��ر و متخص��ص ص��ورت گرفته 
اس��ت. ماحصل مطالع��ات و بحث هاي 
صورت گرفته در قالب ش��اخه جديدي 
در عل��م و فن حس��ابداري تبل��ور پيدا 
كرده اس��ت. حس��ابداري منابع انساني 
به طور مختصر بيان مي دارد كه با منابع 
انس��اني در سازمان ها و موسسات دقيقا 

مش��ابه دارايي ه��اي فيزيك��ي برخورد 
ك��رده و مي ت��وان خدمات انس��اني را 
مانن��د دارايي هاي مش��هود در ترازنامه 
منعكس كرد. بديهي است كه در طول 
س��اليان فعاليت هر موسس��ه يا شركت 
تولي��دي و خدماتي، چنانچه از س��وي 
موسس��ه دوره هاي آموزشي متناسب با 
نوع فعاليت نيروي كار انجام ش��ود، به 
مي��زان هزينه صورت گرفت��ه به ارزش 
دارايي نيروي انساني در ترازنامه افزوده 
مي ش��ود. همچنين در پايان سال مالي 
مانند س��اير دارايي ها از نيروي انس��اني 
هزينه استهالك كسر و ضمن اينكه در 
ترازنامه منعكس مي شود، ميزان هزينه 

فوق عينا به كارگر پرداخت مي شود. 
موسس��ات و ش��ركت ها همان گونه 
ك��ه جهت رش��د و توس��عه خ��ود در 
كليه بخش ها و زيرس��اخت ها س��االنه 
س��رمايه گذاري الزم را انجام مي دهند، 
براي پرورش و بالندگي نيروي انس��اني 
خود هزينه هاي سرمايه يي قابل توجهي 
را متحم��ل مي ش��وند، بنابراي��ن كامال 
طبيعي اس��ت ك��ه مكانيس��م و قوانين 
طراحي ش��ده در اين رابط��ه به نحوي 
تنظيم شود كه اگر نيروي انساني به هر 
دليلي قصد جدايي از موسسه يا شركت 
را داش��ته باش��د بايد به مي��زان ارزش 
دارايي معنوي خود در ترازنامه خسارت 
به كارفرما پرداخت كند تا بتواند به طور 
كامل از ش��ركت منفك شود. مطالعاتي 
ك��ه تاكنون در اين رابطه صورت گرفته 
مويد آن اس��ت كه اطالعات حسابداري 
منابع انساني منعكس شده در ترازنامه 
بر رفتار اس��تفاده كنندگان گزارش هاي 
مالي مخصوصا سرمايه گذاران و مديران 
شركت ها و موسسات تاثيرات مثبت و با 
اهميتي داش��ته است، به نحوي كه آنها 
با شناس��ايي ميزان كارايي و سوددهي 
نيروي انساني در پرسه فعاليت موسسه، 
آشنايي بيش��تر پيدا كرده و در حفظ و 
نگهداري نيروي فوق هر بيش��تر كوشا 
خواهن��د بود. ام��ا متاس��فانه قوانين و 
مكانيس��م هاي موج��ود در كش��ور م��ا 
در ح��ال حاض��ر فاصله معن��ي داري با 
اس��تانداردهاي موجود در كش��ورهاي 

صنعتي و پيشرفته دارد. 
ب��ه نح��وي ك��ه قواني��ن موج��ود 
و همچني��ن ن��وع تعام��ل مدي��ران و 
موسسات  و  سياست گذاران ش��ركت ها 
با نيروي انس��اني به مانع بزرگي جهت 
افزايش بهره وري و توليد در موسسات و 
بنگاه هاي خصوصي و دولتي بدل ش��ده 
اس��ت. آيا واقعا راهكاري براي اين مهم 

وجود ندارد؟

يادداشت

فرصت مذاكره قبل از برخورد 

سخن نخست

نيروي انساني، سرمايه مادي و معنوي موسسات و شركت ها
 محسن شمشيري   
دبير گروه بانك و بيمه

 داريوش صارمي   
تحليلگر اقتصادي

خبر

  وزير كشور: همكاري جهاني فارغ از مباحث 
سياسي، راه حل معضل مواد مخدر است

يافتن راه حلي اجرايي براي مقابله با دامنه هاي رو به گسترش توليد و توزيع مواد 
مخدر مهم ترين دس��تور كاري است كه در كميسيون مواد مخدر به آنها اشاره شد؛ 
نشس��تي كه تالش مي كند راهكاربي منطقي براي مقابله با مواد مخدر بيابد و اراده 
دولت ها را براي مواجهه با خطرات مواد مخدر محك بزند. عبدالرضا رحماني فضلي، 
وزير كشور دولت دوازدهم نيز در نشست كميسيون مواد مخدر سازمان ملل در وين 
با اشاره به ضرورت هماهنگي هاي بين المللي گفت: راه حل اصلي معضل جهاني مواد 
مخدر، عزم و اراده جهاني و ارتقاي همكاري فارغ از مباحث حاش��يه يي، گزينشي و 

سياسي است. 
رحماني فضلي ديروز در سخنراني خود در شصت و يكمين نشست كميسيون مواد 
مخدر سازمان ملل، مواضع ايران را در مقابله با وضع جاري مساله جهاني مواد مخدر 
و چالش هاي نوظهور و جديد مرتبط با آن تش��ريح كرد و گفت: جمهوري اس��المي 
ايران از كميس��يون مواد مخدر به عنوان نهاد اصلي سياست گذاري سازمان ملل در 

موضوعات مرتبط با مواد مخدر حمايت مي كند. 
او افزود: كنوانسيون هاي سه گانه بين المللي اساس و شالوده اصلي نظام بين المللي 
در كنترل مواد مخدر را حتي در مورد چالش هاي نوظهور تشكيل مي دهند كه جزو 

تعهدات غيرقابل اجتناب كشورهاست. 
وزير كش��ور ايران ادامه داد: بيانيه سياس��ي و برنامه اقدام س��ال 2009، بيانيه 
مش��ترك وزرا در س��ال 2014 همچنين توصيه هاي سي امين نشست ويژه مجمع 
عمومي س��ازمان ملل متحد 2016 مبناي اقدام كشورها در مقابله با مساله جهاني 
مواد مخدر هستند. اين امر نبايد تحت الشعاع مباحث و موضوعات حاشيه يي به ويژه 
مسائل سياسي قرار گرفته و جامعه جهاني را در مقابله با مساله جهاني مواد مخدر 
از مسير خود منحرف كند. رحماني فضلي تاكيد كرد: اجراي برنامه هاي توسعه پايدار 
متضمن معيش��ت جايگزين در كشورهاي هدف يك اصل مسلم است كه اين مهم 
در گرو اجراي اصول راهنماي س��ازمان ملل درخصوص توسعه جايگزين، جلوگيري 
از ورود منافع حاصل از قاچاق مواد مخدر به نهادهاي مالي معتبر جهاني و مشاركت 

جامعه جهاني- براساس اصل مسووليت مشترك- است. 
او افزود: همكاري متناس��ب كشورها به خصوص كشورهاي مقصد و سازمان هاي 
مرتب��ط منطقه ي��ي و بين المللي با كش��ورهاي خط مقدم مبارزه با م��واد مخدر در 
قالب هاي دو و چند جانبه همچنين در چارچوب برنامه منطقه يي و كشورهاي دفتر 
مقابله با مواد مخدر و جرم س��ازمان ملل متحد- به دور از مالحظات سياسي- يك 
ضرورت است. در اين ارتباط بر ابتكار تقويت ابتكار سه جانبه بين جمهوري اسالمي 
ايران، افغانس��تان و پاكستان و اجراي برنامه كشوري دفتر UNODC با جمهوري 
اس��المي ايران در بازه زماني 2019- 2016 تاكيد مي شود. وزير كشور با بيان اينكه 
چارچوب ها و اسناد بين المللي حوزه مقابله با مواد مخدر از جامعيت و شموليت كافي 
برخوردار هس��تند، اف��زود: لذا راه حل اصلي معضل جهاني مواد مخ��در، عزم و اراده 
جهاني و تالش روزافزون كشورها براي اجراي موثر اسناد مزبور و ارتقاي همكاري هاي 
موجود در چارچوب اس��ناد ياد شده فارغ از مباحث حاشيه يي، گزينشي و سياسي 
اس��ت. جمهوري اس��المي ايران در چارچوب مواضع مذكور و با توجه به تجربيات 
موفق در همه ابعاد مبارزه و مقابله با مواد مخدر دس��ت همه كش��ورهاي عضو را به 
گرمي مي فش��ارد و همچون هميشه آمادگي خود را براي هر گونه همكاري با هدف 

ريشه كني اين پديده شوم اعالم مي دارد. 
وزير كش��ور در ابتداي سخنراني خود با اشاره به اينكه طبق گزارش سال 2017 
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، توليد ترياك در افغانستان نسبت 
به سال 2016 با حدود 87 درصد افزايش به ميزان بي سابقه 9هزار تن در سال 2017 
رسيده است، افزود: كشت، توليد، قاچاق و مصرف گروه كانابيس همچنان در سطح 
جهاني رو به گس��ترش اس��ت و مصرف و تجارت آمفتامين ها و داروهاي روانگردان 

جديد رشد فزاينده يي پيدا كرده است. 
وي افزود: مصرف هرويين در مناطقي كه قبال رو به ثبات گزارش شده بود مجددا 
درحال افزايش گزارش شده و انحراف و قاچاق پيش سازها به يك تجارت غيرقانوني 
دو س��ويه تبديل شده است. تجارت مواد مخدر در فضاي مجازي و سايبري نسبت 
به س��ال 2015 تا 50 درصد رش��د نشان مي دهد و پيوند مواد مخدر با ساير جرايم 
س��ازمان يافته ازجمله فساد و پولش��ويي و قاچاق غيرقانوني انسان، افراطي گري و... 

پيچيده تر شده است. 

خبر
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معاون بانك مركزي اعالم كرد: امكان ايجاد موسسات غيرمجاز مالي ديگر وجود ندارد

فعاليت غيرمجازها متوقف شد
 صفحه ۴ 

فدرال رزرو با چالش رشد اقتصادي قدرتمند چه مي كند

 »فرود نرم«
نياز اقتصاد امريكا

 صفحه 7 

صنعت، معدن و تجارت

راز ميزباني از 
سرمايه گذاران خارجي

14

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  3۰۰۰۵3۲۰ در دسترس شماست 

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

13

 صداي مشكوك 
در زمان حادثه
گروه راه و شهرسازي  زهره عالمي 

انتش��ار گزارش 9 صفحه يي سازمان هواپيمايي 
 ATR72 كشوري درباره علل س��قوط هواپيماي
 CL60 آسمان با سقوط يك فروند هواپيماي جت
ت��رك در مسيرشارجه-اس��تانبول همزمان ش��د. 
البت��ه نزديكي زمان��ي اين دو س��انحه تنها نقطه 
اش��تراك آنها نبود، فاصله جغرافيايي حدودا 100 
 ATR72 كيلومتري بين مكان سقوط هواپيماي
و ج��ت بمبارديه متعلق به يك خانواده ثروتمند و 
سرش��ناس تركيه و جان باختن تمام سرنش��ينان 
دو هواپيما، نقاط اش��تراك اين دو سانحه را بيشتر 
ك��رده اس��ت. در اين مي��ان، نگاهي ب��ه گزارش 
مقدمات��ي درباره علت برخورد هواپيماي ش��ركت 
آس��مان با كوه دنا، نش��ان مي دهد كه اين شركت 
باتوجه به رعايت نكردن محدوديت هاي پزش��كي 
خلب��ان خ��ود و اجرايي نكردن آراي��ش فني الزم 
به عنوان مقصر اصلي ش��ناخته شده است، ضمن 
اينكه همچنان در عملكرد خلبان ابهام هايي وجود 

دارد...

ديروز معاون نظارتي بان��ك مركزي با ارائه گزارش 
ملي ساماندهي موسسات غيرمجاز، به نكات قابل توجهي 
اش��اره كرد كه الزم است از آن درس بگيريم و در حل 
بح��ران و چالش هاي ديگر اقتصاد اي��ران به آن توجه 
كني��م. نكته نخس��ت در اين گزارش، ع��زم مجموعه 
اركان نظام براي س��اماندهي موسسات غيرمجاز است 
كه باالخ��ره با تالش شايس��ته تقدير بان��ك مركزي، 
قواي سه گانه و مسووليت اجتماعي بانك هاي عامل، به 
سرانجام رسيد و نگراني مردم را قبل از نوروز 96 برطرف 
كرد. اما بالفاصله بايد توجه داشت كه دليل موفقيت اين 
كار ملي، همراهي اركان نظام از مقامات ارشد سياسي تا 

بدنه دستگاه هاي اجرايي و قواي سه گانه است ...

 فرصت مذاكره 
قبل از برخورد 

يادداشت

 همين صفحه  

 محسن شمشيري   

در پاي��ان هر س��ال تعداد زي��ادي از كارگران 
و نيروهاي انس��اني ك��ه نظام پرداخ��ت حقوق و 
دس��تمزد آنها تاب��ع قوانين وزارت كار هس��تند، 
چشم انتظار نتايج جلس��ه يي هستند كه نماينده 
كارفرمايان و نماينده كارگران در آن جلسه ميزان 
حداقل حقوق و دستمزد را براي سال آتي مشخص 
مي كنند. گرچه تاكنون به دليل اختالفات به وجود 
آمده وزارتخانه هاي كار و بهداشت بر سر پرداخت 
قس��متي از ح��ق بيمه درمان، نماين��دگان هر دو 
طيف كارگري و كارفرمايي در اقدامي هماهنگ از 
شركت در جلسه تعيين حداقل حقوق و دستمزد 
س��ر باز زده اند، ولي واضح اس��ت كه سرانجام اين 

مهم به طريقي حل شده ...

 نيروي انساني، سرمايه مادي 
و معنوي موسسات و شركت ها

سخن نخست

 همين صفحه  

 داريوش صارمي   



 آخري�ن وضعي�ت قرائ�ت گ�زارش تحقيق و 
تفح�ص از صندوق ذخيره فرهنگيان؛خانه ملت| 
رييس كميت��ه تحقيق و تفحص از صن��دوق ذخيره 
فرهنگي��ان از موكول ش��دن قرائت گ��زارش كميته 
تحقي��ق و تفح��ص از صندوق ذخي��ره فرهنگيان در 
صح��ن علني مجلس ب��ه بعد از عيد خب��ر داد. جبار 
كوچكي نژاد گفت: تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره 
فرهنگيان مدتي است كه به پايان رسيده و خالصه آن 
در 50 صفحه به كميسيون آموزش ارائه و گزارش در 
چند صفحه براي قرائت در صحن تنظيم ش��ده و در 
دس��تور كار اين هفته صحن علني مجلس قرار گرفته 

است. 
 درخواس�ت نماين�دگان براي موكول ش�دن 
اس�تيضاح 3 وزير به بع�د از تعطيالت؛ايس�نا| 
نماين��ده يزد در مجلس ش��وراي اس��المي گفت كه 
جمعي از نمايندگان درخواس��ت دارند كه اس��تيضاح 
وزراي راه، رف��اه و كش��اورزي ب��ه بع��د از تعطيالت 
موكول شود. ابوالفضل موس��وي افزود: استيضاح وزرا 
۱5و ۱۶ اس��فند اعالم وصول ش��ده و طبق آيين نامه 
داخلي مجلس بايد حداكثر ۱0روز بعد از اعالم وصول 
جلسه استيضاح برگزار شود. اگر بخواهيم ۱0روز بعد 
از اعالم وصول را در نظر بگيريم به تاريخ 24 اس��فند 
مي رسيم كه روز پنج شنبه است و مجلس جلسه ندارد 
و بعد از آن هم جلس��ه يي تشكيل نمي شود بنابراين، 
اين موضوع قابل بررسي است كه آيا مي شود استيضاح 
را به نخستين جلسه بعد از تعطيالت مجلس موكول 
كرد يا خير؟ او اضافه كرد: نمايندگان عموما بازه زماني 
فعلي را براي اس��تيضاح وزرا مناسب نمي دانند ضمن 
اينكه به نظر مي رسد بايد اجازه دهيم وزرا از حداكثر 
وقتش��ان اس��تفاده كنند و بعد اقدام به استيضاح آنها 

كنيم.
 اميدواريم نمايندگان بار ديگر به 3 وزير اعتماد 
كنند؛ايرنا| معاون امور مجلس رييس جمهوري گفت: 
با توجه به قرار داشتن در پايان سال و مسائل مردم در 
اي��ن روزها در بخش هاي حم��ل و نقل و راه همچنين 
جامعه كارگري اميدواريم نمايندگان بار ديگر به وزيران 
تع��اون، كار و رفاه اجتماعي، راه و شهرس��ازي و جهاد 
كش��اورزي اعتماد كنند. حس��ينعلي اميري ديروز در 
گفت وگو با ايرنا در مورد جلس��ه استيضاح علي ربيعي، 
عباس آخون��دي و محمود حجتي اف��زود: معاون اول 
رييس جمهور  روز سه ش��نبه به عن��وان نماينده دولت 
همزمان با آغاز جلسه استيضاح در جلسه علني مجلس 
شركت مي كند. نمايندگان مجلس 7ماه پس از شروع 
به كار دولت دوازدهم، نخستين استيضاح را با فراخوان 
3 وزير اقتصادي وزيران تعاون، كار و رفاه اجتماعي، راه 

و شهرسازي و جهاد كشاورزي كليد زدند. 
  حمله مهاجم مس�لح به اقامتگاه سفير ايران 
در وين؛ايرنا| پليس اتريش نيمه ش��ب يك شنبه)به 
وقت محلي( از حمله يك فرد مهاجم با چاقو به مامور 
پليس اقامتگاه س��فير ايران در وين خب��ر داد. مامور 
حفاظ��ت از اقامتگاه س��فير در اين حادث��ه از ناحيه 
بازو دچار جراحت ش��د. مهاجم كه يك تبعه 2۶ساله 
اتريشي اهل ايالت تيرول شناخته شده به ضرب گلوله 
از پاي درآمد. پليس گفته است كه مامور ياد شده ابتدا 
از اس��پري فلفل استفاده كرده سپس ناچار به شليك 
به مهاجم شده بود. يك سخنگوي وزارت دفاع اتريش 
هم به خبرگزاري فرانسه گفت كه براساس تحقيقات 
اوليه، اق��دام وي مطابق با قوانين بوده اس��ت. در پي 
اين سانحه، ش��مار نيروهاي امنيتي حاضر در منطقه 

افزايش يافته است. 
 استقبال از پيوستن ايران به اتحاديه اوراسيا

؛ايلنا| وزير انرژي روس��يه از استقبال اين كشور براي 
پيوس��تن ايران ب��ه اتحاديه اقتصادي اوراس��يا در ماه 
مه  س��ال جاري خبر داد. الكس��اندر نواك گفته است: 
حركت به سمت يك توافق موقتي براي ايجاد منطقه 
آزاد تجاري بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراس��يايي 
انجام گرفته اس��ت. اين اقدام يك قدم پيش رو است 
و به تحوالت بيش��تري در آينده در روابط تجاري دو 
جانبه و توس��عه همكاري ها در س��رمايه گذاري منجر 
خواهد شد. براساس اين گزارش مهدي سنايي، سفير 
ايران در مس��كو پيش تر از تالش براي رسيدن به يك 
توافق دو جانبه ميان ايران و روس��يه براي ايجاد يك 
منطقه آزاد تجاري در سال 20۱5 و نزديكي دو طرف 

به امضاي چنين توافقي خبر داده بود. 
 انهدام خودروي انتحاري و هالكت تروريست ها 
در منطقه مرزي سراوان؛ سپاه نيوز| روابط عمومي 
ق��رارگاه قدس ني��روي زميني س��پاه در اطالعيه يي از 
انهدام خودروي انتحاري و هالكت 2 تروريست در اقدام 
به موقع رزمندگان اس��الم در پاسگاه مرزي در منطقه 
س��راوان خبر داد. روابط عموم��ي قرارگاه قدس نيروي 
زميني سپاه در اطالعيه يي اعالم كرد: شامگاه يك شنبه 
20 اسفند عوامل گروهك هاي تروريستي و اشرار مسلح 
با يك دستگاه خودروي حامل مهمات و مواد انفجاري 
قص��د انجام عمليات انتحاري و هدف قرار دادن يكي از 
پاسگاه هاي مرزي نيروي زميني سپاه در منطقه سراوان 
استان سيستان و بلوچستان را داشتند كه با هوشياري 
و اقدام به موقع رزمندگان اس��الم ناكام ماندند. در اين 
اطالعيه تصريح ش��ده اس��ت: همچنين يكي از اشرار 
كه در نزديك ش��دن به پاسگاه ناكام مانده بود، جليقه 
انتحاري خود را منفجر و به هالكت رس��يد. در جريان 
اين اقدام كه دو عامل تروريس��تي به هالكت رسيدند 
دو تن از بسيجيان غيور اين پاسگاه نيز مجروح شدند. 

 استيضاح حق نمايندگان و روشنگري وظيفه 
وزيران است؛تعادل| مشاور رييس جمهوري با تاكيد 
بر اينكه اس��تيضاح حق نمايندگان است و روشنگري 
وظيفه وزيران اظهار ك��رد: قاعدتا نمايندگان محترم 
ه��م از حق خود اس��تفاده مي كنن��د و هم ظرفيت و 
تحمل شنيدن روشنگري هاي وزيران محترم را دارند. 
حسام الدين آشنا، مش��اور رييس جمهوري در صفحه 
ش��خصي خود در توييتر نوشت:»استيضاح وزيران نه 
فقط فرصتي مناس��ب براي اس��تيضاح خدمات و رفع 
شبهات است بلكه موقعيتي كم نظير براي جلب  توجه 
همگان به مسووليت هاي مشترك دولت و مجلس در 
سامان ها و نابس��اماني هاي فعلي كشور است. وزيران 
نه فقط به متن س��واالت پاسخ مي دهند بلكه به بطن 

مشكالت هم مي پردازند.«
 صادق زيباكالم به اتهام فعاليت تبليغي عليه 
نظام محاكم�ه ش�د؛ميزان| صادق زيب��اكالم روز 
گذش��ته به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام در شعبه 
۱5 دادگاه انقالب اس��المي محاكمه ش��د.  يك منبع 
آگاه قضاي��ي از محاكمه صادق زيب��اكالم خبر داد و 
گفت: نامبرده صبح امروز)دوشنبه( با حضور در شعبه 
۱5 دادگاه انقالب اس��المي به اته��ام فعاليت تبليغي 
علي��ه نظام با مصداق مصاحبه با س��ايت هاي بيگانه و 
تالش براي زير س��وال بردن نظام جمهوري اس��المي 

محاكمه و از خود دفاع كرد. 

روي موج خبر

آيا نمايندگان مجلس بار ديگر به ربيعي و آخوندي اعتماد مي كنند 

استيضاح در ابهام

معاون اول رييس جمهوري براساس مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي: 

تا سال ۱۴۰۰ بايد ۵ دانشگاه كشور جزو ۲۰۰ دانشگاه برتر دنيا باشند
گروه ايران 

موضوع ارتباط دانشگاه با توليد، صنعت و اشتغال 
ازجمله معادالتي اس��ت كه طي س��ال هاي متمادي 
درب��اره ابعاد و زواياي گوناگون آن بحث و تبادل نظر 
ص��ورت گرفته؛ اما همچنان در صحنه عمل آن گونه 
كه بايد و شايد تحقق پيدا نكرده است. موضوعي كه 
روز گذشته در جلسه شوراي عالي اقتصاد نيز به آن 

اشاره و ابعاد و زواياي گوناگون آن بررسي شد. 
اس��حاق جهانگي��ري در اي��ن جلس��ه با اش��اره 
ب��ه درخواس��ت وزارت عل��وم، تحقيق��ات و فناوري 
درخصوص خريد تجهيزات آزمايش��گاهي، آموزشي 
و پژوهش��ي دانش��گاه صنعتي ش��ريف با استفاده از 
تس��هيالت مالي خارجي، اين طرح را مثبت ارزيابي 
ك��رد و با اش��اره ب��ه وضعي��ت نه چندان مناس��ب 
دانش��گاه هاي كش��ور از نظ��ر تجهي��زات و امكانات 
آزمايشگاهي و پژوهشي، گفت: يكي از مصوبات ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي اين است كه پنج دانشگاه 
كش��ور بايد تا س��ال ۱400 جزو 200 دانشگاه برتر 
دنيا باشند و اميدوارم س��اير دانشگاه هاي كشور نيز 
همانند دانشگاه صنعتي شريف به دنبال برخورداري 
از تسهيالت مالي جهت تجهيز امكانات خود باشند. 
معاون اول رييس جمهور با قدرداني از تالش هاي 
دبيرخانه ش��وراي اقتصاد در سال ۹۶،  براي اعضاي 

اين ش��ورا س��الي خوب آرزو كرد و اظهار اميدواري 
كرد در س��ال ۹7 ش��وراي اقتصاد بهتر از سال هاي 
گذش��ته فعاليت كند. در اين جلسه كه وزراي علوم، 
تحقيقات و فن��اوري، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، 
ام��ور اقتص��ادي و دارايي، رييس س��ازمان برنامه و 
بودجه، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، رييس 
كل بان��ك مركزي و رييس ات��اق بازرگاني ايران نيز 
حضور داش��تند درخواس��ت هاي برخي دستگاه هاي 
اجرايي مطرح ش��د كه پ��س از بحث و تبادل نظر به 

تاييد شوراي اقتصاد رسيد. 

 مصوبات جلسه شوراي اقتصاد
اص��الح مصوب��ه ش��وراي اقتص��اد درخص��وص 
طرح هاي توسعه نيروگاه آبي گتوند عليا، احداث سد 
و نيروگاه چرمش��ير، استفاده از فاينانس براي ايجاد 
انتقال و فاز دوم تصفيه خانه شهر بيرجند، استفاده از 
فاينانس براي طرح هاي سد دشت پلنگ و سد باغان 
و استفاده از تسهيالت مالي خارجي براي احداث سد 
و نيروگاه بختياري از جمله درخواس��ت هاي وزارت 
نيرو بود كه پس از بحث و بررسي به تصويب رسيد. 
درخواس��ت هاي وزارت نفت نيز در اين جلس��ه 
مورد بحث و بررس��ي ق��رار گرفت و پ��س از ارائه 
توضيح��ات ازس��وي نماينده اي��ن وزارتخانه با اين 

درخواست ها موافقت شد كه عبارتند از: 
ط��رح كمك به جايگزيني و اس��قاط يك ميليون 
دستگاه بخاري مرسوم )گازي و نفتي( با بخاري هاي 
گازس��وز دودك��ش دار راندم��ان ب��اال )هرمتي��ك(، 
اصالح مجوز س��رمايه گذاري از مح��ل منابع داخلي 
ش��ركت ملي پاالي��ش و پخ��ش فرآورده هاي نفتي 
ايران درخص��وص طرح احداث خ��ط لوله 20 اينج 
فرآورده هاي نفتي نايين-كاشان-ري و اصالح مجوز 
س��رمايه گذاري از محل منابع داخلي ش��ركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران درخصوص 
طرح نگهداشت و پشتيباني تاسيسات جنبي صنعتي 
و غيرصنعت��ي و س��رمايه گذاري جدي��د براي طرح 

تعويض پوشش و تعويض خط لوله نفت خام. 
همچنين موضوع اصالح مصوبه طرح جايگزيني 
 ۶5هزار دس��تگاه كاميون و كش��نده فرسوده باالي

 ۱0 تن با سن باالتر از 35 سال براي بررسي بيشتر 
به كميسيون شوراي اقتصاد ارجاع شد.

 شفاف سازي در مورد قير 
در ادام��ه اين جلس��ه با درخواس��ت وزارت امور 
اقتص��ادي و دارايي مبني بر شفاف س��ازي در مورد 
قير معدني، ضم��ن موافقت با تفكيك قير معدني از 
زم��ره كاالهاي نفتي، اين كاال به عنوان ماده معدني 

شناخته و در اين مورد شفاف سازي صورت گرفت. 
درخواس��ت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز 
درخصوص خريد تجهيزات آزمايش��گاهي، آموزشي 
و پژوهش��ي دانش��گاه صنعتي ش��ريف با اس��تفاده 
از تس��هيالت مال��ي خارج��ي مطرح ش��د و پس از 

توضيحات رييس اين دانشگاه به تصويب رسيد. 

انتشار 5 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت جهت 
خريد هواپيماي جديد و انتشار 5 هزار ميليارد ريال 
اوراق مش��اركت براي ايمن سازي و نگهداري راه هاي 
شرياني كشور نيز از جمله درخواست هاي وزارت راه 
و شهرس��ازي بود كه در اين جلس��ه مطرح شد و به 

تصويب رسيد. 

در حالي امروز دو وزير دولت روحاني اس��تيضاح 
مي ش��وند كه به نظر هيچ ي��ك از دو گروه موافق و 
مخالف استيضاح بر ديگري غالب نيست. فراكسيون 
اميد بعدازظهر روز گذش��ته جلس��ه مجمع عمومي 
خود را در اين رابطه برگزار كرد و فراكس��يون واليت 
هم صبح امروز در نشستي به اين موضوع مي پردازد. 
اظهارات جسته و گريخته نمايندگان درباره استيضاح 
آخون��دي و ربيعي هم چيزي را روش��ن نمي كند. از 
يك س��و برخي نماين��دگان اصالح طل��ب مجلس از 
اس��تيضاح آخوندي و ربيعي اس��تقبال كرده و حتي 
خواهان استعفاي آنها مي شوند، از سوي ديگر مازني 
ديگر نماينده اصالح طلب در يادداش��تي اس��تيضاح 
دو عض��و كابينه دولت را غيرمنطقي مي داند و با آن 
مخالفت مي كند. وضعي��ت در اردوگاه اصولگرايان و 
مس��تقلين مجلس هم همين گونه است و آنها نيز به 

تصميم مشترك نرسيده اند. 

 مناقشه بر سر ماهيت استيضاح
 ام��ا اخت��الف ب��ر س��ر چراي��ي اس��تيضاح نيز 
مناقش��ه برانگيز شده است، تا آنجا كه ظاهرا گروهي 
برنده اس��تيضاح خواهد ش��د كه اكثري��ت را درباره 
ماهي��ت آن با خود همس��و كن��د. در همين رابطه 
احم��دي مازني نماين��ده عضو فراكس��يون اميد در 
يادداشتي به ماهيت اين استيضاح پرداخته و تلويحا 
گفته كه آتش اعتراضات دي ماه يكي از وزراي دولت 
روحاني را مي س��وزاند. ظاهرا او اين را از گفت وگو با 
برخي نمايندگان دريافته اس��ت؛ آنجا كه به نوش��ته 
اي��ن نماينده مجل��س »مجموعه ي��ي از نمايندگان 
قص��د دارند تا با اس��تيضاح و تالش ب��راي بركناري 
وزرا پاس��خي به شرايط عمومي كش��ور بدهند. « او 
در يادداشتش اعتراضات دي ماه، فشارهاي امريكا به 
تواف��ق برجام و بحث تحريم هاي جديد اين كش��ور، 
مجموع��ه نارضايتي هاي موجود در كش��ور، اتفاقات 
و س��وانح ماه هاي اخير و ن��وع ادبياتي كه در برخي 
مقاطع از دولت ش��نيده مي ش��ود را مجموعه يي از 
ش��رايط خارج از وزارتخانه ه��اي تحت امر آخوندي، 
ربيعي و همچنين حجتي مي داند كه بر اس��تيضاح 
آنان تاثير جدي گذاش��ته، تاثيري كه مازني معتقد 
اس��ت بيش از وضعيت داخل اي��ن وزارتخانه ها بوده 
اس��ت. مازني در خاتمه از طرح اين استيضاح انتقاد 
مي كند و آن را نه يك مسووليت پذيري و پاسخگويي 

واقعي به جامعه بلكه انحراف اذهان مي داند. 
يكي ديگر از اعضاي كميس��يون انرژي مجلس 
هم تلويحا از نمايندگان براي ارائه طرح اس��تيضاح 
دو وزير انتقاد مي كند؛ در عين حال كه بر اس��اس 
ش��رايط فعلي مجل��س مي گوي��د ك��ه كار هر دو 
وزي��ر براي اقناع نمايندگان س��خت اس��ت. محمد 
خالدي سردش��تي با بيان اينكه براي اجرايي شدن 
تمام برنامه ها و سرعت بخشي به آنها نيازمند بودجه 

بس��يار زياد هس��تيم، مي افزايد: »برخي سوال هاي 
مط��رح ش��ده در خصوص وزارت راه و شهرس��ازي 
غيرواقعي اس��ت، زيرا بودج��ه و امكانات محدودي 
در حوزه ه��اي مختلف اي��ن وزارتخانه وجود دارد.« 
ب��ه گفت��ه او در مجموع اس��تيضاح وزي��ران راه و 
شهرسازي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي جدي است 
و راي آوردن وزرا سخت خواهد بود. »تعيين تكليف 
ش��ركت هايي كه ماهيت آنه��ا خصولتي )خصوصي 
- دولت��ي( اس��ت«، »حض��ور اف��راد سفارش��ي در 
هيات مديره برخي ش��ركت هاي زيرمجموعه وزارت 
كار« و »مشكالت جدي در تامين اعتبار طرح هاي 
زيربنايي در وزارت راه و شهرسازي« از داليلي است 
كه به گفته خالدي مي تواند در جلس��ه اس��تيضاح 

براي ربيعي و آخوندي دردسرساز شود.
 

 تصميم دقيقه نودي در فراكسيون ها
در اي��ن بين فراكس��يون هاي عمده مجلس هم 
هنوز به نتيجه مشخصي نرسيده اند. فراكسيون اميد 

كه عصر روز يك شنبه با كميته هاي اين فراكسيون 
براي بررسي استيضاح جلسه گذاشته بود، ديداري 
هم عصر روز گذش��ته با ربيع��ي و آخوندي برگزار 
كرد. هر چند تا به لحظه نگارش گزارش، خبري از 
تصميم اين فراكس��يون منتشر نشده است. مهرداد 
الهوتي سخنگوي فراكس��يون مستقلين واليي نيز 
درباره تصميم اين فراكس��يون راجع به اس��تيضاح 
س��ه وزير كابينه دولت دوازدهم مي گويد كه هنوز 

تصميم جمعي از س��وي آنها اتخاذ نشده است. در 
عي��ن حال الهوتي از تصميم اين فراكس��يون براي 
برگزاري نشس��ت با وزرايي كه درخواست ديدار با 
اعضاي مستقلين واليي دارند، خبر داد كه به گفته 
او اين جلس��ات امروز سه شنبه پيش از آغاز جلسه 
علن��ي و با حضور وزراي راه و شهرس��ازي و تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي برگزار مي ش��ود. الهوتي تاكيد 
مي كند كه تصميم فراكسيون مستقلين واليي پس 

از جلس��ه با وزرا مشخص خواهد شد؛ اينكه تصميم 
فراكسيوني گرفته شود يا آنكه تصميم گيري در اين 

باره به نمايندگان سپرده شود. 
وضعيت فراكسيون واليت هم مشابه فراكسيون 
مس��تقلين واليي اس��ت. ب��ه گفته نقوي حس��يني 
سخنگوي اين فراكسيون هنوز تصميمي درباره راي 
به استيضاح آخوندي و ربيعي گرفته نشده است. او 
با بيان اينكه فراكس��يون نمايندگان واليي مجلس 
تاكنون جلس��اتي با وزرا يا نمايندگان آنها نداش��ته 
اس��ت، گفت كه نظر نهايي و موضع فراكسيون بعد 
از تشكيل جلسه صبح سه ش��نبه اعالم خواهد شد 
كه آيا اعضا آتش به اختيار باش��ند يا فراكس��يوني 

نظر داده شود. 

 فرماندهي استيضاح وزرا از دولت
اما داس��تان استيضاح ربيعي، آخوندي و حجتي 
به موضع گي��ري نمايندگان مجلس محدود نش��د. 
برخ��ي فع��االن سياس��ي و حزبي اس��تيضاح اين 
س��ه وزير دولت را به دلي��ل اصالح طلب بودن آنها 
دانس��تند كه به گفته آن��ان از درون دولت هدايت 
مي ش��ود. ام��ا دول��ت در براب��ر اين خب��ر واكنش 
نش��ان داد و آن را دروغ خوان��د. ابت��دا روزنام��ه 
اي��ران در خب��ري ك��ه چن��د روز پيش ب��ه نقل از 
منبعي نامش��خص منتش��ر كرد، از دي��دار روحاني 
با ربيع��ي، آخوندي و حجتي خب��ر داد كه در اين 
دي��دار رييس جمهور از اين س��ه نف��ر مي خواهد با 
قدرت از عملكرد خود دفاع كنند. اما حاش��يه ها با 
اي��ن خبر روزنام��ه ايران پايان نياف��ت تا اينكه روز 
گذش��ته خبرگزاري دولتي ايرنا هم در گفت وگو با 
يك مقام مسوول در دفتر رييس جمهور كه نامي از 
آن برده نشد، اين خبر را تكذيب كرد و آن را نشانه 
وجود پروژه يي با انگيزه هاي سياس��ي، مصداق نشر 
اكاذيب، بي پايه و خالف واقع دانس��ت. او با بي پايه 
خواندن ادعاي هدايت استيضاح ها از درون دولت و 
از جمل��ه واعظي گفت: ريي��س دفتر رييس جمهور 
طي هفته گذشته، گفت وگوهاي متعدد و برنامه يي 
منس��جم براي حضور قوي وزرا در جلسه استيصاح 
را تدوي��ن و مديريت كرده اس��ت كه جلس��ه اخير 
وزراي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، راه و شهرسازي 
و نيز كش��اورزي با حجت االسالم والمسلمين دكتر 
روحاني يكي از آنهاس��ت. اين مقام مس��وول گفته 
است كه در همين راستا رييس دفتر رييس جمهور 
به همراه معاون اول رييس جمهور در جلسه بررسي 
استيضاح در مجلس شوراي اسالمي حضور خواهد 
يافت. مواضع اكثريت نمايندگان نشان مي دهد كه 
آنها تا پيش از آغاز جلس��ه علني استيضاح تصميم 
قطع��ي در اين باره نگرفته اند و آنچه آنان را به راي 
له يا علي��ه وزراي دولت روحاني وا مي دارد، اتفاقات 

جلسه استيضاح است. 
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ايران2

چهرهها

ريي��س كميس��يون امني��ت ملي 
مجل��س گف��ت: مس��ووالن امنيت��ي 
س��فارتخانه ايران در لندن بروز حادثه 
را پيش بيني كرده بودن��د ولي وزارت 
خارجه انگلي��س اعالم ك��رده بود ما 
امني��ت را حف��ظ مي كني��م و نگران 
بروج��ردي در  نباش��يد. عالءالدي��ن 
گفت وگو ب��ا خانه ملت درباره حمله به 
سفارتخانه جمهوري اسالمي ايران در لندن اظهار كرد: مسووليت 
تعرض امنيتي به سفارت جمهوري اسالمي ايران در لندن قطعا 
ب��ر عهده دولت انگليس اس��ت. او ادامه داد: ب��ا وجود تذكرهاي 
متعدد چند ماه گذش��ته مسووالن س��فارتخانه ايران در لندن به 
مقامات وزارت خارجه انگليس مبن��ي بر اينكه ضرورت دارد كه 
در مقابل سفارت ايران پليس مستقر باشد، ولي مقامات انگليسي 
اعالم كرده بودند كه ما امنيت را حفظ مي كنيم و نگران نباشيد. 
بروجردي گفت: مقامات ايراني اين هش��دار را داده و درخواست 
خود را مطرح كرده بودند ولي انگليسي ها اعالم كرده بودند، نيازي 
نيست. رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسالمي افزود: مسووالن امنيتي سفارتخانه ايران در لندن 
پيش بيني كرده بودند كه ممكن است چنين اتفاقي رخ بدهد. وي 
يادآور ش��د: اين جمله در كنار اين حركت ضد انقالبي كه منجر 
به اهانت به پرچم جمهوري اس��المي ايران ش��د، خروجي اش را 
مي توان به نوعي موافقت دولت انگليس با كار اين افراد دانس��ت. 
نماينده بروجرد در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: انگليسي ها 
از طريق تماس تلفني مع��اون وزير امور خارجه با همتاي ايراني 
خود و همچنين تماس با س��فير جمهوري اسالمي ايران مراتب 

عذرخواهي خود را اعالم كردند. 

 مسووالن امنيتي سفارت ايران در لندن 
بروز حادثه را پيش بيني كرده بودند

خارج��ه  وزارت  س��خنگوي 
كش��ورمان اع��الم كرد ك��ه دولت و 
م��ردم ع��راق در طول اين س��اليان 
ش��ناخت خوبي از جمهوري اسالمي 
اي��ران دارن��د و مي دانن��د جمهوري 
اس��المي به مردم عراق و س��رزمين 
ع��راق چگونه فك��ر مي كن��د. بهرام 
قاسمي در گفت وگو با العالم در پاسخ 
به اين سوال كه ما اينك به انتخابات پارلماني در عراق نزديك 
مي ش��ويم؛ نگاه ايران به اين انتخابات چيست با توجه به اينكه 
عراق اينك مرحله پاكس��ازي كشور از گروه تروريستي داعش 
را به اتمام رسانده است؟ گفت: من تصور مي كنم هر انتخاباتي 
در ه��ر جاي دنيا كه بتواند به صورت واقعي برگزار ش��ود يك 
خبر خوب است و نشانگر حاكميت مردم و استقالل آن كشور 
اس��ت؛ اين انتخابات در عراق مي تواند پس از سال ها استبداد 
و جنگ هاي��ي ك��ه در اين كش��ور وجود داش��ت و همچنين 
تروريست هاي داعش، نقطه عطفي در تاريخ معاصر عراق تلقي 
شود به خصوص با وجود س��ركوب تروريست هايي كه در اين 
كش��ور براي مدت ها س��كني گزيدند و به كشتار مردم دست 
زدند. او اف��زود: فكر مي كنم، اين انتخاب��ات مي تواند در روند 
تكامل اين دموكراسي و مردم ساالري جديد عراق و همچنين 
به ثبات امنيت و توس��عه اقتصادي عراق كمك ش��اياني كند.  
قاس��مي ادام��ه داد: براي ما به عنوان كش��ور همس��ايه عراق 
اس��تقالل، تماميت ارضي و حاكمي��ت ملي عراق اهميت دارد 
و اين را براي همه همسايگان خود مي خواهيم و به آن احترام 
مي گذاريم لذا هر آنچه مردم عراق در اين فرآيند انتخاب كنند 

و به آن راي دهند، قطعا مورد تاييد و حمايت ما خواهد بود.

 هرگز در مسائل داخلي عراق 
دخالت نكرده و نخواهيم كرد

رييس ق��وه قضاييه با دس��تور به 
دادستان هاي سراسر كشور براي ملزم 
ساختن دستگاه هاي ذي ربط نسبت به 
رفع خطرات نقاط حادثه خيز جاده يي 
با توج��ه به در پيش بودن س��فر هاي 
ن��وروزي، آن��ان را مكلف ك��رد كه با 
دستورات خود نسبت به تامين امنيت 
ام��وال م��ردم همچني��ن برنامه ريزي 
كش��يك هاي منظم جهت انجام فوريت هاي قضايي در ايام عيد 
اقدام كنند. به گزارش »تعادل» به نقل از اداره كل روابط عمومي 
ق��وه قضاييه، آيت اهلل آملي الريجاني در جلس��ه مس��ووالن عالي 
قضاي��ي با تاكيد بر لزوم تامين امنيت ام��وال مردم در طول ايام 
نوروز به دادستان ها دستور داد كه اقدامات الزم را براي تحت نظر 
قرار دادن سارقان سابقه دار انجام دهند و با صدور دستورات الزم 
به ضابطان و همكاري با آنها نس��بت به تامين امنيت اموال مردم 
تمهيدات مناس��ب را بينديشند تا هموطنان بتوانند ضمن اتخاذ 
تمهيدات مناسب نسبت به مراقبت از اموالشان با آسودگي خاطر و 
بدون دغدغه منازل و اموال خود را ترك كرده و به مسافرت بروند. 
آيت اهلل آملي الريجاني تظاهر به بي حجابي را همانند تظاهر به هر 
عمل حرام ديگر، نوعي اش��اعه فحشا دانست و با اشاره به تصريح 
قانون به لزوم رعايت حجاب خاطرنشان كرد: موضوعي كه ريشه 
ش��رعي و قانوني دارد نبايد مورد تشكيك قرار گيرد. حال ممكن 
اس��ت برخي جوان ها اشتباه كنند اما چرا افرادي كه به نوعي در 
زمره خواص قرار دارند بر طبل دشمن مي كوبند؟او افزود: متاسفانه 
اين گزارش نيز مانند گزارش هاي سابق و برخي بيانيه هاي ديگر، 
مجموعه ادعاهاي ضد انقالب و منافقين در خارج از كشور بود كه 

از زبان دبيركل سازمان ملل شنيده شد.

 دستگاه قضايي تابع 
فضا سازي هاي سياسي نمي شود

دبير شوراي عالي امنيت ملي تعرض 
به س��فارت جمهوري اسالمي ايران در 
لن��دن را خوش خدمتي دولت انگليس 
به خريد تس��ليحاتي ميلياردي وليعهد 
عربس��تان از اين كش��ور دانست كه به 
شكل بس��يار مفتضح آن انجام شد. به 
گزارش دبيرخانه ش��وراي عالي امنيت 
ملي، علي ش��مخاني ديروز در حاشيه 
بازديد از مجتمع خدمات فناوري دانش��گاه صنعتي ش��ريف درباره 
علت انفعال پليس و دولت انگليس در تعرض به سفارت كشورمان 
در لندن گفت: اين بازي پينگ پنگي طراحي ش��ده دولت انگليس 
بود كه همزمان با س��فر يكي از رهبران كشورهاي منطقه به لندن 
انجام شد. شمخاني در پاسخ به اظهارات ضد ايران و مقاومت اسالمي 
وليعهد عربس��تان گف��ت: در منطق و ادبيات سياس��ي منطقه يي 
ما، رژيم صهيونيس��تي و امريكا بابت حمله به عراق و افغانستان و 
مروجان تروريسم در منطقه شرورند. شمخاني افزود: رييس جمهور 
اس��بق امريكا تالش كرد لفظ شر را از رژيم اشغالگر قدس بردارد و 
در مقابل به كشورهايي كه نوعا تامين كننده صلح و ثبات در منطقه 
هستند، اطالق كند. او تاكيد كرد: اين خطا ناشي از كم عقلي است 
كه زمان بايد پاسخ آن را به او بدهد. دبير شوراي عالي امنيت ملي 
گفت: متاسفانه حكام سعودي در طول حيات سياسي خود با ترويج 
گروه هاي تكفيري، مرزهاي خونيني را در جهان اسالم ايجاد كردند. 
شمخاني همچنين در پاسخ به پرسش ديگري درخصوص ضرورت 
حمايت از شركت هاي دانش بنيان به عنوان محور اقتصاد مقاومتي 
اظهار كرد: يكي از نكات مورد تاكيد و مركز ثقل اقتصاد مقاومتي، 
شركت هاي دانش بنيان است كه عنصر اصلي و محوري ساماندهي 

وضعيت نيروهاي انساني متخصص محسوب مي شود. 

تعرض به سفارت ايران خوش خدمتي 
انگليسي ها  به عربستان است

مجموعه يي از نمايندگان قصد دارند تا با استيضاح و تالش براي بركناري وزرا 
پاسخي به شرايط عمومي كشور بدهند

 
برخي فعاالن سياسي و حزبي استيضاح ربيعي، آخوندي و حجتي را به دليل 

 اصالح طلب بودن آنها دانستند كه به گفته آنان از درون دولت هدايت مي شود
اما دولت در برابر اين خبر واكنش نشان داد و آن را دروغ خواند
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3 كالن
سپردن مديريت واحد مرزهاي 

دريايي به گمرك 
گمرك ايران اعالم ك��رد: مديريت واحد مرزهاي آبي و 
دريايي كش��ور به گمرك سپرده ش��د. به گزارش »تعادل« 
براين اس��اس با ابالغ دس��تورالعمل س��اماندهي و تقويت 
مديريت مرزه��اي مجاز آبي و درياي��ي گامي ديگر جهت 
پياده س��ازي مديريت واحد گمركي در مرزها برداشته شد. 
مدي��ركل دفتر هماهنگي اس��تان هاي گم��رك جمهوري 
اس��المي ايران با اعالم اين خبر گفت: كارويژه مرز شوراي 
امنيت كش��ور به تازگي مديريت واح��د مرزهاي دريايي را 
به گمرك سپرده، پيش از اين نيز مسووليت واحد مرزهاي 
زميني به گمركات واگذار ش��ده ب��ود. امير نظري گفت: با 
توجه به رش��د و توس��عه فعاليت هاي تج��اري و همگام با 
تح��والت اقتص��ادي در عرص��ه بين الملل ل��زوم تغيير در 
س��اختار ها و فرآينده��اي م��رزي بيش از پيش احس��اس 
مي ش��ود. وي ادامه داد: در ش��هريور س��ال ۱۳۹۵ كارويژه 
مرز ش��وراي امنيت كش��ور اقدام به تصويب دستورالعمل 
ساماندهي و تقويت مديريت مبادي ورودي و خروجي مجاز 
زميني كرد. به گفته مديركل دفتر هماهنگي اس��تان هاي 
گمرك، دستورالعمل ساماندهي و تقويت مبادي ورودي و 
خروجي مجاز زميني جهت ارتقاي تعامل و هماهنگي بين 
دستگاه هاي حاضر در مرز بود كه اين اقدام با سپري شدن 
بيش از يك س��ال از اجراي آن ميان دستگاه هاي حاضر در 

مرز با مديريت واحد گمرك به خوبي انجام شده است. 

 ۳۷۰ ميليارد تومان
درآمد دولت از ماليات سيگار

در ۱۰ماهه ابتدايي سال ۹۶، دولت از فروش سيگار بالغ 
بر ۳۷۰ ميليارد تومان درآمد كسب كرده است. اخذ ماليات 
مس��تقيم و غيرمس��تقيم يكي از منابع مهم كسب درآمد 
دولت محس��وب مي ش��ود كه در اين بين ماليات بر فروش 
س��يگار از جمله ماليات هاي غيرمس��تقيم است.  براساس 
آمار منتش��ره از سوي بانك مركزي، دولت از محل دريافت 
ماليات بر فروش س��يگار در ۱۰ماهه ابتدايي سال ۹۶، بالغ 
بر ۳۷۰ ميليارد تومان درآمد داش��ته است.  اين نكته حائز 
اهميت اس��ت كه براساس مصوب سال ۹۶، درآمد دولت از 
ماليات فروش بر س��يگار در پايان سال جاري بايد به ۴۶۰ 
ميليارد تومان برسد، از اين رقم سهم ۱۰ماهه ابتدايي سال 
۳۹۰ ميلي��ارد تومان بوده كه ۲۰ ميلي��ارد تومان آن هنوز 
وصول نش��ده است.  الزم به ذكر است كه ماليات بر فروش 
سيگار در سال ۹۶ بالغ بر ۰.۵درصد از مجموع ماليات هاي 
غيرمس��تقيم دولت را تشكيل داده كه اين رقم در سال ۹۵ 
حدود ۰.۴درصد بوده اس��ت. در اي��ن ميان درآمد دولت از 
محل فروش س��يگار در س��ال ۹۶ حدود ۱۷.8درصد رشد 
داش��ته كه اين رقم در سال گذشته ۲۵.۴درصد بوده است. 
گفتني است مجموع رقم مصوب درآمد هاي دولت از محل 
ماليات هاي غيرمس��تقيم در س��ال جاري، باي��د ۵۹هزار و 
۵8۰ ميليارد تومان باشد، همچنين رقم مصوب درآمد هاي 
غيرمس��تقيم دولت در ۱۰ماهه ابتدايي سال ۴۹هزار و ۹۵ 
ميليارد تومان بوده ك��ه از اين رقم ۴۲هزار و 8۹۰ ميليارد 

تومان وصول شده است. 

اخبار كالن

يك پژوهش اقتصادي در رابطه با اثر سالمندي بر شاخص هاي اقتصادي نشان مي دهد

برون راني سرمايه گذاري زير فشار صندوق هاي بازنشستگي
گروه اقتصاد كالن| 

س��المندي جمعي��ت يك��ي از دغدغه هاي مهم 
قرن اخير در سراسر دنيا به شمار مي آيد. سالمندي 
جمعي��ت باتوجه به تغييراتي كه در عادات مصرف، 
اشتغال، سرمايه گذاري، پس انداز و... ايجاد مي كند، 
در رشد اقتصادي اثرگذار خواهد بود. در اين زمينه، 
مطالعه يي با عنوان »شبيه س��ازي اثر سالمندي بر 
متغيرهاي اقتصاد كالن« به بررس��ي اثر سالمندي 
روي اقتصاد پرداخته اس��ت. اين مطالعه كه به قلم 
زهرا كاش��انيان، حسين راغفر و ميرحسين موسوي 
در جديدترين ش��ماره فصلنامه تحقيقات اقتصادي 
منتش��ر ش��ده، تاثير تغييرات جمعيت��ي بر برخي 
متغيره��اي كالن اقتص��ادي را مورد بررس��ي قرار 
داده اس��ت. نتايج به دس��ت آمده از شبيه سازي ها 
نش��ان مي دهد، بر اثر س��المندي جمعيت، به مرور 
س��هم عواي��د بازنشس��تگي از بودج��ه، افزايش و 
س��هم س��رمايه گذاري عمومي كاه��ش مي يابد. به 
عبارت ديگر، س��المندي جمعيت س��بب برون راني 
سرمايه گذاري عمومي و از سوي ديگر سبب كاهش 
 نرخ رش��د ساالنه محصول س��رانه سرمايه مي شود. 
به تبع كاهش اين دو عامل، رشد اقتصادي نيز روند 
كاهنده خواهد داشت. همچنين سياست هاي دولت 
به علت زياد شدن جمعيت سالمند و كاهش عرضه 
 نيروي كار مولد، افزايش ماليات و سن بازنشستگي 
خواه��د بود ك��ه اين سياس��ت ها كمي از ش��دت 

برون راني سرمايه گذاري عمومي مي كاهد. 

 بحران سالمندي جمعيت در ايران
با گذش��ت زمان تعداد افراد باالي ۶۰ س��ال در 
سراس��ر دني��ا در حال افزايش اس��ت. ايران يكي از 
كش��ورهايي اس��ت كه در اين روند جهاني وضعيت 
نگران كننده ت��ري دارد. نرخ ب��اروري كل در ايران 
پيش از انقالب، در دهه ۵۰، به طور متوس��ط ۱۶.8 
كودك به ازاي هر زن است، بعد از انقالب نيز دولت 
سياست تش��ويق به ازدواج در سن پايين و باروري 
باال در پيش گرفت��ه و نرخ باروري كل را تقريبا در 
همان س��طح با اندكي افزايش نگه داشته، اين روند 
س��بب ش��ده كه در س��ال ۶۵ ايران با يك انفجار 
جمعيتي مواجه شود. بعد از آن دولت سياست هاي 
كنت��رل جمعيتي را پي��ش گرفته ك��ه موفق بود، 
به ط��وري كه نرخ ب��اروري كل در ابتداي دهه ۷۰، 
۳.۹ و در انته��اي آن ۲.۶ و در ابت��داي دهه 8۰ به 

۱۱.۹ كاهش يافت. 
در اين سال ها بهداشت عمومي، واكسيناسيون و 
علم پزشكي در ايران در حال افزايش بود، به طوري 

كه مرگ و مير در اين دهه ها به شدت كاهش يافته 
اس��ت. كاهش نرخ باروري و م��رگ و مير به اضافه 
انفجار جمعيتي دهه ۶۰ باعث ش��ده تا س��المندي 
جمعيت در ايران، نسبت به بيشتر كشورها، با شدت 

و سرعت بيشتري رخ دهد. 

 آثار سالمندي بر پارامترهاي اقتصادي
 سالمندي جمعيت به صورت مستقيم و غيرمستقيم 
بر پارامتره��اي اقتصادي تاثير مي گ��ذارد؛ كاهش 
ني��روي كار مول��د به عن��وان يكي از اساس��ي ترين 
پارامتره��اي موث��ر ب��ر رش��د اقتص��ادي، ازجمله 
مهم ترين اثرات س��المندي جمعيت اس��ت. عالوه 
بر اي��ن، افزايش س��ن، الگوي مص��رف و پس انداز 
را ه��م كه بر رش��د اقتصادي موثر هس��تند، تغيير 
مي دهد. تغيير ساختار سني جمعيت موجب تغيير 
در الگوي مصرف مي ش��ود. تقاض��اي مصرفي افراد 
س��المند در بخش خدمات نسبت به بخش توليدي 
بيش��تر اس��ت، بنابراين س��هم خدم��ات در توليد 
ناخال��ص داخلي افزاي��ش مي ياب��د. در عين حال، 
توانايي پس انداز همراه با افزايش س��ن كاهش پيدا 
مي كند. سالمندان بخش زيادي از مخارج خود را از 
اندوخته خود در دوران جواني و همچنين از عوايد 
بازنشستگي تامين مي كنند، بنابراين جامعه يي كه 
بيشتر جمعيت آن را س��المندان تشكيل مي دهند 
ن��رخ پس انداز پايي��ن و گاه منفي دارن��د.  پارامتر 
ديگ��ري ك��ه از رش��د اقتص��ادي متاثر مي ش��ود، 
 »س��رمايه گذاري« اس��ت. س��المندي از دو جهت 
بر س��رمايه گذاري موثر اس��ت؛ اول اينك��ه يكي از 
عوام��ل تعيين كنن��ده تجمي��ع س��رمايه، پس انداز 
اس��ت و با س��المند ش��دن جمعيت نرخ پس انداز 
كاه��ش مي ياب��د و به تب��ع آن تجمي��ع س��رمايه 
كاهش و درنهايت س��رمايه گذاري كاهش مي يابد. 
دوم اينك��ه وقتي اكثريت يك جامعه را س��المندان 
تش��كيل دهند، بيشتر بودجه دولت صرف پرداخت 
عواي��د بازنشس��تگي، خدم��ات س��المت و تامين 
اجتماعي مي ش��ود، بنابراين سهم س��رمايه گذاري 
عموم��ي از بودج��ه كاهش مي يابد. اي��ن پديده در 
اي��ران نيز با س��رعت زيادي در حال وقوع اس��ت و 
نمي ت��وان آن را متوقف يا معك��وس كرد، بلكه بايد 
با سياس��ت گذاري هاي درس��ت، آثار اين فرآيند را 

كنترل كرد. 

 افزايش سهم عوايد بازنشستگي از بودجه
يكي از مهم ترين دغدغه هايي كه سالمندي براي 
دولت ها ب��ه همراه م��ي آورد، مديريت صندوق هاي 

بازنشس��تگي اس��ت. اين مس��اله در حال حاضر در 
اقتصاد ايران هم دردسرساز شده است، به طوري كه 
با از ميان رفتن تعادل بين ورودي ها و خروجي  هاي 
صندوق هاي بازنشستگي، بار سنگيني براي پرداخت 
مس��تمري بازنشس��تگان روي بودجه تحميل شده 
اس��ت. افزايش تعداد س��المندان به معني پرداخت 
بيشتر عوايد بازنشس��تگي از بودجه است، بنابراين 
ب��ر اثر س��المندي جمعي��ت، به مرور س��هم عوايد 
بازنشستگي از بودجه افزايش و سهم سرمايه گذاري 

عمومي كاهش مي يابد. 
كاهش س��هم س��رمايه گذاري عمومي به معني 
برون راني سرمايه گذاري عمومي از بودجه است كه 
اين برون راني س��رمايه گذاري عمومي و فشار ناشي 
از پرداخت عوايد بازنشستگي بر بودجه دولت سبب 
كاهش رشد اقتصادي مي شود. در اين ميان، به دليل 
حضور نسل بيش زايي شده در بخش عرضه نيروي 
كار، بررس��ي هاي پژوهش حاضر نشان مي دهد كه 
كمب��ود نيروي كار تا س��ال ۲۰۲۰ ميالدي تبديل 
به يك بحران ش��ديد نشده اس��ت به همين دليل 
س��ن بازنشس��تگي در ايران تا سال ۲۰۲۰ ميالدي 
تغيي��ر چنداني نخواهد ك��رد؛ اما بعد از آن افزايش 

سن بازنشستگي به عنوان يك سياست براي مبارزه 
با بحران كمبود عرضه نيروي كار اعمال مي ش��ود. 
بنابراين س��ن بازنشستگي از س��ال ۲۰۲۰ ميالدي 

روند افزايشي خواهد داشت. 

 مديريت سالمندي با افزايش سن بازنشستگي
در اي��ن مي��ان، يك��ي از راهكارهاي��ي كه براي 
مديري��ت اث��رات ناش��ي از س��المندي ب��ر اقتصاد 
پيشنهاد مي ش��ود، افزايش سن بازنشستگي است. 
افزايش سن بازنشس��تگي نه تنها بر بحران كمبود 
عرضه نيروي كار موثر اس��ت، بلكه تاثير سالمندي 
بر افزايش س��هم عواي��د بازنشس��تگي از بودجه و 
برون راني س��رمايه گذاري عموم��ي از آن را كاهش 
مي دهد، به اين معني كه فش��ار ناش��ي از پرداخت 
عوايد بازنشس��تگي )به دليل بازنشستگي ديرتر( بر 
بودج��ه كاه��ش مي يابد. در عين ح��ال، با افزايش 
سن بازنشستگي و كاهش برون راني سرمايه گذاري 
عمومي، روند كاهش رشد اقتصادي كندتر مي شود. 
پژوهش حاضر همچنين مي افزايد كه براس��اس 
پيش بيني  ه��اي مدل نرخ رش��د س��االنه، محصول 
س��رانه سرمايه بر اثر سالمند شدن جمعيت كاهش 

مي يابد ك��ه اين موضوع كاهش رش��د اقتصادي را 
تشديد مي كند. 

