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سرمقاله

  3 ضلعي ايده آل اقتصاد

 كابينه دوازدهم طي اين هفته معرفي خواهد شد. از همين رو تمام توجه ها در 
حال حاضر به س��مت افرادي مي رود كه احتمال حضور آنها در كابينه بسيار زياد 
است و در اين ميان به صورت ويژه همه منتظر مشخص شدن مسووالن اقتصادي 
دولت هستند. اما واقعيت اين است كه تعيين افرادي متناسب با ساختار اقتصادي 
كشور از نام افراد اهميت بيشتري دارد و اين موضوعي است كه كمتر به آن توجه 
مي شود. ساختار اقتصادي ايران شرايط مشخص دارد كه مي تواند چراغ راه تعيين 
افراد باشد و معيارهاي متصديان هر سمت با در نظر گرفتن ماهيت نهادي كه به 
هدايت آن مي پردازند روش��ن مي شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي سياست گذار 
در مباحث كالن اقتصادي اس��ت و سازمان هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه نقشي 
هدايتگر براي اقتصاد دارند. سازمان برنامه و بودجه نقش تعيين كننده برنامه هاي 
اقتص��ادي و تخصي��ص منابع محدود دولت ب��ا توجه به برنامه ه��اي بلندمدت و 
ميان مدت را دارد. بانك مركزي هم به عنوان مس��وول سياس��ت هاي پولي كشور 
تعيين ش��ده اس��ت. در حقيقت اين 3 نهاد مثلث سياست هاي اقتصادي كشور را 
تشكيل مي دهند.  اما نكته يي كه در اين ميان كمتر به آن توجه شده ويژگي اين 
مثلث است. 3 ضلعي وزارت امور اقتصاد و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك 
مركزي در هدايت اقتصاد كش��ور عمال بايد متساوي االضالع باشند؛ به اين معني 
كه هيچ كدام از اين 3 نهاد نمي توانند برتر از بقيه نهادها باش��ند. ساختار تعريف 
شده براي اين نهادها براي هر كدام استقالل نهادي را تعريف كرده است و همين 
مس��اله لزوم حضور افرادي مقتدر، كاردان و مسلط به مسائل اقتصادي را در راس 
اين نهادها دوچندان كرده است. در واقع نمي توان انتظار داشت كه يك نفر قوي تر 
از بقيه در راس اين تيم قرار گيرد. زماني كه اين مثلث به درستي شكل گيرد، بقيه 
وزارتخانه هاي اقتصادي به مسائل اجرايي و كاربردي خواهند پرداخت. در حقيقت 
س��اختار اقتصادي كش��ور به خوبي بين نهادهاي سياست گذار و نهادهاي اجرايي 

همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت يا وزارت نفت تفاوت قائل شده است. 
نگاهي به تاريخچه وضعيت اقتصاد ايران در 2 دهه گذش��ته نشان مي دهد كه 
معموال مشكالت اقتصاد كشور زماني صورت گرفت كه در بحث سياست گذاري اين 
مثلث با مش��كالت مختلفي روبه رو بود يا به جاي ساختار مثلثي به سمت تقويت 

يك نهاد به سود نهادهاي ديگر رفت. 
در دوران اصالحات، عمال بانك مركزي در بحث هاي سياست گذاري نسبت به 
بقيه نهادهاي سياست گذار در اولويت قرار مي گرفت. وزن مرحوم نوربخش در بانك 
مركزي به قدري سنگين تر از مسووالن ساير نهادها بود كه سياست هاي اقتصادي 
دولت تحت تاثير سياس��ت هاي پولي قرار داش��ت و همين موضوع در برهه هايي 
مش��كالتي ايجاد مي كرد. در دولت اول احمدي نژاد وزني كه براي وزارت كار قائل 
شده بودند به شدت بيشتر از نهادهاي سياست گذار بود و همين موضوع باعث شد 
كه تبعات سياس��ت هاي مربوط به بنگاه هاي زودبازده عمال گريبانگير بخش هاي 
ديگر اقتصاد شود.  اما در دولت يازدهم مشكل از جنسي ديگر بود. 3 ضلع مثلث 
سياست گذاري اقتصادي نتوانسته بودند با يكديگر هماهنگ عمل كنند و همين 
موضوع باعث سياست هايي متفاوت و تا حدي متناقض شد. در ابتداي دولت شاهد 
طرحي همچون سبد كاال بوديم و سپس موضوعي مانند وام خودرو و لوازم خانگي 
مطرح شد. از يك سو دولت اولويت خود را مهار تورم قرار داده بود و از سوي ديگر 

بحث هاي حل ركود با مشكالت و دست اندازهاي زيادي همراه بود. 
گذشته از اين موضوع ضعف در بعضي از اضالع اين مثلث هم قابل انكار نيست. 
با برداش��ته ش��دن تحريم ها به خوبي ضعف در نظام بانكي كشور مشخص شد و 
عمال عنان كار از دس��ت بانك مركزي خارج شد. مساله موسسات مالي غيرمجاز 
كه مي توانس��ت با اندكي تدبير مديريت ش��ود تبديل به يك بحران در كشور شد 
و هنوز هم خطرات ناش��ي از آن در كش��ور وجود دارد.  در تعيين سياست گذاران 
اصلي اقتصادي، كشور نيازمند مديراني قوي است كه هيچ كدام را نتوان به ديگري 
برتري داد. ذات اين 3 نهاد اس��تقالل اس��ت پس بايد هر مدير به صورت مستقل 
توانايي هدايت سياست گذاري اقتصادي كشور را داشته باشد. تجربه دولت يازدهم 
به خوبي نشان داد كه در صورت استفاده از افراد غير هم وزن نمي توان انتظار داشت 
كه برنامه هاي اقتصادي كشور به سمت و سوي مشخصي حركت كند و اين تجربه 

بايد در تعيين بخش اقتصادي كابينه دوازدهم استفاده شود. 
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چشم پوشي از عوامل نهادي 
در راهبرد اشتغال زايي دولت
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 فراز جبلي   
مشاور سردبير

 كابين��ه دوازدهم طي اي��ن هفته معرفي خواهد 
شد. از همين رو تمام توجه ها در حال حاضر به سمت 
افرادي مي رود كه احتمال حضور آنها در كابينه بسيار 
زياد است و در اين ميان به صورت ويژه همه منتظر 
مشخص شدن مس��ووالن اقتصادي دولت هستند. 
اما واقعيت اين اس��ت كه تعيين افرادي متناسب با 
ساختار اقتصادي كشور از نام افراد اهميت بيشتري 
دارد و اي��ن موضوعي اس��ت كه كمت��ر به آن توجه 
مي شود. ساختار اقتصادي ايران شرايط مشخص دارد 
كه مي تواند چراغ راه تعيين افراد باش��د و معيارهاي 
متصديان هر سمت با در نظر گرفتن ماهيت نهادي 
كه به هدايت آن مي پردازند روش��ن مي شود. وزارت 
امور اقتصادي و دارايي سياست گذار در مباحث كالن 

اقتصادي است...

از 37 شركت بورس��ي، به استثناي چند شركت، 
تقريبا همه آنها با نوس��انات نرخ ارز درگير هس��تند 
برخي به طور مس��تقيم و برخي به طور غيرمستقيم. 
آنهاي��ي ك��ه وارد يا صادر كنن��ده محصول ي��ا مواد 
اوليه هستند به طور مس��تقيم از نوسانات ارزي تاثير 
مي پذيرند اما ش��ركت هايي كه در اين زمينه ها فعال 
نيس��تند از تبعات افزايش يا كاهش ن��رخ ارز به طور 
غيرمستقيم متاثر مي شوند. بنابراين تاثير پذيري همه 
ش��ركت هاي بورسي امري پذيرفته شده اما مساله بر 
ميزان تاثير پذيري آنهاست كه مي توان 3 سناريو براي 
آنها درنظر گرفت كه عبارت از بيشترين تاثيرپذيري و 
كمترين تاثيرپذيري و خنثي است. سناريوي سوم به 
ش��ركت هايي مانند لبنياتي تعلق دارد كه نه صادرات 
دارند و نه واردات كه تغييرات نرخ ارز تاثير چنداني بر 

سودآوري آنها ندارد ...
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صنعت، معدن و تجارت

14

 فينال قرارداد 
جديد »رنو«

وزارتخانه عريض و طويل صنعت، معدن و تجارت واقع 
در خيابان سميه، صبح امروز ميزبان فرانسوي ها خواهد 
بود تا پس از گذشت ماه ها فينال مذاكرات »ايدرو و رنو« 
نهايي ش��ده و ش��اهد امضاي قرارداد همكاري مشترك 
توليد خودرو فرانس��وي در اي��ران با حضور وزير صنعت، 
معدن و تجارت، مديرعامل ايدرو و مقامات ش��ركت رنو 
در تهران باشيم. در واقع اين سومين قرارداد پسابرجامي 
در صنعت خودرو كش��ور پس از »پ��ژو« و »موتور ملي 
3 س��يلندر« اس��ت كه در دولت يازدهم امضا مي شود. 
به موجب اين قرارداد، اين گروه خودروس��از فرانس��وي 
حضوري مستقل را در ايران تجربه كرده و از سوي ديگر، 
مجوز تردد خودروهاي فرانسوي در خيابان هاي ايران بار 
ديگر صادر خواهد شد. اين قرارداد در حالي مراحل پاياني 
خ��ود را طي مي كند كه متوليان صنعتي كش��ور حاضر 
نشدند، جزييات جديد آن را منتشر كنند. اما معاون وزير 
صنع��ت، معدن و تجارت در اظهارات خود اين قرارداد را 
يكي از بهترين قراردادهاي خودرويي عنوان كرد و گفت: 
جزيي��ات اين ق��رارداد را وزارت صنعت، معدن و تجارت 

نمي تواند اعالم كند...

 فراز جبلي   

 با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت
 و سرمايه و دانش فني فوالد مباركه انجام شد 

 بهره برداري از نخستين و بزرگ ترين 
گندله سازي شرق كشور در سنگان 

رجوع به صفحه 13خراسان رضوي

 اليحه مديريت بحران 
در نوبت بررسي در صحن علني

عضو كميس��يون ش��وراها و امور داخلي كش��ور از اتمام بررسي اليحه مديريت 
بحران در اين كميس��يون خبر داد و گفت: در اليح��ه مذكور بودجه براي مديريت 

بحران به طور مستقيم در اختيار سازمان مديريت بحران قرار دارد. 
ابوالفض��ل ابوترابي در گفت وگو ب��ا خانه ملت، از اتمام بررس��ي اليحه مديريت 
بحران و حوادث غيرمترقبه در كميس��يون ش��وراها و امور داخلي كشور خبر داد و 
گفت: چندي پيش بررسي اين اليحه در اين كميسيون به اتمام رسيد و در آينده يي 
نزديك در نوبت بررسي صحن علني مجلس قرار مي گيرد. نماينده نجف آباد، تيران 
و كرون در مجلس ش��وراي اسالمي، با اش��اره به اينكه در اليحه مذكور به موضوع 
پيشگيري توجه جدي شده است، افزود: در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا به موضوع 
پيشگيري توجه جدي شده و اين موضوع مقدم بر امور ديگر در بحران ها و حوادث 
غيرمترقب��ه و طبيعي اس��ت كه تاكن��ون مورد توجه هيچ دس��تگاه و نهادي نبوده 
اس��ت؛ ضمن اينكه در اين اليحه بودجه اختصاصي براي س��ازمان مديريت بحران 
درنظر گرفته ش��ده كه به تناس��ب اقدامات پيش��گيرانه براي مديريت بحران ميان 
دس��تگاه ها و نهادهاي ذي ربط تقس��يم مي ش��ود.  وي با بيان اينكه بودجه پس از 
وق��وع بحران با نظر رييس س��ازمان مديريت بحران هزينه مي ش��ود، تصريح كرد: 
در اليح��ه مديريت بحران ق��رار بود كه جايگاه رييس س��ازمان مديريت بحران به 
س��طح معاون رييس جمهور ارتقا پيدا كند، اما در كميس��يون شوراها و امور داخلي 
كش��ور طبق تاكيدات وزير كشور اين موضوع مورد تاييد و تصويب نمايندگان قرار 
نگرفت؛ بنابراين جايگاه رييس س��ازمان مديريت بح��ران در اليحه موردنظر مانند 
شرايط فعلي است.  ابوترابي با اشاره به اينكه در حال حاضر بودجه مديريت بحران 
دراختيار سازمان برنامه و بودجه است، گفت: اين بروكراسي اداري متاسفانه كارها و 
اقدامات موردنياز در زمان وقوع بحران را با تاخير روبه رو مي كند اما در اليحه جديد 
اين بودجه مس��تقيم در اختيار سازمان مديريت بحران قرار دارد.  عضو كميسيون 
ش��وراها و امور داخلي كشور با تاكيد بر اينكه پيش��گيري مولفه اصلي در مديريت 
بحران اس��ت، افزود: براي كاهش خسارت هاي ناشي از وقوع بحران بايد به موضوع 
پيش��گيري توجه اساس��ي داشت، اين در حالي اس��ت كه در كشور ما براي كاهش 

خطرات و آسيب ها به موضوع پيشگيري توجه چنداني نشده است. 



 از تالش ه�اي روحان�ي ب�راي ب�از ك�ردن درها 
سپاسگزاريم؛ ايسنا| وزير مشاور در وزارت امورخارجه 
آلمان در ديدار با محمدج��واد ظريف گفت: ما متعهد به 
صلح و ثبات و عالقه مند به همكاري با جمهوري اسالمي 
ايران هستيم. برجام براي آلمان اهميت دارد. از تالش هاي 
جن��اب روحاني براي باز كردن درها سپاس��گزاريم. آلمان 
ب��ه تماس هاي خود در س��طح باال با اي��ران ادامه خواهد 
داد. وزير امور خارجه كش��ورمان ني��ز در اين ديدار اظهار 
داش��ت: از تعهد آلمان براي گفت وگو و همكاري خرسند 
هستيم. آلمان مي تواند نقش مهمي در پيشرفت بسياري 
از موضوعات داش��ته باشد. طرفين همچنين در خصوص 
موضوعات منطقه يي و ضرورت همكاري در خصوص ثبات 

منطقه يي هم گفت وگو و تبادل نظر كردند. 
 رفت�ار ايران در خليج فارس كام�ال حرفه اي و در 
چارچ�وب مقررات بين المللي اس�ت؛ مهر| س��ردار 
سيدمسعود جزايري سخنگوي ستاد كل نيروهاي مسلح 
گف��ت: آنچه امريكايي ها در رابطه با تحركات ش��ناورهاي 
ايران��ي در خليج فارس مدعي بودند، بيش��تر يك مس��اله 
تبليغاتي و پروپاگانداي رس��انه يي اس��ت. وي در رابطه با 
ادعاي رسانه هاي بيگانه پيرامون تحركات شناورهاي ايراني 
در خليج فارس اظهار كرد: رفتار ايران در خليج فارس كامال 
يك رفتار حرفه يي و در چارچوب مقررات بين المللي است. 
بديهي اس��ت كه چنانچه در چارچوب قوانين بين المللي 
و قواع��دي كه جمهوري اس��المي اي��ران در زمينه عبور 
مس��المت آميز نفتكش ه��ا و كش��تي ها از منطق��ه اعالم 
كرده اند، تخلف��ي صورت بگيرد رزمندگان اس��الم به آن 

پاسخ خواهند داد. 
 كاهش س�اعت اداري خوزس�تان ت�ا پايان هفته 
جاري؛ خبرآنالين| ساعت پايان كار اداري در خوزستان 
تا پايان هفته جاري به ساعت 13 كاهش يافت. در اطالعيه 
روز گذشته مديريت بحران خوزستان آمده است: »با عنايت 
به پيش بيني هواشناسي خوزس��تان مبني بر تداوم وقوع 
دماي باال همراه با رطوبت و ش��رجي تا پايان هفته جاري 
و با توجه به درخواس��ت شركت برق منطقه يي خوزستان 
جهت كاهش ساعت كار اداري با توجه به پيش بيني وقوع 
دما و رطوبت باال و با توجه به موافقت ستاد مديريت بحران 
استان، بدين وس��يله زمان اتمام كار كليه ادارات، بانك ها، 
مراكز آموزش��ي و دس��تگاه هاي اجرايي استان )جز مراكز 
خدماتي، عملياتي، بهداش��تي و درماني، بيمارس��تان ها و 
مراكز آتش نش��اني( در روزهاي دوش��نبه تا چهارش��نبه 

مورخ هاي 16 الي 18 مرداد، ساعت 13 اعالم مي شود.«
 نماينده سلفي بگير عذرخواهي كرد؛ فارس| بهروز 
نعمتي سخنگوي هيات رييسه مجلس با اشاره به حواشي 
پي��ش آمده به دنبال عكس گرفتن چند نفر از نمايندگان 
با فدريكا موگرين��ي و انتقادات مردمي از اين اقدام گفت: 
نماينده يي كه مرتكب اين اش��تباه شده بود، عذرخواهي 
كرده و پرداختن به اين مس��اله و ادامه  دادن آن ضرورتي 
ندارد. نماينده تهران همچنين ادامه داد: با توجه به حضور 
اكثريت اعضاي شوراي نگهبان در مراسم تحليف نمي توان 
خدش��ه يي را در مورد عدم حضور تعدادي از اعضاي اين 
ش��ورا در مراسم تحليف وارد دانست. وي افزود: در مراسم 
تحليف رييس جمهور اعضاي حقوقدان ش��وراي نگهبان 
همگي حضور داش��تند و از فقها نيز آيت اهلل احمد جنتي 

در مراسم حاضر بود. 
 احضار مجدد حميد بقايي به دادسرا؛ ايرنا| حميد 
بقايي معاون اجرايي دولت ده��م ديروز براي ارائه پاره يي 
توضيحات بابت اظهارات خود بعد از آزادي به دادس��راي 
عمومي و انقالب تهران احضار و در اين دادسرا حاضر شد. 
بقايي پس از آزادي خود با قيد وثيقه اظهاراتي درباره قوه 
قضاييه و شخص محس��ني اژه اي معاون اول اين قوه ارائه 
كرد كه اين س��خنان او از س��وي قوه قضاييه و دادستاني 
تهران ب��دون واكنش نمان��د. محس��ني اژه اي در يكي از 
نشس��ت هاي خبري درباره اظه��ارات حميد بقايي گفته 
بود: دادستاني تهران پيگير اين موضوع و پرونده در دست 

رسيدگي است. 
 رس�يدگي به پرونده باند بين المللي قاچاق مواد 
مخدر در كرج؛ ميزان| رييس دادگستري البرز گفت كه 
رسيدگي به پرونده متهمان باند بين المللي مواد مخدر در 
كرج به پايان رسيده و احكام مربوطه به زودي صادر خواهد 
شد. احمد فاضليان با اعالم خبر رسيدگي بدوي به پرونده 
بان��د بين المللي مواد مخدر در كرج گفت: اين 16 فرد كه 
در بين آنها يك زن نيز حضور دارد متهم به تحصيل مال 
نامش��روع، قاچاق ان��واع مواد مخدر، درگيري مس��لحانه، 
اقدامات خش��ن و حمل و نگهداري انواع س��الح هاي گرم 
هستند. رييس كل دادگستري استان البرز درباره متهمان 
اين پرونده اضافه كرد: طبق اطالعات جمع آوري شده آنها 
در طول 10سال فعاليت خود حدود 40تن انواع مخدر را 
جابه جا كرده اند؛ همچنين از متهمان تعداد 45 قبضه انواع 

سالح گرم كشف و ضبط شده است. 
 زيردريايي »فاتح« به نيروي دريايي ارتش ملحق 
مي شود؛ ايس�نا| زيردريايي »فاتح« ساخت متخصصان 
س��ازمان صنايع دريايي وزارت دفاع در هفته دفاع مقدس 
سال 96 به ناوگان نيروي دريايي راهبردي ارتش جمهوري 
اسالمي ايران ملحق مي شود. امير دريادار »امير رستگاري« 
رييس س��ازمان صنايع درياي��ي وزارت دفاع با اش��اره به 
توانمندي ه��اي متخصص��ان ايراني در س��اخت و طراحي 
تجهيزات دفاعي در عرصه دريا اظهار داشت: اين زيردريايي 
به لحاظ پيچيدگي هايي كه دارد، جهت آماده سازي و الحاق 
بايد آزمايش هاي مختلف و س��ختي را بگذراند و هم اكنون 

اين زيردريايي در حال گذراندن اين آزمايش هاست. 
 ورود ق�رارگاه  س�ازندگي خاتم  االنبي�اء)ص( ب�ه 
پروژه ها با نگاه توس�عه كش�ور؛ مهر| فرمانده قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبياء)ص( گفت: بر اساس اعتقادات خود، 
نياز كشور و ظرفيت بس��يار بزرگ قرارگاه در كنار بخش 
خصوصي، خدمت رساني مي كنيم. سردار عباداهلل عبداللهي 
در حاش��يه بازديد از پروژه هاي عمراني اس��تان تهران كه 
توس��ط قرارگاه در حال اجراست با تاكيد بر اينكه قرارگاه 
خاتم االنبي��اء)ص( رقيب بخش خصوصي نيس��ت، افزود: 
هميش��ه يادآوري كرده ايم كه ورود قرارگاه به پروژه ها بر 
اس��اس اعتقاد و انديشه جهادي اس��ت، نه نگاه مادي؛ در 
همين س��د نم رود 3 پيمانكار خصوصي فعاليت كردند اما 
نتوانستند آن را تكميل كنند و بعد هم ما به اصرار وزارت 
نيرو به صورت مناقصه در اين پروژه ش��ركت كرديم  تا به 
دليل اهميت وجود اين س��د براي منطق��ه بتوانيم آن را 

زودتر تكميل كنيم. 
 مراس�م تحليف از نظر كميت و كيفيت بي سابقه 
بود؛ ايلنا| سخنگوي جامعه روحانيت با اشاره به اظهارات 
روحاني در مراسم تحليف گفت: اميدواريم در دوره جديد 
س��ه قوه بتوانند با همكاري هم و در راس��تاي اهدافي كه 
رهب��ر معظم انقالب تعيين كردن��د، همه به كمك دولت 
بيايند و دولت بتواند به وعده هايي كه به مردم داده است، 
عمل كند. حجت االس��الم غالم رضا مصباحي مقدم با بيان 
اينكه مراس��م تحليف رياست جمهوري بسيار باشكوه و با 
حضور گس��ترده ميهمانان خارجي و داخلي برگزار ش��د، 
گفت: چنين مراس��مي در ايران ب��راي روز تحليف از نظر 

كميت و كيفيت بي سابقه بود. 

روي موج خبر

گزارش »تعادل« از آخرين فهرست وزيران پيشنهادي به مجلس

مجلس؛ فردا در انتظار وزراي پيشنهادي روحاني
الياس حضرتي: آموزش و پرورش هميشه مورد كم لطفي واقع شده است

در جريان ديدار هاي روز گذشته رييس جمهوري با مقامات سياسي خارجي مطرح شد

تاكيد بر سياست تنش زدايي و توسعه روابط اقتصادي
گروه ايران| 

ب��ه فاصله ي��ك روز پس از پايان مراس��م تحليف 
رياس��ت جمهوري دوازدهم، بازار ديدارهاي سياسي و 
اقتصادي مقامات ارشد كشورمان با ميهمانان بلندپايه 
حاضر در مراس��م همچن��ان گرم اس��ت. ديدارهاي 
دوجانب��ه و چندجانبه ي��ي كه در جري��ان آن تالش 
مي ش��ود تا راهبرد بنيادين دول��ت دوازدهم مبني بر 
تنش زدايي و توس��عه مناسبات پيگيري و راهكارهاي 
عملياتي براي اجراي اين سياست ها مرور شوند. بازتاب 
اين مراس��م و ديدارهاي برخاسته از آن در رسانه هاي 
بين المللي نيز نش��ان مي دهد كه پروژه ايران هراسي 
كه امريكا، عربستان سعودي و صهيونيست ها به دنبال 
گسترش آن هستند با ديپلماسي فعال دولت دوازدهم 
و هماهنگي اركان مختلف نظام عمال در فضاي عمومي 
بين المللي شكس��ت خورده و ايران با حضور رهبران 
سياس��ي و نمايندگان رس��مي كش��ورهاي مختلف، 
توانست عصر تازه يي از توسعه مناسبات بين المللي با 
جهان پيراموني را آغاز كند. روز گذشته نيز مجموعه 
متنوع��ي از ديداره��اي ديپلماتي��ك و اقتصادي در 
دس��تور كار مقامات عالي رتبه كشورمان با هيات هاي 
خارج��ي برگزار ش��د. از ديداره��اي رييس جمهوري 
ب��ا رييس جمهور ارمنس��تان، نخس��ت وزير س��وريه، 
روس��اي مجلس، لبنان، بالروس، اس��پانيا، صربستان 
و... ت��ا مالقات مهم جهانگيري ب��ا وزير حمل ونقل و 
كش��تيراني هند و معاون رييس جمه��وري غنا و... و 

رايزني هاي ش��مخاني و واليتي با چهره هاي سياسي 
شركت كننده در مراسم تحليف كه بازتاب هاي فراواني 
در س��طح رس��انه هاي داخلي و خارجي پيدا كردند. 
سرژ سركيسيان رييس جمهوري ارمنستان در ديدار 
با حس��ن روحاني آغاز دور دوم رياست جمهوري او را 
تبريك گفت و خاطرنش��ان كرد: ملت ايران توانست 
رييس جمهوري انتخاب كند كه طي سال هاي گذشته 

خط مشي موفقي داشته است. 

 توسعه مناسبات اقتصادي با ارمنستان
باتوجه به مناس��بات مش��ترك تاريخي و فرهنگي 
ميان ايران و ارمنستان، اين كشور در عالي ترين سطوح 
سياسي در مراس��م تحليف روحاني ش��ركت كرد. به 
گزارش پاد، روحاني ديروز در ديدار س��رژ سركيسيان 
رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه تهران به دنبال توسعه 
روزافزون روابط خود با كش��ورهاي همس��ايه از جمله 
ارمنس��تان اس��ت، اظهار كرد: دو كشور در بخش هاي 
مختلف اقتصادي، فرهنگ��ي و در حوزه هايي از جمله 
حمل ونق��ل، انرژي، گردش��گري و ترانزيت زمينه هاي 
فراواني براي همكاري دارند. رييس جمهوري همچنين 
با اش��اره به موضوع قره باغ و با تاكي��د بر اينكه حل و 
فصل اين مساله فقط راه حل سياسي دارد، اظهار كرد: 
براي ايران بس��يار اهمي��ت دارد كه در اطراف مرزهاي 
خود، امنيت كامل داش��ته باش��د و اميدواريم با تالش 
و ابتكارات دو كشور همس��ايه ارمنستان و آذربايجان، 

شاهد پايان مسالمت آميز اين مساله باشيم و معتقديم 
چنانچه دوطرف از اراده جدي براي حل و فصل موضوع 
 برخوردار باش��ند، راه حل هاي مناس��بي ه��م براي آن 
در دس��ترس است. س��رژ سركيس��يان رييس جمهور 
ارمنس��تان ني��ز در اي��ن ديدار ب��ا ابراز خرس��ندي از 
حض��ور در مراس��م تحليف و با تبريك آغ��از دور دوم 
رياس��ت جمهوري روحاني، اظهار ك��رد: ملت ايران در 
ماه هاي اخير، توانس��ت رييس جمه��وري انتخاب كند 
كه طي س��ال هاي گذشته خط مشي موفق و مهمي را 
سپري كرده است. رييس جمهوري ارمنستان با اشاره به 
افزايش س��طح روابط دو كشور طي سال هاي گذشته، 
اظهار كرد: باوجود بهبود و ارتقاي سطح روابط معتقديم 
كه هنوز نتوانس��ته ايم س��طح همكاري هاي اقتصادي 
تهران و ايروان را به س��طح روابط سياس��ي برس��انيم، 
لذا مصمم هس��تيم در همه حوزه هاي اقتصادي روابط 
فعال و گس��ترده يي با ايران برقرار كنيم. سركيس��يان 
خاطرنشان كرد: تهران و ايروان در حوزه ها و بخش هاي 
مختلف اقتصادي به ويژه ان��رژي، تجارت و حمل و نقل 

مي توانند روابط خود را هر چه بيشتر افزايش دهند. 

 ايران مي تواند شريكي مطمئن براي هند در 
تامين انرژي باشد

 مس��اله امنيت انرژي و اس��تفاده از ظرفيت هاي 
اقتصادي بندر چابه��ار از جمله مهم ترين موضوعاتي 
بودند ك��ه در جلس��ه جهانگيري ب��ا گادكاري وزير 

حمل ونقل و كشتيراني هند مورد بررسي قرار گرفتند. 
مع��اون اول رييس جمهوري در اين ديدار گفت: ايران 
براي تامين انرژي هند آمادگي جدي دارد و مي تواند 
ش��ريكي مطمئ��ن در اين زمينه باش��د. ب��ه گزارش 
پايگاه اطالع رساني معاون اول رييس جمهور، اسحاق 
جهانگي��ري با قدرداني از حضور وي به عنوان نماينده 
دولت هند در مراسم تحليف رييس جمهور كشورمان، 
اظهار كرد: روابط دوستانه ميان دو ملت ايجاب مي كند 
كه سطح مناسبات و روابط ايران و هند بيش از پيش 
ارتقا پيدا كند. معاون اول رييس جمهوري با تاكيد بر 
اهميت بندر چابهار، از عالقه مندي ايران براي حضور 
و مش��اركت هند در اج��راي پروژه هاي اين بندر خبر 
داد و افزود: اخيرا جلسه يي با وزرا و مسووالن مربوطه 
در اين زمينه در حضور من برگزار شد و خوشبختانه 
موانع حضور و مش��اركت هند در اين پروژه ها تا حد 
زيادي مرتفع شده است. جهانگيري با بيان اينكه ايران 
برنامه وس��يعي براي توسعه س��واحل درياي عمان و 
مناطق اطراف چابهار تدوين كرده اس��ت، خاطرنشان 
كرد: ايران عالقه مند اس��ت ش��ركت هاي هندي نيز 
در اج��راي اين طرح ها و اس��تقرار صنايع بزرگ نظير 
فوالد، پتروشيمي، نفت و گاز در اين سواحل مشاركت 
داش��ته باشند. وي همچنين با اشاره به برنامه توسعه 
خط��وط ريل��ي در ايران، گف��ت: با اح��داث راه آهن 
چابهار-زاهدان، اين مس��ير به راه آهن سراسري ايران 
متصل مي ش��ود اما بايد تالش كنيم كه اين مس��ير 
به ش��مال ايران و از آنجا به آس��ياي ميانه نيز متصل 
ش��ود و ايران براي حضور و مشاركت هند در اجراي 
پروژه ه��اي راه آهن هي��چ محدوديتي قائل نيس��ت. 
معاون اول رييس جمهوري با اش��اره به اينكه مسائل 
بانكي ميان دو كش��ور هنوز آن طور ك��ه بايد مرتفع 
نشده است، رفع موانع پيش روي همكاري هاي بانكي 

 را امري ضروري براي گس��ترش تب��ادالت اقتصادي 
دو كش��ور دانس��ت و گفت: بانك هاي ايران��ي آماده 
مذاك��ره با طرف هندي ب��راي حل وفصل موانع پيش 
روي همكاري ه��اي بانكي هس��تند. وزير حمل ونقل 
و كش��تيراني هن��د ني��ز در اين ديدار با ابالغ س��الم 
نخست وزير هند به روحاني و اعطاي دعوتنامه كتبي 
وي براي دعوت از رييس جمهور كشورمان براي سفر 
به هن��د، گفت: دولت هند به ص��ورت ويژه عالقه مند 
است كه پروژه بندر چابهار هر چه زودتر به بهره برداري 
برسد و تجار هندي نيز عالقه مند به سرمايه گذاري در 

پروژه هاي بندر چابهار هستند. 

 تاكيد شمخاني بر گفت وگوهاي
سوري-سوري براي رسيدن به وفاق ملي

نخست وزير سوريه و هيات همراه كه براي شركت 
در مراس��م تحليف در تهران به س��ر مي برند پيش از 
ظهر ديروز با دبير ش��وراي عالي امنيت ملي ديدار و 
درب��اره آخرين تحوالت منطقه و مناس��بات ميان دو 
كش��ور گفت وگو كرد. به گزارش ايسنا، شمخاني در 
اين ديدار با اش��اره به تداوم ت��الش همه جانبه براي 
آزاد س��ازي مناطق تحت اش��غال تروريس��ت ها براي 
بازگردان��دن امني��ت و آرامش به س��وريه بر پيگيري 
همزمان مس��ير گفت وگوهاي سوري-س��وري براي 
دس��تيابي به وفاق ملي تاكيد ك��رد. هماهنگ كننده 
اقدامات سياسي، نظامي و امنيتي ميان ايران، روسيه 
گف��ت: اگر طرف هاي مقابل به پش��تيباني هاي مالي، 
فني و تسليحاتي از عناصر تروريستي خاتمه دهند، در 
زمان كوتاهي آرامش به منطقه و به تبع آن كشورهاي 
اروپايي نيز بازخواهد گش��ت و به جاي سيل آوارگان، 
خشونت و تخريب ميراث جهاني شاهد استقرار امنيت 
و دستيابي به آرمان محو كامل تروريسم خواهيم بود. 

هدي احمدي| گروه ايران|
مراسم تحليف برگزار و حسن روحاني دوازدهمين 
رييس جمهوري ايران ش��د. با اينكه بس��ياري منتظر 
بودن��د تا روحان��ي براي بار دوم سنت ش��كني كند و 
ليس��ت وزرايش را روز تحليف ارائه دهد اما اين اتفاق 
نيفتاد. هرچند حسينعلي اميري معاون امور مجلس 
رييس جمهوري زمان ارائه دقيق اين ليست را معلوم 
نمي داند، قرار اس��ت با فاصله يي س��ه روزه يعني فردا 
وزي��ران نهايي روحاني معرفي ش��وند و اين پاياني بر 

گمانه زني هاي يك ماهه اخير خواهد بود. 
ش��وك بزرگ بهارس��تاني ها اطالع از وزير معرفي 
ش��ده روحاني ب��راي وزارت آموزش و پ��رورش بود. 
تقريبا بسياري از نمايندگان مطرح پارلمان عالقه اي 
به حضور علي زرافش��ان، وزير مطرح شده نداشتند و 
در نهاي��ت غروب ديروز خبر انص��راف او در برخي از 

سايت ها منتشر شد.
بعد از كناره گيري علي زرافشان از پذيرش وزارت 
آموزش و پرورش، برخي منابع موثق خبر از دو گزينه 
براي تصدي س��مت آموزش و پ��رورش دادند. جواد 
اطاعت اس��تاد دانشگاه شهيد بهشتي و فعال سياسي 
اصالح طلب يك��ي از اين گزينه هاس��ت. همچنين از 
محمد بطحايي سرپرس��ت پيش��ين وزارت آموزش و 
پ��رورش هم به عنوان گزينه اي��ن وزارتخانه نام برده 
مي ش��ود. در عين حال بهارستاني ها گويا با كمترين 

احتمال براي برگشتن زرافشان همچنان مخالفند.
در همين راستا، عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
دهم در گفت وگو با »تعادل« با اش��اره به مش��خص 
ش��دن تقريبي وزراي پيش��نهادي و اعض��اي كابينه 
دوازدهم درباره تركيب اين كابينه گفت: برآيند نظرات 
همكارانم در مراسم تحليف نشان مي دهد كه دو، سه 
وزير راي اعتماد نمي گيرند. وزير پيشنهادي آموزش و 

پرورش كمترين شانس را دارد. 
الي��اس حضرتي در خصوص علي زرافش��ان وزير 
پيش��نهادي آموزش و پرورش تاكيد كرد: بسياري از 
نمايندگان يا ايشان را نمي شناختند يا اعتقاد داشتند 
كه وزير پيش��نهادي س��ابقه مديريتي بااليي ندارد و 
بار س��نگيني مانند آموزش و پرورش برايش سنگين 
اس��ت. وي افزود: امي��دوارم وزارت آموزش و پرورش 
كه هميشه مورد كم لطفي واقع شده است و وزرايش 
در خيل��ي از موارد به علت ضعف يا حساس��يت راي 
نياوردند و با سرپرست اداره شد، اين بار همه ماجراها با 

وزيري توانا به نفع اين وزارت مهم تمام شود. 
نماين��ده ته��ران از آخري��ن وزراي پيش��نهادي 

ارتباط��ات و امور اقتصادي خبر داد و بيان كرد: تا اين 
لحظه قرار اس��ت آقاي محمدج��واد آذري جهرمي به 
عنوان وزير ارتباطات و محمد نهاونديان وزير اقتصاد 
به مجلس معرفي شوند. حضرتي در پايان تاكيد كرد: 
مجلس دوهفته تعطيل بود. روز تحليف قريب به اتفاق 
نمايندگان آمده بودند و بحث عمده آنها در خصوص 
كابينه دولت دوازدهم بود. افراد اظهارنظرهاي مختلفي 
داشتند. من از صحبت هاي همكاران متوجه شدم كه 
احتمال افتادن دو تا س��ه وزير به ويژه وزير آموزش و 
پرورش وجود دارد. به گفته اين نماينده مجلس حسن 
روحاني قرار است فردا ليست وزراي پيشنهادي اش را 

براي راي اعتماد به مجلس تحويل دهد. 

 نشست فراكسيون اميد براي ارزيابي وزراي 
پيشنهادي روحاني

در همين حال شنيده هاي خبرنگار تعادل حاكي 
از آن است كه نشست شوراي مركزي فراكسيون اميد 
پارلمان براي بررس��ي نحوه ارزيابي وزراي پيشنهادي 
دولت دوازدهم به رياست محمدرضا عارف برگزار شد. 
در ابتداي جلس��ه هر يك از اعضاي ش��وراي مركزي 
نظ��رات خ��ود را درب��اره تركيب كابين��ه و چگونگي 
بررس��ي صالحيت اعضاي كابينه دوازدهم بيان كرده 
و در ادام��ه محمدرضا عارف نيز به بيان نكاتي در اين 
رابطه پرداخت. در اين نشست مقرر شد، كميته هاي 
تخصصي بررسي صالحيت وزراي پيشنهادي با حضور 
اعضاي فراكس��يون اميد در كميسيون هاي تخصصي 
مجلس شوراي اسالمي تشكيل شود كه بر اين اساس 
هر يك از اعضاي فراكس��يون، بنا بر حضورش��ان در 
كميسيون هاي تخصصي مجلس با تشكيل كميته هاي 
تخصصي نسبت به ارزيابي عملكرد وزراي پيشنهادي 

اقدام كنند. 
ح��ال حس��ن روحاني در نخس��تين اق��دام خود 
به عن��وان رييس جمه��ور دوازدهم باي��د گزينه هاي 
پيشنهادي براي 18 وزارتخانه دولت را تقديم مجلس 
كند تا صالحيت وزراي پيشنهادي در مجلس بررسي 
و به راي گذاشته شود و نهايتا تركيب كابينه دوازدهم 
تعيين ش��ود. مجلس يك هفته فرص��ت دارد تا براي 
بحث و بررسي خط مش��ي و اصول كلي برنامه دولت 
و اخذ راي اعتماد براي هيات وزيران جلسات مجلس 
به طور متوالي تشكيل جلس��ه دهد. طبق ماده 205 
آيين نامه داخلي با پيشنهاد رييس و تصويب مجلس، 
جلسات به صورت صبح و بعدازظهر برگزار خواهد شد. 
در م��اده 206 آيين نامه هم آمده كه قبل از تش��كيل 

نخستين جلس��ه بررسي برنامه هاي دولت و اخذ راي 
اعتم��اد هيات وزي��ران، نمايندگان مخال��ف و موافق 
برنامه، خط مشي و اصول كلي و تركيب هيات وزيران 
و ني��ز نمايندگان مخالف و موافق ه��ر يك از وزيران 
به تفكيك برنامه و ه��ر وزير در برگه هاي جداگانه يا 

دستگاه الكترونيك ثبت نام مي كنند. 
همچني��ن هر يك از نمايندگان ح��ق دارند تمام 
يا قس��متي از وقت خود را در اختي��ار نماينده ديگر 
قرار دهند. در ش��روع بحث در مورد هي��ات وزيران، 
رييس جمهور برنامه دولت را تش��ريح و ضمن معرفي 
وزيران از تركيب هيات وزيران دفاع خواهد كرد. پس 
از آن مجلس بررس��ي برنامه دول��ت و تركيب هيات 
وزي��ران را با اظهارات پنج نفر از نمايندگان مخالف و 
پنج نف��ر از نمايندگان موافق با حفظ ترتيب يك نفر 
مخال��ف و يك نف��ر موافق و هر يك ب��راي مدت 15 

دقيقه انجام خواهد داد. 
رييس جمه��ور يا كس��اني كه او تعيي��ن خواهد 
كرد به س��واالت و اظهارات مخالفان پاسخ مي دهند. 
مجموع م��دت نطق اوليه رييس جمه��ور و دفاعيات 
اخير دو و نيم س��اعت خواهد ب��ود. در پي اظهارات و 
دفاعيات رييس جمهور، مجلس شور در مورد برنامه ها 
و صالحي��ت هر يك از وزي��ران را به صورت جداگانه 
آغاز خواهد كرد. در مورد هر وزير دو نفر از نمايندگان 
مخال��ف و دو نفر از نمايندگان موافق با حفظ ترتيب 
يك نفر مخالف و موافق هريك براي مدت 15 دقيقه 
فرصت دارن��د. پس از آن وزير و در صورت صالحديد 
رييس جمهور به مدت 30 دقيقه براي دفاع از برنامه و 

صالحيت وزير مطروحه وقت خواهند داشت. 
بحث و بررس��ي براي تك تك وزي��ران به ترتيب 
حروف الفباي وزارتخانه به همين شيوه انجام مي شود، 
رييس جمهور مي تواند با اس��تفاده از وقت وزيران در 
پاي��ان و به  ط��ور يكجا از آنان دفاع كن��د. پس از آن 
راي  گيري به عمل مي آيد و ش��مارش و اعالم نتيجه 
آرا پ��س از راي  گيري براي هم��ه وزرا صورت خواهد 
گرفت. س��واالت كتبي نمايندگان در طول مدتي كه 
برنامه دولت مطرح اس��ت از طريق رييس مجلس به 
رييس جمهور يا وزير مربوط داده خواهد ش��د. براين 
اساس چنانچه مجلس به يك يا چند وزير راي اعتماد 
نداد يا وزارتخانه يي به هر دليل وزير نداش��ته باش��د 
رييس جمهور موظف اس��ت با رعاي��ت اصل يكصد و 
سي و پنجم )135( قانون اساسي حداكثر قبل از سه 
م��اه فرد يا افراد ديگري را ب��راي اخذ راي به مجلس 

معرفي كند. 
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نايب ريي��س كميس��يون حقوقي و 
قضاي��ي از تصوي��ب طرح توزي��ع مواد 
مخ��در دولت��ي در اين كميس��يون خبر 
داد. محم��د كاظمي در گفت وگ��و با ايلنا در 
واكنش به اظهارات قائم مقام دبيركل س��تاد مبارزه با مواد مخدر 
مبن��ي بر رد ش��دن طرح توزي��ع مواد مخدر دولت��ي در مجلس 
ضم��ن تكذيب اين اظهارات بيان كرد: دولت موظف اس��ت براي 
جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي ناشي از استعمال مواد مخدر از 
طريق شناس��ايي معتادان و تامين نياز آنها به نفع صحيح، رابطه 
مصرف كنندگان م��واد مخدر و قاچاقچيان را پ��س از الزم االجرا 
ش��دن اين قانون قطع كند. او خاطرنشان كرد: آيين نامه اجرايي 
اين تبصره با پيشنهاد س��تاد مبارزه با مواد مخدر و تاييد رييس 
ق��وه قضاييه حداكث��ر ظرف 6 ماه تهيه و قابل اج��را خواهد بود. 
نايب رييس كميس��يون حقوقي و قضايي در ادامه گفت: بنابراين 
دولت موظف ش��ده است، مواد مخدر مورد نياز را در مراكز خاص 
و با شيوه هاي مطالعه  شده در اختيار افراد قرار دهد البته اين كار 
نيز بايد براساس آيين نامه صورت بگيرد. او در واكنش به اظهارات 
قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاكيد كرد: زماني كه 
قانوني در مجلس تصويب مي شود همه نهادها بايد با همكاري هم 
آن را اجرا كنند. در اين اليحه دو ماده تصويب شده است، فروش 
بيش از 50 كيلوگرم ترياك و دو كيلو هروئين مجازات اعدام دارد.