 توصيه هاي سياستي
 يكي از سياست هاي بررسي  شده در اين پژوهش 
براي كاهش اثرات اقتصادي سالمندي، افزايش سن 
بازنشس��تگي اس��ت؛ اما اين سياس��ت با دو مشكل 
بزرگ مواجه است. نخس��ت اينكه در طول زمان با 
تغيي��ر تكنولوژي و رونده��اي اداري، ادامه فعاليت 
س��المندان يا بازگش��ت س��المندان به محيط كار 
نيازمن��د آموزش دوباره آنهاس��ت كه خود، هزينه بر 
اس��ت. بنابراين هزينه فرصت اين سياس��ت قبل از 
به كارگيري بايد س��نجيده ش��ود. عالوه بر اين، كار 
كردن طوالني مدت به ويژه در اواخر ميانسالي و اوايل 
س��المندي موجب نارضايتي افراد مي شود. بنابراين 
بهتر است دولت پيش از اين سياست، سياست هاي 
افزايش باروري، تشويق فرزندآوري و برداشتن موانع 
ازدواج را ب��راي كاهش س��المندي جمعيت اعمال 

كند. 
انتقال  اصالح صندوق هاي بازنشس��تگي ب��راي 
از وض��ع نه چندان مش��خص كنوني ب��ه يك نظام 
ب��ا ذخيره كام��ل، به يك دوره زمان��ي منطقي و به 
ان��دازه كافي بلندمدت ني��از دارد، چراكه باتوجه به 
نظام تامين اجتماعي فعلي كشور هيچ راهكاري در 
مورد بازنشستگان و مس��تمري بگيران وجود ندارد، 
اما اصالح نظام حاكم براي بهبود وضعيت آتي افراد 

شاغل و نسل جديد شاغل، امكان پذير است. 
توصي��ه ديگر اين پژوهش ب��راي كاهش تبعات 
اقتص��ادي س��المندي اين اس��ت ك��ه برنامه ريزي 
دولت ب��راي تامين بودجه الزم براي پرداخت عوايد 
بازنشستگي به س��المندان نبايد به گونه يي باشد كه 
سبب برون راني سرمايه گذاري عمومي و به دنبال آن 

كاهش رشد اقتصادي شود. 
 عالوه بر رش��د اقتصادي، دولت بايد از امروز به 
فكر هزينه هاي سالمندي نسل بيش زايي شده باشد 
ت��ا در موقع س��المندي آنها و مواجه شدن ش��ان با 
مش��كالت اجتماعي، اقتصادي و س��المت س��بب 
نارضايتي افراد سالمند كه در آن زمان بخش زيادي 
از جامعه را تش��كيل مي دهند، نش��ود. راهكارهايي 
مانن��د خصوصي س��ازي صن��دوق بازنشس��تگي يا 
حرك��ت از نظام ب��دون ذخيره به نظ��ام با ذخيره 
مي تواند موثر باش��د. اما متاسفانه در سال هاي اخير 
دولت ه��ا نه تنها صن��دوق بازنشس��تگي را تقويت 
نكرده اند، بلكه بدهي دولت به صندوق بازنشستگي 

نيز مشاهده مي شود. 
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توليد مس تانك بايوليچينگ 
با حمايت بانك پاسارگاد

نخس��تين كاتد مس به روش تان��ك بايوليچينگ 
)استحصال مس با استفاده از باكتري( در مجتمع مس و 
كاتد مسي شركت بابك مس ايرانيان در روز دوشنبه 21 
اسفند ماه 1396، با حضور پورمند مديرعامل هلدينگ 
ميدكو و جمعي از مديران و دست اندركاران اين پروژه 
توليد شد. در اين مراسم مجيد قاسمي مديرعامل بانك 
پاسارگاد و رييس هيات مديره ميدكو در تماس تلفني 
اظهار داشت: امروز يك روز تاريخي نه تنها براي ميدكو 
بلكه براي كشور ايران است. ايران تنها كشوري است كه 
توانست با درايت، ش��جاعت، مديريت و تالش مجدانه 
مديران متخصص ميدكو براي نخس��تين بار در دنيا به 
اين مهم دس��ت پيدا كند. همچنين پورمند در بيانات 
خود گفت: امروز روز تاريخي براي صنعت مس در دنيا 
اس��ت. اين مهم، امري است شجاعانه از طرف فرزندان 
اين انقالب و هديه يي اس��ت ب��ه ملت بزرگ ايران و در 
رأس آنها دكتر قاسمي و گروه مالي پاسارگاد كه همواره 
با حمايت ه��اي بي دريغ ما را مورد لطف و عنايت خود 
قرار داده ان��د. از مزاياي اصلي روش تانك بايوليچينگ 
مي ت��وان به حذف كوره ه��اي ذوب و در نتيجه كاهش 
قاب��ل مالحظه آاليندگي و همچني��ن صرفه جويي در 
مصرف آب و منابع انرژي در راستاي حمايت از محيط 

زيست و مسووليت هاي اجتماعي اشاره كرد. 

 اهداي عيدانه بيمه البرز
 به زلزله زدگان كرمانشاه

شركت بيمه البرز با هدف حمايت از آسيب ديدگان 
زلزله غرب كش��ور، بودجه تخصيصي انتش��ار و توزيع 
سررس��يد، تقويم و هداياي نوروزي سال 1397 خود را 
در قالب يك هزار سبد غذايي به هالل احمر جمهوري 

اسالمي ايران اهدا كرد. 
به گ��زارش روابط عمومي بيمه الب��رز، قائم مقام 
مديرعامل و معاون توس��عه منابع و پش��تيباني اين 
ش��ركت با حضور در دفتر رياست سازمان داوطلبان 
جمعيت هالل احمر جمهوري اس��المي ايران، چك 
ي��ك ميلي��ارد ريالي عيدانه ش��ركت بيم��ه البرز به 
هموطنان آسيب ديده در حادثه زمين لرزه كرمانشاه 
را به اين س��ازمان اهدا كرد. مجي��د نادري در آيين 
اه��داي يك هزار س��بد غذايي عيدانه بيم��ه البرز به 
زلزله زدگان اس��تان كرمانش��اه گفت: خدا را شاكريم 
كه اين توفيق نصيب بيمه البرز ش��د تا با مش��اركت 
در طرح فرشتگان رحمت سازمان داوطلبان جمعيت 
هالل احمر در آس��تانه س��ال نو بودج��ه تخصيصي 
انتش��ار و توزيع سررس��يد، تقويم و هداياي نوروزي 
س��ال 1397 بيمه الب��رز را به حادثه دي��دگان زلزله 
غرب كش��ور اهدا كن��د. قائم مق��ام مديرعامل بيمه 
البرز اف��زود: البته بيمه الب��رز بالفاصله پس از وقوع 
زلزله در استان كرمانشاه،  كمك هاي خود را در قالب 
كمك ه��اي نق��دي و غيرنقدي به منطق��ه زلزله زده 

ارسال كرده بود. 
وي اظهار كرد: بيمه البرز در دو سال گذشته بودجه 
هداي��اي نوروزي خ��ود را در قال��ب طرح هاي مختلف 
انسان دوستانه به س��ازمان بهزيستي اهدا كرد اما سال 
جاري با توجه به رويداد زلزله كرمانش��اه و نيازسنجي 
انجام ش��ده، بودجه سال جاري به سازمان هالل احمر 
ك��ه از ابتداي حادثه تاكنون درحال خدمت رس��اني به 

هموطنان كرمانشاهي است، اهدا شد. 
در اين آيين همچنين حبيب درگاهي، سرپرس��ت 
س��ازمان داوطلب��ان هالل احم��ر با قدردان��ي از اقدام 
فرهنگي شركت بيمه البرز و اختصاص بودجه هداياي 
نوروزي اين شركت به حادثه ديدگان زلزله غرب كشور 
گف��ت: ارزش معنوي اي��ن اقدام فرات��ر از ارزش مادي 
آن اس��ت چون اين اقدام فرهنگي مي تواند براي ساير 

دستگاه ها و ارگان ها الگو قرار گيرد. 
اي��ن گزارش حاكي اس��ت طي چند س��ال متوالي 
گذش��ته ش��ركت بيم��ه الب��رز با ه��دف حماي��ت از 
خانواده ه��اي ك��م بضاع��ت تحت پوش��ش س��ازمان 
بهزيس��تي، بودجه تخصيصي انتشار و توزيع سررسيد، 
تقوي��م و هداياي نوروزي را به خانواده هاي داراي فرزند 
معلول تحت پوشش سازمان بهزيستي در استان تهران 
همچنين خانواده هاي كم بضاعت در استان هاي محروم 

كشور اهدا  كرد. 

رشد ۲۲ درصدي حق بيمه 
در ۱۱ ماهه 96

ريي��س كل بيمه مركزي از رش��د 22درصدي حق 
بيمه در 11ماهه ابتداي سال جاري خبر داد. 

ب��ه گزارش»تعادل« عبدالناصر همت��ي در آخرين 
جلس��ه شوراي عمومي س��نديكاي بيمه گران ايران در 
جمع مديران عامل شركت هاي بيمه گفت: طبق آخرين 
گزارش ها رشد 22درصدي حق بيمه در 11ماهه امسال 
نس��بت به سال گذشته نش��ان از توسعه خوب صنعت 
بيمه كشور است و رش��د واقعي بيمه نامه ها نيز بيانگر 

رشد حقيقي مناسب بازار صنعت بيمه است. 
ريي��س كل بيمه مرك��زي در اين نشس��ت افزود: 
وصول مطالبات ش��ركت هاي بيمه بايد از اولويت هاي 
اول مديران ش��ركت هاي بيمه باشد و در سنديكا براي 
نحوه رفتار با بيمه گذاران بد حساب توافقات الزم انجام 
شود و براي دريافت مطالبات كه بخش زيادي از منابع 

سرمايه گذاري را در بردارد، تدبيري انديشيده شود. 
همتي تاكيد كرد: رعايت حقوق و منافع مش��ترك 
شركت هاي بيمه از وظايف اصلي سنديكاي بيمه گران 
ايران اس��ت كه مستلزم تعامل مس��تمر مديران عامل 

شركت هاي بيمه در سنديكاست. 
رييس ش��وراي عالي بيمه گفت: شركت هاي بيمه 
در پروژه هايي كه بازدهي ندارند نبايد س��رمايه گذاري 
كنند. سودآوري شركت هاي بيمه به دو عامل عملكرد 
مديران عامل ش��ركت هاي بيمه و عملكرد س��نديكا 
مرتبط اس��ت. وظيف��ه مديري��ت، حف��ظ و افزايش 
پرتف��وي با رعايت نرخ ه��اي فني، درياف��ت به موقع 
حق بيمه ها و س��ودآوري براي ش��ركت و تالش براي 
ترغيب سهامداران جهت افزايش سرمايه است. رييس 
كل بيمه مركزي در بخش ديگري از س��خنان خود بر 
افزايش س��طح توانگري مالي شركت هاي بيمه تاكيد 
كرد و گفت: شركت هاي خصوصي بيمه كه تمايل به 
تداوم صدور بيمه ش��خص ثالث در س��ال آينده دارند 
بايد توانگري خود را حداقل در حد س��طح 2 برسانند.  
همتي در پايان از تالش مديران ش��ركت هاي بيمه در 
س��ال 96 بابت خدمت رس��اني به اقشار مختلف مردم 
به خصوص در جريان خس��ارت هاي متعدد و سنگين 

سال قدرداني كرد. 

اخبار

معاون بانك مركزي اعالم كرد: امكان ايجاد موسسات غيرمجاز ديگر وجود ندارد

فعاليت غيرمجازها متوقف شد
 درخواست ايجاد بانك رضوي در بانك مركزي                 ادغام مهراقتصاد و ثامن در بانك انصار تا بهار 97

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 
مع��اون نظارت��ي بانك مركزي با تش��ريح آخرين 
اقدامات س��اماندهي موسسات و تعاوني هاي غيرمجاز 
در قالب گزارش ملي س��اماندهي موسسات غيرمجاز 
گفت: بانك مهراقتصاد و موسس��ه ثامن تا بهار 97 در 

بانك انصار ادغام مي شوند. 
به گ��زارش »تعادل« فرش��اد حي��دري ديروز در 
نشس��ت خبري درباره ادغام بانك مهراقتصاد و ثامن 
در بانك انصار اظهار داش��ت: اين توافق بين نيروهاي 
مسلح انجام شده و هم  اكنون درحال مراحل اجرايي 
آن هس��تيم. اميدواريم در روزهاي باقيمانده در سال 
جاري فرآيند ادغام را آغاز و در بهار سال آينده ادغام 
را نهايي كنيم. هدف از اين ادغام تاس��يس يك بانك 

باثبات تر و سالم تر است. 
معاون نظارتي بانك مركزي به سپرده گذاران اين 
موسسات اطمينان داد كه هيچ نگراني نداشته باشند، 
چرا كه اين ادغام يكي از رويكردهاي مناس��ب بانك 
مركزي براي تقويت نظام بانكي اس��ت. بانك مركزي 
مقيد به حف��ظ حقوق تمام ذي نفع��ان در ادغام اين 
موسس��ات اس��ت. اين ادغام بايد ضمن انجام فعاليت 
روزانه تمام اين موسسات انجام شود بدون حتي يك 

وقفه يك دقيقه يي!
حيدري در ادامه در پاس��خ به سوالي درباره برنامه 
بانك مرك��زي براي ادغام تمام بانك ها و موسس��ات 
نظام��ي در يك بانك گفت: سياس��ت هاي كلي براي 
بانك هاي نظامي و انتظامي اتخاذ شده و حسب آنچه 
به حيطه در مي آيد به اطالع عموم خواهيم رساند. بنا 

داريم، بانك انصار، ثامن و مهراقتصاد را ادغام كنيم. 
وي ك��ه در نشس��ت ارائه گ��زارش مل��ي درباره 
س��اماندهي موسس��ات غيرمج��از س��خن مي گفت، 
اظهار داش��ت: بانك مركزي 20ه��زار ميليارد تومان 
براي پرداخت به س��پرده گذاران موسس��ات غيرمجاز 
اختصاص داده و متناسب با اين اعتبار اموال و دارايي 

از اين موسسات گرفته شده است. 
وي افزود: صندوق هاي قرض الحس��نه و تعاوني ها 
مقدمه بس��يار طوالني دارد كه برخي از آنها به قبل از 
انقالب برمي گردد. اين صندوق ها در آن زمان با رويكرد 
مقابله نظام بانكي ربوي تش��كيل شده بود. تعدادي از 
اين تعاوني ها و صندوق ها در دهه ۸0 به مش��كالتي 
خوردند كه موجب ضرر و زيان سپرده گذاران شد. البته 
ريشه تعداد زيادي از اين تعاوني برمي گردد به دهه 70 
كه با مجوز وزارت تعاون، تعاوني ها تشكيل شد تا فقط 
به اعضا خدمت رس��اني كنند اما تعدادي از چارچوب 
خارج ش��ده و بدون اجازه از مرجع صادركننده مجوز 

زمينه ساز مشكالتي در عرصه پولي شدند. 
حيدري ضمن اش��اره به تدوين اليحه ساماندهي 
بازار غيرمتشكل در سال ۸2 گفت: اين اليحه در ۸3 
تصويب و براي اجرا ابالغ ش��د. البت��ه قانون نيازمند 
تهيه و تصوي��ب آيين نامه بود كه س��ال ۸6 به بانك 
مركزي ابالغ شد. از سال ۸6 ساماندهي صندوق هاي 
قرض الحس��نه، صرافي ه��ا و تعاوني ها و موسس��ات 

غيرمجاز در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت. 
وي افزود: تقريبا 950صندوق قرض الحس��نه بر 
عهده س��ازمان اقتصاد اس��المي قرار گرفته و براي 
بقيه صندوق ها مهلت داده ش��ده تا با مقررات بانك 
مركزي تطبيق داده يا ب��ا صندوق هاي ديگر ادغام 
ش��وند. صندوق هاي تك شعبه يي مي توانند از بانك 
مرك��زي مج��وز بگيرن��د و فعاليت كنن��د. تاكنون 
250تعاوني اعتبار از بانك مركزي مجوز گرفته اند و 
همچنان مي توانند در قالب تعاوني اعتبار كارمندي 

فعاليت كنند. 

 درخواست ايجاد بانك رضوي در بانك مركزي
بنا ب��ر گفته حي��دري، بانك مرك��زي فعال هيچ 
برنامه ي��ي براي ص��دور مجوز براي بانك و موسس��ه 
جدي��دي ندارد و از س��ال قبل هم اي��ن كار را نكرده 
است. اما درخواست هايي در بانك مركزي وجود دارد 
از جمله بان��ك رضوي يا بانك هاي��ي در مناطق آزاد 
از جمل��ه چابهار يا كيش. اين درخواس��ت ها در حال 
بررسي كارشناس��ي قرار داشته و هر زمان كه در اين 
مورد به نتيجه برس��يم و نهايي ش��ود، پيش��نهاد در 
شوراي پول و اعتبار مطرح و تصميم گيري خواهد شد. 

 هيات هاي تصفيه متخلف بركنار شدند
وي ادام��ه داد: در جريان س��اماندهي موسس��ات 
در ماه هاي اخير كه با همكاري س��ران س��ه قوا انجام 
شد، با توجه به تخلفاتي كه در هيات هاي تصفيه اين 
موسسات رخ داده بود، تصميم به بركناري آنها به دليل 
كوتاهي يا قصور گرفته شد و البته طبق تخلفات شكل 
گرفته بانك مركزي نزد مقام قضايي اقامه دعوا داشته 

و جريان در حال پيگيري است. 

 نوع برخورد بانك مركزي
حيدري در رابطه با نحوه ساماندهي موسسات مختلف 
گفت: نوع رفتار و عملكرد بانك مركزي براي تعيين تكليف 
سپرده گذاران به پاسخگويي دارايي ها و اموال آنها بستگي 
دارد، يعني هر چه دارايي و امالك آنها پاس��خگو باش��د 
به طور حتم پرداخت انجام مي شود.  وي افزود: اولويت در 
پرداخت با س��پرده گذاران خرد بود و البته سپرده گذاران 
كالن كه درصد آنه��ا گاهي كمتر از دو درصد ولي مبلغ 
مربوطه كالن است، هم در مرحله اول تا سقفي مشخص 
دريافت كردند ولي مابقي آن وابسته به شناسايي دارايي و 
اموال موسسه خواهد بود.  حيدري گفت: به طور ميانگين 
حدود 25درصد از مبلغ سپرده ها مربوط به سپرده گذاران 
كالن است ولي اين براي تمام موسسات يكسان نيست. 

 ساماندهي صرافي ها
وي با بيان اينكه فرآيند ساماندهي صرافي ها بسيار 
س��ريع تر انجام شد، تصريح كرد: شركت هاي ليزينگ 

نيز در اين مدت به نحو قابل قبولي ساماندهي شدند. 
صندوق هاي قرض الحسنه نيز مديريت شد و تعدادي 
زيرنظر سازمان اقتصاد اس��المي قرار گرفت و برخي 

ديگر يا ساماندهي شده اند يا منحل يا ادغام. 
معاون نظارتي بانك مركزي از صدور مجوز آسان 
به صندوق هاي قرض الحس��نه خصوصا صندوق هاي 
تك شعبه يي خبر داد و در ادامه به ساماندهي تعاوني ها 
اش��اره كرد و گفت: 250تعاوني اعتبار تا امروز مجوز 
فعالي��ت گرفته ان��د و همچن��ان مي توانن��د در قالب 
تعاوني كارگري ي��ا كارمندي مجوز بگيرند ولي براي 
تعاوني هاي صنفي هنوز تصميمي در ش��وراي پول و 

اعتبار گرفته نشده است. 
حي��دري با بيان اينكه قبال قول داده بوديم س��ال 
96 سال پايان موسسات غيرمجاز باشد، تصريح كرد: 
امروز رس��ما اعالم مي كنم كه هيچ صندوق يا تعاوني 
يا موسسه حايز اهميت غيرمجازي در كشور فعاليت 

نمي كند. 

 امكان ايجاد موسسات غيرمجاز وجود ندارد
وي ب��ا تاكي��د بر اينك��ه امكان ايجاد و تاس��يس 
موسسات غيرمجاز پولي در حال حاضر به هيچ نحوي 
وج��ود ندارد، گف��ت: برخي افراد نگ��ران بودند كه با 
ساماندهي موسسات غيرمجاز اقدامات غيرقانوني شان 
فاش ش��ود از اين رو در اين مس��ير سنگ اندازي هاي 

بسياري كردند. 
اين مقام مس��وول در بانك مركزي به ساماندهي 
تعاوني اعتباري فرشتگان در سال 95 اشاره و تصريح 
كرد: اين تعاوني ۴50هزار نفر س��پرده گذار داش��ت؛ 
بنابراين با تصميم كميته سران قوا بنا شد سپرده هاي 
زير 200ميليون تومان س��اماندهي شود و اشخاصي 
كه باالي 200ميليون س��پرده داشتند، حداقل 200 
ميليون تومان دريافت كنند البته با اين ش��رط كه از 
ش��هريور و همزمان با انحالل تعاوني، ديگر سودي به 

سپرده ها پرداخت نشود. 
وي گفت: سپرده هاي ۴52هزار سپرده گذار اين 
تعاوني تاكنون بازگش��ته و 99درصد سپرده گذاران 
تعيين تكليف ش��ده و يك درص��د باقيمانده هر يك 

نفري 200ميليون تومان دريافت كردند و پرداخت 
مابقي س��پرده ها بر اساس تصميمي است كه هيات 

تصفيه بگيرد. 
حيدري تع��داد س��پرده گذاران الب��رز ايرانيان را 
۴۴ ه��زار و 701 نف��ر اعالم كرد و گفت: بنا ش��د تا 
100ميليون تومان به سپرده گذاران پرداخت شود ولي 
با شرط تعديل نرخ سود به 15درصد؛ تاكنون ۴1 هزار 
و 730 نفر از اين سپرده گذاران تعيين تكليف شده اند 
كه ش��امل 93درصد سپرده گذاران مي شوند و تنها 7 

درصد باقي مانده است. 
معاون نظارتي بانك مركزي تعداد س��پرده گذاران 
وح��دت را 37۴ هزار و 2۴6 نف��ر اعالم كرد و گفت: 
370ه��زار و 95۸ نف��ر تعيي��ن تكليف ش��ده اند كه 
93.7درصد را ش��امل مي ش��ود. در اي��ن تعاوني هم 
س��پرده هاي زير 100 ميليون تس��ويه شد و به باالي 
100 ميليون نيز 100 ميليون پرداخت و نرخ سود هم 

به 15درصد تعديل شد. 
وي با بيان اينكه تعداد سپرده گذاران افضل توس 
365هزار و 600 نفر ب��وده كه از اين تعداد 99درصد 
تعيين تكليف شد، تصريح كرد: از تمام اين صندوق ها 
در مجم��وع 9۸درصد س��پرده گذاران تعيين تكليف 
شده اند. تعاوني وليعصر رباط كريم 27 هزار و 357نفر 
س��پرده گذار دارد كه از چهارشنبه هفته قبل تا ديروز 
17هزار و 761 نفر تسويه شده اند. 65درصد تا ديروز 
تمام شده و تا س��ه روز آينده مابقي را تعيين تكليف 
مي كنيم. بدر توس نيز از 1۴ اس��فند س��اماندهي اش 
آغاز ش��ده كه 51 هزار و 952 نفر سپرده گذار دارد و 
تا 20 اسفند ۴5 هزار و 3 نفر تعيين تكليف شده اند و 
تا سه روز باقي مانده مابقي را تعيين تكليف مي كنيم. 

 تكليف سپرده گذاران باقيمانده 
حي��دري درب��اره باقيمانده س��پرده گذاران اين 
موسس��ات غيرمجاز گفت: يكي از مصوبات س��ران 
قوا بركن��اري هي��ات تصفيه اي��ن صندوق ها بوده 
كه دچار قصور و تقصير ش��ده اند ك��ه البته از اينها 
شكايت هم شده است. مقرر شد هيات تصفيه يي از 
نماينده قوه قضاييه، وزارت اطالعات، بانك مركزي 

و ي��ك نفر نماينده اين تعاوني ها و يك نفر از ناحيه 
س��پرده گذاران به انتخاب خودشان در اين جلسات 

حضور داشته باشد. 
مع��اون نظارتي بانك مرك��زي تصريح كرد: اين 
جلس��ات درحال برگزاري است و اميدواريم هر چه 
زودتر وضعيت 2درصد باقي مانده س��پرده گذاران را 
در نيمه اول سال 97 تعيين تكليف كنيم. وي رقم 
به كار گرفته در س��اماندهي تعاوني ها و موسس��ات 
غيرمج��از را 20ه��زار ميليارد توم��ان اعالم كرد و 
اف��زود: الزم ب��ود بانك مرك��زي مع��ادل دارايي ها 
نقدينگي را تامين كند تا پرداخت س��پرده ها انجام 
ش��ود. 1۸ هزار و 500ميليارد تومان از منابع بانك 

مركزي پرداخت شده است. 

 رمزنگار را به رسميت نمي شناسيم 
 وي درخصوص وضعيت ارزهاي رمزنگار در كشور 
با تاكيد بر اينكه بانك مركزي اين ارزها را به رسميت 
نمي شناس��د، اظهار داشت: براي چندمين بار به مردم 
توصيه مي كنيم كه از خريد و فروش ارز رمزپايه پرهيز 

كنند. 

 آشفتگي بازار ارز ربطي به غيرمجازها ندارد
حيدري درباره بس��ته 19 بن��دي بانك مركزي 
ب��راي مديريت ب��ازار ارز و تصميم اي��ن بانك براي 
تغيير نرخ س��ود اظهار داش��ت: نرخ سود سپرده و 
تس��هيالت بايد در حداقل ممكن و در نقطه تعادل 
باش��د تا رقابت در كشور وجود داش��ته باشد. گاها 
مس��ائلي خارج از مولفه هاي اقتصادي پيش مي آيد 
كه متناس��ب ب��ا آن بان��ك مركزي سياس��ت هاي 

كوتاه مدتي را اعمال خواهد كرد. 
وي افزود: س��ه  بندي را كه بانك مركزي در سه 
هفته گذشته اجرا كرد، توانست وضعيت رواني بازار 
ارز را متعادل تر كرده و س��ياليت پول را كمتر كند. 
با اي��ن وضعيت ميزان قابل توجهي از بخش پول به 
شبه پول تبديل ش��د. معاون نظارتي بانك مركزي 
گفت: اگر الزم باش��د بندهاي بعدي را هم به اطالع 

عموم خواهيم رساند. 
اين مقام مس��وول در بانك مركزي در پاس��خ 
به س��والي درباره اينكه آيا مدي��ران بانك مركزي 
هم اكنون در بازداشت هس��تند؟ گفت: هيچ كدام 
از مديران در بازداش��ت نيس��تند. بلكه دو مورد از 
كارمن��دان بوده كه يك م��ورد تخلف بيرون بانك 
داش��ته و يك مورد داخل بانك؛ دس��تگاه قضايي 
هم اكنون درحال رسيدگي به پرونده هاي اين افراد 

است. 
وي در پاس��خ ب��ه ش��ائبه هايي مبني ب��ر اينكه 
كمك بانك مركزي به موسس��ات غيرمجاز موجب 
آشفتگي بازار ارز شده است، گفت: رقم به كار گرفته 
در فرآين��د س��اماندهي ب��ازار غيرمجازها يك دهم 
نقدينگي كل كش��ور هم نيست، بنابراين اين مورد 

اصال تاييد نمي شود. 
مع��اون نظارت��ي بانك مركزي درب��اره وضعيت 
صرافي هاي غيرمجاز تصريح كرد: اميدواريم فعاليت 
غيرمجاز در بازار ارز نيز با همكاري هاي بين دستگاهي 
 برچي��ده ش��ود. وي ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر 
600 صراف��ي مجاز داريم ك��ه قانوني كار مي كنند 
ش��ايد در يك صرافي مجاز فعاليت غيرمجاز انجام 
ش��ود كه بازرس��ان ما آنها را رصد مي كنند و بسته 
ب��ه نوع تخلف ب��ا آن صرافي برخورد مي ش��ود. در 
س��ال 96 با كم��ك نيروي انتظام��ي و قوه قضاييه 
200صرافي غيرمجاز و بعدا مجاز تعطيل شده اند. 

گزارش »تعادل« از بازار شب عيد سكه و دالر

دالر و يورو در صرافي ها ناياب شد
گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري 

تعدادي از متقاضيان خريد دالر روز دوش��نبه در بازار 
آزاد موف��ق به خريد دالر از صرافي هاي بانكي به نرخ 
حدود ۴۴92تومان نشدند و اكثر صرافي ها اعالم كردند 
كه دالر و يورو براي فروش ندارند. نرخ خريد نقدي و 
روي دست فروش��ندگان با نرخ دالر ۴۸30توماني به 
گوش مي رس��يد هر دالر امريكا با 300تومان افزايش 
نس��بت به روز يك شنبه ۴هزار و ۸00 تومان  فروخته 
مي ش��د. هر يورو با 1۸0تومان رش��د در مدت مشابه 
5هزار و 799تومان و هر پوند با 25تومان اُفت 6 هزار 

و ۸۸7 تومان معامله مي شد. 
ب��ه گزارش»تع��ادل« ن��ه در ب��ازار آزاد و ن��ه در 
صرافي ه��اي چهارراه اس��تانبول و ميدان فردوس��ي 
ته��ران، دالر يافت نمي ش��د و صرافي هاي بانكي نيز 
فق��ط به افرادي كه مج��وز صرافي دارن��د، دالر را به 
قيمت ۴790تومان مي فروش��ند. يكي از فعاالن بازار 
ارز گفت: قيمت خريد يورو روي تابلو صرافي ها 57۸۴ 
تومان و قيمت فروش آن 5799 تومان و پوند انگليس 
6700 تومان براي خريد و 6۸50 تومان براي فروش 

قيمت گذاري شده است. 
گزارش ميداني از صرافي هاي چهارراه اس��تانبول 
تهران و ميدان فردوسي كه يكي از مراكز اصلي فروش 
ارز در پايتخت به شمار مي رود، نشان مي دهد كه هيچ 
يك از صرافي ها به مردم عادي يا مسافر حتي با ارائه 
پاس��پورت و ويزا هم دالر و ي��ورو نمي فروختند. اين 
درحالي بود كه دالالن ميدان فردوس��ي كه در اطراف 
اين مي��دان ارزهاي خارجي در دس��ت دارند، دالر را 
۴۸30تومان مي فروختند البته تعداد زيادي از همين 

افراد نيز دالري براي فروش نداشتند. 
در بازار طال نيز اونس جهاني به 1317دالر رسيد و 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با 15هزار 
و 500 تومان افزايش نس��بت به روز يك ش��نبه يك 
ميليون و 59۴ هزار و 500 تومان فروخته مي ش��د و 
در برخي س��اعات تا يك ميلي��ون و 605 هزار تومان 
باال رفت همچنين هر قطعه س��كه تم��ام بهار آزادي 

طرح قديم نيز با 7هزار تومان رش��د در مدت مش��ابه 
يك ميليون و 562 هزار تومان داد و ستد مي شد. نيم 
س��كه بهار آزادي نيز كاهشي 3هزار و 500 توماني را 
نسبت به روز يك شنبه تجربه كرد و 76۴هزار تومان 
معامله ش��د. در بازار آزاد ه��ر قطعه ربع بهار آزادي با 
2ه��زار توم��ان افزايش ۴۸۸هزار توم��ان و هر قطعه 
سكه گرمي با 10هزار تومان افزايش 3۴6هزار تومان 
فروخته مي شد. هر گرم طالي 1۸عيار با 300تومان 
كاهش نسبت به روز يك شنبه 151هزار و 500 تومان 

ارزش گذاري شده بود. 

 دالر و يورو نداريم 
صراف��ي  يك��ي از بانك ه��ا در پايين ت��ر از ميدان 
فردوسي فقط به افرادي كه مجوز صرافي دارند، دالر 
به قيمت ۴790توم��ان مي فروخت. جلو اين صرافي 
حجم زيادي از افرادي كه براي خريد دالر و يورو صف 
كشيده بودند، ديده مي ش��د. در اين ميان تعدادي از 

صراف ها نيز از نبود دالر براي عرضه گاليه داشتند. 
همچنين افرادي كه در ميدان فردوس��ي كيف 
به دس��ت ارزهاي خارج��ي مي فروختن��د، يورو را 
5900تومان براي فروش قيمت گذاري كرده  بودند. 
تابل��و صرافي ه��اي اطراف ميدان فردوس��ي قيمت 
فروش دالر امريكا را ۴۸00تومان و قيمت خريد را 
۴790تومان نشان مي داد. البته تمام اين صرافي ها 
همان ط��ور كه گفته ش��د نه دالري ب��راي فروش 

داشتند و نه يورو. 
صرافي هاي ميدان فردوسي در پاسخ به اينكه چرا 
دالر ي��ا يورو عرضه نمي كنن��د تنها يك كلمه جواب 
مي دادند: نداريم.  در بازار مبادله يي ارز نيز طبق اعالم 
بان��ك مركزي نرخ هر دالر امريكا براي روز دوش��نبه 
بيس��ت و يكم اس��فند ماه با 35ريال افزايش نسبت 
به روز يك ش��نبه 37ه��زار و 53۴ ريال قيمت خورد. 
همچنين هر پوند انگليس با ۸6 ريال رش��د نس��بت 
به روز يك ش��نبه 52 هزار و 15ريال و هر يورو نيز با 
96ريال افزايش ۴6هزار و 1۴6ريال ارزش گذاري شد. 

 حباب ۱۲۰ هزار توماني سكه
عضو هيات مديره اتحاديه طال فروش��ان از حباب 
100تا 120ه��زار توماني در قيمت س��كه تمام بهار 
آزاد ط��رح جديد خبر داد و گفت: بس��ياري در بازار 
سكه سرمايه گذاري كرده بودند تا در زمان مناسب و 
هنگامي كه قيمت ها باال رفت سكه هايشان را بفروشند 
و با اين ظرفيت اكنون خريد و فروش در بازار جريان 
گرفته و اگر غير از اين بود قطعا حباب قيمتي س��كه 
بيش از اين رقم ها بود. محمد كشتي آراي اظهار كرد: 
مانند سال هاي گذشته در آستانه عيد نوروز تقاضاي 
موجود در بازار س��كه و طال به ش��كل سنتي افزايش 
يافته اس��ت. با توجه به كاهش عرضه و افزايش تقاضا 
در اين زمين��ه، نوعي حباب قيمتي ايجاد ش��ده كه 
پيش بيني مي شود پس از رسيدن ايام نوروز با كاهش 
ميزان تقاضا، اين حباب از بين رود. در روزهاي گذشته 
ثبات قيمت طالي جهاني را داشته ايم با اين وجود به 
دليل افزايش نرخ ارز در بازار آزاد شاهد افزايش قيمت 

در بازار طال و جواهر هستيم. 

 پيش فروش 8۲۰ هزار سكه
در بازار پيش فروش س��كه نيز اعالم ش��د كه از 
2۸بهمن تا پايان وقت اداري روز گذشته حدود ۸20 
هزار قطعه سكه در واحدهاي بانك ملي ايران پيش 
فروش شد. در اين مدت حدود 22۸هزار قطعه سكه 
تم��ام به��ار آزادي به صورت 6 ماه��ه و حدود 592 
هزار قطعه سكه تمام بهار آزادي به صورت يك ساله 
پيش فروش شده است. اين تعداد سكه را 16هزار و 

9۸9نفر خريداري كرده اند. 

 پرداخت ارز مسافرتي در مبادي خروجي 
از س��وي ديگر، صرافي هاي منتخب بانك مركزي 
از 17 اسفند ماه به متقاضيان خريد ارزهاي عمده به 
ويژه دالر و يورو اعالم كرده اند كه طبق دستورالعمل 
جديد بانك مرك��زي فروش ارز به نرخ هاي مورد نظر 
بان��ك مركزي تنها با ارائه اصل گذرنامه و كارت ملي، 
وي��زا، بليت و قبض پرداخت عوارض خروج از كش��ور 
امكان پذير است؛ س��قف فروش اين نوع ارز هزار دالر 
براي مقاصدي اس��ت كه نياز به روادي��د دارد و براي 
كش��ورهاي غير از آن 500 دالر اس��ت. رييس اسبق 
كانون صرافان گفت: بهتر اس��ت بانك مركزي تامين 
ارز مورد نياز مس��افران را به فرودگاه ها و ساير مبادي 

خروجي كشور منتقل كند. اصغر سميعي اظهار كرد: 
از 17 اس��فند ماه عرضه ارز ب��ه متقاضيان به مقاصد 
مسافرتي محدود شده است و متقاضيان بايد مداركي 
چون گذرنامه داراي ويزاي معتبر، فيش پرداخت شده 
عوارض خروج از كش��ور و بليت ارائه كنند تا بتوانند 

هزار دالر ارز بخرند. 
وي افزود: اعمال محدودي��ت در فروش ارز ارزان در 
صرافي هاي بانك ها و صرافي هاي منتخب به مس��افران 
سبب شده تا متقاضيان بازار ارز شفاف تر و واقعي تر شوند 
وي يادآور ش��د: شهريور ماه امسال بانك مركزي تامين 
ارز مس��افرتي به نرخ مبادله يي را لغ��و كرد كه اقدامي 
مثبت بود اما اكنون با گذش��ت 6 ماه به ش��يوه ديگري 
تامين ارز مس��افرتي در دستور كار قرار گرفته است؛ در 
واقع هر چند اين ارز با نرخ دولتي محاسبه نمي شود و به 
نرخ بازار آزاد است اما همچنان نوعي رانت در بازار ايجاد 
مي كند.  سميعي هدف از اعمال محدوديت هاي جديد 
در عرضه ارز را س��اماندهي بازار و كاس��تن از صف هاي 
طوالني خريداران ارز دانس��ت و اظهار كرد: با گذش��ت 
چند روز از اعمال دستورالعمل جديد، وضعيت در بازار 
ارز بهتر ش��ده اما بايد گفت كه ن��رخ دالر نيز 3 نرخي 
شده است.  اين فعال بازار ارز با تاكيد بر اينكه هر گونه 
رانت بايد از حوزه ارز برچيده شود، گفت: اگر دولت قصد 

دارد بخش��ي از نياز بازار كه همان ارز مسافرتي است را 
به شكلي تامين كند بايد آن را به پس از گيت خروجي 
فرودگاه ها و مبادي خروجي كش��ور انتقال دهد كه در 
گذرنامه اشخاص مهر خروج از كشور ثبت مي شود.  وي 
اظه��ار كرد: در هر صورت ممكن اس��ت فرد، گذرنامه و 
ويزا نيز بگيرد و بليت اينترنتي بخرد سپس كنسل كند؛ 
وقتي يك رانت ايجاد مي شود، آنها كه دنبال سوءاستفاده 

هستند راه دور زدن مقررات را نيز پيدا مي كنند.  
وي در پاسخ به اينكه آيا انتقال تقاضاي ارز مسافرتي 
به فرودگاه ها س��بب ازدحام در صرافي ها و بانك هاي 
مس��تقر در فرودگاه ها نمي ش��ود، گف��ت: مي توان با 
افزودن بر تعداد باجه هاي صرافي ها اين مشكل را رفع 
ك��رد.  اين فع��ال بازار ارز هر نوع ارزان فروش��ي ارز را 
فسادآور دانس��ت و گفت: يكي از مشكالت صرافي ها 
اخذ وثيقه هاي س��نگين براي دريافت مجوز از بانك 
مركزي است و فعاالن اين عرصه توان تامين سرمايه 
۴ميليارد توماني براي ايجاد صرافي و س��پردن وثيقه 

2ميليارد توماني براي اخذ مجوز را ندارند. 
س��ميعي تاكيد كرد: در ساير كشورهاي همسايه 
ازجمله امارات، صرافي ها در 5 س��طح دس��ته بندي و 
براساس آن امكان انجام معامالت را دارند كه مي توان 

همين شيوه را در ايران نيز اجرا كرد. 
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5 بورس و فرابورس

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان كرد

شاخصسازينميكنيم
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار هيچ گاه س��راغ 
دس��تكاري شاخص نرفته اس��ت. اين در حالي است 
كه، عوامل بازار خودش��ان بايد تاثيرگذار باشند. اگر 
واقعا تصميم گرفته بوديم كه شاخص از مرز يك صد 
ه��زار واحد عبور كند، اين كار انجام مي ش��د، اما در 
عمل مش��اهده كرديم كه اين اتف��اق نيفتاد، بايد به 
نيروه��اي عرض��ه و تقاضا و تحليل س��رمايه گذاران 
احترام گذاشت. شاپور محمدي رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار كش��ور، با اش��اره به مطالب فوق بيان 
كرد: هدف اصلي ما سودآور كردن شركت ها و به تبع 
آن، مردم اس��ت و انجام اين حركت هاي تبليغاتي و 
شاخص سازي، س��ودي براي كسي ندارد. وي درباره 
ادعاي دستكاري شاخص كل توسط سازمان بورس 
و برنامه ريزي براي عبور دادن ش��اخص از مرز 100 
هزار واحد همزمان با س��الگرد 50 س��الگي تاسيس 
بازار سرمايه در كشور، گفت: دستكاري شاخص كار 
نادرستي اس��ت كه سازمان بورس هيچ گاه سراغ آن 
نخواه��د رفت. عوامل بازار خودش��ان بايد تاثيرگذار 
باش��ند. اگر واقعا تصميم گرفته بوديم كه ش��اخص 
از م��رز يك صد هزار واحد عب��ور كند، اين كار انجام 
مي ش��د، اما در عمل مش��اهده كرديم كه اين اتفاق 

نيفتاد. 

 بازدهي شاخص
وي درباره بازدهي ش��اخص بورس اظهار داشت: 
ميزان رشد شاخص از ابتداي امسال تاكنون )اواسط 
اسفند( حدود 27درصد بوده كه نشان دهنده بازدهي 
مناس��ب است. البته امكان دارد برخي افراد براساس 
س��هامي كه دارا باشند، س��ود كمتري كرده يا حتي 
ضرر كرده باش��ند. ما اميدواريم كه ميزان سودآوري 
ش��ركت ها و بنگاه هاي اقتص��ادي بهبود يابد تا همه 
س��هامداران، س��ود كنند. به گزارش ايرنا، محمدي 
گف��ت: ب��ازار س��رمايه، امس��ال ركورده��اي خوبي 
داش��ت. حجم معامالت چهار بورس كش��ور تاكنون 
از 210هزار ميليارد تومان عبور كرده كه پيش بيني 
 مي ش��ود تا پايان امس��ال ب��ا رش��د 10درصدي به
220 هزار ميليارد تومان نيز برس��د. پارسال، حجم 
معامالت بازار سرمايه مبلغ 195 هزار ميليارد تومان 
و س��ال 94 مبلغ 120هزار ميلي��ارد تومان بوده كه 
نش��ان مي دهد حجم معامالت، رش��د خوبي داشته 
است. ميزان تامين مالي در سال 1394 چندان زياد 
نب��ود، اما در س��ال هاي 95 و 96 حجم تامين مالي 
رشد خوبي داشته است. در بخش دولتي، 28 تا 30 
ه��زار ميليارد تومان و براي بخ��ش خصوصي نيز 7 
تا 10 هزار ميليارد تومان اوراق منتش��ر مي كنيم. با 
لحاظ كردن اوراقي كه تا پايان امسال منتشر خواهد 
ش��د، ميانگين اوراق منتشر ش��ده به 30 تا 35 هزار 

ميليارد تومان خواهد رسيد. 

 عوامل رشد
رييس س��ازمان بورس درخص��وص عوامل اصلي 
رشد شاخص نيز بيان كرد: يكي از مهم ترين عوامل 
رشد شاخص در ماه هاي اخير، سياست هاي اقتصادي 
دولت براي كاهش نرخ تامين مالي و سود بانكي بوده 
است. سياست درستي كه دولت براي كاهش نرخ سود 
 بانكي و نيز كاهش نرخ س��ود اوراق در بازار سرمايه 
در پي��ش گرفت باع��ث كاهش هزين��ه تامين مالي 

ب��راي بنگاه ه��اي اقتص��ادي ش��د. بر اين اس��اس، 
اوراقي ك��ه خارج از بورس بودند وارد بازار س��رمايه 
ش��دند و ميزان سود آنها از نرخ هاي عجيب چند ده 
درصدي به 16 و 17درصد كاهش يافت. اجراي اين 
سياس��ت ها باعث شد كه س��رمايه گذاري در سهام، 
نس��بت به س��اير بازارها جذابيت بيش��تري داشته 
باش��د. عامل ديگر، بهبود س��ودآوري ش��ركت هاي 
بورسي بود؛ رشد سودآوري شركت ها در گام نخست 
به دليل تس��هيالتي بود كه دولت ب��ه بنگاه ها واگذار 
كرد به ط��وري كه حدود 16ه��زار ميليارد تومان به 
بنگاه هاي اقتصادي تسهيالت داده شده و در كنار آن 
تالش شد كه تقاضا براي كاالهاي ايراني تقويت شود. 
وي افزود: عامل ديگر رش��د س��ودآوري شركت هاي 
بورس��ي، افزاي��ش قيمت كاموديتي ها )م��واد پايه و 
معدن��ي( در بازاره��اي جهاني بود ك��ه ازجمله آنها 
مي توان به نفت خام، فلزات و مواد پتروشيمي اشاره 
كرد. يكي ديگر از عوامل رش��د ش��اخص بورس در 
ماه هاي اخير، تقويت نرخ ارز بود كه به شركت هايي 
ك��ه صادرات محور بودند، كمك ك��رد تا درآمد خود 
را افزاي��ش دهن��د. همچنين برخي اقدام��ات را نيز 
ش��وراي عالي بورس انجام داد كه اميدوار كننده بود 
ك��ه ازجمله آنها مي توان به كاهش كارمزد معامالت 
اشاره كرد كه در بلندمدت، تاثير مثبت خود را نشان 
خواه��د داد. عامل ديگري كه تاثير مثبت خود را به 
مرور در بازار سرمايه بر جاي مي گذارد، اصالح نظام 

توقف و بازگش��ايي نمادهاس��ت. اكنون ميزان توقف 
نمادها بسيار كمتر از گذشته شده است كه در آينده، 
تاثير مثبت آن، بيش��تر نيز خواهد شد. در مجموع، 
اقداماتي كه برش��مرديم منجر به كاهش هزينه هاي 
تامي��ن مالي به ويژه براي بخش توليد ش��ده و حجم 

معامالت را رونق داد. 

 تصميم بانك  مركزي و سازمان بورس
وي در پاسخ به اينكه كاهش سودهاي تضميني 
در بازار س��رمايه با هدف رونق بخشيدن به معامالت 
س��هام اش��اره ش��ده اس��ت، اما شاهد هس��تيم كه 
برخي صندوق ها، نرخ هاي س��ود تضميني باال حتي 
24درص��د را ارائه مي كنند نيز گفت: ما اعالم كرديم 
كه صندوق ها نبايد پرداخت رقم خاصي از س��ود را 
تضمين بدهن��د؛ صندوق ها اج��ازه ندارند پرداخت 
س��ودهايي را در پيش بگيرند كه عليه رونق س��هام 
باشد. ميانگين سود صندوق ها 18درصد است. اعالم 
س��ود 24درصد تخلف است. در گذشته مشكلي كه 
وجود داش��ت اين بود كه ش��عب بانك ها، واحدهاي 
سرمايه گذاري صندوق ها )يونيت( را صادر مي كردند 
كه باع��ث ايجاد ناهماهنگي و نبود نظارت درس��ت 
مي ش��د به طوري كه پيش از اين، مديران صندوق ها 
مي گفتند بانك ها اين يونيت هاي داراي س��ود باال را 
ص��ادر كرده اند و مديران بانك ه��ا نيز مي گفتند كه 
خود صندوق ه��ا صادر كرده اند، ام��ا اكنون با توقف 

عرض��ه اين يونيت ها در بانك ها، اين مش��كل تا حد 
زيادي رفع ش��ده اس��ت. براي رفع اين مشكالت، با 
تصميم بانك مركزي و س��ازمان بورس اعالم شد كه 
در ش��عب بانك ها، ديگر نبايد يونيت صندوق صادر 
ش��ود و اي��ن اقدام، تنه��ا بايد توس��ط صندوق هاي 

سرمايه گذاري انجام شود. 

 كاهش هزينه تامين مالي
وي درخص��وص اينكه در افزاي��ش معامالت بازار 
س��رمايه و رشد ش��اخص بورس، سهم عوامل داخلي 
)مانند كاهش سود بانكي( بيشتر بوده يا اينكه عوامل 
خارجي )مانند رش��د قيمت كاموديتي ها( تاثيرگذار 
بوده است يا خير نيز اذعان داشت: اينكه رشد عوامل 
خارجي مثل كاموديتي ها مهم بوده، درست است اما 
نباي��د كاهش نرخ س��ود بانكي را نادي��ده گرفت زيرا 
كاهش س��ود بانكي، هزينه تامين مالي را كاهش داد. 
عامل خارجي مانند رشد قيمت كاموديتي ها به دليل 
اينكه به طور مستقيم با سودآوري شركت هاي بورسي 
كشور ارتباط دارد، پررنگ تر ديده مي شود. اما كاهش 
 نرخ س��ود بانكي نيز به صورت مستقيم و غيرمستقيم 
بر وضعيت معامالت بازار سرمايه اثر گذاشت. كاهش 
سود بانكي، از يك سو روي سودآوري شركت ها تاثير 
مس��تقيم دارد و از س��وي ديگر س��بب مي شود كه 
سرمايه گذاري در سهام به عنوان يك گزينه در مقايسه 

با ساير بازارها مورد توجه قرار گيرد. 

 تاثير عوامل بيروني 
محمدي درباره اينكه با وجود تاثير مثبت كاهش 
سود بانكي، به تازگي شاهد عرضه گواهي سپرده بانكي 
با سود 20درصد بوديم كه مي تواند دوباره توجهات را 
به س��وي خود جلب كند؟ تداوم اجراي اين طرح ها، 
چه محدوديت هايي براي ب��ورس ايجاد خواهد كرد 
 نيز گف��ت: به دليل اينكه اجراي اي��ن طرح به مدت 
2 هفته بود، تاثير كوتاه مدت داش��ت، اما در 2 هفته 
اجراي اين طرح، ش��اهد تعديل هايي در بازار س��هام 
بودي��م و حتي برخي صندوق ها ني��ز به دليل ابطال 
واحدهاي س��رمايه گذاري س��رمايه گذاران با كاهش 
منابع مالي مواجه شدند. اميدواريم نرخ تامين مالي 
به س��متي برود كه توليدكننده بتواند سود به دست 
آورد، افزايش سودآوري ش��ركت هاي بورسي سبب 
مي ش��ود كه در بلندمدت قيمت س��هام باال برود و 

تثبيت شود. 

 دستكاري بازار
وي با اش��اره به دس��تكاري ش��اخص بيان كرد: 
دس��تكاري ش��اخص، تفكري نادرست اس��ت؛ اين 
ادع��ا به هيچ وجه نمي تواند واقعيت داش��ته باش��د، 
هي��چ ك��س نمي توان��د در بلندمدت رون��د حركت 
ش��اخص را مش��خص كند، امكان آن وج��ود ندارد. 
همه س��هم هايي كه در ماه هاي اخير رش��د كرده و 
ب��ه تبع آن، ش��اخص را باال كش��يدند يا قيمت هاي 
جهان��ي يا رش��د دالر به نفع ش��ان بوده اس��ت. در 
واقع اي��ن ش��ركت ها درآمد ارزي ش��ان بيش��تر از 
مصارف شان بوده اس��ت. همچنين، شركت هايي كه 
رش��د داش��ته اند داراي صورت هاي مالي سودآوري 
بوده ان��د. كاهش هزينه تامين مال��ي نيز يكي ديگر 
از محرك هاي رشد س��هام بوده است. در بلندمدت، 
عوام��ل اقتص��ادي و وضعي��ت عملك��رد بنگاه هاي 
اقتصادي، مسير حركت ش��اخص را تعيين خواهند 
 كرد و هيچ كس نمي تواند در بلندمدت، ش��اخص را 
تحت تاثير قرار دهد. بايد به نيروهاي عرضه و تقاضا 
و تحليل س��رمايه گذاران احترام گذاشت. دستكاري 
شاخص كار نادرستي است و سازمان بورس هيچ گاه 
س��راغ آن نخواهد رفت، اگر مواردي بوده باش��د كه 
افرادي در بيرون از سازمان بورس توافق كرده باشند 
كه بر وضعيت بازار بورس اثر گذاشته باشد، بالفاصله 
سازمان بورس پيگيري كرده است. سازمان بورس از 
پيشنهادات فعاالن بازار براي بهبود وضعيت عملكرد 
و جلوگيري از حركت هايي كه امكان دارد بر شاخص 

اثر بگذارد، استقبال مي كند. 

 جريمه 250 ميليون توماني
رييس س��ازمان بورس ابزارهاي الزم در برخورد 
با متخلفان براي ايجاد ش��فافيت و تضمين سالمت 
معام��الت دانس��ت و گفت: ما مي تواني��م نهاد مالي 
متخل��ف را ت��ا 250 مييلون توم��ان جريمه كنيم؛ 
همچنين اف��راد را نيز مي توان جداگانه جريمه كرد. 
سياست س��ازمان بورس در همه بخش ها جلوگيري 
از تخلف اس��ت، اما همزمان وظيفه نظارت و برخورد 
ب��ا متخلفان را نيز انجام مي ده��د. ما حتي عالوه بر 
نظارت هاي سيس��تمي و آنالين، به صورت حضوري 
نيز بر فعالي��ت   نهادهاي مال��ي و صندوق ها نظارت 

مي كنيم. 

توسعهبازارهايماليبااتصالبهشبكهبينالمللي
حجم بازار س��رمايه كوچك اس��ت و اتصال شبكه مالي ايران به 
شبكه مالي بين المللي كليد توسعه بازارهاي مالي خواهد بود. پيمان 
مولوي با اشاره به اينكه ايالت متحده امريكا و بورس آنكه بزرگ ترين 
بورس است، گفت: اندازه كل بورس اين كشور 17 تريليون دالر است 
كه در كل از جمع اندازه بازارهاي شانگ هاي، هنگ كنگ، توكيو و... 
بزرگ تر است. به گزارش مهر، وي افزود: با توجه به حجم بزرگ اين 
بازار بايد پرسيد آنها چگونه توانسته اند بازار سرمايه خود را تا اين حد 
توس��عه دهند و در پاسخ بايد گفت آنها از تمام روش ها و ظرفيت ها 
اس��تفاده كرده اند و قطعا يكي از ابزارهاي توس��عه بازارهاي سرمايه، 
برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي است. اين كارشناس سرمايه گذاري 

بين المللي با اشاره به برگزاري نمايشگاه ها و همايش هاي تخصصي 
حوزه مالي و س��رمايه گذاري در كش��ورهايي ك��ه جهش اقتصادي 
داشته اند، ادامه داد: در اقتصادهاي رو به رشد و كشورهايي كه جهش 
اقتصادي را تجربه كرده اند هر س��ال چندين رويداد نمايش��گاهي و 

همايش حوزه مالي برگزار مي شود.
ما براي بررسي تاثير برگزاري نمايشگاه ها بر رشد بازارهاي مالي 
باي��د از خود س��وال كنيم چه الزامي وج��ود دارد در اياالت متحده، 
اروپاي غربي، هنگ كنگ، چين، كره جنوبي، هند و بسياري از كشورها 
شاهد برگزاري همايش ها، كنفرانس ها و نشست هاي تخصصي حوزه 
مالي در باالترين س��طح خود باشيم و لزوما چرا دست اندركاران اين 

بازارها سعي در برپايي اين نمايشگاه ها دارند. مولوي در ادامه با بيان 
اينكه بلوغ دانش سرمايه گذاري بين مخاطبان و ذي نفعان و فعاالن 
بازارهاي مالي نيازمند برگزاري نشست ها و نمايشگاه هاي تخصصي 
اس��ت، گفت: با اين اوصاف و با توجه به تعداد كم نمايشگاه هايي كه 
ساالنه در كشور ما برگزار مي شود چه انتظاري به بلوغ بازارهاي مالي 
است و اصوال در اين راستا ما چه اقدامي كرده ايم تا با رشد بازارهاي 
مالي مواجه شويم. وي با بيان اينكه آنچه بيش از همه بين ما و اين 
كشورها تفاوت ايجاد مي كند نحوه برگزاري اين نوع نمايشگاه است، 
گفت: نقطه ضعف نمايشگاه هاي ما اين است كه حضور شركت هاي 
بين الملل��ي و گروه هاي خارجي در آن پررنگ نيس��ت، ضمن اينكه 
روش برگزاري نمايشگاه، در كنار تعداد نمايشگاه ها و زمان آن نيز در 
اثربخشي آنها تاثيرگذار است. وي افزود: حضور كمرنگ شركت هاي 
بيمه يي و بورس��ي خارجي در نمايش��گاه هاي داخلي باعث شده كه 

ما در وصل ش��دن به بازارهاي مالي دنيا عقب بيفتيم و كيفيت اين 
نمايشگاه ها نيز نسبت به نمايشگاه هايي كه در كشورهاي توسعه يافته 
برگزار مي ش��ود، پايين باشد. مولوي با بيان اينكه تبعيت از الگوهاي 
موف��ق بازار مال��ي در دنيا و به خصوص پياده كردن اس��تانداردهاي 
بين المللي بازارهاي مالي در گرو اتصال به ش��بكه بين المللي است، 
خاطرنشان كرد: اتصال شبكه مالي ايران به شبكه مالي بين المللي، 
كليد توسعه بازارهاي مالي ما است و اين اتصال بايد از نمايشگاه هايي 
مثل فاينكس 2018 ش��روع ش��ود. نمونه اين امر ورود صندوق هاي 
س��رمايه گذاري بين المللي، كارگزاري هاي بين المللي، ش��ركت هاي 
بورس��ي و فعاالن بانكي در همايش ها، نمايش��گاه ها و نشست هاي 
تخصصي است و در صورتي كه مسووالن برگزار كننده نسبت به اين 
مساله بي توجه باش��ند نمي توان به بزرگ شدن بازار سرمايه كشور، 

اميدوار بود. 

 تغيير نرخ بهره بدون ريس��ك از 15به 20درصد افزايش داشت 
و اين موضوع باعث ش��د، حجم سرمايه گذاري روزهاي پاياني سال 
بازار سرمايه كاهش يابد و افراد بخشي از سرمايه هاي خود را به بازار 
پول هدايت كنند. اميرتقي خان تجريش��ي، كارشناس بازار سرمايه 
درخصوص ش��رايط بازار س��رمايه در روزهاي پاياني س��ال گفت: 
عوامل متعددي بر ش��رايط روزهاي اخير بازار سهام تاثيرگذار است 
و بازدهي بدون ريسك بازار ها در ورود سرمايه به بازار سرمايه يكي 
از مهم ترين اين عوامل اس��ت. وي ادامه داد: در روزهاي پاياني سال 
سياس��ت هاي امريكا و افزايش ريسك هاي بين المللي نيز بر نگرش 
اهالي بازار سرمايه تاثيرگذار بود. به گزارش سنا، وي موضوع بعدي 
را نوس��ان هاي بازار ارز دانست و اظهار كرد: محور رشد بازار سرمايه 
در بازه ه��اي قبل از اين افزايش قيمت دالر بود و ش��ركت هايي كه 
درآمدهاي ارزي داش��تند با افزايش قيمت س��هام مواجه شدند اما 
كنترل قيمت ارز باعث ش��د، سرمايه گذاران بازار سرمايه نسبت به 
حجم درآمدهاي ارزي ش��ركت هاي ص��ادرات محور تامل كنند. به 

گفته تجريشي بازار هنوز در انتشار گزارش هاي تفسيري به خوبي 
عمل نكرده و البته به طور قطع پس از يك دوران گذار بازار سرمايه 
مي تواند با ش��رايط جديد تطبيق پي��دا كند اما هنوز نظام تحليلي 
قدرتمندي ندارد. وي به فش��ار مضاعف عرضه ها اشاره كرد و افزود: 
عالوه بر عوامل فوق، ش��ركت ها براي تسويه حساب هاي پايان سال 
مجبور به عرضه سهام هستند و روند مذكور فشار قيمتي مضاعفي 
ايجاد مي كند كه موقتي است و در بلندمدت بازار دوباره به شرايط 
صعودي بازمي گردد چراكه حجم نقدينگي بااليي در جامعه وجود 
دارد و در بازار س��هام تاثيرگذار است. وي در پيش بيني 3ماهه اول 
سال 97 گفت: براي پيش بيني بازار در قدم اول بايد عوامل تاثيرگذار 
بررسي شود و براساس آن تصميم گرفت و پيش بيني كرد. وي ادامه 
داد: براي 3ماهه اول سال چند عامل تاثيرگذار وجود دارد. اگر نرخ 
بهره بدون ريس��ك كاهش پيدا كند، قيم��ت دالر در بازار تعيين و 
فشار عرضه ها مديريت شود و بازار جاي خالي پيش بيني سود را با 

تحليل پر كند، مي توان بازاري سبز و صعودي را شاهد بود. 

بازگشتبهشرايطصعوديدربلندمدت
عرض��ه محص��والت در ب��ورس كاال و اص��الح و س��اماندهي 
زيرس��اخت هاي معامالتي باعث شده تا سوء استفاده ها و رانتهايي 
كه طي سال ها به عده يي خاص و واسطه مي رسيد، امروز به سود 
توليدكننده و مصرف كننده منجر شود. محسن بيگلري، عضو هيات 
رييسه كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به 
مطالب فوق گفت: براي رس��يدن به يك اقتصاد س��الم و به دور از 
رانت بايد تمامي محصوالت كش��اورزي، صنعتي و پتروشيمي در 
بورس كاال م��ورد معامله قرار گيرد. وي اظهار ك��رد: اصل و ذات 
بورس كاال براس��اس رقابت سالم و شفاف بنا شده است به طوري 
ك��ه در اين بازار هم خريداران و هم فروش��ندگان س��ود خواهند 
برد. به گزارش تس��نيم، بيگلري اف��زود: در اين بين كاهش نقش 
دولت از قيمت گذاري كاالها و واگذاري كش��ف قيمت محصوالت 
به بورس كاال، اقتصاد را به س��مت رقابتي تر شدن و تنظيم بازارها 
س��وق مي دهد. نماينده بانه در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به 
نقش مثبت بورس كاال در تنظيم بازار محصوالت گفت: بررس��ي 

اقدامات بورس كاال در سال هاي گذشته بيانگر اصالح و ساماندهي 
زيرس��اخت هاي معامالتي، ش��فافيت فعاليت ها و ايجاد رقابت در 
صنايع ب��وده و درحال حاضر بورس كاال جايگاه مهمي در اقتصاد 
كش��ور پيدا كرده اس��ت. عضو هيات رييسه كميس��يون برنامه و 
بودجه مجلس با بيان اينكه ما در كش��ور براي پوشش نياز داخلي 
برخي محصوالت به واردات نياز داريم، گفت: در اين بين مسووالن 
مي توانند با مشاهده آمارهاي بورس كاال براي تنظيم بازار از طرق 
مختلف ازجمله واردات و عرضه آن در بورس اقدام كنند اما به نظر 
مي رسد كه هنوز تعدادي از مسووالن، كارايي باالي بورس كاال را 
نش��ناخته اند. بيگلري با تاكيد بر اينكه اگر مي خواهيم شاهد يك 
اقتصاد س��الم باش��يم بايد مبادله محصوالت در بورس انجام شود 
تا آمارها براي همگان ش��فاف باش��د، گفت: عرضه محصوالت در 
بورس كاال باعث شده تا سوءاستفاده ها و رانت هايي كه طي سال ها 
به عده يي خاص و واس��طه مي رسيد، امروز به سود توليدكننده و 

مصرف كننده منجر شود. 

نقشبورسكاالدرتقويتتوليدوحذفرانت

تحليلگران

گروه بورس 
 در معام��الت روز گذش��ته ب��ورس اوراق بهادار 
ته��ران، ش��اخص  كل بازار با افزاي��ش 165واحدي 
همراه ش��د و رقم 96 ه��زار و 194 واحد را به خود 

اختصاص داد.
از همين رو، ش��اخص هاي ب��ازار اول و دوم نيز 
به ترتيب 156 و 149 واحد صعودي ش��دند. عالوه 
ب��ر اين، نمادهاي فوالد مبارك��ه اصفهان، هلدينگ 
نف��ت و گاز پارس��يان، پاالي��ش نف��ت بندرعباس، 
سرمايه گذاري معادن و فلزات، پااليش نفت تهران، 
ملي م��س و گل گهر با بيش��ترين تاثي��ر مثبت بر 
ش��اخص، رش��د اين متغير را رقم زدند. همچنين، 
گروه هاي خودرو، فلزات اساس��ي و شيميايي نيز با 

بيش��ترين حجم و ارزش معامالت در صدر برترين 
گروه ه��اي صنعت ق��رار گرفتن��د. افزون ب��ر اين، 
صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق 
به نمادهاي گروه صنايع بهشهر، سالمين، نيرو كلر، 
ايران ارقام، س��رمايه گذاري صنع��ت بيمه، حمل و 
نقل توكا و س��رمايه گذاري توكا فوالد بود. در مقابل 
نمادهاي تامين ماس��ه ريخته گري، كاشي سعدي، 
ماشين سازي اراك، ماشين سازي نيرو محركه، بورس 
اوراق بهادار تهران، ليزينگ ايران و س��رمايه گذاري 
نيرو با بيش��ترين كاهش قيم��ت در انتهاي جدول 
معامالت نشستند. براساس اين گزارش، در معامالت 
 ديروز س��رمايه گذاران بورسي بيش از يك ميليارد و 
54 ميليون برگه سهم، حق تقدم و ساير دارايي هاي 

مالي را دست به دست كردند كه ارزش اين مبادالت 
بيش از 2 هزار و 784 ميليارد ريال بود و در 69هزار 

نوبت معامالتي انجام شد.
سرمايه گذاران بورسي نيز براي خريد واحدهاي 
صن��دوق امين يكم، پارند پايدار س��پهر، واحدهاي 
صن��دوق كمند، اوراق مش��اركت مل��ي نفت ايران، 
اوراق مش��اركت كاركنان نفت، اوراق صكوك فوالد 
كاوه كيش و اوراق صكوك سايپا بيشترين تقاضا را 
ثبت كردند. در مقابل گروهي از سرمايه گذاران براي 
خروج از س��هام كنتورس��ازي ايران، اوراق صكوك 
گل گه��ر، اوراق صكوك س��ايپا و اوراق مش��اركت 
ش��هرداري تهران بيشترين عرضه ها و سنگين ترين 

صف هاي فروش را داشتند.

در پاي��ان معامالت ملي مس ب��ا معامله بلوكي 
275ميليون س��همي ب��ه ارزش 713 ميليارد ريال 
بيش��ترين حج��م و ارزش معام��الت را ثبت كرد. 

براس��اس اين گزارش، ديروز شاخص كل فرابورس 
ني��ز با رش��د يك واحدي همراه ش��د و رقم 1082 

واحد را به خود اختصاص داد. 

مروري بر آمار معامالت ديروز

افزايش دماسنج بازار  سهام

15 عرضه  اوليه دربازار  سرمايه
پانزدهمين عرضه اوليه امس��ال بازار سرمايه امروز با 
عرضه سهام ش��ركت پرداخت الكترونيك سامان كيش 
در ب��ورس ته��ران انجام مي ش��ود. بر اين اس��اس تعداد 
180ميليون س��هم ش��ركت پرداخت الكترونيك سامان 
كيش معادل 10درصد سهام اين شركت با نماد »سپ« 
امروز سه ش��نبه به روش ثبت س��فارش در بورس اوراق 
بهادار عرضه اوليه مي شود. همچنين براي اين عرضه اوليه 
حداكثر س��هميه هر كد حقيقي و حقوقي 2هزار سهم و 
كف و سقف قيمتي به ترتيب 7505و 7900تومان تعيين 
شده است. اين درحالي است كه مدير اين عرضه شركت 
كارگزاري بانك س��امان و متعهد خريد ش��ركت تامين 
س��رمايه كاردان و س��قف تعهد خريد 50 درصد از كل 
س��هام قابل عرضه اعالم شده است. افزون بر اين شركت 
پرداخت الكترونيك سامان كيش در بخش »كامپيوتر و 
فعاليت هاي مربوط به آن« گروه و طبقه »مشاوره مربوط 
ب��ه نرم افزار و عرضه نرم افزار« در فهرس��ت نرخ هاي بازار 
دوم با نماد معامالتي »س��پ« روي تابلو نرخ هاي بورس 
رفته اس��ت. به گزارش تسنيم پس از عرضه اوليه سهام 
شركت هاي »به پرداخت ملت«، »داده گستر عصر نوين«، 
» ف��والد كاوه جنوب كيش«، »مبين وان كيش«، »هتل 
پارسيان كوثر اصفهان«، »توليدي چدن سازان«، »توليد و 
صادرات ريشمك«، »ليزينگ ايران و شرق« و »آسياسير 
ارس« و »شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي«، »تامين 
س��رمايه اميد« و »شير و گوش��ت زاگرس«، »مديريت 
صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر« و »سرمايه گذاري 
شفادارو« امروز با عرضه سهام شركت پرداخت الكترونيك 
سامان كيش از پاردهمين عرضه اوليه امسال بازار سرمايه 

رونمايي مي شود. 

 درج يك بانك خصوصي در فرا بورس 
اف��زون بر اين با توجه به تح��والت اخير، بانك ايران 
زمين در فهرست نرخ هاي تابلو »ب« بازار پايه فرابورس 
ايران به عنوان دويست و بيستمين نماد معامالتي درج 
ش��د. بر اين اس��اس در اجراي تبصره 3 ماده 14 مكرر 
دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار 
در فرابورس ايران و در پي تصميم هيات پذيرش فرابورس 
ايران، بانك ايران زمين)سهامي عام( در فهرست نرخ هاي 
تابلو »ب« بازار پايه فرابورس ايران به عنوان دويس��ت و 
بيس��تمين نماد معامالتي درج شد. اين بانك خصوصي 
با نماد معامالتي»وزمين« در گروه »بانك ها و موسسات 
اعتباري« زيرگروه »س��اير واسطه هاي پولي« روي تابلو 

فرابورس ايران قرار گرفته است. 

انعقاد 10 هزار قرارداد سكه 
تحويل 10 ماه آينده

معامله گران بازار آتي س��كه روز يك شنبه 16هزار و 
587 قرارداد براي تحويل ماه هاي آينده به ارزش 2هزار 
و 818 ميليارد ري��ال منعقد كردند كه بيش از 10هزار 
قرارداد به سررسيد دي ماه سال آينده اختصاص داشت. 
به گزارش كاال خبر، نگاهي به روند معامالت آتي سكه در 
بورس كاالي ايران نشان مي دهد كه در اين روز قرارداد 
آتي س��كه طال تحويل اسفند ماه امس��ال 298 قرارداد 
منعقد شد كه قيمت تسويه سكه روي رقم يك ميليون 
و 581 هزار تومان قرار گرفت. همچنين در سررسيدهاي 
ارديبهش��ت و تير ماه س��ال آينده نيز به ترتيب 406و 
148قرارداد به ثبت رس��يد كه بهاي سكه براي تحويل 
ارديبهش��ت ماه يك ميليون 591 ه��زار تومان و براي 
تحويل تير ماه سال آينده يك ميليون و 612 هزار تومان 
بود. بر اين اساس در اين روز سكه سررسيد شهريور ماه 
سال آينده 347 قرار داد و در سررسيد آبان 97 بالغ بر 5 
هزار و 408 قرارداد بر تابلو معامالت درج شد. بهاي سكه 
در قرارداد تحويل شهريور سال آينده يك ميليون و 638 
هزار تومان معامله ش��د و در قرارداد آبان ماه س��ال 97 
نيز معامله گران شاهد ثبت سكه به قيمت يك ميليون  و 
674 هزار توماني روي تابلو معامالت بودند. بنابراين در 
دورترين سررس��يد سكه آتي كه سررسيد دي ماه سال 
آينده اس��ت، س��رمايه گذاران 10هزار و 278 قرارداد به 

قيمت يك ميليون و 719هزار تومان منعقد كردند. 

شروع پر قدرت بازارهاي 
آسيايي

بازارهاي سهام آس��يا به  دنبال انتشار آمارهاي مثبت از 
اش��تغال امريكا و تبعيت از روند صعودي معامالت وال 
اس��تريت، نخس��تين روز كاري هفته را پرق��درت آغاز 
كردند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، انتشار خبر دور از 
انتظار احتمال ديدار دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا 
و كيم جونگ اون، رهبر كره ش��مالي براي مذاكره بر سر 
برنامه اتمي كره ش��مالي از ديگ��ر عوامل روند صعودي 
بازاره��ا بود. تحوالت مثبت نيز كم��ك كرد تا از نگراني 
به س��رمايه گذاران درباره اعمال تعرفه امريكا بر واردات 
فوالد و آلومينيوم و احتمال آغاز جنگ تجاري كاس��ته 
ش��ود. در معام��الت روز جمع��ه هر 3 ش��اخص عمده 
بورس نيويورك حدود 2درصد افزايش يافتند، شاخص 
نزدك كامپوزي��ت ركورد جديدي زد و تم��ام زيان ماه 
فوريه متالطم خود را از بين برد. همچنين ش��اخص داو 
جون��ز با 1.8درصد افزايش به 25335.74واحد رس��يد. 
در لندن شاخص فوتس��ي 100 با 0.3درصد افزايش به 
7224.51واحد رس��يد. در س��ويي ديگر اين افزايش ها 
ديروز به بازارهاي آسيايي نيز رسيد و شاخص نيك كي 
255 ژاپن به كمك تضعيف ارزش ين تا پايان معامالت 
با 1.7درصد افزايش به 21837.46واحد رسيد. هر دالر 
از 106.78ين به 106.91ين شد. اين درحالي است كه 
در هنگ كنگ شاخص هانگ سنگ با 1.3درصد افزايش 
به 31382.46واحد رسيد و شاخص شانگهاي كامپوزيت 
0.3درصد و ش��اخص كسپي سئول بيش از يك درصد 
افزايش يافتند. در استراليا بورس سيدني با انتشار خبري 
مبني بر اينكه استراليا از تعرفه هاي تجاري امريكا معاف 
خواهد ش��د 0.7درصد افزايش يافت درحالي كه بورس 
س��نگاپور جهش��ي 1.5درصدي را تجربه كرد و بورس 
تايوان نيز بي��ش از يك درصد افزايش يافت. روند رو به 
صعود در بورس هاي ولينگتون نيوزلند، مانيل فيليپين و 

جاكارتاي اندونزي نيز به ثبت رسيد. 

بازار

تاالرنقرهاي

بينالملل
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تاثيربازاريابيبينالملل
بررونقبنگاهها

بر اساس تحليل بانك جهاني، 
مجله اكونوميس��ت و بس��ياري از 
تحليلگران اين حوزه، دنيا در حال 
گذراندن بهترين روزهاي اقتصادي 
اس��ت؛ چراكه با توجه به افزايش 
توليد ناخالص داخلي كش��ورها و 
پيش بيني رش��د اقتصادي حدود 
3/1درصدي دنيا در س��ال 2018 
تجارت بين الملل��ي در دوران اوج 
خود به س��ر مي برد. اما متاسفانه 

سهم ايران از اين تجارت تنها 0/24 است كه اين ميزان سهم 
بسيار ناچيزي از تجارت جهاني است. 

با توجه به جمعيت جوان كش��ور و تعداد باالي تحصيل 
كرده، متاسفانه با كمبود توليد ناخالص داخلي مواجه هستيم. 
اين مشكل در ايران داليل مختلفي دارد كه از جمله مهم ترين 
آنه��ا مي توان به عدم صرفه توليد داخلي نس��بت به واردات 
محصوالت مشابه توسط رقباي تجاري و ضعف در تكنولوژي 
اش��اره كرد. با توجه به تمام اين مشكالت واحدهاي توليدي 
بي شماري در ايران وجود دارند كه هم از بعد تكنولوژي و هم 
از لحاظ صرفه توليد نسبت محصوالت مشابه از ضريب بااليي 
برخوردار هستند اما آنها نيز براي ورود به بازارهاي جهاني با 
چالش هاي بس��ياري دست و پنجه نرم مي كنند. اما مشكل 
كجاست؟ اگر در روند سيستم ش��ركت هاي ايراني دقيق تر 
شويم، متوجه خواهيم شد كه با وجود بسياري از كشورهاي 
دنيا از جمله كشورهاي پيشرفته كه از سال 1۹80 شروع به 
تشكيل واحد بازاريابي در شركت هاي تجاري و توليدي خود 
كردند، بسياري از شركت هاي توليدي و تجاري ايران يا واحد 

بازاريابي ندارند يا بسيار سنتي عمل مي كنند. 
ش��ركت هاي ايراني بس��يار كمي داراي واح��د بازاريابي 
بين الملل هس��تند؛ اين در حالي اس��ت كه به فكر باال بردن 
كيفيت براي صادرات محصوالت خود به كشورهاي همجوار 
يا آسيايي و اروپايي هس��تند، اما به نظر مي رسد، راه نجات 
اقتصاد كشور در سال آينده فقط صادرات باشد تا تراز تجاري 

ايران مثبت و افزايش يابد.
 جالب است، بدانيم ايران رتبه 28 در تجارت جهاني را از 
آن خود كرده، هر چند از لحاظ توليد ناخالص ملي هجدمين 

كشور دنياست يعني 10 رتبه اختالف !
ح��ال در پاس��خ به اين پرس��ش ك��ه چ��را كاالهاي ما 
در بازاره��اي جهاني با وجود كيفيت و تن��وع باال به فروش 
نمي رس��د؟ بايد گفت كه متاس��فانه نظر به ضعف در بخش 
بازارياب��ي چه داخلي و چه خارجي ايران با مش��كل فروش 
محصوالت مواجه است. در بخش B2B )فروش يك شركت 
به ش��ركت ديگر( مشكل جدي وجود ندارد؛ مانند نفت، گاز 
و فلزات اما در بخش B2C كه شركت ها براي مصرف كننده 
نهايي كاال به فروش مي رسانند به دليل عدم شناخت فرد از 
محصول شركت توليد كننده و در پي آن عدم اطمينان از كاال 

با مشكل فروش مواجه مي شويم. 
ب��ا اين حال اينكه راه حل چيس��ت؟ بايد عنوان كرد كه 
امروزه دوره هاي زيادي از طريق موسس��ات و دانشگاه ها در 
رش��ته هاي مختلف از جمله بازاريابي تدريس مي ش��ود، كه 
بس��ياري از آنها كارآمد و بس��ياري ديگر قاب��ل بهره برداري 
نيس��تند. اما روش هاي ديگري نيز وج��ود دارد كه در هيچ 
دانشگاه يا موسسه يي تدريس نمي شود و فقط افراد متخصص 
از طرق مختلف مانند مشاهده بازار، تحقيق بازار يا مقاالت به 

روز دنيا قادر به طراحي و اجراي آن هستند. 
در بين تمام روش هاي بازاريابي، بازاريابي ديجيتالي به 
دليل مدرن بودن، س��ريع بودن و هزينه كمتر سرآمد اين 
روش هاس��ت و مهم تر از آن در ح��وزه بازاريابي بين الملل، 
برتري��ن و تقريب��ا تنه��ا راه ورود به ب��ازار B2C بازاريابي 
ديجيتالي است. شايد نقدهايي وارد شود كه انواع ديگري از 
بازاريابي مانند تبليغات محيطي يا تلويزيوني نيز از اهميت 
بااليي برخوردار هستند، اما با توجه به اهميت باالي خروج 
ارز از كشور صرفه اقتصادي براي اين روش ها وجود نداشته 
و نهايتا بهتري��ن روش، همان بازاريابي ديجيتالي كه انواع 
مختلفي مانند: بازاريابي شبكه هاي اجتماعي، اتوماسيون ها، 
فروشگاه هاي آنالين و... هستند. با ورود به بازارهاي ديگر از 
روش مذكور بسياري از شركت هاي ايران اعم از حوزه هاي 
گردشگري صنايع غذايي، آرايشي و بهداشتي نرم افزارهاي 
كامپيوتري و موبايل مي توانند بازار خوبي را در كشورهاي 
همس��ايه و حتي اروپا و آسيا دور از آن خود كنند و هزينه 
بس��يار اندكي نيز بابت تبليغات خود پرداخت كنند. اينكه 
بس��ياري از صاحبان كس��ب و كار با روش هاي سنتي به 
بازاريابي پرداخته و دايما از شرايط كنوني ناراضي هستند 
و تقصير را بر گردن ش��رايط موجود مي اندازند بايد روشن 
باشند كه در همين شرايط است كه بسياري از استارت آپ ها 
و كسب و كارها با رشد بسيار زياد و عجيبي همراه هستند 
و آن دليلي ندارد جز اس��تفاده از روش هاي نوين بازاريابي. 
تمام صاحبان كسب و كارهاي كشور عزيزمان مي توانند با 
آموزش بخش بازاريابي يا تشكيل اين واحدها در كارخانه ها 
يا ش��ركت هاي خود و اس��تخدام افراد با تجرب��ه، اقدام به 
صادرات محص��والت خود كرده و موجب ارز آوري ش��ده 
و سود بس��ياري برند. به اعتقاد من تمام محصوالت ايران 
در دنيا مش��تري خود دارد اما الزمه آن شناخت و انتخاب 
درس��ت بازار هدف و همچنين مهم تر از آن بهره مندي از 

روش هاي نوين و موثر بازاريابي است. 

ضرورتبرگزاريانتخابات
اتاقاصنافايران

پايگاهخب�رياتاقاصن�افاي�ران| انتخابات 
روساي اتاق هاي اصناف سراسر كشور ارديبهشت ماه 

سال آينده برگزار مي شود.
دبي��ركل اتاق اصناف گفت: ب��ا توجه به تغيير يك 
عضو از اعضاي هيات رييس��ه اتاق اصناف در نخستين 
نشس��ت درخصوص برگزاري انتخاب��ات داخلي هيات 
رييس��ه تصميم گي��ري خواهد ش��د. عل��ي عوض پور 
درباره جدول زمان بندي برگ��زاري انتخابات اتاق هاي 
اصناف سراس��ر كشور افزود: ثبت نام كانديداها در دهه 
اول ارديبهش��ت و راي گيري در اواخر ارديبهشت ماه 
س��ال ۹۷ انجام خواهد ش��د. او اف��زود: در اين مرحله 
از انتخابات اتحاديه هاي صنفي شهرس��تان هاي كشور، 
هيات رييس��ه اتاق اصناف شهرس��تان خود را انتخاب 
خواهن��د كرد. دبيركل ات��اق اصناف اي��ران افزود: دو 
مرحل��ه انتخابات ديگر تا آبان س��ال۹۷ برگزار خواهد 
ش��د كه ش��امل انتخ��اب ح��دود 14۵نفر ب��ه عنوان 
نماين��دگان اس��تاني اصناف از مي��ان منتخبان هيات 
رييس��ه اتاق هاي اصناف ش��هرها و در نهايت 6 نفر از 
ميان برگزيدگان نمايندگان اصناف، پرونده دوره هفتم 

انتخابات اتاق هاي اصناف ايران بسته خواهد شد.
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درهمايشتجاريايرانوپاكستانترسيمشد

چشماندازتجارتآزادتهران-اسالمآباد
همايش تجاري ايران و پاكس��تان با حضور وزي��ر امور خارجه ايران 
محم��د آصف، وزير خارجه پاكس��تان و فعاالن اقتصادي دو كش��ور در 
اس��الم آباد برگزار ش��د. هيات 30 نفره اتاق بازرگان��ي، صنايع، معادن و 
كشاورزي ايران نيز به سرپرستي حس��ين سالح ورزي، نايب رييس اتاق 
در اين همايش حاضر شد. تالش براي تسهيل و ايجاد زمينه هاي الزم در 
راس��تاي گسترش روابط اقتصادي و تجاري دو جانبه به  ويژه بخش هاي 

خصوصي دو كشور از اهداف اين سفر عنوان شده است. 
وزي��ر امور خارج��ه ايران در اي��ن همايش گفت: اي��ران درخصوص 
افزايش همه  جانبه مناسبات با اين كشور همسايه ازجمله روابط تجاري 
و اقتصادي با تمام توان وارد عرصه شده و در انتظار پاسخ مثبت دوستان 
پاكستاني است. محمدجواد ظريف افزود: ما همچنان آماده ايم تا نيازهاي 
انرژي پاكستان ازجمله در زمينه نفت، گاز و برق را در هر حجمي از نياز 
در اسرع وقت تامين كنيم. او درباره صادرات گاز ايران به پاكستان اظهار 
كرد: ايران در راستاي عمل به تعهدات خود در زمينه قرارداد صادرات گاز 
ايران به پاكستان تاكنون بيش از 2ميليارد دالر براي احداث اين خط لوله 
هزينه كرده و منتظر اقدامات عملي از س��وي دوستان پاكستاني جهت 

عمل به تعهداتشان در قرارداد خط IP هستيم. 
وزير امور خارجه ايران با اش��اره به اينكه پاكس��تان هشتمين مقصد 
صادراتي ايران در 10ماه گذشته بوده است، گفت: حضور هيات بلندپايه 
اقتصادي متش��كل از بخش خصوصي در اين س��فر حاكي از عزم جدي 
ايران براي توسعه بيش  از پيش مناسبات بازرگاني ميان دو كشور دوست 

و برادر پاكستان است. 
ظريف در مورد مناس��بات اقتصادي و تجاري ايران و پاكس��تان نيز 
گفت: با توجه به هدف گذاري مقامات عالي دو كش��ور در س��ال 2016 
براي رس��اندن مبادالت بازرگاني دوجانبه تا سقف ۵ ميليارد دالر طي ۵ 

س��ال بايد تالش هاي مضاعفي براي دستيابي به اين راهبرد از سوي دو 
طرف صورت گيرد. 

بنابه اظهارات رييس دس��تگاه ديپلماسي ايران، حجم روابط تجاري 
ايران و پاكستان با وجود روند افزايشي قابل  تحسين نسبت به ظرفيت ها 
و توانمندي ه��اي موجود در دو كش��ور به  مراتب مي توان��د بيش از اين 
افزاي��ش يابد كه البت��ه مهم ترين عامل عدم بهره گي��ري از اين ظرفيت 
فقدان مراودات بانكي ميان دو كش��ور اس��ت از اين  رو مهم ترين اولويت 
در مبحث توسعه مناسبات اقتصادي دو كشور بايد برقراري روابط بانكي 
ميان دو كشور باشد. ظريف يادآور شد: با وجود تمامي موانع و مشكالت 
همچ��ون عدم روابط بانكي و برخي مش��كالت گمركي، حجم مبادالت 
اقتصادي از)860 ميليون دالر( در س��ال 201۵ با رش��د 3۵درصدي در 
سال 2016)به يك ميليارد و 160ميليون دالر( و در 3 فصل نخست سال 

جاري با رشد ۵0 درصدي به ۹82ميليون دالر( رسيد. 
ب��ه گفت��ه او، اين افزايش حاك��ي از ظرفيت قاب��ل  مالحظه و وجود 
پتانس��يل هاي متعدد در حوزه همكاري هاي بازرگاني دو كش��ور اس��ت 
ك��ه در صورت برقراري روابط بانكي و دس��تيابي به موافقت نامه تجارت 
آزاد)FTA( حجم مبادالت تجاري دو كشور به  مراتب چشمگيرتر خواهد 
ش��د. وزير خارجه ايران ادامه داد: ايران از پيوستن به هر طرحي ازجمله 
طرح كريدور اقتصادي چين- پاكستان)CPEC( كه موجب افزايش رفاه 
مردم و منطقه يي كه در دهه هاي اخير دچار فجايعي همچون جنگ هاي 
تحميل��ي و تنش هاي فرقه يي بوده، اس��تقبال مي كند. ظريف همچنين 
تصريح كرد: ايران با توجه به موقعيت ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك خود 
در منطقه مي تواند نقطه اتصال كريدور اقتصادي چين- پاكستان به بازار 
عظيم آسياي ميانه، روسيه و قفقاز و به  تبع آن اروپا بوده و عاملي براي 
تقويت CPEC باشد. از آن سو، نايب رييس اتاق ايران گفت: روابط عميق 

ديني، تاريخي، فرهنگي ميان جمهوري اسالمي ايران و جمهوري اسالمي 
پاكستان به  خوبي توانسته است، پيوندي قدرتمند بين دو ملت در تمام 
زمينه ها به  ويژه در حوزه روابط تجاري- اقتصادي و همكاري بين بخش 

خصوصي دو كشور ايجاد كند. 
حس��ين سالح ورزي در همايش تجاري ايران- پاكستان تصريح كرد: 
 مقامات عالي ايران و پاكس��تان با تعيين هدف نيل به مبادالت دو جانبه
۵ ميلي��ارد دالري بي��ن دو كش��ور، مس��ووليت س��نگيني ب��ر عه��ده 
دست اندركاران روابط اقتصادي دو كشور گذاشته اند و حاال توپ در زمين 
بخش خصوصي اس��ت و ما به عنوان نمايندگان بخش خصوصي مكلف 
هس��تيم تا پرصالبت ترين گام ها را برداشته و بهترين اقدامات را در اين 
راس��تا انجام بدهيم. سالح ورزي با بيان اينكه ايران پس از سپري كردن 
تحريم هاي ظالمانه به پش��توانه عزم و اقتدار ملي فصل تازه يي از روابط 
خارج��ي را س��امان مي دهد، ادامه داد: در زماني ك��ه اهريمن واگرايي و 
بي ثبات��ي در منطقه ما درحال خودنمايي اس��ت بايد بتوانيم با برادري و 
حسن نيت و همكاري نزديك دفع شر كرده و موانع همكاري را از سر راه 
دو كشور و منطقه و جهان اسالم  برداريم؛ كاري كه جز با همت و تالش 

صادقانه اعضاي بخش خصوصي دو طرف ميسر نخواهد شد. 
نايب رييس اتاق ايران اظهار كرد: ايجاد فضاي صحيح كس��ب وكار و 
تصحيح ريل هاي اقتصاد رقابتي در بازار دو كشور و ارائه متقابل اطالعات و 
آمارهاي اقتصادي جهت تبيين بهتر شرايط و استفاده از مزيت همسايگي 
براي تجارت و س��رمايه گذاري به عنوان كليد واژه همبستگي و تحكيم 
پايه هاي همكاري  برادرانه تاثير بس��زايي خواهد داش��ت. او با بيان اينكه 
ايران و پاكس��تان با استفاده از پتانس��يل هاي مكمل يكديگر مي توانند 
نقش��ي راهبردي در تحكيم امنيت و صلح جهاني ايفا كنند، افزود: بازار 
400ميلي��ون نفري منطق��ه و 1/۵ميليارد نفري جهان اس��الم مي تواند 

ب��ه عنوان نقطه اتص��ال جوامع بعضا متفرق مس��لمانان عمل كرده و با 
تشريك  مساعي و هم رساني ظرفيت ها سد مستحكمي در برابر وسوسه 

كج انديشان در اقصا نقاط جهان به وجود آوريم. 
سالح ورزي تاكيد كرد: جهان امروز، جهان علم و تبديل علم به ثروت 
اس��ت و فعاالن بخش خصوصي دو كش��ور ايران و پاكستان مي توانند با 
تشكيل مراكز مشترك دانش بنيان، پارك هاي علمي فناوري و با استفاده 
از منابع طبيعي و انس��اني اليزال خويش اليق مصداق اين تعبير باشند. 
به گفته او، ايران و پاكس��تان در تمام��ي بخش هاي اقتصادي از انرژي و 
برق، نس��اجي، پزشكي و دارويي، كش��اورزي و... حرف هاي زيادي براي 
گفتن در كنار هم دارند. نايب رييس اتاق ايران ادامه داد: با وجود تمامي 
موانع و مشكالت موجود به  ويژه در حوزه روابط بانكي و برخي مشكالت 
گمركي در 3 فصل نخس��ت سال 13۹6 شاهد رشد ۵0 درصدي با رقم 
۹82ميليون دالر مجموع مبادالت دو كش��ور ايران و پاكستان بوديم كه 
شامل رش��د ۷درصدي صادرات ايران به پاكستان و افزايش 42درصدي 

صادرات پاكستان به ايران بوده است. 
به گفته حسين سالح ورزي، اين آمارها نشان مي دهد، توسعه روابط 
اقتصادي دو كشور دور از دسترس نيست اما رسيدن به هدف ۵ ميليارد 
دالري كه توس��ط مقامات دو كش��ور تعريف شده، استفاده موثر و مفيد 
از پتانس��يل هاي بالقوه دو كش��ور توسط بخش هاي خصوصي طرفين را 
مي طلبد. او تاكيد كرد: بخش خصوصي دو كشور بايد با استفاده صحيح 
و اصول��ي از ظرفيت ها و توانمندي هاي فراواني كه در ايران و پاكس��تان 
وجود دارد، تعميق و افزايش و اس��تحكام هر چه بيشتر روابط اقتصادي 
دو طرف را در دس��تور كار خود ق��رار دهند و از مقامات دولتي بخواهند 
محدوديت هاي گمركي، تعرفه يي و بانكي ميان دو كشور را برطرف كنند 

تا بازرگانان دو كشور با فراغت بال به توسعه روابط بپردازند. 

تعادل|
نظام ماليات بر ارزش افزوده مي تواند با تكيه بر مزاياي 
خود از جمله گس��ترش پايه مالياتي و كاهش وابستگي 
دولت ب��ه درآمدهاي نفت��ي، پاس��خگوي دغدغه هايي 
نظير بحران مالي دولت و كس��ري بودجه باشد. از اين رو 
ضرورت دارد، تجارب موفق سه كشور منتخب انگلستان 
)كش��ورهاي توس��عه يافته(، اندونزي )كشورهاي نفت 
خيز( و كره جنوبي )كش��ورهاي توس��عه يافته در آسيا( 
در خص��وص اجراي نظ��ام ماليات ب��ر ارزش افزوده، در 
دس��تور كار متوليان امر قرار گيرد. براس��اس مطالعات 
ص��ورت گرفته، در اينجا مي توان ب��ه ۹ راهكار عملياتي 
در راستاي رفع مش��كالتي كه به واسطه اجراي ماليات 
بر ارزش اف��زوده، گريبان گير توليدكنندگان كش��ور به 
ويژه در بخش صنعت ش��د، اش��اره كرد كه به شرح زير 
اس��ت: »بهره گيري از تجارب كشورهاي موفق در زمينه 
آشناس��ازي مردم و موديان مالياتي با مفهوم ماليات بر 
ارزش افزوده«، »فراهم كردن زيرس��اخت هاي س��خت 
افزاري و نرم افزاري الزم براي اجراي بهتر و مناس��ب تر 
قانون ماليات بر ارزش افزوده«، »جذب و آموزش نيروي 
انس��اني متخصص و خبره توسط س��ازمان امور مالياتي 
براي رسيدگي سريع تر و دقيق تر به پرونده هاي مالياتي 
و اطالع رساني دقيق و آموزش مقررات مربوط به ماليات 
بر ارزش افزوده به موديان و مميزان مالياتي«، »مشمول 
ن��رخ صفر كردن برخي كاالها ب��راي پرداخت ماليات به 
جاي معافيت آنها و مشخص كردن گستره انواع كاالهاي 
مشمول نرخ صفر يا پرداخت ماليات با نام مشخص كاال«، 
»قبول ضمانتنامه مالياتي از موديان توسط سازمان امور 
مالياتي بابت خريد و فروش هاي مدت دار و نس��يه براي 
كاهش فش��ار بر نقدينگي و س��رمايه در گردش آنها« و 
»شناسايي دقيق و به روز اعتبار مالياتي موديان مالياتي 
و فعاالن اقتصادي توسط سازمان امور مالياتي و دستگاه 

حاكميتي. «

مزاياومعايبمالياتبرارزشافزوده
مالي��ات بر ارزش  افزوده، مالياتي اس��ت كه با نرخي 
ثابت )غيرتصاعدي( بر ارزش  افزوده توليد ش��ده در هر 
مرحل��ه از زنجي��ره توليد– توزي��ع كاال و خدمات وضع 
مي ش��ود اما در نهايت مصرف كننده تنها پرداخت كننده 
واقعي آن است؛ چرا كه ماليات بر ارزش  افزوده پرداخت 
ش��ده براي خري��د كاالها و خدمات واس��طه يي بنگاه ها 
)نهاده ه��اي توليد(، به عنوان اعتبار مالياتي در حس��اب 
اعتباري مودي )توليدكننده( منظور مي شود و از مرجع 
ماليات قابل پرداخت به سازمان امور مالياتي در هر دوره 
كسر مي گردد. منظور از ارزش  افزوده، افزايش در ارزش 
پولي يك كاال بر اثر انجام كار يا خدمتي روي آن اس��ت 
كه سبب تغيير كاربرد، بهبود كيفيت، يا تسهيل مصرف 
آن شود. بنابراين ارزش  افزوده ايجاد شده توسط هر بنگاه 
)ي��ا در هر مرحله از توليد( عب��ارت از تفاوت بين ارزش 
فروش كاالها يا خدمات و هزينه هاي تهيه و خريد كاالها 

و خدمات واسطه يي است. 
در همي��ن راس��تا، مرك��ز تحقيقات و بررس��ي هاي 
اقتص��ادي اتاق ايران در جديدتري��ن گزارش خود مدل 
كش��ورهاي توسعه يافته را در زمينه ماليات ستاني مورد 
بررس��ي قرار داده اس��ت. براس��اس اين تحليل، ماليات 
بر ارزش  اف��زوده داراي مزايايي همچ��ون »ايجاد منبع 
درآمدي جدي��د و باثبات، انعطاف پذي��ري، كاهش فرار 
مالياتي، افزايش انگيزه س��رمايه گذاري و توليد، تشويق 

صادرات غيرنفتي و بهبود تراز تجاري« است. از آنسو، اين 
نظام مالياتي ممكن است معايبي چون هزينه هاي باالي 
اجرا و پيچيدگي ه��اي آن، اثر تنازلي كه موجب از بين 
رفتن عدالت مالياتي مي شود و افزايش سطح قيمت ها را 

نيز به همراه داشته باشد. 
ازآنجايي كه دولت ها در ايران در زمينٔه چابك سازي 
و كاهش حجم تصدي گري هاي خود توفيق نداشته اند، 
بنابراين در صورت عدم اجراي ماليات بر ارزش  افزوده 
در كشور، ممكن اس��ت براي تامين هزينه هاي جاري 
خود بيشتر به روش ها يا راه حل هاي مخربي از قبيل: 1- 
افزايش ماليات بر درآمد )كه قطعاً به شدت بر انگيزه هاي 
س��رمايه گذاري و توليد، اثر منفي خواهد داشت(، 2- 
كاهش مخارج مربوط به آموزش، بهداش��ت و سالمت 
)كه با كاهش رفاه خانوارها همراه اس��ت(، 3- افزايش 
واگذاري دارايي هاي سرمايه يي و مالي و دست اندازي به 
منابع مالي نظام بانكي )كه عالوه بر ايجاد تورم، منجر 
به محدوديت دسترسي بخش خصوصي به منابع بانكي 
خواهد شد و درنتيجه توليد را به خطر خواهد انداخت(، 
روي آورند. از همين رو ضروري اس��ت ماليات بر ارزش  
افزوده در كش��ور هم به س��بب برخورداري از مزاياي 
فراوان و هم به منظور جلوگي��ري از ظهور آثار مخرب 

روش هاي فوق الذكر، اجرا شود

مدلمالياتستانيدر»ايران«
قانون ماليات بر ارزش  افزوده در ايران پس از طي يك 
دوره پرفراز و نش��يب در سال 138۷ به تصويب رسيد و 
از نيمه دوم همان سال به صورت آزمايشي به اجرا درآمد. 
سياس��ت گذاران و برنامه ريزان ب��ا تصويب اين قانون، به 
دنبال گس��ترش پايه هاي مالياتي، انتق��ال بار مالياتي از 
توليد و س��رمايه گذاري به سمت مصرف، اجتناب از اخذ 
مالي��ات مضاعف از كاالها و خدمات و توس��عه اطالعات 
مالياتي از طريق شفاف سازي فعاليت هاي مشمول ماليات 

بر ارزش  افزوده بودند. 

اجراي آزمايشي ماليات بر ارزش  افزوده طي نزديك 
به يك ده��ه اخير، اين پايه ماليات��ي را به يكي از اقالم 
عمده درآمدهاي مالياتي و بودجه عمومي دولت تبديل 
كرده است. از س��وي ديگر بايد يادآور شده كه با اجراي 
اين قانون طي دوره زماني ۹۵- 1388 سهم درآمدهاي 
حاصل از ماليات بر ارزش  افزوده از كل درآمدهاي مالياتي 

جز در سال 13۹۵ پيوسته در حال افزايش بوده است. 
همچنين، آمارهاي مربوط به وضعيت بودجه عمومي 
دولت نش��ان مي دهند، ماليات بر ارزش  افزوده، توانسته 
است وابستگي منابع درآمدي دولت به نفت را تا حدودي 
كاهش دهد و به يكي از منابع مهم درآمدي براي تامين 
بودج��ه عمومي دولت تبديل ش��ود. همزمان با افزايش 
درآمدهاي ماليات بر ارزش  افزوده، سهم اين پايه مالياتي 
از مناب��ع عمومي دولت افزايش يافته و در مقابل، س��هم 
درآمدهاي نفتي كاهش پيداكرده است. از اينرو باتوجه به 
اهميت بررسي تجارب ساير كشورها درباره اجراي نظام 
مالي��ات بر ارزش افزوده، در راس��تاي بهره برداري از اين 
تجارب مفيد براي كشور، در ادامه تجربه موفق سه كشور 
منتخب انگلس��تان )كشورهاي توس��عه يافته(، اندونزي 
)كشورهاي نفت خيز( و كره جنوبي )كشورهاي توسعه 

يافته در آسيا( ارائه شده است. 

مدلانگليسي
مالي��ات بر ارزش افزوده در انگليس در آوريل س��ال 
1۹۷3 با نرخ اس��تاندارد 10 درصد به عنوان جايگزيني 
 SET ب��راي ماليات ب��ر خريد و يك نوع مالي��ات به نام
معرفي ش��د. از داليل معرفي اين نظ��ام مالياتي جديد 
در »انگلس��تان« مي توان به يكس��ري استدالالت مبني 
بر لزوم تبعيض آميز نبودن سيس��تم مالياتي، جلوگيري 
از ايجاد اختالل در اقتصاد توس��ط ماليات ها، اس��تفاده 
از مزاياي اين نظام مالياتي در راس��تاي رفع مش��كالت 
اقتصادي و همچنين به عنوان يكي از ش��روط عضويت 
در اتحاديه اروپا اش��اره كرد. روند اجراي ماليات بر ارزش 

افزوده »انگلس��تان« يكي از عوامل مهم در موفقيت آميز 
بودن تجربه اين كشور بود. دولت، به منظور بسترسازي 
براي اجراي اين ماليات و در راس��تاي جلب مشاركت و 
همراه��ي مردم با آن از دو س��ال قبل از اجرا،  قصد خود 
در خصوص تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده را اعالم 
كرد و طي يك گزارش اوليه تمام جزئيات مربوطه را به 
هم��راه نظارت و اهداف خود منتش��ر و در اختيار عموم 
ق��رار داد. در واقع دولت با اين روش عالوه بر ش��فافيت 
و اطالع رس��اني عالقه داش��ت با نظ��رات، انتق��ادات و 
پيشنهادات مردم در اين زمينه نيز آشنا شود تا مشكالت 
و موانع احتمالي را رفع كند. بايد گفت كه اجراي ماليات 
بر ارزش افزوده در انگلس��تان اثر منفي بر توزيع درآمد 
نداش��ت؛ زيرا باتوجه به اهمي��ت عدالت مالياتي، پس از 
اجراي اين ماليات ش��رايط به گونه يي تنظيم ش��ده بود 
كه بس��ياري از افراد ك��م درامد بخش اعظم درآمد خود 
را صرف اقالمي مي كردند كه يا معاف از ماليات بودند يا 
نرخ ماليات صفر داشتند. همچنين بر خالف نگراني هاي 
موجود در مورد اثرات منفي نوع ماليات بر سطح قيمت ها 

و دستمزدها،  عمال مشكلي به وجود نيامد. 

مدلكرهجنوبي
ط��رح موضوع ماليات بر ارزش افزوده در كره جنوبي 
به برنامه ۵ ساله اول توسعه اقتصادي اين كشور با هدف 
گس��ترش پايه هاي مالياتي باز مي گردد. در اين راس��تا 
دول��ت »كره جنوب��ي« ابتدا چندين تغيي��ر نهادي كه 
مهم ترين آنها تاس��يس »اداره مالياتي« در سال 1۹6۵ 
بود، انجام داد. س��پس اقدام به مش��اوره با اقتصاددانان 
و كارشناس��ان برجس��ته بانك جهاني، اع��زام تيم هاي 
كارشناس��ي به اروپا در س��ال 1۹۷1 و انجام مطالعاتي 
مانند »امكان سنجي ماليات بر ارزش افزوده« و »تجزيه 
و تحلي��ل اث��رات احتمالي ماليات ب��ر ارزش افزوده كره 
جنوبي« كرد. اين مطالعات امكان اجراي ماليات بر ارزش 
افزوده را به سبب وجود سيستم دفترداري كامپيوتري در 

»كره جنوبي«، مثبت ارزيابي كردند و از مواردي همچون 
عدم آش��نايي عملي حس��ابداران اين كشور با ماليات بر 
ارزش افزوده و پيچيده بودن رويه دفترداري و حسابداري 
الزم ب��راي اجراي آن در بين واحدهاي توليدي كوچك، 
به عنوان عوامل بازدارنده در راه پذيرش اين نظام مالياتي 

در كره جنوبي نام بردند. 
در نهاي��ت بر پايه مطالعات مذكور، مجلس ملي كره 
جنوبي در س��ال 1۹۷6، قانون اصالح مالياتي )ش��امل 
معرفي ماليات بر ارزش افزوده و ماليات غيرمستقيم ويژه( 
را تصويب كرد. اين قانون در سال 1۹۷۷ به مرحله اجرا 
گذاشته شد. در روند اجراي اين نظام مالياتي، مشكالتي 
همچون شكل گيري نگاه غير واقعي مبني بر پيچيدگي 
آن و ع��دم اطمينان به دولت به وجود آمد. اين در حالي 
بود كه سيس��تم ماليات هاي غيرمستقيم قبل از اجراي 
ماليات بر ارزش افزوده بس��يار پيچيده تر بود و ش��امل 
11 مورد ماليات غيرمس��تقيم بود ك��ه ماليات بر ارزش 
افزوده جايگزين 8 مورد آنها شد. در اين زمينه دولت كره 
جنوبي به درستي اقدام به آموزش سيستم مالياتي جديد 
به عموم مردم، به خصوص پرداخت كنندگان بالقوه، دواير 

مالياتي و نيز سازمان اجرايي كرد. 
اجراي ماليات بر ارزش افزوده در كره جنوبي، نخست 
منجر به گستردگي پايه مالياتي شد؛ به طوريكه اين پايه 
در فاصله ۵ س��اله )83- 1۹۷8( ۵ برابر ش��د. دوم اينكه 
درآمد مالياتي افزايش يافت و سهم درآمد حاصل از اين 
مالي��ات از كل درآمد مالياتي به 20.۵ درصد در س��ال 
1۹۷8 و 22.3 درصد در س��ال 1۹83رسيد. سوم اينكه 
با اجراي ماليات ب��ر ارزش افزوده از نوع مصرفي در كره 
جنوبي، از آنجا كه در اين نوع ماليات كاالهاي سرمايه يي 
مش��مول ماليات نمي ش��ود و تمام ماليات هاي پرداخت 
شده براي خريد آنها، به توليدكنندگان مسترد مي شود، 
در نتيجه هزينه هاي سرمايه گذاري در اين كشور كاهش 
ياف��ت و اين امر به نوبه خود محرك س��رمايه گذاري، به 

ويژه در بخش توليد شد. 

مدلاندونزي
همچنين براس��اس اين تحليل، دول��ت اندونزي به 
منظور فراه��م كردن پذيرش سياس��ي اصالحات نظام 
مالياتي، يك ماليات خاص تحت عنوان »ماليات بر فروش 
كاالهاي لوكس« را نيز به طور جداگانه و به عنوان مكمل 
ماليات بر ارزش افزوده به اجرا درآورد. اصالحات مالياتي 
صورت گرفته در اندونزي همراه با كاهش قابل توجه در 
مخارج دولت، منجر به كاهش كسري بودجه از 4 درصد 

GDP در 1۹83 به 2.2درصد در 1۹8۷ شد. 
درآم��د مالياتي حاص��ل از اجراي مالي��ات بر ارزش 
 افزوده در اندونزي در سال اول، 4۵ درصد بيش از هدف 
پيش بيني شده محقق شد. سهم ماليات بر ارزش افزوده 
از درآمدهاي مالياتي در س��ال 1۹86 يعني يك س��ال 
پس از اجرا به 1۹.3 درصد رس��يد و در س��ال 1۹8۷ به 
دليل افزايش درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده، س��هم 
درآمدهاي مالياتي از GDP اين كش��ور در سال مذكور 
حدود 30 درصد نس��بت به سال قبل از اجراي اين نوع 
مالي��ات افزايش ياف��ت. از ديگر اثرات اج��راي اين نظام 
ماليات��ي را مي توان به كاهش ف��رار مالياتي در اندونزي 
و س��اده تر و كم هزينه ش��دن امور اجرايي اشاره كرد. از 
س��وي ديگر، اج��راي ماليات بر ارزش اف��زوده بر خالف 
ادعاي بسياري مبني بر شتاب دادن به تورم، تاثير بسيار 

ناچيزي بر سطح قيمت ها گذاشت. 

اقتصادكشوربايدمردممحورشود
ريي��س اتاق اصناف ايران گفت: رونق اقتصادي كش��ور تنها از طريق 
مردم محور كردن اقتصاد يعني مشاركت دادن بنگاه هاي صنفي و صاحبان 

سرمايه در اقتصاد كشور امكان پذير است. 
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني اتاق اصناف اي��ران، علي فاضلي در 
گفت وگو با يك برنامه تلويزيوني تصريح كرد: متاسفانه هنوز به اين سمت 
حركت نكرده ايم كه دست خيلي ها را از اقتصاد كشور كوتاه و مردم را در 
اقتصاد شريك كنيم. او افزود: همان گونه كه در حوزه ديگر كه خيلي هم 
سخت و پيچيده بود، توفيق پيدا كرديم و توانستيم به عنوان يك كشور 
بزرگ در منطقه و جهان مطرح باشيم، آيا نمي توانيم در مسائل اقتصادي 

موفق عمل كنيم؟ قطعا مي شود اما اراده مي خواهد. 
فاضلي ادامه داد: البته موفقيت هايي هم داشتيم به طوري كه اكنون در 
توليد و توزيع يا تامين كاال مشكلي نداريم اما مردم ايران اليق بهترين ها 
هس��تند و اگر قرار باشد براي مردم تسهيالتي مانند فروشگاه هاي فصلي 

برگزار كنيم بايد زيرساخت هاي محيطي و ايمني آن را فراهم كرده باشيم. 
رييس اتاق اصناف ايران با اش��اره به نامگذاري امس��ال از سوي مقام 
معظم رهبري به نام اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اش��تغال اظهار كرد: تاكيد 
بر اقتصاد مقاومتي در س��ال هاي اخير حاكي از اين اس��ت كه ما اكنون 
در جنگ اقتصادي با دش��من هس��تيم از اين رو دولت و مجلس شوراي 
اس��المي بايد تالش كنند كه سياست ها و قوانين در جهت تسهيل امور 

توليد و كسب وكار باشد اما بررسي ها نشان مي دهد كه اينگونه نيست. 
ريي��س اتاق اصناف ايران در بخش ديگ��ري از اظهارات خود تصريح 
كرد: قاچاق و واردات بي رويه كاال جان توليد را گرفته است. به دليل نبود 
يك استراتژي صحيح براي برخورد با قاچاق در كشور همين جان كم رمق 
توليد هم درحال بي رمق شدن است. او با بيان اينكه مردم هم بايد كاالي 
ايراني بخرند تا توليد داخلي رونق بگيرد، افزود: البته بهره باالي 18درصد 

تسهيالت بانكي نمي تواند به توليد برتر منجر شود. 

فاضلي همچنين درباره نظام تعرفه يي در كشور گفت: نظام تعرفه يي 
در دنيا در خدمت توليد قرار مي گيرد اما در كشور نظام تعرفه يي با ثبات 
نداريم ضمن اينكه بايد بخش��ي از بودجه نظام تعرفه يي در اختيار توليد 

قرار بگيرد اما به عنوان درآمدهاي دولت براي هزينه هاي جاري است. 
فاضلي بر ايجاد تس��هيالت تشويقي از س��وي دولت و مجلس براي 
توليدكنندگان تاكيد كرد و افزود: ما ايراني هستيم و بايد به سمت توليد 
كاالهاي باكيفيت حركت كنيم؛ اگر اين اقدام را عملي نكنيم همين رمق 
اندك حوزه توليد هم از بين مي رود. مردمي كه مي خواهند حاصل درآمد 

خود را در بازار كاال خريداري كنند، كاالهاي بي كيفيت را نمي خرند. 
ريي��س اتاق اصناف ايران خواس��تار ايجاد ش��هرك هاي تخصصي 
توليدي در كش��ور ش��د و گفت: ايجاد اش��تغال پايدار در نظام توليد 
كش��ور از طريق تقوي��ت مزيت هاي داخلي امكان پذير خواهد ش��د. او 
افزود: اگر بتوانيم نظام پولي و مالي كشور را به صورت واقعي در اختيار 

توليد قرار دهيم به يقين به سمت ايجاد اشتغال پايدار حركت خواهيم 
كرد. در اين صورت نه تنها در توليد بلكه در توسعه صادرات غيرنفتي 
هم گام هاي بلندي خواهيم برداش��ت. او با ذكر مثالي از موفقيت هاي 
اقتصادي كش��ور ژاپن در زمينه توليد داخلي گفت: بررس��ي ها نش��ان 
مي ده��د، م��ردم ژاپن بع��د از جنگ جهان��ي دوم با دو مس��اله توليد 
بي كيفيت و قيمت باال مواجه بودند اما مردم اين كش��ور خودش��ان را 
باور كردند و توليدات داخلي را مورد حمايت قرار دادند. به همين دليل 
امروز ژاپن بدون هيچ ذخاير زيرزميني جزو كش��ورهاي توس��عه يافته 
جهان اس��ت. فاضلي افزود: اين درست اس��ت كه توليدكننده بايد در 
جهت بهبود توليد گام بردارد اما بايد عزم ملي هم در اين جهت باشد 
به طوري كه فقط نبايد صاحب سرمايه اقدام كند؛ بلكه دولت، مجلس 
شوراي اسالمي و دس��تگاه هاي ناظر هم بايد كمك كنند ضمن اينكه 

مردم هم كاالهاي باكيفيت ايراني را خريداري كنند. 

سيناتقيزاده
مشاور كميسيون زنان خانه 
صنعت، معدن و تجارت ايران
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7  جهان

 افشاي جزئيات معامالت سالح
اروپا، آسيا و امريكا

 پيروزي  مخالفان صلح با فارك
در انتخابات كلمبيا

 كره شمالي شديدا به دنبال
توافق صلح با امريكاست

گروه جهان|
احزاب راس��ت گراي كلمبيا كه مخالف توافق صلح اين كش��ور و شورشيان فارك 
هس��تند در انتخابات پارلماني اخير اين كش��ور حايز يك پيروزي تاريخي شدند اما 
با اين حال نتوانس��تند در اين انتخابات كه منجر به ورود شورش��يان سابق به كنگره 
كلمبيا شده اكثريت را كس��ب كنند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، پيروزي هاي اين 
احزاب راس��ت گراي تندرو آينده توافق صلح امضا ش��ده در نوامبر ۲۰۱۶ ميان دولت 
كلمبيا و شورشيان فارك را زيرسوال برده است. خوآن مانوئل سانتوس رييس جمهور 
كلمبيا گفت: »اين انتخابات ايمن ترين و شفافت ترين انتخابات تاريخ معاصر كلمبيا بود؛ 
تاريخي كه در آن شورشيان فارك جنگ در جنگل ها را به نفع سياست كنار گذاشتند 
و آخرين گروه شورش��ي فعال موسوم به ELN نيز وارد آتش بس شد.« او با اشاره به 
اينكه گروه ELN به آتش بس پايبند بوده گفت: »اين نخستين بار در بيش از نيم قرن 
گذشته است كه گروه فارك به جاي خرابكاري در انتخابات در آن شركت كرده است.« 
با اين حال حزب متعلق به آلوارو اوريبه رييس جمهور س��ابق كلمبيا موسوم به حزب 
»س��نترو دموكراتيكو« كه مخالف سرس��خت توافق صلح با شورشيان بوده بيشترين 

ميزان آرا را شامل ۱۹ كرسي در سنا و ۳۳ كرسي در مجلس سفلي به دست آورد. 
تحليلگران مي گويند: حزب موس��وم به »ني��روي انقالبي آلترناتيو رايج« به دنبال 

افزايش حمايت هاي مردمي از خود براي انتخابات محلي آتي هستند. 
دو كانديداي تحت فش��ار براي آنكه نيروهايش��ان را متحد كنند، ش��امل اومبرتو 
دالكاله كه پيش از اين مذاكره كننده صلح ارشد دولت سانتوس بوده و سرجيو فاياردو 
يك فرماندار س��ابق هستند. هر دو كانديدا متعهد ش��ده اند كه توافق صلح را اجرايي 
كنند. حزب ائتالف س��بز كه يكي از احزاب حامي فاياردو است در انتخابات پارلماني 
نسبت به انتخابات قبلي آرايش را دوبرابر كرد هرچند كه در مجموع در جايگاه ششم 
قرار گرفت. يك كانديداي ديگر كه از توافق صلح حمايت كرده گوستاوو پترو شهردار 
سابق چپ گراي بوگوتاست كه قول افزايش ماليات براي ثروتمندان و بركناري حاكمان 
جا افتاده سياس��ي را داده است. پترو روز يك شنبه در انتخابات مقدماتي چپ گرايان 
با كس��ب ۲.8ميليون راي پيروز ش��د. اين ۱.۲ميليون راي كمتر از آراي دوكه بود اما 
همچنان او را يك مدعي نشان مي دهد. دور اول انتخابات رياست جمهوري كلمبيا قرار 
است در تاريخ ۲8 مه برگزار شود و دور دوم براي ۱۷ ژوئن در نظر گرفته شده است. 
راي دهندگاني كه منتقد توافق صلح هستند، خواهند توانست بين دوكه و ژرمان 
وارگاس لي��راس رهبر محافظه كار حزب تغيير رادي��كال يكي را انتخاب كنند. با اين 
حال راي دهندگان حامي توافق صلح در حال حاضر ميان انتخاب س��ه كانديدا شامل 

گوستاوو پترو، سرجيو فاياردو و اومبرتو دالكاله مردد هستند. 

گروه جهان|
تازه ترين گزارش موسس��ه بين المللي تحقيق ب��راي صلح جزئيات تازه يي 
را از روند معامالت س��الح ميان كشورهاي اروپايي، آسيايي و امريكايي افشا 
مي كند. اين گزارش نش��ان مي دهد، گرايش كشورهاي همسايه روسيه براي 
تامين س��الح بيشتر به سوي ساير كش��ورهاي اروپايي معطوف شده و ديگر 
كشورهاي اروپايي صادركننده اسلحه چندان توجهي به مشتري قديمي خود 

يعني تركيه ندارند. 
به گزارش يورونيوز، روابط تجاري كشورهاي اروپايي با روسيه تا ۲۰۱۴ رو 
به افزايش بود، اين رشد شامل تجارت اسلحه نيز مي شد ولي با رخداد بحران 
كريمه و اعمال تحريم هاي تجاري اتحاديه اروپا عليه روسيه كه تجارت اسلحه 
را نيز دربر گرفت، شرايط دگرگون شده است. گفته شده، »احساس ناامني در 
كشورهاي همسايه روسيه در حال افزايش است.« همچنين، احساس ناامني 
در كش��ورهاي همسايه روس��يه باعث افزايش تقاضاي خريد سالح آنان شده 
اس��ت. اين موسس��ه يادآور شده، تركيه يك بازار بس��يار مهم براي بازيگران 
بزرگ تجارت سالح در اروپا محسوب مي شود. اين كشور يازدهمين مشتري 
بزرگ بازار س��الح جهان و پنجمين مقصد صادرات س��الح اروپا پس از چين 
اس��ت. اما بررسي ها نش��ان مي دهد، بازار س��الح اروپا در دهه آينده و تحت 
تاثي��ر ايفاي نقش متفاوت تركيه دس��تخوش تغييراتي خواهد ش��د؛ چرا كه 
تركيه همچنان در حال توس��عه صنايع اسلحه س��ازي خود اس��ت و صادرات 
اين كش��ور از محل س��الح در پنج س��ال گذشته و در مقايس��ه با سال هاي 
۲۰۰8 تا ۲۰۱۲ بيش از دوبرابر شده است. در دوره مورد بررسي، تركمنستان 
مقصد ۳۱درصد صادرات سالح تركيه بوده و امارات و عربستان نيز به ترتيب 
۲۴ و ۱۳ درص��د س��الح  صادرات��ي تركيه را خريداري كرده اند. اما موسس��ه 
 بين الملل��ي تحقي��ق براي صلح تاكي��د مي كند: »تركيه همچنان وابس��تگي

قابل توجهي به تكنولوژي ساخت و توليد سالح دارد و با برخي تامين كنندگان 
اين تكنولوژي ها روابط خوبي ندارد.«

به طور مشخص آلمان در حال بررسي اعمال محدوديت هايي در خصوص 
فروش سالح به تركيه است. همچنين مداخله تركيه در سوريه و تخاصم اين 
كش��ور با كردها و مساله دموكراس��ي در تركيه موجب بروز تنش هايي ميان 
اين دو كش��ور شده اس��ت. ناظران بر اين باورند كه ساير كشورهاي اروپايي 
فعال در بازار سالح چندان توجهي به اين بحث ها نمي كنند. پنج كشور عمده 

صادركننده سالح در اروپا فرانسه، آلمان، ايتاليا، اسپانيا و بريتانيا هستند. 