طرح توزيع مواد مخدر دولتي 
تصويب شد

علي اكبر واليتي، رييس مركز تحقيقات 
اس��تراتژيك مجمع گفت: ضروري اس��ت 
كش��ورهاي اروپايي سياست هاي مستقل و 
نقش��ي فعال و مثبت ت��ري درخصوص منطقه 
داشته باشند. به گزارش برنا، علي اكبر واليتي، رييس مركز تحقيقات 
اس��تراتژيك مجمع تش��خيص مصلحت نظام عصر روز گذشته در 
ديدار با جوناس برينگ ليسبرگ، معاون وزير خارجه دانمارك گفت: 
ضروري است ضمن حفظ روابط تاريخي نسبت به توسعه آن به طور 
جدي اهتمام ورزيد به خصوص در رابطه با مسائل منطقه و خاورميانه 
كه از اهميت فوق العاده يي برخوردار است. او تاكيد كرد: ضروري است 
كه كشورهاي اروپايي سياست هاي مستقل تر و نقشي فعال و مثبت 
را در اين زمينه اتخاذ كنند چراكه حوزه تغيير و تحول در اين منطقه 
مي تواند بر ساير مناطق جهان اثرگذار باشد. رييس مركز تحقيقات 
استراتژيك مجمع بيان كرد: نكته مهم اين است كه همه بايد تالش 
كنيم تا صلح و ثبات منطقه يي و به تبع آن جمعي برقرار شود. ايران 
در اين زمينه هر گونه تالشي را انجام داده است. واليتي همچنين در 
مورد مقابله با تروريسم بيان كرد: سياست هاي اصولي ايران از ابتداي 
مبارزه با هر گونه مظاهر تروريستي در منطقه و حفظ تماميت ارضي 
دولت هاي منطقه بوده و در اين جهت ايستادگي كرده است. او ادامه 
داد: اگر اين سياست اصولي نبود بايد شاهد فجايع و نفوذ گروه هاي 

تروريستي از بسياري از نقاط جهان مي بوديم.

كشورهاي اروپايي نقش 
 فعال تري در منطقه ايفا كنند

س��خنگوي فراكس��يون امي��د مجلس 
شوراي گفت كه نمايندگان عضو فراكسيون 
اميد الزاما از كل كابينه پيشنهادي حمايت 
نخواهد كرد و براساس شاخص ها در مورد وزراي 
پيشنهادي راي خواهند داد. به گزارش ايسنا، بهرام پارسايي اظهار كرد: 
پس از معرفي اعضاي كابينه به مجلس از س��وي روحاني كه احتماال 
سه شنبه هفته جاري خواهد بود، عملكرد، برنامه ها و اطالعات آنها را 
جمع آوري و به فراكس��يون ارائه خواهيم كرد تا براس��اس شاخص ها 
براي كابينه معرفي ش��ده قضاوت كنيم. وي افزود: تعدادي از اعضاي 
كابينه دوازدهم در دولت يازدهم حضور داشتند كه طبيعتا فراكسيون 
ارزيابي درباره آنها داشته اما وزراي جديد مورد ارزيابي قرار مي گيرند و 
فراكسيون براين اساس درباره آنها تصميم گيري خواهد كرد. سخنگوي 
فراكس��يون اميد مجلس خاطرنشان كرد: ممكن اس��ت درباره همه 
وزراي پيشنهادي اتفاق نظر وجود نداشته باشد اما نهايتا همه اعضاي 
فراكسيون به جمع بندي نهايي فراكسيون پايبند خواهند بود و به آن 
تمكين مي كنند. پارسايي با اشاره به حمايت فراكسيون اميد از حسن 
روحاني در انتخابات رياست جمهوري اظهار كرد: اميدواريم كابينه يي 
كه معرفي مي شود شاخص هاي موردنظر را داشته باشد تا ما به صورت 
يكپارچه از آنها حمايت كنيم، اما الزاما از كل كابينه حمايت نخواهيم 
كرد و اگر اين شاخص هاي تعريف شده در وزراي پيشنهادي نباشد ما 

در مقابل مردم، قانون و جامعه مسوول هستيم.

فراكسيون اميد از كل كابينه 
پيشنهادي حمايت نمي كند 

رييس مجلس ش��وراي اس��المي در 
ديدار نخس��ت وزير س��وريه گف��ت: خون 
س��وري ها و ايرانيان با هم آميخته ش��ده و 
نتيجه آن رس��يدن به نقطه درخش��اني به نام 
مقاومت است و ما مطمئن هستيم كه در كنار هم مي توانيم در مقابل 
دش��منان ايستادگي كرده و به پيروزي برسيم. به گزارش خانه ملت، 
عماد خميس نخس��ت وزير سوريه كه براي شركت در مراسم تحليف 
رييس جمهوري در تهران به س��رمي برد روز گذشته با علي الريجاني 
دي��دار كرد. در اين دي��دار الريجاني گفت: جمهوري اس��المي ايران 
هميشه حامي ملت و دولت سوريه خواهد بود و اميدواريم كه مذاكرات 
آستانه به نتيجه مطلوبي برسد تا بتوانيم شاهد برقراري هر چه سريع تر 
صل��ح در منطقه باش��يم. وي تصريح كرد: ارت��ش و نيروهاي مردمي 
س��وريه و مقاومت، پيروزي هاي بزرگي به دس��ت آوردند و اميدواريم 
كه اين روند ادامه پيدا كرده تا به پيروزي نهايي برس��يد. نخست وزير 
س��وريه هم در اين ديدار اظهار كرد: اي��ران يك قدرت بين المللي در 
منطقه اس��ت و در برقراري صلح و آرامش و ايجاد ثبات نقش موثري 
داشته و خواهد داشت و ما اميدواريم كه عربستان سعودي هم دست 
از همكاري با اسراييل و امريكا بردارد و به برقراري آرامش در منطقه 
بينديشد. خميس برگزاري انتخابات دموكراتيك و مراسم تحليف را به 
الريجاني و ملت بزرگ ايران تبريك گفت و ابراز اميدواري كرد دولت 

جديد بتواند به موفقيت هاي بزرگي دست پيدا كند. 

 خون سوري ها و ايرانيان
با هم آميخته شده 

چهرهها

با توجه به تاكيد مقامات دولتي به تغيير نيمي از وزراي فعلي در كابينه دوازدهم و اظهارات مستقيم و غيرمستقيم اعضاي فعلي 
كابينه درباره ماندن يا نماندن در هيات دولت، فهرست هاي احتمالي رسانه ها مشخص تر شده است

علي زرافشان )انصراف داد(-جواد اطاعت-محمد بطحاييآموزش و پرورش

محمدجواد آذري جهرميارتباطات و فناوري اطالعات

سيد محمود علوياطالعات

محمد نهاونديانامور اقتصادي و دارايي

محمدجواد ظريفامور خارجه

حسن قاضي زاده هاشميبهداشت، درمان و آموزش پزشكي

علي ربيعيتعاون، كار و رفاه اجتماعي

محمود حجتيجهاد كشاورزي 

سيد عليرضا آواييدادگستري 

امير حاتميدفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

عباس آخونديراه و شهرسازي 

محمد شريعتمداريصنعت، معدن و تجارت 

سيد عباس صالحيفرهنگ و ارشاد اسالمي 

عبدالرضا رحماني فضليكشور 

علي خاكي صديقعلوم، تحقيقات و فناوري 

بيژن نامدارزنگنهنفت 

حبيب اهلل بيطرفنيرو 
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3 كالن
تامين مالي پروژه هاي ايراني 

با همكاري چيني ها
در ديدار خه لي فنگ، رييس كميس��يون اصالحات 
و توس��عه جمه��وري خلق چين و عل��ي طيب نيا، وزير 
ام��ور اقتص��ادي و دارايي كش��ورمان رواب��ط اقتصادي 
دو كش��ور در ابع��اد مختلف مورد بحث و بررس��ي قرار 
گرف��ت.  به گزارش ايلنا؛ علي طيب نيا در حاش��يه اين 
دي��دار با اعالم اي��ن خبر گفت: در اين ديدار، مس��ائل 
مربوط به تامين مالي طرح ها و پروژه هاي ايران و روابط 
بين بانكي بانك هاي دوكشور به طور ويژه مورد بررسي 
ق��رار گرف��ت و پيش��رفت هاي خوب��ي در اين خصوص 
حاصل ش��د.  وي با بيان اينكه ق��رارداد تجاري تامين 
مال��ي پروژه برق��ي كردن راه آهن تهران مش��هد هفته 
گذش��ته در بان��ك صنعت و معدن به عنوان نخس��تين 
پروژه تامين مالي ايران و چين امضا ش��د، طرح توسعه 
و تثبيت پااليش��گاه آبادان را به احتم��ال زياد، دومين 
پروژه يي خواند كه از سوي چيني ها تامين مالي خواهد 
ش��د.  طيب نيا اظه��ار كرد: عالوه بر اي��ن موارد، حجم 
انبوهي از پروژه ها در طول زمان به طرف چيني معرفي 
شده كه امروز به ما قول دادند كه همه آنها را با سرعت 
مورد بررس��ي قرار داده و وارد مرحله تامين مالي شوند.  
وي افزود: همچنين »بانك س��رمايه گذاري زير ساخت 
آس��يايي« )b.i.w.a( ك��ه ايران هم جزو موسس��ان آن 
اس��ت؛ هم اكنون درحال بررس��ي تعدادي پروژه هاي ما 
جهت تامين مالي اس��ت. وزير اقتص��اد تصريح كرد: در 
جلسه امروز)يك شنبه( همچنين درخصوص روابط بين 
بانك ها هم صحب��ت كرديم و طرف چيني قول داد كه 
اين موضوع را پيگيري كند و هر چه سريع تر روابط بين 

بانكي بانك هاي ايراني و چيني برقرار شود. 

خروج زيان انباشته شركت ها 
از دايره ماليات

براس��اس راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
تقب��ل زيان انباش��ته ش��ركت ها از س��وي صاحبان 

سرمايه مشمول ماليات بر درآمد نمي شود. 
به گزارش فارس، براساس ابالغ رأي هيات عمومي 
ديوان عدالت اداري در پاس��خ به شكايت نمايندگان 
يك ش��ركت خصوصي، اين ديوان به نفع شركت ياد 
ش��ده، رأي داده و اعالم كرده است با توجه به اينكه 
ماليات بر درآمد بر مبناي قانون ماليات هاي مستقيم 
از درآمد اش��خاص حقيقي و حقوقي تعلق مي گيرد 
بنابراين تقبل زيان انباشته از سوي صاحبان سرمايه 
و از طريق كاهش مطالبات ش��ركا و سهامداران يا از 
طري��ق آورده نقدي و غيرنقدي مندرج در حس��اب 
جاري ش��ركا يا حساب ديگر هيچ گونه منافعي براي 
ش��ركت ايجاد نمي كن��د بنابراين به عن��وان درآمد 

مشمول ماليات پذيرفته نمي شود. 
اي��ن رأي هيات عمومي دي��وان عدالت اداري به 
رييس س��ازمان امور مالياتي ابالغ شده و سيدكامل 
تقوي ن��ژاد، ريي��س اي��ن س��ازمان موض��وع را ب��ه 
مجموعه هاي س��ازمان امور ماليات��ي جهت اطالع و 

اقدام ابالغ كرده است. 

اخبار كالن

بررسي هاي »تعادل« از برنامه اشتغال فراگير دولت نشان مي دهد

چشم پوشي از عوامل نهادي در راهبرد اشتغال زايي دولت

اولويت اقتصادي دولت دوازدهم تقويت معيشت است

افزايش شاخص قيمت توليد كننده معدن

گروه اقتصاد كالن   الهام آبايي 
برنامه اش��تغال فراگي��ر با هدف ايج��اد 971 هزار 
فرصت شغلي در سال جاري به تازگي ابالغ شده است. 
در اين برنام��ه هدف گذاري هاي كمي به صورت جزئي 
در هر يك از بخش ها مش��خص ش��ده و در عين حال 
منابع مالي مشخصي هم براي اجراي اين برنامه منظور 
 شده است. براساس اين برنامه، قرار است منابع مالي از

 سه راه عمده تامين شود. اعتبارات بودجه يي، تسهيالت 
بانكي و صندوق توس��عه ملي س��ه منبع عمده تامين 
منابع مورد نياز براي اجراي اين برنامه اس��ت. براساس 
اين برنامه، قرار اس��ت 20 هزار ميليارد تومان از منابع 
موردنياز از طريق ش��بكه بانكي تامين ش��ود. صندوق 
توس��عه ملي هم عهده دار تامين هزار ميليارد تومان از 
منابع مال��ي موردنياز براي اجراي اين برنامه اس��ت و 
قسمت بودجه يي با كمترين سهم، 500ميليارد تومان 
از منابع مالي اجراي اين برنامه را عهده  دار خواهد شد. 
در اين ميان سهم هر يك از بخش هاي اقتصادي از 
اشتغال 971 هزار نفري برنامه جامع اشتغال مشخص 
ش��ده و بر اين مبنا، بخش صنع��ت، معدن و بازرگاني 
بايد 39 درصد از اشتغال پيش بيني شده در بخش هاي 
اقتصادي را محقق كند كه بيشترين سهم در اين بخش 
اس��ت. پس از اين بخش، ارتباطات و فناوري اطالعات 
با 90هزار فرصت ش��غلي، بايد 13.8 درصد از اشتغال 
651ه��زار نفري بخش هاي اقتصادي را برعهده بگيرد. 
بخش خدمات گردشگري و صنايع دستي هم با ايجاد 
70هزار و 100 فرصت شغلي در جايگاه سوم قرار دارد 
كه 10.7 درصد از كل اش��تغال بخش هاي اقتصادي را 

دربر مي گيرد. 

 سهم 30  درصدي طرح هاي اشتغال زايي
ام��ا ع��الوه ب��ر بخ��ش اقتص��ادي، طرح ه��اي 
اش��تغال زايي و طرح ه��اي حمايتي از اش��تغال هم 
وج��ود دارند ك��ه بايد در كن��ار ايجاد اش��تغال در 
بخش هاي اقتص��ادي، اش��تغال كل را به 971هزار 
نف��ر برس��انند. طرح هاي اش��تغال زايي خ��ود به 5 
زيرشاخه تقسيم شده كه شامل طرح مهارت آموزي 
در محيط كس��ب و كار واقعي، طرح مش��وق بيمه 

س��هم كارفرمايي، ط��رح كارورزي دانش آموختگان 
دانشگاهي، س��اماندهي اعزام نيروي كار به خارج و 

طرح روستا تعاون است. 
مجموع اش��تغال پيش بيني شده براي طرح هاي 
اشتغال زايي 293هزار نفر است كه بالغ بر 30 درصد 
از كل اش��تغال پيش بيني شده براي سال جاري را 
دربر مي گي��رد. طرح هاي حمايتي از اش��تغال هم 
ش��امل طرح ها و كس��ب و كارهاي اجتماعي است 
كه قرار اس��ت 91ه��زار و 800 ش��غل ايجاد كند. 
مسووليت اين بخش از اش��تغال به عهده نهادهاي 
حمايتي و عمومي غيردولتي و وزارت تعاون، كار و 

رفاه اجتماعي است. 
برنامه اشتغال فراگير دولت گرچه در بخش هاي 
مختلف به صورت جزئي س��قف اشتغال پيش بيني 
شده را مشخص كرده است اما اين اشتغال زايي در 
س��ازوكاري تعريف  شده كه ترديدهايي را در زمينه 
تحقق آن به هم��راه دارد. به عنوان نمونه مهم ترين 
مس��اله درخصوص برنام��ه اش��تغال فراگير تامين 
منابع مالي اس��ت كه عمدتا به منابع بانكي وابسته 
است. به طوري كه از 21هزار و 500 ميليارد تومان 
منابع مالي پيش بيني ش��ده براي اجراي اين برنامه 
20هزار ميليارد تومان يا 93 درصد آن به سيس��تم 
بانكي وابسته اس��ت. بنابراين در شرايطي كه نظام 
بانكي كش��ور با بحران هاي متعددي روبه رو اس��ت، 
ناكام��ي در تامين منابع م��ورد پيش بيني از محل 
بانك ه��ا مي تواند آينده اجراي اي��ن برنامه را كامال 

تغيير دهد. 

 سرنوشت اشتغال منابع محور
فاطم��ه عزيزخاني پژوهش��گر حوزه اش��تغال و 
مدرس دانش��گاه عالمه طباطبايي ه��م بر اين باور 
است كه وابستگي برنامه اش��تغال فراگير دولت به 
تزري��ق منابع مالي مي تواند آن را در مرحله اجرا با 

مشكل مواجه كند. 
عزيزخاني در گفت وگو با »تعادل« با بيان اينكه 
از منابع محور بودن طرح هاي اش��تغال زايي پيشين 
تجربه خوبي نداريم، اظهار كرد: »نمونه اين طرح ها 

را در گذش��ته ه��م در قال��ب طرح خوداش��تغالي، 
بنگاه هاي زودبازده و... داش��تيم و ديديم كه هرگاه 
مساله اشتغال زايي با تزريق منابع مالي پيوند خورده 
است با شكس��ت مواجه شديم. البته اين بدان معنا 
نيست كه ذاتا تزريق منابع مالي كار نادرستي است. 
بلكه وابس��تگي طرح ها به تزريق منابع از محلي كه 
پايدار نيست و در عين حال امكان انحراف منابع در 

آن باالست، آنها را با شكست مواجه كرده است.«
وي اف��زود: »علت شكس��ت طرح هاي قبلي اين 
بود كه س��ازوكار نظارتي قوي در نظر گرفته نشده 
بود و منابع به انحراف كش��يده شد. حال در برنامه 
اشتغال فراگير موضوع نظارت پيش بيني شده است 
اما مساله مهم منشا تامين اين منابع مالي است كه 

احتمال تحقق آنها را تضعيف مي كند.«
عزيزخاني با بيان اينكه بخش��ي از منابع مورد نياز 
اين برنامه بايد از صندوق توس��عه ملي تامين ش��ود، 
اظهار كرد: »صندوق توسعه ملي سازوكار و مشكالت 
خاص خودش را دارد و به همين دليل نمي توان روي 
تامين منابع از اين محل حساب كرد. بخشي از منابع 

هم بايد از طريق بودجه و منابع حاصل از هدفمندي 
يارانه ها تامين ش��ود كه احتمال تحقق اين منابع هم 

ضعيف است.«
وي با تاييد اين مس��اله كه براي ايجاد اشتغال به 
منابع نياز داريم، توضيح داد: »استحكام منابع در اين 
ميان بسيار مهم است. بنابراين اكنون در مورد برنامه 
فراگير اش��تغال دولت اين س��وال مطرح مي شود كه 
آيا دولت منابع پايداري را براي اين منظور مش��خص 
كرده است يا خير.« عزيزخاني افزود: »حتي اگر منابع 
پايداري پيش بيني شده باش��د هم مكانيسم ارزيابي 
عملكرد تخصيص منابع بسيار مهم است. در اين مورد 
در برنامه اش��تغال فراگير دولت تنه��ا در ماده 10 به 
صورت كلي در مورد س��اختار نظارتي به صورت كلي 

اشار شده است كه كافي نيست.«

 چشم پوشي از عوامل نهادي در برنامه اشتغال
اين پژوهش��گر حوزه اش��تغال با انتقاد از ناديده 
گرفتن عوامل نهادي در برنامه اشتغال فراگير، اظهار 
ك��رد: »در اين برنامه هيچ توجه��ي به پارامترهايي 
همچون تورم، رش��د اقتصادي و ثبات اقتصاد كالن 
نشده اس��ت. به نوعي كه به نظر مي رسد تمام اين 
ش��اخص ها ثابت در نظر گرفته ش��ده و بر اين مبنا 
سياست ها تبيين شده اس��ت. اما اين سوال مطرح 
است كه اگر ش��اخص هاي اقتصاد كالن دستخوش 
تغيير شوند، تكليف سياست هاي اشتغال زايي دولت 
چه خواهد شد؟«وي افزود: »در اين برنامه براساس 
رس��ته ها، اس��تان ها و نوع فعاليت دسته بندي هايي 

صورت گرفته كه جالب توجه اس��ت اما بدون توجه 
به معيارهاي نهادي كه در سياست هاي اشتغال زايي 
بس��يار موثر هس��تند احتمال موافقي��ت 50 درصد 
خواهد ب��ود. توجه به پارامترهايي همچون نرخ ارز، 
تورم، ارتباطات بين المللي، نرخ رش��د اقتصادي و... 
در سياست گذاري هاي اشتغال اجتناب ناپذير است 
و ب��ا ناديده گرفتن اين پارامترها، ش��انس موفقيت 

برنامه هاي اشتغالي ضعيف خواهد بود.«
عزيزخان��ي با بيان اينكه در دو س��ال اخير تقريبا 
ساالنه 600هزار فرصت شغلي ايجاد شده، اظهار كرد: 
»اين ميزان اشتغال زايي بدون اينكه از سياست گذاري 
خاصي در اين زمينه تبعيت كنيم يا منابع مشخصي 
درنظر بگيريم، ايجاد ش��ده اس��ت. بررس��ي ها نشان 
مي دهد كه 80 درصد از اين ميزان اشتغال مربوط به 

بنگاه هاي كوچك و SMEها بوده است.«
وي اف��زود: »بنگاه ه��اي كوچ��ك و متوس��ط 
آنه��ا  تع��داد  دارن��د،  متفاوت��ي  زيس��ت گاه هاي 
زي��اد و پراكندگي ش��ان باالس��ت. در عي��ن ح��ال 
كمت��ر دس��تخوش فض��اي كس��ب و كار و اقتصاد 
كالن مي ش��وند. بنابراي��ن، اي��ن دس��ته از بنگاه ها 
پتانس��يل خوب��ي در اش��تغال زايي دارن��د كه بايد 
در سياس��ت گذاري هاي دول��ت در حوزه اش��تغال 

به صورت ويژه مورد توجه قرار گيرد.«
عزيزخان��ي با تاكيد بر ض��رورت توجه به عوامل 
نهادي در ايجاد اشتغال، توضيح داد: »تزريق منابع 
در اصل كار اش��تباهي نيست اما اگر مي خواهيم در 
زمينه اش��تغال زايي موفق باشيم بايد عوامل نهادي 
مانند بهبود فضاي كسب و كار و ثبات اقتصاد كالن 
را مدنظر قرار دهيم و در عين حال، ساختار نظارتي 
را ه��م تقويت كنيم كه منابع از مس��ير اصلي خود 

منحرف نشوند.«
اين موضوع كه اش��تغال زايي الزاما به منابع مالي 
وابسته نيست محل مناقشه بسياري از كارشناسان و 
منتقدان حوزه اشتغال است. گرچه براي ايجاد كسب 
و كارهاي جديد دسترس��ي به حداقلي از منابع مالي 
بايد فراهم باشد اما به نظر مي رسد در اين ميان عوامل 
نهادي بازيگران اصلي هستند كه نه تنها ميزان اشتغال 
ايجاد شده بلكه پايداري مشاغل را هم تعيين مي كنند. 
بدون ثبات در فضاي اقتصاد كالن، حتي اگر به واسطه 
تزريق منابع مالي هنگفت اش��تغالي هم ايجاد شود، 
هيچ تضميني وجود ندارد كه در تالطم هاي اقتصادي 
اين مشاغل دوام داشته باشند. نكته مهم و در حقيقت 
شاه كليد اشتغال زايي همان ثبات اقتصاد كالن و رونق 
اقتصادي اس��ت كه در اين صورت خواه ناخواه منابع 
به سمت توليد و اشتغال بيشتر هدايت خواهند شد. 

سهم طرح هاي اشتغال زايي و حمايتي از اشتغال)هزار نفر(

همه دستگاه هاي اجرايي 40 طرح مهار ت آموزي در محيط كار واقعي

همه دستگاه هاي اجرايي 75 طرح مشوق هاي بيمه سهم كارفرمايي

همه دستگاه هاي اجرايي 105 طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي

وزارت امور خارجه، وزارت علوم، وزارت كشور 8 سازماندهي اعزام نيروي كار به خارج

همه دستگاه هاي اجرايي 65 طرح روستا- تعاون

نهادهاي حمايتي و عمومي غيردولتي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 91.8 طرح ها و كسب و كارهاي اجتماعي

- 384.8 مجموع

گروه اقتصاد كالن   
در روزه��اي پايان��ي فعالي��ت دول��ت يازدهم، 
عملك��رد دولت در چهار س��الي كه گذش��ت زير 
ذره بي��ن نقادان ق��رار گرفته اس��ت. در اين ميان 
عملك��رد اقتصادي دولت گرچه تمجيدهايي را در 
برخ��ي حوزه ها مانند مهار تورم و بازگش��ت ثبات 
به اقتصاد كالن در بر داش��ته اما به نظر مي رس��د 
عملكرد تي��م اقتصادي دولت روحان��ي در حوزه 
رون��ق توليد و خ��روج از ركود قاب��ل قبول نبوده 
اس��ت. گرچه آمارها حاكي از آن است كه اقتصاد 
ايران سال گذش��ته را با جهشي در رشد به پايان 
رس��اند اما در اين رشد اقتصادي سهم بخش هاي 

توليدي غيرنفتي بسيار محدود بود.  
در اين زمينه س��خنگوي كميسيون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اسالمي با اش��اره به ضعف دولت 
در زمين��ه خروج از ركود اقتص��ادي گفت: دولت 
در زمينه مهار رشد شديد نرخ تورم عملكرد قابل 

قبولي داش��ته اس��ت.  رحيم زارع در گفت وگو با 
خان��ه ملت در خص��وص نحوه انتق��اد از عملكرد 
اقتص��ادي دولت يازدهم گف��ت: هدف از نقد يك 
موضوع، اصالح امور اس��ت بنابراي��ن بايد در نقد 
عملكرد اقتصادي دولت نقاط قوت و ضعف توامان 

مطرح شود. 
نماين��ده آب��اده، بوانات و خرم بي��د در مجلس 
شوراي اسالمي افزود: رويكرد نمايندگان اقتصادي 
در نق��د عملكرد دولت يازدهم ب��ه نحوي بود كه 
زمينه ي��ي فراهم ش��ود تا نقاط ق��وت در عملكرد 
اقتصادي دولت تقويت شود و حتي در بيان نقدها 
تالش شد كه شرايط اقتصادي كشور لحاظ شود.  
اي��ن نماينده م��ردم در مجلس دهم ب��ا تاكيد بر 
ضرورت نقد منصفانه افزود: اولويت تيم اقتصادي 
دول��ت دوازده��م بايد در زمينه تقويت معيش��ت 
مردم و اش��تغال زايي باشد البته در اين راستا بايد 
اقدامات همه جانبه اقتصادي انجام ش��ود. زارع در 

ادامه با بي��ان اينكه عملكرد دولت در زمينه تقويت 
بخش توليد مطلوب نبود، افزود: با وجود اينكه ايجاد 
ثبات نس��بي در بازار ارز يك��ي از اقدامات مثبت در 
عملكرد دولت يازدهم محسوب مي شود اما موضوع 
يكسان سازي نرخ ارز در طول فعاليت دولت يازدهم 
به س��رانجام نرس��يد كه بايد در دولت دوازدهم اين 

مهم انجام شود.
وي تصري��ح ك��رد: ب��ا توجه ب��ه اينك��ه الزمه 
توس��عه اقتصاد جمهوري اس��المي، اجراي صحيح 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي اس��ت، بنابراين بايد 
تي��م اقتصادي دولت دوازدهم در اين رابطه اقدامات 

عملياتي انجام دهد. 
زارع اف��زود: دول��ت در زمين��ه رفع مش��كالت 
اقتص��ادي تالش هاي قابل قبولي داش��ته و در اين 
راس��تا در مهار رشد نرخ ش��ديد تورم عملكرد قابل 
قبولي داش��ته اس��ت بنابراين منتقدان بايد در كنار 
بيان ضعف ها به اقدامات مثبت دولت نيز اشاره كنند. 

شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن در فصل 
بهار س��ال 1396 به عدد 218.6 رس��يد كه نسبت 
به شاخص فصل قبل)203.1( 7.6درصد و شاخص 
فصل مشابه سال قبل)191.5( 14.1درصد افزايش 
داش��ته اس��ت.  به گزارش ايرنا از ش��اخص قيمت 
توليد كننده بخش معدن فصل بهار سال 1396 )بر 
مبناي سال پايه100= 1390( كه از سوي مركز آمار 
ايران انتش��ار يافته اس��ت، درصد تغييرات شاخص 
كل در 4 فص��ل منتهي به فصل بهار س��ال 1396 
نسبت به دوره مشابه سال قبل)نرخ تورم توليد كننده 
كل بخش معدن( 2.7 اس��ت كه نس��بت به تورم 4 

فصل منتهي به فصل زمستان 1395)4.1- درصد( 
افزاي��ش داش��ته اس��ت.  در فص��ل مورد بررس��ي 
بخش»اس��تخراج كانه هاي فلزي« بيشترين تاثير را 
بر افزايش 7.6درصدي شاخص قيمت بخش معدن 
داش��ته است. ش��اخص قيمت در بخش »استخراج 
كانه ه��اي فل��زي« با 6.9 درصد افزايش نس��بت به 
فصل قبل از ع��دد 198.3 به عدد 212.1 رس��يد. 
اين افزايش بيشتر تحت تاثير افزايش 20.7درصدي 
فعاليت  »استخراج سنگ مس« به وجود آمده است. 
در فعاليت »اس��تخراج س��نگ مس« ش��اخص 
قيم��ت در فصل به��ار 1396 از رق��م 69.0 به رقم 

83.3 رسيد كه به اين ترتيب نسبت به فصل قبل به 
ميزان 20.7درصد افزايش نشان داده است. افزايش 
مذك��ور به طور عمده ناش��ي از افزايش قيمت ماده 
معدني »كنس��انتره مس« است.  تغييرات شاخص 
قيمت در س��اير فعاليت ها، تاثير بس��زايي در تغيير 
ش��اخص كل بخش معدن نداش��ته است.  شاخص 
 )Producer price index(قيمت توليد كنن��ده
متوسط قيمت كاالها و خدماتي است كه بنگاه ها به 
ازاي توليد كاال و خدمات دريافت مي كنند. شاخص 
قيم��ت توليد كننده بخش معدن هر 3ماه يك  بار از 

سوي مركز آمار ايران انجام مي شود.

پيش بيني فرصت هاي شغلي بخش هاي اقتصادي در سال 1396

فرصت شغلي خالص دستگاه/ دستگاه هاي ذي ربط
)هزار نفر(

بخش هاي اقتصادي

كشاورزي69وزارت جهاد كشاورزي

صنعت، معدن و بازرگاني254وزارت صنعت، معدن و تجارت

ساختمان و بافت هاي فرسوده385وزارت راه و شهرسازي

خدمات گردشگري و صنايع دستي701سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

حمل و نقل91وزارت راه و شهرسازي

ارتباطات و فناوري اطالعات90وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

خدمات سالمت602وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكي

خدمات فرهنگي و هنري24وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

وزارت راه و شهرسازي، وزارت علوم، وزارت كشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت 
ورزش، وزارت نفت، وزارت اقتصاد، سازمان حفاظت محيط زيست
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 راه اندازي سه كارخانه
با تسهيالت بانك صنعت

 طرح هاي صنعتي فوالد ني ريز، ش��وفاژكار قزوين و 
كيمياداران كوير از طرح هايي هس��تند كه با استفاده از 
تس��هيالت بانك صنع��ت و معدن به اج��را درآمده و در 

آستانه اجرا قرار دارند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني بانك صنعت و معدن، 
سيمان خاكستري ني ريز با ظرفيت يك ميليون تن سيمان 
در سال و تسهيالت 132 ميليون دالر از طرح هاي زيربنايي 
كش��ور اس��ت كه به زودي به بهره برداري مي رسد. شركت 
شوفاژ كار در استان قزوين توليد كننده ساالنه 50 هزار عدد 
ديگ چدني تاسيس��ات و با سرمايه گذاري ارزي 8 ميليون 
يورويي بانك صنعت و معدن و 30 ميليارد تومان تسهيالت 
ريالي اين بانك به اجرا درآمده اس��ت. شركت كيمياداران 
كوير در استان يزد، با ظرفيت 60هزار تن در سال كود سوپر 
فسفات و با تس��هيالت 15 ميليون يورويي و 23 ميليارد 
توماني نيز از طرح هايي اس��ت كه در آينده يي نزديك و با 

تامين مالي بانك صنعت و معدن افتتاح مي شود. 

 بازگشت پوند به كانال
۴هزار تومان

گروه بانك و بيمه| قيمت هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد در معامالت روز يك شنبه بازار تهران 
ب��ا 5300 تومان كاهش، يك ميليون و 216هزار و 200 
تومان اس��ت. به گزارش »تعادل«، صرافي هاي پايتخت 
ه��ر دالر امريكا را با يك تومان افت 3هزار و 82۴ تومان 
فروختن��د نرخ هر يورو با 1۹ تومان كاهش ۴هزار و 56۴ 
تومان تعيين و هر پوند انگليس نيز با 31 تومان افزايش، 
بي��ن 3هزار و ۹۹0 و ۴ه��زار و 10 تومان تومان فروخته 
مي ش��د. هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد روز 
يك ش��نبه و در بازار آزاد با 5 هزار و 300 تومان كاهش 
نس��بت به روز پنج ش��نبه هفته گذش��ته يك ميليون و 
216هزار و 200 تومان داد و ستد شد. همچنين قيمت 
س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم با 5هزار و 500 تومان 
افت، يك ميليون و 18۴هزار تومان فروخته شد. نيم سكه 
بهار آزادي با 500 تومان افت نس��بت به روز پنج شنبه، 
636هزار و 500 تومان و هر قطعه س��كه ربع بهار آزادي 
نيز با هزار تومان كاهش 3۷8هزار تومان مورد معامله قرار 
گرفت. همچنين قيمت سكه گرمي با 3هزار تومان كاهش 
250هزار تومان تعيين شد و هر گرم طالي 18 عيار نيز با 

۴6۷ تومان افت، 11۷هزار و 361 تومان بود. 

استفاده تبليغاتي از طرح 
اسكناس، ممنوع است

بانك مركزي چاپ و انتش��ار هر گونه برگه تبليغاتي كه 
تداعي كننده طرح واقعي اس��كناس و چك پول رايج كشور 

باشد را ممنوع اعالم كرد. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي؛ اين بانك با هدف 
پيشگيري از سوءاستفاده افراد فرصت طلب در چاپ و انتشار 
برگه هاي تبليغاتي با طرح اسكناس كه سرمايه ملي و سند 
مالي اس��ت هر گونه اس��تفاده ابزاري از آن را ممنوع و جرم 
تلقي كرد. از سوي ديگر و با توجه به اينكه اين سند نمايانگر 
هويت ملي يك كشور است هر گونه بهره برداري و استفاده از 
آن تبعات جبران ناپذيري را در پي دارد. از اين رو و با توجه 
به وظيفه شرعي و ملي همگان در حفظ و نگهداري صحيح 
از اس��كناس به عنوان ابزار معامالت روزمره از ش��هروندان 
تقاضا مي شود از انتشار و توزيع اين اوراق تبليغاتي اجتناب 
كنند. گفتني اس��ت، چاپ و توزيع تبليغات موسسات روي 
برگه هايي با تصاوير اس��كناس رايج كشور منقش به امضاي 
ريي��س كل بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران ممنوع 
اس��ت. قابل تاكيد است كه بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران اينگونه موارد را در صورت تكرار از طريق مراجع قضايي 

پيگيري خواهد كرد. 

چاپ اسكناس  جديد براي نابينايان
رييس  گروه نظارت اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي 
از چاپ اسكناس هاي جديد با قابليت استفاده براي نابينايان 

و كم بينايان خبر داد. 
ب��ه گزارش ايلن��ا، اعظ��م آقايي پور گفت: ب��راي امكان 
تش��خيص مبالغ اس��كناس ها ب��راي روش��ندالن، عالمات 
برجس��ته يي در گوشه  سمت چپ پايين اسكناس ها جهت 
ايجاد امكان تش��خيص مبالغ به ش��رح زير به چاپ رسيده 
اس��ت. وي در پاسخ به اين پرسش كه به چه دليل با وجود 
صدور بخشنامه تسهيل خدمات براي نابينايان و كم بينايان 
براي باز كردن حساب و دريافت دسته چك بدون فرد امين 
همچن��ان برخي از بانك ها از وجود اين بخش��نامه بي اطالع 
هس��تند و برخورد مناسبي با افراد نابينا ندارند؟ گفت: اداره 
مطالعات و مقررات بانكي اين بانك طي بخش��نامه شماره 
۹1/13116۴ م��ورخ 13۹1/5/1۷ به مديران عامل ش��بكه 
بانك��ي اع��الم كرد نابيناي��ان در اس��تفاده از كليه خدمات 
بانكي)به جز خدمات حساب جاري( با هيچ گونه محدوديتي 

مواجه نبوده و ملزم به همراه داشتن شخص ديگر نيستند. 
وي  افزود: نابينايان درخصوص  استفاده از خدمات حساب 
جاري در صورتي كه رس��ما مس��ووليت هاي ناشي از صدور 

چك را بپذيرند، نيازي به معرفي وكيل ندارند. 
آقايي پور تصريح كرد: ادارات مركزي هر بانك مسووليت 
اطالع رساني مصوبات و بخشنامه هاي بانك مركزي به تمامي 
شعب و باجه هاي آن بانك در تمامي  كشور را بر عهده دارند 
و اگر به هر دليلي بخشنامه ها به برخي از شعب اطالع رساني 

نشده است، مسووليت با بانك مربوط خواهد بود. 

بيت كوين جهش زد 
نرخ هر واحد بيت كوين در س��اعات پاياني روز شنبه با 
رسيدن به 3هزار و 230دالر به باالترين قيمت ممكن رسيد. 
ب��ه گزارش بيت كوي��ن دات كام، ارز ديجيتالي بيت كوين 
سرانجام از ميانگين قيمت هر واحد 3هزار دالر در صرافي هاي 
جهان عبور كرد و به يك جهش چشمگير دست پيدا كرد. در 
همين حال در آخرين ساعات بازارهاي جهاني روز شنبه هر بيت 
كوين به 3هزار و 230دالر در هر واحد رسيد كه از آن به عنوان 
دومين نقطه عطف در رشد قيمت اين ارز ديجيتالي ياد مي شود؛ 
ضمن اينكه اين رقم بيشترين بهاي ثبت شده براي بيت كوين 
محس��وب مي شود. همچنين حجم معامالت انجام گرفته روي 
ارز »بيت كوين« در صرافي هاي جهان طي ۴8ساعت گذشته به 
يك ميليارد و 600 ميليون دالر رسيده است. بر همين اساس 
نخستين رونمايي از نس��خه بيت كوين كه يك ارز ديجيتالي 
است به سوم ژانويه س��ال 200۹ ميالدي برمي گردد و درحال 
حاضر 16ميليون و ۴00هزار بيت كوين در چرخه معامالت ارز 
ديجيتالي اس��ت و اين ارز با محبوبيت گسترده يي روبه رو شده 
اس��ت. بر پايه اين گزارش، انتظار مي رود با شروع هفته جاري 

ميالدي، ارزش هر واحد بيت كوين حدود 3هزار دالر باشد. 

اخبار

رييس كل بانك مركزي: رفرم پولي و حذف چهار صفر در سال هاي آينده اجرا مي شود

موسسات غيرمجاز مانع اجراي سياست هاي پولي شدند 
تسهيالت سال 9۶ بانك ها با رشد 22.5 درصدي به ۶۷۱ هزار ميليارد تومان مي رسد كه 230هزار ميليارد تومان اعتبار جديد به اقتصاد تزريق خواهد كرد

سنگ سپرده گذاران بزرگ پيش پاي مشتريان خرد فرشتگان

اپليكيشن خريد و فروش آنالين سكه و طالضرورت اصالح قوانين و مقررات بانكي در دولت دوازدهم

در حالي كه روند تعيين تكليف حساب هاي تعاوني فرشتگان 80 
روز اس��ت از سپرده هاي خرد آغاز شده، دارندگان سپرده هاي كالن 
با ش��كايت به مراجع قضايي برخي حساب هاي موسسه كاسپين را 

مسدود كرده اند. 
به گزارش ايرنا، كار تعيين تكليف سپرده گذاران تعاوني فرشتگان 
قرار بود از 12 مرداد وارد مرحله جديدي شود و نوبت به سپرده هاي 
زير 2 ميليارد ريال برس��د اما از چهارش��نبه گذش��ته )11 مرداد( 
حس��اب هاي برخي شعب اين موسسه با حكم قضايي مسدود شده 

است و امكان واريز وجه به حساب هاي مشتريان وجود ندارد. 
س��پرده گذاران كالن فرش��تگان در روزهاي اخير توانسته اند با 

صرف هزينه ف��راوان، احكامي را براي تامين منافع خود بگيرند كه 
در نتيجه آن هم تعيين تكليف سپرده گذاران خرد مختل مي شود و 

هم بخش بزرگي از مشتريان را در بالتكليفي نگه مي دارد. 
نتيجه مس��تقيم اين اقدام ها، ديرتر رس��يدن س��پرده گذاران به 
پول ه��اي خود اس��ت درحالي كه در ماه هاي اخي��ر دولت، مجلس 
و بانك مركزي بر تس��ريع در تعيين تكليف سپرده هاي مردم به ويژه 

سپرده گذاران با مبالغ كمتر تاكيد دارند. 
علي نعيمي مديرعامل موسس��ه كاس��پين در گفت وگو با ايرنا، 
مسدود ش��دن برخي حساب هاي اين موسسه به دليل صدور احكام 
قضاي��ي را تاييد ك��رد و گفت: اين موضوع به ق��وه قضاييه و بانك 

مركزي منعكس ش��ده اس��ت و در حال پيگيري موضوع براي رفع 
مشكل هستيم. 

وي با بيان اينكه اين حس��اب ها با حكم قضايي مسدود شده اند، 
افزود: اكنون 20 ش��عبه كاسپين با مشكل مسدود شدن حساب ها 

مواجه هستند و هنوز مشكل رفع نشده است. 
نعيمي يادآور ش��د: صدور اين احكام قضايي درحالي انجام شده 
كه خرداد امسال رييس قوه قضاييه با صدور بخشنامه يي در زمينه 
رس��يدگي به شكايات عليه ش��ركت هاي تعاوني اعتبار و موسسات 
مالي دادستان هاي سراسر كشور را مكلف كرده بود كه در رسيدگي 
به شكايات عليه شركت هاي تعاوني اعتبار و موسسات مالي اعتباري، 

با دادس��تان كل كشور هماهنگ باش��ند. در اين بخشنامه، آيت اهلل 
آملي الريجاني، دادستان كل كشور را مسوول اجراي اين بخشنامه 
دانسته و از وي خواسته بود گزارش موردي درباره اقدام هاي به عمل 

آمده را به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال كنند. 
از اين رو به نظر مي رسد حكم اخير بدون درنظر گرفتن وحدت 
رويه قضايي صادره از سوي رييس قوه قضاييه درخصوص موسسات 
غيرمجاز اس��ت و در نتيجه آن، توان مديران موسس��ه كاس��پين از 
تمركز بر س��اماندهي و تعيين تكليف حس��اب ها، ب��ه پيگيري هاي 
قضايي معطوف مي ش��ود و در نتيجه سپرده گذاران براي به سرانجام 
رسيدن وضعيت فرشتگان بايد مدت بيشتري در بالتكليفي بمانند. 