گروه جهان|
ي��ك منبع عالي رتبه در دفتر رياس��ت جمهوري كره جنوبي اعالم كرد كه 
كي��م جونگ اون ش��ديدا تمايل دارد يك توافق صلح ب��ا امريكا امضا كند و 

روابط ديپلماتيك ميان دو كشور برقرار شود. 
به گزارش اس��پوتنيك، اين مقام كره جنوبي اعالم كرده هدف نهايي كيم 
جونگ اون رهبر كره ش��مالي امضاي توافق صلح ب��ا امريكا و برقراري روابط 
ديپلماتي��ك عادي و نيز افتتاح س��فارت امريكا در پيونگ يانگ اس��ت. اين 
منب��ع افزود: كيم جون��گ اون در ديدار اخير خود با هي��ات كره جنوبي در 
پيونگ يونگ از تصميم خود پرده برداشته و گفته است كه قصد دارد، روابط 

خود را با امريكا عادي كند. 
رهبر كره ش��مالي اخيرا پيشنهاد نشست با دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا را داده كه مورد موافقت واشنگتن قرار گرفته و سعي بر اين است كه 
به زودي درباره زمان و مكان اين ديدار توافق شود. پيشنهاد امضاي معاهده 
صل��ح با امريكا را مقامات كره ش��مالي از مدت ها پي��ش مطرح كرده اند؛ اين 
مس��اله از زمان پدربزرگ كيم جونگ اون يعني كيم ايل س��ونگ، نخستين 
رهبر كره شمالي مطرح بوده، اما واشنگتن از اين موضوع طفره مي رفته است. 
واشنگتن تاكنون بررس��ي اين موضوع را با توجه به تعهدات امريكا در قبال 
هم پيمان خود يعني كره جنوبي رد مي كرده اس��ت. به گزارش اينديپندنت، 
پس از اينكه پيونگ يانگ به كنار گذاش��تن تس��ليحات هسته يي ابراز تمايل 
كرد و مذاكره مستقيم با دونالد ترامپ را در خصوص اين بحران خواستار شد، 
ژاپن نيز پيشنهاد پرداخت ۲ميليون يورو براي سرمايه گذاري در بازرسي هاي 

بين المللي درباره تجهيزات هسته يي كره شمالي را مطرح كرده است. 
ترام��پ موافقت خ��ود را با ديدار ب��ا »اون« اعالم ك��رده و پيش بيني 
مي ش��ود اين ديدار در ماه مه صورت بگيرد. كره ش��مالي توافق كرده است 
كه آزمايش هاي موش��كي و هس��ته يي خود را متوقف كند. نخستين گام 
براي توقف برنامه موش��كي كره ش��مالي، اجازه دادن به بازرس��ان آژانس 
بين المللي انرژي اتمي براي ارزيابي تجهيزات هس��ته يي فعلي اين كشور 
است. ژاپن پيش��نهاد پرداخت ۲.۰۲ ميليون يورو را براي كمك به تامين 
هزينه اين اقدام مطرح كرده است؛ اقدامي كه به نظر مي رسد ۲.۷ ميليون 
ي��ورو بودجه بطلبد. تارو كنو وزير امور خارجه ژاپن و يوكيا آمانو مديركل 
آژانس بين المللي انرژي اتمي ماه گذش��ته در وين براي همكاري بيش��تر 

براي بررسي  موضوع توافق كرده اند. 

جانشين كاسترو از دولت 
پاسخگو در كوبا مي گويد

گروه جهان| مي��گل ديازكانل معاون رييس جمهوري 
كوبا ك��ه احتماال ق��درت را از خانواده كاس��تروها تحويل 
خواهد گرفت، گفته دولت آينده اين كش��ور در برابر مردم 
پاس��خگوتر خواهد بود. به گزارش بيزينس ميرور، ديازكانل 
ب��ه خبرنگاران گفته در دولت آينده مردم بيش از پيش در 
تصميم گيري هاي حكومتي مشاركت خواهند داشت. ميگل 
ديازكانل در ش��رايطي قدرت را به دست خواهد گرفت كه 
ناظران پيش بيني كرده اند با چالش هاي اقتصادي جدي كه 

ميراث زمامداري كاستروهاست، روبه رو خواهد شد. 
مردم كوبا يك شنبه براي انتخاب اعضاي جديد مجمع 
جديد ملي پاي صندوق هاي راي رفتند. اهميت اين انتخابات 
به تاثيرگذاري آن در روند منجر به انتخاب رييس جمهوري 
جديد اس��ت؛ رييس جمه��وري كه براي نخس��تين بار در 

۶۰سال اخير غير از خانواده كاسترو خواهد بود. 
بلومب��رگ نوش��ته، نخس��تين ماموري��ت نمايندگان 
مجم��ع ملي كوبا انتخاب جانش��يني براي رائول كاس��ترو 
رييس جمهور 8۶س��اله اس��ت كه ماه آينده از سمت خود 
كناره گيري مي كند. كاسترو گفته به دنبال يك دوره جديد 
رياس��ت جمهوري نيست، ولي انتظار مي رود تا سال ۲۰۲۱ 
ميالدي همچنان رييس حزب كمونيست كوبا باقي بماند. 
رائول كاس��ترو ۲۰۰۶ ميالدي جانشين برادرش فيدل شد 
ك��ه از زم��ان انق��الب ۱۹5۹ ميالدي قدرت را در دس��ت 
داش��ت. گفته ش��ده، نامزدهاي اين انتخابات ي��ا از حزب 
كمونيست هس��تند يا از اتحاديه هاي تجاري و دانشجويي. 
نيمي از نامزدهاي اين انتخابات زن هستند. رييس جمهور 
كوبا توسط يك شوراي دولتي ۳۱ نفره تعيين مي شود كه 

اعضاي آن توسط مجمع ملي انتخاب مي شوند. 
رييس جمه��وري ك��ه از خانواده كاس��ترو نيس��ت در 
حال��ي ق��درت را در كوبا به دس��ت مي گيرد ك��ه بايد به 
مص��اف چالش هاي اقتصادي برود. اقتصاد كوبا در بحبوحه 
كاهش حمايت ها از س��وي ونزوئال و كاهش روابط با امريكا 
با مش��كالتي روبه رو ش��ده و مردم كوبا به ط��ور فزاينده يي 
از مس��اله خدمات درماني، آموزش و ش��رايط اوليه زندگي 
نارضايت��ي دارند. بر اين اس��اس انتظار م��ي رود، ديازكانل 
متعهد به اجراي سياس��ت هاي اقتصادي و سياس��ي چند 
دهه اخير كوبا باشد. تد پيكان هيك عضو موسسه بروكينگز 
در واش��نگتن مي گويد: »اين از لحاظ نمادين مهم به شمار 
مي رود چون عصاي س��لطنت از اش��خاص مهمي همچون 
كاسترو ها به نس��ل بعدي واگذار مي ش��ود. البته تغييرات 
در كوبا تدريجي خواهد بود، چون رائول كاس��ترو همچنان 
دبيركل حزب كمونيست اين كشور باقي مي ماند.« ديازكانل 
متولد۱۹۶۰ است؛ يعني يك س��ال پس از پيروزي انقالب 
كوبا. او كه از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ بر مسند رياست وزارت 
آموزش عالي كوبا تكيه زده بود، در س��ال ۲۰۱۳ از س��وي 
مجمع ملي به عنوان معاون اول رييس جمهور انتخاب شد. 
ديازكانل نخستين سياستمدار كوبايي متعلق به نسل بعد از 

انقالب است كه توانسته به چنين رده يي ارتقا يابد. 

 اردن روابط خود را
با قطر از سر گرفت

اردن پس از ماه ها قطع رابطه با قطر، رويكرد از سرگيري 
روابط خود با اين كشور را در پيش گرفته و در همين راستا 
امان مناس��بات تجاري و سرمايه گذاري دوجانبه با دوحه را 
از سر گرفته اس��ت. به گزارش الرايه در چارچوب بازگشت 
روابط ميان امان و دوحه به وضعيت قبل از ش��عله ور شدن 
بحران ميان ۴ كش��ور عربس��تان، مصر، امارات و بحرين با 
قطر، اتاق بازرگاني دوحه پذيراي يك هيات اقتصادي اردني 
به رياس��ت نائل الكباريتي بود. وي رييس اتحاديه اتاق هاي 
عربي نيز هس��ت. گفت وگوهاي اقتصادي ميان قطر و اردن 
نخس��تين گام در جهت شكس��تن ركود پيش آمده پس از 
شعله ور شدن بحران خليج فارس به شمار مي رود. عربستان 
و متحدان��ش نزديك به ۹م��اه پيش با متهم كردن قطر به 
حمايت از تروريسم روابط خود را با اين كشور قطع كردند. 

سفر هياتي از بغداد به اربيل 
براي بررسي پرونده هاي مالي

هيات��ي عاليرتبه از دولت فدرال عراق براي بررس��ي 
پرونده هاي مالي به اربيل رفت. به گزارش س��ومريه نيوز، 
 هيات��ي از دول��ت فدرال عراق به رياس��ت عل��ي العالق
رييس بانك مركزي وارد اربيل ش��د. اي��ن هيات درباره 
پرونده هاي مالي و مس��ائل مربوط ب��ه واردات و فعاليت 
كميته ها براي بررس��ي فهرس��ت دقيق كارمندان اقليم 
كردس��تان ب��ا مس��ووالن اقلي��م صحبت خواه��د كرد. 
 اخيرا حيدر العبادي نخس��ت وزير عراق متعهد ش��د كه 
ب��ه زودي حق��وق كارمندان وزارت آموزش و بهداش��ت 
اقليم كردس��تان را پرداخت كرده و فرودگاه هاي اقليم را 

نيز قبل از عيد نوروز بازگشايي كند. 

آغاز رزمايش هاي زميني 
رياض- واشنگتن 

رزمايش زميني عربس��تان س��عودي و امريكا با عنوان 
»دوس��تي۲۰۱8« آغاز شده اس��ت. به گزارش آناتولي، اين 
رزماي��ش ميان عربس��تان و امريكا چن��د هفته در منطقه 
ش��مالي عربستان س��عودي ادامه خواهد داشت. هدف اين 
رزمايش كه چهارمين در نوع خود به حساب مي آيد، تحكيم 
رواب��ط نظامي متقابل ميان دو طرف و تقويت هماهنگي و 
همكاري مش��ترك و متحد كردن برنامه ريزي هاي نظامي 
اعالم ش��ده است. س��ومين رزمايش ميان نيروهاي زميني 

عربستان و امريكا آوريل ۲۰۱۴ برگزار شد. 

راه اندازي واحد تعقيب فساد 
مالي در عربستان

دفتر اطالعات دولتي عربستان اعالم كرده، ملك سلمان 
پادش��اه اين كشور دس��تور ايجاد بخش هاي تخصصي در 
دادسراي عمومي را براي تحقيق و رسيدگي به پرونده هاي 
فس��اد مالي صادر كرده است. دادستان كل عربستان گفته 
اي��ن حركت براي افزايش كارايي و تس��ريع روند مبارزه با 
فساد مالي صورت مي گيرد. عربستان نوامبر گذشته صدها 
نفر از بازرگانان و اعضاي خاندان س��لطنتي را بازداش��ت و 
چند ماه در هتل ريتز كارلتون از آنها درباره پرونده هاي فساد 
مالي بازجويي كرد. اكثر بازداشت ش��دگان پس از پرداخت 
پول آزاد ش��دند كه بيش از ۱۶۰ميليارد دالر درآمد نصيب 

رياض كرده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

فدرال رزرو با چالش رشد اقتصادي قدرتمند چه مي كند

»فرود نرم«؛ نياز اقتصاد امريكا

قانون انتخابات تركيه به درخواست حزب اردوغان تغيير مي كند

اصالحاتي براي قدرت گيري »سلطان«
گروه جهان|

پارلمان تركيه اليحه اصالح قانون انتخابات اين كشور 
را بررس��ي مي كن��د. اصالحاتي كه به باور كارشناس��ان 
سياس��ي نزديك به احزاب مخالف تركيه به رجب طيب 
اردوغان رييس جمهوري تركيه كمك مي كند تا با تغيير 
نظام حكومتي از پارلماني به رياست جمهوري همچنان 
در قدرت باقي بماند. با توجه به اينكه حزب حاكم عدالت 
و توس��عه اكثريت كرسي هاي پارلمان را در اختيار دارد، 

تصويب نشدن اين تغييرات بعيد به نظر مي رسد. 
به گ��زارش بلومب��رگ تغييرات پيش��نهادي قانون 
انتخابات به احزاب اجازه مي دهد تا با احزاب ديگر ائتالف 
كنند و آراي خود را براي عبور از حد نصاب ۱۰درصدي 
انتخابات تجميع كرده و به ش��كل ائتالفي وارد مجلس 
ش��وند. مخالفان ب��ر اين باورند كه اي��ن تغيير در قانون 
انتخابات باعث مي شود تا احزاب ائتالفي حاكم در تركيه 
احزاب كوچك تر و چند پاره مخالف را به راحتي از فضاي 

سياسي تركيه كنار بزنند. 
 از تغيي��رات ديگر قانون انتخابات تركيه اين اس��ت 
كه آراي برگه هاي فاقد مهر رس��مي هيات انتخابات نيز 
شمارش شوند كه اين مورد اخير در همه پرسي جنجالي 
۲۰۱۷ باع��ث طرح ادعاهايي مبني بر تقلب در انتخابات 
ش��د. انتخابات محل��ي تركيه با هدف مش��خص كردن 
ش��هرداران ش��هرهاي 8۱ اس��تان در ماه مارس ۲۰۱۹ 
برگزار مي شود. بر اساس اصالحيه تغييرات قانون اساسي 

تركيه كه در همه پرسي اخير به تصويب رسيد، انتخابات 
بعدي رياس��ت جمهوري و سراس��ري تركيه سوم نوامبر 
۲۰۱۹ برگزار خواهد شد و اگر مجلس ملي تركيه تصميم 
به برگزاري انتخاب��ات زودهنگام بگيرد، هر دو انتخابات 
در يك روز انجام مي شود. گرچه حاميان دولت اردوغان 
اصرار دارند كه حزب حاكم عدالت و توسعه در طول ۱5 
سالي كه در راس قدرت بوده هرگز درخواست انتخابات 
زودهنگام نداده و اكنون ني��ز هيچ برنامه يي براي اعالم 

انتخابات زودهنگام در اين كشور ندارد. 
حزب مخالف جمهوري خواه خلق تغييرات پيشنهادي 
اح��زاب حاك��م را تهديدي ج��دي عليه دموكراس��ي و 
انتخابات آزاد خوانده ان��د. اوغور بايراكتوتان نماينده اين 
ح��زب در كميته پارلماني تركيه نيز با اش��اره به بندي 
از اين اصالح��ات كه اجازه مي دهد تا نيروهاي مس��لح 
در مراكز راي گيري حضور داش��ته باش��ند، گفته است: 
»خط��ر برگ��زاري انتخابات در س��ايه تفنگ ها مي تواند 
راي دهندگان را به  ش��دت تحت فش��ار قرار دهد.« اين 
در حالي اس��ت كه دولت اصرار دارد كه حضور نيروهاي 
نظامي در مراكز راي گيري به ويژه در مناطق كردنش��ين 
ب��ا توجه به تهديدهاي تروريس��تي ب��راي حفظ امنيت 

راي دهندگان تركيه يي ضروري است. 
هفته گذشته اليحه ۲۶ ماده يي تغيير قانون انتخابات 
با محوريت ائتالف انتخاباتي در كميسيون قانون اساسي 
تركيه به تصويب رسيد. كردپرس در اين باره نوشته: »با 

توجه به اينكه نتيجه انتخابات رياست جمهوري پيش رو 
هنوز نامشخص است و اردوغان به بيش از 5۰درصد آرا 
براي انتخاب ش��دن در اين انتخاب��ات نياز دارد، هرگونه 
تغيي��ري در قان��ون انتخابات ممكن اس��ت، موازنه هاي 

موجود را به سود اردوغان تغيير دهد.«
بلومبرگ نيز نوشته، تغيير قانون انتخاباتي تركيه براي 
كمك به اردوغان اس��ت كه بتواند در انتخابات حساس 
رياست جمهوري آينده برنده شود. اين انتخابات كه براي 
سال ۲۰۱۹ برنامه ريزي شده، اما ممكن است زودتر برگزار 
شود و براي نخستين بار مردم تركيه براي انتخاب مقامي 
)رييس جمهوري( كه قدرت اجرايي در دست وي متمركز 
شده پاي صندوق هاي راي بروند. گفته شده از تغييرات 
ديگر قانون انتخابات اين اس��ت ك��ه به مقام هاي دولتي 
اجازه مي دهد افرادي را براي مديريت حوزه هاي اخذ راي 
تعيين و همچنين حوزه هاي راي گيري را جابه جا كنند. 
همچنين پيشنهاد ش��ده است، مقاماتي كه قانون اجازه 
مي دهد فرآيند راي گيري را كنترل كنند و آراي فاقد مهر 
رسمي هيات انتخابات نيز شمارش شوند. ولفانگو پيچولي 
كارش��ناس مس��ائل تركيه مس��تقر در لندن مي گويد: 
»اردوغ��ان مي داند كه هر تغيير كوچكي در آرا مي تواند 
به معني شكس��ت در رقابتي باشد كه او نمي تواند بازنده 
آن باشد. بنابراين احتماال براي به حداكثر رساندن شانس 
كسب نتايج بهتر در روز انتخابات اقداماتي صورت خواهد 
گرفت.« بس��ياري از منتقدان اردوغان، رييس جمهوري 

تركيه را به تالش براي احياي امپراتوري عثماني در اين 
كش��ور متهم مي كنند. كمال قليچداراوغلو رهبر حزب 
جمهوري خواه خلق تركيه چندي پيش هش��دار داد كه 
اردوغان تمام اختيارات حكومت را به چنگ آورده و عمال 
تركيه ب��ا تصميمات او در دوران كودتاي مدني به س��ر 
مي برد. اين منتقد سرسخت دولت به خبرگزاري فرانسه 
گفته است: »اردوغان من را يك عنصر خطرناك دانسته و 
برخي مواقع اظهارات تهديدآميزي عليه من ايراد مي كند 
ولي ما از تهديدهاي او نمي ترسيم بلكه او از ما مي ترسد 
و گ��ر نه تاكنون حتما عليه من ني��ز روند قضايي را آغاز 
كرده بود. او يك ديكتاتور اس��ت و تركيه در حال حاضر 
در دوران كودتا به س��ر مي برد به ط��وري كه پارلمان از 

چرخه سياسي و تصميم گيري كشور خارج شده است. به 
همين دليل است كه دولت مي تواند با يك حكم به اموال 
و دارايي هر كسي كه مي خواهد، دست درازي كند يا هر 
كسي را از كار دولتي اخراج كند. آيا مي شود شرايط امروز 

تركيه را دموكراسي خواند؟ بي ترديد خير.«
تركي��ه پ��س از كودتاي نافرجام ۱5ج��والي ۲۰۱۶ 
تاكن��ون 5۰هزار نف��ر را به اتهام ارتباط ب��ا اين كودتاي 
نافرجام بازداشت و ۱5۰هزار نفر از كارمندان اين كشور 
در بخش هاي گوناگون را اخراج كرده است. در اين كودتا 
۲۴۹نفر كشته و ۲هزار و ۱۹۳نفر نيز زخمي شدند. دولت 
اردوغان فتح اهلل گولن را عامل اين كودتا مي داند و بارها از 

امريكا استرداد وي را خواستار شده است. 

گروه جهان| طال تسليمي| 
نرخ بيكاري در امريكا به پايين ترين س��طح رس��يده 
است؛ بازارهاي س��هام باالترين ركوردهاي رشد خود را 
تجربه مي كنند؛ دستمزدها درنهايت پس از مدت ها انتظار 
روندي افزايش��ي را در پيش گرفته اند و مصرف كنندگان 
با اطمينان بيشتري به شرايط مي نگرند. بسياري بر اين 
باورند كه اقتصاد امريكا در بهترين وضعيت خود است و با 
توجه به شرايط كنوني، هيچ اتفاق بدي نخواهد افتاد. اما 
اگر فدرال رزرو قدم اشتباهي بردارد احتمال وقوع اتفاقات 
بد زياد اس��ت و تجربه نش��ان داده كه بيشتر بانك هاي 
مركزي در چنين ش��رايطي دچار اشتباه مي شوند. علت 
هم اين است كه نرخ تورم كه به طرز غيرمعمولي ساكن 
مانده، ممكن اس��ت در صورت داغ شدن بازار كار به طور 
ناگهاني افزايش يابد. فدرال رزرو اميدوار اس��ت بتواند با 
افزايش نرخ بهره از چنين اتفاقي جلوگيري كند، اما اين 
احتمال هم وجود دارد كه با سخت گرفتن در اعتباردهي 
در ت��الش براي جلوگيري از افزايش نرخ تورم، مس��بب 
ركود اقتصادي ش��ود. ش��رايط ايده آل حالتي اس��ت كه 
كارشناس��ان اقتصادي آن را »فرود نرم« مي خوانند. اما 
دستيابي به چنين شرايط مطلوبي عمدتا در حد وهم و 

خيال و بسيار دشوار است. 

 فرود نرم
به گزارش بلومب��رگ، به طور خالصه فرود نرم دقيقا 
توصيفي از مش��غوليت اين روزهاي فدرال رزرو اس��ت: 
پايين آوردن سرعت رشد اقتصادي تا اندازه يي كه بتوان 
از دوآتش��ه  ش��دن آن جلوگيري كرد؛ اقتصاد هم زماني 
دوآتشه مي شود كه نرخ تورم در نتيجه افزايش تقاضا باال 
رود در ش��رايطي كه اين روند از افزايش قيمت ها ناشي 
شده باش��د و نه از افزايش توليد. اما در عين حال بانك 
مركزي مجبور اس��ت در كاهش سرعت رشد اقتصادي 
به گونه يي عمل كند كه موجبات كاهش توليد ناخالص 
داخل��ي را فراهم نياورد. چني��ن نتيجه يي به تركيبي از 
سياس��ت گذاري هاي هوشمندانه و خوش شانسي توامان 
نياز دارد. مارك زندي كارش��ناس ارشد اقتصادي موديز 
آناليتيكز، چنين ش��رايطي را به »فرود آمدن در هوايي 
مه آل��ود و روي عرش��ه يك ن��او هواپيماب��ر در دريايي 

متالطم« تش��بيه كرده است. سوال اين است كه فدرال 
رزرو تاكنون چنين تجربه يي داش��ته است؟ بله، اما تنها 
يك مرتبه در س��ال هاي ۱۹۹۴ و ۹5 تحت رياست آلن 
 گرينسپن. بانك مركزي امريكا در آن زمان نرخ بهره را به 
دو برابر )به ۶درصد( افزايش داد و موفق ش��د از سرعت 
رشد اقتصادي بكاهد بدون اينكه مسبب ركود اقتصادي 
شود. با اين حال، سياست هاي انقباضي و سخت گيري در 
اعتباردهي عواقب منفي هم داش��تند. اين سياست ها با 
ضرر هنگفت سرمايه گذاران بازار اوراق قرضه همراه بودند 
و به ورشكستگي  اورنج كانتي در ايالت كاليفرنيا و بحران 

مالي مكزيك منجر شدند. 
مساله ديگر اين اس��ت كه آيا فدرال رزرو مي تواند 
ب��ار ديگر همان اقدامات را انج��ام دهد؟ از نظر تئوري 

پاس��خ بلي است؛ اما شرايط به طور قطع از سال ۱۹۹۴ 
دشوارتر است. به اين دليل كه نرخ بيكاري در آن زمان 
همچن��ان رو به افزايش بود و بازار كار تا اين اندازه داغ 
نبود. اكنون نرخ بيكاري در امريكا ۴.۱درصد و پايين تر 
از س��طحي اس��ت كه از نظر بس��ياري از كارشناسان 
اقتص��ادي ن��رخ دوام آوردن��ي در بلندمدت محس��وب 
مي ش��ود. از اي��ن رو، در حال حاضر دس��تيابي به يك 
فرود نرم تنها از طريق كاهش س��رعت رشد اقتصادي 
امكان پذير نخواهد بود بلكه به افزايش نرخ بيكاري نيز 
نياز اس��ت. ويليام دادلي رييس ف��درال رزرو نيويورك 
مش��كل را اين گونه بيان مي كند: »ه��ر زماني كه نرخ 
بيكاري به شدت كاهش يافته، اقتصاد همواره به سمت 

ركودي تمام عيار پيش رفته است.«

 اقدام بعدي فدرال رزرو
س��وال ديگري ك��ه پيش مي آيد اين اس��ت كه چرا 
فدرال رزرو ش��رايط را به حال خود نمي گذارد؟ پاس��خ 
تنها يك كلمه اس��ت: نرخ تورم! البت��ه نرخ تورم اكنون 
ك��ه پايين ت��ر از ۲درص��د ه��دف بانك مركزي اس��ت، 
مش��كل آفرين محسوب نمي ش��ود. اما نگراني از افزايش 
نرخ تورم در روند قدرت  گرفتن اقتصاد و كاهش بيش��تر 
نرخ بيكاري وجود دارد. روند اتفاقات اين گونه خواهد بود: 
شركت ها در مواجهه با مشكل فزاينده يافتن نيروي كار 
مورد نياز خود دس��تمزدها را افزايش مي دهند و سپس 
براي پوش��ش دادن هزينه هاي اضافي در استخدام نيرو 
و باال بردن س��ود، قيمت ب��راي مصرف كننده را افزايش 
مي دهند. نگراني اين اس��ت كه اي��ن روند خود به خود 

تشديد ش��ود و نيروهاي كار دستمزد بيشتري را طلب 
كنند تا بتوانند هزينه هاي اضافي را كه از سوي شركت ها 
به آنها تحميل مي ش��ود، پوش��ش دهن��د و اين چرخه 
همين طور ادامه يابد. براي كوتاه كردن اين چرخه فدرال 
رزرو بايد نرخ بهره را تا سطحي باال ببرد كه ممكن است 

به ركود اقتصادي منجر شود. 
در ح��ال حاضر نگران��ي اصلي ف��درال رزرو همين 
اس��ت؛ ام��ا مقام��ات بانك مرك��زي امري��كا همچنين 
نگران اين مساله هس��تند كه پايين ماندن نرخ بهره به 
متورم ش��دن قيمت دارايي ها تا س��طح بي ثباتي منجر 
ش��ود. اين درست همان اتفاقي اس��ت كه در ميانه دهه 
گذش��ته و زمان��ي افتاد كه قيمت مس��كن زي��ادي باال 
 رف��ت. عواق��ب فاجعه آميز اين اتفاق هن��وز به طور كلي 
از بين نرفته اند. اين مرتبه نگراني ها معطوف به باال رفتن 
قيمت دارايي هايي همچون س��هام و اوراق قرضه، به ويژه 
اوراق قرضه مخاطره آميز شركت هاست. گرينسپن معتقد 
اس��ت كه همين حاال هم مي توان حباب در قيمت هاي 
س��هام و اوراق قرضه را مشاهده كرد. اگر حق با او باشد، 
حب��اب قيمت ها درنهايت مي تركد اين مس��اله مي تواند 
چندين تريليون دالر از ثروت سرمايه گذاران بكاهد و به 
تلنگري در شروع يك ركود اقتصادي ديگر تبديل شود. 

اس��تراتژي ف��درال رزرو مي تواند هم��ان ادامه روند 
افزايش تدريج��ي نرخ بهره در تالش ب��راي ممانعت از 
ب��اال رفتن زيادي از حد قيمت ها و جلوگيري از پايين تر 
آمدن نرخ بيكاري باشد. سياست گذاران فدرال رزرو سال 
گذش��ته س��ه مرتبه نرخ بهره را افزايش دادند و انتظار 
مي رود س��ه مرتبه افزايش نرخ بهره نيز در سال ۲۰۱8 
صورت بگيرد. اما جرومي پاول رييس جديد فدرال رزرو 
اخيرا اين پيشنهاد را با قانون گذاران كنگره مطرح كرده 
ك��ه باتوجه به عملكرد خوب اقتصاد، نرخ بهره در س��ال 
ج��اري چهارمرتبه افزايش داده ش��ود. اما يك مش��كل 
عمده براي پاول وجود دارد و آن اين اس��ت كه درس��ت 
در شرايطي كه او و همكارانش براي كاهش سرعت رشد 
اقتصادي تالش مي كنند، دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امري��كا و كنگره اقتص��اد را با قانون كاه��ش مالياتي و 
افزايش هزينه ها هيجان زده كرده اند و اين مساله مي تواند 

به پيچيدگي  بيشتر شرايط بينجامد. 
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پرونده8
 افزايش شكايت عليه ايران

به موجب قرارداد الجزاير 
عضو فراكسيون واليي مجلس معتقد است: به موجب 
قرارداد الجزاير ايرانياني كه تابعيت امريكايي دريافت كردند 
به عنوان شهروند امريكايي عليه ايران شكايات گسترده يي 

كرده اند. 
س��يدمحمدجواد ابطحي در گفت وگو با خبرنگار خانه  
ملت درخص��وص نحوه پيگيري دع��اوي حقوقي ايران و 
امريكا گف��ت: موضوع دعاوي از اهميت بس��يار برخوردار 
اس��ت اما به طور معمول در دعاوي بين المللي و داوري ها، 
دادگاه ها و ديوان باالدستي ازجمله ديوان بين المللي الهه 

وجود دارد كه دعاوي بين دولت ها را بررسي مي كند. 
نماينده خميني ش��هر در مجلس ش��وراي اس��امي 
تصريح كرد: بخشي از افزايش شكايات عليه ايران به دليل 
اش��تباهي اس��ت كه ايران در قرارداد الجزاير درخصوص 
حل و فصل گروگانگيري ك��رد؛ به نوعي كه اجازه داديم، 
ش��هروندان امريكايي عليه دولت ايران ش��كايت كنند لذا 
ايرانيان��ي با تابعيت امريكا و به عنوان ش��هروند امريكايي 
عليه دولت ايران شكايت كرده اند همانند طاغوتي هايي كه 
درخواس��ت مصادره اموال كرده بودند از اين رو شكاياتي 
عليه ايران مطرح ش��د. وي افزود: متاسفانه برخي دعاوي 
نيز بر مبناي اتهامات واهي است به عنوان نمونه حمات 
تروريس��تي ازجمله بمب گذاري پاي��گاه نظامي امريكا در 
بيروت كه ايران را به حمايت از تروريست ها و فراهم كردن 
تجهيزات الزم براي آنها متهم كرد يكي از ش��كايات عليه 
ماست در چنين شرايطي دستگاه ديپلماسي هم مجدانه 
ورود پيدا نكرده اس��ت البته قانون اقدامات متقابل ايران و 
امريكا در مجلس تصويب شده كه اين قانون بيشتر مصرف 
داخل��ي دارد تا بين الملل. ابطحي يادآور ش��د: به موجب 
عدم نقش فعال ايران در ش��وراي امنيت و س��ازمان ملل 
كمتر امكان پيگيري و طرح شكايات وجود دارد، متاسفانه 
ابزار در دست امريكايي هاست. در جريان مذاكرات برجام 
نيز موض��وع لغو تمامي دعاوي حقوقي م��ورد توجه قرار 
نگرفت. عضو فراكس��يون واليي مجلس ش��وراي اسامي 
تاكي��د كرد: معاونت حقوق��ي رييس جمهور نقش موثري 
در اي��ن موضوعات دارد كما اينكه امور حقوقي بين المللي 
زيرمجموعه اين معاونت است. در اين مركز حقوقدان هاي 
برجس��ته حضور دارند. وزارت خارجه نيز بايد اين دعاوي 

را تعقيب كند. 

50درصد واحدهاي تخم گذار 
كشور فرسوده اند

مديركل دفتر بهداش��ت و مديريت بيماري هاي طيور 
با بيان اينكه 27هزار واحد صنعتي در كش��ور فعال است، 
گف��ت: 50درص��د واحدهاي تخم گ��ذار از نظر س��اختار 

فرسوده اند. 
به گزارش ايرنا »عليرضا اكبرشاهي« در نشست خبري 
در محل س��ازمان دامپزشكي با يادآوري اينكه 60 سال از 
تش��كيل صنعت طيور مي گذرد، افزود: اين صنعت از نظر 
كمي رش��د خوبي داش��ته به گونه يي كه مصرف س��رانه 
گوش��ت م��رغ از 4.5 ب��ه 25 كيلوگرم و مصرف س��رانه 
تخم مرغ نيز نسبت به سرانه مصرف جهاني افزايش يافته 
از 4كيلوگرم به 11كيلوگرم رسيده است. وي با بيان اينكه 
صنعت طيور از نظر كيفي رشد خوبي نداشته است، گفت: 
عوام��ل مختلفي اين صنعت را تهديد مي كند كه مي توان 
به وجود320 پنجره ورود ويروس از طريق پرندگان مهاجر 
وحشي به كش��ور و تراكم باالي مزارع پرورشي در برخي 
استان ها اشاره كرد. اكبرش��اهي ادامه داد: از 1800 واحد 
مزارع تخم گذار در كش��ور 75 درص��د آن )1350 واحد( 
در آذربايجان ش��رقي، قزوين، قم، ته��ران، البرز، مركزي، 
اصفهان، فارس و خراس��ان رضوي واقع ش��ده و همچون 
زنجي��ره كنار يكديگرند و خطر جابه جايي ويروس در آنها 
بسيار باالست. صنعت طيور تخم گذار نقاط اشتراك بااليي 
در حمل كود، سوخت، تخم مرغ زمينه را فراهم مي كند كه 
ب��ا ورود ويروس به يكي از اين واحدهاي صنعتي، ويروس 

در واحدهاي ديگر نيز گسترش يابد. 
وي در ادامه اين نشست درباره تعداد واحدهاي درگير 
آنفلوآن��زاي فوق حاد پرندگان و جمعيت مرغ هاي معدوم 
شده در 6 ماهه دوم امسال گفت: اكنون 22 استان كشور 
درگير اين بيماري اند؛ در مجموع 580 كانون در اين مدت 
به ويروس آنفلوآنزا آلوده شده است. مديريت بيماري هاي 
طيور افزود: تاكنون 25 ميليون و 140 هزار و 187 قطعه 
طيور بر اثر اين بيماري معدوم شده كه 452 كانون مربوط 
به واحده��اي صنعتي، 117 كانون مرب��وط به واحدهاي 
بومي و روس��تايي و 11 كانون مربوط به پرندگان وحشي 
بوده است. به گفته وي 53 درصد كانون هاي آلوده مربوط 
به واحدهاي مرغ تخم گذار بوده و براين اساس 1۹ ميليون 

و 380 هزار قطعه مرغ تخم گذار معدوم شده اند. 
اكبرش��اهي با بيان اينكه 10واحد مرغ گوش��تي نيز 
درگير اين بيماري شده و 12۹هزار قطعه مرغ نيز معدوم 
شده اس��ت، گفت: نگراني بابت شيوع و گسترش بيماري 
در واحدهاي مرغ گوش��تي وجود ندارد. وي اظهار داشت: 
خسارت مربوط به معدوم سازي طيور توسط صندوق بيمه 
كش��اورزي و خس��ارت مربوط به معدوم سازي تخم مرغ و 

كارتن توسط سازمان دامپزشكي پرداخت مي شود.

اخبار

نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس از طرح جديد بررسي بودجه از سال آينده خبر داد

صفر تا 100بودجه در مجلس بررسي خواهد شد
ب��ه گفت��ه نايب رييس كميس��يون اجتماعي 
مجلس  طرحي تهيه شده است كه به نمايندگان 
مجلس اين اجازه را مي دهد كه كل بودجه كشور 

را بررسي و تاييد كنند. 
محمدرض��ا بادامچ��ي در گفت وگو با ايس��نا 
اظهار داش��ت: آنچه ما اكن��ون در مجلس مورد 
بررس��ي قرار مي دهيم 30درصد بودجه است و 
70درصد مابقي مورد بررس��ي قرار نمي گيرد لذا 
با طرحي كه تهيه ش��ده اين ام��كان به مجلس 
داده مي ش��ود كه 70 درصد مابقي بودجه را هم 

ما برررسي كنيم. 
در همي��ن ح��ال نايب ريي��س كميس��يون 
اجتماع��ي مجلس با بيان اينكه پيوس��ت س��وم 
كنوانس��يون جهاني حق��وق ك��ودكان در حال 
بررسي نهايي در كميسيون قضايي است، گفت: 
به نظر مي رس��د كه ب��ا توجه به اتمام بررس��ي 
بودجه در مجلس به زودي اين اليحه در دستور 

كار صحن علني قرار گيرد. 
محمدرض��ا بادامچ��ي همچنين ب��ا انتقاد از 
افزاي��ش فارغ التحصيان بدون داش��تن مهارت 
الزم ب��راي كار و زندگ��ي اجتماع��ي گفت: ما با 
خي��ل جوان��ان تحصيل كرده يي روبرو هس��تيم 
ك��ه نتوانس��تند وارد بازار كار ش��وند و س��ربار 
خانواده هايش��ان هس��تند. آنه��ا دچ��ار انزواي 
ارتباط��ي ش��ده اند كه ما بايد زودتر براي نس��ل 

آينده به فكر راه حلي باشيم. 
اين عضو فراكسيون اميد همچنين به تشكيل 
كميته گفت وگوي ملي در اين فراكسيون با هدف 
رس��يدن به نظرات مشترك براي حل مشكات 
كشور اشاره و اظهار كرد: كميته گفت وگوي ملي 
ب��ا ائمه جماعات و افراد ب��ا گرايش هاي مختلف 
ديدار خواهد كرد. چون گفت وگو مقوله يي است 
كه متاس��فانه در طول س��ال هاي گذشته به آن 

توجه كافي نشده است. 
بادامچي در گفت وگو با ايسنا درباره اقدامات 
مجلس براي مقابله با حاشيه نش��يني و معضات 
اجتماع��ي همچ��ون اعتياد، ط��اق، معتادان و 
همچنين تحقيق و تفحص از ش��هرداري تهران 

پاسخ داد. 
وي درب��اره اقدام��ات مجلس ب��راي مقابله با 
آس��يب هاي اجتماع��ي، گفت: هر 6م��اه يك بار 
مس��ووالن براي ارائه گزارشي از آخرين وضعيت 
آسيب هاي اجتماعي به ديدار مقام معظم رهبري 
مي رون��د تا توضي��ح دهند اقدامات انجام ش��ده 
چقدر بر كاهش آس��يب هاي اجتماعي در كشور 

تاثيرگذار بوده است. 
نايب ريي��س كميس��يون اجتماع��ي مجلس 
يادآور ش��د با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري 
ب��ر مقابله با آس��يب هاي اجتماعي گف��ت: قرار 
ب��ود اين وضعي��ت بهبود پيدا كن��د اما برعكس 
آن رخ داده به طوري كه هر روز ش��اهد افزايش 

آسيب هاي اجتماعي در كشور هستيم. 
بادامچي با اش��اره به م��وارد مربوط به مقابله 
با آس��يب هاي اجتماعي در برنامه ششم توسعه 
گفت: بر اس��اس تاكيدات برنامه شش��م توسعه 
ب��راي مقابله با حاشيه نش��يني بايد با يك برنامه 
حساب شده جلو رويم تا بتوانيم مشكات را رفع 
كنيم، اين برنامه ش��امل تامين اعتبار، مقابله با 
مهاجرت و فقر اس��ت. طبيعتا براي رس��يدن به 
اين مهم مس��ووالن مربوطه بايد تقس��يم كاري 
بين خود انج��ام دهن��د و آيين نامه هاي مرتبط 
را بنويس��ند تا شاهد تحول مثبتي در اين راستا 

باشيم. 
وي به ماده 80 برنامه شش��م توس��عه اشاره 
و اظه��ار ك��رد: در اي��ن ماده وظايف��ي بر عهده 
و  راه  و  تع��اون  و  كار  وزارتخانه ه��اي كش��ور، 
شهرسازي و كميته امداد گذاشته شده كه الزم 
است هر چه سريع تر آيين نامه هاي مربوط به آن 
نوش��ته شود تا گام هاي عملي برداشته شود. اين 
ماده ناظر به لزوم كاهش آسيب هاي اجتماعي و 

پيگيري اين آسيب هاست. 
اي��ن نماينده مجلس ادام��ه داد: همچنين بر 
اس��اس ماده 5۹ برنامه شش��م توس��عه نيز بايد 
بافت هاي فرس��وده، روستاها و اماكني كه بيشتر 
مردم ب��ا درآمده��اي پايين زندگ��ي مي كنند، 
بهس��ازي شود تا آنها نيز از شرايط مطلوبي براي 
زندگي برخوردار ش��وند. اين تجربه يي است كه 
در كشورهاي توس��عه يافته به دست آمده است 
كه مردم در صورت داش��تن محله هاي مناسب و 
امكان��ات الزم براي بهتر زيس��تن ديگر به نقاط 

و ش��هرهاي ديگر مهاج��رت نمي كنند چون در 
محل زندگي ش��ان امكانات مناسب براي زندگي 
بهت��ر وجود دارد. با توجه به اين موضوع بايد هر 
چه سريع تر موضوع بازسازي محله هاي مختلف 
مورد تاكيد قرار گيرد تا تمام محات از امكانات 
الزم تفريحي و مايحتاج مردم برخوردار باشند. 

 تمام محالت بايد از امكانات الزم زندگي 
برخوردار باشند

ب��ه گفته بادامچ��ي اگر مح��ات از امكانات 
الزم براي كس��ب مايحتاج م��ردم و تفريح آنها 
برخوردار باش��د ديگ��ر آنها حتي ب��راي تفريح 
مجبور نمي ش��وند ب��ه نقاط ديگر ش��هر بروند، 
نتيجه كاهش ترافي��ك و رعايت عدالت در كل 
شهر خواهد بود. از طرف ديگر ممكن است مردم 
از لحاظ مالي در س��طح پاييني زندگي كنند اما 
حداقل در محله يي با امكانات خوب روزگارشان 

را سپري مي كنند. 
وي در مورد لزوم داشتن اراده بين دستگاه ها 
ب��راي انجام چنين كارهاي��ي گفت: اين موضوع 
منوط به تدوي��ن آيين نامه هاي مربوطه و وجود 
ش��فافيت و همگرايي بين دستگاه هاس��ت. بايد 
دستگاه ها از تشتت در آرا و تصميم گيري هايشان 
دوري كنن��د و ب��راي انجام چني��ن كارهايي به 
اجماعي برس��ند تا ش��اهد رفع اين مش��كات 

باشيم. 
بادامچي با اش��اره به موضوع حاشيه نش��يني 
اظه��ار كرد: نبايد فراموش كنيم كه مهاجرت  از 
روس��تاها به شهرها باعث تخليه شدن روستاها، 
افزايش حاشيه نش��يني و بروز مشكات بسياري 
چ��ون افزايش تع��داد معتادان و فق��را در يك 
منطقه شده اس��ت. در اين شرايط عما كنترل 
وضعي��ت از اختيار دولت خارج اس��ت و امكان 
برنامه ري��زي از مس��ووالن گرفته مي ش��ود. وي 
در عين حال گفت: خوش��بختانه مس��ووالن به 
خص��وص نمايندگان مجلس رس��يدگي به اين 
مش��كات را به عنوان يك اولويت در نظر دارند 
كه ب��ه همين دليل اين موارد در برنامه شش��م 
گنجانده شده است. البته بايد بپذيريم در طول 
40 س��ال از انقاب به برخي از مسائل به خوبي 
پرداخته نش��ده و از آن غفلت ش��ده كه نتيجه 
آن به وجود آمدن آس��يب هاي اجتماعي است. 
در اي��ن بين در برخي مقاطع، مس��ووالني س��ر 
كار آمدن��د كه دغدغه هايي ب��ه غير از پرداختن 
به آس��يب هاي اجتماعي را داش��تند، اين موارد 
تدريجا روي هم تلمبار ش��د و كشور را با چنين 

وضعيتي مواجه كرد. 
بادامچي با تاكيد بر لزوم اس��تفاده از تجارب 
دني��ا ب��راي مقابل��ه ب��ا آس��يب هاي اجتماعي 
خاطرنش��ان كرد: خوش��بختانه مس��ووالن در 
اين بره��ه به اين نتيجه رس��يده اند كه بايد هر 
چه س��ريع تر به مقابله با آس��يب هاي اجتماعي 
پرداخ��ت، همه پ��اي كار آمده اند ام��ا بايد اين 
روند تس��ريع بخش��يده ش��ود و بدون توجه به 
كوتاهي هاي گذشته به سمت جلو حركت كرد. 

نايب رييس كميس��يون اجتماعي مجلس در 
مورد اقدامات اين كميس��يون در اين باره گفت: 
كميسيون اجتماعي از بعد نظارتي پيگيري هاي 
خود را انجام مي دهد اما مجري كار دولت است. 
ما تنه��ا مي توانيم از لحاظ قانونگذاري و نظارت 
از دولت بخواهيم كه اقداماتش را انجام دهد ولي 
در نهايت اين دولت اس��ت ك��ه بايد آيين نامه ها 
را تدوي��ن كند. وي افزود: در مورد آس��يب هاي 
اجتماعي در ش��هر تهران نيز ش��وراي ش��هر و 
ش��هردار چنين دغدغه هايي را دارند و به دنبال 
رفع مش��كات در تمام مناطق تهران هستند به 
خصوص اقداماتي براي رفع فرس��ودگي محله ها 
ش��ده اس��ت كه بايد اين كارها سرعت بخشيده 

شود. 

 بايد اماكن فرسوده و محالت قديمي 
نوسازي شوند

اين نماين��ده مجلس در مورد لزوم وجود جدول 
زمانبندي شده براي انجام چنين اقداماتي گفت: اين 
كاره��ا بايد با برنامه ريزي مش��خصي جهت برطرف 
كردن مناطق فرسوده و كاهش حاشيه نشيني انجام 
شود. بايد براي رسيدن به اين اهداف اماكن فرسوده 
و محات قديمي نوسازي شوند تا داراي محله هايي 
ب��ا امكانات الزم براي زندگي باش��يم، محله هايي با 
پارك ه��اي عمومي مجه��ز براي بازي ك��ودكان و 
ورزش بزرگس��االن، زمين ه��اي ب��ازي و ورزش��ي، 
امكانات آموزش��ي و تفريحي، كتابخانه هاي مناسب 
براي همه رده هاي سني، جاي پارك خودرو و غيره. 
بايد ش��هري خلق كنيم كه هيچ كس حس زندگي 
در يك محله محروم و اقليتي جدا از بقيه جامعه را 

نداشته باشد. 
نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس در ادامه 
درب��اره اقدامات اين كميس��يون جه��ت اعطاي كد 
شناس��ايي به معتادان متجاهر گفت: س��ال گذشته 
همزمان با بروز معضل گورخوابي ديدارها و جلساتي 
با وزير كار برگزار ش��د كه در آن جلسه درخواست 
ارائ��ه آماري از افرادي كه اينگونه زندگي مي كنند و 
متجاهر هس��تند را داديم، براي اين موضوع آماري 
ابتدايي داده شد كه به نظر بنده جامع نيست، تاخير 
در اين گونه موارد ناش��ي از متولي بودن 12 دستگاه 

اجرايي در اين حوزه است. 

 بهزيستي ۷0هزار خانواده را براي فرستادن 
فرزندانشان به مدرسه مجاب كرده است

وي افزود: س��ازمان بهزيستي در همان زمان 
اع��ام كرد ك��ه 5000 نفر از معت��ادان متجاهر 
را پذيرفت��ه و درم��ان ك��رده كه اي��ن تعداد در 
شهرس��تان ها به 2000 نفر مي رسد. همچنين با 
وجودي كه اين سازمان بيش از 350 هزار نفر از 
كودكان جا مانده از تحصيل را شناسايي كرد اما 
تنها توانست 70 هزار نفر از خانواده آنها را مجاب 
به فرس��تادن فرزندانشان به مدرسه كند كه اين 

خود گام بزرگي محسوب مي شود. 
به گفت��ه وي س��ازمان بهزيس��تي و س��اير 
دستگاه هاي متولي، موضوع شناسايي كودكان و 
مجاب كردن خانواده هايشان براي ادامه تحصيل 
را در دس��تور كار قرار داده است، اين مطالبه ما 
از دس��تگاه اجرايي نيز اس��ت كه بايد به سرعت 
آن را در دس��تور كار قرار دهند. براي اين امر به 
افراد آموزش ديده و كارشناسان خبره نياز است 
تا از همه امكانات ش��ان استفاده كنند. موضوعي 
كه به هوشياري همه جانبه و آموزش هاي پله يي 

نيازمند است. 
بادامچي وجود كارشناسان زبده و افراد خبره 
را در كاه��ش آس��يب هاي اجتماعي به خصوص 
در معض��ل ط��اق تاثيرگ��ذار دانس��ت و گفت: 
مش��كل ام��روز جامعه م��ا تنها فق��ر و اعتياد و 
افزايش حاشيه نشيني نيست، مشكل فراتر رفته 
و ناشي از نبود اطاعات و آموزش هاي الزم براي 
خانواده هاس��ت. نمونه آن را در سفر به مشهد و 
بازديد از بافت هاي فرسوده ديديم. در اين مناطق 
ميزان طاق بس��يار زياد بود اما مشاوره هايي كه 
داده مي ش��د از بين افرادي بودن��د كه يا ازدواج 
نكرده يا دغدغه معيش��تي داش��تند و از دانش و 
تخص��ص كافي برخوردار نبودن��د. طبيعتا وجود 
چنين مشاوره هايي نمي تواند، مشكلي از جامعه 

را حل كند. 

 آمار طالق در كشور وحشتناك است
اي��ن نماين��ده مجلس آم��ار طاق در كش��ور 
را وحش��تناك خوان��د و درب��اره معض��ل افزايش 
زنان مجرد و بي سرپرس��ت گف��ت: قطعا بايد اين 
موضوع در دس��تور كار قرار گي��رد و در مورد آن 
بررس��ي هاي جدي صورت گيرد. وي در عين حال 
گفت: متاسفانه مشكل كشور ما اين است كه تنها 

مس��ووالن و وزرا به ارائه آمارها و بيان مساله اكتفا 
مي كنند و راهكاري براي حل مشكات نمي دهند 
ح��ال اينكه مس��ووالن بايد به جاي طرح مس��اله 
راهكار بدهند تا بدانيم قرار اس��ت در آينده چگونه 

از اين مشكات عبور كنيم. 

 ۲۲00 مانع براي اشتغال استخراج شده است
بادامچ��ي نمون��ه ب��ارز اين موض��وع را در بحث 
اش��تغال دانست و گفت: معاونت امور اقتصاد وزارت 
اقصاد و دارايي و ستاد هماهنگي توسعه پنجره هاي 
واح��د، 2200 مورد اس��تعام و ص��دور مجوز را به 
عنوان موانع اشتغال اس��تخراج كرده كه اين موارد 
در كنار افزايش روند بروكراسي عما اجازه نمي دهد 
مردم به شغل مناسب دس��ت پيدا كنند. قطعا بايد 
مسووالن امر هر چه س��ريع تر اين موانع را بردارند، 
مجلس نيز آمادگي براي قانونگذاري جهت رفع اين 

موانع دارد. 
وي با تاكيد بر لزوم س��رعت بخش��ي براي حل 
مشكات ناش��ي از آسيب هاي اجتماعي گفت: يكي 
از مش��كات جامعه امروز ما درگير شدن جوانان به 
تحصيل در دانش��گاه ها آن هم بدون كسب مهارت 
الزم براي ورود به بازار كار است يعني شرايط جامعه 
به گونه يي ش��د كه انگار بايد همه هش��ت س��ال يا 
بيش��تر را در دانشگاه ها بگذارند و بعد وارد بازار كار 

شوند. 
بادامچي يادآور ش��د: دلي��ل مواجهه ما با حجم 
زيادي از بيكاران اين اس��ت كه اف��راد خود را براي 
تحصيل تا دوران دكترا مشغول كرده و بدون كسب 
مهارت به س��ن 30 سال رس��يده و مي خواهند وارد 
بازار كاري ش��وند كه مهارتي نيز ب��راي آن ندارند. 
اين برعكس كش��ورهاي توسعه يافته است كه يك 
فرد از دوران نوجواني مهارت براي كسب درآمد ياد 

مي گيرد تا سربار خانواده نشود. 

 جوانان را به جاي كسب مهارت درگير 
دانشگاه كرده ايم

نماين��ده تهران ب��ا بيان اينك��ه آموزش هاي 
دانشگاهي بدون توجه به نياز بازار كار گسترش 
پي��دا كرده اس��ت، گف��ت: ما به ج��اي آنكه به 
جوانان م��ان مهارت زندگي و ورود به بازار كار را 
بدهيم تنها آنها را مشغول حضور در دانشگاه ها 
آن هم بدون كس��ب مه��ارت الزم براي حضور 
در زندگي اجتماع��ي كرديم لذا با خيل جوانان 
تحصيل كرده يي روبه رو هس��تيم كه نتوانستند 
وارد بازار كار ش��وند و س��ربار خانواده هايش��ان 
هس��تند. آنه��ا دچار ان��زواي ارتباطي ش��ده اند 
 كه م��ا باي��د زودتر براي نس��ل آين��ده به فكر 

راه حلي باشيم. 
بادامچي اس��تفاده از پژوهش هاي انجام شده 
در اي��ن ب��اره را ضروري دانس��ت و گف��ت: بايد 
به س��متي برويم ك��ه از پژوهش ه��اي مرتبط با 
معضات اجتماعي بهره گرفته و از آن در كارهاي 

قانونگذاري و اجرايي استفاده كنيم. 
وي درباره معضل افزايش سن ازدواج و كاهش 
آمار ازدواج در كش��ور گفت:  اين موضوع نش��ان 
از فق��ر آموزش عموم��ي در مهارت هاي زندگي و 
كس��ب و كار دارد. خروجي سيستم آموزشي ما، 
جوانان تحصيل كرده يي اس��ت ك��ه ديگر ازدواج 
را اولوي��ت خود نمي بينند. بايد تغييراتي بنيادين 
در نظام آموزش��ي ما صورت گيرد، تا مهارت هاي 
زندگي در اولويت و فاصله بين تحصيل و اشتغال 

كوتاه شود. 
اين نماينده مجلس نقش صداوسيما را نيز در 
اين باره بس��يار پررنگ خواند و گفت: صداوسيما 
بايد به دنبال توليد برنامه هايي محتوايي باشد كه 
جوانان را به س��مت كس��ب مهارت سوق دهد نه 
اينكه جوان اولويت خ��ود را تنها براي حضور در 

دانشگاه قرار دهد. 

 پيوست سوم كنوانسيون جهاني حقوق 
كودكان به زودي در مجلس بررسي مي شود

نايب رييس كميس��يون اجتماع��ي مجلس در 
ادام��ه در م��ورد آخرين وضعيت بررس��ي اليحه 
حمايت از حقوق كودكان در مجلس، گفت: ما در 
كشور قانون حمايت از كودكان و نوجوانان داريم. 
آنچه اكنون در مجلس مورد بررس��ي است مربوط 
به پيوس��تي از كنوانسيون جهاني حقوق كودكان 
اس��ت كه دو پيوست آن در س��ال هاي 72 و 86 
به تصويب رسيد و اكنون مجلس مشغول بررسي 

سومين پيوست است. 
ح��ال  در  پيوس��ت  اي��ن  وي،  گفت��ه  ب��ه 
بررس��ي نهايي در كميس��يون قضايي اس��ت و 
كميس��يون هاي امنيت ملي و فرهنگي به عنوان 
كميس��ون هاي فرعي نظر خود را بيان كردند. به 
نظر مي رس��د كه با توجه به اتمام بررسي بودجه 

در مجل��س به زودي اين اليحه در دس��تور كار 
صحن علني قرار گيرد. بادامچي يادآور ش��د: در 
اين اليح��ه موضوع افزايش اختي��ارات اورژانس 
اجتماعي قيد ش��ده اس��ت اما به ط��ور كلي بايد 
براي مواردي همچون مقابل��ه با كودك آزاري و 
همس��رآزاري با حمايت اورژانس اجتماعي و آزار 
و اذيت فرزند توس��ط پدر از نظرات كارشناسان 
و نخبگان اس��تفاده كرد تا مجلس به اين موارد 

ورود پيدا كند. 

 مجلس تنها ۳0درصد بودجه را بررسي مي كند
اي��ن نماينده مجل��س درباره نام��ه 30 نماينده 
به الريجان��ي براي لزوم ش��فافيت در بودجه گفت: 
متاسفانه در مجلس البي ها و قدرت هايي وجود دارد 
كه كارهاي ناخوش��ايندي انجام مي دهند. اينكه ما 
تنه��ا 30درصد بودجه يعن��ي بودجه عمومي دولت 
را بررسي كنيم و 70درصد مابقي مربوط به بودجه 
ش��ركت هاي انتفاعي دولتي، بانك ها و شركت هاي 
وابس��ته به بانك ها را مورد بررس��ي ق��رار ندهيم از 
ديد مردم درست نيست. مردم از نمايندگان شان در 
مورد حجم زيادي از ريخت و پاش ها در شركت هاي 
دولتي پرسش��گري مي كنند كه م��ا هم دليل كافي 

براي پاسخ به آنها نداريم. 
بادامچي گفت: در همين راس��تا طرحي از سوي 
نماين��دگان تهيه ش��ده كه به موج��ب آن بايد 70 
درص��د مابقي بودجه كش��ور مورد بحث و بررس��ي 

قرار گيرد. 

 تفحص از شهرداري تهران متوقف شده است
نماين��ده ته��ران همچنين در م��ورد آخرين 
وضعي��ت تحقي��ق و تفحص از ش��هرداري تهران 
گف��ت: در دوره ش��هرداري قبل��ي تع��دادي از 
نماين��دگان، درخواس��ت تحقي��ق و تفح��ص از 
شهرداري را مطرح كردند كه با وجود تاش هاي 
بس��يار به نتيجه نرس��يد. ام��ا در دوره جديد به 
اين دليل كه ش��هرداري و ش��وراي شهر دغدغه 
شفاف س��ازي امور مالي را دارند، تصميم گرفتيم 
كه فع��ا كار تحقيق و تفح��ص را متوقف كنيم 
تا گزارش هاي مورد نظر از س��وي شوراي شهر و 

شهرداري به ما برسد. 
وي با اشاره به جلسه مجمع نمايندگان تهران 
با اعضاي ش��وراي ش��هر تهران گفت: هر سه ماه 
يك بار جلس��ات موس��وم به 53 نف��ر نمايندگان 
تهران برگزار مي ش��ود و در آن مشكات مربوط 
به شهر تهران مورد بررسي قرار مي گيرد. با توجه 
به اهميت معضل ترافيك و آب و هوا كميته هايي 
براي پيگيري اين موارد تشكيل شده تا با حضور 
كارشناسان اين مشكات مورد بررسي قرار گرفته 

و دغدغه هاي مردم منعكس شود. 

 مردم نگران افزايش قيمت طرح ترافيك 
هستند

بادامچ��ي يكي از دغدغه هاي م��ردم پايتخت را 
طرح ترافيك جديد خواند و گفت: مردم نگراني هايي 
از حي��ث افزاي��ش قيمت ورود به ط��رح ترافيك را 
مطرح مي كنند كه ما آن را در اين جلسات منعكس 
مي كنيم. قرار اس��ت به زودي نيز جلس��ه يي برگزار 
ش��ود كه قطعا در آن نارضايتي مردم و رس��انه ها از 
طرح ترافيك جديد اعام مي شود تا در صورت لزوم 

اصاحاتي صورت گيرد. 
اي��ن نماينده اصاح طلب مجلس در ادامه درباره 
اين پرس��ش توضيح داد ك��ه اعتراضات بايد در چه 
چارچوبي و در چه حد و س��طحي مطرح ش��ود، با 
كس��ي كه اقدام هنجارش��كنانه و خاف قانون مثل 
برداش��تن حج��اب را انجام مي دهد، چ��ه طور بايد 
برخورد كرد. آيا در قانون براي طرح چنين مطالباتي 
ي��ا هر گونه مطالبه در تضاد با اصول نظام، تدابيري 
انديش��ه شده است و به طور كلي حق بيان مطالبات 

در تضاد با قانون وجود دارد؟

 بايد افراد بدون نگراني اعتراضات 
قانوني شان را اعالم كنند

وي در پاس��خ گفت: قانون نح��وه اعتراضات در 
كش��ور را مش��خص كرده اس��ت. بايد ش��رايطي به 
وج��ود آيد كه اف��راد حتي اقليت ه��ا بتوانند بدون 
هيچ گون��ه نگراني نظراتش��ان را اعام كرده و متهم 
به اغتشاشگري نشوند. مشكل ما در كشور اين است 
كه با يكديگ��ر گفت وگو نمي كنيم. با گذش��ت 40 
سال از انقاب اس��امي، شايد برخي قوانين ما نياز 
به بازنگري داش��ته باشند كه اين مهم با گفت وگو و 

تبادل نظر ميسر مي شود. 
بادامچ��ي توضي��ح داد: ما در فراكس��يون اميد 
كميته ي��ي به نام گفت وگوي مل��ي را ايجاد كرده تا 
بتوانيم با همه افراد و ليدرهاي احزاب در جناح هاي 
مختلف درباره مسائل مشترك گفت وگو كنيم چون 
ما با وجود داش��تن نظرات مختلف در بس��ياري از 
موارد و مشكات كشور داراي اشتراك نظر هستيم 
بنابراين معتقديم ك��ه بايد از طريق گفت وگو راهي 

براي حل مشكات پيدا كنيم. 