گروه بانك و بيمه| 
رييس كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي در مراسم 
افتتاح نخس��تين المپياد بانكي با تاكيد بر ضرورت اصالح قوانين 
و مق��ررات بانك��ي در دول��ت دوازدهم گفت: در س��ال هاي آينده 
ش��بكه بانكي انتظار دارد كه برنامه ه��اي حمايت دولت و مجلس 
از بانك هاي خصوص��ي از طريق حذف نظارت هاي موازي، اصالح 
قوانين و مقررات، اجراي قوانين بر زمين مانده و اجرا نشده، حذف 
قوانين زيان آور و دس��ت و پاگير و اصالح برنامه شش��م منجر به 
تقويت نظام پرداخت بين المللي و جايگاه بانك هاي ايران در داخل 
و خارج ش��ود. همچنين كاركنان بانك ها از فضاي رسانه يي كشور 
انتظار دارند كه با حفظ احت��رام همكاران بانكي، انگيزه همكاران 
در بهبود شرايط بانكداري كشور تقويت شود. كتر كورش پرويزيان 
در اين مراسم كه روز چهارشنبه 11مرداد ۹6 با مشاركت دانشگاه 
اميركبي��ر، بانك هاي خصوصي و ش��ركت تابان خ��رد آغاز به كار 
كرد، اظهار كرد: ارتباط بانك ها با دانش��گاه ها موجبات مش��اركت 
بانك هاي خصوصي و دانشگاه اميركبير در برگزاري المپياد بانكي 
را فراهم كرده و انتظار داريم با همكاري سيستم بانكي و دانشگاه ها 
توسعه خدمات نوين بانكي و رشد فناوري ها و بهبود رفاه و رضايت 

مردم و مشتريان بانك ها را شاهد باشيم.
رييس كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي با تاكيد بر 
ض��رورت اصالح قوانين و مقررات بانكي در دولت دوازدهم گفت: 
شبكه بانكي كش��ور به خصوص بانك هاي خصوصي انتظار دارند 
كه با ش��روع به كار دولت دوازدهم، شرايط براي اصالح قوانين و 

مقررات حاكم بر بازار پول و بانكداري كشور فراهم شده و دولت و 
مجلس در راس��تاي مقررات زدايي، حذف مقررات دست و پاگير و 
زائ��د، حذف قوانين غيرمنطقي و برخالف عرف بانكداري جهان و 
اجراي قوانين و مقررات بر زمين مانده اقدام كنند. پرويزيان افزود: 
با شروع به كار دولت دوازدهم، بانك هاي كشور و مردم، مشتريان، 
س��هامداران و ذي نفعان بانك ها انتظار دارن��د كه تغيير و تحول 
مثبت و راهگش��ايي را در بازار پول و بانكداري كش��ور در جهت 
تقويت اقتصاد ملي، مقاوم س��ازي اقتصاد، ايجاد اشتغال و حمايت 
از توليد ش��اهد باشند. مديرعامل بانك پارسيان افزود: ابهام زدايي 
از سياس��ت هاي عمومي اقتصاد كشور به ويژه سياست هاي پولي 
و مالي، اصالح ساختار كارمزد خدمات بانك هاي كشور و افزايش 
درآمد بانك ها از محل كارمزدها، بخش��ي از انتظارات نظام بانكي 
در دولت دوازدهم اس��ت ك��ه با اصالح قواني��ن موجود و اجراي 
بخ��ش عمده يي از مقررات بر زمين مانده مصوب مجلس و دولت 
قابل تحقق است. پرويزيان تصريح كرد: همچنين  تجديد نظر در 
سياس��ت هاي نظام پرداخت الكترونيك و مناسبات بانك ها براي 
بهبود حضور بانك هاي كش��ور در نظ��ام بين المللي پرداخت ها و 
اتصال شبكه بانكي كشور به شبكه پرداخت بين المللي، حمايت از 
صنعت پرداخت در داخل و خارج كشور همچنين بهبود اعتبارات 
بين بانكي و نظام س��نديكايي... بخش ديگري از انتظارات شبكه 
بانكي اس��ت ك��ه در صورت تحق��ق در دولت دوازده��م، جايگاه 
بانك ه��اي كش��ور در جهان و ارائ��ه خدمات نوين مال��ي را ارتقا 

خواهد داد. 

نخستين اپليكيشن خريد و فروش آنالين سكه و طال با نام 
سرمايه رونمايي شد. 

به گزارش ايبنا، اس��تفاده از اينترنت در دنياي امروز باعث 
شده كسب وكارهاي نوپا در دنيا رونق بگيرند كه كشور ما نيز از 
اين قاعده مستثنا نيست. در اين ميان يكي از پرمخاطب ترين 
اين كس��ب وكارهاي نوين خريد و فروش آنالين است؛ تبديل 
خريد و فروش از روش فيزيكي و حضوري به اينترنتي مزاياي 
بس��ياري دارد كه عالوه بر صرفه جويي در هزينه و زمان باعث 

مي شود اين فرآيند با دقت و امنيت بيشتري انجام شود. 
ام��كان خريد و ف��روش آنالين براي كاالهاي��ي مانند طال 
و س��كه كه قيم��ت آنها به ص��ورت لحظه ي��ي تغيير مي كند 
از اهميت بس��ياري برخوردار اس��ت كه به همين س��بب طي 
س��ال هاي گذش��ته تعداد س��ايت هايي كه اي��ن خدمت را به 

مشتريان ارائه مي كنند درحال افزايش است. 
در اين روش افراد مي توانند براساس قيمت لحظه يي سكه 
و ط��ال خريد انجام دهن��د و هر زمان ك��ه تصميم به فروش 
داش��تند، س��كه خريداري ش��ده را ب��از هم براس��اس قيمت 
لحظه ي��ي تبديل به پ��ول كنند. ضمن اينكه ام��كان تحويل 
س��كه نيز وجود دارد و خري��داران مي توانند از طريق دريافت 
حضوري يا تحويل پس��تي س��كه يا طالي خريداري ش��ده را 

دريافت كنند. 
اما با فراگير ش��دن اس��تفاده از تلفن هاي همراه هوشمند 
بسياري از كسب وكارهاي الكترونيك به سمت كسب وكارهاي 

موبايلي با استفاده از اپليكيش��ن ها حركت كرده اند. در حوزه 
خري��د و فروش ارز ني��ز جاي خالي اپليكيش��ني كه بتوان از 
طري��ق آن در ه��ر لحظه خريد و فروش را به س��هولت انجام 
داد احس��اس مي شد كه بر اين اس��اس سايت خريد و فروش 
آنالين سكه سرمايه براي نخس��تين  بار از اپليكيشن موبايلي 

خود رونمايي كرد. 
در اپليكيش��ن موبايلي س��كه س��رمايه نيز خريد و فروش 
براس��اس قيمت لحظه يي س��كه و طال انجام مي ش��ود و اين 
ام��كان را به اف��راد مي دهد تا در هر زم��ان و با هر نرخي كه 

اعالم مي شود، اقدام به خريد و فروش كنند.

گروه بانك و بيمه|
ولي اله س��يف در برنامه »نگاه يك« شبكه اول سيما 
در خص��وص برنامه ه��اي بانك مركزي در چهار س��ال 
گذشته تصريح كرد: دولت يازدهم موفق به ايجاد ثبات 
در بازار ارز و روند كاهش نرخ تورم و اصالحاتي در نظام 
بانكي شد؛ اما تنها هدفي كه انتظار مي رفت محقق شود 
و بازگش��ت ارتباطات بين المللي نظام بانكي به شرايط 

طبيعي بعد از برجام بود كه متاسفانه برآورده نشد. 
ب��ه گزارش تعادل، س��يف افزود: نظ��ام بانكي ايران 
با تع��داد قابل توجهي از بانك ه��اي خارجي در ارتباط 
اس��ت اما قطعا توقعات برآورده نش��ده است. در نتيجه 
برنامه هايي مانند تك نرخي شدن بازار ارز كه با اين هدف 
گره خورده بود هم به س��رانجام نرسيد تك نرخي شدن 
اين بازار هدفي بود كه در دولت يازدهم وجود داش��ت و 
بعد از اين هم دولت دوازدهم خواهد كوشيد كه به اين 

هدف دست يابد. 
ب��ه گفت��ه وي، نمي ت��وان در حوزه توس��عه روابط 
بين المللي نظام بانكي درصدي مش��خص از موفقيت را 
اعالم كرد اما قطعا ارتباطات بسياري با ديگر بانك هاي 
جهان ايجاد شد ضمن اينكه بانك مركزي توانست بازار 
آشفته پولي كشور را با حذف موسسات مالي و اعتباري 
غيرمجاز ساماندهي كند. همين اقدام، دستاورد بزرگي 
براي دولت و بانك مركزي به شمار مي رود زيرا موسسات 
فاقد مجوز با سرمايه هاي مردم ريسك هاي بزرگي براي 
اقتصاد كشور پديد مي آوردند. اكنون خوشبختانه هيچ 
موسس��ه مالي و اعتباري غيرمجازي كه ق��ادر به ادامه 

فعاليت در نظام بانكي كشور باشد، وجود ندارد. 
وي در ادامه با اش��اره ب��ه طرح ضربتي بانك مركزي 
براي از ميان بردن صف دريافت وام ازدواج گفت: واقعيت 
اين اس��ت كه منابع قرض الحس��نه نظام بانكي محدود 
هس��تند و نرخ رش��د بااليي را تجربه نمي كنند، با اين 
وجود تسهيالت ازدواج با تصميم مجلس شوراي اسالمي 
از 3 به 10 ميليون تومان رس��يد. پيش بيني مي شود تا 
پايان شهريور ديگر خبري از صف هاي دريافت تسهيالت 
ازدواج نباش��د و متقاضيان حداكثر يك ماه بعد از ارائه 

درخواست خود بتوانند اين تسهيالت را دريافت كنند. 

 تورم دوباره تك رقمي مي شود
رييس كل بانك مركزي در خصوص كاهش نرخ تورم 
ب��ه عنوان يك��ي از موفقيت هاي دول��ت و بانك مركزي 
تصريح كرد:  نرخ تورم بعد از ركورد شكني هاي گذشته 
از حدود ۴0 درصد در س��ال 13۹2 به ۹ درصد در سال 
13۹5رس��يد. البته در ادامه و در بهار س��ال جاري اين 
ن��رخ رو ب��ه افزايش بود به نحوي كه خرداد امس��ال به 
رقم 10.2 درصد و در تيرماه به 10.3درصد رسيد. با اين 
حال خوشبختانه تورم نقطه به نقطه روند نزولي دارد و 
مي ت��وان از اين روند نتيجه گرفت كه ما دوباره در حال 

بازگشت به دامنه تك رقمي نرخ تورم هستيم. 

 افزايش نرخ ارز واقعي است
سيف خاطرنش��ان كرد: فاصله بين تورم كشور ما با 
تورم بين المللي، همان درصدي اس��ت ك��ه بايد نرخ ارز 
در ب��ازار ايران افزايش يابد. به اي��ن ترتيب نرخ ارز بايد 
براساس اختالف ياد ش��ده، افزايش يابد و تعديل شود. 
نتيجه اينكه با احتس��اب ت��ورم 10 درصدي براي ايران، 
اخت��الف تورم داخلي با ت��ورم بين المللي به حدود ۷ تا 
8 درصد مي رسد؛ بررس��ي ها نشان مي دهد كه اختالف 
قيمت دالر در س��ه ماهه اول سال جاري با مدت مشابه 
در س��ال گذشته همين حدود است يعني قيمت ارز در 

بازار ايران واقعي است. 
وي همچني��ن فرضي��ه كاهش نرخ ت��ورم به دليل 
عميق تر ش��دن ركود اقتصادي را رد ك��رد و ادامه داد: 
عاملي كه مي تواند باعث تعميق ركود ش��ود، جلوگيري 

از افزايش حجم نقدينگي اس��ت؛ در نتيجه در شرايطي 
ك��ه مكررا در خصوص افزايش نقدينگي به دولت انتقاد 

مي شود اين ادعا از اساس مردود است. 

 230هزار ميليارد تومان اعتبار جديد
رييس ش��وراي پول و اعتبار با اشاره به طرح خروج 
از ركود كه س��ال گذش��ته به اجرا رس��يد، تاكيد كرد: 
در س��ال 13۹5 مبلغ 1۷ ه��زار و 800 ميليارد تومان 
تس��هيالت به 25 ه��زار و 300 واحد توليدي كوچك و 
متوسط پرداخت شد. در س��ال جاري نيز پرداخت 30 
ه��زار ميليارد توم��ان به واحدهاي كوچك و متوس��ط 
برنامه ريزي ش��ده اس��ت. از اين ميزان 20 هزار ميليارد 
تومان صرف تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي 
كوچك و متوسط مي شود و 10هزار ميليارد تومان هم 
به بهس��ازي و نوس��ازي پروژه هاي با بيش از 60 درصد 

پيشرفت فيزيكي اختصاص مي يابد. 

 رشد 22.5 درصدي تسهيالت در سال 9۶
سيف رقم كل تسهيالت پرداختي از سوي شبكه بانكي 
در س��ال جاري را 6۷1 ه��زار ميليارد تومان پيش بيني كرد 
و افزود: اين رقم در س��ال گذشته حدود 5۴8 هزار ميليارد 
تومان بوده است. از سوي ديگر بررسي ها نشان مي دهد از كل 
تسهيالتي كه انتظار مي رود امسال پرداخت شود 230 هزار 
ميلي��ارد تومان تزريق جديد خواهد بود يعني اين رقم يا در 
قالب تسهيالت جديد براي مشتريان جديد است يا افزايش 
تسهيالت مشتريان قديمي خواهد بود كه مي تواند منجر به 
توليد و اش��تغال در كشور شود. 50 هزار ميليارد توماني كه 

پيش تر گفته شد هم در ذيل همين رقم كلي قرار دارد. 

 انحراف تسهيالت فقط ۱0 درصد است
ريي��س كل بانك مركزي انحراف در تخصيص بهينه 
و هدفمند اين تس��هيالت را حداقلي دانس��ت و گفت: 
خوشبختانه به دليل مكانيزم بسيار خوب وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت بيش از۹0 درصد تس��هيالت اعطايي 
سال گذشته براي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط 
مستقيماً به بازار هدف رسيد البته ما در خصوص نحوه 
هزينه  كرد 10 درصد ديگر هم حس��اس هستيم. ضمن 
آنكه آمار اعالم شده ركوردشكني به شمار مي رود چون 
در سنوات گذشته سابقه اينچنيني وجود نداشته است. 

 ۸۴ درصد هم سود مي دادند!
س��يف گفت: در مواردي ديده شده كه يك موسسه 
مالي و اعتباري غيرمجاز پرداخت 8۴ درصد سود را هم 
وعده داده اس��ت. سوال هم اينجاس��ت؛ سپرده گذاري 
كه دارايي خود را به چنين موسس��اتي مي سپارد دقيقاً 
ب��ا چه تحليلي به اين نتيجه رس��يده اند كه مي توان در 
فعاليتي اقتصادي 8۴ درصد س��ود كسب كرد و آن را به 
صاحبان س��پرده پرداخت؟ آيا اين بدان معنا نيست كه 
خود س��پرده گذار مي دانسته دارايي اش از ميان خواهد 
رفت!؟ جالب تر اينكه با وجود همه اطالع رس��اني ها گاه 
نمونه هاي ش��گفتانگيز هم ديده مي شود بطور مثال در 
ش��هريار موسسه يي تشكيل شده و 2۷0 ميليارد تومان 
ه��م از مردم پول دريافت كرده اس��ت، البته به موقع با 
اين موسس��ه برخورد شد اما باز بايد پرسيد مردم با چه 
استداللي جرات مي كنند دارايي خود را اينچنين آسان 

در اختيار ديگران قرار دهند؟

 لزوم تفكيك سود علي الحساب و سود قطعي
ريي��س ش��وراي پول و اعتب��ار در خص��وص نحوه 
پرداخت س��ود در نظام بانك��داري بدون ربا و عزم بانك 
مرك��زي براي تغيير رويه فعلي تصريح كرد: بر اس��اس 
مقررات بانكداري بدون ربا، بانك مجاز به تعيين س��ود 
قطعي نيست و نرخ سودي كه شوراي پول و اعتبار اعالم 
مي كند را هم نمي توان قطعي و نهايي دانست. يعني اگر 
سودي هم تعيين شده علي الحساب به شمار مي رود. با 
اين تفاسير اساس بر اين خواهد بود كه هيچ بانكي ديگر 
مجاز به پرداخت سود قطعي نيست بلكه تنها مي تواند 
بخشي از سود نهايي را به تدريج به صورت علي الحساب 

به سپرده گذاران بپردازد. 
س��يف افزود: با اعمال اين تغييرات اگر در پايان سال 
بانكي س��ود بيش��تري شناس��ايي و محقق كند بر اساس 
گزارش ه��اي مالي و مس��تندات به س��ود خ��ود قطعيت 
مي دهد، به عنوان مثال اين نرخ محقق ش��ده را 18 درصد 
اعالم مي كند و در ادامه مابه التفاوت ايجاد شده با 15 درصد 
مصوب ش��وراي پول و اعتبار را مي پردازد. اين ش��رايط و 
تغييرات از يك يا دوهفته آينده اجرايي خواهد شد و هيچ 
بانكي مج��از به تخلف نخواهد بود يعن��ي هيچ عضوي از 
شبكه بانكي كشور نمي تواند 1۴ درصد سود كسب كند و 

سود 18 يا 20 درصدي به سپرده گذارانش بپردازد. 

 ساماندهي صندوق ها
وي تش��كيل صندوق ه��اي با درآمد ثاب��ت را يكي 
ديگر از مش��كالت شبكه بانكي توصيف كرد و افزود: بنا 
بود اين صندوق ها نقدينگي را جم��ع آوري و در بورس 
سرمايه گذاري كنند اما واقعيت اين است كه دست كم 
۹0 درصد اين منابع صرف سپرده گذاري در بانك ها شد. 
در اين خصوص هم بانك مركزي فرآيند س��اماندهي را 

آغاز كرده است. 

 تخلفات غيرمجازها فقط سود نبود
وي گفت: موسس��ه ثامن الحجج با موسس��ه ثامن 
االئمه متفاوت است. در حال حاضر موسسه ثامن الحجج 
بسته و تعيين تكليف ش��د. اما موسسه ثامن االئمه نام 
خود را بعد از ابالغ بانك مركزي مبني بر عدم اس��تفاده 
از اس��امي متبركه، اصالح ك��رد و به ثامن تغيير داد. در 
خصوص اين موسس��ه، مش��كلي از سوي بانك مركزي 
احساس نمي ش��ود و در حال حاضر تصميم گيري براي 
تجميع اين موسس��ه با دو موسس��ه ديگر يعني كوثر و 
مهراقتصاد ادامه دارد و موسس��ه نهايي هم عضو شتاب 
خواهد ش��د. رييس كل بانك مركزي دليل حال و روز 
مناسب موسس��ات ثامن و بانك مهراقتصاد را مديريت 
درست آنها اعالم كرد و افزود: اين موسسات و مديريت 
حاكم بر آنها قابل قياس با موسس��ات غيرمجاز نيست. 
غيرمجازه��ا به دليل نبود نظارت كاف��ي، وجوه مردم را 
جمع آوري كرده و در مواردي س��رمايه گذاري كنند كه 
عماًل امكان بازگشت نداشته است. نتيجه هم ايجاد يك 
موسسه )ثامن الحجج( با 500 شعبه است كه 12 هزار 

و 800 ميليارد تومان سرمايه مردم را در اختيار دارد. 
س��يف گفت: در خصوص كفايت دارايي موسس��ه 
فرش��تگان ترديدهايي وجود دارد اولويت با بازپرداخت 
اصل دارايي هاس��ت يعني ۹0 درص��د از اين دارايي در 
مرحله اول پرداخت مي شود. در مرحله بعد اگر دارايي 
شناسايي شد، باقي مانده از اصل سرمايه هم به سپرده 
گذاران پرداخت خواهد ش��د. در گام سوم و در صورتي 
كه اموال بيش��تري مورد شناس��ايي قرار گيرد س��ود 
س��پرده گذاري البته به صورت متع��ارف نيز پرداخت 
خواه��د ش��د. وي تصريح ك��رد: 8 دس��تگاه اتومبيل 
لوكس گرانقيمت از اموال موسس��ه شناس��ايي شده تا 
در معرض ف��روش قرار گيرد. همچنين به جز اين ۷5 

واحد آپارتمان و ۹8 قطعه زمين در كرمان شناسايي و 
به ليس��ت اموال اضافه شده است. در خصوص موسسه 
ثامن الحجج پرداخت اموال س��پرده گ��ذاران كمتر از 
100 ميليون تومان آغاز شده و بعد به تدريج نوبت به 
صاحبان سپرده زير 200 و كمتر از 300 ميليون تومان 
هم رسيد. در خصوص موسس��ه كاسپين هم وضع بر 
همي��ن منوال اس��ت. اين موسس��ه براي س��اماندهي 
اموال و دارايي هاي چند موسسه غيرمجاز تشكيل شد 
يعني باي��د دارايي را تحويل مي گرفت و بين س��پرده 
گذاران تقسيم مي كرد اما متاسفانه اين دارايي ها كفاف 

بدهي ها را نداد. 

 بانك ها تحت تاثير بحران غيرمجازها نيستند
رييس كل بانك مركزي ش��ايعات مطرح ش��ده در 
ماه هاي اخير در خصوص تس��ري مش��كالت موسسات 
غيرمج��از به ش��بكه بانك��ي را رد كرد و گف��ت: امروز 
خوش��بختانه همكاري بسيار مناس��بي بين بانك هاي 
كشور وجود دارد. نظام بانكي ايران به خصوص با اقدامات 
چندس��ال اخير با جلوگيري از توزيع سودهاي موهوم و 
تقويت ذخاير بانك ها استحكام مناسبي پيدا كرده است. 
سيف در خصوص، كاهش نرخ سود بانكي متناسب 
با نرخ تورم گفت: نرخ س��ود بانكي مناس��ب تقريباً در 
همسايگي نرخ تورم قرار دارد. يعني نهايتا 2 تا 3 درصد 
اختالف را مي توان پذيرفت. اگر امروز مي گوييم نرخ سود 
به 15 درصد برسد به دليل انجماد دارايي هاي نظام بانكي 
كشور اس��ت كه عطش نقدينگي را به وجود آورده و به 

تدريج اين نرخ ميل به كاهش خواهد داشت. 

 اختالف دولت و بانك ها در مورد بدهي ها
وي اف��زود: وزارت اقتص��اد در دفاتر خود س��ود 
بده��ي دولت به بانك ها را كم محاس��به مي كند يا 
اصوال در نظر نمي گيرد. براس��اس دستورالعملي كه 
قبل از دولت يازدهم از معاونت بانكي وزارت اقتصاد 
رس��يد، بانك مركزي و سازمان مديريت به تفاهمي 
رس��يدند و بر اس��اس آن مدلي به دست حسابرس 
رس��يد تا جداگانه ميزان بدهي را محاسبه كند. اما 
عدد محاسبه شده با اين فرمول با عددي كه در دفاتر 
بانك ها قرار دارد منطبق نيس��ت. اميدوارم پرداخت 
بدهي ها با واگذاري بنگاه هاي دولتي صورت نگيرد. 
من به شدت با اين روند مخالفم چون به بنگاهداري 
بانك ها ختم مي ش��ود آن هم در شرايطي كه نظام 
بانكي ما به علت بنگاهداري مورد بازخواس��ت قرار 
مي گي��رد. فرام��وش نكنيم ك��ه بيش��ترين تعداد 
بنگاه هاي بانك ها ش��ركت هايي هس��تند كه بابت 
بدهي هاي دولت به بانك ها واگذار شده است و مانع 
از تحقق اصل ۴۴ مي شود. به گفته سيف، 1۴5 هزار 
ميليارد تومان رقمي اس��ت كه بانك ها در دفترشان 
بابت بدهي دولت ثبت كرده اند كه به روز است و نرخ 
سود هم در محاسبه آن لحاظ شده اما رقم محاسبه 
شده دولت كه بدهي ها تا سال ۹3 را شامل مي شود 

به 8۷ هزار ميليارد تومان مي رسد. 

 حذف چهار صفر در سال هاي آينده
رييس كل بانك مركزي در خصوص مصوبه دولت 
براي تبديل ريال به تومان به عنوان واحد پول كش��ور 
هم تصريح كرد: در اين خصوص دو نظر به دولت ارائه 
ش��د يكي از اين دو ديدگاه هم متعلق به بانك مركزي 
است، كه معتقد به حذف چهار صفر از واحد پول ملي 
بود اما جمع بندي اين ب��ود كه فعال رفرم پولي برگزار 
نشود، يعني حذف صفرها انجام نگيرد و تنها تومان را 
به عنوان واحد پولي كشور بشناسيم. در مرحله بعد با 
استمرار نرخ تورم تك رقمي يعني دو يا سه سال ديگر 

دست به رفرم بزنيم.
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5 بورس و فرابورس
آغاز پذيره نويسي صندوق 

سرمايه گذاري جسورانه
 ب��ا هدف جمع آوري س��رمايه از س��رمايه گذاران و 
سرمايه گذاري در ش��ركت هاي نوپا با فناوري هاي باال، 
پذيره نويس��ي صندوق س��رمايه گذاري جس��ورانه آغاز 
مي ش��ود. به گزارش»تعادل« به نق��ل از مهر، محمود 
خواجه نصي��ري از پذيره نويس��ي نخس��تين صن��دوق 
س��رمايه گذاري جس��ورانه توس��عه فناوري خبر داد و 
گف��ت: اين صندوق در هفته دوم ش��هريور ماه س��ال 
جاري پذيره نويسي مي ش��ود. وي افزود: بر اين اساس 
با هدف ج��ذب منابع مالي و براي س��رمايه گذاري در 
طرح هاي مخاطره پذير، اقدام به پذيره نويس��ي صندوق 
سرمايه گذاري جسورانه توسعه فناوري كرده ايم؛ به اين 
معنا كه صندوق جس��ورانه آرماني با هدف جمع آوري 
سرمايه از سرمايه گذاران و سرمايه گذاري در شركت هاي 
نو پاي داراي فناوري باال و ظرفيت رشد سريع تشكيل 
شده و هدف آن كسب بيشترين بازده اقتصادي در برابر 

پذيرش ريسك باالست. 
خواجه نصي��ري تاكيد كرد: پي��رو فعاليت هاي يك 
س��ال گذش��ته اكنون اين امكان فراهم شده آن دسته 
از س��رمايه گذاران حقوق��ي ي��ا حقيقي ك��ه تمايل به 
س��رمايه گذاري در اي��ن حوزه دارن��د، بتوانند پرتفوي 
س��رمايه گذاري خ��ود را ب��ا س��رمايه گذاري در اي��ن 
صندوق و مشاركت در رش��د و توسعه صنايع نوظهور 
و فناوري هاي پيش��رفته تنوع بخش��ند. به گفته وي، 
صندوق س��رمايه گذاري جس��ورانه اين امكان را براي 
س��رمايه گذاران فراهم مي آورد كه بدون درگير ش��دن 
مس��تقيم آنه��ا در چالش ه��ا و پيچيدگي هاي صنعت 
سرمايه گذاري مخاطره پذير بتوانند از مزايا و منافع آن 
برخوردار ش��وند.  وي تصريح كرد: پس از فراخوان ارائه 
شده در خرداد ماه ۹۶ طرح هاي متعددي در حوزه هايي 
ازجمله فناوري اطالعات و ارتباطات)ICT(، سالمت و 
بهداشت، فناوري هاي مالي، پايين دستي صنايع آبي و 
پتروشيمي و حوزه فرهنگ و توليد محتوي دريافت شد 
كه پس از بررسي آنها در كميته سرمايه گذاري، تعدادي 
از اي��ن طرح ها براي س��رمايه گذاري توس��ط صندوق 

جسورانه آرماني انتخاب شده اند. 

مدير نظارت بر بازار اوليه 
سازمان بورس معرفي شد 

 بنا بر حكم سعيد فالح پور، معاون اجرايي سازمان 
بورس و اوراق بهادار، علي بيگ زاده از رياس��ت اداره 
نظارت بر ناش��ران بورسي به مديريت نظارت بر بازار 
اوليه نقل مكان كرد. به اين ترتيب، وحيد روشن قلب 
با حكم معاون اجرايي سازمان بورس به عنوان رييس 
اداره نظارت بر ناشران بورسي سازمان بورس معرفي 
ش��د. روشن قلب با 8 سال سابقه فعاليت پيش از اين 
كارشناس مسوول اداره نظارت بر ناشران بورسي و از 

كارشناسان خبره اين حوزه بود. 

صدور ۳۶ هزار كد سهامدار 
جديد در بازار سرمايه

معاون عمليات شركت س��پرده گذاري مركزي اوراق 
بهادار و تس��ويه وجوه)س��مات( گفت: تعداد ۳۶هزار كد 
جدي��د س��هامداري در تير ماه امس��ال در بازار س��رمايه 
صادر ش��د. ب��ه گزارش»تعادل« به نقل از س��مات، فريبا 
اخ��وان افزود: ش��ركت س��پرده گذاري مرك��زي در ماه 
گذش��ته ۳۶ه��زار كد س��هامدار جديد در بازار س��رمايه 
صادر كرد تا تعداد كدهاي س��هامداري به رقم ۹ميليون 
و 458هزار كد برسد. وي اظهار كرد: درحال حاضر بيش 
از 4ميليون و 850 ه��زار مرد و 2ميليون و 28۹هزار زن 
در بازار س��رمايه كد سهامداري دريافت كرده اند عالوه بر 
اينك��ه بيش از 5۳ هزار كد حقوقي و 878 كد س��هامدار 
خارجي نيز صادر ش��ده اس��ت. اخوان از ص��دور 10كد 
 س��هامدار خارجي جديد در ماه گذشته خبر داد و افزود:
 4 س��هامدار حقيقي از كش��ورهاي امارات و افغانس��تان

)۳ نفر( و ۶ س��رمايه گذار حقوقي خارجي از كش��ورهاي 
امارات)هرك��دام  و  ارمنس��تان  و  تركي��ه  گرجس��تان، 
2ش��ركت( تير م��اه كد س��هامداري خود را از ش��ركت 
س��پرده گذاري مركزي دريافت كردن��د.  معاون عمليات 
ش��ركت س��پرده گذاري مركزي درب��اره اوراق حق تقدم 
تسهيالت مس��كن گفت: حدود 22نفر در ماه گذشته با 
خريد اوراق تس��هيالت حق مس��كن وارد فرآيند دريافت 
اين تسهيالت شدند. اخوان درخصوص سهامداران فعال 
بازار سرمايه در تير ۹۶ گفت: حدود 202هزار كد حداقل 
ي��ك تا 10معامله)خريد يا فروش(، 1۹هزار كد بين 11تا 
20معامله و 25ه��زار كد نيز بيش از 20معامله را در ماه 

گذشته انجام دادند. 

 صندوق تثبيت 
حامي سهامداران است 

صن��دوق تثبيت بازار س��رمايه به عن��وان يك نهاد 
حمايتي مي تواند در شرايط ريسك هاي سيستماتيك 
و بحران هاي خارج از بازار كه تبعات آن بازار سرمايه را 
درگير مي كند، وارد عمل شده و از طوالني شدن فضاي 
هيجاني بازار سرمايه جلوگيري كند. به گزارش»تعادل« 
احس��ان رضاپ��ور، مديرعامل هلدينگ توس��عه انرژي 
تجارت آس��يا در گفت وگو با پايگاه اطالع رس��اني بازار 
س��رمايه درخصوص راه ان��دازي صن��دوق تثبيت بازار 
س��رمايه با هدف حماي��ت از بازار در ش��رايط ركودي 
گفت: ابزارهاي حمايتي در شرايط بحران باعث تسريع 
برگش��ت آرامش به فضاي معامالت و كنترل هيجانات 
ناش��ي از فش��ار ها و بحران هايي مي ش��ود ك��ه اثرات 
مان��دگار و بنيادين بر وضعيت ش��ركت ها ندارد و فقط 
با التهابي كه ايجاد شده، نوسانات هيجاني قيمت سهام 
شركت ها را موجب مي شود. وي به برخي هيجان هاي 
زودگذر و التهاب هاي كوتاه مدت ناش��ي از ريسك هاي 
سيستماتيك كه بازار سرمايه را متاثر و درگير رفتارهاي 
هيجان��ي مي كن��د، اش��اره ك��رد و گفت: اگ��ر چنين 
هيجان هايي زودتر مديريت ش��ود، هزينه هاي كمتري 
براي بازار س��رمايه خواهند داش��ت ولي عدم حمايت 
در مقطع زماني مناس��ب، ريزش مكرر قيمت س��هام 
شركت ها را موجب مي ش��ود و به دليل تشديد فضاي 
التهاب در معامالت و گسترش آن به سهام شركت هاي 
بيشتر ضمن كاهش ارزش بازار هزينه مديريت التهاب 
افزايش مي يابد. رضاپور در ادامه تشريح مزيت هاي اين 
نه��اد حمايتي گفت: صندوق تثبيت مي تواند ريس��ك 
نقد ش��وندگي را در بازار كاهش دهد و در شرايطي كه 
سرمايه گذاران اقدام به فروش هاي هيجاني مي كنند با 
رفتارهاي حمايتي صحيح، روند ركودي را مديريت كند. 

اخبار بورس

»تعادل« از تاثير تغييرات نرخ ارز بر بازار سرمايه گزارش مي دهد

3 سناريوي ارزي براي بورس

»تعادل« از دادوستدهاي بازار سرمايه گزارش مي دهد

كمبود نقدينگي رنج بزرگ بورس
گروه بورس  

ط��ي نخس��تين روز معامالت��ي هفت��ه جاري، 
ش��اخص كل با حمايت خودرويي ها و پااليش��ي ها 
118 واحد رش��د كرده و در نقطه 81 هزار و ۳84 

واحدي ايستاد. 
به گزارش »تعادل« روز گذش��ته با وجود اينكه 
روي نمادهاي خودرويي و پااليش��ي دادوستدهاي 
نس��بتا زيادي انجام شد اما ارزش و حجم معامالت 
رشدي نس��بت به آخرين روز هفته گذشته نداشته 
و منفي ش��ده اند كه نش��ان از رنج بازار س��رمايه از 
نقدينگي دارد. ديروز يك ش��نبه شاخص كل بازده 
نق��دي و قيمتي ب��ورس و اوراق به��ادار 118واحد 
رش��د كرد و به رقم 81 هزار و ۳84 واحدي رسيد، 
همچنين ش��اخص كل هم وزن با ۳0واحد رشد به 
رقم 17هزار و 84۶ واحدي دس��ت يافت. ش��اخص 
آزاد ش��ناور نيز با 1۹1 واحد رش��د تا رقم 8۹ هزار 
و 811 واح��دي ب��اال رفت و ش��اخص ب��ازار اول و 
دوم ه��ر يك به ترتي��ب 101 و 12۶ واحد افزايش 
يافتند. گسترش نفت و گاز پارسيان، پارس خودرو، 
ايران خ��ودرو و پااليش نفت تهران به ترتيب با 54، 
2۳، 20 و 15 واح��د تاثير مثبت بيش��ترين نقش 
افزاينده در دماس��نج بازار داش��ت. در طرف مقابل 
ف��والد مباركه اصفه��ان، گروه صنعتي پاپ ش��و و 
مخاب��رات ايران ب��ا ۳8، 1۳ و 1۳ واحد تاثير منفي 
روي دماسنج بازار بيش��ترين نقش كاهنده را روي 

شاخص داشتند. 
در معامالت ديروز، قيمت اكثر سهم ها در گروه 
خودرو روند رو به افزايش��ي را سپري كرد. به طوري 
ك��ه در نماده��اي پرمعامله همچ��ون ايران خودرو، 
پارس خودرو، زامياد و آهنگري تراكتورسازي ايران 
رون��د قيمت ه��ا از 2 تا 5 درصد رو ب��ه افزايش بود 

و در تع��دادي از اي��ن نمادها صف خريد مش��اهده 
مي ش��د. در گ��روه فرآورده هاي نفت��ي 15 ميليون 
و 745 هزار س��هم داد و س��تد ش��د كه ارزش آن 
ب��ه نزديك 5ميلي��ارد تومان رس��يد. در اين گروه 
نماده��اي ب��ا ارزش معامله باال همچ��ون پااليش 
نفت بندرعباس و پاالي��ش نفت تهران مقداري در 
قيمت پاياني رش��د كردند. قندي ه��ا ديروز جز در 
تعداد معدودي از نمادها روند رو به كاهش را تجربه 
كردند و ماش��ين آالت و دستگاه هاي برقي نيز اكثرا 

شاهد روند افت در قيمت پاياني شان بودند. 
ارزش معام��الت ب��ورس تهران دي��روز به رقم 
ح��دودا 150ميلي��ارد تومان رس��يد ك��ه اين رقم 
ناش��ي از دست به دست شدن 488ميليون سهم و 
اوراق مال��ي قابل معامله طي 45 هزار و 4۳5 نوبت 

دادوستد بود. 
از جمله معام��الت درون گروهي ديروز مي توان 
به داد و س��تدهايي در نماد شركت هاي كشتيراني 
جمه��وري اس��المي اي��ران، پتروش��يمي ش��ازند، 
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي و ايران ترانسفو 

اشاره كرد. 

 50  درصد از حجم مبادالت
در اختيار بازارهاي اول و دوم 

نتيجه مب��ادالت ص��ورت  گرفته در نخس��تين 
روز معامالت��ي هفته ج��اري دادوس��تد نزديك به 
1۶0ميليون ورقه بهادار در بازارهاي فرابورس ايران 
بود كه ارزشي بالغ بر 1۳۹ميليارد تومان را رقم زد. 
در همي��ن حال بيش از نيمي از حجم كل مبادالت 

به بازارهاي اول و دوم اختصاص يافت. 
با توجه به تعطيلي رس��مي تمام دس��تگاه هاي 
ش��نبه  روز  در  عموم��ي  نهاده��اي  و  دولت��ي 

14مردادماه به مناس��بت برگزاري مراس��م تحليف 
رياست جمهوري، سازمان بورس و اوراق بهادار و به 
تبع آن اركان بازار س��رمايه از جمله فرابورس ايران 
نيز در اين روز فعاليتي نداش��تند و ديروز يك شنبه 
ب��ه عن��وان نخس��تين روز كاري هفت��ه، 7 نم��اد 
معامالتي »پشاهن«، »ثتران«، »ثعتما«، »وسرمد«، 
»وآرين«، »حاريا« و »داراب« بازگش��ايي ش��دند. 
دي��روز در حالي س��هامداران بي��ش از 82 ميليون 
س��هم به ارزش اف��زون بر ۳0.۹ ميلي��ارد تومان را 
در بازارهاي اول و دوم دس��ت به دس��ت كردند كه 
نماده��اي »ذوب« و »حريل« به ترتيب بيش��ترين 
حج��م و ارزش مبادالتي را در اين ميان به دس��ت 
آورده و نماده��اي »لكما« و »وث��وق« نيز در ميان 
۳ تابلو معامالتي ب��ازار پايه باالترين حجم و ارزش 

مبادالتي را به خود اختصاص دادند. 
از س��وي ديگ��ر در حالي بيش از 78 س��هم به 
ارزش اف��زون ب��ر 1۶ميلي��ارد تومان در ب��ازار پايه 
جابه جا ش��د ك��ه بالغ بر 840 ه��زار ورقه بهادار به 
ارزش ح��دود 8۳.۶ ميليارد توم��ان در تابلو اوراق 
با درآمد ثابت تغيير مالكيت يافت. س��قف افزايش 
قيمت در ميان نمادهاي فرابورس��ي نيز 2.8 درصد 
ب��ود كه به نام نماد »توريل« ثبت ش��د و نمادهاي 
»شاوان« و »غگلسا« نيز در جايگاه هاي دوم و سوم 
جدول بيش��ترين افزايش قيمت ق��رار گرفتند. در 
مقابل نماد »ثتران« متعلق به شركت سرمايه گذاري 
مس��كن تهران بيش��ترين كاهش قيم��ت را تجربه 
كرد. ش��اخص كل فرابورس ايران ني��ز تحت تاثير 
منف��ي كمتر از يك واحدي نماده��اي »ميدكو« و 
»ش��پاس« اندكي كاه��ش يافت و با ايس��تادن در 
ارتفاع ۹۳0 واحدي مبادالت روز جاري را پشت سر 
گذاشت. امتياز تسهيالت مسكن فروردين ۹۶ نيز با 

دادوستد بيش از 28 هزار ورقه به ارزش نزديك به 
2.2 ميليارد تومان به لحاظ حجم و ارزش در صدر 
تابلو تس��هيالت مس��كن قرار گرفت. اين در حالي 
اس��ت كه در مجموع اين تابلو شاهد خريدوفروش 
بيش از 42 هزار ورقه به ارزش افزون بر ۳.2ميليارد 
تومان بوديم. قيمت تسه ها نيز در بازه 704 تا 7۹۹ 
 ETF هزار ريال در نوس��ان بود. در نهايت در تابلو
يا همان صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله، 4 
ميلي��ون ورقه به ارزش افزون بر ۶.5 ميليارد تومان 

نقل وانتقال يافت. 

 عرضه گندم، جو، شكر، روغن، ذرت، كنجاله 
سويا و جوجه يك روزه

تاالر محصوالت كش��اورزي بورس كاالي ايران، 
دي��روز ميزبان عرضه 200 ه��زار و ۹87 تن گندم، 
جو، ش��كر، روغن، ذرت، كنجاله س��ويا و ۳4 هزار 

قطعه جوجه يك روزه گوشتي بود. 
 همچني��ن ديروز، 185ه��زار و ۹۳7 تن گندم 

خواركي و ۳82 ت��ن جودامي در قالب طرح قيمت 
تضميني، ۳4هزار قطعه جوجه يك روزه گوش��تي، 
150تن ج��و دامي، 150تن ذرت دانه يي، ۳00 تن 
روغ��ن، 2 هزار و 275 تن ش��كر س��فيد، يك هزار 
تن كنجاله س��ويا، ۶ هزار و 750تن گندم خوراكي 
و 4ه��زار تن گندم دوروم در اين تاالر عرضه ش��د. 
اين گزارش حاكي است، 55هزار تن گندم دوروم و 
2 هزار تن آرد گندم اس��تان خوزستان نيز در تاالر 

صادراتي بورس كاالي ايران عرضه شد. 
همچني��ن ت��االر صادراتي ب��ورس كاالي ايران 
ش��اهد عرضه 25 هزار و 5۹۶ ت��ن انواع قير، عايق 
رطوبت��ي و گوگ��رد پودر اس��ت. ت��االر محصوالت 
صنعت��ي و معدني بورس كاالي اي��ران در اين روز 
عرضه 220 تن سبد ميلگرد مجتمع فوالد خراسان 
را تجربه كرد. بازار فرعي بورس كاالي ايران نيز در 
اين روز عرضه حدود 1۶2تن متيلن دي فنيل دي 
ايزوس��يانات، آنيلين، ضايعات فلزي و بشكه خالي 

را تجربه كرد. 

 زيان انباشته شركت هاي بورسي مشمول ماليات بر درآمد 
نمي شود

براس��اس راي هيات عمومي ديوان عدال��ت اداري تقبل زيان 
انباشته ش��ركت ها از سوي صاحبان س��رمايه مشمول ماليات بر 
درآمد نمي ش��ود.  به گزارش»تعادل« براس��اس ابالغ راي هيات 
عمومي ديوان عدالت اداري در پاس��خ به شكايت نمايندگان يك 
ش��ركت خصوصي، اين ديوان به نفع شركت ياد شده، رأي داده و 
اعالم كرده است با توجه به اينكه ماليات بر درآمد بر مبناي قانون 
ماليات هاي مس��تقيم از درآمد اش��خاص حقيقي و حقوقي تعلق 
مي گيرد بنابراين تقبل زيان انباش��ته از سوي صاحبان سرمايه و 
از طريق كاهش مطالبات ش��ركا و س��هامداران يا از طريق آورده 
نقدي و غيرنقدي مندرج در حس��اب جاري شركا يا حساب ديگر 
هيچ گونه منافعي براي ش��ركت ايجاد نمي كند بنابراين به عنوان 
درآمد مش��مول ماليات پذيرفته نمي ش��ود. براساس اين گزارش، 
اي��ن رأي هي��ات عمومي ديوان عدالت اداري به رييس س��ازمان 
امور مالياتي ابالغ شده و سيدكامل تقوي نژاد، رييس اين سازمان 

موضوع را به مجموعه هاي س��ازمان ام��ور مالياتي جهت اطالع و 
اقدام ابالغ كرده است. 

 پيش بيني هاي ۳ ماهه »كماسه«
 ش��ركت تامين ماس��ه ريخته گ��ري در دوره ۳ماهه منتهي به
۳1 خردادم��اه ۹۶ مبل��غ 24ريال س��ود به ازاي هر س��هم كنار 
گذاش��ت و بر اين اس��اس به ۹درصد از پيش بيني هايش رس��يد. 
شركت تامين ماس��ه ريخته گري پيش بيني درآمد هر سهم سال 
مال��ي ۹۶ را مبلغ 278ريال ب��رآورد و اعالم كرد در دوره ۳ ماهه 
نخست اين سال مالي با اختصاص 24ريال سود به ازاي هر سهم 

به ۹درصد از پيش بيني هايش رسيد. 
»كماس��ه«در دوره ۳ ماهه نخست سال مالي ۹5 مبلغ 8 ريال 
سود به ازاي هر سهم كنار گذاشت و 12 درصد از پيش بيني هايش 

را پوشش داد. 
 صورت هاي مالي ۳ ماهه »غشهداب«

ش��ركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان در دوره ۳ ماهه 
منتهي به ۳1 خرداد ۹۶ )حسابرس��ي نش��ده( به ازاي هر س��هم 

۳۶ ريال س��ود محقق كرد كه نسبت به مدت مشابه در سال ۹5 
معادل 20درصد كاهش داشته است. 