 بايد مشكالت را از طريق گفت وگو حل كنيم
وي با اش��اره به اصل 27 قانون اساس��ي، گفت: 
ما بايد بتوانيم مش��كات را از طريق گفت وگو حل 
كنيم نه اينكه هر ح��رف و اعتراض مردم را به يك 

اغتشاش ربط دهيم. 
اين مقدمه باعث ش��د ك��ه كميته گفت وگوي 
ملي را در فراكس��يون امي��د راه بيندازيم. محور 
فعاليت ه��اي م��ا سياس��ت هاي كل��ي و قان��ون 
اساس��ي و چارچوب نظام اس��ت. تاكن��ون نيز با 
فراكس��يون هاي مختلف مجلس و برخي دبيران 
كل اح��زاب ديدارهايي داش��تيم و در برنامه مان 

ديدار با ائمه جماعت نيز است. 
اي��ن عضو فراكس��يون اميد در پاي��ان گفت: ما 
مي خواهي��م در طرح گفت وگ��وي ملي در مواردي 
كه اش��تراك نظر ب��ا اف��راد از ديدگاه هاي مختلف 
داري��م ب��راي توس��عه جامعه و حف��ظ منافع ملي 
صحبت كنيم تا بتوانيم از قبل آن مشكات كشور 
را حل كنيم. متاس��فانه در طول سال هاي گذشته 
اين امر مغفول مانده اس��ت كه اميدواريم در ادامه 

راه بتوانيم شرايط را بهبود ببخشيم. 
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كارشناسان مسكن در گفت  و گو با »تعادل« از پيشنهاد حذف ماليات ارزش افزوده از معامالت اجاره ملك استقبال كردند

گره گشايي با حذف ماليات مستاجران
گروه راه و شهرسازي   شهال روشني 

اهميت مسكن از جايي نشات مي گيرد كه بسياري 
از نيازهاي اوليه فرد همانند خوراك، اس��تراحت و … 
در آن تامين مي ش��ود. اين اهمي��ت زماني دو چندان 
مي ش��ود كه عالوه بر جنبه هاي اقتص��ادي كه درصد 
بااليي از درآمد خان��وار را به خود اختصاص مي دهد از 
حيث رواني و اجتماعي در خلق افراد تاثيرات مستقيمي 
دارد؛ اما آنچه امروز ش��اهد آن هستيم، افزايش قيمت 
مس��كن و كاهش ش��ديد قدرت خريد بسياري از افراد 
جامعه اس��ت كه خريد خانه را به خ��واب خوش ابدي 
تبديل كرده اس��ت. در اين بين براساس آمارهاي اخذ 
شده از بانك مركزي هر ساله بر تعداد مستاجران افزوده 
مي ش��ود. اگرچه داليل زيادي بر افزايش مستاجران و 
هزينه هاي اجاره است اما برخي ازجمله رييس اتحاديه 
مش��اوران امالك ماليات ارزش افزوده بر مسكن را ظلم 
آش��كار بر مستاجر تلقي مي كنند و اين موضوع را يكي 
از داليل مهم در ركود بازار مس��كن، افزايش اجاره بها و 

ركود كسب وكار مشاوران امالك مي داند. 

 ماليات مسكن نيازمند بازنگري
در همين رابطه بيت اهلل ستاريان، كارشناس اقتصادي 
مسكن با بيان اينكه ماليات ارزش افزوده تاثير منفي بر 
معامالت اجاره دارد، گفت: اگرچه رقم 9درصدي ماليات 
ب��ر ارزش افزوده، رقم قابل  توجهي نيس��ت اما اين رقم 
براي قش��ر ضعيفي مانند مس��تاجران بسيار سنگين و 

غيرمنصفانه است. 
بيت اهلل س��تاريان اظهار كرد: اگرچه اخذ ماليات از 
امالك در تمامي كشورها عموميت دارد و تاثير بسزايي 
در تعديل قيمت ها دارد اما اين مورد در كش��ور ما بايد 

براساس منطق و اقتضاي زمانه انجام بگيرد. 
اين كارش��ناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه شرايط 
كنوني مس��كن براي اخذ ماليات به  هيچ  وجه مناسب 
نيس��ت، تاكيد كرد: حذف ماليات ارزش افزوده در اين 

برهه زماني به سود بازار مسكن و اجاره است. 
ستاريان گفت: درحال حاضر بازار مسكن با مشكل 
توليد و عرضه روبه رو شده و نيازمند بازنگري درخصوص 

عوامل بازدارنده يي مانند ماليات است. 
اين كارش��ناس اقتصادي مس��كن با بيان اينكه تا 
زماني كه حاشيه نش��يني و بد مس��كني حل نش��ود، 
كشور ما درگير مشكالت مرتبط با مسكن است، اظهار 
كرد: معافيت مالياتي مس��كن مي تواند مش��وقي براي 

توليدكنندگان باشد. 
س��تاريان گف��ت: درح��ال حاضر عالوه ب��ر ماليات 
9درص��دي در ابتداي عقد قرارداد، ماليات س��االنه نيز 
بر دوش موجر اس��ت كه به  صورت س��االنه از وي اخذ 
مي ش��ود؛ اما در حقيقت متضرر اصلي اي��ن قراردادها 
مس��تاجران هس��تند زي��را موج��ران زيان خ��ود را از 
مس��تاجران به  صورت نامحس��وس و با كشيدن قيمت 

روي ملك خود اخذ مي كنند.  اين فعال س��اختماني با 
بيان اينكه هيچ كس منكر اخذ ماليات از بخش مسكن 
نيس��ت، تاكيد كرد: برهه كنوني براي اين نوع ماليات 
مناس��ب نيس��ت.  وي در نهايت گف��ت: نقش مالياتي 
در ب��ازار مس��كن درحال حاضر به  ص��ورت علمي اجرا 
نمي شود. سياس��ت هاي مالياتي بازار مس��كن بايد در 
ش��رايط ركود و رونق با يكديگر فرق داش��ته باشد اما 
درحال حاضر اينگونه نيس��ت و در همه شرايط به يك  

ميزان ماليات اخذ مي شود. 

 تعميق ركود با افزايش ماليات 
در همي��ن رابطه محمدعلي مهري، كارش��ناس 
شهرس��ازي با بي��ان اينكه ماليات ب��ر ارزش افزوده 
باعث افزايش ركود در بخش مس��كن ش��ده است، 
گفت: درحال حاضر بازار رونق ندارد؛ چراكه نسبت 
درآمدها به نس��بت قيمت ها به  هم  خورده اس��ت و 
م��ردم پول براي هزينه ك��ردن ندارند.  مهري كرد: 
افزاي��ش نرخ ماليات ب��ر ارزش اف��زوده به 9درصد 
مشكالت بازار و اقتصاد را مضاعف كرده و قيمت ها 

را باال برده اس��ت. وي گفت: درحال حاضر ايراني ها 
ساالنه بيش از ١٢ ميليون تومان براي سكونت خود 
خرج مي كنند. بررسي آمارهاي بانك مركزي بيانگر 
آن اس��ت ك��ه به  ط��ور ميانگين هر خان��وار ايراني 
س��االنه ٣۵ درصد از كل هزينه ه��اي ناخالص خود 
را به مس��كن اختصاص مي دهد. در واقع هر خانوار 
ايراني س��االنه ١٢ ميليون و ٣۴9 ه��زار تومان براي 

سكونت خود هزينه مي كند.
 

 دليل اقتصادي تمايل مردم به مالكيت ملك؟
مهري افزود: براس��اس آمارهاي ارائه  ش��ده مسكن 
٣۵ درصد هزينه هاي ايراني ها و ٣٠ درصد از هزينه هاي 
ناخال��ص امريكايي ها را تش��كيل مي دهد. اين درحالي 
اس��ت كه مردم ايران به  ش��دت به دنبال خريد مسكن 
هس��تند زيرا رويكرد مصرفي مسكن در ايران از ابتداي 
انقالب به س��رمايه يي تغيير رويه داده و مردم به  خوبي 
مي دانن��د هيچ س��رمايه گذاري مطلوب ت��ر، ايمن تر و 
ب��ا صرفه تر از مس��كن نيس��ت چراكه در كش��ورهايي 
توسعه يافته، خانوارها سرمايه خود را صرف فعاليت هاي 

اقتص��ادي و پويا مي كنند و ترجيح مي دهند، پول خود 
را در مس��كن بلوكه نكنند. البته با همه  اينها براساس 
مطالعه دانش��گاه  هاروارد، نرخ مالكيت مسكن حتي در 
امريكا هم طي 8  ساله اخير رو به كاهش گذاشته است 
و از اوج خود با رقم ۶9  درصد در  سال ٢٠٠۴ در فصل 
نخس��ت  س��ال ٢٠١۶ به ۶٣.8  درصد رسيده كه البته 

هنوز غيرقابل مقايسه با ايران است. 
وي گفت: يكي از داليل مهم ايراني ها براي اصرار به 
خريد مسكن ناشي از به  صرفه نبودن اجاره نشيني است. 
درحال حاضر بخش اجاره در سيطره چند مساله ازجمله 
ماليات، رشد نرخ تورم، عدم  حمايت دولت از مستاجران، 
عدم اجرايي شدن طرح هاي مسكن دولتي استيجاري، 
عدم اجراي ماليات بر خانه هاي خالي، كاهش نرخ سود 

بانكي و در نهايت طمع موجران قرار گرفته است. 
اي��ن كارش��ناس شهرس��ازي يك��ي از داليل مهم 
رويكرد مردم براي خريد را در هزينه هاي باالي اجاره و 
هزينه هاي جانبي آن دانست و گفت: درحال حاضر تمام 
مستاجران از ابتداي ورود به يك دفتر معامالتي نقره داغ 
مي شود و مجبور هستند براي سكونت يك  ساله در يك 

واحد هزينه هاي متعددي ازجمل��ه ماليات 9درصدي، 
هزينه مش��اور امالك و... را بپردازند كه اين مورد باعث 

شده مستاجران به دنبال مالك شدن باشند. 
وي با بيان اينكه حمايت از مستاجران معافيت هاي 
ماليات��ي باي��د دوطرفه باش��د، گف��ت: ب��دون ترديد 
معافيت هاي مالياتي بر مس��كن بايد از دو سمت موجر 
و مس��تاجر صورت بگيرد زيرا اگ��ر اين معافيت تنها از 
س��مت مس��تاجران باش��د، مالكان ضررهاي خود را از 

طريق مستاجر جبران خواهند كرد. 

 ماليات تير نهايي به پاشنه آشيل
 در همي��ن زمينه ايرج رهب��ر، نايب رييس و عضو 
هيات مديره كانون انبوه سازان كشور با بيان اينكه توليد 
و عرضه مسكن در ش��رايط نامطلوبي قرار دارد، گفت: 
هر اقدامي كه منجر به تشويق دو بخش توليد و عرضه 
شود، مي تواند پيامد مطلوبي بر بازار مسكن داشته باشد. 
رهبر افزود: در كشور ما زماني كه واحد مسكوني 
در مالكيت يك فرد باش��د، خيال او از بابت هزينه ها 
آس��وده تر اس��ت و ديگر مجب��ور به پرداخ��ت كرايه  
خانه نيس��ت و از س��وي ديگ��ر از آنجا كه مس��كن 
كاالي س��رمايه يي محس��وب مي ش��ود، افزايش نرخ 

اجاره نشيني نمي تواند آالرم خوبي باشد. 
اين كارشناس كه ريشه اين موضوع را ركود در بازار 
مس��كن و كاهش قدرت خريد مردم مي داند، ادامه داد: 
درحال حاضر ركود در خريد و فروش مسكن داريم اما 
از آنجا كه نياز به سرپناه براي خانوارها همچنان وجود 
دارد، افراد به س��مت خانه اجاره  كردن مي روند و از اين 

رو شاهد افزايش نرخ اجاره نشيني هستيم. 
به گفته رهبر در كش��ورهايي كه در بخش مسكن 
تورم وجود ندارد و قيمت ها ثابت است و افراد از تامين 
مالي و شغلي خود مطمئن هستند، مردم اجاره نشيني 
را ترجيح مي دهند اما در ايران كه  س��ال  به  سال خانه 
گران مي ش��ود و از س��وي ديگر افراد از ثبات شغلي و 
تامين مالي خود اطمينان ندارند، ترجيح مي دهند كه 

مالكيت داشته باشند. 
وي ماليات هاي ناصحيح را يكي از داليل ركود عرصه 
ساخت وساز دانست و گفت: اگرچه ماليات مي تواند در 
توس��عه اقتصادي كشور موثر باش��د اما درحال حاضر 
ماليات تبديل به تير نهايي به پاشنه آشيل شده است. 
دولت مي توان��د با لحاظ معافيت چند س��اله وضعيت 

مسكن را بهبود ببخشد. 
رهب��ر درنهايت گف��ت: دولت بايد از ابتداي س��ال 
آينده نگاه جامع تري به مس��اله ماليات داشته باشند و 
به جاي اخذ ماليات هاي متعدد از مستاجران و موجران 
و كمك به عميق تر شدن ركود، بدنه خود را كوچك تر 
و كم هزينه ت��ر كند. البته هيچ كس منكر اخذ ماليات از 
بخش مسكن نيست اما برهه زماني كنوني به هيچ عنوان 

مناسب اين درآمدها نيست.

نقش لغو ماليات بر ارزش افزوده 
در رونق مسكن

ب��ر  مالي��ات  قان��ون 
ارزش اف��زوده ب��ا اختي��ارات 
قان��ون  از م��اده 8۵  ناش��ي 
اساس��ي جمهوري اس��المي 
تصويب شده است تا در مدت 
آزمايش��ي ۵ س��ال از تاريخ 
اول مهرم��اه ١٣8۷ ب��ه اجرا 
ابتدا مبنا  گذاشته ش��ود. در 
دريافت��ي مالي��ات و عوارض 
آن با ٣ درصد ش��روع شد و 

از مهرماه س��ال ١٣89 اجرايي ش��د كه به تدريج به 
۶درصد و از ابتداي س��ال 9٣ ميزان اين نوع ماليات 
در ايران افزايش پيدا ك��رد و به 8 درصد تغيير پيدا 

كرد؛ و در سال 9۴ اين رقم 9 درصد شده است. 
از س��ال ١٣8۷ كه قانون مالي��ات بر ارزش افزوده 
تصويب ش��د، هميش��ه اين ابهام در ذهن مردم بوده 
كه اين اخذ اين ماليات به چه اساسي بوده و چرا يك 
خريدار كاال يا خدمات بايد عالوه بر قيمت اصلي كاال 

و خدمت ماليات آن را هم بدهد. 
مس��اله ماليات به يك امر حياتي براي مش��اوران 
امالك مبدل ش��ده اس��ت، اگر چه در حوزه ماليات 
مش��اغل ايرادات زيادي به سازمان امور مالياتي وارد 
اس��ت، اما دراين بين ماليات هاي زيادي از بنگاه هاي 
امالك دريافت مي ش��ود. به نظر مي رس��د، در حوزه 
معامالت مس��كن مفه��وم ماليات ب��ر ارزش  افزوده 

نامفهوم و دچار كج  فهمي شده است. 
اين در حالي اس��ت كه ام��وال غيرمنقول از ماليات 
بر ارزش افزوده معاف ش��ده، اما س��ازمان امور مالياتي 
مشاوران امالك را مشمول ارزش افزوده قرار داده است. 
و حتي مستاجران كه عموماً هرسال جابه جا مي شوند 

بايد ماليات ارزش افزوده را نيز پرداخت كنند. 
 اين در حالي اس��ت ك��ه متعاملين فكر مي كنند 
كه 9 درصد ارزش افزوده در جيب مش��اوران امالك 
م��ي رود. دالي��ل روي دادن چني��ن وقايعي تا حدي 
مش��خص اس��ت. هنوز نظام جامع مالياتي در ايران 
به درس��تي تكميل نش��ده و اطالعات كافي از موديان 
ماليات��ي، فراري��ان ماليات و ك��م اظهاركنندگان در 

اختيار سازمان امور مالياتي قرار ندارد. 
به هرحال، با فرو رفتن بازار مسكن در ركود انتظار 
مي رود كه مطابق با ش��يوه مرسوم دنيا در سال هاي 
ركود، دولت سياس��ت هايي را ب��ه نفع بخش هاي در 
رك��ود رفته اعم��ال كند. اين حمايت ه��ا مي تواند از 
طريق ابزارهاي��ي مانند تخفيف ه��اي مالياتي انجام 
ش��ود. ابزاري كه به نظر مي رس��د اكن��ون در ايران 
چندان درس��ت كار نمي كند و گزارش ميداني نشان 
مي ده��د ك��ه در بخش خري��د و فروش مس��كن و 
حتي اجاره بعض��اً ابزار ماليات در خالف جهت رونق 

بخشيدن به بازار كار مي كند. 
در اين ميان  بس��ياري از مردم تصور مي كنند كه 
اخذ اين 9درصد پول اضافي اس��ت و به همين دليل 
احساس خوبي به اين مدل اخذ ماليات ندارند. عالوه 
بر اين سوالي كه روبه روي واسطه گران قرار مي گيرد، 
اين است كه مگر مش��اور امالك مميز مالياتي است 
ك��ه ارزش افزوده را از طرفين معامله دريافت كرده و 

به جيب دارايي بريزد. 
اين در حالي است كه بسياري از مشاوران امالك 
در دفاتر اجاره يي فعالي��ت مي كنند و بدون دريافت 
هيچ گونه هزينه ي��ي وظيفه مميزين مالياتي را انجام 
مي دهن��د. به  هر حال ايجاد تورم براي مس��تاجران، 
خريداران و فروش��ندگان و همچنين ركود كار دفاتر 

معامالت ملكي از مضرات اين طرح است. 
موكدا تك��رار مي كنم، همه اين م��وارد در حالي 
بيان مي ش��ود كه بر اس��اس بند 8 م��اده ١٢ قانون 
نظ��ام معافيت هاي مالياتي صراحتا اعالم مي دارد كه 
ارزش افزوده به )عين و منفعت آن( و خدمات ناش��ي 

از آن تعلق نمي گيرد. 
در اين حال به دليل باال بودن رقم ثمن معامالت 
در قرارداده��اي ف��روش مبلغي كه تح��ت عنوان 9 
درصد ارزش افزوده دريافت مي شود، هزينه بيشتري 
را نس��بت به عقود اجاره تحمل مي كند تا جايي كه 
عموم اعضاي صنف در جريان هستند اتحاديه امالك 
تهران ش��ديداً به دنبال حذف معض��ل ارزش افزوده 
هس��تند كه بار سنگيني اس��ت، بر دوش مستاجران 

و صنف مشاورين امالك است. 
ام��ا در اين ميان، آنچه مش��اوران امالك را بيش 
 از پي��ش آزار مي دهد، »رد صورت حس��اب مالياتي« 
توسط سازمان مالياتي به داليل بسيار نامفهوم مانند 
عدم وجود شماره س��ريال دفاتر است. اين در حالي 
است كه اين دفاتر توسط اتحاديه امالك به مشاوران 
امالك تعلق مي گيرد و آنها هيچ گونه دخل و تصرفي 

در نوع فرمت فاكتور ندارند. 
اين در حالي است كه فاكتورهاي اين دفاتر تماماً 
داراي ش��ماره هولوگرام اس��ت كه به منزله ش��ماره 
سريال به حس��اب مي آيد و اين ادعاي سازمان مبني 
بر اينكه دفتر سريال ندارد، بي اساس است. به هرحال، 
رد كردن فاكتورهاي دفاتر مالياتي به دليل نداش��تن 
سريال را مي توان عاملي دانست كه ماموران مالياتي 
باس��ليقه و دلخواه خود ب��ر واحدهاي امالك ماليات 
ببندند و بعضاً با در نظر داش��تن فاكتورهاي نس��بي 
مانند »موقعيت مناس��ب«، »بر خياب��ان« و... مبالغ 

مالياتي بيش از درآمد ساالنه از آنها اخذ كنند. 
 جز مورد ذكرشده، اخذ ماليات ساالنه از مشاوران 
امالك ماجراي آزاردهنده ديگري است اين مورد در 
حالي اجرايي مي شود كه اغلب ميان فروش يا اجاره 
ملك و دريافت حق الزحم��ه آن از نظر زماني فاصله 
است. بعضا برخي مشتريان حق امالك را تا شش ماه 

بعد از معامله مي پردازند. 
ام��ا در اين  بين ظلم آش��كار به اي��ن صنف، اين 
موضوع اس��ت كه س��ازمان مالياتي كش��ور با وجود 
توج��ه ب��ه دوران رك��ود دفات��ر ماليات بس��ياري از 
مشاوران امالك رد كرده و سال اخذ ماليات از آنها را 
س��ال هاي رونق بازار مسكن قرار داده و سازمان امور 
مالياتي اصرار دارد كه با احتساب سال رونق، هرسال 

درصدي را بر ماليات مشاوران امالك اضافه كند. 
به  هر حال س��خن اغل��ب مش��اوران امالك اين 
اس��ت كه اعتمادي به لحاظ كردن عدالت از س��وي 
س��ازمان امور مالياتي ندارند و كساني را مي شناسند 
ك��ه با درآمدهاي چند ميلياردي، مالياتي بعضا چهار 
و پن��ج ميليون توماني پرداخ��ت مي كنند و در واقع 
معتقد هس��تند س��ازمان امور مالياتي بايد س��ريع تر 
سيس��تم هاي اطالعات��ي خود را تقوي��ت كرده چون 
ادام��ه اين وضعيت باعث تضييع ش��دن حق اصناف، 

مردم و به خصوص مستاجران خواهد شد. 

يادداشت

حكاي��ت قانون مالي��ات بر ارزش 
افزوده كه امروزه بالي جان سيس��تم 
توليد و خدمات كشور شده، حكايت 
لباس��ي است كه كسي نه آن را ديده 
و نه دوخته و همه از لزوم و وجود آن 
تعريف مي كنند. در سال هاي اخير و 
در پي رك��ود در بازار خريد و فروش 
ملك، بيش��تر متقاصيان و مشتريان 
امالك به س��مت ب��ازار رهن و اجاره 

ساختمان رفتند. البته در كنار ركود، نرخ باالي 
سود س��پرده نقش دوگانه يي در اين بازار داشته 
است. اين نرخ باال از يك سو باعث كاهش تمايل 
افراد ب��راي خريد ملك به دلي��ل دريافتي قابل 
مالحظ��ه ماهان��ه را به دنبال داش��ته و از طرف 
ديگر نرخ رهن را در حد نس��بتا معقولي متعادل 
نگه داش��ت. در بازار رهن و اجاره به دليل عدم 
وجود معيارهاي دقيق و قابل راستي آزمايي غير 
از يك س��ري فاكتورهاي كل��ي از قبيل متراژ و 
قيم��ت منطقه يي و...، تقريبا قيمت گذاري تحت 
تاثي��ر عوامل��ي همچون ع��دل و انصاف صاحب 
ملك، عدل و انصاف بنگاه معامالت ملكي و البته 

توان مالي و تيپ و قيافه مستاجر دارد. 
ال��زام بنگاه ه��اي ام��الك ب��راي دريافت كد 
رهگيري يكي از ابزارهاي مفيد و كاربردي براي 
جلوگيري از كالهبرداري و تضييع حقوق مالك 
و مس��تاجر يا خريداران و فروش��ندگان امالك 
بود كه با گذش��ت چند س��ال از آغاز اين طرح 
هن��وز به داليلي كه از جمل��ه آن اخذ ماليات بر 
ارزش اف��زوده بود، عده يي ترجي��ح مي دهند به 
روش س��نتي و عادي اقدام به تنظيم سند اجاره 
ي��ا مبايعه نامه كنند. البت��ه مطابق معمول بقيه 
صن��وف، اين مالي��ات از مصرف كننده نهايي كه 
همان مس��تاجر يا خريدار و موجر يا فروش��نده 
اس��ت، اخذ مي شود كه در بعضي موارد با وجود 
تنظيم اس��ناد به صورت ع��ادي بنگاه ها اقدام به 

اخذ 9درصد ماليات بر ارزش افزوده مي كنند. 
در روزهاي اخي��ر اخباري مبني بر رايزني به 
جهت حذف ماليات بر ارزش افزوده از مستاجران 
منتش��ر شده كه اگر به واقعيت بپيوندد مي تواند 
باع��ث كاه��ش هزينه ه��اي تحمي��ل ش��ده به 
مس��تاجران باش��د. البته اگر نگاه كلي به مساله 
داش��ته باشيم، اجراي اين طرح بيشتر از آنكه به 
نفع مستاجران باشد، بار دولت را سبك مي كند. 
همان طور كه اش��اره شد، بخش قابل توجهي 
از اس��ناد اجاره به دليل عدم تمايل به پرداخت 
ماليات بر ارزش افزوده و ترس از افشاي اطالعات 
مال��ي و ملكي، هن��وز به صورت ع��ادي تنظيم 
مي ش��ود كه در مورد امالك رهني، هنگام اتمام 
قرارداد ع��ادي و پس گرفتن امالك مش��كالت 
زي��ادي ب��راي مال��كان و صاحبان پ��ول وديعه 
ايج��اد مي كند كه موجب ارج��اع به دادگاه هاي 
حقوقي و هزينه هاي زيادي براي دولت مي شود.  
ام��ا در مورد نرخ كل��ي اجاره بها و رهن، بعيد به 
نظر مي رس��د موجب تغيير محسوسي در نرخ ها 

باش��يم. اين تصميم موجب نظم بيشتر 
در بازار اجاره بها و فراهم شدن امكانات 
بيشتر براي دولت و سازمان هاي مرتبط 
با بخش مس��كن در جهت برنامه ريزي 
بهتر و دقيق تر در بازار مس��كن خواهد 
ش��د. البته براي تاثيرگذاري بيشتر اين 
ط��رح  بايد دولت از طريق رس��انه هاي 
عمومي اطالع رس��اني كافي را به مردم 
انجام دهد تا از سوءاس��تفاده بنگاه هاي 

امالك جلوگيري شود. 
ركود عميق چند س��اله همچنان تا حدودي 
پا برجا اس��ت، اگرچه ممكن اس��ت اين ركود به 
زودي جاي خود را به حركت نسبتا سريع بدهد. 
البته كارشناس��ان بازار مسكن و ساختمان ركود 
را تا پايان سال آينده پيش بيني مي كنند اما بايد 
اذعان كرد كه پيش بيني ها مبناي محكمي ندارد 
چ��را كه ما رفت��ار مصرف كننده و س��رمايه گذار 
ايراني را هنوز خوب نمي شناسيم. خريداراني كه 
برخ��الف همه جاي دنيا در هنگام گراني به فكر 

خريد مي افتند!
اما چ��ه خوب يا چه بد ثب��ات قيمت خانه، 
اقتصاد بزرگ صنعت ساخت وساز را تحت تاثير 
بي س��ابقه يي قرار داده اس��ت. اگر در دهه هاي 
۶٠، ۷٠ و 8٠ خورش��يدي ركود مس��كن تنها 
س��بب بيكاري بنگاه��داران يا تع��دادي كارگر 
فصلي مي ش��د امروز اين ركود صنعت سيمان، 
فوالد، كاشي، شيشه، سنگ و ده ها گروه بزرگ 
صنعتي ديگر را از نفس انداخته چرا كه رش��د 
اين صنايع در ۵ س��ال اخير كم س��ابقه بوده و 
حت��ي »رده جهاني« اي��ران را در بس��ياري از 
بخش ه��ا افزايش داده اس��ت. صنايع س��يمان 
و ف��والد اي��ران اكن��ون به درجه ي��ي از بزرگي 
رسيده اند كه يك ركود فصلي مي تواند برايشان 
»كش��نده« باشد، چه برس��د به اينكه بخواهند 
س��ال ها رك��ود را تجرب��ه كنند. اكن��ون ديگر 
به مانند س��ال هاي دهه 8٠، س��يمان، فوالد و 
بس��ياري از مواد اوليه، »س��هميه اي« نيس��ت، 
بلكه بيشتر توليدكنندگان با مازاد توليد مواجه 
هس��تند، حال آنكه در گذشته كارخانه هاي ما 
حتي در ركود س��اختمان نيز مشكلي نداشتند 
چ��را كه ب��ه هرحال تولي��د آنها كمت��ر از نياز 
بازار بود و كش��ور كمبودها را از واردات تامين 

مي كرد. 
نكته جالب اينكه توجه مسووالن كشور به آن 
اندازه كه معطوف صنايعي نظير خودرو، انرژي و 
حتي هوايي است به بخش ساخت وساز نيست. 

گويا حتي كارشناس��ان اقتص��ادي نيز از ياد 
برده اند كه در بخش س��اختمان هزاران كارخانه 
كوچك و متوسط خصوصي مشغول به كار است 
كه نه تنها ميليون ها شغل ايجاد كرده بلكه سهم 
بزرگ��ي از توليد ناخالص داخلي كش��ور دارد و 
بي سبب نيست كه رشد يا ركود اقتصادي امريكا 
و چين همواره درست پس از اعالم شاخص هاي 

مسكن رخ مي دهد. 

گروه راه و شهرسازي   
اگرچه نرخ سود بانكي كاهش محسوسي داشته و به 
گفته بسياري از كارشناسان اين كاهش تاثير زيادي بر 
بازار مسكن داشته اما اين كاهش تنها به سود موجران 
و به ضرر تمام و كمال مس��تاجران تمام ش��ده اس��ت.  
در حال حاضر واقعيت نش��ان مي دهد، بيشتر موجران 
از رون��د معكوس نرخ رهن و اجاره س��خن مي گويند و 
معتقدند ضرر هاي ناشي از كاهش نرخ سود بانكي را بايد 
از طريق اجاره بها جب��ران كنند.   به هر حال از ابتداي 
س��ال 9۶ و با شروع كاهش نرخ س��ود بانكي دستوري 
وديع��ه موجران با جهش ١8٠درجه يي از اخذ وديعه به 

اخذ اجاره هاي سنگين تغيير مسير داده است. 

 اجاره فداي بازسازي مسكن 
در همين راستا احمدرضا جاللي مباشر امالك 
در اط��راف س��يدخندان با بيان اي��ن مطلب كه با 
كوچك ترين تلنگر اقتصادي، مس��تاجران نقره داغ 
مي ش��وند، گف��ت: بس��ياري از مال��كان نرخ هاي 
پيش��نهادي خود را به نرخ تورم، سود بانكي و نرخ 
دس��تمزد پيوند زده اند.  وي گفت: متاسفانه حتي 
مالكان منصف نيز معتقدند كه قيمت اجاره بها بايد 
افزايش يابد، چ��را كه عالوه بر موارد فوق، كيفيت 
س��اخت و سازها به قدري پايين آمده كه بنا حتي 
اگر نوساز هم باش��د نياز به تعميرات اساسي دارد 
و همين امر باعث ش��ده مالك به جاي آنكه س��ود 
سرمايه گذاري خود را در كوتاه ترين زمان دريافت 
كند چند س��الي بايد اجاره ه��اي دريافتي خود را 

صرف هزينه  بازسازي هاي تدريجي بنا كند. 

 نرخ ها دور از انصاف است 
شكر اهلل رضايي مش��اور امالك با بيان اينكه از 
ابت��داي س��ال 9۶ حدود ١٠ت��ا ١۵ درصد به نرخ 
اجاره افزوده ش��ده، گفت: متاس��فانه هيچ نظارت 
دقيق��ي براي قيمت اجاره وج��ود ندارد و نرخ هاي 
حاضر در بازار مس��كن دور از انصاف اس��ت و بايد 
مس��ووالن به خصوص نمايندگان مجلس فكري به 
حال نرخ اجاره ها داش��ته باشند.  وي تصريح كرد: 
قيمت هاي اجاره از ابتداي س��ال 9۶ حدود ۵٠ تا 
١٠٠ هزار تومان در مركز و در جنوب ش��هر اضافه 
ش��ده اس��ت. وي ادامه داد: در حال حاضر بيشتر 
مشاوران امالك به مس��تاجران پيشنهاد مي كنند 
با ن��رخ لحاظ ش��ده توس��ط موجران ب��ه صورت 
مس��المت آميز كنار بيايند، زي��را وضعيت نرخ هاي 
اج��اره به خاط��ر كاهش نرخ س��ود بانكي و ركود 

اقتصادي متشنج شده است. 
وي همچنين گفت: رقم اجاره در شمال و غرب 
تهران نيز از ابتداي س��ال 9۶ نس��بت به س��ال 9۵ 
در هر مترمرب��ع از ٢٠٠ هزار توم��ان تا ۴٠٠ هزار 
تومان رش��د داش��ته اس��ت. احمدرضا روزبه مشاور 
امالك در مركز شهر با بيان اين مطلب كه از تابستان 
امسال تقاضا براي اجاره بسيار كم شده بود، گفت: از 
ابتداي تابس��تان 9۶ با توجه به تغييرات و تنش هاي 
اقتصادي در بهترين فصل اجاره نيز عقد قراردادهاي 
اجاره با كمبود شديدي روبرو شد.  وي افزود: بيشتر 

قراردادهاي مراجعان به دفتر امالك براي تمديد بود 
كه با يك پول شيريني فيصله پيدا كرد و ما نتوانستيم 
از اجاره نامه ها درآمد خوبي داشته باشيم. به طور كلي 
مي توان گفت، دفتر بازار اجاره در تابستان 9۶ با چند 

كيلو شيريني بسته شد.
روزب��ه با بي��ان اينكه ب��ازار اجاره فص��ل پاييز و 
زمس��تان نيز تعري��ف چنداني نداش��ت، تاكيد كرد: 
بيشتر مستاجران به دنبال تمديد هستند و معتقدند 
اسباب كشي ضررو زيان زيادي بر دوش خانواده شان 
مي گ��ذارد.  وي در نهاي��ت گفت: به هر حال، س��ال 
9۶ س��ال مطلوبي براي عقد ق��رار دادهاي اجاره به 
خصوص در بين همكاران جنوب ش��هر و مركز شهر 
نبود، زيرا بسياري از تمديد ها يا پشت نويسي شد يا با 

يك هزينه بسيار اندك انجام شد. 

 خانه هاي كوچك روي بورس 
جمش��يد آهي مش��اور امالك در جنوب ش��هر 
ني��ز در اين مورد گفت: ما منتظر كاهش معامالت 
در بازار مس��كن بودي��م زيرا در چند س��ال اخير 
مسووالن نتوانسته بودند نظارت و مديريت درستي 
روي نرخ ها داش��ته باش��ند.  وي گف��ت: البته در 
جنوب ش��هر موج��ران فايل اجاره خ��ود را بعد از 
چند ماه يعني از ابتداي ماه دوم تابس��تان به علت 

نبود متقاضي با قيم��ت پايين تري عرضه كردند و 
اين تنها دس��تاورد ركود چند ساله بود. آهي ادامه 
داد: با ركود ساخت وس��از در چند سال اخير تقاضا 
براي فايل هاي س��وييت و تك اتاق هاي ما به شدت 
كاهش مي يابد، زيرا مهاج��ران و كارگران كمتري 
وارد ته��ران ش��ده اند.  وي تصريح كرد: البته هنوز 
ه��م خانه ه��اي كوچك روي بورس اس��ت و ركود 
بيشتر متراژهاي باال را تحت تاثير قرار داده است. 

 مالكان اجاره مي خواهند 
همت اهلل ش��كوري مش��اور امالك ب��ا بيان اين 
مطلب كه روس��اي مش��اوران امالك معتقد بودند 
امس��ال قيمت اجاره رقم قابل توجهي نبوده و رقم 
آن بيشتر از ۵تا ١۵ درصد نيست، گفت: اما به طور 
رسمي و آنچه در بازار مشهود است، قيمت اجاره ها 
در هم��ان ابت��داي س��ال با افزاي��ش ١٠ درصدي 

روبه رو بوده است. 
 وي افزود: متاس��فانه به دليل كاهش نرخ سود 
بانكي بس��ياري از مالكان حاضر نيستند ملك خود 
را به صورت رهن كامل در اختيار مس��تاجران قرار 
دهند و هميش��ه چش��م انتظار اجاره هستند و در 
ح��ال حاضر قيمت هاي اجاره كمتر از يك ميليون 

تومان در مركز شهر ناياب شده است. 

تالطم نرخ اجاره با نوسان در بازارهاانتفاع دولت و مستاجران از حذف ماليات

ايمان رفيعي 
كارشناس ساخت وساز 

مصطفي قلي خسروي 
رييس اتحاديه مشاوران 

امالك تهران 

تعداد معامالت سال 96

اجاره نامهمبايعه نامهكل قراردادهاسالماه

فروردين
١٣9۵۶9۵٣9٣۶٠۷۶٣١۷۷٣

١٣9۶۵۶۶۴٣٢888١٢۶9١٢

ارديبهشت
١٣9۵١٢899٠۶٣۷۵8۶٢١۴٠

١٣9۶١١٣۴۷٣۵۶8١٣۵۵٠8۶

خرداد
١٣9۵١۴999٠۶١99۶8۵٢٠9

١٣9۶١٣١١٢١۵۶٠۴8۷٣۷٢۴

تير
١٣9۵١٣٣۶١۶۵۷٠۶۷۷۴۴۶۷

١٣9۶١٢۴9۷٢۵٣١8٢۷٠۵۶8

مرداد
١٣9۵١۴٣٠١۷۶٣۵۵۷۷۷٠۶۷

١٣9۶١٣٣9٠۷۶٠۶8١۷١8۴۴

شهريور
١٣9۵١٢۴١۷8۵۵۵۷8۶۶۷٠۷

١٣9۶١١١١٠٢۵٣٠9۶۵۶۷۵۶

مهر
١٣9۵١٠9٢٢۷۵٠١١8۵۷٣۶٠

١٣9۶١١٠8۶۶۵٢9۶٣۵۶۶۵٣

آبان
١٣9۵١٠9٢٢۷۵٠١١8۵۷٣۶٠

١٣9۶99١89۵٠8۵٢۴۷١١٣

آذر
١٣9۵9۷۵٣٠۴۶9۴۶۴9٠۷١

١٣9۶١٠٣٣١٠۵۷١9٠۴۴8٣۴

دی
١٣9۵١١8٣٠۶۶٠9٢۷۵۵۴٣۷

١٣9۶١١٠٠8٣۶٢۷98۴۵۷8۴

بهمن
8۵۷۶۵۴٣۵۷۴۴٠8۷٣تا٢۶ بهمن 9۵

۷۷9١8۴۵١١٣٣١۶۴٢تا٢۶ بهمن 9۶
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دانشوفن10
  ساده شدن انتقال

كلمات عبور از »گوگل كروم« 
هنس ايندي�ا  گ��وگل ديروز اعالم كرد با اس��تفاده 
از تازه ترين به روزرس��اني سيس��تم عامل كروم، كاربران 
مي توانن��د كلم��ات عبور ذخي��ره ش��ده در نرم افزارهاي 
مديريت كلمات عبور را به س��ادگي منتقل كنند. با اين 
به روزرساني كاربران به س��ادگي قادر به انتقال اطالعات 
ذخيره ش��ده در برنامه هايي همچ��ون 1Password يا 
LastPass خواهن��د بود. براي بهره مندي از اين قابليت 
تازه، كاربران نسخه هاي اندرويدي و روميزي مرورگر كروم 
 chrome: //flags/#PasswordExport بايد دستور
را در بخ��ش آدرس تايپ كنند و دكمه Enter را فش��ار 
دهن��د. پ��س از آن كاربر مي توان��د با مراجعه ب��ه زبانه 
Manage Passwords در من��وي تنظيم��ات آيكون 
جديدي را بيابد كه حاوي فهرس��ت كلمات عبور ذخيره 
شده اس��ت. در همين بخش قابليت انتقال كلمات عبور 
در نظر گرفته ش��ده و آنها بايد بسته حاوي اين اطالعات 
 csv را بارگ��ذاري كنند. اين اطالع��ات در فايلي با فرمت
ذخيره مي ش��ود. خدمات يادش��ده در نس��خه هاي مك، 
 وين��دوز، لينوك��س و ك��روم او اس و درنهاي��ت اندرويد 

در دسترس خواهد بود. 

  پخش زنده مسابقه فوتبال
در »توييتر«

ورايت�ي  توييت��ر ق��رارداد جدي��دي ب��ا »لي��گ 
برترفوتب��ال امري��كا« امض��ا ك��رده ت��ا در ه��ر فصل از 
مس��ابقات فوتب��ال ۲۴ ب��ازي را به ط��ور زن��ده ب��راي 
 كاربران��ش پخش كن��د. توئيتر قراردادي س��ه س��اله با 
Major League Soccer )لي��گ برت��ر فوتبال مردانه 
امري��كا( امضا كرده تا هر هفت��ه ويديويي از لحظات برتر 
مسابقات زنده پخش كند. همچنين طبق اين قرار مي تواند 
در هر فصل از بازي ها ۲۴ بازي را به طور زنده پخش كند.  
سال گذشته MLS با فيس بوك همكاري مشابهي انجام 
داد تا بخش هايي از بازي هاي هفتگي را به طور زنده پخش 
كند. قرارداد توييتر باMLS بخشي از گام بلند اين شركت 
براي گس��ترش فعاليت هاي خود و رقابت با شركت هايي 
مانند فيس بوك، يوتيوب و آمازون است. هدف از اين اقدام 
نيز جذب مخاطبان بيشتر است. در هر فصل از مسابقات 
فوتبال ۲۴ بازي در شبكه هاي تلويزيوني يونيويژن به زبان 
اسپانيايي پخش مي شود. طبق قرارداد اين بازي ها به زبان 
انگليسي در اختيار كاربران توييتر قرار مي گيرد. در همين 
راستا توييتر يك بازي فوتبال در 1۰ مارس را به طور زنده 

پخش مي كند. 

 روبات خوش اخالق به بدافزار 
آلوده شد

 Pepper وي ت�ري  يك ش��ركت امنيتي توانس��ت
روب��ات خوش خلق��ي را كه به عل��ت توانايي هاي خود در 
زمينه معاشرت با ديگران شهرت دارد، به بدافزاري مخرب 
آلوده كند. ش��ركت امنيتي IOActive اعالم كرد روبات 
 NAO يادش��ده و همين طور روبات مشابه ديگري به نام
كه هر دو توسط شركت ژاپني سافت بانك توليد شده اند 
به راحتي قابل آلوده شدن هستند و بدافزارها و باج افزارهاي 
خطرناكي روي آنها قابل نصب اس��ت. امروزه جنايتكاران 
فضاي مجازي به طور گسترده از باج افزارها براي جمع آوري 
پول به ازاي رمزگش��ايي از داده هاي خصوصي قفل ش��ده 
كاربران استفاده مي كنند. تا به حال اقداماتي از اين دست 
مح��دود به رايانه ها و گوش��ي ها بود و ح��اال دامنه آن به 
روبات ها هم كشيده شده است. با استفاده از باج افزار و قفل 
كردن روبات ها مي توان مديران شركت هاي تجاري را براي 
دريافت پول براي رمزگشايي از چنين اطالعاتي تحت فشار 
گذاش��ت و طوالني شدن چنين اختالالتي مي تواند براي 
موسس��ات بازرگاني و دولتي مشكالت جدي ايجاد كند. 
همچنين نصب بدافزار روي روبات ها موجب خواهد شد تا 
آنها رفتارهاي نامناسبي از خود نشان دهند و به عنوان مثال 
با زباني بد و نامناسب سخن بگويند يا روي نمايشگرهاي 

خود فيلم هاي هرزه نگارانه نمايش دهند. 

  تغيير نام
سيستم عامل اندرويد »وير«

اندرويد س�نترال  گ��وگل قصد دارد نام سيس��تم 
عامل خود براي ساعت هاي هوشمند اندرويدي موسوم به 
اندرويد وير را تغيير دهد و نام جديد وير او اس را براي آن 
برگزيند. اگرچه برخي شركت هاي تجاري محصوالتي را با 
استفاده از اين سيستم عامل توليد كرده اند، اما اندرويد وير 
هرگز به يك سيس��تم عامل مشهور و پرطرفدار در دنياي 
محصوالت همراه مبدل نشد و ظاهرا گوگل اميدوار است 
با تغيير نام تا حدي بر اين مشكل غلبه كند. برخي منابع 
خبري نزديك به گوگل تصويري از محيط و رابط كاربري 
Wear OS منتش��ر كرده اند كه قابليت Nearby را در 
بخ��ش خدمات گوگل پلي نمايش مي ده��د. اين قابليت 
زماني فعال مي ش��ود كه ساعتي مجهز به همين سيستم 
عامل در اطراف آن شناسايي شده و دو ساعت بخواهند به 
يكديگر متصل شوند. در تصوير منتشر شده لوگوي جديد 
و رنگارنگي مشاهده مي شود كه تقليدي از رابط كاربري و 
ظاهر Google Assistant محس��وب مي شود. از جمله 
ساعت هاي مجهز به سيستم عامل اندرويد وير مي توان به 
 Huawei و   Samsung Gear Live، Moto 36۰

Watch اشاره كرد.  

 بسته شدن هزاران حساب 
»توييتر« به علت مزاحمت

ديجي�ت  توييتر براي مقابله ب��ا افرادي كه اقدام به 
كپي كردن و بازنش��ر گسترده و بدون اجازه توييت هاي 
ارسالي كاربران مي كنند، هزاران حساب كاربري متخلف 
را مس��دود كرده است. حس��اب هاي بسته شده متعلق 
به گروه��ي از كاربران بوده اندك��ه توييت هاي مختلفي 
را ب��ه اش��تراك گذاش��ته و در مواقعي با ارس��ال حجم 
زيادي از توييت ها نس��بت به حمالت تخريبي نس��بت 
به ديگر كاربران اقدام مي كردند. همچنين در بس��ياري 
از موارد، مالكان حس��اب هاي متخل��ف حقوق مالكيت 
معن��وي ديگر كاربران را نقض مي كردند. متخلفان براي 
به اشتراك گذاري س��ريع و بدون اجازه محتواي مدنظر 
 Tweetdeck خود از س��رويس ها و خدماتي همچون
استفاده مي كردند. توييتر اعالم كرده كه چنين اقداماتي 
نقض صريح سياست هاي اين شركت محسوب مي شود و 
هيچ فردي حق ندارد از اين شبكه اجتماعي براي ارسال 

انبوهي از هرزنامه ها استفاده كند. 

اخبار

وزير ارتباطات: 

نمي توانيم ارائه خدمات را به خارجي ها بدهيم 
وزير ارتباطات گفت: بومي ش��دن زيرساخت 
براي تح��ول ديجيتال يك پيام رس��ان ضرورت 
اس��ت و ما نمي توانيم مباح��ث اقتصادي، نظام 
بانك��ي و پرداخت م��ان را ب��ه س��رويس دهنده 
خارجي واگذار كنيم و بي تفاوت باش��يم. نسبت 
به نياز مردم هم نمي توان بي تفاوت بود، بنابراين 

اين كار همت همگاني مي طلبد. 
محمدجواد آذري جهرمي در جمع خبرنگاران، 
با بيان اينكه عقالي كشور در شوراي عالي فضاي 
مجازي س��ندي را طراحي كردن��د كه بندهاي 
مختلف��ي دارد اظهار كرد: اين طور نيس��ت كه با 
اعطاي وام مشكل حل شود، مشكل پيام رسان ها 
فقط مشكل مالي و حتي اعتمادي نيست. مردم 
باي��د از پيام رس��ان هاي بوم��ي اس��تفاده كنند، 
كسب وكارش��ان را روي خدمات بوم��ي بياورند 
كه امنيت بيشتر، كيفيت بهتر و سرعت باالتري 

داشته باشد. 
وي اف��زود: به لحاظ حاكميتي كالن داده هاي 
م��ا نبايد خارج از كش��ور ذخيره ش��ود، ما بايد 
بتوانيم نظام اقتصادي را درون كشور و حاكميت 
خ��ود مديري��ت كنيم. ام��ا اگر نظ��ام پرداخت 
نداشته باش��يم و بدون اعتماد مردم نمي توانيم 
از آنه��ا دع��وت كني��م، بنابراين باي��د اعتماد و 

زيرساخت هاي پرداخت فراهم باشد. 
وزي��ر ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات با بيان 
اينك��ه در مصوبه ش��وراي عالي فض��اي مجازي 
ذكر ش��ده كه پيام رس��ان هاي مجاز مي توانند از 
تس��هيالتي ازجمله وام و اختص��اص پهناي باند 
به��ره  بگيرند، افزود: مركز ملي فضاي مجازي در 
كارگروهي كه بين دس��تگاه ها داشته، شناسايي 
پيام رسان هاي مجاز را انجام داده و اين ليست به 
صورت مكتوب به ما نيز اعالم شده است. كساني 
كه شناسايي شوند، ارجاع شده و اين تسهيالت 

مي تواند در اختيارشان قرار گيرد. 
آذري جهرم��ي با بيان اينكه در مصوبه ش��ورا 
وظايف تمام دستگاه ها آمده است، گفت: وزارت 
ارتباط��ات بايد به اين پيام رس��ان ها پهناي باند 
م��ي داد كه تاكن��ون بي��ش از 3۰۰ گيگابيت بر 
ثانيه در اختيارش��ان قرار گرفته است. همچنين 

رك و فضاي س��رور نيز به آنها داده ش��ده است. 
اي��ن پيام رس��ان ها به باند معرفي مي ش��وند و با 
سفته هاي امضا شده مي توانند تسهيالتي مطابق 

با مصوبه بگيرند. 
وي ادامه داد: هر يك از دس��تگاه ها از جمله 
آموزش و پرورش، بانك مركزي، وزارت ارش��اد، 
قوه قضاييه و سازمان صداوسيما وظايفي دارند. 
مرك��ز مل��ي فضاي مج��ازي بايد گ��زارش دهد 
ك��ه هر دس��تگاه چه ميزان اق��دام را پيش برده 
اس��ت. ما به عنوان حاكميت بايد زيرساخت هايي 
كه چارچوب قانوني آن مش��خص است را انجام 
دهيم و اين مساله تنها برعهده وزارت ارتباطات 
نيس��ت. حتي خود پيام رس��ان ها ه��م وظايفي 

برعهده دارند. 
وزي��ر ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات با بيان 

اينكه عده يي به ص��ورت كلي از وزارت ارتباطات 
مطالب��ه دارند كه پيام رس��ان بومي راه بيندازند، 
گفت: ما در چارچوبي كه مصوب ش��ده وظايف 
خ��ود را انج��ام مي دهي��م و از باقي دس��تگاه ها 
ه��م پيگيري مي كني��م حتي بيش از س��ه بار با 
دس��تگاه ها مكاتبه كرديم كه چارچوب هاي الزم 

را انجام دهند. 
اينكه پيام رس��ان ها  با بي��ان  آذري جهرم��ي 
ه��م باي��د براي بهب��ود كيفيت خ��ود كار كنند 
و ش��فاف باش��ند، اظهار كرد: ما از پيام رسان ها 
انتظ��ار نداري��م ك��ه از همان ابت��دا در ترازهاي 
يك بين المللي باش��ند اما بايد كارش��ان را پيش 
ببرند و از كس��ب وكارهاي داخلي حمايت كنند. 
كانال هاي��ي ك��ه در پيام رس��ان هاي خارجي نام 
داش��ته و ثبت شدند و داراي شناسنامه هستند، 

وقتي مي خواهند وارد پيام رسان بومي شوند بايد 
با فعاليت شان با هماهنگي وزارت ارشاد تسهيل 
ش��ود. همچني��ن پيام رس��ان ها بايد نس��بت به 
درخواست هاي خارج از ضوابط و مقررات محكم 

و پاسخگوي حريم خصوصي مردم باشند. 
وي با تاكيد بر ملي بودن موضوع بومي شدن 
پيام رسان ها گفت: تمام دستگاه هايي كه مخاطب 
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي هستند، بايد 
فعالي��ت كنند. بنا به گ��زارش مركز ملي فضاي 
مجازي بيش��ترين پيشرفت در حوزه هاي مربوط 
به وزارت ارتباطات بوده اس��ت. از خود شركت ها 
ه��م باي��د مطالبه ش��ود و آنها به ني��از مردم و 

كسب وكارها پاسخگو باشند. 
وزي��ر ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات درباره 
مشكالت آنتن دهي اپراتورها، اظهار كرد: باتوجه 

به محدوديت هايي كه از س��مت ساكنان مناطق 
شهري وجود دارد مشكالتي در زمينه آنتن دهي 
اپراتورها وجود دارد. نبود يك ادبيات واحد بين 
ش��هرداري و اپراتورها باعث مي شود نقاطي كه 
بايد براي زدن س��ايت اختصاص يابد، در اختيار 
اپراتورها قرار نگيرد يا بعضا مش��اهده مي ش��ود 
در برخي مناطق ش��هري س��ايتي نصب شده و 

ساكنان آن منطقه به دادگاه شكايت كردند. 
س��ايت  وقت��ي  داد:  ادام��ه  آذري جهرم��ي 
جمع آوري ش��ود، اپراتورها دچار مشكل خواهند 
ش��د. ش��ايد در 1۰۰ روز اخي��ر م��ا ۴۰ حك��م 
جم��ع آوري س��ايت هاي موباي��ل در ته��ران را 

داشتيم.
با جمع آوري س��ايت و خاموش كردن برقش 
نخستين اتفاقي كه مي افتد اين است كه پوشش 
منطقه دچار مش��كل مي شود. براي اين موضوع 
كارگروهي بين سازمان تنظيم مقررات ارتباطات 
و معاون��ت امور ش��هرداري تهران ش��كل گرفته 
است كه به يك گفتمان واحد برسيم و مشكالت 

را حل كنيم. 
 وي با بيان اينكه شهرداري بايد فضايي مناسب 
در اختي��ار اپراتوره��ا ق��رار دهد ك��ه از مناطق 
مسكوني مردم فاصله داشته باشد و آنها طراحي 
خود را مبتني بر اين نقاط در نظر بگيرند، افزود: 
س��ازمان تنظيم مقررات ارتباطات نيز در حوزه 
نظ��ارت وظايفي برعه��ده دارد و باي��د به مردم 
گزارش دهد. همچنين س��امانه يي در نسخه وب 
راه افتاده و نس��خه موبايلي آن نيز تا پايان هفته 
آماده مي شود كه مش��تركين مي توانند گزارش 

كنند چه نقاطي دچار اشكال است. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات خاطرنشان 
كرد: عموم م��ردم هم مي توانن��د ببينند كه در 
چ��ه نقطه يي اختالل وجود دارد و مربوط به چه 
اپراتورهاي��ي با ذكر نقطه مكاني اس��ت. طبيعتا 
اپراتورها خودشان هم مي بينند كجا مشكل دارند 
و براي حل مش��كل خود برنامه ريزي مي كنند و 
اين هم عامل رقابت براي اپراتورهاست تا كيفيت 
سرويس ش��ان را بهبود ببخش��ند. اميدواريم در 
سال آينده باعث كاهش نقاط مشكل دار شويم. 

سي  نت  
اس��تفاده مقامات دولتي استراليا از پيام رسان چيني وي چت توسط وزارت دفاع و امنيت 

اين كشور ممنوع اعالم شد. 
براس��اس گزارش هاي پايگاه خبري AFR، مقامات دولتي و بلندپايه استراليا از اين پس 
نبايد از اپليكيشن پيام رسان وي چت استفاده كنند. اين اقدام كه توسط وزارت دفاع و امنيت 
اس��تراليا صورت گرفت و اعالم شد، به نظر مي رسد تحت تاثير اقدامات مشابه اياالت متحده 
امريكا عليه غول هاي تكنولوژي چيني و اتهام به جاسوسي گوشي هاي هوشمند چيني بوده 
است چراكه چندي پيش دونالد ترامپ اعالم كرد كه استفاده مقامات كاخ سفيد از گوشي هاي 
هوشمند و دستگاه هاي الكترونيكي چيني موجب شده است كه اطالعات محرمانه بسياري از 

آنها و دولت امريكا به سرقت برود. 
به دنبال اتهام زني هاي اياالت متحده، اس��تفاده و خريد گوش��ي هاي هوشمند با برندهاي 
چيني ممنوع اعالم شد؛ اين در حالي است كه روز گذشته، اين پيام رسان چيني موفق شد 
تعداد كاربرانش را به بيش از يك ميليارد نفر برساند كه البته همه كاربرانش چيني نيستند و 

به نظر مي رسد از ساير كشورهاي جهان نيز از اين پيام رسان استقبال خوبي كرده اند. 
حاال اعالم ممنوعيت اس��تفاده مقامات دولتي، بلندپايه و ساير كاربران استراليايي از اين 
پيام رس��ان چيني بار ديگر شك و ش��بهه هايي را درباره امنيت سايبري و حفاظت اطالعات 
ش��خصي و محرمانه كاربران در پلت فرم وي چت ايجاد كرده است و بسياري از مردم درباره 
اينكه آيا اصال پلتفرم هاي مورد استفاده آنها امن هست يا خير، سواالت بي پاسخ بسياري دارند. 
كريس وراي - رييس FBI - ماه پيش گفته بود كه به هيچ عنوان محصوالت تكنولوژي 

چيني همچون »هواوي« و» زد تي اي« قابل اطمينان نيستند.

سي ان ان  
 الون ماس��ك اعالم كرده مشغول س��اخت فضاپيمايي براي سفر به مريخ است و در 

نيمه اول ۲۰1۹ ميالدي پروازهايي كوتاه مدت با آن انجام مي دهد. 
طي يك جلسه پرسش و پاسخ در كنفرانسSXSW الون ماسك اعالم كرد: اسپيس 

ايكس آماده است تا فضاپيماي سفر به مريخ را در ۲۰1۹ به آسمان بفرستد. 
 ماس��ك در اين باره گفت: ما مش��غول س��اخت نخس��تين فضاپيما يا كش��تي بين 
س��ياره يي هستيم و احتماال مي توانيم در نيمه اول س��ال آتي ميالدي با آن پروازهايي 

كوتاه مدت انجام دهيم. 
 او در اين باره افزود: در كوتاه مدت فضاپيماي مريخ س��اخته مي ش��ود. اين امر نشان 
مي دهد ش��ركت ها و كشورهاي ديگر نيز مي توانند چنين فضاپيمايي را بسازند. در حال 
حاضر بس��ياري از آنها تصور نمي كنند چنين چيزي انجام ش��دني باشد. بنابراين اگر به 
آنه��ا نش��ان دهيم اين كار امكانپذير اس��ت، آنها مي توانند فضاپيماه��اي خاص خود را 

بسازند. 
اين درحالي است كه ماسك سال گذشته گفته بود موشك BFR اين شركت روزي 
مي تواند مردم را روي زمين و از ش��هري به ش��هر ديگر جابه جا كند. به طوري كه فاصله 

ميان نيويورك تا شانگهاي در 3۰دقيقه طي مي شود. 
او امي��دوار ب��ود اين موش��ك در ۲۰۲۲ ميالدي در مريخ فرود بيايد و در نخس��تين 
ماموري��ت محموله هايي به اين س��ياره ارس��ال كند. موش��ك مذكور به تدري��ج افراد و 

متعلقات شان را نيز مي تواند حمل كند. 
 هدف نهايي اين شركت ايجاد يك كلوني در سياره سرخ رنگ بود. 

انگجت  
 موسس��ه امنيتي كاسپراسكاي از شناس��ايي بدافزار پيچيده و خطرناكي خبر داده كه با 
حمايت يكي از دولت هاي جهان طراحي ش��ده و براي نفوذ به رايانه ها از روترهاي اينترنتي 

استفاده مي كند. 
بدافزار يادش��ده كه Slingshot نام دارد، حمالت خود را به صورت كامال مخفيانه و اليه  
اليه انجام مي دهد و ابتدا روترهاي MikroTik را هدف قرار مي دهد. اين بدافزار ابتدا يك 
فايل library را حذف و به جاي آن كدهاي مخربي را جاس��ازي مي كند و بارگذاري بقيه 

كدهاي آلوده نيز به همين شيوه انجام مي شود. 
س��پس حمله بدافزار Slingshot به رايانه ش��خصي در دو مرحله صورت مي گيرد. در 
مرحله اول هسته سيستم عامل رايانه هدف قرار گرفته و آلوده مي شود و بدافزار به حافظه و 
اطالعات ذخيره ش��ده دسترسي عمقي پيدا مي كند. در مرحله دوم كدهاي مخرب با هدف 
هماهنگ سازي فعاليت هاي خود، مديريت فايل هاي سيستمي و فعال و هوشيار نگهداشتن 

بدافزار اقداماتي را انجام مي دهند. 
اين بدافزار در فايل هاي به دقت رمزگذاري ش��ده مخفي مي شود و لذا شناسايي و مقابله 
با آن بس��يار دشوار است. كدهاي مورد استفاده براي نگارش اين بدافزار از سال ۲۰1۲ فعال 
بوده اند و البته هنوز مش��خص نيست كدهاي يادش��ده براي چه فعاليت هاي مخربي به كار 
گرفته شده اند. گمانه زني هاي كاسپراسكاي با توجه به انگليسي بودن بخش عمده كدنويسي ها 
و روان بودن زبان به كار گرفته شده، نشان مي دهد كه احتماال يك يا تعدادي از كشورهاي 
عضو گروه پنج چشم )امريكا، انگليس، استراليا، نيوزيلند و كانادا( در نگارش اين بدافزار مخرب 

دخالت داشته اند. 

استفاده از »وي چت« ممنوع شد حمله بدافزارها از طريق روترهاي اينترنتيارسال ماسك فضاپيماي سفر به مريخ تا ۲۰۱۹

فراسو سايبرفضا

رگوالتوري 
 رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از اجراي 
طرح احراز اصالت تجهيزات داراي س��يم كارت )رجيستري( براي 

برند گوشي »شيائومي« خبر داد. 
حس��ين ف��الح جوش��قاني گفت: در راس��تاي حف��ظ حقوق 
مش��تركان و جلوگي��ري از فروش گوش��ي هاي قاچ��اق به جاي 
گوش��ي هاي قانوني به مردم، همزمان با اجراي طرح احراز اصالت 
تجهيزات داراي س��يم كارت براي برندهاي سوني و تكنو از شنبه 
۲6 اسفندماه ۹6، نشان شيائومي هم مشمول اين طرح مي شود. 
وي درب��اره فرآيندهايي كه كاربران گوش��ي تلفن همراه بايد 
از آن مطلع ش��وند، افزود: كاربران بايد هنگام خريد گوشي تلفن 
همراه مش��مول طرح احراز اصالت تجهيزات داراي سيم كارت، با 
 )IMEI( شماره گيري كد دستوري #۷۷۷۷* شناسه بين المللي
گوشي را اس��تعالم كنند و اگر پاسخ آن مثبت بود با اطمينان از 
قانوني بودن گوش��ي، آن را خريداري كنند. همچنين كاربران در 
هنگام خريد گوش��ي عالوه بر اس��تعالم IMEI، بايد دقت كنند 
روي جعبه يا كارت گارانتي، كد فعال س��ازي گوش��ي درج ش��ده 
باشد و درصورت نبودن كد فعال سازي از خريد گوشي خودداري 
كنند. فالح تصريح كرد: فراين��د ديگري كه خريداران بايد انجام 
دهند فعال س��ازي گوشي است، هر مشترك پس از روشن كردن 
گوش��ي با استفاده از كد فعال سازي درج شده روي جعبه گوشي 

يا كارت گارانتي از طري��ق كد #۷۷۷۷* با انتخاب گزينه دوم با 
عنوان »فعال سازي« با وارد كردن شناسه IMEI گوشي و شماره 
س��يم كارتي كه از آن روي اين گوش��ي استفاده خواهد شد و كد 
فعال س��ازي، گوش��ي خود را فعال كند. پس از آن كاربر پيغامي 
را با اين مضمون كه در حال فعال س��ازي چه نوع گوش��ي با چه 
مشخصاتي است دريافت مي كند كه درصورت تاييد كاربر گوشي 

در شبكه براي وي فعال مي شود. 
وي درباره خريد گوش��ي هاي دست دوم اظهار كرد: يكي ديگر 
از فرآيندهاي ضروري كه كاربران بايد از آن اطالع داش��ته باشند 

فرآيند »انتقال مالكيت« است.

ديجيتال ترندز   
 گروه��ي از محقق��ان دانش��گاه »آر ام اي ت��ي« در ملبورن 
اس��تراليا براي نخستين بار موفق به توليد باتري قلمي خاصي 
ش��ده اند كه با كربن و آب كار مي كند و داراي قابليت ش��ارژ 

مجدد است. 
تولي��د اين بات��ري مي تواند زمينه را ب��راي خداحافظي با 
باتري هاي ليتيومي پردردسر كه داغ شدن بيش از حد آنها به 

يك معضل خطرناك مبدل شده، فراهم آورد. 
در ح��ال حاضر تنه��ا يك نمونه اوليه از اي��ن باتري توليد 
ش��ده، اما محققان مي گويند توليد آن گام بلندي در راستاي 
دسترس��ي به منابع انرژي پايدار و دوس��تدار محيط زيس��ت 

است.
گروه س��ازنده اميدوارند كه ظرف ۵ تا 1۰ سال آينده اين 
باتري قابلي��ت رقابت با باتري هاي ليتيومي موجود در بازار را 
داش��ته باش��د. اگر چه باتري هاي ليتيومي در مجموع كمك 
ش��اياني به پيشبرد فناوري و افزايش اس��تفاده از محصوالت 
الكترونيك كرده ان��د، اما آنها از منابعي كمياب و گران قيمت 
براي تامين انرژي به��ره مي گيرند و همين امر باعث تحميل 
هزينه هاي زياد، پايان س��ريع منابع مح��دود فعلي و آلودگي 

شديد محيط زيست مي شود. 
اما باتري قلمي توليد ش��ده با استفاده از آب و كربن هيچ 

يك از اين مش��كالت را نخواهد داش��ت. كربن ماده يي ارزان 
قيمت و س��هل الوصول در طبيعت اس��ت و نحوه توليد انرژي 
توس��ط اين باتري به گونه يي اس��ت كه باعث انتشار كربن در 
طبيع��ت در وضعي��ت در حال س��وختن يا به صورت ش��عله 
نمي ش��ود. لذا اين باتري در مقايس��ه ب��ا باتري هاي ليتيومي 

سازگاري بسيار بيشتري با محيط زيست دارد. 
نمونه اوليه اين باتري كه ۵.۵س��انتي متر مربع فضا اشغال 
مي كن��د، معادل يك بات��ري ليتيومي در همي��ن ابعاد انرژي 
ذخيره مي كند و تالش ها براي ارتقاي ظرفيت ذخيره س��ازي 

انرژي توسط آن در جريان است.

توليد نخستين باتري قلمي دوست دار محيط زيست گوشي هاي »شيائومي« به طرح رجيستري افزوده شد

دريچهرويداد
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 فعالي�ت كارخانه نيش�كر هفت تپه ازس�ر 
گرفته ش�د-دزفول| توليد شكر در كشت و صنعت 
نيشكر هفت تپه در اس��تان خوزستان پس از يك هفته 
تعطيلي با توافق حاصل ش��ده بين كارگران و كارفرما از 
ديروز )دوش��نبه( ازسر گرفته ش��د. كارگران بخش هاي 
مختلف اين ش��ركت از روز يك ش��نبه 13 اسفند ماه به 
مدت يك هفته به دليل پرداخت نش��دن حقوق ماه هاي 
دي، بهمن و نيز پاداش و عيدي پايان سال دست از كار 

كشيدند و توليد شكر در اين شركت را متوقف كردند. 
در پي توافق حاصل ش��ده بي��ن كارگران معترض و 
مديريت اين شركت، مقرر شد با ازسرگيري فعاليت در 
اين شركت بزرگ توليد شكر، پرداخت حقوق معوقه دي 
م��اه كاركن��ان از امروز آغاز و از هفت��ه آينده نيز عيدي 
و پاداش آنان پرداخت شود. همچنين عمليات برداشت 
نيشكر از مزارع از عصر روز يك شنبه در اين شركت آغاز 
شده و انتقال نيشكر به آسياب كارخانه نيز در حال انجام 
اس��ت. حدود پنج هزار نفر از طريق فعاليت در ش��ركت 
كش��ت و صنعت نيش��كر هفت تپه در ش��مال اس��تان 

خوزستان امرار معاش مي كنند. 
 بازديد اس�تاندار مازندران از واحد توليدات 
س�ازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري -ساري| 
محمد اس��امي اس��تاندار مازندران، عباس��علي نوبخت 
معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كش��ور و همچني��ن ناصري رييس مركز ب��ذر و اصاح 
ژنتيك ب��ا همراهي زارع مديرعامل س��ازمان پارك ها و 
فضاي سبز شهرداري ساري، ديروز از واحد توليدات اين 

سازمان بازديد به عمل آوردند. 
 طي اين بازديد مديرعامل سازمان، گزارش كاملي از 
فعاليت هاي صورت گرفته در حوزه توليدات، جابه جايي 
و حفظ درختان در مسير پروژه هاي عمراني و همچنين 
رويك��رد س��ازمان مبني بر كاش��ت گونه ه��اي بومي و 
جنگلي در شهر ساري ارائه داد. استاندار مازندران ضمن 
اعام رضايتمندي از اقدامات خوب ش��هرداري س��اري 
بيان داش��ت: با اين اقدامات موثر و بهينه، ش��هر ساري 
تبديل به بانك ژن گياهان بومي ش��مال كش��ور خواهد 
ش��د. شايان ذكر است اسامي اس��تاندار مازندران، پس 
از بازديد و اعام رضايتمندي از عملكرد سازمان فضاي 
س��بز شهرداري س��اري، طي دس��توري رويكرد كاشت 
ان��واع گونه هاي بومي و جنگلي اين س��ازمان را به تمام 

شهرداري هاي استان مازندران اباغ كرد. 
 افزايش س�اعت كار قطار شهري در آستانه 
س�ال جديد-اصفهان| به درخواست مردم و با دستور 
ش��هردار اصفهان، ساعت كار مترو اصفهان تا ۲۸ اسفند 
و در آس��تانه س��ال جديد تا س��اعت ۲1 افزايش يافت. 
مديرعامل شركت بهره برداري مترو اصفهان، با اعام اين 
خبر گفت: طي روزهاي گذشته درخواست هاي مردمي 
زيادي مبني بر افزايش ساعات كار مترو به اين سازمان 
ارجاع شده كه بر اين اساس و با دستور شهردار اصفهان 
اين خواس��ته مردم عملي ش��د. عليرض��ا فاتحي اظهار 
داشت: اين موضوع براي رفاه حال مردم شهر اصفهان و 
در آستانه آغاز سال جديد صورت گرفت. او بيان كرد: در 
حال حاضر مترو اصفهان از ساعت 6:30 صبح تا ساعت 
۲1 به ش��هروندان عزيز اصفهان خدمت رساني مي كند. 
گفتني است خط يك مترو اصفهان هم اكنون از ايستگاه 
قدس واقع در ملك شهر تا ايستگاه آزادي )دروازه  شيراز( 

در خدمت شهروندان عزيز است.
 35 هزار تن كشمش ملكان به خارج از كشور 
صادر شد-تبريز| مدير جهاد كشاورزي ملكان در استان 
آذربايجان ش��رقي گف��ت: بيش از 35 هزار تن كش��مش 
امس��ال تاكنون از اين شهرستان به خارج از كشور صادر 
ش��ده است. حسن عليوند با بيان اينكه اين مقدار نسبت 
به سال هاي پرمحصول بيش از 35 هزار تن كاهش داشته 
اس��ت، افزود: كشمش صادراتي از نوع كاليفرني و تيزآبي 
است. او، س��رمازدگي و باياي طبيعي را از جمله عوامل 
كاهش ش��ديد توليد انگور و پايين آمدن صادرات امسال 
اعام كرد. عليوند خاطرنش��ان كرد: كش��مش صادراتي 
ملكان كه بي��ش از 60درصد ص��ادرات محصوالت باغي 
و زراعي اس��تان را شامل مي ش��ود به كشورهاي حاشيه 
خليج فارس، روسيه، اوكراين، آلمان، انگليس، كشورهاي 
آفريقايي، ارمنستان و چند كشور آسيايي صادر مي شود. 
 پليس مخالف ش�ادي و سرور مردم نيست-

س�نندج| معاون فرهنگ��ي اجتماعي فرمان��ده نيروي 
انتظامي استان كردستان با اشاره به اينكه حضور پليس 
در مراسم ها و مناس��بت ها به خاطر ايجاد امنيت است، 
گفت: پليس هيچ گاه مخالف شادي و سرور مردم نيست. 
س��رهنگ عبداله فاتحي در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: با مخان امنيت در چهارشنبه آخر سال و كساني 

كه امنيت مردم را برهم بزنند برخورد قانوني مي شود. 
او با اشاره به اينكه كلمه سرور و شادي ۲1بار در آيات 
قرآن تكرار شده است، افزود: منظور شادي و سروري كه 
در قرآن بيان شده، شادي كه براي ديگران آسيب زا باشد، 
نيست. فاتحي عنوان كرد: در مراسم هاي چهارشنبه آخر 
سال و نوروز امسال ۸6 نفر مصدوم داشتيم كه 70 نفر از 
اين تعداد را مردان و 16 نفر را بانوان تشكيل مي دادند. 

 طرح بازديد ش�بانه از كش�تارگاه هاي طيور 
شهرستان ري-ري| طرح بازديد شبانه كشتارگاه هاي 
طيور با حضور فرماندار و مسووالن شهرستان ري انجام 
شد. جمالي پور معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان 
ري در حاش��يه طرح بازديد شبانه كشتارگاه هاي طيور 
كه با حضور اداره تعزيزات شبكه بهداشت و دامپزشكي 
و اداره صنع��ت و معدن گفت: بازديد از كش��تارگاه هاي 
سطح شهرستان ري در نيمه شب انجام شد تا اطمينان 
پيدا كنيم كش��تار اين مجموعه ها درست و طبق اصول 

بهداشتي و رعايت ضوابط قانوني انجام شد. 
جمالي پور افزود: يقينا كشتارگاه هايي كه نكات منفي 
در اين بازديد داشته باشند توسط دستگاه هاي مسوول 
مورد تذكر قرار مي گيرند و اگر موارد تذكر آنها قابل رفع 
نباشد حتما برخورد قانوني توسط دستگاه هاي ذي ربط 
انجام خواهد شد و كشتارگاه هايي هم كه به وظايف خود 
به خوبي عمل كرده باشند و نكات بهداشتي را به نحوي 
رعايت كرده باش��ند مورد تش��ويق قرار خواهند گرفت. 
جمالي پور در پايان گف��ت: در اين بازديد تذكري مبني 
بر بازسازي و احياي فضاي بهداشتي يكي از كشتارگاه ها 
اعام و در صورت عدم رعايت تذكرات صادره نس��بت به 

پلمب مجموعه صنعتي اقدام خواهد شد. 
 برپاي�ي نمايش�گاه گل و گياه�ان زينتي در 
دانشگاه شهركرد-شهركرد| نمايشگاه گل و گياهان 
زينتي توليدي گلخانه هاي پژوهش��ي دانشگاه شهركرد 
همزمان با هفته منابع طبيعي افتتاح شد. رييس دانشگاه 
شهركرد گفت: نمايشگاه گل و گياهان زينتي، فصلي و 
آپارتماني توليد ش��ده در گلخانه هاي پژوهشي دانشگاه 
ش��هركرد و مراكز تكثير گياهان زينتي س��طح اس��تان 
چهارمحال وبختياري آغاز به كار كرد. شامحمدي افزود: 
اين نمايشگاه همه ساله به همت دانشجويان رشته  علوم 
باغباني در دانش��گاه ش��هركرد برپا مي گردد و توليدات 
گلخانه هاي پژوهش��ي اين دانشگاه با قيمت مناسب به 

عاقه مندان عرضه مي شود. 

اخبارشهرستانها

مديرعامل منطقه آزاد چابهار تصريح كرد

تغيير آرايش اقتصادي 97 »چابهار«
تعادل| 

آخري��ن وضعي��ت ايج��اد مناط��ق آزاد جديد و 
ماموريت هاي سال 96 منطقه آزاد چابهار روز گذشته 
از سوي مديرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار تشريح 
شد. براساس اظهارات مديرعامل منطقه آزاد چابهار، 
مناطق آزاد كشور در سال هاي اخير دو اولويت مهم را 
در دستور كار خود قرار دادند؛ نخست تغيير مسير از 
تجارت صرف به س��مت توليدات صادرات محور و دوم 
ماموريت محور شدن مناطق آزاد را مي توان نام برد. از 
آن سو، حركت در فاز توسعه يي و تحرك اقتصادي در 
منطقه آزاد چابهار را مي توان يكي از ماموريت هاي سال 
96 متوليان اين منطقه نام برد كه حاصل آن شكوفايي 
توليد و س��رمايه گذاري در سال 97 خواهد بود. از اين 
رو، عبدالرحيم كردي با تشريح ماموريت هاي چندگانه 
»تجاري، صنعتي و س��رمايه گذاري« تصريح كرد كه 
س��ال  آتي مي توانيم شاهد تغيير آرايش اقتصادي در 

منطقه چابهار باشيم. 

 ماموريت هاي منطقه آزاد چابهار 
»توس��عه س��واحل مكران« را مي توان نخس��تين 
ماموري��ت متوليان منطقه آزاد چابه��ار و جدي ترين 
سند منطقه يي عنوان كرد كه در سال 96 در دستور 
كار متولي��ان اين منطقه قرار گرف��ت. بنا به اظهارات 
مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد چابهار ۸00ميليون 
دالر فاينانس براي بندر چابهار در سفر رييس جمهور 
به هند مدنظر قرار گرفت. عبدالرحيم كردي با اشاره 
ب��ه اينكه طرح پهنه بندي س��واحل مك��ران در حال 
تنظيم پيوست هاي اجتماعي، فرهنگي است و پيوست 
زيست محيطي آن مراحل تصويب خود را در سازمان 
محيط زيست پشت س��ر مي گذارد، گفت: به طور حتم 
توس��عه اين سواحل تغيير آرايش اقتصادي جديد در 
منطقه آزاد چابهار را به همراه دارد و براساس تعاريفي 
كه صورت گرفته، مي توان در س��ال هاي آينده حرف 

زيادي براي گفتن داشته باشيم. 
از ديگر ماموريت هايي كه در منطقه آزاد چابهار در 
سال 96 صورت گرفته، مي توان به روند سرمايه گذاري 
در اي��ن منطقه اش��اره ك��رد. به گفته ك��ردي، بيش 
از 900درخواس��ت س��رمايه گذاري در منطق��ه آزاد 
چابه��ار ثبت ش��ده و از اين تعداد 316 درخواس��ت 

 در كميس��يون اقتص��ادي س��ازمان تصويب ش��ده و 
114 درخواس��ت س��رمايه گذاري به مرحل��ه قرارداد 
رس��يده كه ارزش س��رمايه گذاري اظهاري اين تعداد 

طرح 4۲ هزار و ۸17 ميليارد ريال ذكر شده است. 
مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد چابهار در بخش 
ديگري از سخنان خود به وضعيت واحدهاي صنعتي 
فعال در منطقه آزاد چابهار اشاره كرد و گفت: تعداد 
واحدهاي فعال در منطقه معادل 117 مورد است و 
واردات مواد اوليه در طول سال جاري 6برابر شده كه 
رشد حدود 600برابري را تجربه كرده است. همچنين 
 به گفته او، بايد توس��عه صنايع كوچك و متوس��ط 
در دس��تور كار قرار گيرد و توجه ويژه يي به توسعه 

صنايع پايين دستي پتروشيمي و فوالد شود. 
او در ادام��ه هدف گ��ذاري اصلي را فعال ش��دن 
ترانزي��ت محور ش��رق عنوان ك��رد و گفت: بيش از 

۸0ميليارد تومان پروژه براي تامين زيرساخت ها در 
سال 97 درنظر گرفته شده است. 

ك��ردي، افتتاح فاز اول بندر ش��هيد بهش��تي با 
ظرفي��ت ۸.5ميليون تن را در راس��تاي ماموريت و 
رس��الت حمل ونق��ل و ترانزيت بن��در چابهار عنوان 
كرد و افزود: بازس��ازي روس��تاي تاريخي تيس در 
س��ال 96 با مش��اركت جوامع محل��ي و با حمايت 
س��ازمان منطقه آزاد چابهار با رويكرد گردش��گري 
آغ��از ش��د. او در عين ح��ال، هدف گ��ذاري منطقه 
در س��ال 96 را حركت به س��مت دولت الكترونيك 
دانس��ت و ب��ر اين موض��وع تاكيد كرد ك��ه فرآيند 
آغاز كس��ب و كار و س��رمايه گذاري در منطقه آزاد 
چابهار به 4۸ س��اعت رسيده است. از ديگر اقدامات 
صورت گرفته، تدوين مسووليت اجتماعي شركت ها 
با كمك موسسه مطالعات اجتماعي دانشگاه تهران 

بود. »اس��تقرار نظام جامع مالي، تهيه برنامه جامع، 
قرارداد سرمايه گذاري براي ساخت 5 هتل و طراحي 
۲ پ��ارك ب��زرگ در س��ال 96 و 97« را مي توان از 
ديگ��ر ماموريت هاي در حال انج��ام در اين منطقه 

عنوان كرد. 
مديرعام��ل س��ازمان منطق��ه آزاد چابه��ار ب��ا 
اش��اره به اينكه حمل ونقل ترانزيت��ي از عمده ترين 
ماموريت ه��اي بندر چابهار اس��ت، تصري��ح كرد: با 
افتت��اح اين بندر انتقال گندم از هند به افغانس��تان 
انجام ش��د و يك ميليون تن از اين محموله تا پايان 

سال به مقصد مي رسد. 
او درخص��وص اظهارات��ي مبن��ي بر كن��د بودن 
روند توس��عه در چابهار نيز گفت: روند توسعه بندر 
چابهار كند نيس��ت و به سرعت در حال انجام است. 
ك��ردي افزود: بايد بدانيم ك��ه ترانزيت از چابهار به 

افغانستان شروع شده و س��رمايه گذاران افغانستاني 
باي��د جايگاه خود را در بندر چابهار پيدا كنند. آنچه 
توسط ما به عنوان هدف براي افغانستان تعريف شده 
سرمايه گذاري با اتكا به مزيت هاي اين كشور است و 
معتقديم بايد به جاي خام فروش��ي در چابهار، توليد 
در اين منطقه را داشته باشند و از ارزش افزوده نيز 

سهم ببرند. 

 آخرين وضعيت مناطق آزاد جديد
كردي پس از تش��ريح وضعي��ت عملكرد منطقه 
آزاد چابه��ار، ب��ه آخري��ن وضعيت ايج��اد مناطق 
آزاد جدي��د و طوالني ش��دن تصميم گيري در اين 
خصوص در مجلس ش��وراي اسامي پرداخت. او با 
بيان اينكه ايجاد مناط��ق آزاد جديد از دولت عبور 
كرده و در كميس��يون هاي مختلف بررس��ي شده و 
بخ��ش عمده يي از آن در كميس��يون اقتصادي نيز 
مورد بررس��ي قرار گرفته، اظهار ك��رد: البته به نظر 
مي رس��د قبل از پايان سال جاري به نتيجه الزم در 
اين خصوص نرسيد، اما بايد منتظر بمانيم و ببينيم 
ط��رح مذكور چ��ه زماني در صح��ن علني مجلس 

شوراي اسامي به راي گذاشته مي شود. 
كردي در پاس��خ به پرسش��ي مبن��ي بر لحاظ 
بودج��ه مناطق آزاد در قانون بودج��ه كه اخيرا به 
تصويب مجلس ش��وراي اسامي رسيد، بيان كرد: 
ش��وراي نگهبان در اين مساله بحث نظارتي اعام 
كرده و خوش��بختانه مناطق آزاد هم��واره در اين 
خصوص پيش��قدم بودند. از س��ال 1393 رس��ما 
نظارت بر بودجه مناطق آزاد ش��روع ش��ده و ناظر 
فعاليت ديوان محاسبات اس��ت و سازمان بازرسي 
نيز از زمان آغاز به كار دولت يازدهم در مناطق آزاد 

حضور پيدا كرده است. 
او ادامه داد: تصور نمي كنم لحاظ بودجه مناطق 
آزاد در قان��ون بودجه مانع يا آس��يب  زننده باش��د 
بلك��ه اين مس��اله براي نظ��ارت بيش��تر و كنترل 
مطلوب ت��ر با نگاه فزاينده و كمك كننده اس��ت. به 
گفته مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد چابهار، قرار 
بر اين نيست كه در ساختار بودجه يي مناطق آزاد 
تغييري ايجاد ش��ود بلكه ميزان بودجه اين مناطق 

در رديف بودجه لحاظ مي شود. 

تخصيص منابع براي اشتغال معدني ها در روستا
معاون وزير صنعت از اختصاص 1۲00ميليارد تومان اعتبار براي اشتغال زايي 
در معادن مناطق روستايي و محروم خبر داد. به گزارش مهر، مهدي كرباسيان 
در مراسم امضاي توافقنامه همكاري در حوزه اشتغال زايي با وزارت تعاون، كار 
و رف��اه اجتماعي با بيان اينكه 1.5ميليارد دالر بودجه براي اش��تغال مناطق 
روس��تايي در مجلس به تصويب رسيده اس��ت، گفت: با مديريت وزارت كار و 
سازمان توسعه و نوسازي معادن، توافقنامه يي امضا كه مسير انجام كار مشخص 
خواهد شد. در اين ميان معادن كوچك كه در مناطق روستايي و محروم قرار 
دارند تا سقف 15 ميليارد تومان وام دريافت خواهند كرد كه با تضمين صندوق 
بيم��ه معدن واگذار مي ش��ود. او تصريح كرد: همكاري بي��ن ايميدرو و وزارت 
كار، تعاون و رفاه اجتماعي و معاونت توسعه روستايي رياست جمهوري، كار به 
نحوي پيش خواهد رفت كه از 1.5ميليارد دالر بودجه اين بخش 1۲00ميليارد 
توم��ان در حوزه معدن خواهد بود و صندوق بيمه معدني هم وارد كار خواهد 
شد. به گفته كرباسيان با تاش بانك ها پيش بيني مي شود كه به توسعه معدن 

و فرآوري مواد معدني منجر شود. 
از س��وي ديگر عيسي منصوري معاون اش��تغال زايي وزير تعاون نيز در 
اي��ن باره گفت: رويكرد وزارت كار در نح��وه ورود در اقتصاد تغيير كرده؛ به 
اين معنا كه رشد اقتصادي همراه با اشتغال و كاهش فقر مدنظر قرار گرفته 
است؛ بر اين اساس اولويت هاي اشتغال زايي مشخص شده كه فرآوري مواد 
معدني نيز جزو اين اولويت هاس��ت. معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
افزود: حلقه هاي زنجيره ارزش مدنظر قرار گرفته كه بر اين اساس در ايميدرو 
هم كار خوبي انجام شده كه به نوعي سياست انتخابي است تا منابع جهت 
داده شود. او تصريح كرد: پهنه بندي ها و تحليل هاي معدني براي اشتغال زايي 
مش��خص است در حالي كه برخي حوزه ها بدون اينكه اولويت كار مشخص 
شده باشد، فقط درخواست منابع مالي را دارند كه آن را بدون اولويت توزيع 
كنند. در اين ميان معادن كوچك در دستور كار قرار گرفته است. منصوري 
گفت: صندوق هاي ضمانت ورود كرده اند تا زمان تخصيص منابع و ارزيابي ها 
كاهش يابد. بر اين اساس ضمانت سرمايه گذاري ها انجام مي شود و مطمئن 
خواهيم بود اول به هدف مي نشيند و ما هم نگران بازپرداخت منابع نيستيم. 
او ادام��ه داد: بايد بين دس��تگاهي كار ك��رده و كار را به صورت برنامه ريزي 

ش��ده و توافق ش��ده پيش برد. اين در حالي است كه حتي در حوزه معادن 
نيز هر معدني را هم در اولويت نداريم بلكه پهنه بندي ها بايد مشخص باشد. 
منصوري پيش بيني كرد كه اين توافقنامه 300هزار شغل جديد ايجاد خواهد 
كرد و افزود: توسعه اشتغال روستايي، توسعه اشتغال غيروابسته به منابع آبي 

است كه خلق ارزش را در اين حوزه دنبال خواهيم كرد. 
همچنين علي دهقاني نيا مديرعامل صندوق توسعه مواد معدني كارمزد 
صندوق بيمه معدني براي اختصاص وام اشتغال زايي روستايي گفت: كارمزد 
ما كمتر از ۲درصد است و با ورود صندوق ملي توسعه مواد معدني به پروسه 
اعطاي وام اش��تغال روس��تايي عما ميزاني از پروسه در نظر گرفته شده در 
آيين نام��ه اجرايي اين وام تغيي��ر يافت و صندوق بيمه فعاليت هاي معدني، 
بخش��ي از كار را انجام مي دهد. دهقاني نيا افزود: تمام درخواس��ت هاي اين 
بخش در صندوق ثبت ش��ده و سازمان صنعت، معدن و تجارت مربوطه آن 
را به طور ابتدايي بررسي و سپس مستقيما به صندوق توسعه معدني ارسال 
مي كند، بر اين اساس در صندوق ارزيابي صورت مي گيرد و به كارگروه ملي 
ارس��ال خواهد ش��د و تاييديه را صندوق بابت ضمانت پرداخت اقساط وام 
صادر مي كند. بانك هاي عامل بيمه نامه صندوق را به عنوان وثيقه قابل قبول 

پذيرش مي كنند و كار تعطيل مي شود. 

تقدير از توسعه اينترنت نسل ۳ و ۴ همراه اول
فن��اوري  و  ارتباط��ات  مل��ي  جش��نواره  در 
اطاعات)فاوا( وزير ارتباطات به دليل رشد سريع 
اينترنت 3G و 4G در كش��ور از همراه اول تشكر 

كرد. 
ب��ه گزارش»تع��ادل« ب��ه نق��ل از اداره كل 
ارتباطات شركت ارتباطات س��يار ايران، مراسم 
هش��تمين جش��نواره ملي ارتباطات و فناوري 
اطاعات)فاوا( و يكصد و چهل و يكمين سالگرد 
تاسيس وزارت ارتباطات و فناوري اطاعات صبح 
روز دوشنبه ۲1 اسفند ماه با حضور محمدجواد 
آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطاعات، 
حمي��د فرهنگ مديرعامل همراه اول، حس��ين 
فاح جوش��قاني مع��اون وزير و رييس س��ازمان 
تنظيم مق��ررات و ارتباط��ات راديويي، نصراهلل 
جهانگرد معاون فناوري و نوآوري وزير ارتباطات 
و فناوري اطاعات، رمضانعلي سبحاني فر رييس 
كميته مخابرات مجلس ش��وراي اسامي، نيره 
پيروزبخت رييس سازمان ملي استاندارد ايران و 
جمعي از مديران و مس��ووالن صنعت ارتباطات 
كش��ور در سالن شهيد قندي وزارت ارتباطات و 

فناوري اطاعات برگزار شد. 
 آذري جهرمي در اين مراسم گفت: ما به لطف 
خداون��د و زحمات همه همكاران موفق ش��ديم 
تمامي ش��اخص هاي عموم��ي و اختصاصي را در 
حوزه ارتباطات و فناوري اطاعات توسعه بدهيم. 

وزي��ر ارتباطات و فناوري اطاعات درخصوص 
رشد زيرساخت هاي اقتصادي نيز گفت: براي اين 
رش��دي كه در زمينه 3G و 4G ايجاد شده بايد 
از همراه اول تش��كر كنيم. ايرانس��ل هم ان شااهلل 

در اسرع وقت پوش��ش خود را كامل خواهد كرد. 
همچنين به دليل اتفاقي كه در مناطق روستايي به 
خاطر رومينگ ملي افتاده پوشش پهن باند موبايل 
در كشور گسترده شده است. وي ادامه داد: ما براي 
اينكه بتوانيم شاخص هاي حوزه ارتباطي را توسعه 
دهيم، س��ال آينده هم بايد با استفاده از پتانسيل 
كشور در راستاي توس��عه تحول ديجيتال كشور 
و فعال سازي بيش��تر فضاي فناوري اطاعات گام 
برداريم كه باعث افزايش بهره روي، اش��تغال، رفاه 
عمومي، ثروت ملي و بهبود شاخص هاي عمومي 
خواهد ب��ود. در ادام��ه اين مراس��م، برگزيدگان 
هش��تمين جش��نواره ملي ارتباط��ات و فناوري 
اطاعات كشور)فاوا( معرفي شدند كه براساس اين 
ارزيابي و نتايج حاصل��ه از آن در بخش دارندگان 
پروانه اپراتورهاي س��يار »شركت ارتباطات سيار 
ايران)همراه اول(« باالترين تقديرنامه اعطا شده در 

اين بخش را از آن خود كرد. 

مازندران|
 مديركل راه��داري و حمل و نقل 
جاده يي استان مازندران در نشست با 
روس��اي ادارات تابعه كه براي بررسي 
برنامه هاي نوروزي اين اداره كل برگزار 
ش��د، عنوان كرد: طرح ن��وروزي اين 
اداره كل بر اساس برنامه ريزي به عمل 
آمده از تاريخ ۲5 اس��فند 96 الي 17 

فروردين 97 در سراسر محورهاي استان به اجرا در مي آيد. 
احم��د آفرين محم��دزاده در اي��ن نشس��ت از آمادگي كامل 
راه��داران براي طرح نوروزي اين اداره خب��ر داد و افزود: بايد در 
هر مكاني كه در حال خدمتگذاري به مردم هستيم با تمام توان 
تاش و وقت گذاش��ته و با ارائه برنامه هاي از پيش تعيين شده و 
منظم از هيچ كوششي براي آباداني اين استان و كشور عزيزمان 

دريغ نكنيم. 
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده يي اس��تان عنوان كرد: 
همدلي و هماهنگي و احت��رام متقابل از جمله فاكتورهاي مهم 
در ارائه يك كار موفق در يك مجموعه بوده و لذا از همه عزيزان 
تاشگر در مجموعه راهداري و حمل و نقل جاده يي استان  انتظار 

ايجاد چنين فضايي را داشته و دارم. 
آفرين محم��دزاده در ادام��ه ب��ه اقدامات گس��ترده در زمينه 
ايمن سازي محورهاي ارتباطي استان اشاره كرد و افزود: اين اداره 
كل تمام تاش خود را به كار خواهد بس��ت تا مس��افران نوروزي 

جاده ها در آغاز سال جديد سفري كم خطر را تجربه كنند. 
او در ادامه گفت: حفظ و حراست از حريم راه ها از اولويت هاي 
اصلي اين اداره كل بوده و همه روساي ادارات تابعه و ستادي بايد 
در پاكسازي حريم راه ها فعال و كوشا بوده تا بتوانيم محوري پاك 

و ايمن را براي رانندگان و مسافران استان ايجاد كنيم. 

تضمين سفري ايمن با آمادگي كامل راهداران 
در نوروز 97

اصفهان|
4۲ پاركينگ س��طح ش��هر اصفهان 
در ايام نوروز س��ال 97 با ظرفيت 7هزار 
و 500 خ��ودرو آماده خدمت رس��اني به 

شهروندان و مسافران نوروزي است. 
به گزارش »تعادل« و به نقل از اداره 
ارتباطات رسانه يي ش��هرداري اصفهان، 
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
اصفهان به تشريح برنامه هاي اين معاونت در ايام پاياني سال و نوروز 
پرداخت و افزود: بر كيفيت خدمات و قيمت پاركينگ ها نظارت جدي 
خواهد ش��د. عليرضا صلواتي با اشاره به اينكه پيام هاي ترافيكي ايام 
نوروز از طريق مراكز رسانه يي روابط عمومي شهرداري به شهروندان 
و گردش��گران اعام مي شود، اضافه كرد: صداي شهر و سيماي شهر 
در برنام��ه »اينجا اصفهان« وضعيت ترافيك و معرفي پاركينگ ها را 
به مسافران و ش��هروندان اطاع رساني مي كند. همچنين اين موارد 
از طريق رسانه ها و ش��بكه هاي رسمي شهرداري اصفهان در فضاي 
مجازي نيز اطاع رساني خواهد ش��د. معاون حمل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري اصفهان با اشاره به تشكيل س��تاد ناوگان اتوبوسراني در 
ايام نوروز خاطرنشان كرد: ناوگان اتوبوسراني از ۲5 تا 30 اسفند ماه 
سال جاري با تمام ظرفيت تا ساعت ۲۲ فعال است. فعال بودن اين 
ناوگان در اين مدت براي افزايش توان س��رويس دهي در ايام پاياني 
س��ال به خصوص در خيابان هاي منتهي به مراكز خريد و براي رفاه 
بيشتر شهروندان در دستور كار قرار دارد. او با اشاره به اينكه از تاريخ 
۲0 تا ۲9 اسفندماه سال جاري زمان سرويس دهي بخشي از ناوگان 
اتوبوسراني خطوط منتهي به مراكز خريد و خيابان هاي اصلي شهر تا 
ساعت ۲3 و 30 دقيقه و از ميادين اصلي تا ساعت ۲1 و 30 خواهد 
بود، ادامه داد: در اين مدت بخش��ي از ناوگان اتوبوس��راني به صورت 

فوق العاده در مسيرهاي اصلي مشغول به كار خواهند بود. 

  42 پاركينگ براي ايام نوروز در اصفهان
فعال است

البرز|
  شهردار كرج از آغاز عمليات طراحي 
و س��اخت قطارهاي مورد نياز مترو كرج 

خبر داد. 
 به گزارش »تع��ادل« و به نقل از اداره 
كل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري، 
 اصغر نصيري از تصويب فاينانس س��اخت 
واگن هاي مورد نياز مترو كان ش��هرهاي 
كش��ور از جمله كرج در ش��وراي اقتصاد خبر داد. اين مسوول افزود: بر 
اس��اس مطالعات صورت گرفته توسط وزارت كشور پيش بيني شد كه 
براي تامين نيازهاي حمل ونقل درون ش��هري در 9 كان شهر )تهران- 
مش��هد- شيراز- اصفهان- تبريز- قم- كرمانش��اه- اهواز- كرج( نياز به 
فعاليت حدود 3هزار و 500 واگن به صورت روزانه است. او افزود: از اين 
ميزان تقاضا تنها حدود هزار و 500 واگن در حمل ونقل درون ش��هري 
)مترو( در حال فعاليت است و نياز به تامين ۲ هزار واگن در افق چهار 
س��ال آينده اس��ت . نصيري همچنين به مصوبه شوراي اقتصاد در سال 
95 اشاره كرد و گفت: بر اساس اين مصوبه و با هدف تامين نياز كشور، 
س��ازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور از س��وي وزارت كشور به 
عنوان كارفرماي پروژه تامين ۲هزار واگن مترو  و س��ازمان گس��ترش و 
نوسازي صنايع ايران )ايدرو( به عنوان مجري و مديريت پيمان تامين و 
س��اخت اين پروژه تعيين شدند. شهردار كرج افزود: هدف طرح مطابق 
مصوبه شوراي اقتصاد عبارت است از تجميع طرف عرضه و شكل گيري 
زنجيره هاي توليدي در صنايع داخلي براي تامين واگن قطار ش��هري و 
حومه يي )مترو( براي بهره برداران كان ش��هرهاي ياد ش��ده  كه موجب 
رونق اقتصادي بسيار زيادي در كشور خواهد شد. او افزود:  توسعه حمل و 
نقل ايدرو  در اين طرح به سرمايه گذاري و فاينانس شركت هاي خارجي ، 
رعايت قانون حداكثر استفاده از ساخت داخل و استفاده از ظرفيت هاي 

موجود داخلي و انتقال دانش فني به كشور تاكيد شده است. 

 نخستين قطار مترو كرج سال 1400 
روي ريل مي رود

آذربايجان غربي|
مدي��ركل صنعت، مع��دن و تجارت 
آذربايجان غربي گفت: 437ميليون دالر 
انواع كاال از گمركات اس��تان صادر شده 

است. 
به گزارش ايسنا، جعفرصادق اسكندري 
در دوازدهمين جلسه شوراي اداري استان 
كه به رياس��ت اس��تاندار برگزار ش��د در 
خصوص ميزان صادرات استان در 11 ماهه سال جاري نيز اظهار كرد: در 
طول سال جاري 437ميليون دالر صادرات انواع كاال صورت گرفته كه 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش رشد 10درصدي و از 
لحاظ وزني 30درصد كاهش داشته و اين نشان از بهبود ارزش كاالهاي 
صادراتي استان است. اسكندري همچنين از صادرات 143هزار تن سيب 
ب��ه ارزش 4۸ميليون دالر از گمركات اس��تان خب��ر داد و افزود: خريد 
و صادرات واحدهاي تبديلي اس��تان نيز در حوزه صنايع تبديلي سيب 
افزايش قابل قبولي داشته است و سال جاري تاكنون بيش از ۲۲هزار تن 
كنسانتره سيب و 5هزار تن آبميوه به كشورهاي مختلف از گمرك هاي 
استان صادر شده است. مديركل صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي 
با اش��اره به اج��راي طرح نظارت و پايش بر ارائ��ه كاال و خدمات از 15 
بهمن ماه تا پايان فروردين 97 خاطرنش��ان ك��رد: از آغاز طرح تاكنون 
15هزار مورد بازرس��ي از مراكز مختلف عرضه كاال و خدمات در سطح 
اس��تان انجام شده و 500 فقره پرونده تخلف نيز در اين رابطه تشكيل 
و به اداره كل تعزيرات حكومتي اس��تان ارس��ال شده است. اسكندري 
در خصوص ذخيره س��ازي اقام پرمصرف ايام عيد نيز خاطرنشان كرد: 
تاكنون يك ه��زار و 760 تن پرتقال، ۸00تن س��يب درختي، 150تن 
گوش��ت قرمز و يك هزار و 750تن گوش��ت مرغ در استان ذخيره شده 
اس��ت كه از ۲۲ اسفند به تناسب نياز مردم استان در 46۸ مركز )395 

مركز شهري و 73 مركز روستايي( توزيع خواهد شد. 

صادرات 22هزار تن كنسانتره سيب از گمركات 
آذربايجان غربي
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اقتصاد اجتماعي12
سهم سوابق تحصيلي فعال 

در كنكور افزايش ندارد
وزيرآم��وزش و پ��رورش با بيان اينكه بعيد اس��ت 
مدرسه يي اعالم كرده باش��د كه بچه ها از شنبه آينده 
به مدرس��ه نيايند گفت: از خانواده ها خواهش مي كنم 
اگر مقدر است برنامه هايشان را طوري تنظيم كنند كه 

مدارس از حدنصاب نيفتد و داير باشد. 
محمد بطحايي در حاش��يه مراس��م بان��وي اميد با 
بي��ان اينكه زنان به عنوان ركن اصلي هر خانواده نقش 
مهمي در پرورش نسل آينده به عهده دارند گفت: ايجاد 
آرامش در خانواده و يك فضاي بانش��اط بسيار اهميت 
دارد و ت��ا زماني كه فرزندان م��ا در فضاي آرام زندگي 

نكنند يادگيري اتفاق نمي افتد. 
او اف��زود: از خانواده ه��ا به عنوان ش��ريك تربيتي 
خودمان درخواس��ت مي كنم آنها در خان��واده و ما در 
مدرسه محيطي شاد و آرام ايجاد كنيم. وزير آموزش و 
پرورش در ادامه با بيان اينكه مدارس تا آخرين روز )28 
اسفند( باز هستند گفت: در پي تعطيلي هاي زياد امسال 
به علت آلودگي هوا و س��اير شرايط، مدارس داير است 
و مي خواه��م همه براي جبران عقب افتادگي ها كمك 
كنند. بطحايي افزود: بعيد است مدرسه يي اعالم كرده 
باشد كه دانش آموزان از شنبه آينده به مدرسه نيايند. از 
خانواده ها خواهش مي كنم اگر مقدر است برنامه هايشان 
را طوري تنظيم كنند كه مدارس از حدنصاب نيفتد و 

داير باشد. 
او درب��اره تاثير نم��رات امتحان نهاي��ي در كنكور 
سراس��ري نيز، گفت: فردا )امروز( با وزارت علوم جلسه 
داريم، و مصمم ايم به ش��رطي دامن��ه امتحانات نهايي 
وس��يع شود كه در امتيازات كنكور موثر باشد؛ اگر قرار 
باش��د امتحانات نهايي تاثيري در ورود به آموزش عالي 
نداش��ته باش��د غير از بار مالي و س��ختي چيزي براي 
آموزش و پرورش نخواهد داش��ت. ميزان تاثير س��وابق 
تحصيلي در كنكور همچنان و حداقل تا دوسال آينده، 

همانند گذشته خواهد بود. 
وزي��ر آم��وزش و پ��رورش در پاس��خ ب��ه اينكه 
مراس��م  برگ��زاري  پيرام��ون  بخش��نامه يي  آي��ا 
»چهارشنبه س��وري« به م��دارس ارس��ال كرده ايد؟ 
عنوان كرد: از چنين بخشنامه يي اطالع ندارم. هرچند 
چهارشنبه س��وري به عنوان مراس��م س��نتي ايرانيان 
مي تواند كم خطرتر از آنچه تاكنون بوده برگزار شود. 
بطحايي درباره برگ��زاري همايش هاي متعدد در 
اي��ن وزارتخانه گف��ت: همايش ها را حتي در س��طح 
استاني كنترل مي كنيم. در هر حوزه و معاونت نبايد 
بيش��تر از يك هماي��ش ملي برگزار ش��ود. او درباره 
نظر ش��وراي عالي انقالب فرهنگي درخصوص توقف 
برگزاري آزمون ها در دوره ابتدايي نيز، گفت: امروز يا 

فردا اطالعيه يي را در اين باره منتشر مي كنيم. 

حضور زنان در اورژانس ۱۱۵ 
از سال آينده

وزي��ر بهداش��ت از حض��ور تكنيس��ين هاي زن در 
اورژانس در سال ۹۷ خبر داد و گفت: امروز ۱۱۵ پروژه 
اورژانس پيش بيمارستاني افتتاح شد كه عمده آنها در 

مناطق كم برخوردار بوده است. 
حسن هاشمي در مراسم افتتاح همزمان ۱۱۵ پروژه 
اورژان��س پيش بيمارس��تاني گفت: ام��روز آقاي دكتر 
كوليون��د خبر خوش��ي را به ما داد كه در س��ال آينده 
ش��اهد حضور بانوان در اورژانس به عنوان تكنيسين و 
با لباس اورژانس خواهيم بود و اميدوارم اين موضوع هر 

چه زودتر انجام شود. 
او با بي��ان اينكه اورژانس اكنون به يك س��ازمان 
تبديل شده اس��ت، اما هنوز در ابتداي راه قرار دارد، 
گفت: خوش��حاليم كه قرار اس��ت اقاي دكتر كوليوند 
اين سازمان را به منطقه اجراي خود برساند و از ساير 
بخش هاي وزارت بهداشت در اين زمينه كمك بگيرد. 
هاشمي با اش��اره به خدمات زياد اورژانس ها به مردم 
گفت: با فرا رسيدن تعطيالت نوروز مردم عالقه مندند 
كه خستگي  يك ساله شان را به در كنند و شما در اين 
مدت كمك  حال شان باشيد و اميدوارم خود مردم هم 
نكات ايمن��ي را رعايت كنند؛ بطوري كه نه پرخوري 
كنند كه دچار بيماري ش��وند و اگر بيمار هستند به 
مناطق دورافتاده نرون��د. همچنين در زمان رانندگي 
مراقبت ه��اي الزم را انجام دهن��د. مردم بايد مراقبت 
كنند كه حادثه پيش نيايد. هرچند كه خدمت رساني 
نيروهاي اورژانس در زمان حادثه بس��يار موثر است، 
اما نمي تواند از فاجعه پيش��گيري كند؛ بنابراين آرزو 
مي كنم در اين ايام مردم مراقبت الزم را انجام دهند. 
وزير بهداش��ت با بيان اينكه اميدوارم امسال مردم از 
خدم��ات اورژانس راضي باش��ند، گفت: در عين حال 
آرزو مي كن��م ك��ه خانواده هاي هم��ه خدمت گزاران 
م��ردم از جمله تكنيس��ين هاي اورژانس تندرس��ت 
باشند و خداوند به آنها صبر بيشتري دهد و همچنين 
آرزو مي كنم در س��ال آين��ده بتوانيم با قوت و انگيزه 

بيشتري ماموريت هايمان را دنبال كنيم. 

اخبار

آمارهاي متفاوت از حادثه ديدگان چهارشنبه سوري سال گذشته

جشن يا جنگ؟

معاون سازمان حفاظت محيط زيست: 

نتوانستيم تراز آب درياچه اروميه را افزايش دهيم
سال ۹2 كه ستاد احياي درياچه اروميه تشكيل 
ش��د، سه سال اين س��تاد روند رو به رشدي داشت 
و پيش��رفت هايي در احي��اي درياچه اروميه صورت 
گرفت، اما پس از مدتي، فعاليت ها رو به كندي رفت 
و آنگونه كه معاون محيط زيس��ت انساني سازمان 
حفاظت محيط زيست گفته، درياچه اروميه نسبت 
به سال گذشته 2۰ سانتي متر افت تراز داشته است. 
مسعود تجريش��ي با بيان اينكه نتوانستيم تراز آب 
درياچه اروميه را افزايش دهيم درباره كاهش سطح 
تراز درياچه اروميه در سال جاري گفت: از سال ۷۳ 
تا ۹2 و در طي 2۰ سال، ساالنه ۴۰ سانتي متر، تراز 
آب درياچه كاهش پيدا كرده بود به صورتي كه در 
سال ۹2 و ۹۳ تقريبا درياچه خشك شده بود و در 
برنامه احياي اين درياچه مقرر شد، در سه سال اول 

برنامه احياي درياچه اروميه تثبيت شود. 
او ب��ا بيان اينكه براس��اس ف��از اول برنامه احيا 
نبايد س��طح درياچه طبق س��نوات گذشته كاهش 
پيدا مي كرد خاطرنشان كرد: بسياري از متخصصان 
معتق��د بودن��د در ص��ورت ع��دم تثبي��ت درياچه 

نمي ت��وان آن را احي��ا كرد. از همي��ن رو قرار بود تا 
س��ال آبي گذش��ته درياچه تثبيت ش��ود و ترازش 
كاهش نداش��ته باش��د. اين برنامه با موفقيت انجام 
ش��د البته برخي معتقدند موفقيت اي��ن برنامه به 
دلي��ل بارش هاي خوبي بوده كه در اين چند س��ال 
اخير داش��تيم و به برنامه احيا ربطي نداشته است 
در حالي كه اينگونه نيست و ما در ۴سال اخير ۳۰ 

درصد كاهش بارش داشتيم. 
معاون محيط زيس��ت انس��اني سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت با بيان اينكه ب��ا اقداماتي كه انجام 
دادي��م آب را به پهنه آبي رس��انديم، به ايلنا گفت: 
از س��ال گذشته پس از تثبيت آب درياچه قرار بود 
برنامه احيا شروع ش��ود به اين مفهوم كه از طريق 
كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي اقدامات الزم 
در اين زمينه انجام ش��ود ام��ا از آنجا كه اعتبارات 
احياي درياچه اروميه از ماده ۱۰ و ۱2 است دولت 
نتوانست منابع كافي براي شرايط احيا در اختيار ما 
قرار دهد. تجريش��ي ادامه داد: ماده ۱۰ و ۱2 براي 
بحران است و در هنگام زلزله، خشكسالي، توفان و 

سيل از اين بخش برداشت مي شود. منابع مالي ۱۰ 
و ۱2 مح��دود بوده و در پايان س��ال تخصيص پيدا 
مي كند از همين رو دولت نتوانست به تعهدات خود 

در اين بخش عمل كند. 
او ب��ا بي��ان اينكه دولت قرار اس��ت در س��ال 
آينده ۷ميلي��ارد دالر از همين ماده ۱۰ و ۱2 در 
اختيار ناوگان حمل و نق��ل عمومي براي كاهش 
آلودگي قرار ده��د تصريح كرد: دولت منابع مالي 
براي احياي درياچه ارومي��ه را ندارد از همين رو 
ما پيش��نهاد داديم ك��ه براي تامي��ن منابع مالي 
مورد نياز به س��راغ سرمايه گذاران خارجي برويم. 
بنابراين ما برنامه هايمان را شروع كرديم و با چند 
كش��ور نيز در اين زمينه وارد مذاكره ش��ده ايم و 
قرار است برخي از پروژه ها مانند تصفيه خانه ها به 
س��رمايه گذاران خارجي واگذار شود. با كشورهاي 
هلند، اسپانيا و... درباره يك پروژه خاص پيشنهاد 
ش��ده و قرار اس��ت بررس��ي كنند.معاون محيط 
زيست انس��اني س��ازمان حفاظت محيط زيست 
با بيان اينكه در يكس��ال گذش��ته برخالف برنامه 

تراز درياچه كاهش داش��ته است، گفت: متاسفانه 
باتوجه ب��ه كمبود بارش ها و افزاي��ش دما و نبود 
بس��ياري از س��ازه ها و زيرس��اخت هاي الزم براي 
تنظي��م و كنترل آب درياچه نتوانس��تيم تراز آب 
درياچه را افزايش دهيم و نس��بت به سال گذشته 
2۰ س��انت افت تراز داشتيم و اين افت تراز عمدتا 
ب��ر مي گردد به اينكه نتوانس��تيم عمق الزم را به 

درياچه بدهيم. تجريشي با تاكيد براينكه در سال 
جاري بسياري از پروژه ها را نتوانستيم فعال كنيم، 
گفت: امسال هم سال آبي سختي است چراكه ما 
نزديك س��ي درصد از بارش ها را از دس��ت داديم 
و بايد ببينيم كه دولت، كش��اورزان و س��تاد براي 
س��ال آينده چه برنامه ريزي مي توانند براي سال 

۹۷ داشته باشند. 

ص��داي آژير آمبوالنس و ماش��ين آتش نش��اني با 
گوش مردم آشناس��ت، خيابان ها به حالت آماده باش 
درآمده و هر گوشه از مسيرهاي پرتردد، ماشين قرمز 
رنگ آتش نش��اني، جا خوش ك��رده، همه  چيز مهيا 
شده كه مجروحان احتمالي جشن آخرين چهارشنبه 
س��ال را به بيمارس��تان ها منتقل كنند تا س��ال ۹6 
هم بدون خش��ونت به پايان نرسد. چهارشنبه يي كه 
در فرهنگ ايراني، قرار بود جش��ني باشد براي پايان 
سختي هاي يك سالي كه گذشت اما مانند بسياري از 
رسم و رسوم ها كه به مرور زمان تغيير هويت داده اند، 
جشن اين روز هم با چاشني ناهنجاري عجين شده و 
بيش از آنكه تداعي كننده يك جش��ن باستاني باشد، 
ش��رايط ش��به جنگ را به تصوير مي كشد. ميلياردها 
تومان از س��رمايه كشور دود مي ش��ود و مهم تر از آن 
خسارت هاي جاني است كه هر سال تعطيالت نوروز را 
به كام خانواده ها تلخ مي كند. جامعه شناسان معتقدند، 
پايين بودن آمار ش��ادي و نش��اط در جامعه، نداشتن 
فرص��ت و فضايي براي تخليه روحي و رواني و كمبود 
آم��وزش و فرهنگ س��ازي از عواملي اس��ت كه باعث 
مي شود چهارشنبه سوري با خشونت سپري شود. به 
همين دليل است كه برخي هنرمندان،  ورزشكاران و 
چهره هاي تاثيرگذار در راس��تاي مسووليت اجتماعي 
خ��ود، كمپين هايي راه انداخته اند تا ش��ايد از طريق 
آن بتوانند از خس��ارت هاي جاني و مالي چهارش��نبه 
آخر س��ال ك��م كنند با وج��ود اين اگرچ��ه تراژدي 
چهارشنبه س��وري سال هاست تكرار مي شود اما هنوز 
ميان آمارهاي ارائه ش��ده از خسارت هاي جاني ميان 
گفته هاي مس��ووالن اتفاق نظر وج��ود ندارد و دقيقا 
مش��خص نيس��ت گردش مالي ناش��ي از خريد مواد 

محترقه براي چهارشنبه سوري چقدر است. 

 آمارهاي ضد ونقيض
اگرچه با نزديك ش��دن به چهارشنبه آخر سال، 
تمام مس��ووالني كه وظايف شغلي ش��ان به نوعي با 
موضوع چهارشنبه س��وري مرتبط اس��ت، شروع به 
هش��دار دادن درباره خس��ارت هاي جان��ي اين روز 
مي كنن��د اما هنوز ه��م آمارهاي ارائه ش��ده ضد و 
نقيض است. در حالي كه افش��ين استوار، مديركل 
دفتر مديريت بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداشت 
اع��الم ك��رد، س��ال گذش��ته، ۱6 نف��ر در حوادث 
چهارشنبه س��وري ج��ان خ��ود را از دس��ت دادند، 
محمدجواد فاطمي رييس مركز تحقيقات سوختگي 
دانش��گاه علوم پزش��كي ايران،  كش��ته ش��ده هاي 
چهارشنبه سوري سال گذشته را 6 نفر مي داند. اين 
در حالي است كه اختالف نظر بر سر آمارهاي مربوط 
به مجروحان كمتر اس��ت. افش��ين استوار مي گويد: 
»س��ال گذش��ته، بيش از ۵۰۰ نفر در بيمارستان ها 
بس��تري ش��ده و ۳۰ نفر نيز دچار معلوليت شدند. 
بيش��ترين موارد حادث��ه در ته��ران رخ داد ولي به 
نسبت جمعيت اس��تان ها بايد گفت كه استان هاي 
غربي، كردستان، آذربايجان غربي و همدان بيشترين 

سوانح را داشتند. اغلب س��وانح مربوط به نوجوانان 
پسر بوده كه بيش از 8۰ درصد را تشكيل مي دهد، 
يعني دوس��وم حوادث چهارشنبه س��وري مربوط به 

نوجوانان است. «
از ط��رف ديگر آن طور ك��ه محمدجواد فاطمي 
ريي��س مركز تحقيقات س��وختگي دانش��گاه علوم 
پزش��كي ايران و رييس انجم��ن حمايت از بيماران 
س��وخته مي گويد: بيش از دو ه��زار نفر در حوادث 
س��ال گذشته مصدوم ش��دند. او درباره اين موضوع 
مي گويد: »حدود 6۰۰ نفراز اين آمار در بيمارستان 
بس��تري ش��دند و حدود 26۳ عمل جراحي چشم 
انج��ام ش��د و 6 نفر هم ج��ان باختن��د. در تهران 
ح��دود 2۵۰ نفر دچار س��وختگي ش��ده بودند كه 
به بيمارس��تان مراجعه كرده و ح��دود 2۵ نفر آنها 
فقط در بيمارستان سوانح سوختگي شهيد مطهري 

بستري شدند. «
فاطم��ي اف��زود: » به طور كلي كس��اني كه ترقه 
بازي مي كنند و ترقه ها و لوازم آتش بازي دست ساز 
غيراس��تاندارد مي س��ازند، بيش��ترين و شديدترين 
آسيب را مي بينند و قطع انگشت و دست مهم ترين 
صدمه يي اس��ت كه به اين افراد در شب چهارشنبه 
آخر س��ال وارد مي ش��ود. بعد از اين گروه، عابران و 
كس��اني كه از كن��ار آتش ب��ازي و ترقه بازي ها عبور 
مي كنند، بيشترين آس��يب را مي بينند و آسيب به 
صورت و بدن ش��ايع ترين صدمه يي است كه به اين 
افراد تحميل مي شود. به طور كلي جوانان و نوجوانان 
بيش��تر از بقيه گروه هاي س��ني در چهارشنبه آخر 

س��ال دچار سوختگي و آس��يب مي شوند و معموال 
س��وختگي اين اف��راد در چهارشنبه س��وري از نوع 
ش��ديد و درجه سه اس��ت و آسيب به چشم و قطع 
انگش��ت در بين اين گروه زياد اس��ت، البته س��ال 
گذش��ته كوري و نابينايي در شب چهارشنبه سوري 

گزارش نشد. «
با اين حال معاون فني و عمليات اورژانس كشور 
معتقد اس��ت آمار مصدوميت هاي ش��ديد ناشي از 
سوختگي در چهارشنبه س��وري سال ۹۵ نسبت به 
سال گذش��ته يعني س��ال ۱۳۹۴ كمتر بوده است. 
حس��ن نوري درباره اين موضوع مي گويد: »در سال 
گذش��ته تعداد مصدومان ۷درصد رش��د داشت اما 
ش��دت جراحات يا مصدوميت هاي شديد ۱۷درصد 
كاهش داشت. بر اين اساس ۷۱درصد مصدومان در 
س��نين دبستان و دبيرس��تان بوده اند كه ۱۹ درصد 
از اين مصدومان دچار آس��يب چش��مي ش��ده اند و 
۴2 درصد نيز دست ش��ان آسيب ديده است جالب 
آنكه 8۱ درصد مصدومان از مواد محترقه اس��تفاده 

كرده اند. «

 سوختگي،  درد بي درمان
اين اتفاق در حالي است كه هزينه درمان سوختگي 
در ايران باالس��ت و بيمه ها هم پوشش مناسبي براي 
حمايت از اين بيم��اران ندارند، مصطفي ده مرده اي، 
رييس بيمارس��تان سوختگي ش��هيد مطهري درباره 
هزينه هاي درمان مصدومان حوادث چهارشنبه بيان 
كرد: بيمه ها پوش��ش مناسبي نس��بت به هزينه هاي 

درمان س��وختگي ندارند به اين ترتيب هر يك درصد 
س��وختگي در بخ��ش خصوص��ي ۵ ميلي��ون تومان 
هزينه دارد در بيمارس��تان هاي دولتي هر يك درصد 
س��وختگي 2 ميليون تومان مي ش��ود كه هم اينك 
اين پول از محل طرح تحول نظام س��المت پرداخت 
مي ش��ود. به عبارتي عمل جراحي سوختگي كه ۱۰ 
ميليون تومان تعرفه دارد 6 درصد آن يعني 6۰۰ هزار 
تومان��ش را بيمار پرداخت مي كند و مابقي از س��وي 

منابع طرح تحول نظام سالمت پرداخت مي شود. «

 خرابي براي ما، سود براي چيني ها و هندي ها
گذش��ته از تلفات جاني كه حوادث چهارش��نبه 
آخر س��ال به همراه دارد، بررس��ي ها نشان مي دهد 
ك��ه ميلياردها تومان براي تهيه م��واد محترقه دود 
ش��ده و از بين مي رود. موادي ك��ه اغلب به صورت 
قاچ��اق به كش��ور وارده ش��ده و اس��تاندارد الزم را 
ندارند. موادي كه به گفته فعاالن بازار، بيشترش��ان 
ساخت كشورهاي چين و هندوستان است كه از راه 
كش��ورهاي حوزه خليج فارس وارد ايران مي شوند و 
سود مالي آن هم نصيب اين كشورها مي شود و براي 
كشور ما جز آسيب و خرابي چيزي به همراه ندارند. 
علي حسيني، مديرعامل يكي از شركت هاي توليدي 
موادمحترق��ه مج��از، درباره اين موض��وع مي گويد: 
»واردات قاچاق اقالم محترقه بين ۳۰ تا ۴۰ ميليارد 
تومان اس��ت. حدود ۷۵ ت��ا 8۰ درصد اين ادوات از 
طريق قاچاق، حدود ۱۵ درصد توس��ط شركت هاي 
خودمان و پنج درصد هم توسط زيرپله يي ها تامين 

مي ش��ود. ۵۰ درصد بازار وسايل آتش بازي در ايران 
در اختيار ش��ركت هاي مجاز اس��ت و مابقي توسط 
توليدكنن��دگان غيرمجاز زيرزمين��ي و محصوالت 
قاچ��اق چيني تامين مي ش��ود و با وج��ود كيفيت 
پايين محصوالت چيني، ارزاني آنها س��بب ش��ده تا 
بخش عمده يي از بازار را در اختيار داشته باشند. «

ق�اچاق�چي��ان  و  اف��زود: »عرض�ه كنن��دگان  او 
م�وادمحترقه چهارشنبه سوري، ۵ تا ۱۰ برابر قيمت 
واقعي، اين م��واد را عرضه مي كنند، به عنوان مثال 
درحال��ي هر كارتن آبش��ار دو قل��وي كوچك پنج 
س��انتي به قيمت 6۰۰ تا ۷۰۰ ه��زار تومان عرضه 
مي شود كه قيمت تمام شده محصول مشابه داخلي 
آن تنه��ا ۵۰ هزار تومان اس��ت. توليدات كش��ور ما 
بس��يار اندك اس��ت و جوابگوي نياز داخلي نيست. 
باوجود اينكه روي محصوالت قيمت درج نشده، اما 
قيمت آنها در طول س��ال و در اس��تان هاي مختلف 
ثاب��ت اس��ت و نزديك مراس��م چهارشنبه س��وري 
افزايش قيمتي از س��وي ش��ركت وجود ندارد. سود 
نمايندگي ها ۱۰درصد اس��ت و براي تحقق اين امر، 
نظارت نيز از سوي شركت وجود دارد. اما مشاهدات 
ما نش��ان مي داد ك��ه حداقل در ب��ازار هدف و بين 
دس��تفروش ها نظارتي وجود ندارد و قيمت ها كامال 

سليقه يي است. « 
اين وضعيت در حالي است كه بر اساس ماده 2۴ 
قان��ون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، نگهداري، حمل يا 
فروش موادمحترقه جرم محس��وب شده و عالوه بر 
ضبط كاال جريمه هاي س��نگيني از دو تا هفت برابر 
ارزش كاال و دو تا پنج س��ال حبس پيش بيني شده 
اس��ت و اگر موادمحترقه كالن با ارزش يك ميليون 
تا ۱۰۰ ميليون تومان باش��د وس��يله نقليه ضبط و 
اگ��ر ارزش كاال بيش از ۱۰۰ ميليون تومان باش��د، 

مصادره خواهد شد. 