ش��ركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان در دوره ۳ ماهه 
ياد شده مبلغ 2.۶ ميليارد تومان سود خالص كسب كرد و به هر 
س��هم مبلغ ۳۶ ريال سود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه 
در سال گذش��ته معادل 20درصد كاهش داشته است. همچنين 
»غشهداب« سود انباشته پايان دوره مذكور را مبلغ 22.2ميليارد 
تومان اعالم كرده اس��ت. يادآوري مي شود اين شركت فرابورسي 
در دوره مش��ابه در سال ۹5 مبلغ ۳.۳ ميليارد تومان سود خالص 

و 45 ريال سود به ازاي هر سهم شناسايي كرده بود. 
 عرضه 10 درصد از سهام مبين وان  كيش

مبي��ن وان كيش يك��ي از فعاالن عرصه مخابرات اس��ت كه با 
ارائ��ه راهكارهاي نوين در حوزه خدم��ات ارزش افزوده، امكانات 
متنوع��ي را ب��راي مش��تركان تلفن هم��راه، تلفن ثابت و س��اير 
بس��ترهاي ارتباطي فراهم كرده ط��ي روزهاي آينده در فرابورس 

عرضه خواهد شد. 

به گزارش »تعادل« و به نقل از س��نا، عليرضا خداكرمي، عضو 
هيات مديره شركت گس��ترش الكترونيك مبين ايران با اشاره به 
اينكه 10درصد از س��هام »اوان« عرضه اوليه مي ش��ود از پوشش 
كامل س��ود هر سهم اين ش��ركت در فصل بهار و 4 ماهه ابتداي 
امس��ال خبر داد و گفت: س��ال گذش��ته نيز 57 درصد از س��ود 

پيش بيني شده را محقق كرده ايم.
الزم به ذكر اس��ت، ش��ركت مبين وان كيش با س��رمايه 100 
ميلي��ارد ريالي، براي س��ال مالي منتهي به 2۹ اس��فندماه ۹۶ به 
ازاي هر س��هم 5۳۳ ريال س��ود پيش بيني كرده است كه از اين 
ميزان در گزارش س��ه م��اه رقم 145 ريال مع��ادل 27درصد را 
پوش��ش داده است. اين ش��ركت به عنوان دومين شركت حاضر 
در گ��روه اطالعات و ارتباطات پس از آتيه داده پرداز بوده و هفتاد 
و هش��تمين ش��ركتي اس��ت كه در بازار دوم معامالت فرابورس 
درج ش��ده اس��ت. س��هامدار عمده و ۹۹درصدي »اوان« شركت 
گس��ترش الكترونيك ايرانيان و مشاور پذيرش آن شركت مشاور 

سرمايه گذاري ديدگاهان نوين است. 

گروه بورس 
از ۳7 ش��ركت بورسي، به استثناي چند شركت، 
تقريبا همه آنها با نوس��انات نرخ ارز درگير هس��تند 
برخي به طور مس��تقيم و برخي به طور غيرمستقيم. 
آنهاي��ي ك��ه وارد ي��ا صادر كننده محص��ول يا مواد 
اوليه هس��تند به طور مستقيم از نوسانات ارزي تاثير 
مي پذيرند اما ش��ركت هايي كه در اين زمينه ها فعال 
نيس��تند از تبعات افزايش ي��ا كاهش نرخ ارز به طور 

غيرمستقيم متاثر مي شوند. 
بنابراين تاثير پذيري همه ش��ركت هاي بورس��ي 
امري پذيرفته ش��ده اما مساله بر ميزان تاثير پذيري 
آنهاس��ت كه مي توان ۳ س��ناريو ب��راي آنها درنظر 
گرفت كه عبارت از بيشترين تاثيرپذيري و كمترين 
تاثيرپذي��ري و خنث��ي اس��ت. س��ناريوي س��وم به 
شركت هايي مانند لبنياتي تعلق دارد كه نه صادرات 
دارند و نه واردات كه تغييرات نرخ ارز تاثير چنداني 

بر سودآوري آنها ندارد. 
به گزارش »تعادل«، در س��ال هاي اخير قيمت 
ارز با ثبات نسبي روبه رو بوده و افت و خيز چنداني 
را تجربه نكرده اس��ت. دالر ظرف 4سال گذشته از 
۳ه��زار و 18۳ ري��ال به رقم ۳ه��زار و 800 تومان 
در روزهاي اخير رس��يده كه به طور ميانگين سالي 
5.5 درصد رش��د داش��ته اس��ت. اين ثبات نسبي 
سبب شد ش��ركت هاي بورسي نيز در يك وضعيت 
باثبات��ي صورت هاي مالي خ��ود را تنظيم كنند. اما 
روز گذش��ته رييس كل بانك مرك��زي اعالم كرده 
كه بدون ش��ك دولت دوازدهم يكسان س��ازي نرخ 
ارز را در دس��تور كار خ��ود قرار خواه��د داد و اين 
مس��اله گوياي تغيير نرخ مبادله يي بوده و احتماال 
ن��رخ ارز آزاد نيز تغيير جزئي را تجربه خواهد كرد. 
اغلب كارشناس��ان نرخ ارز را ح��دود 4هزار تومان 

پيش بيني مي كنند. 

 افزايش نرخ ارز به سود كاموديتي محورهاست
در همين رابطه باقر خادمي از تحليلگران بازار 
س��رمايه به »تعادل« گف��ت: باتوجه به خبر ها كه 
حكايت از قطعي ش��دن تك نرخي شدن ارز دارد 
به احتم��ال قوي نرخ دالر تك نرخ��ي و باالتر از 
نرخ كنوني خواهد ش��د. گمانه ه��ا حكايت از قرار 
گرفتن ن��رخ ارز در محدوده 4هزار تومان اس��ت 
ك��ه در اين صورت تاثي��ر آن روي صنايع مختلف 
ب��ه تفكيك زير اس��ت. ام��ا در مجم��وع افزايش 
نرخ ارز براي ش��ركت هاي واردات محور خوشايند 
به نظ��ر نمي رس��د و بالعك��س براي ش��ركت هاي 

صادرات محور مطلوب است.
اين كارشناس در ادامه گفت: مهم ترين شركت ها 
و صنايعي كه از اين امر منتفع مي شوند شركت هاي 
كاموديتي محور هس��تند، ازجمله شركت هاي گروه 

فلزات اساس��ي، كاني هاي فلزي و غيرفلزي، صنعت 
روي، پاالي��ش و پتروش��يمي و تاح��دودي صنعت 

غذايي در اين شرايط منتفع مي شوند. 
وي افزود: از طرفي تك نرخي شدن ارز بيشترين 
تاثير منفي را بر س��هام صنعت داروسازي مي گذارد 
به طوري كه اين صنعت به دليل اينكه مقدار بس��يار 
زي��ادي از مواد اوليه خود را وارد مي كند تك نرخي 
ش��دن ارز موجب افزايش مبلغ م��واد اوليه و به تبع 
آن افزايش بهاي تمام ش��ده و كاهش حاشيه سود 
اين شركت ها مي ش��ود. اين شركت ها به دليل بازار 
مصرف داخل با كاهش سودآوري همراه مي شوند و 
تنها افزايش نرخ داروها توس��ط سازمان غذا و دارو 
مي تواند اين كاهش س��ود را تاحدودي جبران كند. 
در مجموع به دليل نفت محور بودن كشور تك نرخي 
شدن ارز تاثير مثبتي بر درآمد ريالي كشور خواهد 
گذاشت و مي تواند درصدي از كمبود بودجه دولت 

را برطرف كند. 

 دارويي ها بازنده اصلي افزايش نرخ ارز
در همي��ن رابط��ه، محمدمه��دي زنگان��ه ب��ا 
تاكي��د ب��ر هزينه بر ب��ودن افزايش ن��رخ ارز براي 
شركت هايي مانند دارو سازي كه واردات مواد اوليه 
انجام مي دهن��د، گفت: تحوالت ن��رخ ارز همواره 

به عنوان يكي از مولفه هاي تاثيرگذار بر تصميمات 
معامله گران و تعيين كننده س��مت و س��وي بازار 
س��رمايه مطرح بوده اس��ت. اين كارش��ناس بازار 
س��رمايه با بيان اينكه بس��ته به ش��رايط تورمي و 
س��اير مولفه هاي اقتصاد كش��ور، وقوع نوسان نرخ 
ارز در پ��ي تح��والت سياس��ي و اقتصادي س��اير 
كشورها به دور از انتظار و پيش بيني نيست، افزود: 
رش��د دالر در هفته هاي اخير تاحدودي به خاطر 
مواردي چون افزايش حجم س��فرهاي خارجي در 

فصل تابس��تان و آغاز سفرهاي حج تمتع و در پي 
آن افزايش تقاضاي خريد ارز توسط حجاج است. 
وي همچني��ن با اش��اره به اينكه خوش��بختانه 
افزايش ن��رخ دالر در روزها و هفته هاي اخير زياد 
نبوده است، يادآور ش��د: رشد قيمت اين روزهاي 
ارز در مقايس��ه با آذرماه پارسال كه قيمت دالر به 
باالي 4 هزار تومان رس��يد، قابل مقايسه نيست و 
نمي توان اين نوسان قيمتي را شديد و برهم زننده 
نظم بازارها و اقتصاد عن��وان كرد. زنگانه در ادامه 
با بيان اينك��ه تركيب تيم اقتصادي دولت بر تمام 
حوزه هاي اقتصادي به ويژه بازار سرمايه و نيز بازار 
ارز اثرگذار خواهد بود، اذعان داش��ت: اگر تركيب 
وزراي اقتصادي دولت دس��ت نخ��وره باقي بماند، 
وضعيت اين دو بازار تغيير محسوس��ي را دست كم 

در كوتاه مدت به خود نخواهد ديد. 
وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا در 
آين��ده امكان افزايش يا كاهش نرخ ارز وجود دارد 
يا نه گفت: باتوجه به ش��رايط كنوني اقتصاد بعيد 
به نظر مي رس��د كه در آينده شاهد ايجاد نوسانات 
ش��ديد در بازار ارز و نرخ دالر باش��يم، مگر اينكه 
برخي مولفه ها ازجمله موضوع ادامه اجراي برجام 
با چالش مواجه ش��ود و تنش هاي سياسي موجب 

برهم خوردن تعادل در بازار ارز شود. 

اين كارش��ناس بازار س��رمايه درخصوص تاثير 
نوس��انات نرخ ارز بر بازار س��هام نيز اذعان داشت: 
ن��رخ ارز به وي��ژه دالر هم��واره براي فع��االن بازار 
س��رمايه به عن��وان يك مولف��ه و متغي��ر اثرگذار 
مورد توج��ه بوده و با كاهش يا افزايش آن جريان 
نقدينگ��ي مي تواند از صنعت��ي به صنعت ديگر در 

تاالر شيشه يي تغيير جهت پيدا كند. 
وي گفت: بر اين اس��اس در شركت هايي مانند 
پتروش��يمي ها و فلزات اساس��ي كه مواد اوليه آنها 
وابس��تگي بيش��تري ب��ه كاموديتي ه��ا )كاالهاي 
جهان��ي( دارد، افزاي��ش ن��رخ دالر مي توان��د ب��ه 
رش��د هزينه هاي تولي��د منجر ش��ود و در مقابل 
ش��ركت هايي كه محصوالت آنها به خارج از كشور 
ص��ادر مي ش��ود از افزايش نرخ ي��ا ايندكس دالر 

منتفع مي شوند. 
اين كارشناس بازار سرمايه اضافه كرد: بنابراين 
نمي توان به طور قطع گف��ت كه افزايش يا كاهش 
نرخ دالر براي كليت بازار سرمايه خوب است يا بد 
و اي��ن موضوع را بايد بس��ته به صنعت و نمادهاي 

معامالتي ارزيابي كرد. 
درخص��وص  مجم��وع  در  ك��رد:  اظه��ار  وي 
تاثيرپذيري معامالت بورس از نوس��انات نرخ دالر 
بايد گفت بسياري از شركت هاي بورس تحت تاثير 
كاالهاي جهاني هس��تند و بسياري از هلدينگ ها 
در زيرمجموعه خود از كاهش يا افزايش دالر تاثير 
مي پذيرند، بر اين اساس شركت هايي كه مواد اوليه 
آنها از خارج از كش��ور تامين مي شود يا وابستگي 
نرخ مواد اوليه آنها به كاالهاي جهاني بيشتر است، 
افزايش نرخ دالر به رش��د هزينه ه��اي آنها منجر 
مي شود و در مقابل ش��ركت هاي صادرات محور از 

افزايش نرخ دالر منتفع مي شوند. 
زنگانه ادامه داد: از س��وي ديگر زماني كه نرخ 
دالر افزايش پيدا كند قيمت تمام شده محصوالت 
مشابه داخلي ارزان تر خواهد بود كه اين موضوع تا 
حدودي مي تواند به رونق كسب و كار اين دسته از 
ش��ركت ها و صنايع منجر شود و در پي آن انتظار 
تعديالت ن��رخ و مقدار فروش آنه��ا دور از انتظار 
نخواهد بود و از اين نظر هم مي تواند تاثير افزايش 
ن��رخ دالر بر ش��ركت ها، صناي��ع و در پي آن بازار 

سرمايه را بررسي كرد. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه اضاف��ه كرد: در 
مجم��وع مي ت��وان تاثيرپذي��ري بازار س��رمايه از 
رخدادهاي گوناگون را ب��ه عوامل مختلف مرتبط 
دانست كه بر اين اساس عالوه بر تحوالت نرخ ارز 
يكي از موضوعات مهم و تاثيرگذار بر كليت اقتصاد 
و بازار س��رمايه كشور در ش��رايط كنوني، موضوع 
روي كار آمدن دولت جديد و انتخاب كابينه دولت 

دوازدهم به ويژه وزراي اقتصادي است. 

روي كدال نشست

تاثير پذيري همه شركت هاي بورسي 
امري پذيرفته شده اما مساله بر ميزان 

 تاثير پذيري آنهاست كه مي توان
3 سناريو براي آنها درنظر گرفت كه 

عبارت از بيشترين تاثيرپذيري و كمترين 
تاثيرپذيري و خنثي است. سناريوي 

سوم به شركت هايي مانند لبنياتي تعلق 
دارد كه نه صادرات دارند و نه واردات 

كه تغييرات نرخ ارز تاثير چنداني بر 
سودآوري آنها ندارد
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 عدم برندسازي
پاشنه آشيل تعاون

در جلس��ه تعالي بخش تعاون با جمع��ي از نمايندگان 
مجلس، محالتي دبير اتاق تعاون اس��تان فارس مطرح كرد 
خاطرنش��ان كرد: ات��اق تعاون مي توان��د به عنوان مجموعه 
مردمي متش��كل از تعاوني ها و اتحاديه هاي استان در كنار 
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان در تكميل توسعه 

فعاليت هاي اين بخش نقش مهمي را ايفا كند. 
وي اظه��ار ك��رد: در ش��رايط كنون��ي هم��كاري فعال 
شركت هاي تعاوني و اتحاديه ها در قالب اتاق تعاون مي تواند 
اتاق را به كانون فعال اجتماعي و اقتصادي تعاوني ها مبدل 

كرده و بسياري از مشكالت جاري را برطرف كند. 
مجتبي محالتي دبير اتاق تعاون اس��تان فارس تصريح 
كرد: اتاق تعاون به عنوان پارلمان گفتمان سازي و دنبال كننده 
خواس��ته هاي بخش بزرگ تعاون اجراي نقش مي كند. وي 
افزود: اتاق تعاون به عنوان تس��هيل كننده امور تعاوني ها در 
زمينه ه��اي مختلف ازجمله ص��ادرات محصوالت تعاوني ها 
و بازاريابي براي محصوالت آنها، ايجاد يك ش��بكه يكپارچه 
در ارائه مس��تقيم خدمات تعاوني ها ب��ه مصرف كنندگان و 
برنامه ريزي در راس��تاي تسهيل امور مربوط به تعاوني هاي 

صنعتي، خدماتي، كشاورزي، مسكن و توزيعي است. 
وي يكي از اهم وظايف اتاق تعاون را بررس��ي اختالفات 
تعاوني برش��مرد و ابراز داشت: براساس تبصره 14 ماده 57 
قانون بخش تعاون كليه دعاوي بين تعاوني ها در مركز داوري 
اتاق تعاون قابل طرح است و قانونگذار با اين مصوبه سعي در 
تخصصي كردن موارد رسيدگي به اختالفات بخش تعاون در 
قالب داوري حرفه يي بوده است دبير اتاق تعاون اذعان داشت: 
داوران بخش تعاون عالوه بر تخصص حقوقي  بايد نسبت به 

قوامين بخش تعاون نيز اشرافيت كامل داشته باشند. 
همچنين اكبري نمايند شيراز با اشاره به اين موضوع كه 
تعاون جايگاه قانوني بلندي دارد اما نتوانسته جايگاه اقتصادي 
خود را به دس��ت آورد، گفت: رش��د اقتص��ادي، فقرزدايي، 
اش��تغال مولد، يكپارچگي اجتماعي، تقوي��ت كارآفريني و 
مديريت، تمركز س��رمايه هاي كوچك در قالب سرمايه هاي 
متوس��ط و كالن تنها بخش��ي از اهداف شكل گيري بخش 
تعاون اس��ت كه در قوانين مربوط به شكل گيري اين بخش 
مورد تاكيد قرار گرفته اس��ت. اقتصاد اي��ران به هر كدام از 
مولفه هاي پيش گفته به شدت نيازمند است و به باور بسياري 
از كارشناسان اقتصادي يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي 
كه مي تواند در اقتصادي نا مختصات ايران، نقش آفريني كند، 
بخش تعاون است. به داليل مختلف، بخش  خصوصي قوي 

در اقتصاد ايران هيچگاه شكل  نگرفته است. 
 وي اظهار كرد: بخش تعاون به باور كارشناسان باتوجه 
ب��ه روحيات اجتماع��ي و فرهنگي، اين بخ��ش در صورتي 
كه تقويت ش��ود مي تواند بسيار كارآمدتر از دو بخش ديگر 
يعني بخش خصوصي و دولتي در عرصه اقتصادي كش��ور 
نقش آفرين��ي كن��د. بخش تعاون در همه دني��ا هم يكي از 
پايدارترين بخش ها خصوصا در حوزه اش��تغال زايي است. از 
اين منظر اس��ت كه بخش تعاون در ايران از آنجا كه كارايي 
انجام چنين فرآيندي را دارد و تجربيات گذش��ته هم نشان 
داده م��ردم به اين بخش اعتماد دارند، بايد به ش��دت مورد 
حمايت قرار بگيرد. اكبري به اهميت برند س��ازي در بخش 
تعاون اش��اره كرد و افزود: يكي از مهم ترين مشكالت حوزه 
تعاون كه به خود تعاونگران هم برمي گردد، نبود برنامه ريزي 
ب��راي برندس��ازي و افزايش كيفيت توليدات و بازارس��ازي 
و حض��ور در بازارهاي صادراتي اس��ت. به باور كارشناس��ان 
اقتصادي، بخش تعاون نبايد تحت تاثير مش��كالت پيش رو 
اقدام به توليد محصوالت بي كيفيت كنند. برندسازي يكي از 
ضرورت هاي مهم اين حوزه براي رش��د است. تعاوني ها بايد 
محصوالت باكيفيت توليد كرده و به دنبال برندسازي باشند، 
امروزه تعاوني هاي فعال در كشور با مشكل برندسازي مواجه 
بوده و ويتريني مناسبي كه معرف فعاليت هاي آنان باشد ارائه 
نداده اند. همين مساله باعث شده توليدات شركت هاي تعاوني 
آن گونه كه بايد از اس��تقبال مقبولي برخوردار نباشد، از اين 
رو شركت هاي تعاوني بايد ضمن توسعه بازارهاي صادراتي، 

زمينه يي براي ايجاد درآمد ارزي فراهم كنند. 

خزانه هنوز پولي به وزارت 
جهاد نپرداخته است

صادركنندگان صنعت لبنيات درحالي هنوز مشوق هاي 
صادرات��ي مصوب ش��ده را دريافت نكرده اند ك��ه از صدور 
كاالهاي ش��ان بيش از ۶ ماه مي گ��ذرد و ديركرد خزانه در 
پرداخ��ت به وزارت جهاد كش��اورزي، فعاالن اين صنعت را 

دچار چالش كرده است. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران، محمدرضا 
گنجي مديرعام��ل اتحاديه ه��اي تعاون��ي توليدكنندگان 
فرآورده هاي پاس��توريزه ايران با بي��ان اين مطلب كه هنوز 
بخش اعظم مش��وق هاي صادراتي كه در سال قبل مصوب 
ش��ده بود، پرداخت نشده است، ابراز داشت: صنعت لبنيات 
در س��ال ج��اري نيز كماكان به صادرات خ��ود ادامه داده و 
اميدواريم مش��وق هاي صادراتي كه در سال گذشته مصوب 
شده اس��ت و بخش اعظم آن پرداخت نشده عملياتي شود 
و براي س��ال 9۶ هم ضمن تصويب، به همه صادركنندگان 
صنع��ت لبنيات چه كوچك و چه ب��زرگ تعلق بگيرد زيرا 
تفاوت قيمت ها در كش��ورهاي مختلف فض��اي رقابتي را از 

صنعت لبنيات خواهد گرفت. 
گنجي ادام��ه داد: پرداخ��ت مبلغ 7۶ ميلي��ارد تومان 
مش��وق هاي صادراتي مصوب ش��ده است كه تاكنون خزانه 
آن را ب��ه وزارت جه��اد كش��اورزي پرداخت نكرده اس��ت، 
اين درحالي اس��ت كه از صدور كاالها به كش��ورها بيش از 
۶ماه مي گ��ذرد. وي ادامه داد: در س��ال جاري هم با وجود 
همه مش��كالت، صنعت لبنيات با همه توان به توليد ادامه 
داده اگرچ��ه در راس��تاي قيمت ه��ا با س��ازمان حمايت از 
توليد كنندگان و مصرف كنندگان، جلس��اتي برگزار شده و 

اميد مي رود كه نتيجه مطلوب به دست آيد. 
گنجي يادآور شد: صنعت لبنيات ايران طي سال هاي 
گذشته با رشدي قابل قبول توانسته است ضمن اينكه در 
بهترين شرايط توليد و بسته بندي را مدنظر داشته باشد، 
نيازهاي جامعه را در همه س��طوح برطرف كند و يكي از 
اشتغال زاترين صنايع كشور باشد، اگرچه چالش هايي مانند 
نقدينگ��ي، بهره هاي باالي بانكي، موازي كاري س��ازماني 
ذي ربط وجود داش��ته و تا حدودي مانعي براي رشد بهتر 
بوده است. مديرعامل اتحاديه هاي تعاوني توليدكنندگان 
فرآورده هاي پاس��توريزه ايران با اش��اره ب��ه رويكردهاي 
جديد اين اتحاديه اذعان داشت: اتحاديه تعاوني هاي لبني 
ايران با رويكردي جديد در راس��تاي همكاري مستمر با 
واحدهاي زيرمجموعه و ايجاد بازارهاي جديد براي فروش 
محص��والت كارخانج��ات برنامه ريزي هايي را در ش��رف 
تدوي��ن دارد كه نتايج آن به زودي در كمك به واحدهاي 
كوچك و متوسط مشخص خواهد شد، همچنين اتحاديه، 
فرهنگ سازي مصرف لبنيات را در دستور كار خود براي 
سال 9۶ قرار داده است زيرا فرهنگ سازي و آگاهي مردم 
از مصرف لبنيات در س��المت خودش��ان، قطعا نيازمند 

دانستن بيشتر از اين غذاي سالمت است. 

تعاون

نياز به بازنگري شيوه عضويت در اتاق بازرگاني

لزوملغوعضويتاجباريتشكلها

رييس اتاق بازرگاني اهواز مطرح كرد 

مانع  تراشي عراقي ها براي صادرات ايران در مرز چذابه

عباس آرگون در رابطه مشكالت بانكي گفت: ايجاد آرامش در 
نظام بانكي نياز است و نبايد با ايجاد موج رسانه يي و مصاحبه هاي 

پي در پي اعتماد مردم را نسبت به بانك ها از بين ببريم. 
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: متاسفانه 
رس��انه ها نظام بانكي را زير س��وال مي برند و اين موضوع مبني بر 
عدم مش��كل يا اينكه انتقاد نپذيريم نيس��ت بلكه كش��ور همانند 
كشتي است كه اگر شكافي ايجاد شد همه بايد سعي در ترميم آن 

كنند و با آبروي دولت و اعتماد مردم بازي نشود. 
آرگ��ون ادامه داد: تم��ام آهاد و بخش هاي اقتصادي از س��لب 
اعتم��اد مردم نس��بت به بانك ها متضرر مي ش��وند و ديگر مفهوم 

بانكي كه خوب يا بد عمل كرده است به كلي از بين مي رود. 
وي اف��زود: عدم اعتماد م��ردم به نظام بانكي باعث مي ش��ود 
مردم براي دريافت س��پرده ها هجوم ببرند كه در قيد آزادي خيل 
نقدينگ��ي خطرات اقتصادي جبران ناپذيري متحمل مي ش��ويم و 
بيان مشكل حالل مشكالت نيست پس بايد همه براي جلوگيري 

از اين اتفاق كمك كنند. آرگون خاطرنشان كرد: بخش خصوصي 
و دولت بايد مس��اعدت كنند تا س��رعت گردش منابع بيشتر شود 
و رون��ق در كس��ب و كار به وجود آيد و پ��س از آن بانك ها فقط 
در بخش هاي داخلي س��رمايه گذاري كنند و رفتاري كه منجر به 

انجماد منابع بانكي و ايجاد بدهي مي شود را نشان ندهد. 
ب��ه گفت��ه وي، دوري بانك ه��ا از بن��گاه داري در گروي رونق 
اقتصادي اس��ت و اگر فعاليت هاي اقتصادي به حركت در بيايد به 
دنبال آن مشكالت بانكي هم حل مي شود و الزمه اين اهم كاهش 
نرخ س��ود سپرده هاي بانكي است زيرا سود زياد منابع را به حبس 

در بانك ها سوق مي دهد. 
آرگون ادامه داد: بانك صرفا يك واس��طه اس��ت و ذاتا سودآفرين 
نيست، بانك ها موظف هستند تا منابع را به مولد هاي اقتصادي تزريق 
كنند اما در نحوه تزريق مشكل هاي عديده يي داريم كه اقتصاد كالن 

كشور را تحت سلطه گرفتاري هاي خود قرار داده است. 
وي تصري��ح كرد: س��رمايه گذاري حقيقي در بانك ها ش��كل 

نمي گي��رد، بانك ه��ا منابع را جمع كرده ان��د و حتي مصرف هم 
به همين دليل به حداقل رس��يده زيرا با نرخ س��ود بهره بيشتر 
از 20 درصد عمال هي��چ واحد اقتصادي بازده كافي را ندارد و از 
طرفي توليدكننده ها توان بازپرداخت تسهيالت پر بهره دريافتي 
از بانك ه��ا را ندارند و مس��اله معوقات همچن��ان باقي مي ماند. 
آرگون ب��ه اگزيم نيوز گفت: فعاليت هاي بانك ها بايد در مس��ير 
اقتصاد س��ازنده پيش رود و تصحيحي در ريسك فيري )ريسك 
غي��ر معقول( بودن آنها انجام گيرد، در حال حاضر بانك ها عالوه 
بر انحراف در مس��ير خود، مالياتي ه��م پرداخت نمي كنند و در 
مجموع صرفه رضايت بخش��ي ندارد. وي در بخش��ي از سخنان 
خود اظهار كرد: دولت بايد به س��اماندهي موسسه هاي غيرمجاز 
بپ��ردازد زيرا بخش عظيم��ي از منابع مال��ي در اين مجموعه ها 
حبس است و سياست هاي بانك مركزي در آن اعمال نمي شود. 
آرگ��ون عنوان كرد: اعمال نظارت ها نياز به توجه بيش��تري دارد 
گاهي سود سپرده را كاهش مي دهند اما به تناسب آن نرخ سود 

تسهيالت به همان شكل سابق خود باقي مي ماند.
وي مطرح كرد: بانك ها با روش هاي مختلفي س��ود تسهيالت 
پرداخت��ي باالي��ي را دريافت مي كند و با اعم��ال نظارت صحيح 
مي ت��وان بازي برد بردي را ب��راي بانك و توليدكننده ها به وجود 
آورد. آرگون افزود: كس��ب و كار هاي كوچك هم براي فعاليت ها 

ني��از به اخذ مجوز دارند اما يكس��ري موسس��ه مال��ي اعتباري 
غيرمجاز در س��طح كالن فعاليت مي كنند و حتي ش��عب زيادي 
را هم تاس��يس مي كنند و بعد از حد گستردگي وسيع مسووالن 
به فكر كنترل آنها مي افتند و اين رويداد ها حاكي از عدم نظارت 

صحيح و منطقي است.
عض��و ات��اق بازرگاني تهران خاطرنش��ان كرد: موسس��ه هاي 
غيرمجاز بيانگر اين هس��تند كه بسياري از تصميم ها و نظارت ها 
فقط در حد بخش��نامه باقي مي مانند و عملي نمي شوند. آرگون 
اذعان كرد: دخالت سياس��ت در اقتصاد، تحريم ها، اقتصاد دولتي 
و تك محصولي بودن ايران از جمله مهم ترين عوامل مش��كالت 
موجود است و شايد واگذاري بخشي از وظايف به بخش خصوصي 

مقداري به حل آن كمك كند.
وي با اش��اره به كفيت بانك ها افزود: تعداد شعب در بانك ها 
زياد است اما سرانه جمعيت در آنها اندك است و بايد ساماندهي 
در اين موضوع لحاظ شود. آرگون در رابطه با ايده ادغام بانك ها 
گفت: ايده ادغام بانك ها هم داراي مزيت و هم معايبي اس��ت و 
متاسفانه طرحي كه در اواخر سال 95 براي حل مشكالت بانكي 
پيش��نهاد و مقرر به واگذاري آن طرح در مجلس بعدي ش��د تا 
دول��ت در اين مدت اليحه هاي خود را در اين خصوص ارائه كند 

اما تاكنون از اين ماجرا خبري نشده است. 

صادركننده ه��اي ايراني از وضعي��ت مرز عراق 
گله مي كنند؛ مرز ش��لمچه، چذاب��ه، مهران همه 
با يك دلي��ل صادركننده ه��ا را ناراضي مي كند و 
آن قوانين فصلي عراق بر اين مرزهاس��ت. ش��هال 
عموري، رييس اتاق اه��واز كه اخيرا از مرز چذابه 
بازديد كرده است در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق 
ايران مي گويد: »در مرز چذابه مشخص نيست كه 
مديريت مرز دقيقا بر عهده كدام دستگاه يا ارگان 
اس��ت؛ اين وضعيت فع��االن بخ��ش خصوصي را 

سردرگم كرده است.«
چند س��ال از افتت��اح مرز چذاب��ه مي گذرد و 
مش��كالت اين م��رز همچنان الينح��ل باقي مانده 
اس��ت؛ عموري از وضعيت اين م��رز چنين روايت 
مي كن��د: »متاس��فانه چندي��ن س��ال اس��ت كه 
مش��كالت به صورت مكرر اعالم و مطرح مي ش��ود 
ام��ا آنچه بخش خصوصي به دنبال آن اس��ت حل 
كليه مشكالت مرزي است و نه اعالم و طرح مكرر 
مشكالت! مثال مسووالن استاني معتقدند كه براي 
روان س��ازي و تس��هيل امور در مرزها به اس��تقرار 
دستگاه ايكس ري نياز مبرم است و گمرك موظف 
ب��ه تهيه آن اس��ت كه با وجود برگ��زاري چندين 
جلسه و تشكيل چند كارگروه اين امر تا اين لحظه 

محقق نشده است.«
او مي پرس��د: »آيا خريد و استقرار اين دستگاه 
از تكالي��ف بخش خصوصي اس��ت ي��ا بايد دولت 
در اين راس��تا اقدام كند؟« او ادام��ه مي دهد: »با 
توجه به اينك��ه ميزان و حجم مراودات تجاري در 
اي��ن مرز در آينده براي بخ��ش خصوصي نامعلوم 
است، اساس��ا »چنين هزينه كردي از سوي بخش 

خصوصي فاقد صرفه اقتصادي است.«

 مشكالت جاده اي همچنان اساسي است
عم��وري مش��كل ديگ��ر اين م��رز را وضعيت 
جاده ها عن��وان مي كن��د: »مدت هاس��ت مطرح 
مي ش��ود كه جاده موجود در نقط��ه صفر مرزي 
به طول 2 كيلومتر حدفاصل كش��ورمان با كشور 
ع��راق بايد تعريض ش��ود و بر تع��داد دروازه هاي 
ورود و خروج افزوده تا از حجم ترافيك و ازدحام 
موجود كاسته و تردد سهل و آسان شود. بسياري 
از بايدونبايدهاي ديگر كه متاسفانه عملي نشده و 

در حد طرح و برنامه باقي مانده است.«
عضو هي��ات نماين��دگان ات��اق اي��ران ادامه 
مي ده��د: »اكنون و پس از چندين س��ال، بازهم 
بخش خصوصي اين س��وال را مطرح مي كند كه 
براي رفع معضالت و مشكالت مرز چذابه چه بايد 
كرد؟ آي��ا قانون و مقررات اي��ن اجازه را مي دهد 
كه هزينه هاي متعلق به س��اير دستگاه ها توسط 
بخش خصوصي انجام شود؟ در اين صورت تقاضا 
مي ش��ود مس��ووليت اجرايي و برآورد هزينه هاي 
خواس��ته  شده رسما اعالم تا اين بخش خود وارد 
شود و مش��كالت مذكور براي هميشه حل وفصل 

شود.«
او به يكي از ش��عارهاي سال اش��اره مي كند: 
»امس��ال دولت ب��ه افزايش 25درص��دي حجم 
ص��ادرات تاكي��د دارد، اي��ن در حالي اس��ت كه 
مش��كالت تج��ار ما در عراق حل  نش��ده اس��ت. 
باوجود ريسك باالي سرمايه گذاري، معضل عدم 
بازگش��ت پول، تهديدهاي بي شماري كه از سوي 
طرف هاي تج��اري وجود دارد آيا اي��ن انتظار از 
بخش خصوصي است، بتواند اين هدف گذاري 25 

درصدي صادرات را محقق كند؟«

 تاكيد بر استقرار هرچه سريع تر گارد گمركي 
در مرزها

عموري ب��ه وضعيت گم��رك در مرزها اش��اره 
مي كن��د: »با اس��تقرار گارد گمرك��ي قطعا موضوع 
كاميون هاي��ي كه تحت عنوان قاچاق كاال در مرزها 
توقيف مي ش��وند منتفي خواهد ش��د. مدت هاست 
ك��ه مي ش��نويم كاميون هاي��ي در مرز ب��ه عنوان 
كاميون هاي حامل كاالي قاچاق توقيف مي ش��وند 
و بعضا تا چندين روز و حتي تا يك ماه يا بيش��تر، 
وضعي��ت كاميون ها در يك پروس��ه اداري الينحل 
باق��ي مي مان��د. قطعا با اس��تقرار گارد گمركي اين 

معضل نيز مرتفع خواهد شد.«
به گفته عموري، ما هيچگاه از تخلف و بي قانوني 
دفاع نمي كنيم اما چنانچه كااليي توس��ط متوليان 
امر يعني گمرك، درس��ت اظهارش��ده باشد انتظار 
نداريم توقيفي صورت بگيرد. آيا كاش��ي و سراميك 

از مصاديق قاچاق است؟
او تاكي��د مي كند: »مش��كل بخ��ش خصوصي 
در م��رز چذابه اين اس��ت كه نبايد اج��ازه بدهند 
ديگ��ران براي بخش خصوص��ي و فعاالن اقتصادي 
و مرزها تصميم بگيرند. اصال شايس��ته نيس��ت كه 
ي��ك ترخيص كار عراق��ي بخواهد ب��راي فعاالن ما 

تصميم گيري و تعيين تكليف كند.«
او رواي��ت خ��ود را از اين بازديد م��رزي چنين 
ادامه مي دهد: »چندين س��ال است كه كشور ما در 
تابستان يك ساعت و نيم و در زمستان نيم ساعت 
با عراق اختالف زمان آغاز به كار دارد كه با توجه به 
اينكه ما يك س��اعت و نيم ازنظر زمان از آنها جلوتر 
هستيم پيشنهاد مي شود، ما وقت شروع به كارمان 
را ب��ا آنها تطبيق دهيم تا اين معضل حل ش��ود و 

فعاالن بخش خصوصي بتوانند بيش��ترين بهره را از 
زمان ببرند. اگر اصرار بر تحقق افزايش 25درصدي 
ص��ادرات داري��م چاره يي ج��ز اينكه دس��تگاه ها و 
س��ازمان هاي مرتبط به وظايف خ��ود به دقت عمل 
كنند، نداريم.« او ادامه مي دهد: »ميان رفع موانع و 
مشكالت پيش گفته و افزايش صادرات رابطه دقيقي 
وجود دارد كه دوس��تان مس��وول بايد به اين رابطه 
و حل مش��كالت به خوبي توجه كنند.«او مي پرسد: 
»چرا باي��د 1۶00 كاميون حام��ل بارهاي مختلف 
تنها به دليل وجود مش��كالت در س��مت عراق، در 
اماكن غير مس��قف و ش��به انبار و غير برخوردار از 
هرگونه امكانات تخليه بشوند؟ چه كسي پاسخگوي 

ضرر و زيان وارده بر اين محموله هاست؟«

 حجم صادرات از مرز چذابه به عراق
حج��م ص��ادرات چقدر اس��ت؟ عموري پاس��خ 
مي ده��د: »مجموع صادرات 4 ماهه اول س��ال 9۶ 
از مرز چذاب��ه 117 ميليون 321 هزار و 185 دالر 

اس��ت كه در مقايسه با مدت مش��ابه سال گذشته 
22 درصد ازنظر ارزش رش��د داش��ته كه اين اتفاق 
نش��ان دهنده توان باالي بخش خصوصي در منطقه 
اس��ت. با وجود افزاي��ش تعرفه واردات��ي كاالها در 
كش��ور عراق و گرماي طاقت فرس��ا، همچنين نبود 
امكانات رفاهي و نداش��تن سردخانه و انبار مناسب 
فع��االن بخش خصوصي ما همچن��ان با مقاومت و 
تالش و توان مضاعف، ارزآوراني خدوم و اليق براي 

كشور و استان هستند.«
عضو هي��ات نماين��دگان اتاق اي��ران مي گويد: 
»متاس��فانه از تج��ار ما در عراق حمايت شايس��ته 
و مناس��بي نمي شود. در كمال تاس��ف بايد بگويم 
ك��ه بس��يارند تج��ار و توليدكنندگان م��ا كه تمام 
سرمايه ش��ان را در آن س��وي مرز از دست دادند و 
حتي براي پيگيري مطالباتشان جرات نمي كنند به 
آن طرف مرز قدم بگذارند كه اين امر نش��ان دهنده 
ريس��ك باالي فعاليت هاي صادراتي و لزوم حمايت 

از فعاالن اين بخش را به خوبي نشان مي دهد.«

گروه تشكل ها|
وضعيت عضويت در تشكل هاي ايران كمي پيچيده 
اس��ت. در بعضي عضويت به صورت اجباري است و در 
بقي��ه اختياري. اين موضوع باعث تناقض هايي در بحث 
تشكل ها شده است. با اين وجود هر از چند گاهي بحث 
لغو كارت بازرگاني اين خطر را به اتاق بازرگاني يادآوري 
مي كند كه در صورت حذف كارت بازرگاني و برداش��ته 
ش��دن اجبار اخذ كارت بازرگاني احتماال با افت شديد 
اعضا روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر اتاق بازرگاني به 
عنوان تشكل تش��كل ها مطرح است و به نظر مي رسد 
باي��د يك س��اختار دقيق براي بحث عضوي��ت در اتاق 

بازرگاني و تشكل هاي تابعه مطرح شود. 

 2 مدل عضويت
در ايران تشكل ها به دو شيوه عضو گيري مي كنند. 
ش��يوه اول عضو گيري اجباري اس��ت. در اين حالت 
تشكلي كه بر اس��اس قانون ايجاد شده است و طبق 
قانون گروهي از فعاالن اقتصادي مجبور هستند كه به 
عضويت تش��كل درآيند. مثال هاي واضح اين موضوع 
ات��اق اصناف و ات��اق بازرگاني اس��ت. در اتاق اصناف 
عضويت در اتحاديه هاي صنف��ي براي دريافت مجوز 
كس��ب و كار و ايجاد واحد صنفي ضروري اس��ت. به 
همي��ن دليل با بيش از 2ميليون عضو در اتاق اصناف 
روبه رو هستيم. هرچند كه اين عضويت اجباري جدا از 
حدود يك ميليون واحد صنفي غيرمجاز و فاقد پروانه 
در كش��ور است. در حقيقت بسياري از اين واحدها به 
دليل اينكه حاضر به عضويت در اتاق اصناف نيستند، 
غيرمجاز ش��مرده مي ش��وند. در اتاق بازرگاني هم با 
وجود اينك��ه عنوان اتاق بازرگان��ي، صنايع، معادن و 
كش��اورزي به معني حضور تمام اين اقش��ار است اما 
اكثري��ت عضويت ها به دليل اجب��ار كارت بازرگاني و 
عضوي��ت بازرگان��ان در اين اتاق ايجاد ش��ده اس��ت. 
تع��داد كارت هاي ات��اق ايران حدود 3۶ه��زار كارت 
برآورد مي ش��ود كه حدود 17 ه��زار عضو آن در اتاق 
ته��ران و مابقي در خ��ارج از اتاق اس��ت. البته تعداد 
كارت ه��اي غيرمعتب��ر و تمديد نش��ده در اتاق ايران 
حدود 180هزار كارت بازرگاني اس��ت اما بسياري از 
فعاالن اقتصادي حاضر به تمديد عضويت نيس��تند يا 
به كارت ه��اي عضويت روي آورده اند. مهم ترين دليل 
آن فش��ار هزينه يي پرداخت يك در ه��زار فروش به 

فعاالن اقتصادي است. 
ش��يوه دوم عضو گيري براي تش��كل هايي اس��ت 
كه فاقد رانت قانوني ب��راي اجبار اعضا براي عضويت 
است. اين تشكل ها صرفا بر اساس جذابيت خود اقدام 
ب��ه جذب اعضا مي كنند و اتفاق��ا روند عضو گيري در 
آنها به ش��دت كند ص��ورت مي گيرد. ب��ا وجود اينكه 
حق عضويت چنين تش��كل هايي پايين تر اس��ت اما 
عضو گيري در آنها به دليل همين حق عضويت پايين 
اس��ت و معموال اين تش��كل ها تالش مي كنند با ارائه 

خدمات��ي، عضويت در تش��كل را ب��راي اعضاي خود 
ج��ذاب كنند. در حقيقت براي درك بهتر مش��كالت 
عضوگيري در تش��كل ها بايد به جاي معيار قرار دادن 

اتاق هاي سه گانه به اين گونه تشكل ها نگاه كرد. 
در حقيقت اكثر تشكل هاي بخش خصوصي در ايران 
با مش��كل جذب عضو روبه رو هستند. برخي تشكل ها 
اب��زار قانوني دارند و براس��اس آن تع��داد زيادي عضو 
گرفته اند. اتاق هاي بازرگاني معروف ترين اين تشكل ها 
هس��تند. در اصناف نيز عضويت در تش��كل شرط الزم 
براي حضور در صنف اس��ت. بعضي اتحاديه ها نيز قانونا 
امتيازاتي دارند كه به خاطر آن اعضا مجبور به عضويت 
در تش��كل مي شوند. در مقابل تش��كل هايي نيز وجود 
دارند كه فاقد عضوگيري با فش��ارهاي دولتي هستند. 
آنها مجبورند در فضايي كام��ال رقابتي كاالي خود كه 
خدمات ناش��ي از عضويت در تشكل است را ارائه دهند 
و در مقابل منتظر باش��ند كه افرادي مايل به عضويت 
شوند. در ايران باالترين اعضا براي تشكل هايي است كه 
از پش��تيباني قانوني براي عضويت برخوردار هستند در 
حالي كه نگاهي به ليست 100 تشكل غيردولتي داراي 
بيشترين عضو نشان مي دهد كه اكثرا داراي حمايت از 
سوي دولت و قانون براي عضوگيري هستند. در حقيقت 
تشكل ها در ايران با مشكل عضوگيري رو به رو هستند به 
همين دليل تنها تش��كل هايي كه حمايت دولتي دارند 
در جامعه به چشم مي آيند و اكثر تشكل هاي مستقل با 

كمبود اعضا روبه رو هستند. 