 كمپين براي فرهنگ سازي
چند س��الي مي ش��ود با هدف فرهنگ س��ازي و 
جلوگي��ري از آس��يب هاي جاني و مالي چهارش��نبه 
س��وري، هنرمن��دان،  ورزش��كاران و چهره هاي فعال 
اجتماع��ي و فرهنگ��ي به ميدان آمده ان��د تا بلكه در 
راستاي مسووليت اجتماعي خود بتوانند از آسيب هاي 
جشن آخر س��ال كم كنند. امسال هم نخستين گام 
براي اين موضوع را پرويز پرستويي برداشت. او سفير 
ققنوس و حامي بيماران س��وخته ش��د و مردم را به 
سك چهارشنبه س��وري ش��اد و ايمن دعوت كرد. از 
طرف ديگر هديه تهراني هم با انتشار پستي در صفحه 
اينس��تاگرام خود، از مردم خواس��ت تا به جاي خريد 
مواد محترقه، چهارشنبه س��وري را با آسايش برگزار 
كني��م. در كنار هنرمندان، جمعي از كس��به بازار هم 
در اقدام��ي خودجوش كمپين��ي را راه انداختند تا به 
ياد شهداي آتش نش��ان حادثه پالسكو، امسال مواد 
محترقه خري��داري نكرده و هزينه آن را صرف كمك 

به نيازمندان كنند. 

ضرورت ارزان كردن هزينه هاي درمان
گرچ��ه وزير بهداش��ت مي گويد با توجه به كس��ري 
بودجه، ناچاريم براي سال ۹۷ از بسته هاي حمايتي بيمه 
س��المت بكاهيم و به اين ترتي��ب هزينه هاي درمان نيز 
افزايش پيدا مي كند، اما س��خنگوي وزارت بر لزوم ارزان 
ك��ردن هزينه هاي درمان مردم و به دنب��ال آن افزايش 
نقش دولت و بيمه ها در پرداخت اين هزينه ها تاكيد كرد. 
ايرج حريرچي - قائم مقام وزير بهداشت گفت: بودجه 
كل كشور در سال ۹۵، ۹۷8۰ ميليارد تومان بود كه ۵.۷ 
درصد آن به وزارت بهداشت تعلق داشت. در سال ۹6 نيز 
بودجه كل كشور ۱۱ هزار و ۵2 ميليارد تومان بود و در 
سال ۹۷ ميزان بودجه كل كشور به ۱2۱۷ هزار ميليارد 
تومان رسيد كه از اين ميزان ۵.۵ درصدش براي وزارت 
بهداشت در نظر گرفته شده است. 6۹ درصد بودجه كل 
كش��ور نيز براي ش��ركت ها و بانك هاست. همچنين در 
بودجه عمومي دولت نيز 2۴ درصد هزينه هاي عمومي، 
پنج درصد ب��راي پروژه هاي عمران��ي و چهار درصد به 
عنوان درآمد اختصاصي اس��ت. بط��ور كلي بودجه كل 
كشور ش��ش درصد رشد داش��ته و بودجه عمومي هم 
رشدي ۱۱ درصدي داشته است. بر همين اساس بودجه 

وزارت بهداشت نيز ۹ درصد رشد كرده است. 
او با بيان اينكه در همه كشورها از جمله ايران بحث 
عدم ت��وان اقتصاد ملي اعم از منابع دولتي يا بيمه ها در 
تامين هزينه هاي رو به رش��د سالمت وجود دارد، گفت: 
مجموع هزينه كرد بيمه ها و دولت در كشور در سال هاي 
قب��ل از طرح تحول نظام س��المت كمتر از كش��ورهاي 

مش��ابه بوده و بعد از اجراي طرح تحول با وجود رش��د 
 قاب��ل توج��ه اي��ن هزينه ها و رسيدن ش��ان به س��طح

۳. ۵۱ درص��دي باز هم مي��زان هزينه كردمان در حوزه 
سالمت كمتر از كشورهاي مشابه است. همچنين ميزان 
پرداخت از جيب مردم در س��ال هاي قبل از طرح تحول 
بيش از كش��ورهاي مش��ابه بوده و با وجود كاهش قابل 
توجه پرداخت از جي��ب از ۵۱درصد به ۳۷.۷ درصد باز 
هم اين ميزان بيش از كش��ورهاي مش��ابه است. به نظر 
مي رس��د راه حل اي��ن موضوع ارزان ك��ردن هزينه هاي 
درم��ان، افزايش نق��ش دولت و بيمه ه��ا در هزينه هاي 
بهداشتي درماني و كاهش پرداخت از جيب مردم است. 
 حريرچ��ي با بي��ان اينكه مص��ارف عموم��ي دولت
۱۱ درصد رش��د داش��ته اس��ت و از ۳۴6 هزار ميليارد 

تومان ب��ه ۳86 هزار ميليارد توم��ان افزايش پيدا كرده 
اس��ت، افزود: بطور كلي ما سه س��طح بودجه يي شامل 
بودجه عمومي، درآمد اختصاصي و تملك دارايي داريم و 
بودجه ما عمدتا در دانشگاه هاي علوم پزشكي و سپس در 
رديف هاي ستادي و بيمه سالمت قرار مي گيرد. در سال 
۹۷ بودجه دانشگاه هاي علوم پزشكي ۱۹ درصد و بودجه 
رديف هاي ستادي يك درصد رشد داشته است؛ بطوريكه 
از ۱۰ ه��زار ميليارد تومان به ۱۰ ه��زار و 8۹۰ ميليارد 
تومان رس��يده است. بودجه يك درصد ارزش افزوده نيز 
بين دو تا س��ه درصد رشد داشته است. همچنين 2۵۰ 
ميليارد تومان هم از محل قانون الحاق بودجه داده شده 
اس��ت. او ادامه داد: البته به دليل كاهش بودجه پزشك 
خانواده دچار مشكل هستيم، اما اميدواريم با تخصيص 
به موقع منابع بتوانيم خدمت رساني به مردم را بيش از 

پيش ادامه دهيم. 
حريرچي در ادامه صحبت هايش با اش��اره به ميزان 
غذاي��ي كه ايراني��ان مي خورند، گفت: متوس��ط كالري 
دريافتي غ��ذاي ما ايرانيان بيش از مقدار توصيه ش��ده 
اس��ت. در گذش��ته ايراني��ان در روز 2۰۰۰ كيلوكالري 
مصرف مي كردند و اين ميزان به تدريج به 26۵۰ كالري 
رسيد، اما در حال حاضر ايرانيان ۳۰۵۰ كالري در شبانه 
روز مص��رف مي كنن��د. اي��ن در حالي اس��ت كه ميزان 
مطلوب دريافت كالري در زنان 2۰۰۰ و در مردان 2۳۰۰ 
كالري است، اما بطور متوسط ايرانيان ۴۰ درصد بيشتر از 

مقدار مطلوب غذا مي خورند. 
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گزارش مقدماتي از علل وقوع سانحه سقوط هواپيماي ATR72 منتشر شد

صداي مشكوك در زمان حادثه
گروه راه و شهرسازي  زهره عالمي 

انتش��ار گزارش 9 صفحه يي س��ازمان هواپيمايي 
 ATR72 كش��وري درباره علل س��قوط هواپيم��اي
 CL۶۰ آسمان با س��قوط يك فروند هواپيماي جت
ترك در مسيرشارجه-اس��تانبول همزمان شد. البته 
نزديكي زماني اين دو س��انحه تنها نقطه اشتراك آنها 
نبود، فاصله جغرافياي��ي حدودا 1۰۰ كيلومتري بين 
مكان س��قوط هواپيماي ATR72 و جت بمبارديه 
متعل��ق به يك خانواده ثروتمند و سرش��ناس تركيه 
و ج��ان باختن تم��ام سرنش��ينان دو هواپيما، نقاط 
اش��تراك اين دو سانحه را بيش��تر كرده است. در اين 
ميان، نگاهي به گزارش مقدماتي درباره علت برخورد 
هواپيماي شركت آسمان با كوه دنا، نشان مي دهد كه 
اين ش��ركت باتوجه به رعايت نكردن محدوديت هاي 
پزش��كي خلبان خود و اجرايي نك��ردن آرايش فني 
الزم به عنوان مقصر اصلي شناخته شده است، ضمن 
اينك��ه همچنان در عملكرد خلب��ان ابهام هايي وجود 
دارد. ناگفته نماند كه سازمان هواپيمايي كشوري در 
ش��رايطي محدوديت هاي پزشكي خلبان را به عنوان 
يكي از داليل اصلي س��قوط مط��رح مي كند كه اين 
موضوع براساس اظهارنظر كارشناسان نمي تواند ربطي 
به سقوط اين هواپيما داشته باشد. ضمن اينكه وجود 
مش��كل قلبي خلبان نيازي به بازخواني جعبه س��ياه 
نداشت و پيش از اين و در هيچ كدام از اظهارنظرهاي 
مس��ووالن س��ازمان هواپيمايي به آن اشاره يي نشده 
است. براساس اطالعات ارائه شده، خلبان اصلي پرواز 
كه ۶۲سال داشته عمل جراحي قلب خود را در سال 
۸۸ پشت س��ر گذاشته و پس از سپري شدن 9 ماه از 
عمل، منع پروازي او برداشته شده هر چند كه نياز به 
رعايت برخي محدوديت ها وجود داشته است، ازجمله 
اينكه اعتبار گواهينامه پزشكي او ۶ ماهه باشد و همراه 
يك كمك خلبان كه محدوديت پزش��كي و عمليات 
پ��رواز ندارد، پرواز كند و در هر چك پزش��كي هوايي 

تحت ارزيابي تخصصي قلب و عروق قرار گيرد. 
در واقع اين گزارش رسما اعالم مي كند كه هرچند 
خلبان پرواز داراي صالحيت الزم براي پرواز با هواپيما 
بوده اما به دليل وجود محدوديت پزشكي، اين خلبان 
مجاز به پرواز همزمان با يك كمك خلبان نبوده و اين 
موض��وع  بايد مورد دقت خلبان و واحد ش��ركت قرار 
مي گرفت. اين محدوديت تا ۶۰ س��الگي بوده و پس 
از آن خلبان بايد مورد ارزيابي هاي تخصصي چش��م، 
قل��ب و عروق، گوش و حل��ق و بيني و مغز و اعصاب 
و روان قرار بگيرد كه طبق محتويات پرونده پزش��كي 
معاينات براس��اس مقررات انجام ش��ده است. باتوجه 
به انجام معاينات براس��اس مقررات اين سوال مطرح 
مي ش��ود كه چرا سازمان هواپيمايي كشوري با وجود 
انجام به موقع معاينات نس��بت به اين موضوع واكنش 
نشان داده و آن را يكي از داليل مقصر دانستن خلبان 
و شركت هواپيمايي آس��مان اعالم كرده است. البته 
روابط عمومي شركت آسمان به اين ابهام در گزارش 

سازمان هواپيمايي كشوري واكنش نشان داده و اعالم 
كرده كه زنده ياد خلبان فوالد از ارديبهشت ماه 1٣9۶ 
معلم خلبان بوده و از دوم مهر سال جاري معلم خلبان 
منتخب س��ازمان هواپيمايى كشورى بوده و مشكلى 
براى پرواز نداش��ته است. در اين اطالعيه آماده است 
كه براس��اس گزارش س��ازمان هواپيمايي كش��وري 
از ۲٤ خ��رداد ماه س��ال 1٣۸9 زنده ياد خلبان فوالد 
پ��س از عمل قلب، مجاز ب��وده تا با يك كمك خلبان 
بدون محدوديت پزش��كى و عملياتى پرواز نمايد كه 
اين امر توسط شركت هواپيمايى آسمان كامال رعايت 
شده است، خلبانان منتخب سازمان TRE استاداني 
هستند كه مجاز به ارزيابى ساير خلبان ها حين پرواز 

هستند. 

 ATR72 وجود محدوديت در هواپيماي 
در گزارش مقدماتي س��ازمان هواپيمايي كشوري 
آمده اس��ت ك��ه هواپيم��اي اس��تفاده ش��ده هم با 
محدوديت هايي مواجه بوده اس��ت. طبق اين گزارش 
پس از ثبت تعدادي س��قوط و حادثه براي هواپيماي 
ATR پيشنهاداتي از سوي كميته ايمني حمل و نقل 
امريكا به شركت سازنده هواپيما ارائه شده تا در جريان 
آن سيس��تم هاي هشدار دهنده ش��رايط يخ زدگي به 
خلبان اصالح شود كه اين پيشنهاد سرانجام در سال 
۲۰۰9 از سوي شركت سازنده ارائه شد. با وجود اينكه 
شركت هواپيمايي آس��مان فرآيند تعميرات سنگين 
اين هواپيماي خود را در ش��يراز پيگيري كرد، اما به 
دليل محدوديت هاي موجود و عدم پشتيباني كارخانه 
س��ازنده برخي قطعات موردنياز كه امريكايي اس��ت، 
امكان اس��تفاده از اين سيس��تم جديد يخ زدا و انجام 
آرايش فني الزم را پيدا نكرد. پس از آن با پيش��نهاد 
كارخانه س��ازنده هواپيما يك راه حل مقطعي شامل 
آموزش ه��اي خاص و اصالحات در مدارك هواپيما به 
شركت آسمان ارائه شده بود كه  بايد به تاييد سازمان 
هواپيمايي كش��وري ايران مي رس��يد، اما اين راه حل 
جايگزين به سازمان ارائه نشد و در زمان وقوع سانحه 
اج��راي امريه فني فوق بالتكليف بوده اس��ت. درواقع 
براس��اس اين گ��زارش، كوتاهي ش��ركت هواپيمايي 
آس��مان در ارائه راه حل مقطعي براي اس��تفاده از اين 
سيس��تم يخ زدا به س��ازمان هواپيمايي كشوري هم 
به عنوان يكي از داليل تاثيرگذار در س��انحه س��قوط 
هواپيما اعالم ش��ده است. درواقع سيستم هاي ضديخ 
در اين هواپيما براساس استانداردهاي اروپايي بوده و 
چنانچه خلبان در زمان الزم نسبت به فعال كردن آن 
اقدام كند توانايي كنترل هواپيما محتمل اس��ت، اما 
آرايش فني قابل قبول نبوده و بايد در تعميرات س��ال 

1٣9۶ مورد انجام قرار مي گرفته است.
در گزارش مقدماتي همچنين تصريح شده است: در 
ساعت  UTC 06:02:31 ساعت حدودي بروز حادثه 
صدايي ش��بيه به پرس كردن ميكروفن روي دستگاه 
ضبط مكالمات برج فرودگاه ياسوج ثبت مي شود. الزم 

به ذكر اس��ت، صداي مشابهي هم روي فركانس مركز 
كنترل بالفاصله بعد از تماس پرواز IRC3704  ثبت 
و ضبط شده است. بررسي هاي اطالعات دستگاه هاي 
ثبت اطالعات پروازي نش��ان مي دهد، منشا اين صدا 

هواپيماي سانحه ديده نبوده است. 

 بي توجهي خلبان به كاهش ارتفاع
در بخش ديگري از گزارش آمده اس��ت كه خلبان 
ارتف��اع پرواز خ��ود را به كمتر از 1۷ هزارپا رس��انده 
ك��ه باتوجه به اينكه ش��رايط آب و هواي��ي در ارتفاع 
مذكور براي فرود مناس��ب نبوده خلبان بايد با حفظ 
حداقل ارتفاع تصميم به فرود يا رفتن به فرودگاه هاي 
جايگزي��ن مي كرده اس��ت اما باتوجه ب��ه اينكه ديد 
فرودگاه 1۰ كيلومتر اعالم شده خلبان تصميم گرفته 
با وجود آنكه اليه هاي ابر را تا 1۵ هزارپا تاييد مي كند 

نسبت به فرود اقدام كند. 

 گردش به چپ بي نتيجه
براس��اس اطالع��ات ب��ه دس��ت آم��ده از جعبه 
س��ياه، خلبانان ت��ا ثانيه يي قبل از برخ��ورد به دليل 
پوش��ش ابر متوجه وج��ود كوه نش��ده اند و تا لحظه 
آخر ب��ا مش��اهده آن س��عي در انجام مانور ش��ديد 
گ��ردش به چپ براي پرهيز از برخورد داش��ته اند كه 
بي نتيجه بوده اس��ت ضمن اينكه براس��اس نتايج به 
دس��ت آمده احتمال زن��ده بودن مس��افران يا آتش 
گرفتن اين هواپيما پس از س��قوط رد ش��ده اس��ت. 
همچني��ن با وجود اينك��ه چند روز پس از س��قوط 
 هواپيماي ATR، س��ازمان هواپيمايي كشوري پرواز 
٣ فرون��د ديگر از اين هواپيم��ا را ممنوع كرده بود در 
گزارش مقدماتي هم اين طور آمده است كه باتوجه به 
عدم انجام آراي��ش فني الزم فعال پرواز ATR72 در 
آس��مان ايران متوقف شده است و بايد كليه ملزومات 
فن��ي و ايمن��ي الزم با تاييد اين س��ازمان از س��وي 

شركت هاي هواپيمايي اجرايي شود. 

 اعالم خطاي انساني، زودهنگام است
براس��اس گزارش س��ازمان هواپيمايي كش��وري 
رعاي��ت نكردن محدوديت هاي پزش��كي خلبان خود 
و اجرايي نك��ردن آرايش فن��ي الزم به عنوان مقصر 
اصلي ش��ناخته ش��ده اند اما حمزه فرهادي كاپيتان 
باسابقه ايران اير معتقد است كه اعالم قطعي خطاي 
انساني به عنوان علت اين سانحه همچنان زود است و 
براي اعالم دليل قطعي نياز به بررس��ي هاي بيشتري 
اس��ت. فره��ادي در گفت وگو با »تع��ادل« مي گويد: 
معموال علت وقوع چنين س��وانحي، خطاي انس��اني 
اس��ت اما باز هم نمي توان باتوجه به اطالعات موجود 
در اي��ن گزارش خطاي خلبان را به عنوان علت اصلي 
سانحه معرفي كرد. او درباره انجام عمل قلب خلبان و 
ارتباط آن با سقوط هواپيما اظهار مي كند: انجام عمل 
قلب نمي تواند مالك مناس��بي براي خطاي خلبان و 

برخورد هواپيما با كوه باشد زيرا اين خلبان صالحيت 
انجام پرواز را داش��ته است. اين كاپيتان باسابقه ادامه 
مي دهد: پيش بيني مي شود خلبان هواپيماي تهران-

ياسوج به علت توفان و كوالك شديد و وجود ابرهاي 
CV كنت��رل هواپيم��ا را از دس��ت داده و هواپيما با 
تكانه هاي ش��ديد درنهايت با كوه برخورد كرده است. 
فرهادي بيان مي كند: در گزارش آمده است كه ارتفاع 
هواپيما كاهش يافته و با وجود اعالم هش��دار هواپيما 
به خلبان، هواپيما همچنان افت ارتفاع داشته است اما 
سوال اين است كه آيا خلبان با آگاهي و با وجود اعالم 
هشدار از سوي هواپيما اقدام به كاهش ارتفاع داده يا 
به علت خارج ش��دن كنترل هواپيما از اختيار خلبان 
اين مشكل رخ داده است؟ به گفته او، معموال خلبان ها 
تالش مي كنند كه شرايط اعالم اخطار از سوي هواپيما 
نرسد و در صورت اعالم هشدار هم سعي مي كنند كه 
از اين حالت خارج شوند اما به نظر مي رسد كه شرايط 
به گونه يي بوده كه اختي��ار هواپيما از كنترل خلبان 
خارج شده است. اين كاپيتان ادامه مي دهد: همچنان 
و با وجود انتش��ار گزارش مقدماتي از س��وي سازمان 
هواپيمايي كشوري همچنان با قاطعيت نمي توان اعالم 

كرد كه خلبان در وقوع اين سانحه مقصر است. 

 تشكيل كميته بررسي سانحه هواپيماي تركيه 
اما ش��ب قبل از انتش��ار گ��زارش مقدماتي علل 
س��قوط ATR، هواپيماي اكمينا باشاران، تنها دختر 
خانواده بزرگ باش��اران و عضو هيات مديره هلدينگ 
باشاران و دختر مديرعامل اين شركت، با 11 سرنشين 
سقوط كرد. باش��اران در آخرين سفر مجردي قبل از 
ازدواجش، با هواپيماي ش��خصي خود به همراه ۷ نفر 
از دوس��تان دخترش و يك خانم مهماندار و دو خانم 
خلبان، در سفر تفريحي به دوبي و شارجه رفته بودند، 
در پرواز برگش��ت به استانبول، در رشته هاي كوه هاي 
 ATR زاگرس و در نزديكي مكان س��قوط هواپيماي
سقوط كردند. براس��اس اطالعيه سازمان هواپيمايي، 
بعدازظهر روز يك ش��نبه مورخ بيستم اسفند ماه يك 
فروند هواپيمايي جت تجاري از نوع چلنجر ۶۰ ثبت 
كش��ور تركيه به عالم��ت ثب��ت TC- TRB كه از 

فرودگاه شارجه در امارات متحده عربي عازم فرودگاه 
آتاتورك اس��تانبول بود، در مسير هوايي UT٤٣۰، از 
صفحه رادار محو و در رش��ته كوه هاي زاگرس حوالي 
شهركرد س��قوط كرد. اين پرواز كه تمام سرنشينان 
آن خان��م بوده ان��د در س��اعت 1۶:۵9 به وقت محلي 
وارد فضاي كش��ور جمهوري اسالمي ايران شده و در 
حدود ساعت 1۸:۰9 به وقت محلي دچار سانحه شد. 
براساس مكالمات خلبان پرواز با مركز كنترل فضاي 
كش��ور، خلبان به علت بروز مش��كل فني درخواست 
كاه��ش ارتفاع كرده كه حين كاهش ارتفاع در حدود 
٣۲هزار پايي ضمن افت شديد سرعت از صفحه رادار 
محو ش��د. »در اين ميان مس��ووليت بررسي سانحه 
باتوج��ه به مقررات بين المللي با س��ازمان هواپيمايي 
كشوري ايران است و كشورهاي تركيه به عنوان محل 
ثبت هواپيما و كانادا به عنوان طراح و سازنده هواپيما 
مي توانند درخواست همكاري در روند بررسي سانحه 
را مطابق كنوانسيون شيكاگو و ضمايم آن ارائه كنند.« 
اما حس��ن رضايي فر مديركل دفتر بررس��ي س��انحه 
س��ازمان هواپيمايي در گفت وگو با ايس��نا، مي گويد: 
به دنبال س��قوط هواپيماي CL۶۰ تركيه كه حوالي 
شهركرد ايران س��قوط كرد، تيم هاي بررسي سازمان 
هواپيمايي كشوري به محل حادثه اعزام شدند و كار 
 بررس��ي ابعاد مختلف اين س��انحه آغاز شد و تاكنون 
۸ جس��د از مسافران اين پرواز شناسايي شده و البته 
هالل احم��ر چهارمحال وبختي��اري به طور مس��تقيم 
مسووليت ابعاد انس��اني اين حادثه را برعهده دارد. به 
گفته مديركل دفتر بررسي سانحه سازمان هواپيمايي، 
در حال حاضر تركيه دو نماينده رسمي از طرف خود 
براي حضور در اين كميته اعالم كرده است. رضايي فر 
در پاسخ به اينكه زمان احتمالي ارائه  گزارش ابتدايي 
از اين حادثه چه زماني تخمين مي شود نيز اعالم كرد: 
با توجه به اينكه كميته بررس��ي اين حادثه به تازگي 
تش��كيل شده و نياز به بررسي ابعاد دقيق كار خواهد 
ب��ود، نمي ت��وان به طور دقي��ق از زمان پاي��ان يافتن 
بررسي ها حرفي زد اما س��ازمان هواپيمايي كشوري 
تالش مي كند در كوتاه ترين زمان ممكن گزارش هاي 

ابتدايي خود از اين حادثه را ارائه كند. 

ابالغ جابه جايي ساختمان هاي 
مهم در بستر گسل ها

رييس مركز تحقيقات، راه، مس��كن و شهرس��ازي 
ب��ا اش��اره به اينك��ه اس��حاق جهانگيري مع��اون اول 
رييس جمهور انتقال و جابه جايي س��اختمان هاي مهم 
و حس��اس و مخازن س��وخت در بستر گسل ها را ابالغ 
كرده است، گفت: بنابراين اينكه چه تعداد ساختمان يا 
مراكز حساس در پهنه گسل هاي تهران ساخته شده اند، 
به زودي مشخص خواهد شد. به گزارش فارس، محمد 
ش��كرچي زاده با اش��اره به اينكه ش��هرداري تهران هم 
تع��دادي از اين دس��تگاه ها را در اختي��ار دارند، گفت: 
برنامه مركز تحقيقات، راه، مس��كن و شهرس��ازي اين 
اس��ت كه بتوانيم ۵۰ دستگاه را براي پايش گسل هاي 
ش��هر تهران نصب كنيم. به گفته او، استقرار نخستين 
سامانه ش��تاب نگاري زلزله ارديبهش��ت ماه سال آينده 
نصب خواهد شد. ش��كرچي زاده در پاسخ به اين سوال 
كه مقرر شده اس��ت در اطراف گسل هاي تهران مراكز 
حس��اس احداث نش��ود، آيا اين اقدام اجرايي مي شود 
يا خير، گفت: گزارش��ي از س��وي مركز تحقيقات، راه، 
مس��كن و شهرس��ازي آماده شده اس��ت، بنابراين ما 
تعدادي ساختمان مرتفع، بيمارستان و مخازن سوخت 
در پهنه گس��ل هاي تهران داريم كه بايد در يك برنامه 
مشخص ش��ده آنها را مقاوم س��ازي كرده و جابه جايي 
را انج��ام دهيم. رييس مركز تحقيقات، راه، مس��كن و 
شهرس��ازي اضافه كرد: معموال بيش��ترين آسيب ها در 
هن��گام زلزله در نزديك��ي كانون زلزل��ه رخ مي دهند، 
ب��ه همين دلي��ل در ويراي��ش دوم آيين نام��ه ۲۸۰۰ 
ساختمان هاي با اهميت زياد نبايد در اين مراكز احداث 
شوند، اما متاس��فانه اين اقدام همچنان در حال انجام 
است. شكرچي زاده ادامه داد: عالوه بر تهران جلوگيري 
از ساخت س��اختمان هاي بااهميت مثل بيمارستان ها 
در نزديكي گسل ها در شهر مشهد، كرج و تبريز انجام 
خواهد شد، به طوري  كه در هفته گذشته اين اقدام براي 
ش��هر تبريز هم نهايي شده اس��ت و بايد برنامه آن در 

شوراي عالي معماري و شهرسازي تصويب شود. 

مكاتبه نجفي با روحاني درباره 
درآمدهاي پايدار شهري

مدير دبيرخانه مجمع ش��هرداران كالن ش��هرهاي 
ايران از نامه محمدعلي نجفي شهردار تهران، به حسن 
روحان��ي رييس جمهور، درخصوص ارائه پيش��نهادات 
اصالحي در اليحه درآمدهاي پايدار ش��هرداري ها خبر 
داد. به گزارش مهر، كمال مرادي درباره نامه ش��هردار 
تهران به رييس جمهور اظهار كرد: اليحه »درآمدهاي 
پايدار شهرداري ها« بعد از ٣٤ سال، در كميسيون هاي 
مربوط��ه دول��ت و همچني��ن رف��ت و برگش��ت بين 
وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و كشور بررسي و 
تدوين و سرانجام آماده ارائه به مجلس شوراي اسالمي 
ش��ده اس��ت. وي اظهار كرد: با اين حال، اين اليحه از 
ايراداتي رنج مي برد كه رفع نشدن آنها شهرداري ها را 
براي برخورداري از درآمد پايدار و ارائه خدمات شهري 
مطلوب با مشكالتي مواجه مي كند. بدين منظور نجفي 
شهردار تهران و دبيركل مجمع شهرداران كالن شهرها، 
در نامه يي به رييس جمهوري ضمن تشريح ايرادات اين 
اليحه پيش��نهاداتي را جهت رفع آنها ارائه داده  است. 
مرادي در بيان اين ايرادات تصريح كرد: اهم ايرادهاي 
 وارده ب��ه اليحه مصوب كميس��يون در نامه نجفي، در
 ۶ بن��د تش��ريح ش��ده كه همگ��ي آنها ب��ه حذف يا 
كاهش درآمدهاي پايدار شهرداري از محل عوارض يا 
درآمدهاي ديگر دولتي معطوف اس��ت. مدير دبيرخانه 
شهرداران كالن ش��هرهاي ايران در توضيح بيشتر اين 
ايرادها يادآور ش��د: ب��راي مثال درآمدهاي »نس��بت 
۲۰درص��دي س��هم كالن ش��هرها از ارزش گمرك��ي 
كاالهاي وارداتي«، »يك درص��د عوارض نقل و انتقال 
خودرو«، »۸درصد درآمد حاصل از حق ثبت اس��ناد«، 
»يك درص��د درآمد پيمان��كاران پروژه ه��اي عمراني 
ش��هري«، »ع��وارض كاال و خدمات قان��ون ماليات بر 
ارزش اف��زوده« و »امكان اس��تفاده از منابع حاصل از 
صرفه جويي مصرف س��وخت براي توسعه حمل ونقل 
ريل��ي« همگي در اليحه »درآمدهاي پايدار ش��هري« 
حذف ش��ده و در نامه نجفي به رييس جمهوري محل 

ايراد قرار گرفته اند. 

ايرانشهر

رييس س��ازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور از 
اختصاص 1۰۰۰ميليارد تومان براي س��اماندهي پسماند 
در تمام ش��هرها و روس��تاهاي كشور براي س��ال آينده 
 خبر داد. به گزارش ايس��نا، محمدعلي افشاني در حاشيه

سي و سومين مجمع عمومي ساالنه اتحاديه تاكسيراني هاي 
شهري كش��ور در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه با 
پيگيري هاي فراوان توليد ۶٣۰دستگاه واگن قطار شهري 
براي تهران نهايي و مناقصه آن برگزار شد. وي ادامه داد: 
به ازاي هر واگن 1۷۸هزار يورو كاهش قيمت نس��بت به 
قراردادهاي قبلي داش��تيم. همچني��ن هزينه يي كه بايد 
براي س��اخت واگن ها پرداخت شود بيش از ۸۰۰ ميليون 
يوروست و به صورت فاينانس خواهد بود. رييس سازمان 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كش��ور با بيان اينكه ساخت 
اين ۶٣۰ واگن به كنسرس��يوم شركت هاي CRC چين 
و واگن س��ازي تهران واگذار شده اس��ت، گفت: تا انتهاي 
تولي��د اين واگن ه��ا بيش از ۵۵ درص��د توليدات داخلي 
خواهيم داش��ت. همچنين مقدمات برگ��زاري مناقصات 
باقي واگن ها براي شهرهاي اصفهان، شيراز، تبريز، مشهد، 
اهواز و ش��هرهايي كه قطارشهري دارند، انجام شده است 
و در نيمه اول سال 9۷ نيز برگزار خواهد شد. وي با بيان 

اينك��ه رييس جمهور پيگير جدي بحث نوس��ازي ناوگان 
حمل و نقل عمومي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري 
هس��تند، گفت: در نوس��ازي ناوگان حمل و نقل عمومي 
اولويت با اتوبوس هاي درون ش��هري اس��ت و در مجموع 
حدود ۲۰هزار اتوبوس فرس��وده داري��م و حدود ٤۸هزار 
و ۵۰۰ميني بوس درون ش��هري موجود اس��ت. همچنين 
۶۰۰۰ كاميون و كاميونت وج��ود دارد كه بايد همه آنها 
در برنامه نوس��ازي قرار گيرند. وي در ادامه تصريح كرد: 
در طرحي كه رييس جمهور اعالم كرده، ۵۰درصد هزينه 
نوسازي را دولت به صورت بالعوض پرداخت مي كند، ۲۰ 
تا ٣۰ درصد بر اس��اس نوع ماشين توسط مردم پرداخت 
مي شود و ۲۰ تا ٣۰ درصد مابقي نيز به صورت تسهيالت 
بانكي در اختيار مردم گذاشته مي شود كه اين تسهيالت 
ب��ا دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه در نظر گرفته خواهد ش��د.  
افش��اني خاطرنش��ان كرد: همچنين وزارت كشور طرح 
نوسازي ۲1هزار وانت را پيگيري خواهد كرد و اميدواريم 
از ابتداي س��ال آينده به نوس��ازي آنها با توجه به كاهش 
نرخ تس��هيالت و سهولت پرداخت تس��هيالت بپردازيم. 
وي ب��ا بيان اينكه در س��ال 9۵ و 9۶ نزديك به ۶۰ هزار 
تاكس��ي نوسازي شد و در س��ال 9۷ نيز نوسازي ٣۰هزار 

دستگاه تاكسي در دستور كار است، اظهار كرد: با نوسازي 
ناوگان حمل و نقل عمومي همه مردم سود خواهند كرد، 
زيرا آاليندگي كم ش��ده و زيست ش��هري بهتر مي شود. 
همچنين اين طرح مي تواند در راس��تاي توس��عه عدالت 
اجتماعي و ايجاد رفاه بيشتر براي مصرف كنندگان خدمات 
حمل و نقل عمومي و كاهش مصرف س��وخت نيز باشد. 
رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور همچنين 
در بخش ديگري از صحبت هايش در خصوص نوس��ازي 
قطار حومه يي نيز اش��اره كرده و گفت: يكي از مهم ترين  
كاري هايي كه بايد دنبال كنيم، نوس��ازي قطار حومه يي 
اس��ت. البته متولي قطار بين ش��هري وزارت راه اس��ت  و 
جلس��ات متعددي نيز در همين خصوص ب��ا آنها برگزار 
كرديم كه در نهايت ش��ركت قطارهاي حومه يي تشكيل 
ش��د؛ اما اين كار امري زمانبر است. افشاني همچنين به 
پسماندهاي شهري اشاره كرد و گفت: پسماند آسيب هاي 
فراواني مي رساند و طبيعت را از بين مي برد يعني زباله هايي 
كه تجزيه نمي شود در طبيعت رها شده و خسارت زيادي 
وارد مي كنن��د. در حقيقت ب��ا جمع بندي هايي كه انجام 
داديم، خس��ارت س��االنه دفع غيربهداش��تي پسماند در 

طبيعت ٤۸هزار ميليارد تومان است. 

اختصاص1000 ميليارد تومان براي ساماندهي پسماندها
طرح جديد ترافيك بعد از فرود و فرازهاي بسيار 
باالخ��ره به مراحل پاياني نزديك ش��ده اس��ت و به 
گفته محمد عليخاني رييس كميسيون حمل و نقل 
شوراي ش��هر تهران طي روزهاي آينده در خصوص 
ثبت نام اطالع رساني صورت مي گيرد و سايت اعالم 
مي ش��ود. عليخاني  در خصوص طرح جديد ترافيك 
ش��هرداري تهران گفت: معاون حمل و نقل ترافيك 
ش��هرداري تهران در جلسه كميسيون عمران شورا 
حضور ياف��ت و در خصوص آخرين اقدامات صورت 
گرفت��ه براي طرح ترافيك جديد توضيح داد. حدود 
1۰ روز پي��ش بود كه رييس پلي��س تهران عنوان 
كرد ت��ا زماني كه دوربين هاي مورد نياز در س��طح 
شهر نصب نش��ود، امكان اجراي طرح جديد وجود 
ندارد اما روز گذش��ته عليخاني از نصب دوربين هاي 
خ��روج از طرح در محدوده ط��رح ترافيك خبر داد 
و  گفت: كليدي ترين اقدام نصب دوربين هاي خروج 
بود كه انجام ش��د. رييس كميس��يون حمل و نقل 
شوراي ش��هر تهران در خصوص ثبت نام متقاضيان 
ب��راي دريافت آرم طرح ترافيك گف��ت: از اين پس 
برنامه ها نرم افزاري است و مشكل خاصي وجود ندارد 
و ط��ي روز آينده در خصوص ثبت نام اطالع رس��اني 
صورت مي گيرد و سايت ثبت نام اعالم مي شود. وي 
در خصوص تعيين آيين نامه براي خبرنگاران جهت 
دريافت آرم طرح ترافيك گفت: آيين نامه در سال 9۶ 
تهيه نمي ش��ود و احتماال در فروردين سال 9۷ اين 
آيين نامه تهيه مي شود. به گفته عليخاني شهرداري 
پيش��نهادات خود را به كميسيون حمل و نقل شورا 
مي آورد و در يك جلس��ه موضوع را جمع مي كنيم. 
 طرح ترافيك خبرنگاران نيز ت��ا پايان فروردين 9۷ 
اعتبار دارد. الزم به ذكر اس��ت، طرح ترافيك جديد 

پيشنهادي شهرداري تهران ابتدا در شوراي ترافيك 
ش��هر تهران به تصويب رس��يد و ب��راي تعيين نرخ 
عوارض طرح ترافيك جديد مصوبه به هيات تطبيق 
فرمانداري تهران ارسال شد كه پس از بررسي، پنج 
ايراد از اين طرح گرفته و به شورا عودت داده شد كه 
در چهل و هشتمين جلس��ه علني شوراي اسالمي 
ش��هر تهران، ري و تجريش ايرادات مورد بررس��ي 
نمايندگان ش��وراي شهر تهران قرار گرفت و پس از 
اصالح مجددا به هيات تطبيق ارس��ال ش��د. پس از 
اص��الح ايرادات مصوبه طرح ترافيك جديد بار ديگر 
در هيات تطبيق فرمانداري تهران مورد بررسي قرار 
گرفت و نهايتا ايراداتي كه هيات تطبيق فرمانداري 
گرفته بود، اصالح ش��د و به اين ترتيب اين طرح به 
تاييد رسيده است و مي تواند از فروردين سال 1٣9۷ 
اجرايي ش��ود. از سوي ديگر سردار حسين رحيمي 
ريي��س پليس پايتخت ني��ز از آمادگي پليس براي 
اجراي طرح ترافيك پس از پايان تعطيالت نوروزي 
خبر داد و گفت: به ما اطالع دادند كه دوربين ها را در 
خروجي هاي طرح ترافيك كار گذاشته اند البته هنوز 
اين دوربين ها به ما تحويل داده نش��ده و قرار است 
پس از تحويل گرفتن آنها را تست كنيم. براي اجراي 
اي��ن طرح آمادگ��ي داريم و مي ت��وان آن را اجرايي 
ك��رد. تاييد طرح در هيات تطبيق فرمانداري تهران 
و موافقت پليس براي اجراي اين طرح در ش��رايطي 
اتفاق مي افتد كه پيش تر پليس راهنمايي و رانندگي 
و فرمان��داري ته��ران ابهام��ات و دغدغه هايي را در 
اجراي آن مطرح مي كردند اما ظاهرا با اصالح ايرادات 
فرمانداري و تامين تجهيزات و زيرساخت هاي الزم 
در 1۵روز مانده به پايان سال اجراي طرح براي سال 

آينده به پله آخر رسيده است. 

ثبت نام متقاضيان طرح ترافيك تا پايان سال 

شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي

»كمبود آب جدی است، در مصرف آن صرفه جويی نمائيم«

»آگهي مناقصه عمومي خريد- نوبت اول«
شماره 200961403000038 مورخ 96/12/12 مندرج در سامانه تداركات الكترونيكي دولت شماره 175 سال 96

شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي در نظر دارد اقالم به مقدار و مشخصات ذيل به روش مناقصه عمومي:

محل اعتبارتضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )ريال(واحدتعداد يا مقدارنام و مشخصات كاالرديفشماره فراخوان

۲۰۰9۶1٤۰٣۰۰۰۰٣۸

عدد۲۰۰۰۰شير كالفه 11/۲

غيرعمراني1٣۰۰۰۰۰۰۰۰

عدد۷۰۰۰شير كالفه ۲1

عدد۲۰۰۰۰شير قطع و وصل ٣1/۲

عدد۲۰۰۰شير قطع و وصل ٤1

عدد1۰۰۰۰شير يكطرفه ۵1/۲

عدد۲۰۰۰۰شير فلكه گازي ۶1/۲

و از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت خريداري نمايد. كليه مراحل مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. بديهي 
است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود. هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
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صنعت، معدن و جتارت14
هيچكاالييگراننميشود

ايس�نامعاون وزير صنعت، مع��دن و تجارت گفت: 
هيچ كااليي تا پايان فروردين سال ۹۷ گران نمي شود و 
مردم مي توانند تخلف ها را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند. 
سيدمحمود نوابي در پنجمين همايش حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان استان هرمزگان با بيان اينكه عملياتي 
شدن ماده ۶ قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان از 
كارهاي خوبي اس��ت كه اين ماده قانوني در كل كش��ور 
باي��د اجرايي ش��ود، اظهار كرد: اگر اي��ن قانون نهادينه 
ش��ود، رقاب��ت مثبت��ي را در ارائ��ه خدمت مناس��ب به 

مصرف كنندگان شاهد خواهيم بود. 

حلمشكالتتجاريباروسيه
در۲ماهآينده

صداوس�يمارييس اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و 
روس��يه گفت: توافقنامه هاي امضا شده ميان طرف ايراني 
و روسي در سفر اخير وزير اقتصاد به اين كشور مشكالت 
تجاري دو كشور را تا دو ماه آينده حل خواهد كرد. اسداهلل 
عس��گراوالدي با بيان اينكه فعاالن بخش خصوصي حل 
مشكالت تجاري را پيگيري مي كنند، افزود: حمل ونقل، 
مسائل بانكي و رواديد از مشكالت اصلي در روابط تجاري 
ايران و روس��يه است كه در اين س��فر با همتايان روسي 
مطرح ش��د ضمن اينكه در اتاق فدرال روس��يه با فعاالن 
بخش خصوصي و در ادامه با معاون نخست وزير جلساتي 
برگ��زار ش��د و در آن قول حل مش��كالت تجاري بين دو 
كش��ور داده شده است. او گفت: حجم مبادالت تجاري دو 
كشور ۲.۲ميليارد دالر است كه بيشتر به واردات اختصاص 
پيدا مي كند و صادرات ما كمتر است. از اين رو قرار است 

در ۶ماه آينده صادرات ما به روسيه دو برابر شود. 

سرمايهگذاريخارجيدرايران
ركوردزد

ايرنامديركل سرمايه گذاري خارجي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: ميزان س��رمايه گذاري مستقيم خارجي بخش 
صنع��ت، معدن و تجارت در دول��ت دوازدهم با ثبت ركوردي 
جديد به مرز 3ميليارد و ۲00ميليون دالر رسيد. افروز بهرامي 
اف��زود: اين حجم س��رمايه گذاري مربوط به ۶۹ پروژه اس��ت 
كه ثبت ش��ركت در اي��ران، خريد زمين و اخ��ذ مجوز هيات 
س��رمايه گذاري خارجي آنها انجام ش��ده و عملي��ات اجرايي 
آنها با جديت دنبال مي ش��ود. او خاطرنش��ان ك��رد: عالوه بر 
پروژه هاي ذكر ش��ده، انعقاد بي��ش از 50 تفاهمنامه و قرارداد 
با سرمايه گذاران خارجي در مرحله نهايي شدن است. بهرامي 
ادامه داد: از س��رمايه گذاري هاي درحال انجام دولت دوازدهم 
50درصد با مش��اركت ش��ركاي داخلي و مابقي با ۱00درصد 
س��هام س��رمايه گذاران خارج��ي اس��ت. وي ي��ادآوري كرد: 
سرمايه گذاري مس��تقيم خارجي در بخش صنعت، معدن و 
تجارت در سال ۹۶ بيش از ۴ميليارد دالر و در سال ۹5 به 
ميزان يك ميليارد و ۹00ميليون دالر بوده است؛ به عبارتي 
مقايس��ه ميزان سرمايه گذاري خارجي س��ال ۹۶ نسبت به 
سال ۹5 بيش از ۲برابر رشد را در اين حوزه نشان مي دهد. 

اخبار

تجربه6كشورموفقدرجذبسرمايهبررسيشد

راز ميزباني از سرمايه گذاران خارجي
تعادل

تجربه موفق ۶ كشور »تركيه، هند، چين، برزيل، مصر 
و قطر« حكايت از اين دارد كه سرمايه گذاري هاي خارجي 
عمدت��ا حول چهار مح��ور »س��رمايه گذاري هاي خارجي 
اس��تراتژيك، س��رمايه گذاري ارتقادهنده زنجي��ره ارزش، 
سرمايه گذاري هاي مش��ترك و سرمايه گذاري هاي تجاري 
)تبدي��ل تجارت به س��رمايه گذاري( مي چرخد. مقصود از 
سرمايه گذاري هاي استراتژيك آن دسته سرمايه گذاري هايي 
است كه يا در حوزه صنايع با فناوري باال قرار دارند يا مواجه 
با مزيت نس��بي بوده اما دستيابي به مزيت هاي رقابتي در 
آنها بدون مشاركت خارجي ها ممكن نيست يا اينكه مرتبط 
با نيازهاي اساسي هستند كه از پيوند وثيقي با امنيت ملي 
برخوردارند. س��رمايه گذاري هاي ارتقا دهنده زنجيره ارزش 
شامل حوزه هاي توسعه دهنده فعاليت هاي تكميلي، توليد 
و صادرات محصوالت با ارزش افزوده باالتر و انتقال فناوري 
است. سرمايه گذاري هاي مشترك با كشورهاي خارجي نيز 
به دنبال توانمندسازي س��ازماني فعاالن محلي است و از 
طريق انتق��ال فناوري و الگوه��اي مديريتي نوين حاصل 
مي شود. از طريق سرمايه گذاري هاي تجاري نيز بخش هايي 
از حوزه هاي تجارت ش��ركت هاي چندمليتي فعال در بازار 
داخل به س��رمايه گذاري تبديل مي ش��ود. در اين ارتباط 
نيز از ابزارهاي مختلف مش��وق مال��ي، مالياتي، گمركي و 
ساير ابزارها بهره گرفته شده است. همچنين جهت جذب 
س��رمايه ها با اهدافي چ��ون »تامين منابع مال��ي، انتقال 
فناوري، توس��عه منطقه يي، تشويق خوشه سازي و كاهش 
وابستگي به واردات كاالهاي واسطه يي مورد نياز بخش هاي 
هدف« دنبال مي ش��ود. اما راز موفقيت اين كش��ورها در 
ج��ذب پول هاي خارج��ي را مي ت��وان در دو واژه خالصه 
كرد: »آزادس��ازي اقتصادي«. در همين راستا پژوهشي به 
قلم »باقر ادبي فيروزجايي و س��لمان افخمي راد« در زمينه 
توس��عه س��رمايه گذاري خارجي با بهره گيري از تجربه ۶ 
كشور موفق صورت گرفته كه از سوي موسسه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني منتشر شده است. ابزارهاي تشويقي 
مورد استفاده در اين كشورها شامل»ابزارهاي مشوق تامين 

مالي، مالياتي،  گمركي و سرمايه گذاري مجدد« است. 

تجربه6كشورمنتخب
تجربه »چين« نش��ان مي دهد، نتايج حاصل از اجراي 
اصالح��ات اقتصادي در دهه هاي اخير منجر به خروج اين 
كش��ور از انزواي سياس��ي - اقتصادي و افزايش توان اين 
كشور در جذب سرمايه گذاري هاي خارجي كالن بسياري 
از كش��ورها و شركت هاي چندمليتي شد. به اعتقاد برخي 
صاحب نظ��ران امور بين الملل، اصالحات اقتصادي و اتخاذ 
سياس��ت  درهاي باز مهم ترين دليل و محركه اصلي موتور 
حركت چين به س��مت قدرت بزرگ جهاني ش��دن حتي 

در س��طح ژاپن و اياالت متحده امريكاس��ت. در واقع پس 
از اصالح��ات اقتص��ادي چين مبني بر »سياس��ت آزادي 
تجاري« ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي در اين كشور 
با وجود كاهش در س��ال هاي اوليه به طور چشمگيري در 
دوره ه��اي بع��د افزايش يافت. به طوري ك��ه ميزان جذب 
س��رمايه گذاري خارجي در چي��ن از 5۷ ميليون دالر در 
س��ال ۱۹80 بعد از 3دهه به ح��دود ۱05ميليارد دالر در 
س��ال ۲0۱0 رس��يد. همچنين تجربه »تركيه« در مسير 
جذب س��رمايه  خارجي نش��ان از اج��راي برخي تغييرات 
استراتژيك در سياس��ت هاي عمومي و نيز مقررات زدايي 
بود. از ميان اين سياست ها عضويت تركيه در سازمان هاي 
مختلف جهاني از جمله س��ازمان تجارت جهاني، صندوق 
بين المللي پول، بانك جهاني، كش��ورهاي عضو س��ازمان 
توس��عه و همكاري هاي اقتصادي و بسياري از پيمان هاي 
دوجانبه و چندجانبه س��بب شد تا فضاي اين كشور براي 
س��رمايه گذاران خارجي امن تر ش��ود و آنها بستر را براي 
ورود س��رمايه هاي خود باثبات تر و پايدارتر قلمداد كنند. 
اقدام دولت تركيه در تش��كيل آژانس تش��ويق و حمايت 
سرمايه گذاري تحت نظارت دفتر نخست وزيري اين كشور 
در كن��ار س��اير عوامل س��هم زيادي در ج��ذب و ترغيب 
سرمايه گذاري خارجي داشت. اين آژانس در سطح جهاني 
نيز با شبكه هايي متش��كل از ۱5نمايندگي در ۲۱ كشور 
جهان )همچون بلژيك، كانادا، چين، فرانسه، آلمان، روسيه، 
انگلس��تان و امريكا( خدمات مورد نياز سرمايه گذاران را به 
عنوان مركز خدمات س��رمايه گذاري خارجي تركيه ارائه و 
تمام قوانين و فرصت هاي موجود در بخش هاي مختلف آن 

كشور را معرفي كرد. 
انتقال هوشمندانه »هند« در اوايل دهه ۱۹۹0 ميالدي 
از استراتژي توسعه درو نگرا به رويكرد مبتني بر بازار جهاني 
هم منتج به تحوالت چشمگيري در سياست سرمايه گذاري 
خارج��ي و در نتيج��ه افزايش جريان ورود س��رمايه هاي 
خارجي به اين كشور شد. سياست سرمايه گذاري خارجي 
دولت هن��د در افزايش جذب س��رمايه گذاري مس��تقيم 
خارج��ي عمدتا مبتني ب��ر مقررات زداي��ي و برنامه هايي 
ب��راي تس��هيل ورود س��رمايه گذاران خارجي به كش��ور 
بود. اما بعضا با عنايت به توسعه بخش��ي، توسعه صنايع با 
تكنولوژي پيش��رفته، انتقال تكنولوژي، تش��ويق صادرات 
كاالها و خدمات و همچنين توسعه امكانات زيربنايي مدرن 
مشوق هايي را به صورت مالياتي و غيرمالياتي اعطا مي شود. 
بررس��ي روند سرمايه گذاري خارجي از سال ۱۹80 در 
»برزيل« هم نش��ان مي دهد، به دليل مش��كالت ناشي از 
بحران بدهي امريكاي التين در س��ال و نيز ش��رايط بسيار 
بي ثبات اقتصادي و سياسي، كسري بودجه باال، تورم بسيار 
باال )بيش از ۲500درصد در سال( و رشد پايين اقتصادي، 
جذب سرمايه هاي مس��تقيم خارجي در اين كشور نسبتا 

ناچيز بوده و با روند نزولي روبه رو ش��د. اما در سال ۱۹۹۴ 
با اجراي سياس��ت تثبيت اقتصادي و مالي مجددا جريان 
سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي به كشور افزايش يافت 
و اين كش��ور در سال ۲000 موفق به جذب 8.3۲ميليارد 
دالر سرمايه هاي مس��تقيم خارجي شد. به اين ترتيب به 
دومين كشور جذب كننده سرمايه گذاري خارجي در ميان 

كشورهاي در حال توسعه تبديل شد. 
»مصر« ديگر كشور منتخب و موفق در جذب سرمايه 
اس��ت كه در اواسط قرن بيستم نسبت به اكثر كشورهاي 
در حال توس��عه يي كه در س��ال هاي بعد به قهرمان هاي 
اقتص��ادي پايان قرن تبديل ش��دند، آمادگ��ي الزم براي 
توس��عه را به دست آورده بود. با وجود اين سياست گذاران 
اين كشور از همان سال هاي اول استقالل به دليل مسائل 
داخلي مانند جمعيت زي��اد و وجود بيكاري مزمن به اين 
نتيجه رس��يدند كه براي افزايش اش��تغال در كش��ور به 
س��رمايه گذاري و به خصوص سرمايه گذاري خارجي بيش 
از هر عامل ديگري نيازمند هس��تند. بررسي اصالحات و 
بهبودهايي كه بر اساس برنامه اصالحات در كشور مصر از 
سال ۱۹۹۱ به بعد انجام شده، حاكي از سه دوره اصالحات 
است كه عمدتا بر آزادس��ازي اقتصادي و كاستن از نقش 
دولت تاكيد دارد. »قطر« هم با وجود يك دوره رش��د باال 
بين س��ال هاي دهه ۱۹50 و دهه ۱۹۷0 ميالدي، به دليل 
وابس��تگي اقتصاد قطر به نفت و در نتيجه كاهش قيمت 
نف��ت در فاصله زماني بين دهه ۱۹80 ت��ا نيمه اول دهه 
۱۹۹0 ي��ك دوره كاهش رش��د را تجربه ك��رد. از اين رو، 
مقامات اين كش��ور از اوايل دهه ۱۹۹0 ميالدي يكسري 
اقدامات را در جهت كاهش وابستگي به درآمدهاي نفت و 
گاز انجام داده اند كه عمده آن به شرح زير است: »حركت 
در راستاي آزادسازي اقتصادي، بهره گيري از اقتصاد مبتني 
بر بازار و افزايش حاش��يه سود ناش��ي از سرمايه گذاري با 
اصالح قوانين و مقررات موجود يا تصويب قوانين جديد در 
جهت ايجاد مشوق هاي بيشتر براي سرمايه گذاري خارجي، 
انجام س��رمايه گذاري هاي زيادي در س��اير نقاط جهان از 
طريق صندوق ذخيره ارزي، سرمايه گذاري در صنايع پايين 
دستي نفت و گاز در راستاي ارزش افزايش افزوده صادرات 

از محل ذخاير هيدروكربني.«

افتوخيزجذبپولدرايران
اما روند جذب سرمايه در ايران با شروع انقالب و مسائل 
بعد از آن نش��ان از روند معكوس و منفي دارد. ملي شدن 
صنايع و بانك ها و تفسير قانون اساسي به زيان سرمايه گذاري 
خارجي و محدود ش��دن فعاليت هاي بخش خصوصي، در 
كنار ش��رايط تورم ركودي اقتصاد و سياس��ت گذاري هاي 
ناپايدار، جو نامناس��بي ب��راي س��رمايه گذاري و خصوصا 
س��رمايه گذاري خارجي به وجود آوردند. در سال ۱3۷۲ با 

تصوي��ب قانون اداره مناط��ق آزاد تجاري-صنعتي، تحولي 
در نگرش نسبت به سرمايه گذاري خارجي به شكل قانوني 
نمود پيدا كرد. به عالوه، جذب سرمايه گذاري هاي خارجي 
خصوص��ي در قالب قانون جلب و حمايت از س��رمايه هاي 
خارجي ني��ز از س��ال ۱3۷۲ مجددا فعال ش��د و رويكرد 
نسبتا روش��ني در برنامه هاي جذب سرمايه خارجي ايجاد 
ش��د. درواقع اين تحول در پي تصويب قان��ون برنامه دوم 
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مبني بر امكان 
پذيرش س��رمايه گذاري هاي خارجي صورت گرفت، اما در 
ابتداي امر باتوجه به ش��رايط اقتصادي، تنش هاي ارزي و 
به ويژه تعابير متفاوتي كه از اصل 8۱ قانون اساسي مي شد، 
توفيق چندان��ي در جلب س��رمايه گذاري هاي خارجي به 
كشور به دست نيامد. از نيمه دوم سال ۱3۷۲ تا نيمه دوم 
سال ۱3۹0، كار پذيرش سرمايه گذاري هاي خارجي جديد 
از نظر تعداد و حجم سرمايه از روند صعودي برخوردار بوده 
است. نكته قابل توجه اينكه در اواخر سال ۱380 با تصويب 
قانون فيپا )در قالب برنامه س��وم توس��عه( نقطه عطفي در 
جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور رخ داد، به نحوي كه 
بيشترين ميزان متوسط سرمايه مصوب طرح ها مربوط به 
سال ۱383 )به رقم ۲۴3ميليون دالر( است كه نشان دهنده 
يك جهش در روند متوسط طرح هاي مصوب سرمايه گذاري 
خارجي اس��ت. طي دوره زماني از نيمه دوم سال ۱3۷۲ تا 
نيمه دوم سال ۱3۹0، صنايع شيميايي، فلزي، خودروسازي 
و صنايع وابسته به آن، هتلداري و صنايع نساجي و چرم به 
ترتيب مهم ترين صنايع پذيرنده سرمايه گذاري هاي خارجي 

در ايران بوده اند. 

موادپيشنهادي؟
از مهم تري��ن رويكرده��اي قان��ون جل��ب حمايت از 
سرمايه گذاري خارجي كشور اعمال شرايط برابر در مقابل 
سرمايه گذار داخلي و خارجي است كه با مقررات و ضوابط 
س��رمايه گذاري خارجي در ديگر كش��ورها هم هماهنگي 
دارد. ب��ا توجه ب��ه ضرورت جذب و جلب س��رمايه گذاري 
خارجي در كشور مطابق ماده 5 اليحه برنامه ششم توسعه، 

موارد زير پيشنهاد مي شود: 
ماده ۱- در طول سال هاي برنامه معافيت هاي مالياتي 
موضوع بند ح ماده 3۱ »قانون رفع موانع توليد رقابت پذير 
و ارتقاي نظام مالي كش��ور«، عالوه بر ش��مول درآمدهاي 

ابرازي ناشي از سرمايه گذاري هاي خارجي مشترك، شامل 
س��رمايه گذاري هاي غيرمش��ترك خارجي كه در راستاي 
توسعه زنجيره ارزش صنايع پتروشيمي، شيميايي؛ تكميل 
صنايع پايين دست معادن و شيالت؛ توسعه زنجيره تامين 

در صنايع صادراتي؛ توسعه صنايع دانش بنيان مي شود. 
م��اده ۲- در ط��ول س��ال هاي برنامه دامنه ش��مول 
معافيت ه��اي مالياتي موض��وع بند خ م��اده 3۱ » قانون 
رف��ع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كش��ور« 
عالوه بر س��رمايه گذاران خارجي كه با استفاده از ظرفيت 
واحده��اي تولي��دي داخل��ي در ايران نس��بت ب��ه توليد 
محصوالت با نش��ان معتبر اقدام مي كن��د، در رابطه با آن 
دس��ته از سرمايه گذاران خارجي كه با رعايت الزامات ماده 
۲ »قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي« در 
تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح 
ماده ۱0۴ قانون ماليات هاي مستقيم، با ايجاد ظرفيت هاي 
جديد توليدي در كشور اقدام به توليد و بيش از 50درصد 
صادرات محصوالت خود با نش��ان معتبر مي كند تا سقف 

50درصد معافيت تسري مي يابد. 
ماده 3- در طول سال هاي برنامه معافيت هاي موضوع 
بند الف ماده 3 »قانون حمايت از ش��ركت ها و موسس��ات 
دانش بنيان و تجاري سازي، نوآوري ها و اختراعات« تصريح 
ش��ده در مواد ۲0 و ۲۱ »آيين نامه اجرايي قانون حمايت 
از ش��ركت هاي دانش بنيان« پيش بيني ش��ده در رابطه با 
ماليات، حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي، 
به كليه ش��ركت هاي س��رمايه گذاري خارجي دانش بنيان 
با رعايت الزامات بدون لحاظ قيد س��هم مش��اركت براي 

سرمايه گذار خارجي قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۴- در طول س��ال هاي برنامه به منظور تشويق 
س��رمايه گذاري خارج��ي در ح��وزه صناي��ع اولويت دار 
طرح ه��اي  درخص��وص  قرض الحس��نه  تس��هيالت 
س��رمايه گذاري خارجي در صنايع دانش بنيان نيز قابل 
اعمال خواهد بود. همچنين در ماده 5 به صندوق توسعه 
ملي اجازه داده مي ش��ود تا س��قف 50درص��د از هزينه 
طرح هاي سرمايه گذاري خارجي را به سرمايه گذاري هاي 
مشترك و غيرمش��ترك خارجي صادرات گرا، با اولويت 
توس��عه زنجي��ره ارزش پتروش��يمي، فلزات اساس��ي، 
محصوالت مصرفي غيرفلزي با رعايت ش��رايط رقابتي و 

بازدهي مناسب اقتصادي تسهيالت اعطا كند. 