 راه هاي عضو گيري در تشكل هاي غيراجباري
طي دهه هاي گذش��ته حاكميت شركتي از مساله يي 
كه بيش��تر مورد توجه ش��ركت هاي عموم��ي بزرگ در 
اقتصادهاي توس��عه يافته بوده به مس��اله يي مورد توجه 
شركت هاي عام و خصوصي در همه كشورها تبديل شده 
است. تشكل هاي كارفرمايي و اتاق هاي بازرگاني هم اكنون 
با مش��كالت حاكميتي مواجه هس��تند كه شركت هاي 
بزرگ از س��ال هاي دهه 1990 با آنه��ا مواجه بوده اند و 
مس��اله حاكميت شركتي براي تش��كل هاي تجاري نيز 
از همان اهميتي برخوردار ش��ده اس��ت ك��ه زماني تنها 
براي ش��ركت ها اهميت داش��ت. حاكميت تشكلي براي 
تشكل هاي كوچك در بازارهاي درحال توسعه نيز همانند 
تش��كل هاي كارفرمايي بزرگ در بازارهاي توس��عه يافته 

داراي اهميت است. 
حاكمي��ت در تش��كل هاي كارفرماي��ي ب��ه مفهوم 
سياس��ت ها، نهادها، سازوكارها و ش��يوه هاي مديريت و 
كنترل آن س��ازمان است. مديريت مطلوب در ايجاد يك 
تش��كل تجاري پويا، پايدار، مستقل و موثر نقش كليدي 
دارد تا بتواند نقش خود را در تقويت منافع اعضاي خود و 
بخش خصوصي در نحوه سياست گذاري در تمامي سطوح 

دولتي به خوبي انجام دهد. 
راهكاره��اي مختلف��ي ب��راي اعم��ال حاكميت در 
س��ازمان هاي غيردولتي وجود دارند كه بسياري از آنها را 
مي توان در تشكل هاي تجاري نيز به كار برد، اما طبيعت 
متمايز تش��كل هاي كارفرمايي نيازمند رويكرد متفاوتي 

اس��ت زيرا اين تشكل ها سازمان هايي مبتني بر عضويت 
هس��تند و مس��ووليت آنها در برابر اعضايي اس��ت كه با 
پرداخت حق عضويت در مديريت آن نيز نقش دارند. اين 
اصول اختياري بوده و با اين هدف معرفي شده اند تا نقطه 
آغازي براي توسعه و بهبود عملكرد مديريتي تشكل هاي 
كارفرمايي باشند، اما اين تشكل ها همچنين بايد از تمامي 
ملزومات قانوني و حقوقي حوزه فعاليت خود پيروي كنند. 
اي��ن اصول با كمك تش��كل هاي كارفرمايي در سراس��ر 
جهان تهيه شده اند كه نش��ان دهنده قابل استفاده بودن 
آنها در همه  مناطق است مساله عضويت و پرداخت حق 
عضويت تش��كل ها از يك فرمول ساده پيروي مي كند. بر 
اساس نظر اعضا بايد خدمات دريافتي از بابت عضويت در 
تشكل بيشتر از حق عضويتي باشد كه به تشكل پرداخت 
مي ش��ود. اين قاعده س��اده باعث ايجاد مشكالت زيادي 
براي تشكل ها شده است. تشكل ها از نظر كارايي در حدي 
نيستند كه خدمات ويژه يي به اعضاي خود ارائه دهند به 
همين دليل اكثر آنها با مس��ائل مالي روبه رو مي شوند و 
نياز دارند براي فعالي��ت از نهادهايي مانند اتاق بازرگاني 
كمك مالي دريافت كنند. براي حل مشكل تشكل ها نياز 
به 2 راه حل كامال احس��اس مي ش��ود. مساله اول داشتن 
برنامه مش��خص براي ارائه خدمات اس��ت. هيات مديره 
هر دوره تش��كل باي��د داراي برنامه يي واض��ح براي ارائه 
خدمات در آن دوره در تشكل باشد و بر اساس آن برنامه 
تشكل به فعاليت بپردازد تا اعضا بر اساس آن خدمت به 
تش��كل عضو شوند. اين مساله در اكثر تشكل هاي بخش 

خصوص��ي وجود ندارد و تش��كل ها نمي دانند كه چگونه 
بايد به اعضاي خود خدمات ارائه دهند. مساله دوم نحوه 
اجراي اين خدمات است. در بعضي از تشكل ها اراده براي 
ارائه خدمات وجود دارد اما س��اختار توانايي اجراي آن را 
ندارد. ساختار حاكميتي تشكل بايد هيات مديره يي ايجاد 
كند كه به راهكارهاي اس��تراتژيك، توس��ه سياست ها و 
نظارت بر اجراي آنها بپردازد. هيات مديره همچنين بايد 
بر انطباق عملكردها با قوانين ملي و س��ازماني، مقررات 
و استانداردهاي اخالقي مربوطه، مديريت مناسب توسط 
كارمن��دان حرفه يي و تضمين ش��فافيت و پاس��خگويي 
نظارت داش��ته باشد. حاكميت و مديريت در تشكل بايد 
جدا از يكديگر باشد و هيات مديره نيز بايد مسووليت هاي 
خ��ود را با هدف دس��تيابي به تعادل ميان تش��كل هاي 

داوطلب محور يا كارمندمحور انجام دهد. 

 مساله تغيير رويكرد در تشكل هاي اجباري
اما در تش��كل هايي كه بحث عضوي��ت در آنها يك 
بح��ث اجباري اس��ت وضعيتي كامال متف��اوت جريان 
دارد. موض��وع روز اتاق بازرگاني يا اتاق اصناف مس��اله 
عضو گيري نيس��ت و اين موض��وع زنگ خطري جدي 
براي اين تش��كل ها محس��وب مي ش��ود. ف��رض كنيم 
سياست دولتي بر اين موضوع قرار گيرد كه بحث كارت 
عضوي��ت اتاق بازرگاني حذف ش��ود. طبيعتا در چنين 
ش��رايطي اتاق بازرگاني با كاهش ش��ديد اعضاي خود 
روبه رو خواهد شد و به تبع آن درآمدهاي اتاق بازرگاني 
با كاهش��ي اساسي روبه رو خواهد بود. همچنين اگر در 
اتاق اصناف اجبار اخذ مجوز از اصناف برداش��ته ش��ود 
در مدتي كمتر از يك س��ال تعداد اعضاي آن به شدت 
كاه��ش خواهد يافت. اين اتفاقاتي اس��ت كه هر زمان 
ممكن است براي اتاق بازرگاني يا اصناف يا هر تشكلي 
كه بر اساس اجبار عضويت خود را تعرف كرده رخ دهد. 
در ات��اق بازرگاني از هم اكنون ب��ا تفكيك بحث كارت 
عضويت و كارت بازرگاني تالش شده تا حدي اين موضوع 
كمرنگ شود اما هنوز اكثريت كارت ها بازرگاني است به اين 
معني كه افراد نه به خاطر خدمات اتاق بلكه به خاطر اجبار 
كارت بازرگان��ي در اتاق عضو هس��تند. در حقيقت برخي 
مسووالن و كارشناسان مي گويند اتاق خصوصي ترين ارگان 
وابسته به دولت و در عين حال دولتي ترين قسمت بخش 
خصوصي است. تا زماني كه عضويت به زور باشد نمي توان 
انتظار داشت كه تشكل بتواند دستاوردي داشته باشد و در 
عين حال تا زماني كه اين تصور در بين مردم رايج اس��ت 
كه تش��كل ها براي نظارت بر آنها ايجاد ش��ده اند نمي توان 
عضويت را تقويت كرد. همين مشكل امروز در اصناف هم 
ديده مي شود و تنها راه حل تقويت تشكل هاي خود ساخته 
با هدف جايگزيني آنها در نظام تشكلي است چرا كه مردم 
تنها در تش��كل هايي عضو خواهند شد كه احساس كنند 
منافع آنها را تامين مي كند. چنين تشكل هايي مي توانند با 
ارائه خدمات مشخص باعث شوند كه اعضا تمايل بيشتري 

به عضويت پيدا كنند. 

عضو اتاق بازرگاني تهران مطرح كرد 

بانك نبايد سودزايي كند



 Mon. August 7. 2017  888   دو شنبه      16مرداد 1396   14  ذي القعده 1438  شماره 
jahan@taadolnewspaper.ir  66420769 

7  جهان
  تعليق عضويت ونزوئال

در اتحاديه تجاري مركوسور
گروه جه�ان| اتحاديه تجاري مركوس��ور عضويت 
ونزوئال را به حالت تعليق درآورد تا فش��ارها بر نيكالس 
مادورو براي منحل كردن مجلس موسس��ان را بيش��تر 
كن��د. با اين حال رييس جمهوري ونزوئال تاكيد كرد كه 
همچن��ان در اين بلوك اقتصادي-تج��اري خواهد ماند. 
اين در حالي اس��ت كه مجلس جديد در نخستين اقدام 
خود با صدور مصوبه يي لوئيزا اورتگا دياز، دادس��تان كل 
اين كش��ور را از مقام خود بركنار كرده است. به گزارش 
رويترز، وزراي خارجه آرژانتين، پاراگوئه، اروگوئه و برزيل 
اين تصميم را در س��ائوپائولو اع��الم كردند و از نيكالس 
م��ادورو، رييس جمهوري ونزوئال خواس��تند تا زندانيان 
را آزاد و فورا روند گذار سياس��ي را آغاز كند. آلويس��يو 
نون��س وزير امور خارجه برزي��ل پس از اين ديدار گفت: 
»ما مي گوييم كش��تار و سركوب ديگر كافي است. ادامه 
اعمال چنين ش��كنجه هايي عليه مردم غيرقابل تحمل 
و غيرممك��ن اس��ت.« نيكالس مادورو س��اعاتي پس از 
اع��الم اين تصميم گف��ت: »ونزوئال هرگز از مركوس��ور 
بيرون نمي رود. قلب، روح و جان ما در مركوس��ور است. 
برخي اوليگارشي ها شامل برزيل يا دولت هاي تابعه نظير 
آرژانتين تالش مي كنند تا ونزوئال را از بلوك مركوس��ور 
بيرون كنند، اما ما هميش��ه در اين بل��وك مي مانيم.« 
مركوسور در دسامبر گذش��ته نيز براي زمان محدودي 
عضوي��ت ونزوئال را به خاطر عدم پي��روي از قوانين اين 
بلوك به تعليق درآورده بود. اما در پي انتخابات جنجالي 
يك ش��نبه گذش��ته در خص��وص مجلس موسس��ان و 
بازداش��ت چندين نف��ر از رهبران اپوزيس��يون ونزوئال، 
مركوس��ور موضع س��خت تري را در رابطه با اين كشور 
اتخاذ كرده اس��ت. همزمان با تعليق عضويت ونزوئال در 
اتحاديه تجاري مركوس��ور، مجلس جديد موسسان كه 
با فشار جناح حاكم براي بازبيني قانون اساسي تشكيل 
شده، لوئيزا اورتگا، دادستان كل اين كشور را بركنار كرد. 
پيش تر يك واحد ۳۰نفري گارد ملي ونزوئال دفتر لوئيزا 
اورتگا دياز در كاراكاس را محاصره كرده بود. لوئيزا اورتگا 
خود تصاوير سربازاني را كه ورودي محل كار او را مسدود 
كرده بودند، در توييترش منتش��ر كرد و نوشت: »من با 
اين محاصره نظامي موافق نيس��تم و به اين وسيله عليه 
اين اقدام غيرقانوني به مراجع ملي و بين المللي شكايت 
مي كنم. « نيكالس مادورو و دولت او هنوز واكنش��ي از 
خود نشان نداده اند. كميس��يون حقوق  بشر قاره امريكا 
از دولت ونزوئال خواست، اقدامات الزم را در جهت حفظ 
جان و سالمتي اورتگا انجام دهد. ايگناسيو آلوارز نماينده 
اورتگا در واشنگتن در اين رابطه تصريح كرد كه دادستان 
كل نقش مهمي در رعايت موازين حقوق بش��ر و آنچه 

از دموكراسي در ونزوئال باقي مانده است، بازي مي كند.

 پاكستان از حمايت طالبان 
دست بردارد

مش��اور امنيت ملي رييس جمه��وري امريكا از دولت 
پاكس��تان خواس��ته به حمايت از طالبان پاي��ان دهد. به 
گزارش آسوش��يتدپرس، هربرت مك مستر همچنين از 
اتخاذ تصميم هاي جديد درباره افغانستان از سوي دونالد 
ترامپ خبر داده اس��ت. مك مس��تر گفته ترامپ آشكارا 
اعالم كرده برخي در منطقه بايد رفتارشان را تغيير دهند. 
وي تاكيد كرده با وجود آنكه پاكس��تان در نبرد با طالبان 
دچار صدمات زيادي ش��ده، اما اقداماتش عليه طالبان را 
گزينشي انجام داده است. پاكستان اتهام حمايت از طالبان 

افغانستان را بي اساس خوانده است. 

  تركيه براي آلماني ها
امن نيست!

رهبر حزب اپوزيسيون تركيه با اشاره به اوضاع داخلي 
تركيه اعالم كرد كه كشورش براي آلماني ها امن نيست. 
به گ��زارش رويترز، كم��ال قليچدار اوغل��و، رهبر حزب 
مردم جمهوري خواه تركيه گفته اس��ت: »در تركيه براي 
هيچ ك��س هيچ تضمين امنيتي وجود ن��دارد. خارجي ها 
زماني به كش��وري مي روند كه در آن كشور قانونمداري، 
عدال��ت و امنيت وجود داش��ته باش��د.« وي در ادامه از 
بازداشت خبرنگاران در تركيه انتقاد كرد. در طول چند ماه 
اخير روابط تركيه و آلمان دچار تنش شده است. در همين 
راس��تا چندي پيش، بعد از بازداشت 6 فعال حقوق بشر 
از جمله يك تبعه آلماني توس��ط پليس تركيه، برلين به 
شهروندان خود براي سفر به اين كشور هشدار داده است. 

 توقيف امالك خانواده 
نوازشريف در لندن 

ام��الك چندين ميليون پوندي خانواده نخس��ت وزير 
)سابق( پاكس��تان در لندن احتماال در جريان تحقيقات 
درب��اره و فس��اد مالي آنها توقيف مي ش��ود. ب��ه گزارش 
ديلي ميل، نوازشريف نخس��ت وزير بركنار شده پاكستان 
به تازگي توس��ط ديوان عالي اين كش��ور به اتهام فس��اد 
مالي رد صالحيت شده است. حسن شريف 41ساله پسر 
نخست وزير بركنار شده پاكستان در لندن زندگي مي كند، 
دس��ت كم 15 خانه و دفت��ر در بريتانيا دارد و هيچ منبع 
مش��خص درآمدي هم ندارد. او اتهام��ات عليه پدرش را 
توطئه دانسته است. تيم مشترك تحقيقاتي در پاكستان 
مش��خص كرده كه نوازش��ريف تعدادي شركت در لندن 
تاس��يس كرده است. بازرسان مي گويند كه اين دارايي ها 
از طريق راه هاي غيررس��مي و غيرعادي به دست آمده و 
حس��ن شريف 41س��اله به نيابت از خانواده در لندن اين 

شركت ها را تاسيس و اموال را اداره مي كند. 

  داعش 26 كشاورز افغان
را تيرباران كرد

داعش 26 كش��اورز ربوده  شده را در سرپل افغانستان 
به گلوله بس��ت. به گزارش س��الم وطندار، افراد به دستور 
ش��يرمحمد غضنفر، يكي از فرماندهان داعش در روستاي 
ميرزااولنگ تيرباران شده اند. به گفته مقام هاي محلي اين 
كشاورزان ربوده شده پس از درگيري ميان داعش، طالبان 
و نيروهاي دولتي كش��ته ش��ده اند. روس��تاي ميرزااولنگ 
شهرستان صياد سرپل دو روز پيش به دست طالبان سقوط 

كرد و پس از آن داعش نيز به اين شهرستان هجوم برد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

شوراي امنيت تحريم هاي سنگيني را عليه پيونگ يانگ وضع كرد

تباني ترامپ با چين در ماجراي تحريم 

آمادگي لندن براي پرداخت 40 ميليارد يورو هزينه خروج

بريتانيا بازار واحد اروپايي را از دست مي دهد؟
گروه جهان| طال تسليمي| 

در جديدترين تحوالت مربوط به برگزيت، س��ه منبع 
آگاه كه نخواستند نام شان فاش شود، اعالم كردند كه 
بريتانيا آماده است به عنوان بخش��ي از توافق خروج، 
ت��ا 4۰ ميليارد يورو به اتحاديه اروپا بپردازد تا ش��ايد 
بدين ترتيب يكي از موانع مذاكرات برداش��ته شود. با 
اين حال، به  نظر مي رسد كه بريتانيا براي اين پيشنهاد 
انگيزه مهم تري دارد و شرط پرداخت مبلغ ۳6 ميليارد 
پون��دي »هزين��ه جدايي« تنها با اين ش��رط صورت 
خواهد گرفت كه دوطرف بالفاصله پس از نهايي سازي 
تواف��ق برگزيت، تواف��ق ديگري را در مورد ش��رايط 
توافق هاي تجاري به امضا رسانيده باشند. اين درحالي 
است كه نگراني ها در مورد شرايط تجاري پسابرگزيت 
اخيرا به مناقش��اتي در كابينه ترزا مي  منجر ش��ده و 

اعتراض بسياري از تجار را در پي داشته است. 
روزنامه ساندي تلگراف، با انتشار گزارشي به نقل از 
سه منبع آگاه به استراتژي مذاكراتي بريتانيا نوشت كه 
لندن خود را براي پرداختي مبلغي تا سقف 4۰ميليارد 
يورو آماده كرده اس��ت؛ اگرچ��ه اتحاديه اروپا مبلغي 
حدودا 6۰ ميليارد يورويي را درنظر دارد و پيش��رفت 
قابل توج��ه در حل مش��كل بدهي بريتاني��ا را پيش 
از آغاز مذاكرات بر س��ر مس��ائل پيچيده يي همچون 
توافق ه��ا و تصميم گيري هاي تجاري آتي، خواس��تار 
اس��ت. بخش دولتي مس��وول گفت وگوهاي برگزيت 
تاكن��ون از اظهارنظ��ر در مورد اين مقال��ه خودداري 
كرده اس��ت. دولت ترزا مي  هنوز به طور رسمي اعالم 
نكرده كه حاضر اس��ت چه رقمي براي خروج بپردازد. 
پيش از انتخابات سراسري، نخست وزيري و مشاوران 

وي موضع س��خت گيرانه يي در اين زمينه داش��تند و 
مي گفتند حتي يك پوند ه��م نخواهند پرداخت؛ اما 
پس از شكست س��نگين حزب محافظه كار و ناتواني 
حزب در كسب اكثريت پارلماني، موضع مذاكراتي ترزا 
مي  نيز تضعيف شده و اكنون به نظر مي رسد كه لندن 

آماده است در اين زمينه مصالحه كند. 
انتظار مي رود مقامات بريتانيا در دور بعدي مذاكرات 
 با بروكس��ل پرداخت س��االنه 1۰ ميليارد يورو براي
 سه س��ال متوالي و پس از ترك اتحاديه اروپا در ماه 
مارس س��ال 2۰19 را پيش��نهاد دهن��د و پس از آن 
به نهايي س��ازي جزئيات گفت وگوهاي تجاري به طور 
م��وازي با مذاك��رات خ��روج، بپردازن��د. در حقيقت 
پيش��نهاد پرداخت هزينه خروج به عنوان بخش��ي از 

توافق متشكل از توافق تجاري صورت مي گيرد. 
ي��ك مقام  مطل��ع گف��ت: »مي دانيم ك��ه موضع 
اتحاديه اروپا 6۰ ميليارد يورو اس��ت، اما حداقل مبلغ 
حقيقي 5۰ميليارد يورو است. رقم موردنظر ما بيشتر 
ب��ه ۳۰ميليارد يورو نزديك اس��ت، ام��ا رقم حقيقي 
قابل پذيرش از طرف ما 4۰ ميليارد يورو اس��ت؛ حتي 
اگر مردم و سياس��تمداران هنوز به اين نقطه نرسيده 

باشند.«
منب��ع آگاه دوم نيز گفت: »مبلغ نهايي قابل قبول 
براي بريتانيا ۳۰ تا 4۰ ميليارد يورو اس��ت.« سومين 
منبع نيز اف��زود كه ترزا مي  ب��ا پرداخت ۳۰ميليارد 
 يورو مش��كلي ندارد. ديويد ديويس وزير برگزيت، روز

 2۰ جوالي گفت كه بريتانيا به تعهداتش به اتحاديه 
اروپا احت��رام مي گذارد، اما از تاييد اينكه كش��ورش 
هزين��ه موردنظر اتحادي��ه را پرداخت مي كند يا خير 

خودداري كرد. بوريس جانسون وزير خارجه بريتانيا و 
يكي از حاميان سرسخت برگزيت، ماه پيش گفت كه 
اتحاديه اروپا از درخواست هزينه گزاف، چيزي عايدش 
نمي شود. ميش��ل بارنيه مذاكره كننده ارشد اتحاديه 
اروپا، تاكنون به طور رس��مي رقمي را به عنوان هزينه 
خروج اعالم نكرده اس��ت؛ اين هزينه سهم بريتانيا در 
پروژه هاي اتحاديه اروپا كه پيش تر بر س��ر آنها توافق 
شده، حقوق بازنشستگي كاركنان و ديگر هزينه ها را 

شامل مي شود. 
هفت��ه پيش بانك مركزي بريتاني��ا اعالم كرد كه 
بي ثباتي ها و نگراني ها در مورد برگزيت بر اقتصاد اين 
كشور سايه انداخته است. فيليپ هاموند وزير دارايي، 
س��عي دارد از هرگونه آش��فتگي بيش��تر در تجارت 
جلوگيري كند و به همين منظور درنظر گرفتن »دوره 
انتقالي خروج« را پيشنهاد كرد كه البته اين مساله با 

مناقشات بسيار در كابينه ترزا مي  همراه بود. 
گمانه زني ها درم��ورد آمادگي دولت ترزا مي  براي 
پرداخ��ت هزينه خ��روج چند هفته پ��س از دور دوم 
مذاكرات و در حالي مطرح ش��د كه طرف بريتانيايي 
معتقد است اروپايي ها رقم جدايي را عمدا و براي وادار 
كردن لندن به حل مسائلي همچون حقوق شهروندان 
و آينده مرز ايرلند پيش از آغاز مذاكرات تجاري، مطرح 
كرده اند. اتحاديه اروپا دستيابي به توافقنامه يي در مورد 
حقوق شهروندان اين اتحاديه كه مقيم بريتانيا هستند 
و همچنين در مورد كنترل هاي مرزي بين جمهوري 
ايرلند و استان ايرلند شمالي بريتانيا را تا ماه اكتبر و 
پيش از آغاز گفت وگوها در مورد تجارت و ديگر مسائل 

خواستار است. 

جمعي از مديران تجارت ها روز جمعه دولت بريتانيا 
را ترغي��ب كردند كه مهلت نهايي برگزيت در س��ال 
2۰19 را براي مديريت همه توافق هاي تجاري و ديگر 
برنامه ريزي ه��ا پيش از ترك اتحادي��ه اروپا، به تعويق 
اندازد. از سوي ديگر، گمانه زني هايي در مورد احتمال 
برگشت از برگزيت مطرح مي شود؛ اما گزينه محتمل تر 
براي بريتانيا پيوستن به منطقه اقتصادي اروپا همانند 
نروژ، ايس��لند و ليختن اشتاين است. چنين اتفاقي به 
بريتانيا در اجراي قوانين اتحاديه اروپا تا اندازه يي آزادي 
عمل مي دهد و برخي بر اين باورند كه بهترين گزينه 

هر دو طرف براي حفظ روابط تجاري ديرينه است. 
اگر بريتانيا نتواند توافق خروج را به نتيجه برساند، 
رواب��ط تجاري اين كش��ور و اتحادي��ه اروپا بر مبناي 
قوانين س��ازمان تجارت جهاني خواهد بود كه امكان 
 اعم��ال تعرفه ها و بازرس��ي هاي گمرك��ي را براي هر 

دو ط��رف فراهم مي آورد و البته مس��ائل حل نش��ده 
بس��ياري را پي��ش خواه��د آورد. رومان��و پ��رودي 
نخست وزير پيش��ين ايتاليا كه در سال هاي 1999 تا 
2۰۰4 رياست كميس��يون اروپا را برعهده داشت، در 
مصاحبه با »آبزرور« گفت كه براي دستيابي به توافق 
»مصالحه يي تاريخي« نياز اس��ت: »شايد كارشناس 
اقتصادي بودن زيادي بدبينم كرده، اما شايد هم هنوز 
عواقب اقتصادي حقيقي برگزيت درك نش��ده است. 
به همين دليل اس��ت كه اكنون به اين باور رس��يده ام 
كه براي دس��تيابي به توافق به مصالحه نياز اس��ت و 
نه به برگزاري مجدد همه پرسي كه اين  روزها بيشتر 
و بيش��تر از آن در محافل خصوصي صحبت مي شود! 
من فك��ر مي كنم چنين اتفاقي غيرممكن يا بس��يار 
دشوار است، اما يافتن راهي براي مصالحه مي تواند از 

خودكشي جلوگيري كند.«

گروه جهان|
 ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متح��د در واكنش به 
آزمايش هاي موشكي جديد، تحريم هاي گسترده يي را 
عليه كره شمالي تصويب كرد؛ تحريم هايي كه مي تواند 
يك سوم از درآمدهاي صادراتي پيونگ يانگ را كاهش 
دهد. در همين حال نش��ريه فوربس در گزارش��ي از 
توافق هاي پش��ت پرده دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا، با چين خبر داده و نوشته كه امريكا براي راي 
مثبت پكن به تحريم هاي كره ش��مالي، هزينه زيادي 

داده است. 
به گزارش يورونيوز، تحريم هاي جديد كره شمالي 
بر صادرات زغال سنگ، آهن، سنگ آهن، سرب، سنگ 
سرب و غذاهاي دريايي متمركز است و سرمايه گذاري 
خارج��ي در اين كش��ور را هدف گرفته اس��ت. طبق 
قطعنامه مصوب شوراي امنيت، تاسيس شركت هاي 
مشترك جديد با كره شمالي و نيز سرمايه گذاري هاي 
جديد در ش��ركت هاي مش��ترك فعلي ممنوع شده 
اس��ت. پرهيز از افزايش تعداد كارگران كره شمالي در 
خارج از اين كشور نيز بخش ديگري از تحريم هاست. 
اي��ن تحريم ها ك��ه مي تواند س��االنه ت��ا يك ميليارد 
دالر )يك س��وم از درآمد ۳ ميلي��ارد دالري صادرات 
كره ش��مالي( را كاهش دهد، به وي��ژه در ارتباط با دو 
آزمايش موش��ك بالس��تيك قاره پيما در ماه جوالي 
وضع ش��ده اس��ت. توقف صادرات نفت به كره شمالي 
كه در پيش نويس امريكا پيش��نهاد شده بود، در متن 

قطعنامه حذف شده است. 
نيكي هيلي س��فير امريكا در س��ازمان ملل متحد، 
دقايقي پس از تصويب تحريم هاي جديد ضمن تقدير از 
چين گفت: »امروز شوراي امنيت سازمان ملل مجازات 
برنامه موش��ك هاي بالستيك كره شمالي را به سطحي 
جديد ارتقا داد. امروز، شوراي امنيت سازمان ملل متحد 
يكپارچه شد تا به ديكتاتور كره شمالي هشدار دهد. ما 
نشان داديم كه رفتارهاي غيرمسووالنه و بي توجهي اين 
رژيم هزينه هاي سنگيني برايش در پي خواهد داشت.«

 زد و بند پشت پرده؟
قطعنامه تحريم عليه كره ش��مالي ب��ه اتفاق آرا 
تصويب شده و امريكا و چين در تنظيم آن همكاري 

كرده اند. س��اعتي پ��س از تصويب اي��ن قطعنامه، 
ترامپ در حس��اب كاربري خ��ود در توييتر به راي 
چين و روسيه همراه امريكا، به تحريم ها اشاره كرد 
و در پست ديگري نوشت: »قطعنامه شوراي امنيت 
س��ازمان مل��ل متح��د، گس��ترده ترين تحريم هاي 
يك جايي ا ست كه تاكنون عليه كره شمالي تصويب 

شده است.«
اما به نظر مي رس��د كه امريكا براي به س��رانجام 
رس��يدن اين تحريم ها هزينه سنگيني متقبل شده 
است. نشريه فوربس يك ش��نبه با اشاره به حمايت 
چين از تحريم هاي كره ش��مالي از به تعويق افتادن 
دس��تور ترامپ ب��راي تحقيقات درب��اره رويه هاي 
تجاري چين خبر داده و نوشته كه رييس جمهوري 
امريكا براي همراه كردن چين در راي به تحريم هاي 

كره شمالي حاضر شده تا اين فرمان خود را كه قرار 
بود جمعه اعالم شود به تعويق بيندازد. 

بنا بر اين گزارش، مقام هاي تجاري دولت امريكا 
انتظار داش��تند ترامپ جمعه با استفاده از يك بند 
قانوني كه سال هاس��ت از آن استفاده نشده، دستور 
دهد تا درباره رويه هاي تجاري چين تحقيق ش��ود. 
مقام ه��اي امريكايي پيش تر گفت��ه بودند كه دولت 
ترام��پ قص��د دارد ب��ه زودي تحريم هاي��ي تجاري 
را به منظ��ور وادار ك��ردن پكن ب��ه رعايت جدي تر 

مالكيت معنوي، عليه چين وضع كند.
ب��ر اي��ن اس��اس، پكن باب��ت س��رقت مالكيت 
معنوي س��خت تر توبيخ ش��ده و مجبور خواهد شد 
تعهدات مربوط به انتقال فناوري پيش��رفته را براي 
ش��ركت هايي كه خواهان ورود به بازار اين كش��ور 

هس��تند، كاهش ده��د. فوربس با اش��اره به اينكه 
تحريم هاي كره ش��مالي ب��راي اياالت متحده هزينه 
س��نگيني داشته، به نقل از آلن تونلسون كارشناس 
اقتصادي مقيم واش��نگتن، نوشته است: »اگر چين 
به راس��تي نگران فعاليت هاي موش��كي و هسته يي 
كره ش��مالي اس��ت نيازي نيس��ت كه ترامپ براي 

تامين منافع پكن به چين جايزه بدهد.«
9۰ درصد تبادالت تجاري كره ش��مالي با چين 
اس��ت. بر اين اس��اس ترام��پ و ش��ماري ديگر از 
رهبران غرب به طور مشخص از پكن خواسته  بودند 
تالش بيشتري براي جلوگيري از اقدامات نظامي و 

هسته يي پيونگ يانگ، انجام دهد.
پك��ن اما از درخواس��ت هاي مك��رر امريكا براي 
اعمال فشار بيش��تر بر كره شمالي، انتقاد كرده و از 

واشنگتن خواس��ته بود به آنچه »فرضيه مسووليت 
چين در قبال كره ش��مالي« توصي��ف كرده، خاتمه 

دهد. 

 درخواست چين از كره شمالي 
در همي��ن ح��ال رويترز نوش��ته، پ��س از وضع 
تحريم هاي جديد ش��وراي امنيت عليه كره ش��مالي، 
وزراي خارجه چين و كره ش��مالي در فيليپين ديدار 
كرده و طرف چيني به صراحت از كره شمالي خواسته 
به آزمايش هاي موش��كي و هسته يي خود پايان دهد. 
»وانگ ي��ي« وزير خارجه چين كه ب��راي حضور در 
نشست آ.س��ه.آن به مانيل، پايتخت فيليپين رفته به 
خبرنگاران گفته ك��ه در اين ديدار تاكيد كرده كه به 
نفع كره شمالي است تصميم درست و هوشمندانه يي 
بگيرد. وانگ يي درباره پاسخ وزير خارجه كره شمالي 
به اين درخواس��ت توضيحي نداده است. گفته شده، 
وزير خارجه چين همچنين از كره شمالي خواسته در 
واكنش به قطعنامه جديد خود آرامش به خرج دهد. 
اين درحالي است كه خبرگزاري كره جنوبي ادعا كرده 
تحريم ه��اي جديد پيونگ يان��گ را در ادامه اقدامات 

تحريك آميز خود جري تر خواهد كرد. 
وزي��ر خارجه چين همچنين از تم��ام طرف هاي 
دخيل در مناقش��ه هس��ته يي كره ش��مالي خواسته 
به مي��ز مذاكرات 6جانبه بازگردند. اين گروه ش��امل 
امريكا، چين، كره ش��مالي، روسيه، كره جنوبي و ژاپن 
است. وانگ يي گفته است: »تحريم ها عليه كره شمالي 
ضروري است اما هدف نهايي نيست. هدف از آغاز اين 
مذاكرات آوردن مساله هسته يي شبه جزيره كره بر سر 
ميز مذاكره و يافتن راه حلي از طريق مذاكرات تا زمان 
خلع سالح هسته يي شبه جزيره كره و برقراري ثبات 

در اين منطقه است.«
گفته ش��ده، ركس تيلرس��ون  وزير خارجه امريكا 
كه براي حضور در نشس��ت آ.سه. آن به فيليپين رفته 
در واكنش به درخواس��ت چين ب��راي آغاز مذاكرات 
6جانبه گفته است: »اياالت متحده هم به دنبال مذاكره 
با كره ش��مالي اس��ت اما فكر مي كند ك��ه مذاكرات 
ت��ا زماني كه پيونگ يان��گ تمايل دارد ت��ا برنامه هاي 

هسته يي خود را ادامه دهد، بي ثمر است.«

 درخواست واشنگتن از اربيل
براي تعويق همه پرسي استقالل

 تغيير مواضع عربستان 
در برابر بشار اسد

 توافق »آسه  آن« و چين درباره
درياي چين جنوبي 

گروه جهان 
يك منبع مخالف سوري اعالم كرده كه وزير خارجه عربستان به هيات عالي مذاكرات 
)مخالفان مورد حمايت عربستان( گفته است كه بشار اسد در قدرت باقي مي ماند. روسيا 
الي��وم از يك منبع مخالف س��وري نقل ك��رد كه عادل الجبير در ديداري كه روز س��وم 
آگوست با نمايندگان هيات عالي مذاكره كنندگان مخالف سوري داشته به آنها گفته كه 
بشار اسد در قدرت باقي مي ماند و بايد طبق اين واقعيت وارد مذاكرات آتي شد؛ اقدامي 
كه مي تواند نش��انه يي از تغيير در مواضع عربستان باشد. ظاهرا عادل الجبير به مخالفان 
س��وري گفته است كه هيات عالي مذاكرات بايد به ديدگاهي جديد دست يابد و در غير 
اين صورت، كشورها بدون جلب نظر مخالفان به دنبال راه حلي براي سوريه خواهند بود. 
اين منبع مخالف گفت: »جبير به مخالفان س��وري گفته بايد چشم انداز جديدي بيابند 
وگرنه كش��ورهاي ديگر درباره سوريه مذاكره مي كنند و مخالفان در آن مذاكرات جايي 
نخواهند داش��ت. وقايع رخ داده بدين معناس��ت كه امكان بركناري بشار اسد )از قدرت( 
در اوايل مرحله انتقالي وجود ندارد و ما بايد درباره مدت باقي ماندن او در مرحله انتقالي 
و صالحي��ت او در آن مرحل��ه رايزني كنيم. « وي گفته كه پايان نقش »رياض حجاب«، 
هماهنگ كننده هيات مخالفان سوري در كنفرانس رياض اعالم خواهد شد. عادل الجبير 
اخيرا با رياض حجاب، هماهنگ كننده هيات عالي مخالفان س��وري در مذاكرات ژنو و از 
فرماندهان »ارتش آزاد س��وريه« ديدار كرده اس��ت كه نتيجه آن توافق بر س��ر برگزاري 
نشست جديد مخالفان در رياض بود. در جريان اين ديدار، عادل الجبير و رياض حجاب به 
بررسي آخرين تحوالت در سوريه و نتايج نشست هاي ژنو پرداختند. اين در حالي است كه 
به گفته سازمان ديد بان حقوق بشر سوريه، ارتش سوريه آخرين شهر بزرگ تحت كنترل 
نيروهاي داعش در اس��تان حمص را آزاد كرده اس��ت. اين شهر در 5۰ كيلومتري استان 
ديرالزور قرار دارد. اين گروه ديد بان حقوق بشر سوريه كه اعضاي آن را مخالفان بشار اسد 
تشكيل مي دهند از آزادي شهر السخنه در استان حمص از چنگ نيروهاي داعش خبر داد 
و اعالم كرد: اين شهر روز شنبه بعد از آتش سنگين توپخانه يي و حمالت هوايي روسيه 

آزاد شد. دولت سوريه تاكنون اين خبر را به صورت رسمي تاييد نكرده است. 

گروه جهان 
رسانه هاي عربي از نامه محرمانه واشنگتن به اربيل با هدف درخواست براي تعويق در 
برگزاري همه پرسي استقالل خبر دادند. به گزارش ايسنا و به نقل از الميادين منابع كرد 
اعالم كرده اند كه سفارت امريكا در بغداد به اقليم كردستان عراق نامه محرمانه فرستاده 
و در آن خواس��تار تعويق در برگزاري همه پرسي درباره استقالل كردستان شده كه قرار 
است 25 سپتامبر برگزار شود. اين منابع ضمن افشاي مضمون اين نامه محرمانه سفارت 
امريكا در بغداد گفته اند كه اربيل مخالفتي با تعويق همه پرسي ندارد. شوان رابر، يكي از 
رهبران حزب اسالمي كردستان نيز پيش تر تعويق همه پرسي را بعيد ندانسته بود. وي 
تاكيد كرده بود، بايد قبل از همه پرسي مواضع كردستان در خصوص مسائل سرنوشت ساز 
يكسان شود. گمانه زني ها درباره برگزاري همه پرسي استقالل كردستان در شرايطي باال 
گرفته كه ايران، تركيه و دولت عراق با ابراز نسبت به چنين اقدامي، مخالفت جدي خود 
را با هرگونه تغيير در تماميت ارضي كشورهاي منطقه اعالم كرده اند. اياالت متحده نيز 
بارها مخالفت خود را با چنين اقدامي اعالم كرده است. در تازه ترين مورد برت مك گورك، 
نماينده ويژه دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا در ائتالف بين المللي عليه داعش گفته 
اس��ت كه اين همه پرسي فكر خوبي نيس��ت و به احتمال زياد پيامدهاي فاجعه باري به 
همراه خواهد داش��ت. تركمن هاي عراق نيز با اين همه پرسي مخالفت كرده اند. هجران 
كازانجي، نماينده جبهه تركمن هاي عراق در تركيه گفته كه جمعيت تركمن هاي كشور 
عراق مخالف هرگونه تجزيه طلبي و برگزاري همه پرسي استقالل در اقليم كردنشين عراق 
است. كازانچي هفته گذشته در آنكارا گفته كه اعالم استقالل اقليم كرد عراق به ايجاد 
چنين توقعي براي عرب ها، تركمن ها و يزيدي ها منجر ش��ده و در نهايت باعث تجزيه 
كشور عراق خواهد شد. نشريه واشنگتن پست نيز چندي پيش نوشت كه همه پرسي و 
اعالم استقالل به طور قطع جنگ هاي داخلي جديدي بر كردستان عراق تحميل خواهد 
كرد. وب س��ايت رسمي اقليم كردس��تان عراق و احزاب كرد عراقي حدود يك ماه پيش 
بدون حضور دو حزب سياسي در نشستي با مسعود بارزاني رييس اقليم، تصميم گرفتند 

كه همه پرسي استقالل اقليم كردستان عراق را 25 سپتامبر برگزار كنند. 

گروه جهان 
وزراي خارجه كش��ورهاي جنوب  شرق آس��يا و چين يك شنبه روي چارچوب 
يك مرامنامه در درياي چين جنوبي به توافق رس��يدند؛ گرچه آنها اين حركت را 
پيشرفت دانستند اما بسياري از منتقدان آن را تاكتيكي براي تقويت توان دريايي 
چين در نظر گرفتند. به گزارش رويترز، اين توافق به دنبال ارتقاي »اعالميه رفتار 
طرفين« در درياي چين جنوبي مصوب سال 2۰۰2 بود؛ توافقي كه عمدتا از سوي 
كش��ورهاي مدعي خصوصا چين كه 7جزيره در آب هاي مورد مناقش��ه س��اخته و 
۳مورد از اين جزاير را به باند پرواز، موش��ك هاي زمين به هوا و رادار مجهز كرده، 
ناديده گرفته ش��د. گرچ��ه تمام طرفين مي گويند، چارچ��وب مذكور تنها طرحي 
كلي از قوانيني اس��ت كه بايد اجرا ش��ود اما منتقدان تاكي��د دارند كه ناتواني در 
ال��زام آور كردن آنها يا ايجاد مكانيس��مي براي حل مناقش��ات، ترديدهايي درباره 
اثرگذار بودن آن ايجاد مي كند. وانگ يي، وزير خارجه چين مي گويد، تصويب اين 
چارچوب بنياد محكمي براي مذاكراتي ايجاد مي كند كه امس��ال آغاز مي شود اما 
اين در صورتي اس��ت كه اوضاع در درياي چين جنوبي به صورت كلي ثابت بماند 
و هيچ فش��اري از خارج از كشورهاي عضو وارد نش��ود. با افزايش قدرت اقتصادي 
چين و توس��عه بي س��ابقه توانمندي نظامي آن، اين كشور اكنون در پي گسترش 
حوزه س��رزميني خود در درياهاي اطراف اين كشور است، همين مساله باعث بروز 
اختالفات متعددي بين چين از يك طرف و ديگر كشورهاي همجوار آن در درياي 
جنوبي و درياي ش��رقي چين شده است. اين اختالفات سبب شده كه چشم انداز و 
دورنماي صنعت فراساحل درياي جنوبي چين به يكي از موضوعات روز دنيا تبديل 
ش��ود. درياي جنوبي چين، دريايي حاشيه يي اس��ت كه بخشي از اقيانوس آرام به 
شمار مي آيد و ناحيه يي حدود ۳/5ميليون كيلومترمربع از سنگاپور تا تنگه تايوان 
را در برمي گيرد. اين دريا پس از 5 اقيانوس جهان، بزرگ ترين ناحيه دريايي جهان 
اس��ت. در اي��ن دريا همچنين بالغ بر صدها جزيره وج��ود دارد كه در مجموع يك 

مجمع الجزاير را تشكيل مي دهند.
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پرونده8
 ديگر نيازي به استعالم
از چند سازمان  نيست

حتما براي شما هم پيش آمده كه براي گرفتن مجوز 
ساخت و س��از، كسب و كار يا انجام پاره يي امور اداري 
به ش��ما گفته اند كه نيازمند اخذ اس��تعالم از نهادهاي 
ديگر هستيد. روندي كه گاهي شما را در دام بروكراسي 
عري��ض و طويل گرفتار مي كرد. حاال و با ش��كل گيري 
رخدادي تازه در عرصه فناوري اطالعات مي توان اميدوار 
بود تا سال هاي آينده از حجم بروكراسي يا به اصطالح 
كاغذبازي اداري كاسته شود با نزديك شدن به تكميل 
نهايي طرح شبكه ملي اطالعات به عنوان زيرساخت 
و بس��تري براي افزايش س��رعت اينترنت بايد گفت 
كه اين ش��بكه عالوه ب��ر افزايش امني��ت اطالعاتي 
كش��ور، كاهش روند طوالني بروكراسي و تبادل داده 
بين س��ازمان هاي دولتي و درنهايت تس��هيل انجام 
امور اداري ب��راي مردم، الزامات��ي را نيز مي طلبد تا 
اي��ن پروژه عظيم و پر س��ر و ص��داي دولت يازدهم 
بتواند براي كش��ور مفي��د فايده باش��د. يكي از اين 
الزامات توليد محتوا براي اس��تفاده از ظرفيت عظيم 
و بالقوه اين شبكه است چرا كه شبكه ملي اطالعات 
ب��ه رايانه يي عظيم مي ماند كه ب��ه خودي خود تنها 
يك س��خت افزار است كه بايد با محتواها و داده هاي 

مختلف و متنوع به آن رونق داد. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در مورد اهميت 
توليد محتوا براي ش��بكه ملي اطالعات گفته بود: ما 
تولي��د محتوا را برابر با توليد ث��روت خواهيم كرد تا 
همه بخش ه��اي خصوصي به ميدان بيايند. به نظرم 
ما دولتي ها بايد كمتر در مورد ش��بكه ملي اطالعات 
صحبت كنيم. هرچه بخش خصوصي بيشتر در مورد 
ش��بكه ملي اطالعات صحبت و فعالي��ت كند مردم 
بيش��تر اعتماد مي كنند. بخش خصوصي زبان مردم 

را بهتر از ما دولتي ها بلد است. 
وي همچني��ن در س��ال ۹۵ و بس��يار پيش��تر از 
عملياتي س��ازي فاز س��وم ش��بكه ملي اطالعات در 
س��ال ۹۶ بر ض��رورت تولي��د محتوا توس��ط بخش 
غيردولتي تاكيد ك��رده و گفته بود: توليد محتوا كار 
بخ��ش خصوصي بوده و كار دولت نيس��ت. تنها كار 
كارشناس��ي و مش��اوره در مورد قوانين و مقررات به 
هم��راه تعيين تعرفه ه��ا كار دولت و بخش حاكميت 
است اما توليد محتوا بايد در بخش خصوصي باشد و 

از مردم براي محتوايي كه دارند پول بگيرند. 
در همين زمينه او اخيرا و در مراسم افتتاح فاز سوم 
شبكه ملي اطالعات، اعالم كرد كه امروز زيرساخت هاي 
اين شبكه  آماده هستند و تنها كمبود اين شبكه، محتوا 
و خدم��ات اس��ت و در اين رابطه بايد اپليكيش��ن ها و 
پلتفرم هاي مختلفي در داخل كشور تهيه شود كه مردم 

همه نياز خود را از داخل تامين كنند. 
از ض��رورت توليد محتوا توس��ط بخش خصوصي 
و م��ردم كه بگذريم، بحث توليد محتوا توس��ط خود 
دس��تگاه هاي حاكميتي نيز بس��يار مهم اس��ت. اگر 
همه وزارتخانه هاي دولتي و دس��تگاه هاي حاكميتي 
غيردولتي همچون قوه قضاييه در قرار دادن اطالعات 
خود روي ش��بكه ملي اطالعات اهتم��ام بورزند، در 
كشور صاحب يك شبكه يكپارچه اطالعاتي خواهيم 
بود كه قادر است به عنوان يك بانك عظيم اطالعاتي 
به نيازهاي بروكراتيك كش��ور پاس��خ دهد. به طوري 
ك��ه اگر يك س��ازمان دولتي براي مث��ال بخواهد از 
س��وابق يك متقاضي اس��تخدام در ادارات مربوط به 
خود آگاهي يابد، ديگر نياز به گرفتن اس��تعالم هاي 
گوناگ��ون و جداگانه فرد از نهادهاي مختلف نخواهد 
ب��ود؛ امري كه هم در زم��ان و هم در هزينه ها باعث 

صرفه جويي مي شود. 
محمود حق وردي معاون فناوري اطالعات سازمان 
مي��راث فرهنگي و گردش��گري  با اع��الم آمادگي اين 
س��ازمان براي همكاري در ش��بكه مل��ي اطالعات در 
خصوص مزاياي اين شبكه ملي اظهار كرد: شبكه ملي 
اطالعات بس��تري را فراهم مي كند ت��ا وزارتخانه هاي 
مختلف به صورت پنجره يي واحد با هم در ارتباط باشند 
و بتوانند از اطالعات و خدمات يكديگر استفاده كنند، 
چرا كه بس��ياري از خدمات سازمان ها به مردم قبل از 

نهايي شدن بايد با سازمان هاي ديگر هماهنگ شود. 
وي درب��اره مزاياي راه اندازي ش��بكه ملي اطالعات 
به ايس��نا، گفت: زماني كه شبكه ملي اطالعات به طور 
كامل راه اندازي شود، خود به خود دولت الكترونيكي نيز 
محقق مي شود. در فضاي شبكه ملي اطالعات و دولت 
الكترونيكي انجام امور اداري به لحاظ زماني و كاغذبازي 

اداري بسيار به صرفه تر مي شود. 
معاون فناوري اطالعات س��ازمان ميراث فرهنگي و 
گردشگري با ارائه مثالي براي توضيح مزاياي شبكه ملي 
اطالعات گفت: فرض كنيد ش��خصي مي خواهد مجوز 
ساخت يك هتل را دريافت كند. اين شخص نياز به اخذ 
تاييديه از س��ازمان هاي مختلف براي انجام پروژه خود 
دارد، اما در فضاي ش��بكه ملي اطالعات اين فرد ديگر 
به س��ازمان هاي مختلف براي انجام اس��تعالم مراجعه 
نمي كند، بلكه تنها از يك س��ازمان كه قرار است از آن 

كسب مجوز كند همه اين استعالم ها انجام مي شود. 
معاون فناوري اطالعات سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردشگري با ارائه دستاوردهاي اين 
سازمان در راس��تاي تحقق دولت الكترونيكي اظهار 
 G۲C، كرد: س��ازمان ميراث فرهنگي در سه زمينه
G۲G، G۲B خدمات خود را توس��عه داده است كه 
برخي دس��تاوردهاي اين س��ازمان نيز در نمايشگاه 

الكامپ به نمايش درآمد. 
ح��ق وردي در ادام��ه با ارائ��ه ليس��تي از خدمات 
الكترونيكي ارائه شده در اين سازمان ادامه داد: از جمله 
س��امانه هاي الكترونيكي نوين سازمان ميراث فرهنگي 
س��امانه صدور مجوز، راه اندازي ش��ركت هاي خدمات 
مس��افراتي و گردشگري اس��ت كه مردم از طريق اين 
سامانه مي توانند به راحتي و بعد از گرفتن كد رهگيري 
سيس��تم از طريق سامانه پيامكي پيگير وضعيت ثبت 

مجوز خود باشند. 
وي در ادام��ه گفت: يك��ي از ديگر دس��تاوردهاي 
الكترونيك س��ازمان ميراث فرهنگ��ي، تي نماد يا نماد 
گردشگري است كه براي جلوگيري از كالهبرداري هايي 
كه از طريق بازاريابي هاي غيرقانوني گردش��گري ايجاد 
ش��د. اين سيس��تم با هماهنگ��ي س��اير وزارتخانه ها 
راه اندازي ش��ده اس��ت كه هر شركتي كه مجوز قانوني 
فعاليت در حوزه گردش��گري داش��ته باشد، بايد از اين 

نهاد مجوز بگيرد. 
معاون فناوري اطالعات سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردش��گري با اشاره به فعاليت هاي 
مرتبط با فناوري هاي نوين در حوزه صنايع دستي و 
ميراث فرهنگي از س��امانه ثبت نشان استاندارد خبر 
داد و از مزاياي اين نشان نمايش دادن اعتبار كاالي 

خريداري شده و تاييد اصالت آن است. 

گزارش كوتاه

نظامنامه پيوست فناوري؛ ابزار اقتصاد دانش بنيان

11 چالش پيشبرد فناوري نوين

 مدل هاي همكاري فناورانه
بح��ث همكاري فناوران��ه و به تبع آن بحث تبادل 
و انتقال فناوري در دو دس��ته عمده موضوعيت دارد. 
دسته اول انتقال فناوري ميان بنگاه ها در يك كشور 
كه همكاري ميان شركت هاي بزرگ و كوچك در اين 
دس��ته قرار مي گيرد. دسته دوم انتقال فناوري ميان 
كشورها و انتقال فناوري است كه مرزهاي بين المللي 
را درمي نوردد. اين دس��ته، اهميت راهبردي بس��يار 

حياتي در شرايط كنوني و پسابرجام كشور دارد. 
تاكيد بر مسووليت و تعهدات بين المللي كشورها و 
همكاري آنها، براي همكاري هاي اقتصادي، حفاظت از 
محيط زيست و اقليم منطقه يي، در قالب فناوري هاي 
نوين، براي حل مش��كالت و كاهش عوارض بحراني 
ممكن، به ويژه در منطقه پيرامون جمهوري اس��المي 
ايران اس��ت. به طوركلي براي دس��تيابي كشورها به 
فن��اوري دو رويكرد اصلي وجود دارد: رويكرد اول كه 
به توس��عه درون زا معروف اس��ت: بدان معناست كه 
كش��ور با تكيه بر تحقيق و توسعه داخلي و با تقويت 
توان تحقيقاتي خود به دانش موردنياز براي توس��عه 
فن��اوري دس��ت پيدا مي كن��د. رويك��رد دوم انتقال 
فناوري از كش��ور ديگري است كه پيش تر به فناوري 
موردنظر دس��ت يافته اس��ت و مي تواند به روش هاي 
مختلفي انجام ش��ود. البته دو رويكرد مزبور به منزله 
دو س��ر يك طيف هس��تند و نمي توان كشورها را بر 
اساس رويكرد مورداستفاده شان براي توسعه فناوري 

به دودسته كامال مجزا تقسيم كرد. 
از جمل��ه مدل هاي همكاري هاي فناورانه مي توان 
ب��ه تحقيق و توس��عه داخل��ي توام با شبكه س��ازي، 
مهندس��ي معكوس، اكتساب پنهاني، قرارداد تحقيق 
و توس��عه، اتحادهاي فن��اوري محور و ب��ازار محور، 
بهره برداري و كاربس��ت فناوري، خري��د حق امتياز، 
سرمايه گذاري مشترك با تامين كننده فناوري، خريد 
فناوري )ماشين آالت( توليدي و خريد )تصاحب( يك 

شركت اشاره داشت. 
به اعتقاد كارشناس��ان، ي��ك فرآيند كام��ل انتقال 
فناوري ش��امل س��ه مرحله اصلي اس��ت: 1-انتخاب و 
اكتس��اب، ۲- انطباق و جذب، 3- توس��عه و انتش��ار. به 
بيان بهتر، زماني مي توان گفت يك كشور در انتقال يك 
فناوري موفق عمل كرده است كه در وهله اول، فناوري 
به درس��تي انتخاب و از عرضه كننده فناوري كسب شود؛ 
در مرحله دوم فناوري كسب ش��ده به خوبي با ش��رايط و 
اقتضائات كشور دريافت كننده انطباق داده شود و كشور 
دريافت كنن��ده به دانش نهفته در فناوري تس��لط يابد. 
درنهايت كش��ور دريافت كننده به واسطه تسلط به ابعاد 
مختلف فناوري به ويژه تسلط بر دانش نهفته در فناوري 
موردنظر، حتي قادر به توس��عه يا بهبود فناوري گردد و 

خود به يك عرضه كننده فناوري تبديل شود. 

 مدل همكاري مطرح شده در پيوست فناوري 
ب��ا توجه به مدل هاي مختل��ف همكاري، كه در 
باال بيان ش��د اين سوال مطرح مي شود كه در حال 
حاضر، بهتري��ن مدل به منظور انتق��ال و همكاري 
فناورانه ميان بنگاه هاي داخلي و بنگاه هاي خارجي 
چيس��ت؟ و تاكيد نظام نامه پيوست فناوري، بيشتر 
روي چ��ه م��دل همكاري اس��ت تا فرآين��د انتقال 

فناوري بهتر محقق شود؟
در پيوس��ت فناوري، هم به موضوع توس��عه درونزا 
توجه ش��ده اس��ت و هم انتقال فناوري از كشورهاي 
مهد تكنولوژي در نظر گرفته ش��ده اس��ت. موضوعي 
كه مطرح ش��ده است اين اس��ت كه دستگاه مربوطه، 
پ��روژه را ب��ه جوينت ايراني - خارج��ي دهد. جوينت 
ونچر )Joint Venture( يا مش��اركت انتفاعي، يك 
واحد تجاري مش��ترك اس��ت كه توس��ط دو يا چند 
مش��اركت كننده براي هدف مشخص تجاري، مالي يا 
فني ايجاد مي ش��ود. به عبارت��ي به اجتماع دو يا چند 
واحد كسب وكار يا اشخاص با يكديگر، براي انجام امور 
تجاري به منظور كس��ب س��ود و منفعت، »مش��اركت 
انتفاعي« گفته مي ش��ود. جوينت ش��دن شركت هاي 
ايراني با ش��ركت هاي خارجي باعث باال رفتن س��طح 

كيفيت بخش خصوصي مي شود. 
طب��ق ماده ۲ پيوس��ت فن��اوري م��وارد همكاري 

مشخص شده است: 
 ال��زام ارجاع كار به ش��ركت ايران��ي يا همكاري 

مشترك بين شركت هاي ايراني و خارجي؛
 حداكث��ر به كارگي��ري منابع انس��اني متخصص 
ايران��ي در اجراي ط��رح و ارتقاي دان��ش تخصصي و 

مهارت نيروي انساني؛
 انتق��ال فناوري به ش��ركت هاي داخلي و حداكثر 

تامين موردنياز پروژه و اجراي آنها از داخل كشور؛
 انتقال فناوري تعمير و نگهداري و بهره برداري؛ 

 صادرات محور بودن همكاري و ورود ش��ركت هاي 
ايراني به زنجيره تامين بين المللي شركت هاي خارجي؛

 مش��اركت در فعاليت ه��اي توس��عه كارآفرين��ي 
دانش بنيان

 تحقيق و توسعه مشترك با مراكز علمي، پژوهشي 
داراي مجوز و شركت هاي دانش بنيان داخلي.

 حوزه هاي مورد توجه نظامنامه پيوست فناوري
كش��ورهايي كه از پيوس��ت فن��اوري در خريدهاي 
خارجي ب��راي ارتقاي س��طح فن��اوري و رقابت پذيري 
استفاده مي كنند، در نخستين اقدام حوزه هاي اولويت دار 
براي رقابت پذيري را مشخص مي كنند. انتخاب آگاهانه 
ن��وع همكاري ها با توجه به شناس��ايي نيازه��ا و اتخاذ 
سياس��ت هاي درس��ت مي تواند به ايجاد چارچوب هاي 
استاندارد براي شروع يك توسعه پايدار و مداوم در كشور 
كم��ك كند. اگر بپذيريم ك��ه در همكاري هاي فناورانه، 
انتقال فناوري صورت مي گي��رد و با انتقال اين فناوري، 
توس��عه حداقلي در ابعاد مختلف توانمندي هاي فناورانه 
كشور رخ مي دهد، بايد سياست هاي درست و پايداري در 
انتخاب نوع همكاري هاي فناورانه اتخاذ شود. حوزه هاي 
مختلفي در زمينه فناوري وجود دارد كه بايد مش��خص 
كرد پيوس��ت فناوري در چه زمينه يي مي تواند راهگشا 

باشد. اين حوزه ها عبارت است از: 
 بخش اول حوزه هايي است كه در آنها به خودكفايي 

رسيده ايم و بايد با سياست هاي دولت حفظ شوند. 
 بخش دوم حوزه هايي اس��ت كه تا حدي در كشور 
ايجاد ش��ده اند و س��رمايه گذار خارجي براي تكميل آن 

مي تواند حضور پيدا كند و وضعيت فعلي را ارتقا دهد. 
 بخش س��وم حوزه هايي اس��ت كه هنوز در كشور 

وجود ندارد و با مشاركت خارجي مي تواند ايجاد شود. 
به نظر مي رس��د نظامنامه پيوس��ت فناوري، بيشتر 
حوزه ه��اي مرب��وط به بخش دوم را ش��امل مي ش��ود. 
ماده 1پيوس��ت فناوري روي حوزه ه��اي اولويت دار زير 
تاكي��د دارد: انرژي )نفت، گاز، و ب��رق(، آب، حمل ونقل 
)جاده ي��ي و خ��ودرو، دريايي و هوايي(، س��المت )دارو، 
تجهيزات پزشكي(، ارتباطات و فناوري اطالعات، فضايي 
)ماهواره(، معدن )صنايع معدني، مواد اوليه پيش��رفته(، 
كشاورزي )مواد غذايي استراتژيك(، صنايع الكترونيك، 
صنايع پتروش��يمي، ماشين آالت و تجهيزات صنعتي. با 
تعيين حوزه هاي اولويت دار طبعا سرمايه گذاري ها روي 
زيرساخت ها و هزينه كرد بودجه تحقيق و توسعه در آن 
حوزه ها متمركز مي ش��ود. از قراردادهاي خارجي نيز در 
جهت توسعه توانمندي هاي فناوري حوزه هاي اولويت دار 
اس��تفاده مي گردد. براي تعيين حوزه ه��اي اولويت دار از 
س��ند جامع توسعه علمي و فناوري كشور استفاده شده 
اس��ت. س��وال مهمي كه مطرح مي ش��ود اين است كه 
آيا دس��تگاه هاي اجرايي مس��وول، حوزه هاي اولويت دار 
پيوست فناوري را به درس��تي انتخاب كرده اند؟ با توجه 
به محدوديت منابع، ك��دام موضوعات و پروژه ها بايد در 
اولويت قرار بگيرد؟ به نظر مي رس��د در انتخاب اولويت، 
انتخاب موضوع و پروژه هاي تكرارپذير بسيار مهم هستند 

و تمركز بايد حداكثر روي ۲ يا 3 پروژه گذاشته شود. 

 چالش هاي اجرايي پيش روي پيوست
با اينكه همكاري هاي فناورانه از اهميت بسيار زيادي 
برخوردار است اما با چالش ها و تهديدات زيادي نيز مواجه 
است. هرس��اله بخش زيادي از همكاري هاي فناورانه در 
پروژه هاي مختلف با شكس��ت مواجه مي ش��وند. اصوال 
ريسك هاي مختلفي را مي توان براي هر همكاري فناوري 
برشمرد. شناسايي، ارزيابي و مديريت اين ريسك ها با در 
نظر گرفتن بستر اقتصادي، اجتماعي، فناورانه و سياسي 
حاكم بر پروژه هاي هم��كاري فناورانه در ايران مي تواند 
احتمال موفقيت يك پروژه همكاري فناورانه را به صورت 

محسوسي افزايش دهد. 
1- چالش هاي پيش روي تجميع تقاضا؛ 

هم اكنون آسان ترين مس��ير براي انتقال فناوري آن 
اس��ت كه خريدهاي خارجي تجميع ش��ود و در مقابل 
بخش كمي از بازار كه به يك شركت معتبر خارجي داده 
مي شود، از آن شركت، امتياز انتقال فناوري گرفته شود. 
يعني حجم معامله آنقدر بزرگ باش��د كه طرف خارجي 
حاضر به پذيرش انتقال فناوري باش��د. خريد تجميعي 
باع��ث مديريت بهتر و فس��اد كمتر مي ش��ود. اين كار 
نيازمند سياس��ت گذاري است تا طي آن، مشخص شود 
براساس چه سياست گذاري، خريدهاي خارجي را تجميع 

مي كنيم و از آنها امتياز انتقال فناوري مي گيريم؟
چنانچه تقاضا، تجميع ش��ود؛ ش��ركت ها تبديل به 
كنسرس��يوم يا كارگروه مشترك مي ش��وند و تقاضا بر 
اساس قدرت فناورانه بين بنگاه ها تقسيم مي شود، در اين 
صورت مي توان ارزيابي داشت كه چند درصد براي داخل 
و چن��د درصد براي ص��ادرات كاال توليد صورت گيرد و 
به اين ترتيب بازار هم فعال تر مي ش��ود. لذا وزارتخانه ها 
بايد تضمين كنند كه در س��ال چه ميزان خريد خواهد 
داش��ت و در مقابل توليدكننده هم تضمين مي كند كه 

محصول را به موقع و باكيفيت تحويل دهد. 

يكي از دغدغه هاي پيش روي توليدكنندگان داخلي، 
عدم تجميع تقاضا و برگزاري مناقصات جزيره يي است؛ 
بطوري كه تجميع تقاضا براي مصارف مش��ترك صورت 
نمي گيرد. اين قضيه باعث مي ش��ود ت��وان توليدكننده 
داخلي گرفته ش��ود چرا كه وقت��ي هريك از متقاضيان، 
يك مناقصه برگزار مي كنند، هريك ضمانتنامه شركت 
در مناقصه، حسن انجام كار يا ضمانتنامه پيش پرداخت 
جداگانه مي خواهند، كه اين مساله براي توليدكنندگان 

بسيار مشكل آفرين است. 
۲- عدم مس��ووليت دس��تگاه هاي اجراي��ي در برابر 

موضوع انتقال فناوري 
دستگاه هاي اجرايي خود را متولي سرويس، خروجي 
و خدمت مي دانند نه انتقال فناوري. يكي از ويژگي هاي 
دس��تگاه هاي سرويس محور اين اس��ت كه هميشه در 
دقيقه نود تصميم گيري مي كنند و نيازس��نجي دقيق از 
قب��ل صورت نمي گيرد. به دليل تصميمات دقيقه نودي 
و ترك تشريفات مناقصه گرفتن براي واردات، هيچ وقت 
س��رمايه گذار در طرف عرضه مجال اين را نداشته است 
كه روي يك تقاضاي مش��خصي در افق زماني چندساله 
حس��اب كند و سرمايه گذاري كند و بتواند اميدوار باشد 

كه در سال هاي آينده سفارش دارد. 
در بيشتر موارد، طرف خارجي ممكن است حاضر به 
انتقال فناوري باش��ند اما حاضر به همكاري نيستند؛ به 
اين معنا كه به داليل سياسي و اقتصادي حاضر نيستند 
كشور گيرنده را به عنوان يك شريك استراتژيك بپذيرند. 
يكي از داليل عدم همكاري اين اس��ت كه بعد از انتقال 
فناوري، كشورهاي گيرنده به عنوان رقيبشان عمل كنند. 
3- فق��دان ظرفي��ت جذب ازجمل��ه ظرفيت جذب 

سرمايه و دانش در طرف گيرنده؛
مهم ترين مش��كلي كه پيش روي س��رمايه گذاري و 
فرآيند انباشت س��رمايه وجود دارد پايين بودن ظرفيت 
جذب چه در سطح بنگاهي و چه در سطح كالن كشور 
اس��ت. كيفيت انتقال فناوري به شدت به ظرفيت جذب 
بنگاه ها بس��تگي دارد كه عبارت است از توانايي آنها در 
جذب و به كار بستن دانش هاي جديد و از طريق يادگيري 
مهارت هاي پايه يي و انجام تحقيقات به دست مي آيد. در 
ديدگاه جدي��د، ظرفيت جذب در يك حالت فعال ديده 
مي ش��ود كه در اثر تعامالت و ارتباطات مختلف، توانايي 
جذب موثر دانش از منابع خارجي حاصل مي ش��ود. اين 
ظرفيت جذب بايد توس��ط كش��ور ميزبان ايجاد ش��ود 
كه ش��امل اقداماتي مانند آموزش هاي فني و عمومي و 
زيرساخت هاي قانوني، اجتماعي و اقتصادي است. اهميت 
سطح آموزشي كاركنان طرف گيرنده چنان است كه اگر 
پايين باش��د، هزينه ها بس��يار باال رفته و فرايند انتقال، 

شكست خواهد خورد. 
مكانيس��م هاي انتقال دانش، ش��امل تحريك نيروي 
انساني، كارآموزي، مش��اهده و ارتباط با پرسنل، انتقال 
فن��اوري، تقليد پتنت، ارائه و انتش��ار علم��ي، تعامل با 
عرضه كنندگان و مشتريان، اتحاد و ساير روابط سازماني 
مي ش��ود. در حقيقت، محصول شكل تجسم يافته دانش 
است كه مرحله نهايي عمر آن به شمار مي آيد؛ خريد آن 
به انتقال اليه سطحي فناوري محدود مي شود و گيرنده 
ظرفي��ت جذب دان��ش ضمني را ندارد. از س��وي ديگر، 
فرهنگ موجود در ش��ركت هاي ايراني براي همكاري با 
شركاي بيروني نيز مانع همكاري است. در موارد داخلي 
مشكالتي از قبيل اعتماد متقابل ميان طرفين همكاري 
نيز بسيار برجسته است و هنوز ابهامات برطرف نشده و 

اعتمادسازي در حد قابل قبول انجام نشده است. 
4- فاصله بين الزامات استانداردهاي ملي و صنعتي 

فناوري كشور صاحب فناوري با كشور گيرنده؛ 
آنچه منجر به موفقيت يا شكس��ت توافق بر سر نوع 
همكاري و انتقال فناوري و حتي تعيين كشورهاي همكار 
مي ش��ود، فاصله بين الزامات اس��تاندارد فناوري كشور 
صاحب فناوري با الزامات اس��تانداردهاي ملي و صنعتي 
در داخل كشور گيرنده فناوري است. نكته قابل توجه در 
كشورهاي درحال توسعه، كيفيت پايين توليدات آنها است 
و دليل اين موضوع را مي توان در وجود ش��كاف و فاصله 
بين الزامات استانداردهاي ملي با توانمندي هاي فناورانه 
آنها دانس��ت كه ي��ك موضوع داخل��ي و دايمي در اين 
كشورهاست. اين اتفاق به دليل انتخاب نادرست فرآيندها 
و از هم��ه مهم تر برداش��ت غلط از مفهوم بومي س��ازي 
اس��تاندارد رخ مي دهد. در بيش��تر موارد در كشورهاي 
درحال توسعه، مفهوم نادرستي از بومي سازي وجود دارد 
و اين برداشت بدين صورت است كه بومي سازي به معناي 
تقليل الزامات استاندارد محصول است. اين برداشت غلط 
نه تنها موجب توليد محصوالت بي كيفيت در سطح مشابه 
مي شود بلكه در توسعه صنعتي نيز كاركرد معكوس دارد 

و موجب پيشرفت در توسعه نيافتگي مي شود. 
درصورتي كه مي توان بومي سازي را برداشت حداكثري 
از دانش فني و بهينه سازي فرآيندهاي رسيدن به الزامات 
اس��تاندارد يك محصول تعريف كرد. به اين ترتيب آنچه 
شكاف و فاصله اصلي كشور ما را در مقايسه با كشورهاي 

صاح��ب فن��اوري تعيي��ن مي كن��د، فاصل��ه الزامات 
استانداردهاي فناوري هاي آنها با توانمندي هاي فناورانه 
داخل كشور است. درصورتي كه با همكاري هاي فناورانه 
اين فاصله كم مي ش��ود، توس��عه يا حت��ي جهش رخ 
مي دهد. پيش نياز اين موضوع س��عي در كاهش فاصله 
بين توانمندي هاي فناورانه و استانداردهاي ملي كشور 
اس��ت. درواقع تضمين موفقيت يك همكاري فناورانه 
در كش��ور، توجه به الزامات استانداردهاي انتقال دهنده 
فناوري و ظرفيت جذب كشور يادگيرنده فناوري است. 
۵- ضعف قوانين در زمينه انتقال و همكاري فناورانه؛
مراحل انتقال فناوري )شناسايي و انتخاب، اكتساب، 
بهره ب��رداري، محافظ��ت و يادگي��ري( و عناصر و ابعاد 
انتقال فن��اوري )عامل انتقال، موض��وع انتقال، محيط 
تقاضا،  گيرنده و روش انتقال( نقش بس��زايي در انتقال 
فناوري اثربخش دارند و غفلت از هر يك از اين مراحل 
و ابع��اد مي تواند به انتقال فن��اوري غيركارآمدي منجر 
شود كه يادگيري و انتقال دانش فني به همراه نداشته 
باش��د و تنه��ا هزينه گزاف��ي براي كش��ور و بنگاه هاي 

اقتصادي به همراه آورد. 
به نظر مي رس��د قوانين موجود اوال ش��فاف نبوده و 
ثانيا تس��هيل گر نيستند؛ در برخي حوزه ها نيز با كمبود 
يا عدم وجود قوانين مواجه هس��تيم. يكي از حوزه هايي 
ك��ه به ش��دت با ضعف قان��ون، مواجه هس��تيم، قوانين 
مربوط به حمايت از همكاري ميان شركت هاي كوچك 
)مخصوص��ا ش��ركت هاي دانش بني��ان( و ش��ركت هاي 
بزرگ اس��ت. با وجود فضاهاي كس��ب درآمد در فضاي 
اقتصادي و تجاري ايران، خيلي از مجموعه هاي بزرگ و 
هلدينگ ها تمايلي به همكاري با شركت هاي دانش بنيان 
ندارند و موانعي بر سر راه همكاري ميان شركت هاي نوپا 
ب��ا هلدينگ ها وجود دارد. اين در حالي اس��ت كه بدون 
اي��ن   )CVC( Corporate Venture Capital
همكاري اتفاق نمي افتد. شركت هاي صنعتي بايد سعي 
كنند كه در پرتفوي س��رمايه گذاري خود از شركت هاي 
نوپاي دانش بنيان استفاده كنند. عالوه بر اين شركت هاي 
بزرگ بايد در جايي از زنجيره ارزش خود از شركت هاي 
دانش بنيان استفاده كنند تا از توانمندي فناورانه داخلي 

)Local Content( استفاده شود. 

۶- عدم استفاده از ظرفيت قوانين موجود؛
در بس��ياري از م��وارد، قوانين��ي وج��ود دارد كه از 
ظرفيت هاي بااليي برخوردار اس��ت اما ب��دون توجه به 
ظرفيت ه��اي قوانين موجود، به دنب��ال تصويب قوانين 
جديد هستيم. س��وال اساسي كه مطرح است اين است 
كه آيا تدوين كنندگان س��ند پيوست فناوري در مراحل 
تدوين س��ند، به ظرفيت ها و قابليت هاي قوانين مذكور 
توجه كافي داش��ته اند؟ در جهت توسعه توانمندي هاي 
فناوران��ه، قواني��ن مهمي تصويب ش��ده اس��ت ازجمله 
»قان��ون حداكثر اس��تفاده از توان تولي��د و خدماتي در 
تامين نيازهاي كش��ور و تقويت آن در امر صادرات« كه 
ظرفيت هاي فراواني داش��ت ولي از آن اس��تفاده نشد. با 
وج��ود اينك��ه انتقاداتي به اين قانون مطرح اس��ت ولي 

قانوني بود كه از نقاط قوت قابل توجهي برخوردار بود. 
 تاكيد اصلي بر اجراي پروژه ها داشت نه نگاه محض 

خودكفايي در تمام خريدها
 به دنبال جوينت شركت هاي داخلي با شركت هاي 
فناور خارجي بود. بطوري كه در هر قرارداد خارجي، ۵1 

درصد از آن بايد ساخت داخل شود. 
 موض��وع ديگري كه در قان��ون حداكثر مطرح بود 
بحث پيش انديش��ي بود. پيش انديشي به اين معني كه 
در حوزه ه��اي محوري و راهبردي باي��د از قبل مقياس 

اقتصادي، ارجاعات براي اين پروژه را مشخص كرد. 
 وقتي كه قانون حداكثر تصويب ش��د بخش عمده 
تقاضا در بخش دولتي ب��ود اما قانون حداكثر، توجهش 
به بخش عمومي بود و نهادهاي عمومي غيردولتي را هم 

دربرمي گرفت. 
 در قانون حداكثر، بحث تامين مالي و مكانيسم هاي 

بيمه و ضمانت هم موردتوجه قرار گرفته بود. 
 پيوست، مزيت چنداني نس��بت به قانون حداكثر 

استفاده از توان داخلي ندارد و گامي به جلو نبوده است و 
تنها تفاوت و مزيت آن اين است كه مسوول اجرايي آن را 

در شوراي اقتصاد مقاومتي قرار داده است. 
7- ع��دم اطالعات و آمار كافي درباره توانمندي هاي 

شركت هاي دانش بنيان؛ 
يك��ي از مهم ترين بندهاي��ي كه مربوط ب��ه اجراي 
نظام نامه پيوست فناوري است، تهيه فهرست شركت هاي 
دانش بنيان داخلي اس��ت كه مي توانند در زنجيره ارزش 
بخش هاي اولويت دار قرار گيرند. نداشتن اطالعات كافي 
درباره سرمايه و ميزان توانمندي شركت هاي دانش بنيان 
از مهم تري��ن چالش ه��اي پيش روي اج��راي نظامنامه 
پيوست فناوري است. براي مثال اطالعات دقيقي درباره 
ظرفيت توليد ش��ركت ها وجود ندارد ت��ا در مواقع لزوم، 
بتوان از ظرفيت اين ش��ركت ها اس��تفاده كرد. در حال 
حاضر ۲800 ش��ركت دانش بنيان وج��ود دارد و حداقل 
همين تعداد شركت در پارك ها و مراكز رشد وجود دارد 
ولي از توانمندي شركت ها، آگاهي كافي وجود ندارد كه 
آيا ش��ركت مذكور، كاال را فقط در حد پايلوت س��اخته 

است يا اينكه توان توليد كاال را در ابعاد وسيع تر دارد. 
8- ضعف نهادهاي واس��طه يي يا كارگ��زاران تبادل 

فناوري )broker(؛ 
يكي از راه حل هاي تجربه شده براي ارتباط شركت هاي 
كوچ��ك و ب��زرگ و تعامل مي��ان بنگاه ه��اي داخلي و 
خارجي، واسطه ها يا كارگزاران فناوري است. واسطه هاي 
فناوري، افراد يا سازمان هايي هستند كه به تبادل فناوري 
بين عرضه كنندگان و متقاضيان فناوري كمك مي كنند. 
عدم وجود بانك هاي اطالعاتي و نهادهاي واسطه يي، يكي 
از چالش هاي مهم همكاري بين ش��ركت هاي كوچك و 

متوسط با شركت هاي بزرگ است. 
بسياري از بنگاه هاي كوچك ازلحاظ سطح مديريتي 
ش��رايط چندان مناس��بي ندارن��د؛ اغلب مدي��ران اين 
بنگاه ها به اهميت و لزوم اين همكاري ها واقف هس��تند 
اما از اهميت اس��تراتژيك، مدل ها، راه ه��ا و جايگاه اين 
همكاري ه��ا در افق آينده خود بنگاه، صنعت و كش��ور 
آگاهي ندارند. بنگاه هاي ب��زرگ در موارد مذكور آگاهي 
خوب��ي دارند، اما دانش اين بنگاه ها از بنگاه هاي كوچك 
داخلي بسيار اندك است؛ يعني هنگامي كه يك مطالبه 
فناوري در يك بنگاه بزرگ شكل مي گيرد، واحد تحقيق 
و توسعه اين بنگاه ها به دنبال يافتن شركت هاي خارجي 
مي روند كه تامين كننده فناوري موردنظر باشند. همين 
ويژگي به چالش عمده ش��ركت هاي بزرگ براي يافتن 
ش��ركاي كوچك داخلي تبديل  ش��ده است؛ عدم وجود 
بانك هاي اطالعاتي و مراكز واس��طه يي قوي منجر شده 
اس��ت كه شركت هاي بزرگ نتوانند شركت هاي كوچك 
داخلي كه توانايي تامين فناوري موردنظر را دارند، بيابند. 
درحالي كه گروهي از بنگاه هاي بزرگ به اهميت و فوايد 
همكاري با بنگاه هاي كوچك داخلي كامال آگاه هستند و 

تمايل بسياري نيز از خود نشان مي دهند. 
۹- قدرت چانه زني پايين كش��ور گيرنده و ناتواني در 

تنظيم و اجراي قراردادهاي تبادل فناوري؛
پيوس��ت از جنس چانه زني، امتياز گرفتن و مذاكره 
است و نه صرفا يك قانون كه دستگاه را موظف به انجام 
كاري كند كه در اين زمينه مه��ارت كافي وجود ندارد. 
بنابراين مهارت هايي نظير ديپلماسي در امر فناوري بسيار 
ضرورت دارد. از سوي ديگر تنظيم و اجراي قراردادهاي 
تبادل فناوري، توجه به موضوعات و مالحظات كاربردي 
پيچيده و خاصي را مي طلبد. تجربه نشان داده است كه 
يك فناوري موفق در كنار يك طرح تجاري قابل اتكا، تنها 
در فرضي منجر به تجاري س��ازي موفق فناوري مي شود 
كه بس��تر حقوقي و استراتژيك تعامل طرفين بر اساس 
تجربه و تخصص و نه اقدام بر اساس سعي و خطا فراهم 
ش��ود. همچنين بايستي توجه داشت كه اكثر اختالفات 
در مذاكرات و انعقاد قراردادها در بستر اعتماد آميز ايجاد 
مي شود. تعيين هدفمند طرف قرارداد، تعيين هوشمند 
حدود قرارداد و پيش بيني ضمانت هاي اجرايي مناس��ب 
ازجمله مواردي است كه در يك قرارداد منع افشاي موفق 

بايستي ذكر شوند. 
10- عدم تبعيت بخش خصوصي از پيوست فناوري؛

يكي از مش��كالت پيش رو آن اس��ت كه بس��ياري 
معتقدند بخ��ش خصوصي الزامي ب��ه رعايت موضوع 
پيوس��ت فن��اوري و مقول��ه انتق��ال فناوري ن��دارد و 
براي رف��ع نيازهاي خود از هر جا ك��ه بخواهد خريد 
مي كند در حالي كه در وهله اول اين تفكر بايد اصالح 
ش��ود؛ درعين حال با سياست گذاري و مديريت واحد، 
هماهنگي منس��جمي بين تمام بخش ه��ا براي توليد 
فن��اوري ي��ا انتقال فناوري كش��ور ايجاد ش��ود. نكته 
ديگر اينكه اگر بخش خصوصي پروژه دولتي نداش��ته 
باشد ولي از منبع دولتي استفاده كند، الزم است اين 

پروژه ها نيز در شوراي اقتصاد مصوب شود. 
11- چالش هاي نظام تامين مالي. 

يك��ي ديگ��ر از مش��كالتي ك��ه باع��ث مي ش��ود 
كشورهاي صاحب فناوري نتوانند با شركت هاي ايراني 
كار كنند بحث فاينانس پروژه هاس��ت. انتقال فناوري 
نيازمند حمايت مالي دولت اس��ت اما دولت به خاطر 
فشارهاي مالي، در فاينانس هم به دنبال اين است كه 
پايين ترين نرخ فاينانس را انتخاب كند. در صورتي كه 
ن��رخ پايين فاينانس باعث مي ش��ود كه طرف خارجي 
ه��م در قرارداد س��خت گيري كند و ب��ر اين موضوع 
اصرار ورزد كه بايد بيش��تر تجهيزات از طرف خودش 
تامين ش��ود. عدم تامين نظام مالي مناس��ب در كنار 
ظرفيت ه��اي پيمانكاري از مهم تري��ن و كليدي ترين 

چالش هايي است كه با آن مواجه هستيم. 

 جمع بندي
با توجه به اينكه پن��ج مولفه اصلي اقتصاد مقاومتي، 
»درونزايي«، »برونگرايي«، »مردمي بودن«، »عدالت بنيان« 
و »دانش بنيان« بودن اس��ت، به نظر مي رسد در تصويب 
نظامنامه پيوست فناوري به عملياتي شدن اين مولفه ها 
توجه ويژه اي ش��ده است. پيوست فناوري عالوه بر تاكيد 
بر توسعه درونزا، به همكاري با كشورهاي صاحب فناوري 
و س��رمايه نيز توجه مي كند و زمينه ي��ي را براي ارتباط 
بنگاه ه��اي كوچك با بنگاه ه��اي بزرگ تر فراهم مي كند. 
پيوس��ت فناوري ب��ا چالش ها و موانع متع��ددي هم در 
بخش كشور فرس��تنده، كشور گيرنده و محتواي فناوري 
روبه روست كه به منظور نيل به اقتصاد مقاومتي و اقتصاد 

دانش بنيان، الزم است موانع مذكور برطرف شود. 
منبع: شمس

سيما رفسنجاني نژاد   
دانش�جوي دكت�راي سياس�ت گذاري عموم�ي 

دانشگاه تهران 

طب�ق آم�ار منتشرش�ده توس�ط گ�زارش 
رقابت پذيري جهاني در سال 2017-2016 ايران 
در زمينه آمادگي فناوري كه ش�امل دسترسي 
به آخري�ن فناوري ها، جذب فناوري در س�طح 
بنگاه، سرمايه گذاري مستقيم خارجي و انتقال 
فناوري اس�ت، رتبه 97 را داراس�ت كه كس�ب 
اي�ن رتب�ه در بي�ن 138 كش�ور موردمطالع�ه 
نشان دهنده كم توجهي به جايگاه انتقال فناوري 
در سياس�ت هاي دولت هاس�ت. از س�وي ديگر 
همزمان با جريان ورود ش�ركت هاي خارجي به 
اي�ران، نگراني هايي وج�ود دارد ازجمله اينكه 
اساس�ا ش�ركت هاي خارجي تماي�ل دارند كه 
كااله�اي تمام ش�ده خ�ود را بفروش�ند و بازار 
ايران در اختيارش�ان قرار بگي�رد؛ لذا ضرورت 
دارد، فضايي فراهم ش�ود كه ورود شركت هاي 
خارجي همراه با ورود سرمايه باشد و دوم آنكه 

ورود س�رمايه همراه با دانش فني باشد. در اين 
صورت اس�ت كه اين ورود مي تواند آثار مثبتي 
داش�ته باش�د. درصورتي كه اين اصول و قواعد 
دني�اي امروز به خوبي درك نش�ده باش�د، رفع 
تحريم ه�ا به تنهايي نمي تواند منجر به توس�عه 
فناوري ش�ود، بلكه بايد پيش از هر سياستي با 
اين قواعد آشنا ش�د و بتوان، گفتمان مناسبي 
براي توس�عه همكاري فناورانه در كشور ايجاد 
ك�رد. تصوي�ب »نظامنام�ه پيوس�ت فن�اوري 
و توس�عه توانمندي ه�اي داخل�ي« در تاري�خ 
1395/5/25 يكي از مهم ترين قوانين به منظور 
توسعه همكاري هاي فناورانه است. سواالتي كه 
مطرح اس�ت اين است كه آيا تصويب نظامنامه 
پيوس�ت فناوري، ابزار كارآمد و عملياتي براي 
انتق�ال و هم�كاري فن�اوري هس�ت ي�ا خير؟ 
نظامنامه پيوست فناوري در پي پاسخگويي به 
چه مش�كالتي اس�ت؟ به منظور اجراي تكاليف 
پيوس�ت فناوري با چه مش�كالتي مواجهيم و 

ريشه اين مشكالت در چيست؟

با توجه به اينكه پنج مولفه اصلي اقتصاد 
مقاومتي، »درونزايي«، »برونگرايي«، 

»مردمي بودن«، »عدالت بنيان« و »دانش بنيان« 
بودن است، به نظر مي رسد در تصويب 

نظامنامه پيوست فناوري به عملياتي شدن 
اين مولفه ها توجه ويژه اي شده است. 