مديرعامل ش��ركت مديريت منابع آب ايران گفت: ورودي به س��دهاي كشور 
در سال گذشته تقريبا ۱۴ميليارد مترمكعب بود كه اين عدد امسال با ۲۷درصد 

كاهش به حدود ۱0ميليارد مترمكعب رسيده است. 
به گزارش شبكه خبري سازمان آب و برق خوزستان، »محمد حاج رسولي ها« 
در پنجمين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي و سومين كنگره 
ملي آبياري و زهكش��ي ايران كه دوشنبه ۲۱ اسفند در اهواز برگزار شد، با اشاره 
به اينكه اين عدد در اس��تان خوزس��تان حدود 3۴ تا 35درصد نس��بت به سال 
گذش��ته كاهش داشته اس��ت، افزود: سرانه آب كشور يك س��رانه بحراني است. 
بايد با همفكري، معضل و چالش��ي كه در بحث آب در كش��ور مطرح شده است 

را برطرف كنيم. 
مشاور وزير نيرو ادامه داد: نكته يي كه بايد توجه كرد آن است كه با توجه به 
جمعيت كش��ور، هر يك هكتار زمين در قالب بحث تامين غذا و مباحث مرتبط 

با اقتصاد، براي ۱0 نفر است اما هر هكتار زمين در شاخص هاي بين المللي براي 
تامين غذاي ۲5 نفر در نظر گرفته مي شود. 

مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران تصريح كرد: اگر آينده نگري داشته 
باشيم، بايد بتوانيم در هر يك هكتار، غذا و امنيت غذايي ۲0 نفر را تامين كنيم 

كه اين مساله در شاخص هاي بين المللي يك بحث بسيار مهم است. 
حاج رس��ولي ها بيان كرد: در حال حاضر در كشور با يك فرصت و يك تهديد 
مواجه هستيم و بايد با توجه به اين فرصت و تهديدها به اين شاخص به سرعت 
نزديك ش��ويم. تاسيسات زيربنايي كشور، س��دها و... فرصت هايي هستند كه در 

كشور وجود دارند. 
وي ادامه داد: در كنار اين فرصت با تهديد كاهش منابع آب در كشور مواجه 
هس��تيم. وقتي به كتاب ها مراجعه مي كنيم در مقاطع مختلف متوس��ط بارندگي 
در كش��ور حدود ۲۷5 تا ۲80 ميلي متر بوده اس��ت اما به مرور زمان اين عدد به 

۲۴0 ميلي متر و در ۱0سال اخير نيز به ۲۱0 ميلي متر رسيده و اكنون سرانه آب 
كشور يك سرانه بحراني است. 

مش��اور وزير نيرو ادامه داد: در س��ال جاري اين تهديد بحراني تر ش��ده است. 
بارندگي كه در كش��ور تا اين لحظه شاهد آن هستيم ۹0 ميلي متر است و حدود 

۴0درصد نسبت به سال گذشته و ۴5درصد نسبت به ميانگين كمتر است. 
حاج رس��ولي ها ادامه داد: مس��اله ديگري كه در اين زمين��ه وجود دارد، عدم 
تناس��ب در بارندگي ها است. در اين راستا در حوضه اروميه شرايط مثبت است و 
اما در حوضه خليج فارس، ايالم، بندرعباس و خوزستان شاهد كاهش ۴۶درصدي 

بارندگي نسبت به سال گذشته هستيم. 
وي گفت: در اس��تان خوزس��تان ميزان بارندگي ها نس��بت به س��ال گذشته 
5درص��د كاهش و نس��بت به ميانگين بلندمدت حدود 5۲درصد كاهش داش��ته 

است. 

مديرعامل ش��ركت مديريت منابع آب ايران با بيان اينكه هيچ وقت آب را در 
كشور به عنوان يك نهاده تلقي نكرده ايم، گفت: هميشه آب به عنوان يك كاالي 
رايگان در اختيار گذاش��ته شده اس��ت و اين مساله باعث مي شود هيچ انگيزه يي 

براي صرفه جويي در مصرف آب وجود نداشته باشد. 
وي اظهار كرد: در ابتداي دولت دوازدهم يكي از محورهاي اصلي اين بود كه 
چرا مقوله آب را هميش��ه به صورت جزيره يي پيگيري مي كنيم. اكنون فرصت ها 
را از دس��ت داده ايم و بايد در زمينه مديريت منابع آب، مباحث كارشناسي را در 

مجامعي كه آب را به صورت يك مساله واحد نگاه مي كنند، مطرح كنيم. 
پنجمين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي و سومين كنگره 
ملي آبياري و زهكش��ي ايران از ۲۱ اسفند با مشاركت انجمن آبياري و زهكشي 
ايران، دانشگاه شهيد چمران اهواز و سازمان آب و برق خوزستان در اهواز برگزار 

و تا ۲3 اسفند ادامه دارد. 

مديرعاملشركتمديريتمنابعآبايراناعالمكرد

كاهش 27درصدي ورودي آب به سدهاي كشور

كشاورزان،عهدهداروظيفهایسنگيندرقبالنسلهایآيندهدرجهتصيانتازآبهایزيرزمينیهستند
روابطعمومیسازمانآبوبرقخوزستان
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15 نفت و انرژي
 خارجي ها مشكل مصدق نبودند 

ايسنا   وزير نفت گفت: مرحوم دكتر مصدق دنبال بيرون 
كردن خارجي ها از صنعت نفت نبود؛ بلكه هدف حفظ مالكيت 
و حاكميت مخازن ب��راي ملت ايران بود. بيژن زنگنه ديروز و 
با توجه به قرار گرفتن در آس��تانه س��الروز ملي شدن صنعت 
نفت)۲۹ اس��فند ماه( عنوان كرد: ملي شدن به معناي تسلط 
كامل بر صنعت نفت اس��ت كه اين مهم بعد از انقالب اتفاق 
افتاد و بايد قدر آن را دانست. وي با اشاره به اينكه اكثر كشورها 
بعد از ملي ش��دن نفت در ايران با فاصله زماني به اين سمت 
رفتند ضمن تبريك روز ملي شدن صنعت نفت ادامه داد: ملي 
شدن صنعت نفت در زمان خود يك حركت مهم بود؛ حركتي 
كه بيش از آنكه صنعتي باشد، سياسي بود. يعني هدف تسلط 
ب��ر مقدرات نفت ايران ب��ود و نه نفي تعامل. وزير نفت با بيان 
اينكه مرحوم دكتر مصدق هم دنبال بيرون كردن خارجي ها 
نب��ود بلكه هدف حفظ مالكيت و حاكميت مخازن براي ملت 
ايران بود، گفت: شركت انگليسي در برابر اين خواست ملي ما 

مقاومت كرد، مشكالتي ايجاد و سرانجام كودتا شد. 

 درختكاري نفتي كليد مى خورد 
شانا   براي مقابله با پيامدهاي گردوغبار و كمك به توسعه 
فضاي س��بز، ش��ركت ملي مناطق نفتخيز جنوب كاش��ت و 
نگهداش��ت درخت در عرصه بياباني پيرامون تاسيسات نفتي 
را از س��ر مي گيرد. بي��ژن عالي پور، مديرعامل ش��ركت ملي 
مناطق نفتخيز جنوب همزمان با روز درختكاري با اعالم اين 
خب��ر گفت: پيش از اين ش��ركت ملي مناطق نفتخيز جنوب 
۱,۵ميليون اصله نهال را در قالب طرح توس��عه فضاي س��بز 
پيرامون تاسيس��ات اجرا كرده اس��ت. وي با اش��اره به اينكه 
باالترين اس��تاندارد فضاي سبز كشور به شركت ملي مناطق 
نفتخي��ز جنوب اختص��اص دارد، توضيح داد: اين ش��ركت از 
ديرباز توس��عه فضاي س��بز را به عنوان يك فرآيند و فعاليت 
مستمر در ساختار، شرح وظايف و نيز پيوست زيست محيطي 
پروژه هاي جديد س��طح االرضي پيگيري كرده است. عالي پور 
تصريح كرد: در اين مورد خاص، اين ش��ركت براساس نقشه 
مصوب كميته مديريت س��رزمين اس��تانداري خوزستان در 
زمينه كاش��ت، داشت و حفاظت نهال در عرصه هاي غبارخيز 
ش��رق اهواز با اداره كل منابع طبيعي خوزس��تان مش��اركت 
مي كند. عالي پور وسعت اين مناطق را افزون بر ۶۰ هزار هكتار 
در ۱۶منطقه اعالم و تاكيد كرد: شركت ملي مناطق نفتخيز 
جنوب با هدف عمل به مسووليت هاي اجتماعي خود و كاهش 
مشكالت اقليمي شهروندان، مسووليت نهال كاري، بوته كاري و 
نگهداشت نهال در بخش هايي از اين عرصه را بر عهده گرفته 
است.  مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب افزود: 
شركت بهره برداري نفت و گاز كارون به عنوان نماينده اين 
شركت عهده دار اين ماموريت بوده و به محض تامين نهال 
از س��وي منابع طبيعي و فراهم ش��دن امكان شروع به كار 

محدوده تعيين شده، نهال كاري آغاز خواهد شد. 

  انصراف بهارستان
از 3 سوال نيرويي

پاون   دبير كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: در جلس��ه اخيري كه با وزير نيرو داشتيم، براي 
ما مش��خص ش��د كه نقش��ه راهي ب��راي آب و برق با 
نگاهي به وضعيت بحراني كشور ناشي از خشكسالي ها 
و نيازهاي آتي در وزارت نيرو تهيه شده است.  كوروش 
كرم پور دبير كميس��يون انرژي مجلس شوراي اسالمي 
اظهار داش��ت: در جلس��ه عصر ديروز كميسيون انرژي 
وزير نيرو در جمع اعضاي اين كميس��يون حاضر شد و 
صحبت هاي مفيدي در خصوص آخرين وضعيت تامين 
آب و برق كش��ور مورد طرح و بررسي قرار گرفت. وي 
افزود: در اين جلسه يك سوال از آقاي اردكانيان مطرح 
شد كه س��وال كننده آقاي فالحت پيشه نماينده مردم 
اس��الم آباد غ��رب و داالهو و س��وال در خصوص حوزه 
انتخابيه ايشان بود كه وزير نيرو به دقت و با استناد به 
داده هاي كارشناسي به اين سوال پاسخ داد. كرم پور در 
خصوص اينكه طبق برنامه ارائه ش��ده از سوي مجلس 
قرار بود 4 س��وال از وزير نيرو در جلس��ه ديروز مطرح 
ش��ود، گفت: بله، ولي سه س��وال ديگر از برنامه جلسه 
خارج ش��د، چرا كه وزارت نيرو يكي از وزارتخانه هايي 
اس��ت كه تعامل بسيار خوبي با مجلس شوراي اسالمي 
دارد و با برگزاري جلسات كارشناسي بين مديران اين 
مجموع��ه و نمايندگان مجلس، بس��ياري از ابهامات و 
سواالت پيش از طرح، برطرف شده يا با در دستور كار 
قرار گرفتن بررسي ها و پيگيري هاي جديد از طرح اين 

سواالت در مجلس خودداري مي شود. 

كوتاه از دنياي انرژي

بهارستان

گروه انرژي  مهدي نيكوئي 
 عموم��ا در جه��ان يك��ي از راه هاي ش��ناخت 
وضعي��ت يك جامعه، ن��گاه به آماره��اي مصرفي 
مردم آن منطقه بخصوص است. در مورد »انرژي« 
نيز اي��ن وضعيت صدق مي كند. اينكه بيش��ترين 
ان��رژي در هر كش��ور در كدام بخ��ش به مصرف 
مي رس��د، گوياي نكات مهمي است. »تعادل« در 
اين گزارش عالوه بر تحليل وضعيت مصرف انرژي 
در بخش هاي مختلف ايران در يك دهه اخير، اين 
وضعيت را با چند كشور در همسايه و چند كشور 
مهم از نظر اقتصادي مقايسه كرده است. شما را به 

مطالعه اين گزارش دعوت مي كنيم. 
مص��رف ان��رژي ايران بس��يار زياد اس��ت و از 
نظر ش��دت مصرف انرژي، ايران هفتمين كش��ور 
مصرف كنن��ده ان��رژي نس��بت به تولي��د ناخالص 
داخلي اس��ت. عالوه بر اين مس��اله س��االنه تقريبا 
ش��اهد افزايش ۶درصدي در مص��رف حامل هاي 
مختلف انرژي ايران هس��تيم تا برخي مس��ووالن، 
ش��هروندان اين كش��ور را از بدمصرف كننده ترين 
مردم جه��ان بدانند؛ مصرف زي��ادي كه عالوه بر 

تحميل هزينه هاي س��رمايه گذاري و زيرس��اختي 
فراوان به كش��ور منج��ر به افزاي��ش آلودگي هاي 

زيست محيطي و آسيب به اجتماع هم شده اند. 
اما ش��ايد ش��دت مصرف انرژي به خودي خود 
درد اصل��ي در ايران نباش��د، چگونگى اين مصرف 
در بخش هاي مختل��ف موضوعي به مراتب مهم تر 
اس��ت. در اين گزارش نگاهي به س��هم بخش هاي 
مختلف كش��ورهاي ايران، عراق، تركيه، عربستان، 
امري��كا، چين و آلمان در مصرف انرژي در س��ال 

۲۰۱۵ شده است. 
داده ه��اي خام��ي ك��ه در اين گ��زارش مورد 
اس��تفاده قرار گرفته، در مورد ايران از گزارش هاي 
مركز آمار و گزارش IEA و در مورد ديگر كشورها 
از گزارش آژانس بين المللي انرژي اس��تخراج شده 

است. 
 ۲۰۱۵ س��ال  در   IEA گ��زارش  براس��اس 
»من��ازل مس��كوني« در كنار »فضاه��اي عمومي 
و دولتي« بيش��ترين ان��رژي در اي��ران را مصرف 
كرده ان��د. مجم��وع مص��رف انرژي اين م��وارد در 
كنار فعاليت هاي كش��اورزي و جنگلداري )موسوم 

ب��ه بخش س��اير مص��ارف ي��ا مص��ارف متفرقه( 
4۱,3۹درص��د از كل مص��رف انرژي كش��ور بوده 
است. پس از منازل و س��اختمان ها، حمل ونقل با 
۶4,۲۶ درص��د قرار مي گي��رد و صنعت و مصارف 
غيرانرژي )مانند پتروشيمي و شيمي( به ترتيب با 
۲۱,۲3 و 7۲,۱۰درص��د نقش هاي كمرنگ تري در 

مصرف انرژي ايران داشته اند. 
اين داده ها ب��ا داده هايي كه مركز آمار ايران از 
مصرف ان��رژي در بخش هاي مختل��ف ارائه كرده 
اس��ت، همخواني نس��بي دارد. براس��اس آمارهاي 
مرك��ز آمار ك��ه از س��ال ۱384 ت��ا ۱3۹3 را در 
برمي گيرند، حمل ونقل ايران در ۱۲س��ال گذشته 
هم��واره بين ۲4 تا ۲8 درصد از مصرف انرژي كل 
كشور را به خود اختصاص داده است. در اين ميان 
س��ال هايي مانند ۱38۶ و ۱3۹۰، سهم حمل ونقل 
از ميزان مصرف انرژي كش��ور به كمترين سطوح 
خود يعني ۲4 درصد رسيده اند. اين سال ها دقيقا 
مقارن با تغييرات قيمتي در بنزين يا شرايط عرضه 
آن ب��وده اس��ت. البته يك تا دو س��ال پس از هر 
تغيير قيمتي در بنزين، سهم حمل ونقل در مصرف 

انرژي كشور به حالت قبل خود بازگشته است. 
ام��ا داده هاي ارائه ش��ده به وس��يله مركز آمار 
ايران در ب��ازه زماني مورد بررس��ي، روندهايي در 
مصرف انرژي س��اير بخش ها نيز نش��ان مي دهد. 
نخس��ت آنكه مصرف انرژي از سال ۱383 تاكنون 
افزايشي شتابان داش��ته و در برخي سال ها مانند 
س��ال ۱38۵، نرخ رشد آن به بيش از ۱۰,4درصد 
نيز رس��يده است. با وجود اين ۲ بار و در سال هاي 
۱38۹ و ۱3۹۱، رشد مصرف انرژي در ايران منفي 
بوده اس��ت. اين س��ال ها همزماني ب��ا تحريم هاي 
جديد غرب عليه ايران و س��قوط رش��د اقتصادي 
بوده اس��ت. بررس��ي داده هاي مركز آمار كش��ور 
حكاي��ت از آن دارد ك��ه در اي��ن ۲ برهه، كاهش 
مصرف ان��رژي و بحران تامي��ن آن در بخش هاي 
خانگي و مص��ارف غيرانرژي مانند پتروش��يمي و 
مواد ش��يميايي بوده است. در اين سال ها وضعيت 
مصرف انرژي در صنايع، حمل ونقل و كش��اورزي 

كشور با تغيير قابل توجهي مواجه نبوده است. 
 در هر صورت خارج از اين ۲ س��ال و نوس��ان 
زودگذر ناشي از آن، شاهد هستيم كه سهم صنايع 
كش��ور و مصارف غيرانرژي از مص��رف كل انرژي 
كش��ور به تدريج افزايش يافته است. سهم اين دو 
بخش از مصرف انرژي ايران در سال ۱384 كه به 
ترتيب ۲۰درصد و ۶,۹ درصد بوده است، به تدريج 
در دهه پس از آن به ۲۶,۶4درصد و ۱۰,7۲درصد 
رسيده اس��ت. الزم به ذكر اس��ت كه اين افزايش 
سهم از مصرف كل انرژي كشور همزمان با افزايش 
مصرف كل بوده و درصد رشد واقعي هر يك از اين 
بخش ها در ۱۰س��ال مورد بررس��ي 78,4۵ درصد 
و ۱۵3,۹۶ درص��د ب��وده اس��ت. به عب��ارت ديگر 
افزايش مصرف انرژي كل كش��ور تا حد بس��ياري 
ناش��ي از افزايش مصرف ان��رژي در صنايع و البته 
استفاده هايي مانند صنايع شيميايي و پتروشيمي 

بوده است. 

 تفاوت مصرف ايران و جهان
بررس��ي آمارهايي ك��ه اتحاديه اروپ��ا در پايگاه 
اينترنت��ي خود ارائ��ه مي دهد، حاكي از آن اس��ت 
ك��ه مصرف انرژي در اين قاره ني��ز تابعي از قيمت 
انرژي )به ويژه نفت و بنزين( و رشد اقتصادي بوده 
است. با اين حال هر كش��ور ميزان انرژي متفاوتي 

در بخش هاي مختلف استفاده مي كند. 
 در حالي كه ايران ۲3,۲۱درصد از انرژي خود 
را در بخش صنعت استفاده مي كند و ۱۰,7۲درصد 
آن را صرف س��اير اس��تفاده ها از انرژي، عراق تنها 
۱۹,84 درصد از انرژي را صرف صنعت و ۲,۹درصد 
آن را ص��رف مص��ارف متفرقه ان��رژي مي كند. در 
ع��وض 4۶,88 درصد انرژي عراق صرف حمل ونقل 

مي شود. 
 ام��ا بخش ه��اي مختل��ف تركي��ه، ش��باهت  
بيش��تري با مصرف تفكيكي انرژي در ايران دارند 
و تفاوت ه��اي دو كش��ور تنها مح��دود به ۲ بخش 
مي ش��ود. ميزان مصرف انرژي تركيه در بخش هاي 
حمل ونقل و ساير )مس��كوني، دولتي و كشاورزي/

جنگلداري( ب��ه ترتيب برابر ب��ا ۲۶ و 38,7درصد 
است تا از اين نظر تفاوت قابل توجهي بين مصرف 
اين ۲ بخش در ايران و تركيه به نظر نرس��د. با اين 

حال س��هم مصارف غيرانرژي از حامل ها در تركيه 
3,۵درصد كمتر از سهم آن در ايران است و تنها به 
7,3۲درصد مي رسد. اين كمبود تركيه كه احتماال 
ب��ه دليل ذخاي��ر گازي ايران و اس��تفاده از آن در 
صنايع پتروشيمي اس��ت، در بخش صنعت جبران 
مي شود و اين كشور ۲7,۹8 درصد از انرژي خود را 

در بخش صنعت استفاده مي كند. 
 عربس��تان نيز با وجود ش��باهت هاي بس��يار 
س��اختار اقتصاد خود ب��ا ايران )دس��ت كم از نظر 
اتكا ب��ه نفت و قيمت هاي پايين س��وخت( تفاوت 
قاب��ل توجه��ي در تخصيص انرژي مورد اس��تفاده 
خود در بخش هاي مختلف كش��ور دارد. عربستان 
تنها ۱۵,۵8درصد از ان��رژي خود را در بخش هاي 
مس��كوني و عمومي اس��تفاده مي كن��د )در مقابل 
3۹,4۱درصد اي��ران( و انرژي باقيمانده به مصارف 
ديگر مي رسد. مصرف انرژي در بخش هاي صنعت، 
حمل ونقل و مصارف غيرانرژي اين كشور به ترتيب 
3۰,۲۵ درص��د، 3۲,74 درص��د و ۲۱,4۱ درص��د 
اس��ت و نشان دهنده آن است كه هر 3 بخش اخير 
نس��بت به ايران سهم بيش��تري از انرژي مصرفي 

عربستان دريافت مي كنند. 
 تفكي��ك مصارف ان��رژي در اي��االت متحده 
امريكا، نش��ان دهنده وضعيتي ب��ه ظاهر غيرعادي 
اس��ت. س��هم صنعت امريكا از كل انرژي مصرفي 
اين كش��ور تنها ۱7,۲درصد است و رقمي پايين تر 
نسبت به تمام كش��ورهايي دارد كه در باال به آنها 
اشاره شده است. در عوض بخش حمل ونقل امريكا 
همانند عراق با س��هم 4۱,37درصدي بزرگ ترين 
مصرف كننده انرژي در اين كش��ور اس��ت. س��هم 
مص��ارف غيرانرژي از س��بد انرژي امريكا و س��اير 
مصارف كه ش��امل مصارف مسكوني و اداري است 
نيز ب��ه ترتيب 8,۱۱ درصد و 33,3 درصد اس��ت. 
گزارش هاي ديگر آژانس بين المللي انرژي حاكي از 
آن اس��ت كه ۵۹ درصد از سوخت مصرفي وسايل 
نقليه امريكا بنزين اس��ت و از اين رو مي توان دليل 
مصرف بيش از حد ان��رژي در بخش حمل ونقل را 
گستردگي استفاده از خودروهاي شخصي دانست. 
 وضعي��ت مص��رف ان��رژي در چي��ن تقريبا 
عك��س امريكاس��ت. در چي��ن ۵۰,۶۹درص��د از 
ان��رژي صرف بخش صنعت مي ش��ود و حمل ونقل 
تنها ۱۵,۶۶درص��د از انرژي را صرف خود مي كند. 
مص��رف ان��رژي در بخش ه��اي متفرق��ه چين نيز 
با امري��كا تفاوت دارد و تنها ۲۵,33درصد اس��ت. 
ب��ا اين ح��ال اس��تفاده از حامل ها ب��راي مصارف 
غيرانرژي در چين مش��ابه امريكاس��ت. با توجه به 
آنكه وب س��ايت هاي تحليلي انرژي  برترين صنعت 
جهان را صنعت ذوب آه��ن و توليد فوالد مي دانند 
و چين هم براس��اس گزارش اتحاديه جهاني فوالد، 
نيمي از فوالد جهان را توليد مي كند، مصرف قابل 
مالحظه انرژي اين كش��ور در بخش صنعت توجيه 

پيدا مي كند. 
 آخرين كش��ور مورد بررس��ي آلمان اس��ت؛ 
كشوري كه آمارهاي آژانس بين المللي حاكي از آن 
هستند كه مصرف انرژي تفكيكي آن تقريبا مشابه 
ايران است و س��هم هر بخش از ميزان مصرف كل 
انرژي اين دو كش��ور، حداكثر بين يك تا دو درصد 

با هم تفاوت دارد.

»تعادل« آمار تفكيكي مصرف انرژي در ايران را با چند كشور جهان مقايسه مي كند

ساختمان هاي ايران؛ قاتل انرژي

آخرين اخبار از وضعيت نفتكش سانچي از زبان رييس كميته پيگيري اين سانحه

ريي��س كميته پيگيري س��انحه نفتكش ايراني در 
مجلس گفت كه قرار است سازمان بنادر و دريانوردي 
مجموعه ي��ي از اف��راد متخص��ص را ب��راي حضور در 
نفتكش س��انچي و مان��دن در زير آب آن هم به مدت 
يك هفته به چين بفرس��تد تا وضعيت اجساد پرسنل 
اين نفتكش مش��خص شود كما اينكه به نظر مي رسد 

هيچ جسدي سالم باقي نمانده باشد. 
محمدمه��دي برومن��دي در گفت وگ��و با ايس��نا 
درباره آخرين اقدامات براي شناسايي اجساد نفتكش 
س��انچي، گفت: در آخرين سفري كه آقاي بروجردي 
در صدر هيات پارلماني به چين داشتند، مذاكراتي در 
حوزه پارلماني و سياسي انجام شد. در نهايت مقرر شد 
كه كميته مش��تركي بين ايران و چين شكل گيرد كه 

اين كار صورت گرفت. 

وي اف��زود: ب��راي رفتن به داخل كش��تي نفتكش 
س��انچي در اعماق آب ها شركت هاي مختلفي از نقاط 
مختلف دنيا از جمله چيني ها اعالم آمادگي كردند كه 
س��ازمان بنادر و دريانوردي به دنبال شناسايي تيمي 
كارآمد براي عقد قرارداد اس��ت تا بتواند پاس��خگوي 

نيازها و سواالت و كارها باشد. 
برومندي توضيح داد: قرار اس��ت اين تيم متشكل 
از غواصان ي��ك هفته زير آب در محفظه هايي زندگي 
كنن��د تا به صورت دقيق اطالعات��ي از درون نفتكش 
س��انچي حاص��ل ش��ود. تاكيد م��ا بر اين اس��ت كه 
گروه هاي غواصي همه جاي كشتي و حتي موتورخانه  

كه در عمق كشتي قرار دارد را بررسي كنند. 
ريي��س كميت��ه پيگيري س��انحه نفتك��ش ايراني 
در مجلس درب��اره زمان اعزام غواص��ان و حضور اين 

تي��م در چين، گف��ت: از آنجا كه اكنون جعبه س��ياه 
در ح��ال بررس��ي و جمع بندي كارشناس��ي با حضور 
چهار نماينده حقوقي و متخصص ايران اس��ت، منتظر 
اعالم نتايج هس��تيم تا به موازات آن اين تيم به چين 
اعزام ش��ود. فكر نمي كنم كه زمان بررسي جعبه سياه 
خيلي طول بكشد و بايد به زودي منتظر اعالم نتيجه 

بررسي ها باشيم. 
وي در م��ورد احتم��ال پيدا كردن اجس��اد س��الم 
در كش��تي، گفت: نفتكش س��انچي را مي توان در دو 
قس��مت ترس��يم كرد؛ يك قس��مت روي آب و عرشه 
و ديگري زير آب و زير عرش��ه اس��ت. در روي عرشه 
محل اس��تراحت پرسنل و زير عرش��ه مواد سوختني 
و موتورخانه واقع ش��ده است كه در زمان وقوع حادثه 
پرس��نل كشتي در محل اس��تراحت يعني روي عرشه 

حضور داشتند. 
برومن��دي اف��زود: از طرف ديگ��ر در روزهاي آخر 
آتش س��وزي س��انچي درجه ح��رارت عرش��ه به هزار 
درجه رس��يد كه با توجه به گازهاي س��مي كه از اين 
آتش بيرون مي آم��د و حجم زياد آتش در كنار اينكه 
پرسنل روي عرش��ه و در محل استراحت بودند، بعيد 
به نظر مي رس��د كه جسد س��المي باقي مانده باشد و 
حتي چيزي در كش��تي باشد كما اينكه ما از غواصان 
مي خواهيم كه در زمان عملي��ات به محل موتورخانه 

نيز بروند. 
وي در پاي��ان گفت: ما در مقابل م��ردم و خانواده 
پرس��نل س��انچي و ايثارش��ان مس��ووليم. پرس��نل 
س��انچي كار سخت و طاقت فرس��ايي انجام دادند و از 
هيچ كوشش��ي دري��غ نكردند كه بايد ق��دردان آنها و 

خانواده شان باشيم. 

بلومبرگ    
ب��ا كاهش تع��داد دكل هاي حف��اري در اياالت 
متحده، قيمت نفت ابتدا افزايش يافت، اما دورنماي 
توليد نفت امريكا قيمت را نهايتا كاهش داد. ديروز، 
دوش��نبه انتظار افزايش تولي��د نفت اياالت متحده 
تا پايان س��ال ميالدي، باع��ث كاهش قيمت نفت 
ش��د. اين كاهش قيمت، عوايد حاص��ل از افزايش 
قيمت نفت به خاطر كاهش تعداد دكل هاي حفاري 

و كاهش آمار بيكاري در امريكا را خنثي كرد. 
قرارداده��اي آتي نفت برنت در س��اعت ۹:۲۰ 
صبح به وقت گرينويچ با 38 سنت كاهش در قيمت 
۶۵,۱۱ دالر در هر بشكه منعقد شد. هر بشكه نفت 
خام وس��ت تگزاس اينترمدييت نيز در قرارداد آتي 
با ۲7 س��نت كاهش با قيم��ت ۶۱,77 دالر در هر 
بشكه به فروش رس��يد. رفتار صندوق هاي پوشش 
ريس��ك و فعاالن بازار پول كه براي نخستين بار در 
س��ه هفته اخير در برابر نف��ت خام امريكا موقعيت 
فروش اتخاذ كردند باعث شد تا كاهش قيمت نفت 

تسهيل شود. 
ش��ركت مال��ي  آي. ان. ج��ي در يادداش��تي در 
اين باره نوش��ت: »افزايش توليد و موجودي انبار در 

اياالت متحده نتوانس��ت باع��ث تهييج روحيه بازار 
ش��ود چرا كه پي��ش از اين و در پاي��ان ماه ژانويه 
ش��اهد بيش��ترين مقدار توليد و موجودي انبار در 
امري��كا بودي��م«.  روز جمعه بازار ش��اهد افزايش 
قيمت نفت بود. اين افزايش در نخس��تين ساعات 
روز اول كاري هفته و بعد از اعالم خبر بيش��ترين 
كاه��ش بيكاري در امريكا در م��اه فوريه، نيز ادامه 
ياف��ت. بازاره��اي نف��ت جهاني همچني��ن با خبر 
كاه��ش تعداد دكل هاي حف��اري در امريكا روبه رو 
ش��د. براساس اطالعات شركت ارائه خدمات انرژي 
بيكر هيوز، ش��مار اين دكل ها براي نخستين بار در 
دو م��اه اخير در روز جمعه با 4 عدد كاهش به رقم 

7۹۶ دكل رسيد. 
با وجود كاهش ش��مار دكل ه��ا كه مبين مقدار 
توليد آتي است، فعاليت هاي بازار به مراتب نسبت 
به چنين زماني در سال گذشته بيشتر شده است. 
در چني��ن زماني در س��ال گذش��ته، تنها ۶۱7 
دكل حفاري در اياالت متحده فعال بود و بيش��تر 
كارشناس��ان انتظ��ار داش��تتند كه تولي��د امريكا 
افزاي��ش يابد. اين مهم با افزاي��ش توليد امريكا به 
۱۰,37 ميليون بش��كه در روز، محقق شد.  آي.ان .

جي در جاي ديگري از يادداش��ت خود مي نويسد 
كه حوضچه هاي ش��يل پرمين و باك��ن هريك به 
ترتيب شاهد افزايش تعداد دكل هاي حفاري نفت 

در دو و سه هفته اخير بوده اند. 
در واق��ع، اياالت متحده امري��كا به توليد كننده 
ش��ماره ۲ نفت خ��ام در دني��ا بدل ش��ده   و غول 
صادرات نفت يعني عربس��تان سعودي را پشت سر 
گذاش��ته اس��ت. به اين ترتيب، تنها روس��يه است 
كه ب��ا توليد روزانه ۱۱ميليون بش��كه نفت، جلوتر 
از امريكا در صف توليدكنندگان طالي س��ياه قرار 

گرفته است.
كش��ورهاي صادركنن��ده نفت، اوپ��ك، در كنار 
ساير توليدكنندگان كه مهم ترين آنها روسيه است، 
از ابتداي س��ال ۲۰۱7 تولي��د را كاهش داده اند به 

اين اميد كه قيمت نفت افزايش يابد. 
معلوم نيس��ت ك��ه توافق كاه��ش توليد تا كي 
اس��تمرار پيدا مي كن��د اما روز يك ش��نبه روزنامه 
وال اس��تريت ژورنال از ق��ول وزي��ر نف��ت اي��ران، 
بي��ژن زنگن��ه گفته اس��ت كه اوپك در م��اه ژوئن 
محدوديت ه��اي كنون��ي بر توليد نفت را تس��هيل 

خواهد كرد.

كاهش قيمت نفت در نخستين روز هفته
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عكس:ايرنا انتقالپيكرجانباختگانحادثهسقوطهواپيمایترک

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

ويژهبرنامهجامجهانيبهفردوسيپورسپردهشد
ويژه برنامه مسابقات جام جهاني ۲۰۱۸ به عادل فردوسي پور سپرده شده است. 

علي  اصغر پورمحمدي مدير ش��بكه3 س��یما اين خبر را اعالم كرده و درباره جزئیات پخش مس��ابقات فوتبال جام جهاني 
۲۰۱۸ و حق پخش بازي ها گفته است: در حال حاضر كارها در مراحل انجام است اما هنوز حق پخش را نخريده ايم. ويژه برنامه 
بازي هاي جام جهاني را هم عادل فردوس��ي پور تهیه كنندگي و اجرا خواهد كرد. در حال حاضر فردوس��ي پور مجري برنامه 9۰، 

پربیننده ترين برنامه تلويزيوني شبكه3 است. 
مدير شبكه3 سیما در عین حال از پخش يك برنامه ورزشي جديد با موضوع فوتبال در سال جديد خبر داد. 

او درباره جزئیات اين برنامه نیز به ايسنا گفت: مهم ترين برنامه ورزشي كه قرار است از شبكه3 سیما به روي آنتن برود با 
عنوان »فوتبالیس��م« اس��ت كه سال آينده پخش خواهد شد. پورمحمدي يادآور شد: اين برنامه تحلیل جامعه شناختي فوتبال 

خواهد بود كه برنامه جامع و خوبي است. 

چهرهروز

بررسيتفاوتدستمزدزنانومرداندركشورهاياروپايي

درآمدهايمردانه
گ�روهگوناگوناين روزه��ا، به بهانه 
روز جهاني زن، گزارش هاي بس��یاري 
از بررس��ي وضعیت اجتماعي، سیاسي 
و آموزشي زنان در كشورهاي مختلف منتشر شده 
اس��ت. در برخي از اين گزارش ها، گفته ش��ده، در 
بسیاري از كش��ورها، حتي كشورهاي توسعه يافته، 
نگاه ه��اي س��نتي و مردس��االرانه ب��ه  زن ها وجود 
دارد و همی��ن موض��وع، منجر به نادي��ده گرفتن 
مهارت هاي آنها مي شود. از طرفي، نگاه هاي سنتي 
و بي اعتم��ادي ب��ه توانايي زن��ان، تبعیض هايي در 
پرداخت دس��تمزد به زن��ان از س��وي كارفرمايان 
شده اس��ت. به گفته بسیاري از تحلیلگران، از آنجا 
كه مش��اغلي كه از س��وي زنان انتخاب مي شوند، 
در زمره مش��اغل كم ارزش از ديد كارفرمايان قرار 
دارند، اين تبعیض به وجود مي آيد. براين اس��اس، 
در س��ال هاي اخیر، تالش هاي بس��یاري ش��ده كه 
ب��ا اتخاذ سیاس��ت هايي در جهت اس��تفاده بهینه 
از توانايي ه��اي تمامي افراد جامع��ه، نه تنها زنان، 
بلك��ه كارفرماي��ان و در نهايت دولت ها نیز س��ود 
ببرند. با اين حال، همچنان شكاف جنسیتي به ويژه 
در كش��ورهاي اروپاي��ي وج��ود دارد. در تازه ترين 
گزارش  منتش��ر ش��ده میانگین تفاوت دس��تمزد 
مردان و زن��ان در اتحاديه اروپا، حدود ۱6.۲درصد 
اعالم ش��ده است. براساس اين گزارش كه از سوي 
موسسه تحقیقاتي يورواستات، تفاوت درآمد مردان 
و زنان در كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا، بررس��ي 
ش��ده اس��ت. طبق اين گزارش، بیش��ترين شكاف 
در پرداخت دس��تمزد، در كشورهاي اتحاديه اروپا 
وجود دارد. آنطور كه در اين گزارش گفته شده در 
اس��توني، تفاوت درآمد مردان و زنان، حدود ۲5.3 
درصد اعالم ش��ده كه اين میزان تفاوت، استوني را 
در رتبه اول ش��كاف جنس��یتي در اروپ��ا قرار داده 
اس��ت. نكته قابل توجه اين اس��ت كه اس��توني به 
عنوان زنانه ترين كشور شناخته مي شود. آنطور كه 
در بس��یاري از گزارش ها گفته ش��ده در اين كشور 
در مقابل هر ۱۰۰ زن، ۸4 مرد وجود دارد. با توجه 
به اين تفاوت چشمگیر در تعداد زنان و مردان، در 
سال ۲۰۱3، نرخ بیكاري براي زنان ۸ درصد -تنها 
يك درصد كمتر از مردان- اعالم شد. در اين كشور، 
زنان بیشتر در مشاغل تمام وقت فعالیت دارند، اما 
با اين حال، میزان درآمد آنها كمتر از مردان است؛ 
آنطور كه گفته شده، زنان استوني معادل سه چهارم 

دستمزد مردان دريافت مي كنند. 

طبق اين گزارش، تف��اوت درآمد مردان و زنان 
در جمهوري چك، حدود ۲۱.۸درصد اعالم شده و 
براين اساس، اين كشور رتبه دوم شكاف جنسیتي 
را بین كش��ورهاي اروپايي ب��ه  خود اختصاص داده 
اس��ت. اين آمار در حالي مطرح مي ش��ود كه طبق 
آمار، شمار افراد تحصیلكرده در جمهوري چك در 
میان زنان، بیش��تر از مردان بوده است. با اين حال، 
با وجود افزايش فارغ التحصیالن زن در اين كشور، 
م��ردان همچنان درآمد بیش��تري نس��بت به زنان 
دارن��د. آنطور كه گفته ش��ده، اي��ن موضوع به اين 
دلیل اس��ت كه زنان بیشتر در كارهايي مشغول به 
كار مي ش��وند كه میانگین دريافتي آنها پايین بوده 
و اين در حالي اس��ت كه مردان بیشتر در مشاغل 
مديريتي به كار گرفته مي شوند و درآمد آنها گاهي 

بیشتر از پنج برابر زنان است. 
در اي��ن گ��زارش، آلمان نیز به عنوان س��ومین 
كش��وري معرفي شده كه تفاوت بسیاري در درآمد 
م��ردان و زنان وجود دارد. اين در حالي اس��ت كه 
در اين كش��ور، جنبش هاي بس��یاري براي برابري 
حق��وق زنان و مردان صورت گرفت��ه و زنان جوان 
آلماني خود را شهرونداني همتراز مردان در جامعه 
امروز آلمان مي پندارند. با اين حال، تفاوت دستمزد 
مردان و زنان در اين كش��ور، ح��دود ۲۱.5درصد 
اعالم ش��ده كه اين تفاوت در بريتانیا، به ۲۱درصد 
و در اتري��ش، حدود ۲۰.۱درصد رس��یده اس��ت. 
براس��اس بس��یاري از گزارش ها، مبارزه با نابرابري 

دستمزد زنان با مردان در دستور كار دولت بريتانیا 
ق��رار گرفته و در اين رابط��ه قانوني نیز به تصويب 
رس��یده اس��ت. در اين گزارش، فرانس��ه، اس��پانیا 
و س��وئد نیز در میان كش��ورهايي ق��رار دارند كه 
همچنان میان دس��تمزد مردان و زنان تفاوت هاي 
قابل توجهي وجود دارد. آنطور كه گفته ش��ده، در 
س��وئد، يك زن به طور متوسط، ۱5درصد كمتر از 

يك مرد حقوق مي گیرد. 
آنط��ور كه در ادامه اين گزارش گفته ش��ده، در 
میان كشورهاي اروپايي، كمترين شكاف جنسیتي 
در لهس��تان، ايتالیا و روماني وجود دارد. طبق اين 
آمار، میزان تفاوت دس��تمزد مردان و زنان در اين 
كشورها، حدود 5.۲ تا 7.۲درصد اعالم شده است. 
همانط��ور كه گفته ش��د، در س��ال هاي اخیر، 
تالش ه��اي بس��یاري براي برابري حق��وق زنان و 
مردان در كش��ورهاي مختلف شده است. براساس 
تازه ترين اخبار منتش��ر شده، تنها ايسلند توانسته 
قدم هاي ارزش��مندي در تس��اوي دستمزد زنان و 
مردان بردارد. طبق گزارش مجمع جهاني اقتصاد 
ايس��لند از نظر شاخص برابري جنسیتي رتبه اول 
را دارد. قان��ون جديدي در اين كش��ور به تصويب 
رسیده اس��ت كه طبق آن دستمزد زنان و مردان 
بايد در ش��ركت هاي خصوصي و دولتي با بیش��تر 
از ۲5 كارمند، مس��اوي باشد و ش��ركت بايد اين 
تس��اوي حقوق را ثاب��ت كند؛ در غی��ر اينصورت 

جريمه مي شود. 

آمارنامه

بازارهنر

بازهمحضوردرجشنوارهخارجي
 انیمیش��ن »آلفابت« س��اخته كیان��وش عابدي به 
جش��نواره يي در امري��كا مي رود. انیمیش��ن »آلفابت« 
ساخته كیانوش عابدي به بخش مسابقه چهارمین دوره 

جشنواره فیلم »لیونز« امريكا راه يافت. 
چهارمی��ن دوره اين جش��نواره از ۲3ت��ا ۲5مارس 

۲۰۱۸ برابر با 3 تا 5 فروردين 97 برگزار مي شود. 
»آلفابت« زندگي انس��ان هايي را روايت مي كند كه 
زندگ��ي كردن را فراموش ك��رده و از آگاهي و حقیقت 
دور مانده اند. به طور كل��ي اين فیلم در مورد مردماني 
اس��ت كه سال هاست الفباي زيس��تن را از ياد برده اند، 
نمي بینند، نمي شنوند و سخني بر لب نمي سرايند ولي 

كلمات بي قرار در انتظارند. 
عوامل ساخت اين انیمیش��ن عبارتند از كارگردان: 
كیان��وش عاب��دي، انیماتور: فرن��وش عاب��دي، رندر و 
كامپوزيت: مرتض��ي نیتي، ويژوآل: حام��د پوركرمان، 
طراح: امیرحسین نوروزي، بك گراند: محدثه پیله وران، 
موس��یقي: س��روش عابدي، محصول: مركز گسترش 

سینماي مستند و تجربي. 
همچنین فیلم سینمايي »جاودانگي« به كارگرداني 
مه��دي فردق��ادري و تهیه كنندگي ج��واد نوروزبیگي 
در جديدتري��ن حضور جهاني خود به بخش مس��ابقه 
جشنواره »فوري مركاتو« ايتالیا راه پیدا كرد. به گزارش 
مهر، پالن- س��كانس ۱45دقیقه ي��ي »جاودانگي« كه 
اخیرا به جش��نواره نیوكاسل انگلیس راه پیدا كرده بود 
و تاكن��ون جوايز بهترين فیلم جش��نواره هاي»روياها« 
نیويوك و ايس��چیا ايتالیا را به دس��ت آورده اس��ت در 

جديدتري��ن حض��ور بین المللي اش در بخش مس��ابقه 
جشنواره »فوري مركاتو« ايتالیا به نمايش درخواهد آمد. 
نخس��تین فیلم سینمايي مهدي فردقادري تاكنون 
در جش��نواره هايي ازجمل��ه رم ايتالیا، مونی��خ آلمان، 
ترانس��یلوانیا روماني، تك پالن كرواسي، لوكانیا ايتالیا، 
هان��وي ويتن��ام و... ب��ه نماي��ش درآمده اس��ت. تمام 
اتفاقات فیلم س��ینمايي»جاودانگي« در ش��بي باراني 
در قط��ار رخ مي ده��د و به قصه زندگ��ي 6 خانواده در 
واگن هاي مختلف قطار مي پردازد كه با جابه جايي زمان 
روايت مي ش��ود. »جاودانگي« در ادامه فیلم هاي كوتاه 
پالن- س��كانس مهدي  فردقادري ازجمل��ه »تناوب«، 
»دايره هاي معك��وس« و »ماجراي يك ش��ب باراني« 
س��اخته شده اس��ت. جش��نواره فیلم »فوري مركاتو« 
فروردين سال آينده در ايتالیا برگزار خواهد شد. عرضه 
و پخ��ش بین المللي اين فیلم ب��ه عهده محمد اطبايي 

»مستقل هاي ايراني« است. 

پايانتصويربرداريسريالنوروزيشبكه2
تصويرب��رداري س��ريال ن��وروزي ش��بكه دو با نام 
»تعطیالت رويايي« به كارگرداني علیرضا امیني تمام 
شد.  سريال »تعطیالت رويايي« به كارگرداني علیرضا 
امیني در ۱5 قسمت 45دقیقه يي براي پخش در ايام 
نوروز از ش��بكه ۲ آماده مي ش��ود. ب��ه تازگي ضبط و 
تصويربرداري اين س��ريال تلويزيوني در جزيره كیش 
به پايان رسیده و عوامل به تهران بازگشته اند همچنین 

تدوين اين سريال نیز رو به اتمام است. 
تاكنون صداگذاري دو قس��مت از سريال نیز انجام 
ش��ده و مخاطبان مي توانند از ابت��داي نوروزي 97 به 
تماش��اي اين سريال بنشینند.  محمدرضا شريفي نیا، 
محمود عزيزي، افس��انه بايگان، افس��ر اس��دي، علي 
صادقي، الله اسكندري، علي اوجي، رضا يزداني، خاطره 
حاتم��ي، س��ولماز آقمقاني، مري��م معصومي، فاطمه 
هاشمي، فرهاد بشارتي، ارسالن قاسمي، ژاله درستكار، 
مه��دي افش��ار و مرتضي علي آب��ادي بازيگ��ران اين 
مجموعه نوروزي هستند. اين مجموعه به تهیه كنندگي 
مجید اوجي به سفارش گروه فیلم و سريال شبكه دوم 
سیما آماده مي شود و رضا يزداني كه بازيگر آن است، 

تیتراژ آن را هم مي خواند. 

ام��ا از س��وي ديگر در س��ینماهاي ته��ران، فیلم 
انیمیش��ن »فیلش��اه« به كارگرداني هادي محمديان 
در گ��روه س��ینمايي آزادي، فیلم »التاري« س��اخته 
محمدحس��ین مهدويان در گروه سینمايي استقالل، 
فیل��م »فراري« س��اخته علیرض��ا داودن��ژاد در گروه 
سینمايي ماندانا، »خرگیوش« ساخته ماني باغباني در 
گروه سینمايي زندگي، »به وقت شام« ساخته ابراهیم 
حاتمي كیا در س��رگروه كورش، »لونه زنبور« ساخته 
برزو نیك نژاد در س��رگروه ايران و »مصادره« س��اخته 
مهران احمدي در سرگروه جوان به نمايش درمي آيند. 

ثبتنام»ترخيص«درفجرجهاني
كارگردان فیلم كوتاه »ترخیص« كه با موضوع 
فروش نوزادان در تهران س��اخته ش��ده است، فرم 

حضور در جشنواره جهاني فیلم فجر را پر كرد. 
آزاده موس��وي، كارگردان س��ینماي مستند و 
كوت��اه در گفت وگو با مهر با اش��اره به فیلم كوتاه 
»ترخی��ص« گف��ت: اين فیلم كوتاه ب��ه تازگي در 
بخش مسابقه جشنواره امريكايي »اسپن« پذيرفته 
شده كه اين جشنواره ۱4فروردين ماه سال 97 در 
كشور امريكا برگزار مي شود و يكي از جشنواره هاي 
جهاني مهم براي حضور آثار برتر در اسكار است. 

او ادام��ه داد: »ترخیص« ب��ه مدت ۱4دقیقه و 
3۸ثانیه ساخته ش��ده كه نخستین نمايش آن در 
جش��نواره فیلم كوتاه تهران بود كه نامزد دريافت 
جايزه بهترين كارگرداني و صدا شد. اين كارگردان 
جوان بیان كرد: اين فیل��م درباره فروش نوزاد در 
بیمارس��تان ها ساخته شده است. ابتدا مي خواستم 
مس��تند آن را جلو دوربین ببرم كه متوجه ش��دم 
مافیاي قدرتمندي در زمینه فروش نوزاد در تهران 
وجود دارد و در نهايت فیلم داستاني كوتاه اين اثر 
را جلو دوربین بردم.  او توضیح داد: تهیه كنندگي 

اي��ن پ��روژه برعه��ده عب��اس امیني اس��ت كه با 
همكاري گروه فیلمس��ازي الف ساخته شده است. 
اين فیلم قرار اس��ت در س��ي و ششمین جشنواره 

جهاني فیلم فجر حضور داشته است. 
موس��وي درباره چگونگي انتخ��اب اين موضوع 
بی��ان كرد: به خاطر دارم چند س��ال پیش خبري 
درب��اره دس��تگیري يك گروه 5 نفره ش��امل يك 
پزش��ك، ۲پرس��تار و ۲نفر در ثبت احوال بود كه 
با فروش نوزاد توانس��ته بودند 5 میلیارد تومان به 

دست آورند.

انقالبيدر
رياستجمهوريچين

والاستريتژورنال:
دي��روز، صفح��ه اول 
بس��یاري از روزنامه ه��ا، 
خب��ر مادام العم��ر بودن 
ش��ي  رياس��ت جمهوري 
جی��ن پینگ را منتش��ر 
طب��ق  بودن��د.  ك��رده 
وال استريت  كه  گزارشي 
ژورنال نیز منتش��ر كرد، 
كنگ��ره مل��ي چی��ن به 

اتفاق آرا، محدوديت دوره رياست جمهوري را كه 
دو دوره پنج س��اله بود، برداش��ت و به اين ترتیب 
ش��ي جین پینگ ريیس جمه��وري كنوني، عمال 
مي توان��د مادام العمر در اين منص��ب باقي بماند. 
آن ط��ور كه در اي��ن گزارش گفته ش��ده، گرچه 
كنگره مل��ي قدرتمندترين نهاد قانونگذاري چین 
محس��وب مي ش��ود، اما در واقع اي��ن نهاد عمال 
وظیفه تايید تصمیماتي را دارد كه مقامات ارشد 
حزب كمونیس��ت به آنها ديكته مي كنند. به اين 
ترتیب انتظار مي رفت راي گیري براي مادام العمر 
كردن دوران رياس��ت جمهوري »شي« نیز بدون 
كمترين چالش��ي انجام شود؛ به ويژه آنكه از چند 
ماه گذش��ته زمینه ها براي انجام اين تغییر فراهم 

شده بود. 

فايننشالتايمز:
صفحه  گ��زارش  ب��ه 
اول اين روزنامه، مقامات 
بريتانی��ا خب��ر از تعويق 
يك س��اله عرض��ه اولیه 
نف��ت  ش��ركت  س��هام 
توس��ط  آرامكو  دولت��ي 
عربستان س��عودي دادند. 
گ��زارش،  اي��ن  طب��ق 
ك��رده  اع��الم  بريتانی��ا 

اس��ت كه بعید به نظر مي رسد عرضه اولیه سهام 
ش��ركت نفت دولتي آرامكو عربستان كه قرار بود 
در س��ال ۲۰۱۸ انجام ش��ود امسال اجرايي شود. 
به گفته بس��یاري از كارشناس��ان، هنوز لندن از 
ش��انس خوبي ب��راي میزباني عرضه س��هام اين 
ش��ركت برخوردار است، اما هرگونه عرضه شناور 
سهام آرامكو در نزديك ترين زمان ممكن در سال 
۲۰۱9 اتفاق خواهد افتاد. آن طور كه گفته شده، 
عربستان س��عودي قصد دارد 5درصد از كل سهام 
اين شركت كه به ادعاي آنها ۲۰۰۰ میلیارد دالر 
 ارزش دارد را در گام اول عرضه كنند. عرضه اين بلوك 
 ۱۰۰ میلی��ارد دالري در راس��تاي اج��راي ط��رح 
محمد بن س��لمان ولیعهد اين كش��ور براي تغییر 
ساختار درآمدي اقتصادي اين كشور انجام مي شود. 

نيويورکتايمز:
اين روزنامه در صفحه 
اول خ��ود، خبر س��قوط 
رودخان��ه  در  بالگ��رد 
كرده  منتش��ر  را  منهتن 
گزارش،  اين  طبق  است. 
يك ش��نبه ش��ب در پي 
گزارش هاي��ي  درياف��ت 
ي��ك  س��قوط  درب��اره 
بالگرد در سواحل شرقي 

رودخانه منهتن در نیويورك، نیروهاي امدادي به 
محل اعزام شدند. طبق اين گزارش، در اين حادثه 
5 نفر كشته شدند و فقط خلبان زنده مانده است. 
به گفته ش��اهدان، اين بالگرد س��رعت بس��یاري 
داش��ته و با همان ش��تاب، ارتفاع خود را كاهش 
داده و س��قوط كرده اس��ت. همچنین گفته شده 
كه اين بالگرد نشانه يي خاص از بروز مشكل مانند 
دود ي��ا پرواز غیرعادي نداش��ت و بیش��تر به نظر 
مي رس��ید در حال نشستن است و بعد از دقايقي 
شناور ماندن در آب، غرق شد. پس از اين حادثه، 
تصاوير بس��یاري در ش��بكه هاي اجتماعي منتشر 
ش��ده كه نیروهاي پلیس را در جست وجوي الشه 

بالگرد سقوط كرده نشان مي دهد. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

پيشنمايشفيلمجديداسپيلبرگ
پی��ش نماي��ش جديدتري��ن فیل��م 
اسپیلبرگ با عنوان »بازيكن شماره يك 

آماده« با مشكالت فني همراه شد. 
ب��ه گ��زارش ورايت��ي، در حالي كه 
اكران فیلم جديد اس��تیون اسپیلبرگ 
با عن��وان »بازيكن ش��ماره يك آماده« 
اكران��ي مح��دود در جش��نواره فیل��م 

SXSW داش��ت، مش��كالت فني در نمايش اين فیلم بروز كرد. صداي اين 
فیلم كه يك ش��نبه شب براي نخستین بار و براي شمار محدودي از حاضران 
به نمايش درآمد، پس از ۱۰۰ دقیقه از نمايش فیلم قطع ش��د. اين مش��كل 
چند بار بروز كرد و در حالي كه فیلم متوقف شد و مسوول پروژكتور دوباره 
نمايش آن را از س��ر گرفت، وقفه يي در جريان نمايش ايجاد ش��د. سرانجام 
پس از چند بار تالش و قطع و وصل فیلم و صدايش، نمايش آن ادامه يافت 
و فیل��م كه همه بلیت هايش فروخته ش��ده بود، در نهايت با تش��ويق حضار 
روبه رو شد. »بازيكن ش��ماره يك آماده« ديشب در سینما پارامونت آستین 
و در فس��تیوال تعاملي جنوب و جنوب غربي )SXSW( نمايش داده ش��د. 
اين فس��تیوال چندرس��انه يي از 9 مارس شروع ش��ده و تا ۱3 مارس ادامه 
خواهد داش��ت. در اين برنامه كه با حضور خود اسپیلبرگ برگزار شد، وي از 
تماش��اگران خواس��ت تا اطالعات فیلم را جايي لو ندهند. او گفت: اين فقط 
يك فیلم نیس��ت كه ما ساخته باش��یم، بلكه سینماست. وي به اين ترتیب 
ي��ادآوري كرد كه بايد موض��وع فیلم براي آنهايي ك��ه در اكران عمومي به 

تماشايش مي نشینند حفظ شود. 

تالشبرايافزودن»نظامي«بهمشاهيريونسكو
دبی��ركل كمیس��یون ملي يونس��كو 
از ت��الش براي ق��رار دادن ن��ام »حكیم 
نظامي« در فهرس��ت مش��اهیر يونسكو 

خبر داد. 
در بخش��ي از بیانیه سعداهلل نصیري 
قی��داري به كنگ��ره بین الملل��ي حكیم 
نظام��ي گنجوي كه ازس��وي مش��اورش 

مه��دي حس��ینیان س��راچه لو در اين كنگره خوانده ش��د آمده اس��ت: حكیم 
»جمال الدين ابومحمد الیاس بن  يوسف بن  زكي بن  مويد نظامي گنجه اي« شاعر 
داستان س��را و رمزگوي ششم ايران جزو اركان شعر فارسي و از استادان مسلم 
اين زبان فاخر اس��ت. نقش او نه تنها در تعالي زبان فارس��ي بي بديل است كه 
جايگاه وي در ادبیات جهان نیز انكارناپذير است؛ او را مي توان میراث مشتركي 
براي كش��ورهاي اس��المي نامید كه س��بك ويژه او مي تواند سبب همبستگي 

بیشتر در بین اين كشورها شود. 
از س��خن و ش��عر او نمايان است كه وي انساني وارسته و به دور از وابستگي 
اس��ت؛ نظامي هیچگاه در متن مبالغه نكرده و براي جلب نظر حكمرانان ش��عر 
نس��اخت. هرگز به دربار حاكمان وقت ورود نك��رد و به خصوص در اواخر عمر 

گوشه گیر و آزاده زيست و سر در پیشگاه امرا فرود نیاورد. 
كمیس��یون ملي يونس��كو-ايران ت��الش خواهد ك��رد به پ��اس تكريم اين 
شخصیت برجسته ايراني اقدامات و مكاتبات الزم را در راستاي قرار گرفتن نام 
اين حكیم نامدار در فهرس��ت مشاهیر يونس��كو به عنوان عامل وفاق و همدلي 

كشورهاي منطقه آسیاي غربي به عمل آورد. 

تاريخنگاري

دستگيري فاطمي به دست مولوي
دو روزي ك��ه در بیمارس��تان بود ت��ا جان ببازد، 
ش��ايد روزهاي اوج خدمت ي��ا خیانتش، از خاطرش 

عبور مي كرد. 
كمتر از ۱9 س��ال پیش از اين، براي دس��تگیري 
حس��ین فاطمي تش��ويق ش��د و بعدتر نیز با كنترل 
شديد و سختگیرانه مصدق در تبعیدگاهش، پله هاي 
ترق��ي را طي كرد. روزي نی��ز از فرماندهاني بود كه 
مدرسه فیضیه را به خاك و خون كشید، اما علي اكبر 
مولوي، س��رگرِد روزهاي كودت��اي ۲۸ مرداد 3۲ و 
سرتیِپ ارديبهشت 5۱، پس از سقوط هلي كوپترش، 

دو روز در بیمارستان ماند تا جان بدهد. 
مولوي 64 س��ال پی��ش در چنی��ن روزي يعني 
بیست و دوم اسفند ۱33۲، حسین فاطمي وزير امور 
خارج��ه كابینه محمد مصدق را دس��تگیر كرد و به 
زندان انداخت.  او يازدهم اسفند ۱336، درست يك 
سال پس از تاس��یس ساواك ، در بخش پیمان ها، به 
خدمت س��اواك درآمد. او ك��ه در دوران »حكومت 
نظامي« زيردس��ت تیم��ور بختیار كارآزموده ش��ده 
ب��ود، پس از ورود به س��اواك ، پس��ت تش��ريفات را 
به عه��ده گرف��ت و از نهم ش��هريور ۱339 به عنوان 
رياس��ت س��اواك تهران منصوب ش��د. در آن زمان 

رس��یدن به اين مرحله از جاي��گاه و موقعیت، براي 
هركس��ي امكان پذير نبود. او مدت ها در كالس هايي 
كه  كارآموزي رياست س��اواك را تدريس مي كردند، 
دوره ديد. معرفانش به ساواك، سپهبد تیمور بختیار 
نخستین ريیس ساواك ، وشمگیر و دكتر ناصر مالك 
بودن��د. مولوي ك��ه روحیه ارتش��ي و تربیت نظامي 
را از خان��ه پ��دري كس��ب كرده و پ��درش در طول 
عم��ر به عنوان افس��ر ارت��ش  روزگار گذرانده بود، با 
هم��ان اخالق و روحی��ات در جامعه حضور يافت . به 
همین دلیل پس از فعال ش��دن در ساواك دو قطعه 
نشان تاج4، نش��ان لژيون كشور فرانسه ، و ۱4 مورد 
تقديرنامه از مقامات لشكري و كشوري دريافت كرد. 
اطاعت از مافوق در او ش��ايد به صورت استثنايي 
ب��وده ، و برخورد ش��ديد در او نهادينه ش��ده بود. در 
كت��اب »مهدي قل��ي علوي مق��دم به روايت اس��ناد 
س��اواك « صفحه ۲35 آمده است: »مولوي مدتي به 
عنوان ريیس ساواك تهران انتخاب و در دستگیري ، 
بازجوي��ي ، ش��كنجه مخالف��ان رژيم پهل��وي نقش 
تعیین كننده يي داش��ت . وي در كنار مسوولیت فوق ، 
در تاري��خ چهاردهم آذر ۱336 رياس��ت ويژه پیمان 
بغ��داد را قبول كرد و ب��ه عنوان فردي كه در ورزش 

تخصص دارد، در س��ال ۱337 به عنوان سرپرس��ت 
تیم بسكتبال ارتش براي مسابقه به فرانسه رفت.«

اما همه اين اقدامات مولوي پاياني تلخ داش��ت و 
تنها نامي نامیمون، از مردي كه كمتر از او اسمي در 

تاريخ برده شده است، باقي ماند. 
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