پيوست فناوري عالوه بر تاكيد بر توسعه 
درونزا، به همكاري با كشورهاي صاحب 

فناوري و سرمايه نيز توجه مي كند و 
زمينه يي را براي ارتباط بنگاه هاي كوچك 

با بنگاه هاي بزرگ تر فراهم مي كند
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طي دوره 4  ساله منتهي به پايان سال 95

واكاوي شاخص هاي كليدي بازار سرمايه
ش��اخص هاي كليدي بازار سرمايه نشان مي دهد 
كه اندازه بازار س��رمايه طي 4 سال گذشته 11 برابر 
شده است. براساس اين گزارش شاخص هاي كليدي 
بازار س��رمايه كه نمايانگر وضعيت بازار س��رمايه در 
دوره 4س��اله منتهي به پايان اسفند ماه سال 1395 
اس��ت اين موضوع را نش��ان مي دهد كه شرح آن به 

تفصيل در ادامه آمده است: جدول )1( 
 تامي�ن مالي از طريق بازار س�رمايه: تامين 
مالي از رق��م 143هزار ميليارد ريال در طي س��ال 
1391 به 1220هزار ميليارد ريال طي سال 1395 

رسيده است كه بيانگر رشد 750درصدي است. 
انتش��ار انواع ابزارهاي مالي جديد ازجمله اوراق 
اج��اره، مرابح��ه و اس��ناد خزانه اس��امي دولتي و 
همچنين افزايش ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري 
از طري��ق جذب منابع تامين مالي باعث اين رش��د 
شده است. ارزش تامين مالي از طريق بازار سرمايه 
 س��االنه به طور متوس��ط 56 درصد رش��د داش��ته

 است.  
اندازه بازار: ان��دازه )ارزش( بازار از 2.420هزار 
ميليارد ريال در ابتداي س��ال 1392 به 4908هزار 
ميليارد ريال در پايان اسفندماه سال 1395 رسيده 

كه بيانگر 103درصد رشد است.
اين شاخص حاصل  جمع ارزش بازار سهام، اوراق 
صكوك و اوراق مشتقه است كه از حاصلضرب قيمت 
ورق بهادار در تعداد اوراق منتشره به دست مي آيد. 
بيش��ترين افزايش در اندازه ب��ازار مربوط به ارزش 
سهام پذيرفته  شده در بورس تهران و فرابورس ايران 
است. متوسط رشد ساالنه ارزش بازار از ابتداي سال 

92 تا انتهاي سال 95 نيز 19درصد است. 
 ارزش معامالت: ارزش معامات)سهام، اوراق و 
مشتقه( در بورس تهران، فرابورس ايران، بورس  كاال 
و ب��ورس انرژي از مقدار 1096هزار ميليارد ريال در 
طي سال 91 به مقدار 1902هزار ميليارد ريال طي 
س��ال 95 رسيده كه رش��دي 74 درصدي را نشان 
مي ده��د. ارزش معامات س��االنه به طور متوس��ط 

15درصد رشد داشته است. 
 ضريب نفوذ بازار س�رمايه: اين شاخص كه از 
مجموع تعداد كدهاي س��هامداري و تعداد صاحبان 
واحدهاي سرمايه گذاري صندوق ها به دست مي آيد 
از قريب به 6/5 ميليون نفر در ابتداي س��ال 1392 
به بيش از 11ميليون نفر تا پايان اس��فند ماه س��ال 
1395 رس��يده و نمايانگر رش��د 74درصدي است. 
اين ش��اخص يكي از ابعاد مردم��ي كردن اقتصاد و 
تحق��ق اهداف اقتصاد مقاومتي اس��ت. ضريب نفوذ 
بازار س��رمايه ساالنه به طور متوسط 15درصد رشد 

داشته است. 
 توس�عه ب�ازار س�رمايه حرف�ه اي: نهادهاي 
مالي از جمله زيرس��اخت هاي بس��يار مهم توس��عه 
بازار س��رمايه محسوب مي ش��وند كه بر اساس ماده 
28 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اس��امي ايران 
مصوب آذرماه سال 1384 مجلس شوراي اسامي، 
تاس��يس آنه��ا منوط به ثب��ت نزد س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار اس��ت و فعاليت آنه��ا تحت نظارت 
اين س��ازمان صورت مي پذيرد. تعداد اين نهادها از 
299شركت در پايان س��ال 1391 به 488 شركت 
در اس��فند ماه س��ال 1395 رس��يده و رشدي 62 
درصدي داش��ته است.  س��رمايه گذاري خارجي در 
بازار سرمايه: سرمايه گذاري خارجي در بازار سرمايه 
كش��ور در ابتداي س��ال 1392 حدود 878ميليارد 
ري��ال بوده كه اين رقم در پايان اس��فند ماه س��ال 
1395 با 1328درصد رشد به 12.538ميليارد ريال 
رسيده اس��ت. تعداد كدهاي سرمايه گذاران خارجي 
858 كد است كه 562 كد مربوط به سرمايه گذاران 
حقيقي و 296 كد مربوط به سرمايه گذاران حقوقي 
است. تعداد كدهاي س��هامداري خارجي در بورس 

انرژي 150كد است. 
 ارزش معام�الت بورس ه�اي كااليي: ارزش 
معام��ات در ب��ورس  كاال و بورس ان��رژي از مقدار 
684 ه��زار ميليارد ري��ال طي س��ال 91 به مقدار 
803 هزار ميليارد ريال در طي سال 95 رسيده كه 
رشدي 17درصدي را نشان مي دهد. ارزش معامات 
بورس هاي كااليي س��االنه به طور متوسط 4درصد 
رشد داش��ته است. ش��اخص هاي فوق از مهم ترين 
شاخص هاي توسعه بازار سرمايه هستند كه آخرين 
وضعيت اين ش��اخص ها در س��ال 1391 بيان شده 
است و به دليل اينكه براي يك سري از شاخص هاي 
فوق تغييرات و بهبود ش��اخص در آخرين وضعيت 
ش��اخص نمايان اس��ت لذا مقدار انتهاي اسفند ماه 
س��ال 1395 به عنوان عملكرد 4س��اله مطرح شده 
و عاوه بر آن درخصوص شاخص هاي ميزان تامين 
مالي و ارزش معامات در ذيل شرح كامل تغييرات 

ارائه  شده است. 

 شاخص هاي بازار سرمايه
در جدول)2( شاخص هاي اصلي بازار سرمايه به 
تفكي��ك مقاطع زماني مختلف و همچنين تغييرات 
و بازدهي آنها نس��بت به ابتداي سال 1392 نمايش 
داده ش��ده است. بازده ش��اخص كل بورس تهران و 
فرابورس ايران از ابتداي س��ال 1392 تا پايان سال 
1395 ترتي��ب 103و 107درصد اس��ت. متوس��ط 
بازدهي ساالنه ش��اخص كل بورس تهران از ابتداي 
سال 92 تا انتهاي س��ال 95 مقدار 19درصد است. 
اين مقدار در ش��اخص كل فرابورس ايران 20درصد 
است. همان گونه كه مشاهده مي شود از سال 92 تا 
95 بازده متوس��ط س��االنه تمامي شاخص ها به جز 
شاخص 30شركت بزرگ به طور متوسط بين 17تا 

20درصد است.
 

 ارزش كل بازار سرمايه
در جدول)3( ارزش كل بازار س��رمايه به تفكيك 
انواع اوراق بهادار يعني بازار س��هام، اوراق مشتقه و 
اوراق صكوك طي بازه 4س��اله منتهي پايان س��ال 
1395 نش��ان داده شده است. رشد چشمگير ارزش 
بازار اوراق صكوك و اوراق مش��تقه طي چهار سال 
منتهي به اسفند ماه سال 1395 از نكات قابل توجه 
اس��ت. اين ش��اخص حاصل جمع ارزش بازار سهام، 

اوراق صكوك و اوراق مشتقه است كه از حاصلضرب 
قيمت ورق بهادار در تعداد اوراق منتش��ره به دست 
مي آيد. ان��دازه)ارزش( ب��ازار از 2.420هزار ميليارد 
ريال در ابتداي س��ال 1392 به 4908 هزارميليارد 
ريال در انتهاي اسفند ماه سال 95 رسيده است كه 
بيانگر 103درصد رش��د است. بيشترين افزايش در 
اندازه بازار مربوط به ارزش س��هام پذيرفته  شده در 
بورس تهران و فرابورس ايران اس��ت. متوسط رشد 
ساالنه ارزش بازار از ابتداي سال 92 تا انتهاي سال 

95 نيز 19درصد است. 
 ارزش ب�ازار اوراق صكوك: ارزش بازار اوراق 
صكوك با رش��د متوسط ساالنه 80 درصد در پايان 
سال 1395 به 412هزار ميليارد ريال رسيد كه اين 
مق��دار 8.4 درصد از كل ارزش بازار س��رمايه را در 
برمي گيرد. انتشار انواع ابزارهاي مالي جديد ازجمله 
اوراق اجاره، مرابحه و اسناد خزانه اسامي دولتي در 
اين دوره باعث رونق بازار اوراق صكوك در اين دوره 

4ساله بوده است. 
 ارزش بازار اوراق مش�تقه: بازار اوراق مشتقه 
در بازار سرمايه ايران بسيار نوپاست، ارزش اين بازار 
طي 4س��ال اخير با رش��د قابل  توجهي همراه بوده 
است. به طوري كه ارزش اوراق مشتقه از حدود هزار 
ميليارد ريال در سال 1392 به 45هزار ميليارد ريال 
در پايان س��ال 1395 افزايش يافته اس��ت.  ارزش 
بازار س��هام: ارزش كل بازار س��هام طي دوره 4ساله 
منتهي به پايان اس��فند 1395 با 87 درصد رش��د 
نسبت به ارزش بازار سهام در سال 1391 به مقدار 

4451هزار ميليارد ريال رسيد. 

 ارزش معامالت بازار سرمايه
در جدول)4( ارزش معامات در بازار سرمايه به 
تفكي��ك 4 بورس فعال در بازار س��رمايه طي دوره 
4ساله منتهي به پايان سال 1395 نشان داده شده 
اس��ت. ارزش معامات )س��هام، اوراق و مشتقه( در 
ب��ورس تهران، فرابورس اي��ران، بورس  كاال و بورس 
ان��رژي از مقدار 1096هزار ميليارد ريال طي س��ال 
91 ب��ه مق��دار 1902هزار ميليارد ريال طي س��ال 
95 رس��يده است كه رش��دي 74درصدي را نشان 
مي ده��د. ارزش معامات س��االنه به طور متوس��ط 

15درصد رشد داشته است. 
 بازار اوراق بهادار: در جدول)4( ارزش معامات 
كل بازار اوراق به��ادار در هر دو بورس اوراق بهادار 
تهران و فرابورس اي��ران به تفكيك ارزش معامات 
س��هام و اوراق ارائه  شده است. طبق آمار ارائه  شده 
در جدول)4( ارزش معامات س��هام و اوراق در هر 
دو بازار ب��ورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران 
با رش��د چش��مگيري نس��بت به پايان سال 1391 
همراه بوده اس��ت. به طوري كه در بازار بورس اوراق 
بهادار ته��ران ارزش معامات س��هام 112درصد و 
ارزش معام��ات اوراق 1228درص��د در بازه زماني 
4س��اله)انتهاي س��ال 91 تا انتهاي سال 95( رشد 
داشته اند. متوسط رشد ساالنه ارزش معامات سهام 
و اوراق در بورس اوراق بهادار تهران در دوره مذكور 
25درصد با مقدار 638 هزار ميليارد ريال اس��ت. در 
پايان س��ال 1395 ارزش معامات سهم و اوراق در 
فراب��ورس ايران به ترتيب 94و 502 درصد نس��بت 
به انتهاي سال 91 رش��د داشته اند. ارزش معامات 
اوراق فراب��ورس با مق��دار 259هزار ميلي��ارد ريال 
ح��دود 56 درصد كل معامات فرابورس را ش��امل 
مي شود. در كل متوسط رشد ساالنه ارزش معامات 

در فرابورس ايران 33درصد بوده است. 
بورس هاي كااليي: ارزش معامات بورس هاي 
كااليي)كاال و انرژي( طي دوره 4ساله مورد بررسي 
از 684 هزار ميليارد ريال در س��ال 1391 به 803 
هزار ميليارد ريال در س��ال 1395 رسيده است كه 
رش��د 17درصدي را نشان مي دهد. از سال 1392تا 
1395 ارزش معام��ات در اي��ن بورس ه��ا به طور 

متوسط 4درصد رشد داشته اند. 

 آمار معامالت در بورس تهران
در آم��ار معامات در ب��ورس اوراق بهادار تهران 
گزارش ه��ا حاكي از آن اس��ت كه  در تمامي بازارها 
در بورس اوراق بهادار تهران ش��اهد رشد چشمگير 
آمار معامات در دوره 4س��اله منتهي به پايان سال 
1395 هس��تيم.  حجم و ارزش معامات در بورس 
اوراق به��ادار تهران طي دوره 4س��اله روند صعودي 
داشته است. بيشترين مقدار حجم معامات مربوط 
به س��ال 1395 با 257ميليارد س��هم و بيش��ترين 
ارزش معامات در س��ال 1392 با 976هزار ميليارد 
ريال است. حجم معامات با 220درصد رشد از 80 
ميليارد س��هم در پايان سال 1391 به 257ميليارد 
س��هم در پايان س��ال 1395 رسيد. ارزش معامات 
در بورس اوراق بهادار تهران نيز در مدت مش��ابه با 
141درصد رشد به 638 هزار ميليارد ريال در پايان 

سال 1395 رسيد. 

 آمار معامالت در فرابورس ايران
همچنين در اكثر انواع بازارها در فرابورس ايران 
ش��اهد رشد چشمگير آمار معامات در دوره 4ساله 

منتهي به پايان سال 1395 هستيم. 
حج��م و ارزش معام��ات در فراب��ورس اي��ران 
طي دوره 4س��اله روند صعودي داشته است. حجم 
معامات با 149درصد رشد از 32ميليارد سهم طي 
س��ال 1391 ب��ه 80 ميليارد س��هم طي س��ال 
1395 رس��يد. ارزش معام��ات در فرابورس ايران 
نيز در مدت مش��ابه با 214درصد رشد به 461هزار 
ميليارد ريال طي سال 1395 رسيد. بيشترين حجم 
و ارزش معامات در فرابورس ايران در س��ال 1394 

بوده است. 

 ضريب نفوذ بازار سرمايه 
اي��ن ش��اخص ك��ه از مجم��وع تع��داد كدهاي 
سهامداري و تعداد صاحبان واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق ها به دست مي آيد، از قريب به 6/5 ميليون 
نفر در ابتداي س��ال 1392 به بي��ش از 11ميليون 
نف��ر ت��ا پايان اس��فند ماه س��ال 1395 رس��يده و 

نمايانگر رش��د 74درصدي است. اين شاخص يكي 
از ابعاد مردمي كردن اقتصاد و تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتي اس��ت. ضريب نفوذ بازار سرمايه ساالنه به 

طور متوسط 15درصد رشد داشته است.  

 آمار تامين مالي
درخص��وص آمار تامين مالي ب��ه تفكيك تامين 
مالي در بازار همچنين تامين مالي از طريق نهادهاي 
مالي تحت نظارت طي دوره 4ساله منتهي به پايان 
س��ال 1395 مي توان گفت ك��ه در مجموع تامين 
مالي از رقم 143هزار ميليارد ريال طي سال 1391 
به 1220هزار ميليارد ريال طي سال 1395 رسيده 
كه بيانگر رش��د 750درصدي اس��ت. انتش��ار انواع 
ابزاره��اي مالي جديد ازجمله اوراق اجاره، مرابحه و 
اسناد خزانه اسامي دولتي همچنين افزايش ارزش 
صندوق ه��اي س��رمايه گذاري از طريق جذب منابع 
تامين مالي باعث اين رشد شده است. ارزش تامين 
مالي از طريق بازار س��رمايه ساالنه به طور متوسط 

56 درصد رشد داشته است. 
بيش ترين رش��د متوسط ساالنه مربوط به ارزش 
صندوق هاي س��رمايه گذاري اس��ت كه 142درصد 

را نش��ان مي دهد. عرض��ه اوليه س��هم در بورس و 
فرابورس به متوسط 18درصد كاهش يافته كه علت 
آن واگذاري بخش زيادي از ش��ركت هاي س��هامي 
عام بزرگ دولتي به بخش خصوصي طبق اصل 44 
قانون اساسي جمهوري اسامي در سال هاي 1392و 
1394 است. كاهش اين عرضه ها در سال هاي بعدي 

باعث رشد منفي متوسط ساالنه شده است. 
 ب�ازار اولي�ه و ثانوي�ه: تامين مال��ي از محل 
تاسيس ش��ركت هاي س��هامي عام با 115.3درصد 
طي 4س��ال از 2.555ميليارد ريال در پايان س��ال 
1391 به 5.500 ميليارد ريال در پايان سال 1395 
رس��يده اس��ت. تامين مالي از محل افزايش سرمايه 
شركت هاي س��هامي عام با 112.223ميليارد ريال 
افزايش نس��بت به پايان س��ال 1391 به رقم قابل  
توجه 226.173ميليارد ريال در پايان س��ال 1395 
رسيده اس��ت. در زمينه تامين مالي از محل انتشار 
ان��واع ابزاره��اي تامين مالي نيز طي س��اليان اخير 
ش��اهد رشد چشمگير 1617درصدي تامين مالي از 

اين محل بوده ايم.
 نهاده�اي مال�ي: طي دوره 4س��اله منتهي به 
پاي��ان س��ال 1395 ارزش صندوق ه��ا رش��د قابل 

 توجه��ي داش��ته اس��ت به ط��وري ك��ه ارزش اين 
صندوق ه��ا از 5.320 ميليارد ريال در پايان س��ال 
1391 ب��ه 682.713 ميليارد ريال در پايان س��ال 
1395رسيد. از سوي ديگر در طول اين دوره شاهد 
رش��د چش��مگير انتش��ار و معامات اوراق صكوك 
بوده ايم به طوري كه در اين دوره انواع اوراق ش��امل 
اوراق مشاركت، اجاره، مرابحه و اسناد خزانه توسط 
دولت منتشر ش��دند كه با استقبال تامين كنندگان 
مال��ي روب��ه رو ش��د. در س��ال 1395 در مجم��وع 
292،380ميليارد ريال ان��واع ابزارهاي مالي دولتي 
و غيردولتي منتش��ر ش��د كه نس��بت به س��ال 91 
رش��د 1616درصدي و نس��بت به سال 1394 رشد 
98درصدي را نش��ان مي دهد. اوراق خزانه اسامي 
با 130.000ميليارد ريال بيشترين سهم را در اوراق 

منتشره سال 1395 دارد.
اطاعات حاكي از آن است كه در مجموع مانده 
اوراق منتش��ره توس��ط دولت در انتهاي س��ال 95، 
241، 995ميليارد ريال اس��ت كه 31درصد آن به 
صورت اسناد خزانه اس��امي است. مانده كل اوراق 

در سال 1395، 332، 528 ميليارد ريال است.
تهيه و تنظيم: سازمان بورس و اوراق بهادار

 توسعه فرصت هاي شغلي
در زير سقف خانه ها

كارشناس��ان، بيكاري را به بس��تري براي بروز 
بس��ياري با چالش ها و ناهنجاري هاي اقتصادي و 

اجتماعي توصيف مي كنند. 
به واق��ع، رفع معض��ل بي��كاري، مرتفع كننده 
بس��ياري از مشكات جوانان و نوجوانان در جامعه 
خواه��د بود و ب��ه تبع در صورت اس��تمرار بحران 
بيكاري، ظهور و بروز نارس��ايي هاي مكرر و عميِق 
 متوال��ي در ابع��اد گوناگ��ون، دور از تصور نخواهد

بود. 
كارشناس��ان و صاحب نظران عرصه اقتصادي 
معتقدن��د، ف��ارغ از پيامدهاي تل��خ اجتماعي اين 
معض��ل، مش��كل بي��كاري تاثي��ر مس��تقيمي بر 
توانمن��دي اقتصادي خانواره��ا دارد، زيرا يك فرد 
بي��كار ب��ه عنوان عنص��ري مصرف كنن��ده و فاقد 
بازدهي، به تدريج توانايي مالي خانواده ها و اقش��ار 
آسيب پذير را تضعيف مي كند و تاثيرات اين پديده 
در كاهش قدرت خريد خانواده و كوچك تر ش��دن 
سفره آنها نيز ملموس به نظر مي رسد، زيرا حضور 
ي��ك فرد بيكار در خانواده، بدون بهره وري كافي، 
با تحميل هزينه هايي سنگين همراه مي شود و هر 
آنچه بر تعداد اين افراد افزوده شود به همان ميزان 
روند و سير نزولي بضاعت اقتصادي خانواده ها نيز 

تشديد و تسريع خواهد شد. 
با چنين اوصافي هر اقدام و تصميم سازنده يي 
كه با كاهش ضريب بيكاري و افزايش فرصت هاي 
ش��غلي هم��راه ش��ود، ام��ري نك��و، ض��روري و 
تعيين كنن��ده به ش��مار مي رود ك��ه ثمرات آن به 
تدري��ج در توس��عه اقتصادي، اجتماع��ي و حتي 

فرهنگي جامعه، نافذ و موثر خواهد بود. 
در اين ميان، توس��عه كسب و كارهاي خانگي 
از نمون��ه ايده ه��ا و راهكارهايي به ش��مار مي رود 
ك��ه در صورت همراه ش��دن آن با تدابير اصولي و 
تامين پيش نيازها و مقتضيات الزم، دامنه تعميق 
و گس��تردگي اي��ن پدي��ده ناميم��ون و منحوس 

)بيكاري( محدودتر خواهد شد. 
مصطفي دستجردي، كارش��ناس اقتصادي در 
تش��ريح مزاياي كس��ب و كاره��اي خانگي اظهار 
داش��ت: ثمرات اين ن��وع از فعاليت ه��ا، از زواياي 
متعددي قابل بررس��ي اس��ت و ب��ا درنظر گرفتن 
جمي��ع جهات به اين واقعي��ت پي مي بريم كه هر 
آنچه در اين حوزه ش��اهد توسعه بيشتري باشيم، 
بستر و زمينه حصول و تحقق سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي به عنوان نقشه راهبردي اقتصادي كشور 

به نحو شايسته تري فراهم خواهد شد. 
وي اف��زود: كاهش ت��ردد و رف��ت و آمد براي 
حض��ور در مح��ل كار، صرفه جوي��ي در مص��رف 
سوخت و انرژي، حفظ س��امت زيست محيطي، 
كاه��ش مخاطرات و تهديدات احتمالي كه به تبع 
رفت و آمده��اي مكرر روزانه به محل كار ظهور و 
ب��روز پيدا مي كند تنها بخش��ي از ثمرات مثبت و 
سازنده يي است كه در سايه اشتغال و كسب و كار 

خانگي حاصل مي شود. 
دس��تجردي عنوان ك��رد: اش��تغال در چنين 
حوزه يي، باعث ايجاد توازن و تعادل در مسووليت ها 
و وظايف خانه مي شود و ارتباط صميمي تري ميان 
والدين و فرزندان ش��كل مي گيرد ك��ه به تبع در 
چنين ش��رايطي شكاف و انش��قاق كمتري را در 

مناسبات درون خانوادگي شاهد خواهيم بود. 
وي افزود: از س��وي ديگر، فعاليت در صنف ها و 
مش��اغل آزاد، عموماً با صرف هزينه هاي متعددي 
اعم از رهن، اجاره جابه جايي و اس��تفاده از نيروي 
كار و... هم��راه مي ش��ود كه طبيعت��ا در اكثريت 
قريب به اتفاق مش��اغل خانگي، چنين ضروريات 
و الزامات��ي وجود ندارد و در مجموع با احتس��اب 
ميزان هزين��ه كردها با آنچه به عن��وان درآمد به 
دس��ت مي آيد بيش از پيش به مق��رون به صرفه 

بودن چنين فعاليت هايي پي مي بريم. 
حجت ا... داوودي، يكي از فعاالن عرصه مشاغل 
خانگ��ي در تش��ريح و واكاوي محاس��ن و ثمرات 
ِحرف و مشاغل خانگي گفت: يكي از دستاوردهاي 
ارزنده فعاليت در مشاغل خانگي به آرامش خاطر 
و كس��ب مهارت و تجربه يي معطوف مي ش��ود كه 
در س��ايه تعامات درون خانوادگي و جو حاكم بر 

مناسبات ميان اعضاي خانواده حاصل مي شود.
وي افزود: در چنين بس��تر و ش��رايطي، زمينه 
رش��د و تعالي اقتص��ادي واجتماعي ف��رد به نحو 
شايس��ته تري تامين خواهد ش��د كه خروجي آن 
در كارآمدي مضاعف اقتصادي غير قابل انكار است. 
اين فعال عرصه مش��اغل خانگي عنوان كرد: يكي 
از ظرفيت ه��اي بالق��وه و ويژه در اي��ن عرصه به 
فعاليت هاي مرتبط با آثار و توليدات صنايع دستي 
ب��از مي گردد كه به واقع مي توان با حداقل هزينه، 

به بيشترين بهره وري نيز نائل شد. 
داوودي عن��وان كرد: البته كث��رت و گوناگوني 
و فراواني مش��اغل خانگ��ي در بخش هاي متعدد 
ديگري نيز قابل توجه است و به واقع تنوع موجود 
در اين حوزِه فعاليتي، به ميزاني متكثر اس��ت كه 
هر آنچه زمينه و بس��تر اش��تغال جوان��ان در اين 
بخش تسهيل شود، تسريع توسعه اقتصادي و رفع 
موان��ع اقتصادي خانواده ها نيز با س��هولت هر چه 
بيشتري محقق مي شود. وي در خاتمه يادآور شد: 
البته ُحصوِل چنين توفيقاتي صرفاً با نظريه پردازي 
امكان پذير و ميس��ر نخواهد ش��د و بايد با اتخاذ 
تدابي��ري ويژه، بس��تر الزم براي ف��روش و عرضه 
اين توليدات نيز فراهم ش��ود و در اين ميان، نقش 
دولت و دس��تگاه هاي متولي و ذي ربط در تضمين 
خريد اين محصوالت بس��يار كارآم��د خواهد بود، 
امري كه در بس��ياري از كش��ورهاي غربي و... نيز 
اين سازوكار در حال اجرا، پيگيري و حصول است 
و ب��ا ات��كاي به چنين رويه و راه��كاري نه تنها بر 
بسياري از مشكات اقتصادي غلبه كرده اند، بلكه 
در راس��تاي افزاي��ش ق��درت اقتص��ادي خود نيز 

گام هاي ارزنده يي را برداشته اند. 

گزارش كوتاه

جدول 1

اسفند ماه **ابتداي سال 92واحد اندازه گيريشاخصرديف
1395

درصد تغييرات )رشد(
نسبت به ابتداي سال 92 )درصد(

1431220750هزار ميليارد ريالميزان تامين مالي1

24908103، 420هزار ميليارد ريالاندازه بازار*2

1190273، 096هزار ميليارد ريالارزش معامالت3

ضريب نفوذ )مجموع تعداد كدهاي سهامداري و 4
1171، 218، 6069، 532، 730نفردارندگان واحدهاي سرمايه گذاري(

29948862تعدادتعداد نهاد مالي5

121328، 878538ميليارد ريالسرمايه گذاري خارجي در بازار سرمايه6

جدول 2

ابتداي سال نام شاخصنام بورس
92

ابتداي سال 
93

ابتداي سال 
94

ابتداي سال 
95

ابتداي سال 
96

تغيير نسبت به 
ابتداي سال 92

بازده نسبت به 
ابتداي سال 92

)درصد(

متوسط بازده 
ساالنه

)درصد(

بورس اوراق بهادار 
38,04179,01562,53280,21977,23039,18910319شاخص كلتهران

44,62090,97872,21092,55784,72540,1059017شاخص آزاد شناور

32,89265,83751,29666,99466,10033,20810019شاخص صنعت

2,0053,7602,8773,3813,0981,0935411شاخص 30 شركت بزرگ

1,6183,3362,5763,2543,0351,4178817شاخص50 شركت فعال تر

42277166880687545310720شاخص كل فرابورسفرابورس ايران

جدول 3

 متوسط رشد ساالنه )درصد(رشد 4 ساله )درصد(ابتداي سال 96ابتداي سال 95ابتداي سال 94ابتداي سال 93ابتداي سال 92شرح

39547218141295680ارزش بازار اوراق صكوك

--0121445ارزش اوراق مشتقه

238151314140484144518717ارزش بازار سهام

2420518642145036490810319جمع كل

جدول 4

)درصد(متوسط رشد ساالنهرشد 4 سالهطي سال 95طي سال 94طي سال 93طي سال 92طي سال 91شرح

25796554447554511221سهامبورس اوراق بهادار تهران

711168793122891اوراق

26497655956263814225جمع

1041921732442029418سهامفرابورس ايران

4310015921025950257اوراق

14729133245346121433جمع

3611,15771771974710720سهامكل بازار اوراق بهادار

5011017529635260463اوراق

4111,2678921,015109916728جمع

315428402297371184كاال )فيزيكي( بورس هاي كااليي

--04131523انرژي )فيزيكي( 

369210176175409113اوراق مشتقه

684642591487803174جمع

1,0961,9091,483150219027415جمع كل بازارها

*اندازه بازار حاصل جمع ارزش بازار سهام، اوراق صكوك و اوراق مشتقه در بورس تهران و فرابورس ايران است. 
**تمامي مقادير غير از ضريب نفوذ و تعداد نهادهاي مالي مربوط به پايان اسفند 95 است و مقادير دو عنوان ذكر شده مربوط به 15 اسفند 95 هستند.
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دانشوفن10
انعقاد ۴۲هزار قرارداد سكه 
براي تحويل ارديبهشت۹۷

حج��م معامالت آتي س��كه طي هفته گذش��ته در 
بورس كاالي ايران با افزايش روبرو بود بطوري كه تعداد 
قراردادهاي منعقد شده به ۵۱ هزار و ۸۴۴ و ارزش آن 
نيز ب��ه 7۱2 ميليارد و ۸00 ميليون تومان رس��يد. به 
گزارش تعادل به نق��ل از »پايگاه خبري بورس كاالي 
ايران«، بر اين اس��اس دو هفته گذشته حجم معامالت 
آتي س��كه ۴7 هزار و ۹۳6 قرارداد و ارزش آن نيز 6۵0 
ميليارد تومان بود. به اين ترتيب در معامالت آتي سكه 
طي هفته گذش��ته، سررس��يد ارديبهشت سال ۹7 به 
عنوان پرطرفدارترين سررس��يد لقب گرفت به نحوي 
ك��ه معامله گ��ران ۴2 هزار و 62۸ ق��رارداد را به ارزش 
بي��ش از ۵۹0 ميليارد توم��ان در اين موعد تحويل به 
ثبت رساندند. در رتبه دوم معامالت سكه آتي، سررسيد 
اس��فند امس��ال با 6 هزار و 6۳2 ق��رارداد به ارزش ۸۹ 

ميليارد و 600 ميليوت تومان قرار گرفت. 
در مكان س��وم بازار آتي نيز قرارداد ش��هريور سال 
جاري قرارگرفت؛ بطوري كه با يك هزار و ۸6 قرارداد به 
ارزش ۱۳ ميليارد و ۵00 ميليون تومان معامالت خود 
را در هفته اخير به پايان رساند. همچنين سررسيد دي 
ماه با ۸۹۵ قرارداد به ارزش ۱۱ ميليارد و 700 ميليون 
توم��ان در مكان بعدي بازار آتي ق��رار گرفت. در پايان 
نيز سررس��يد آبان با 60۳ ق��رارداد به ارزش 7 ميليارد 
و 700 ميليون تومان در جايگاه آخر ايستاد. همچنين 
بررس��ي معامالت س��كه آتي در آخرين روز معامالتي 
هفته گذشته )پنج شنبه( نشان مي دهد كه در مجموع 
در اين روز ۵ هزار قرارداد منعقد شد. به اين ترتيب در 
معامالت روز ۱2 مرداد، هر ۵ سررس��يد فعال بازار آتي 
بورس كاال با روند صعودي روبرو ش��دند، بطوري كه بر 
اساس آمار معامالت سكه تحويل شهريور با ثبت قيمت 
ي��ك ميليون و 2۴2 هزار تومان، رش��د 0.2درصدي را 
تجربه كرد. اين در ش��رايطي اس��ت كه قرارداد تحويل 
آبان سال جاري با قيمت يك ميليون و 276 هزار تومان 
رش��د 0.۱۸ درصدي را به ثبت رساند. همچنين سكه 
تحويل دي امس��ال نيز با نرخ يك ميليون و ۳۱2 هزار 
تومان به فروش رس��يد و رشد قيمت 0.0۴ درصدي را 
تجربه كرد. سررسيد اس��فند نيز با نرخ يك ميليون و 
۳۴6 هزار تومان معامله و با افزايش 0.0۹درصدي روبرو 
شد. از سويي ديگر سررسيد ارديبهشت سال ۹7 نيز با 
قيمت يك ميليون ۳۸2 تومان به ثبت رسيد و با رشد 

قيمت 0.۱6درصدي رو به رو شد. 

آناليز قيمت هاي جديد 
پتروشيمي و شيميايي

قيمت پايه محصوالت پليمري و ش��يميايي كه به 
صورت هفتگي از س��وي دفتر توس��عه صنايع تكميلي 
پتروشيمي براساس قيمت هاي جهاني و نرخ دالر بازار 
آزاد براي مبادله در بورس كاالي ايران اعالم مي ش��ود، 
روز گذش��ته ني��ز اعالم ش��د. به گزارش »تع��ادل« به 
نقل از پاي��گاه خبري بورس كاال، بررس��ي قيمت هاي 
پايه محصوالت پليمري در تاريخ ۸ و ۱۵مرداد نش��ان 
مي ده��د كه اكث��ر كااله��ا از هفته گذش��ته تاكنون 
روندي صعودي داشته اند. در صدر بيشترين افزايش ها 
پلي اتيلن هاي ترفتاالت گريد بطري با 2.۴ درصد رش��د 
نسبت به هفته قبل قرار دارند. گريد 7۸۱ به ميزان ۸7 
توم��ان، گريد 7۸۵ به ميزان ۸۴ تومان، گريد ۸2۱ هم 
۹۱تومان و گريد ۸2۵ هم ۸۹ تومان نس��بت به هفته 
گذشته گران ش��ده اند. در رتبه دوم بيشترين افزايش 
قيمت ها هم پلي اتيلن هاي ترفتاالت گريد نس��اجي با 
۱.۸درصد رشد نسبت به هفته قبل قرار دارند. در ادامه 
پلي اتيلن هاي سنگين تزريقي و دوراني نيز ۱.۴درصد 
نسبت به هفته قبل گران شده اند. همچنين پلي اتيلن 
س��بك فيلم نيز با ۱.۵درصد افزايش نس��بت به هفته 
قبل روبه رو شده و از رقم ۴هزار و 2۱۴تومان به ۴هزار 
و 277تومان رس��يده است. پلي پروپيلن هاي نساجي و 
شيميايي نيز به ترتيب ۱.2و ۱.۱درصد نسبت به هفته 
قبل گران شده اند، اين كاالها به ترتيب ۴6و ۵0 تومان 
افزايش قيمت داشتند. پي وي سي ها هم با ۱ درصد رشد 
نسبت به هفته قبل روبرو شده، بطوري كه گريد ۵7 به 
ميزان ۳6 تومان، گريد 60 به ميزان ۳۵تومان، گريد 6۵ 
و 70 نيز به ترتيب ۳۳و ۳7تومان نسبت به هفته قبل 
گران ش��دند. همچنين در ادامه پلي اتيلن هاي سنگين 
ب��ادي نيز ۱ درصد نس��بت به هفته قبل گران ش��دند. 
پلي اس��تايرن معمولي و مقاوم هم ب��ه ترتيب با 0.۱و 
0.7 درصد افزايش نس��بت به هفته قبل روبه رو شدند. 
اس��تايرن بوتادين رابرهاي روشن و تيره، پلي اتيلن هاي 
سبك خطي، پلي اتيلن هاي سنگين فيلم و اكستروژن 
نيز روندي افزايشي داشته و نسبت به هفته قبل گران 
شدند. نرخ دالر نيز براي محاسبه قيمت پايه محصوالت 
پتروش��يمي با 0.7درصد رش��د به رقم ۳ه��زار و ۸02 

تومان رسيده است. 

بررسي قيمت پايه 
محصوالت شيميايي

اما مقايسه قيمت پايه محصوالت شيميايي در تاريخ 
۸ و ۱۵مرداد نيز نش��ان مي دهد كه اكثر كاالها روندي 
افزايشي داشته اند. بر اين اساس بيشترين افزايش قيمت 
در گ��روه محصوالت ش��يميايي متعلق ب��ه آروماتيك 
سنگين با ۸. ۳ درصد رشد نسبت به هفته گذشته است. 
اي��ن كاال از رقم يك هزار و ۸۸۵ تومان به 2هزار و ۴2 
تومان رس��يد. در رتبه دوم هم متانول و اسيداس��تيك 
به ترتيب ب��ا ۴.۸ و ۴.7 درصد افزايش قيمت نس��بت 
به هفته قبل ق��رار دارند. همچنين منواتيلن گاليكول 
و پارازايلين هم به ترتيب ۳.۳درصد و ۳ درصد نس��بت 
به هفته گذشته گران شدند. در ادامه كريستال مالمين، 
اوره پريل و صنعت��ي، دي اتيلن گاليكول، ايزوبوتانول 
و نرم��ال بوتانول نيز با افزايش قيمت نس��بت به هفته 
گذشته روبرو شدند. به اين ترتيب دي اتيل هگزانول نيز 
با ۱.2 درصد رشد نسبت به هفته قبل روبه رو شد، اين 
كاال از رقم ۳ هزار و ۳6۱ تومان به ۳ هزار و ۴0۴ تومان 
رسيد. اوره پريل و صنعتي هم 0.7 درصد نسبت به هفته 
گذشته گران شدند، سودمايه، زايلين مخلوط و بنزن نيز 
نس��بت به هفته گذشته روندي افزايشي داشته با رشد 
قيمت روبه رو شدند. گازها نيز روندي افزايشي نسبت به 
هفته قبل داشتند، گاز پروپان، بوتان و گاز مايع صنعتي 
در گروه گازها با افزايش چشمگير قيمت نسبت به هفته 
قبل روبه رو شدند. در همين حال استايرن منومر نسبت 
به هفته گذش��ته با افت قيمت روبه رو ش��د، اين كاال 
0.۱ درصد نس��بت به هفته قبل ارزان ش��د، اين كاال از 

رقم ۳هزار و ۹2۸تومان به ۳هزارو ۹2۱تومان رسيد. 

اخبار بورس كاال

»تعادل« از روند شكل گيري بازار آتي ارز در بورس كاال گزارش مي دهد

بازار مشتقه ارزي همچنان در انتظار تصميم نهايي
گروه بورس| اميرحسين مرادي فخر|

هر از گاهي ولي اهلل سيف رييس كل بانك 
مرك�زي در س�خنان خود به يكسان س�ازي 
نرخ ارز و راه اندازي بازار مشتقه ارزي اشاره 
مي كند. اين بار نيز س�يف با حضور در برنامه 
تلويزيوني »نگاه يك« از ش�بكه اول س�يما 
تريبوني پيدا و اظهار كرد كه يكسان س�ازي 
ن�رخ ارز در اواي�ل دول�ت دوازده�م اتفاق 
مي افتد. هر چند اين مقام مس�وول در بانك 
مركزي پي�ش از اين بارها به يكسان س�ازي 
ن�رخ ارز وعده داده بود. يك جس�ت وجوي 
پيش�ينه  درب�اره  اينترن�ت  در  س�اده 
صحبت هاي س�يف درباره تك نرخي ش�دن 
ن�رخ ارز اي�ن تيترها را به ما نش�ان خواهد 
داد: ارز در س�ال۹3 تك نرخي مي شود )10 
آبان ۹۲ / منبع: ايس�نا(، يكسان سازي نرخ 
ارز ت�ا نيم�ه دوم س�ال ۹3 انجام مي ش�ود 
)11 آذر ۹۲/ منب�ع: اقتص�اد آنالي�ن(، فعال 
يكسان س�ازي نرخ ارز در دس�ت كار نيست 
)۴ آذر ۹3 در حاش�يه هماي�ش بانكداري و 
اس�تانداري در وزارت كشور/ منبع: فرارو(، 
سيف: يكسان س�ازي نرخ ارز در اوايل سال 
۹5 )۲5 مهر ۹۴/ منبع: باش�گاه خبرنگاران 
جوان(، يكسان س�ازي نرخ ارز تا پايان سال 
ج�اري )10 آذر ۹5/ منبع: دنياي اقتصاد(؛ و 
اين تنها بخشي از اظهارات سيف درباره اين 

موضوع است.
   

به گزارش تعادل، ش��ركت بورس كاال از س��ال 
۹۴ آمادگي خود براي راه اندازي بازار مشتقه ارزي 
را براي س��اماندهي مبادالت ارزي اعالم كرده بود 
اما بانك مركزي پس از مطرح شدن اين پيشنهاد 
و جدي شدن موضوع، پيش شرط راه اندازي بازار 
مش��تقه ارزي در بورس كاال را تك نرخي ش��دن 
نرخ ارز عن��وان كرد. در اين ميان ولي اهلل س��يف 
چندي پيش نيز عنوان كرده بود كه در نخستين 
فرصت مي ت��وان بازار مش��تقه ارزي را راه اندازي 

كرد. 
رييس كل بانك مركزي بار ديگر، ش��نبه شب 
در برنامه »نگاه يك« از ش��بكه اول س��يما نسبت 
به تك نرخي ش��دن نرخ ارز اظهارنظ��ر كرد. او با 
بيان اينكه بعد از برجام روابط زيادي برقرار ش��د 
اما به ميزان مورد انتظار نرس��يد، گفت: بر اساس 
برنامه ريزي هاي انجام ش��ده يكسان سازي نرخ ارز 
اوايل دولت دوزادهم عملياتي خواهد ش��د. سيف 
اظه��ار كرد: فكر مي كرديم بعد از برجام ارتباطات 
بانك��ي در ش��رايط مطلوبي قرار بگي��رد و بتوانيم 
يكسان س��ازي ن��رخ ارز را عملياتي كنيم اما چون 
روابط بين المللي ناكافي اس��ت، اجراي اين برنامه 
به تاخير افتاد؛ البته روابط زيادي به نسبت قبل از 
برجام برقرار شد اما به ميزان مورد انتظار نرسيد. 

 ارز تك نرخي با ثبات اقتصادي
ب��ه اي��ن ترتي��ب س��يف عمليات��ي نش��دن 
وعده هاي��ش را ب��ه باز نش��دن فض��اي اقتصادي 
در پس از برجام نس��بت داد. ام��ا آنچه در اينجا 
اهمي��ت دارد، موافق��ت بان��ك مركزي ب��ا ايجاد 
بازار مش��تقه ارزي براي پوش��ش نوس��انات نرخ 

ارز اس��ت. به اعتقاد كارشناس��ان وجود ارز چند 
نرخي مفاس��د اقتصادي بسياري را طي سال هاي 
گذشته سبب ساز شده و زمينه دستيابي به رانت 
را ب��راي عده ي��ي فراهم كرده اس��ت. نرخ برابري 
ارز ب��ه عنوان متغيري تاثيرگ��ذار در اقتصاد ملي 
از اهمي��ت درخ��ور توجه��ي برخوردار اس��ت و 
نوس��انات ن��رخ ارز از منابع مهم ريس��ك به ويژه 
براي فعاليت هاي بين المللي اقتصادي محس��وب 
مي ش��ود. در اين ميان ابزارهاي مش��تقه ارز يكي 
از مهم تري��ن و متداول تري��ن ابزارهاي مالي قابل 
معامله در بورس هاي كش��ورهاي پيش��رفته و در 
حال توس��عه دنيا به شمار مي روند. كاركرد اصلي 
اي��ن ابزارها در بازارهاي مالي، پوش��ش ريس��ك 
نوسانات نرخ ارز است زيرا ريسك نوسان نرخ ارز 
تاثيرات قابل مالحظه يي بر كسب وكار بنگاه هاي 
تجاري و پرتفوي  سرمايه گذاران بين المللي دارد. 
بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه اكثر كشورها از 
معام��الت ابزار مش��تق ارز در بورس ه��اي اوراق 
به��ادار خود بهره مي برن��د. در اين ميان مي توان 
به آفريقاي جنوبي )بورس ژوهانسبورگ(، اياالت 
متحده امريكا )بورس بين قاره اي، بورس شيكاگو، 
و بورس نيوي��ورك(، تركيه )بورس اس��تانبول(، 
س��نگاپور )بورس س��نگاپور( و هند )بورس ملي 

هند، بورس متروپوليتن( اشاره كرد. 

 تعدد عرضه كنندگان ارز ضروري است
اما نخس��تين پيش ش��رط راه اندازي معامالت 
مش��تقه ارز ي��ا هم��ان ب��ازار آت��ي ارز وج��ود 
عرضه كنن��ده در اي��ن ب��ازار اس��ت. بزرگ تري��ن 
عرضه كننده ارز در حال حاضر بانك مركزي است 
ك��ه به اعتقاد كارشناس��ان همين موضوع يكي از 
س��نگ هاي جل��وي پاي بازار مش��تقه به ش��مار 
مي رود. در همين ارتباط يك كارش��ناس ارش��د 
بازارهاي مالي با اش��اره به اينك��ه بازارهاي آتي و 

اس��تفاده از ابزارهاي مش��تقه براي كاالهايي قابل 
شكل گيري هستند كه فضاي رقابتي در آن وجود 
داش��ته باش��د به تعادل گفت: بر اين اساس براي 
كاالهايي كه از س��مت عرضه كننده داراي انحصار 
است قابليت شكل گيري بازار آتي وجود ندارد چرا 
كه وقتي يك عرضه كننده براي يك كاال داش��ته 
باشيم خواهد توانس��ت با افزايش و كاهش حجم 
عرضه در بازار تاثيرگذاري كند و به عبارتي فرمان 
بازار را در دس��تان خود بگيرد. داوود معدلت فر با 
بيان اينكه تا زماني كه ورود و خروج ارز به حالت 
عادي برنگردد و فقط بانك مركزي عنان ارز را در 
اختيار داشته باشد نمي توان انتظار راه اندازي بازار 
مش��تقه ارزي را داشت، تاكيد كرد: بنابراين ايجاد 
بازار آتي ارز مي تواند به ضرر دولت و بانك مركزي 
تمام ش��ود چرا كه جذابيت بازار مشتقه خاصيت 
اهرمي داشتن آن است و اين موضوع در شرايطي 
كه دولت در محدوديت باش��د سبب خارج شدن 
كنترل بازار از دس��ت دولت خواهد شد. وي ادامه 
داد: ب��راي اثب��ات اين حرف رجوع به گذش��ته و 
نگاه��ي به بازار آتي س��كه در س��ال ۹۱ مي تواند 
راهگش��ا باش��د؛ در آن زمان و با باال رفتن قيمت 
س��كه و رشد يك باره نرخ دالر شاهد تاثير گرفتن 
بازار نقدي سكه از بازار آتي بوديم به طوري كه در 
نهايت بازار آتي س��كه براي چند روز تعطيل شد 
و از س��وي ديگر دولت اقدام به  پيش فروش سكه 
از طريق بانك ها ك��رد. اين گونه اقدامات دولت به 
دليل وجود انحصار از س��مت عرضه كننده اس��ت 
و اين در حالي اس��ت كه اگر اي��ن انحصار وجود 
نداش��ت ش��اهد چنين اتفاق هايي نيز نبوديم. او 
اضافه كرد: بر اين اس��اس شايد يكي از داليلي كه 
بانك مركزي با ايجاد اي��ن بازار موافقت نمي كند 

همين موضوع باشد. 
به گفت��ه معدلت فر تنوع تعداد عرضه كنندگان 
ارز در ب��ازار آت��ي در نظ��ر گرفته ش��ده براي آن 

مي تواند به پويايي معامالت منجر شود. وي ادامه 
داد: حساس��يت روي ارز بس��يار باالست چراكه با 
رش��د قيمت آن ب��ه دليل تقاضاهاي س��فته بازانه 
ممكن اس��ت قيمت دالر افزايش پيدا كند و شايد 
دولت به علت جلوگي��ري از ايجاد التهاب در اين 
بازار نس��بت به راه اندازي بازار مشتقه ارزي تعلل 
مي كند. او با بيان اينكه بحث تك نرخي كردن نرخ 
ارز به عنوان يكي از پيش شرط هاي راه اندازي بازار 
مش��تقه ارزي مطرح شده اس��ت، تصريح كرد: به 
اعتقاد من ش��ايد در شرايط فعلي بتوان نسبت به 
تك نرخي كردن نرخ ارز اقدام كرد اما براي چنين 
اقدامي بايد ش��رايط را در زمان بحران نيز در نظر 
گرفت و به همين دليل فكر نمي كنم كه مجموعه 

تصميم گير در اين باره به زودي تصميم بگيرد.
معدلت فر با بيان اينكه براي تنوع بخشيدن به 
سمت عرضه كننده بايد صادركنندگان ارز خود را 
در بازار آتي ارز عرضه كنند، خاطرنشان كرد: اين 
موضوع به مزيت اين كار براي آنها بس��تگي دارد 
و در ح��ال حاضر نمي توان با قطعيت گفت كه در 
صورت راه اندازي بازار مشتقه ارزي صادركنندگان، 
ارز خود را در اين بازار عرضه خواهند كرد. درواقع 
آنچه بيش��تر به ذهن متبادر مي شود اين است كه 
در صورت ايج��اد بازار مش��تقه ارزي بزرگ ترين 

عرضه كننده بانك مركزي خواهد بود. 

 اركان تصميم گير بايد به تعامل برسند
در همي��ن ارتباط مدير توس��عه بازار مش��تقه 
ب��ورس كاال در گفت وگ��و با تعادل درب��اره مزاياي 
راه اندازي بازار مش��تقه ارزي در بورس كاال گفت: 
پيش��نهاد ايجاد بازار مش��تقه ارزي در بورس كاال 
براي پوش��ش نوس��انات نرخ ارز ب��راي فعاالن اين 
بازار مطرح ش��ده و نخس��تين اولويت م��ا در اين 
زمينه پاس��خ به اين بخش از نياز فعاالن اقتصادي 
اس��ت. عليرضا ناصرپور با بيان اينكه واردكنندگان، 

همچني��ن  و  توليدكنن��دگان  صادركنن��دگان، 
س��رمايه گذاران خارجي نياز به پوش��ش ريس��ك 
نوس��انات نرخ ارز دارند، تاكيد كرد: اين افراد براي 
رفع اين نياز به يك بس��تر مطمئن نياز دارند و در 
كشورهاي مختلف از كشورهاي توسعه يافته مانند 
امريكا، انگلستان، فرانس��ه، آلمان و ژاپن گرفته تا 
كش��ورهاي در حال توس��عه مانند تركيه، مالزي و 
آرژانتين براي پوشش اين ريسك از انواع ابزارهاي 
مش��تقه مانند قراردادهاي آتي، آپش��ن و فوروارد 

استفاده مي كنند. 
ناصرپ��ور با تاكي��د بر اينك��ه راه ان��دازي بازار 
مش��تقات ارزي در بورس كاال ني��از به همفكري و 
همكاري تمام نهادهاي مرتبط با اين موضوع دارد، 
تصريح كرد: بر اين اساس نهادهايي همچون بانك 
مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و س��ازمان 
بورس اوراق بهادار و همچنين بورس كاال به عنوان 
بستر انجام معامالت بايد با همفكري در اين زمينه 
ب��ه يك تعامل دس��ت پيدا كنند. وي با اش��اره به 
اهميت موافقت بانك مركزي با تش��كيل بازار آتي 
ارز در بورس كاال، اظهار كرد: با توجه به نقش مهم 
بانك مركزي در كنترل سياست هاي پولي و بانكي 
كش��ور، نظر اين ركن اقتصاد كش��ور در اين زمينه 
بسيار مهم اس��ت و با توجه به اين موضوع تاكنون 
ضرورت فراهم ش��دن ش��رايطي ب��راي ايجاد بازار 
مشتقه ارزي از سوي مقامات اين بانك مطرح شده 
اس��ت. او در اين باره توضي��ح داد: بانك مركزي به 
عنوان متولي نرخ ارز در كشور دغدغه هايي همچون 
به ثبات رسيدن شرايط اقتصاد كشور و تك نرخي 
ش��دن نرخ ارز را به عنوان پيش ش��رط هايي براي 
راه اندازي بازار مش��تقه ارزي مطرح كرده اس��ت و 
بر اين اس��اس تا رسيدن به ش��رايط مطلوب براي 

راه اندازي اين بازار بايد صبر كرد. 
اين مقام مسوول در بورس كاال با تاكيد بر اينكه 
بازار س��رمايه امكانات نرم افزاري و س��خت افزاري 
ب��راي راه اندازي ب��ازار آت��ي ارز را از مدت ها پيش 
در اختي��ار دارد، عنوان كرد: درواقع در نخس��تين 
فرصت كه هماهنگي هاي الزم در اين زمينه انجام 
شود و نهادهاي مرتبط به يك تفاهم در اين زمينه 
دس��ت پيدا كنند ش��اهد راه اندازي بازار مشتقات 

ارزي در بورس كاال خواهيم بود. 
ناصرپور در پاس��خ به صحبت هاي��ي كه درباره 
انحص��ار عرضه كننده در بازار ارز مطرح مي ش��ود، 
گفت: اي��ن صحبت چندان دقيق نيس��ت چرا كه 
در حال حاضر عالوه بر بانك مركزي، ش��ركت هاي 
پتروشيمي و صنعتي و معدني كه محصوالت خود 
را صادر مي كنند ارزهاي خود را در بازار آزاد عرضه 
مي كنن��د و بطور حتم از راه اندازي بازار مش��تقات 
ارزي در بورس كاال اس��تقبال خواهند كرد چرا كه 
بورس كاال يك بستر مطمئن و شفاف را در اختيار 
آنها خواهد گذاش��ت. وي ادامه داد: از سوي ديگر 
و در س��مت تقاضا ني��ز بس��ياري از واردكنندگان 
براي پوشش ريس��ك نوسانات نرخ ارز به طور قطع 
از راه اندازي بازار مش��تقات ارزي استقبال خواهند 
ك��رد، همچنين در اين مي��ان عده يي با تقاضاهاي 
س��فته بازانه وارد اين بازار خواهند ش��د، همان طور 
كه در حال حاضر در بازار نقدي دالر شاهد حضور 
آنها هستيم اما اين بار معامالت به جاي خيابان در 

بستري شفاف انجام خواهد شد. 

مديرعامل بورس كاالي ايران در گفت و گويي بررسي كرد

از گواهي سپرده براي آلومينيوم تا ورود مسكن به بورس
ش��ركت آلوميني��وم المهدي هم��واره به دنبال 
تامين مالي از طريق بورس كاال بوده است كه پس 
از انجام مذاكرات، عنوان ش��د عالقه مند به استفاده 
از گواهي س��پرده كااليي است؛ از اين رو قرار شده 
ت��ا با پذي��رش انباره��اي ته��ران و بندرعباس اين 
ش��ركت در بورس كاال، گواهي سپرده كااليي براي 

محصوالت اين شركت راه اندازي شود. 
به گ��زارش تعادل به نقل از ف��ارس، مديرعامل 
ب��ورس كاالي ايران از تالش براي تعريف ش��اخص 
مس��كن و ايجاد امكان معام��الت اوراق محور اين 
كاالي مصرف��ي در تاالر نقره يي خب��ر داد و گفت: 
برخورداري از بازيگران بس��يار از جمله ويژگي هاي 

خوشايند بازار مسكن و مستغالت است. 
حامد س��لطاني نژاد گفت: عموم مردم مي توانند 
مصرف كننده، سازنده مسكن يا سرمايه گذار مسكن 
باش��ند، اما گروه هميشه در صحنه يي تحت عنوان 
بنگاه ه��اي مش��اور امالك وجود دارن��د كه همواره 
ي��ا در مورد مس��كن صحبت مي كنند ي��ا در مورد 
مباحث مرتبط با مس��كن. به عبارتي عاميانه تر بايد 
گفت كف بازاري هاي حوزه مسكن تالش مي كنند 
ك��ه بازاري راه بيافتد تا بتوانن��د در بنگاه معامالت 

مسكن تحليلي از شرايط موجود را داشته باشند. 
مديرعام��ل ب��ورس كاال با اش��اره به پيش��نهاد 
خود به اتحاديه مش��اوران امالك براي اس��تفاده از 
داده هاي تاريخي براي تعريف ش��اخص مسكن در 

بورس گفت: مي توان با ارائه دسترس��ي به س��امانه 
معام��الت و يك مانيتور به مش��اوران امالك زمينه 
خري��د و فروش مس��كن يا اوراق به��ادار مبتني بر 

مسكن را فراهم كرد. 
به گفته س��لطاني نژاد، اگر مي خواهيم سبدي از 
اوراق بهادار روي مس��كن تعري��ف كنيم كه تبديل 
به س��بد همگن مس��كن ش��ود، مي ت��وان با كمك 
اتحاديه انبوه س��ازان و مشاوران مسكن آن را ايجاد 
كرد. از س��ويي ديگر مي توان معامالتي را از طريق 
سلف موازي مس��كن يا اوراق بهادار مسكن در نظر 
 گرفت و امكان پيش خريد كردن مس��كن را فراهم

آورد.
وي اف��زود: مدل ديگ��ر در اين زمين��ه تعريف 
يك س��ري پروژه ه��اي انبوه س��ازي در چارچ��وب 
معامالت مالي همزمان با ارائه دسترسي به مشاوران 
امالك در سامانه معامالت است كه مي تواند زمينه 
پيش فروش س��اختمان هاي نيمه ساز را فراهم كند، 
از س��ويي ديگر پول مردم نيز به گردش در مي آيد، 

بدون اينكه تورمي ايجاد كند. 
اين مقام مسوول يادآور شد: انجام اين معامالت 
در بورس كاال اگر چه نمي تواند ركود را از بين ببرد، 
اما به دليل وجود نيروي انس��اني انبوه در كشور به 
عنوان س��رمايه اصلي و عالقه مند به حوزه مسكن، 
مي تواند بازاري را ايجاد كند كه تقارن اطالعاتي در 

آن وجود داشته باشد. 

به گفت��ه مديرعام��ل بورس كاال، ش��اخصي بر 
مبن��اي معامله ي��ك متر مربع منزل مس��كوني در 
منطقه متوس��ط تهران مي تواند براي اشخاصي كه 
عالقه مند به خريد مسكن هستند، توليدكننده هايي 
را فراه��م كند كه در ازاي دريافت پول از آنها اقدام 

به ارائه مسكن به متقاضيان كنند.
در عي��ن ح��ال واس��ط هاي مال��ي از جمل��ه 
صندوق هاي س��رمايه گذاري زمين و ساختمان نيز 
در اي��ن بين مي توانند وجود داش��ته باش��ند. وي 
ادامه داد: در حال حاضر با تامين س��رمايه مس��كن 
رايزني ش��ده و مدلي كه به جمع بندي رسيده فعاًل 
انتش��ار اوراق سلف موازي مسكن و اوراق مشاركت 
مسكن اس��ت به اين ترتيب كه يكسري واحدهاي 
س��رمايه گذاري از يك پروژه خريداري مي ش��ود و 
وقتي معادل تعداد يونيت ها به يك واحد مس��كوني 
رس��يد، دارنده واحدهاي س��رمايه گذاري مي تواند 

مسكن خود را تحويل بگيرد. 
س��لطاني ن��ژاد با اش��اره ب��ه ويژگي ه��اي بازار 
مال��ي گفت: خاصي��ت بازار مالي بزرگ تر ش��دن و 
برخ��ورداري از اهرم مالي اس��ت ك��ه خروجي آن 
افزاي��ش تعداد بازيگ��ران بازار اس��ت. وزارت راه و 
شهرسازي، دانش��گاهيان، انبوه س��ازان و مشاوران 
امالك بايد نظرات خود را در اين زمينه ارائه دهند 
تا موضوع فروش متري مس��كن از طريق يونيت ها 

انجام شود. 

 ورود آلومينيوم المهدي به بورس با گواهي 
سپرده كااليي

سلطاني نژاد در برابر اين پرسش مبني بر اينكه چرا 
ش��ركت آلومينيوم المهدي پس از واگذاري به بخش 
خصوص��ي تا به امروز حتي يك كيلوگرم ش��مش در 
ب��ورس كاال عرضه نك��رده اما همچنان اي��ن كاال در 
انباره��اي تهران و بندرعباس به قصد ب��ازار آزاد انبار 
مي شود، گفت: تالش براي ايجاد مشوق هاي مختلف 
براي امكان گرايش توليدكننده ها به سمت بورس در 
حالي اس��ت كه ش��ركت آلومينيوم المهدي از زماني 
كه خصوصي ش��ده همواره به دنب��ال تامين مالي از 
طريق بورس بوده كه پس از انجام مذاكره عنوان شد 

عالقه مند به اس��تفاده از گواهي سپرده كااليي است. 
وي اظهار كرد: از اين رو قرار ش��ده انبارهاي تهران و 
بندر عباس اين ش��ركت در بورس كاال پذيرش شوند 
و از گواهي سپرده كااليي استفاده كند. بازارگردان آن 
را نيز ش��ركتي كه در حوزه واسطه گري مالي فعاليت 

مي كند، به عهده خواهد گرفت. 
اين مقام مس��وول با اشاره به مذاكرات اوليه انجام 
ش��ده با مالك ش��ركت آلومينيوم المهدي گفت: اين 
شركت به دنبال مدلي توسعه يافته از طريق استفاده 
از گواهي سپرده كااليي در بورس كاالست كه پس از 
پذيرش انبارهاي آن، از همان انبار، عرضه محصوالت 

خود را انجام خواهد داد. 

در هفته گذش��ته كاالهاي اساس��ي در بازارهاي جهاني روند 
متفاوتي را تجربه كردند. اين هفته براي بازار انرژي چندان رضايت 
بخش نبود. با افزايش ذخاير و توليدات اوپك، قيمت نفت كاهش 
يافت. قيمت گاز طبيعي نيز روند نزولي داش��ت، البته با افت روند 
س��اخت و ساز نيروگاه هاي هس��ته يي روزنه يي از اميد براي زغال 
سنگ به چشم مي خورد. شرايط در بازار فلزات بسيار اميدواركننده 
بود. افزايش ساخت و ساز در چين باعث افزايش قيمت مس و آهن 
شد و اعالم باالتر نرفتن نرخ بهره قيمت طال را نيز افزايش داد. بازار 
كشاورزي نيز روزهاي سختي را پشت سر گذاشت و قيمت گندم 

و سويا سقوط كرد. 
نفت: رشد غافل گير كننده ذخاير نفت و توليدات اوپك سبب 

كاهش قيمت نفت خام به ۴۸.۸۴ دالر به ازاي هر بشكه شد. گاز 
طبيع��ي: قيمت گاز طبيعي به كمترين ميزان در ۵ ماه گذش��ته 
يعني 2.766 دالر به ازاي هر واحد حرارتي بريتانيا رس��يد. زغال 
س��نگ: روند نزولي ساخت نيروگاه هاي هسته اي، روزنه يي از اميد 

براي زغال سنگ را رقم زد. 
مس: قيمت مس در داده هاي اقتصادي چين به بيشترين مقدار 
خود در 2 سال گذشته دست يافت كه نشان دهنده افزايش ميزان 
فعاليت در ساخت و ساز است. فلزات گران بها: با اعالم فدرال از باال 
نرفتن نرخ بهره، قيمت طال ب��ه ۱272.۴۱ دالر به ازاي هر اونس 
صعود كرد. ديگر فلزات: افزايش س��اخت و س��از در چين موجب 

افزايش قيمت آهن شد. 

افت و خيز كاموديتي ها در هفته گذشته
معامالت آتي ف��والد )ميلگرد( چين در روز جمعه )دو روز 
گذشته( بيش از 2 درصد رشد كرد و به باالترين نرخ خود در 
چهار سال گذشته رسيد كه منعكس كننده تقاضاي قوي براي 
مصالح س��اختماني در بزرگ ترين مصرف كننده جهان )چين( 

است. 
ب��ه گزارش تعادل ب��ه نقل از پايگاه خب��ري بورس كاالي 
ايران، افزايش قيمت فوالد باعث افزايش حاشيه سود در ميان 
كارخانه هاي چيني ش��ده است و بطور بالقوه آنها را تشويق به 
افزايش توليد مي كند. قيمت س��نگ آهن ني��ز افزايش يافته 

است. 
هل��ن الو تحليلگر بورس اوراق به��ادار مي گويد: با افزايش 

حاش��يه سود فوالد، توليدكنندگان فوالد انگيزه بيشتري براي 
كاه��ش توليد محصوالت ف��والدي براي رف��ع تقاضا خواهند 
داش��ت. در اين زمينه، ما انتظار داريم ه��ر دو قيمت فوالد و 

سنگ آهن افزايش يابد. 
بيش��ترين س��هام فعلي در ب��ورس ش��انگهاي 2.۵ درصد 
افزاي��ش ياف��ت و به ۳۸۳۸ ي��وان )۵7۱ دالر( تن رس��يد كه 

باالترين سطح از سپتامبر 20۱۳ است. 
اي��ن محصول فوالد س��ازي تاكنون در اي��ن هفته تقريبا ۸ 
درصد رش��د كرده اس��ت، كه از اواخر ماه ژوئ��ن بزرگ ترين 
رش��د آن است. هزينه هاي باالي زيرساخت هاي چيني موجب 
افزايش تقاضا براي محصوالت فوالدي ساختماني شده است. 

ميلگرد به باالترين قيمت ۴سال اخير رسيد
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 تمب�ر مراس�م افتتاح پ�روژه خط انتق�ال گاز 
مازن�دران رونماي�ي شد-س�اري| در حاش��يه آيي��ن 
بهره برداري از خط انتقال گاز دامغان- كياسر- ساري - نكا 
با حضور وزير نفت از تمبر اختصاصي اين مراس��م رونمايي 
ش��د. در اين مراس��م كه در محل هتل بادله ساري برگزار 
شد، زنگنه وزير نفت، ربيع فالح استاندار مازندران، صادقلو 
استاندار گلستان و جمعي از نمايندگان مجلس و مسووالن 
استاني و كش��وري حضور داش��تند، تمبر مذكور از سوي 
زنگنه ممهور به مهر ش��ركت ملي پست شد و حاضران بر 
حاشيه آن مطالبي را به يادگار نگاشتند. شايان ذكر است، 
اي��ن خط لوله به طول 170كيلومتر ب��ا قطر 42 اينچ قرار 
است روزانه 35 تا 40 ميليون مترمكعب گاز را به شهرهاي 
ش��مالي كشور برس��اند و هدف از اجراي اين طرح تقويت، 
پايدارسازي و انعطاف پذيري سيستم انتقال گاز شمال كشور 
و مديريت گاز مورد نياز بخش هاي مختلف استان مازندران 

و استان هاي همجوار است. 
 ۶ ميلي�ارد تومان تس�هيالت رون�ق توليد در 
س�منان پرداخت مي شود-سمنان| اس��تاندار سمنان 
گفت: ۶0ميليارد تومان تسهيالت رونق توليد به واحدهاي 
صنعتي استان س��منان پرداخت مي شود. محمدرضا خباز 
ظه��ر ديروز در هفتاد و س��ومين كارگروه تس��هيل و رفع 
موانع توليد استان سمنان اظهار داشت: سال گذشته ميزان 
4۶0ميليارد تومان سهم استان سمنان در تسهيالت رونق 
تولي��د بود. او ب��ا بيان اينكه بالغ  بر 440ميلي��ارد تومان از 
تسهيالت رونق توليد در سال گذشته پرداخت  شده است، 
افزود: امس��ال سهميه استان سمنان به 900ميليارد تومان 

افزايش پيدا كرد. 
 كس�ب نش�ان ملي جنگلب�ان نمونه توس�ط 
جنگلبانان ايالمي -ايالم| با نظر مساعد مديركل منابع 
طبيعي و آبخيزداري استان دو نفر از جنگلبانان نمونه يگان 
حفاظت منابع طبيعي اس��تان جهت حضور در جش��نواره 
مل��ي جنگلبان ك��ه در تاريخ نه��م مردادماه در س��ازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كش��ور برگزار ش��د، معرفي 
شدند. جنگلبانان نمونه يگان حفاظت استان »سيدحياس 
حسيني« جانشين يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي و 
آبخيزداري و »محس��ن وطني« فرمانده پاسگاه ويژه اداره 
منابع طبيعي بخش »چوار« در اين مراسم موفق به كسب 

نشان ملي جنگلبان نمونه شدند.
 اصالح ش�بكه توزيع و انش�عابات آب روستاي 
آسياب جالل تفرش-اراك| تمام شبكه توزيع و انشعابات 
آب روس��تاي آسياب جالل از توابع ش��هر تفرش اصالح و 
بازسازي شد.  كرامت قاسمي قلعه مدير امور آب و فاضالب 
تفرش با اعالم خبر فوق گفت: اين امور در سال جاري پروژه 
اصالح شبكه آبرساني و انشعابات روستاي آسياب جالل را 
در دستور كار قرار داد و با انجام عمليات اصالح و بازسازي 
يك شير تخليه، 2شير قطع و وصل، 32 فقره انشعاب آب و 
95۶ متر شبكه توزيع به قطر90 ميلي متر اين پروژه انجام 
شد. او هزينه اجراي اين پروژه را يك ميليارد ريال عنوان و 
تصريح كرد: اين اقدامات توسط نيروهاي واحد اتفاقات آب 

و فاضالب تفرش و بدون دخالت پيمانكار صورت گرفت. 
 عمليات تس�طيح مسير خطوط شازند – قم-

اراك| با همكاري واحدهاي ترابري و نگهداري و تعميرات 
خ��ط منطقه مركزي، عمليات تس��طيح مس��ير خطوط 
شازند – قم با موفقيت انجام شد. رييس واحد نگهداري و 
تعميرات خط اين منطقه با اشاره به بيش از 70 روز كاري 
فعاليت در مسير شازند به سمت قم تا روستاي ابراهيم آباد 
گفت: از ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري اين عمليات در 
دس��تور كار واحدهاي تعميرات خط و ترابري قرار گرفت. 
رضا كريمي نورعيني ادامه داد: احياي گرده ماهي خطوط، 
رفع آب بردگي هاي مس��ير از جمله مهم ترين اهداف اين 
عمليات اس��ت. او رفع تجاوزات در مسير و حريم خطوط 
و جمع آوري ضايعات بس��تر و تس��طيح جاده دسترسي 
به خط��وط را نيز از اقدامات موثر اين عمليات برش��مرد 
و تصريح كرد: پس از اس��كن دقيق محل لوله با دس��تگاه 
لوله ياب، تسطيح و ريگالژ مسير با دو دستگاه گريدر و يك 
دستگاه لودر انجام شد. او ادامه داد: با ترميم آب بردگي ها، 
مح��ل دقيق خطوط با ايجاد و احي��اي خاكريز هاي روي 

خطوط براي مجاوران مشخص شد. 
 معرف�ي سرپرس�ت جدي�د اداره ام�ور آب و 
فاضالب روس�تايي ملكش�اهي-ايالم| با اب��الغ نوراله 
تيموري »مديرعامل ش��ركت آبفار« س��جاد س��هرابي به 
عنوان سرپرس��ت اداره امور آب و فاضالب روستايي شعبه 
شهرس��تان ملكشاهي منصوب ش��د. در مراسمي با حضور 
فرماندار شهرستان ملكشاهي معاون نظارت بر بهره برداري 
و رييس اداره حراس��ت ش��ركت آب و فاضالب روس��تايي 
سرپرست جديد امور آب و فاضالب روستايي اين شهرستان 
معرفي ش��د. در اين حكم آمده است: »احتراما با عنايت به 
تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالي به موجب اين 
ابالغ به عنوان سرپرست اداره امور آب و فاضالب روستايي 
شهرستان ملكشاهي منصوب مي شويد. اميد است، با توجه 
به اينكه امس��ال از س��وي مقام معظم رهبري به نام س��ال 
اقتصاد مقاومتي، توليد و اش��تغال نامگذاري شده با تدوين 
برنامه يي مدون و مناس��ب در پيشبرد منويات معظم له و 
تحقق اهداف بلند دولت در خدمت به روستاييان عزيز موفق 

و مويد باشيد.«
 كش�ف بيش از ۲۳هزار ليتر سوخت قاچاق در 
ايرانشهر-ايرانشهر| جانشين انتظامي ايرانشهر از كشف 
23هزار و 100 ليتر سوخت قاچاق از نوع نفت-گاز در اين 
شهرس��تان خبر داد. س��رهنگ غالمرضا نورا اظهار داشت: 
ماموران يگان تكاوري 112 فرماندهي انتظامي ايرانش��هر 
حين كنترل خودروهاي عب��وري در محورهاي مواصالتي 
شهرس��تان به يك دس��تگاه تريلر كشنده مشكوك شده و 
جهت بررسي بيشتر آن را متوقف كردند. جانشين انتظامي 
شهرستان ايرانشهر افزود: ماموران در بازرسي از اين خودرو 
23 هزار و 100 ليتر سوخت قاچاق از نوع نفت-گاز كشف 

كردند و براي اين مجرم پرونده تشكيل شد. 
 در روستاهاي كرمانشاه جيره بندي آب نداريم-

كرمانشاه| مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي استان 
كرمانشاه گفت: خوشبختانه جيره بندي آب در روستاهاي 
استان نداريم و آبرساني كافي براي همه روستاهايي كه نياز 
داش��ته باشند، انجام مي ش��ود. ايرج شهبازي با بيان اينكه 
كمبود آب يا جيره بندي در روستاهاي استان نداريم، اظهار 
كرد: همه روس��تاها يا منبع تامين آب مطمئن يا آبرساني 
سيار براي آنها انجام مي شود. او تعداد روستاهايي كه اكنون 
در كرمانشاه آبرس��اني سيار مي شوند را 135 روستا عنوان 
كرد و ادامه داد: با پيش رفتن در فصل گرما ممكن است اين 

تعداد در پيك آبرساني به 300 روستا هم برسد. 

اخبارشهرستانها

مازندران|
زارع مديرعامل س��ازمان پارك ها و 
فضاي سبز شهرداري ساري، با اشاره به 
افزايش سرانه فضاي سبز ساري اظهار كرد: 
با بهره برداري از بوس��تان واليت، س��رانه فضاي سبز ساري به 

استاندارد جهاني نزديك خواهد شد.
ب��ه گ��زارش »تعادل«، زارع افزايش س��رانه فضاي س��بز را 
اساسي ترين برنامه ريزي سازمان در سال جاري دانست و گفت: 
بهره برداري از بوس��تان واليت و بوس��تان بانوان در سال جاري 
س��رانه فضاي سبز ساري را به استاندارد جهاني نزديك خواهد 
كرد.  او به كاش��ت گل و گياه و درختچه در نقاط مختلف شهر 
اش��اره و افزود: كاشت گونه هاي مختلف گياهان بومي، جنگلي 
و فصلي در دس��تور كار قرار گرفته و اجرايي شده و شهروندان 
نيز در حفظ و نگهداري اين گياهان و درختچه ها همراه سازمان 
بوده اند.  زارع فصل تابس��تان را بهترين زمان براي سمپاش��ي 
و هرس درختان توصيف كرده و اظهار داش��ت: بر اين اس��اس 
س��ازمان پارك ها و فضاي سبز سمپاشي درختان سطح شهر را 
عملياتي كرده و قبل از اجراي اين پروژه در هر منطقه با نصب 
بنر نكات ايمني هنگام سمپاشي به شهروندان اطالع رساني شد. 
 مديرعامل س��ازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري ساري 
با اش��اره به فرهنگ سازي و آموزش شهروندي در زمينه فضاي 
سبز ادامه داد: با نصب بنرهاي مختلف در شهر و چاپ بروشور 

و نيز آموزش در مدارس در اين راستا اقدام شد. 
 زارع ايجاد فضاي س��بز در حاش��يه ريل راه آهن و زيرگذر 
پل گردن را از اقدامات سازمان در راستاي توسعه متوازن شهر 
دانست و خاطرنش��ان كرد: ايجاد فضاي سبز و احداث بوستان 
در محالت مختلف ساري نشاط شهروندي و سالمت شهروندان 

را تقويت خواهد كرد. 

توسعه فضاي سبز نشاط 
شهروندي را تقويت خواهد كرد

كرمان|
محم��ود ش��هبا مديرعامل ش��ركت 
توزيع نيروي برق ش��مال استان كرمان در 
نشس��ت خبري با اصحاب رسانه اظهار كرد: 
در س��ال جاري صنعت برق كش��ور تمام تالش خ��ود را در جهت 
فرهنگ سازي مديريت مصرف واحدهاي صنعتي، خانگي، تجاري، 
اداري و كشاورزي انجام داده تا با حداقل تداخل و خاموشي از اين 

دوره عبور كنيم. 
به گزارش »تعادل« به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي 
برق شمال استان كرمان، شهبا با بيان اينكه در سطح كشور مشكل 
عمده يي در بخش برق نداش��ته ايم، افزود: 592 هزار مشترك برق 
در ش��مال اس��تان كرمان وجود دارد كه در 4 ماهه نخس��ت سال 
جاري ت��الش كرديم مديريت مصرف صحيح را بين مش��تركين 
ش��مال استان، نهادينه كنيم. مديرعامل شركت توزيع نيروي برق 
شمال استان كرمان با تاكيد بر اينكه راه حل اصالح الگوي مصرف 
انرژي در كش��ور بايد از مدرسه آغاز شود، تصريح كرد: طرح انرژي 
پويان در 11 مدرسه و در هر مدرسه يك كالس 30 نفري تشكيل 
و ب��ه دانش آموزان نحوه مديريت بهينه مص��رف برق آموزش داده 
ش��د. شهبا با اشاره به اينكه طرح دهه مديريت مصرف از 4 تا 13 
مردادم��اه ادامه خواهد داش��ت، افزود: ت��داوم برنامه هاي مديريت 
مص��رف براي نهادينه كردن مصرف بهينه، الزم اس��ت. مديرعامل 
شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان بازه زماني 15 خرداد 
تا 15 شهريورماه را اوج مصرف برق دانست و عنوان كرد: به كمك 
مش��تركين برق در بخش هاي مختلف درخصوص صرفه جويي در 
مصرف برق در اين بازه زماني نياز داريم. ش��هبا گفت: در راس��تاي 
اصالح مصرف برق درون صنعت، در سال گذشته 55 صنعت با ما 
همكاري داش��ته اند و حدود 37 مگاوات صرفه جويي از اين بخش 

صورت گرفته كه 500 ميليون تومان پاداش دريافت كرده اند. 

فرهنگ سازي مديريت مصرف الزمه 
تامين برق پايدار و مطمئن است

گيالن|
 مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد انزلي 
گف��ت: در 4ماه��ه نخس��ت امس��ال ورود 
گردش��گر به فاز تجارت و گردشگري منطقه 
آزاد انزلي رشد چشمگير 110درصدي داشته است.  به گزارش ايسنا ، 
رضا مس��رور رييس هيات مديره و مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد 
انزلي، با بيان اينكه در 4ماهه ابتدايي سال جاري با ورود 2 ميليون 
و 100هزار نفر گردشگر به محدوده فاز تجارت و گردشگري منطقه 
تعداد گردشگران ورودي رشد چشمگير 110درصدي داشته است، 
اظهار كرد: اين مهم ناشي از ايجاد زيرساخت ها و جاذبه هاي متمايز، 
ارائ��ه خدمات متنوع و توس��عه امكانات و تس��هيالت در حوزه هاي 
مختلف گردش��گري، تجاري، ورزشي و ايجاد محيطي امن و جذاب 
به دس��ت آمده است. مديرعامل سازمان از آغاز عمليات اجرايي فاز 
دوم پروژه پارك س��احلي فاز تجارت و گردشگري اين منطقه خبر 
داد و گف��ت: اين پروژه حلقه تكميلي زيرس��اخت هاي گردش��گري 
منطقه آزاد انزلي خواهد بود و با امكانات درنظر گرفته ش��ده در اين 
مجموعه ساحلي استانداردهاي زيرساختي حوزه گردشگري منطقه 
و اس��تان ارتقا يافته و پارك ساحلي اين منطقه را به كانون متمايز 
گردشگري شمال كشور تبديل مي كند و با تكميل آن شاهد استمرار 
رشد حضور گردش��گران داخلي و خارجي در منطقه خواهيم بود و 
همچنين موجب ايجاد اشتغال پايدار براي جوامع محلي با استفاده 

از ظرفيت ها و مزيت هاي گردشگري منطقه و استان خواهد شد. 
بنا بر اين گزارش، پارك ساحلي در 3 فاز با هدف توسعه فضاهاي 
گردشگري و اصالح بافت و زيبا سازي نوار ساحلي در جهت آرامش و 
آسايش بيشتر گردشگران از سوي اين سازمان طراحي شده و اسكله 
مارينا، پيست دوچرخه س��واري، زمين هاي ورزشي و...  از مهم ترين 
امكان��ات موجود و خدمات طراحي ش��ده در اين مجموعه تفريحي 

گردشگري بزرگ ساحلي است.

رشد چشمگير 110 درصدي ورود 
گردشگر به منطقه آزاد انزلي

خراسان جنوبي|
ش��هرك هاي  ش��ركت  مديرعام��ل 
صنعتي خراس��ان جنوبي گفت: 94 درصد 
صناي��ع اس��تان صنايع كوچك و متوس��ط 

هستند كه اشتغالي برابر ۶۶ درصد را در استان ايجاد كرده اند. 
به گزارش تس��نيم، عباس جرجاني ديروز در نشست خبري با 
اصحاب رسانه اظهار كرد: سال گذشته 20شهرك و ناحيه صنعتي 
در استان خراسان جنوبي فعال بوده كه امسال يك ناحيه صنعتي 
به اين مجموعه اضافه ش��ده است. سال گذشته ميزان زمين هاي 
دراختيار شركت شهرك هاي صنعتي خراسان جنوبي افزايش پيدا 
كرد و به 2هزار و 217هكتار رسيد. مديرعامل شركت شهرك هاي 
صنعتي خراسان جنوبي تصريح كرد: يك ناحيه صنعتي جديد نيز 
در آيس��ك ايجاد شد و باتوجه به اعتبارات منابع استاني و داخلي 
ش��ركت سعي مي كنيم زيرساخت هاي آن را فراهم كنيم تا بستر 
مناس��بي براي سرمايه گذاري ايجاد شود. جرجاني بيان كرد: سال 
95 تصفيه خانه شهرك صنعتي قاين نيز به بهره برداري رسيد كه 
اين موضوع در راستاي رفع مشكالت زيست محيطي مواد صنعتي 
به ويژه واحدهاي غذايي صورت گرفته، همچنين باتوجه به وضعيت 
ش��هرك صنعتي يك واحد آتش نشاني نيز در اين شهرك مستقر 
شده است. او با اشاره به وضعيت صنايع كوچك استان اظهار كرد: 
تقريبا از كل واحدهاي صنعتي استان 94درصد اشتغال زير 50 نفر 
دارند و جزو صنايع كوچك لحاظ شده اند كه ۶۶ درصد اشتغال در 
اس��تان را شامل مي شوند. مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي 
خراس��ان جنوبي با اش��اره به اينكه در استان يك هزار و 33 هكتار 
زمي��ن صنعتي وجود دارد، گف��ت: در حال حاضر 551 قرارداد در 
زمينه واگذاري زمين صنعتي به ثبت رسيده كه به سرمايه گذاران 
شركت شهرك ها واگذار شده همچنين از زمين هاي صنعتي استان 

35۶ هكتار آن واگذار شده است.

اشتغالي ۶۶ درصدي توسط 
صنايع كوچك

معاون وزير ارتباطات: سرعت۲0 مگابايتي اينترنت خانگي نياز كسب  و كار نوپاست

دولت دوازدهم و ضرورت بهبود فضاي كسب وكار وب

پيشتازي ايساكو در مسير رشد و كسب حداكثري رضايت مشتريان

خدمات پس از فروش ايران  خودرو براي هشتمين سال متوالي اول شد
شركت خدمات پس از فروش ايران خودرو، ايساكو 
براي هشتمين سال متوالي مقام نخست شركت هاي 
ارائه كنن��ده خدمات پس از فروش خودرويي در ايران 

را به دست آورد. 
به گزارش»تعادل« به نقل از ايكوپرس، مديرعامل 
شركت خدمات پس از فروش ايران خودرو با اعالم اين 
خبر گفت: ش��ركت ايساكو امسال در بين 40شركت 
خودروس��از داخل��ي و خارجي براي هش��تمين دوره 
متوال��ي در ارزيابي هاي ش��ركت بازرس��ي كيفيت و 
اس��تاندارد ايران كه به نمايندگ��ي از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت انجام مي شود موفق به كسب جايگاه 

نخست شد. 
سيدرضا حسيني با اشاره به اينكه دستيابي 8 سال 
متوالي به مقام نخست نتيجه تالش هاي شبانه روزي 

همه همكاران و نمايندگي هاي ايس��اكو است، اظهار 
كرد: كسب اين موفقيت نتيجه اهتمام مديريت ارشد 
گروه صنعتي ايران خودرو و زحمات همه عوامل تامين 
و توليد است و بايد از نمايندگي هاي ايساكو كه تمام 
تالش خ��ود را براي جلب رضايت مش��تريان به كار 

گرفتند، قدرداني كنيم. 
او ارزش��مندترين بخش نتايج امس��ال را روند رو 
به رش��د رضايت مشتريان و كس��ب باالترين سطح 
اعتماد مش��تريان براس��اس نظر مثب��ت اعطايي آنها 
به خدمات ارائه ش��ده توسط ش��بكه خدمات پس از 
فروش ايران خودرو دانس��ت و افزود: اين موضوع كه 
مشتريان نظر مثبتي به خدمات ايساكو داشته اند، مايه 
دلگرمي ماست. حسيني افزود: تالش كرديم با وجود 
س��خت گيرانه تر شدن نحوه ارزيابي ها و ارتقاي كيفي 

در حوزه بازرسي با ارائه طرح هاي نوين خدمات رساني 
و خل��ق ارزش هاي برتر براي مش��تريان در راس��تاي 
ارتقاي كيفيت و بهبود مستمر و كسب استانداردهاي 
جهاني در ارائه خدمات در مسير افزايش رضايتمندي 
مش��تريان گام  برداريم. وي تاكيد كرد: نگاه ايس��اكو 
ايجاد تحول در خدمات پس از فروش است كه اعالم 
نتايج نشان مي دهد مسير حركت براساس برنامه ريزي 
اهداف س��ازمان پيش رفته اس��ت. الزم به ذكر است، 
ويژگ��ي مهم اي��ن دوره از ارزيابي ها تغيير كلي مدل 
ارزيابي و نزديك ش��دن آن به استانداردهاي جهاني 
بود كه موجب ش��د بررسي ها بس��يار سخت گيرانه تر 
ص��ورت گيرد. بر همين اس��اس ش��ركت ايس��اكو با 
800 نمايندگي در سراس��ر كش��ور توانست در صدر 

شركت هاي خدمات پس از فروش كشور قرار گيرد. 

گروه بنگاه ها|
موضوع افزايش پهناي باند و توس��عه ش��بكه هاي 
ارتباط��ي مج��ازي از جمل��ه مباحثي بود ك��ه در ايام 
انتخابات رياس��ت جمهوري س��ال 92 ب��ه عنوان يك 
ضرورت غيرقابل انكار از سوي حسن روحاني در تقابل با 
رقباي اصولگرايش مطرح شد؛ وعده يي كه در تمام طول 
4 سال گذشته تالش شد تا زيرساخت هاي موردنياز آن 

فراهم و بستر الزم براي تحقق آن ايجاد شود. 
اما در آستانه تش��كيل كابينه دوازدهم و در صدر 
ليست موضوعاتي كه از منظر فعاالن بخش خصوصي 
راهبردهاي اقتصادي دولت دوازدهم بايد برمبناي آن 
ش��كل بگيرد، همچنان مساله پهناي باند اينترنت در 
راس��تاي بهبود فضاي كسب و كار قرار دارد؛ مشكلي 
كه به نظر مي رسد ساختار اجرايي كشور براي تحقق 
همه جانبه آن به زماني بيش از 4سال زمان نياز دارد. 
نظرس��نجي هايي كه نش��ان مي دهد اكثر فعاالن 
بخ��ش خصوصي معتقدن��د بهبود فضاي كس��ب و 
كار با ح��ذف قوانين و مقررات زاي��د مي تواند برنامه 
عمليات��ي اصلي دولت آينده در بخش اقتصاد باش��د. 
يكي از مهم ترين زيرس��اخت هاي ضروري، گسترش 
دامنه هاي اينترنتي و پهناي باند موردنياز اس��ت كه 
مي تواند فضاي كسب و كار كشورمان را وارد دوره يي 
از جهش در بازاريابي و ص��ادرات كند. در مطالعه يي 
روي 4800 بنگاه متوسط و كوچك در 12 كشور، اين 
نتيجه حاصل شد كه آن دسته از كسب و كارهايي كه 
به نوعي از فضاي اينترنتي و وب استفاده مي كنند، با 
سرعت دوبرابر بيش��تر از مواردي كه حداقل استفاده 
از وب را داش��تند، رشد كرده اند. يافته هايي كه نشان 
مي دهد اقتصاد ايران هم براي جهش اقتصادي و حل 
مشكالت معيشتي جامعه چاره يي جز استفاده از اين 

ظرفيت غيرقابل انكار را ندارد. 

 ماجراي افزايش پهناي باند
 مع��اون وزير ارتباط��ات كه اين روزه��ا به عنوان 
محتمل تري��ن گزينه براي صندل��ي وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات از او ياد مي ش��ود، روز گذشته در 
صفحه توييت��رش درباره نقش مهم زيرس��اخت هاي 
اينترنتي در توس��عه فضاي كسب و كار )مشاغل نوپا، 
كوچك و خانگي( مطالب مهمي را منتشر كرد كه به 
بهانه آن مي توان اين موضوع را مورد ارزيابي و تحليل 

قرار داد. 
 محمدج��واد آذري جهرمي در اين پيام نوش��ت: 

 رس��يدن متوس��ط س��رعت اينترن��ت خانگ��ي ب��ه
20 مگابيت در ثانيه از ضرورت هاي توس��عه كسب و 

كارهاي نوپاست. 
مع��اون وزي��ر ارتباط��ات در ادام��ه با اش��اره به 
ظرفيت هاي اش��تغال زايي اين نوع كسب و كار گفت: 
ظرفيت س��االنه 130هزار ش��غل در عرصه كس��ب 
و كاره��اي نوپ��ا محرك خوبي براي ايج��اد تغيير در 
س��ازوكارهاي فعلي اس��ت. ب��ه نوش��ته وي، »بدون 

تغييرات، اشتغال دسترس پذير نيست.« 
آذري جهرمي در توييت ديگري ادامه داد: »وجود 
۶7مص��داق مجرمانه در عرصه فضاي مجازي و نحوه 
انطباق آنها نيز بايد براي توسعه كسب و كارهاي نوپا 

مورد بازنگري قرار گيرد.«
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات همچنين 
نوشت: »يكي از موانع جدي رشد كسب و كارهاي نوپا 
در كش��ور، نبود س��از و كارهاي حفظ حقوق معنوي 
اس��ت.« با اين توضيحات پرسشي كه به ذهن خطور 
مي كند آن اس��ت كه اظهارات جهرم��ي تا چه اندازه 

مبتني ب��ر مطالبات واقعي فعاالن اين نوع كس��ب و 
كار مطرح ش��ده است و آيا اساسا افزايش پهناي باند 
اينترنتي كه مع��اون وزير ارتباطات آن را ش��اه كليد 
بهبود فضاي كس��ب و كار مي دان��د تاثيري در بهبود 

محيط هاي كسب و كار خواهد داشت؟ 

 اصالح قوانين كسب و كار آنالين
 شهاب جوانمردي يكي از فعاالن و مديران صنعت 
آي سي  تي، از جمله افرادي است كه معتقد است يكي 
از اصلي ترين خواسته  فعاالن كسب و كار اينترنتي در 

ايران افزايش ميزان پهناي باند است. 
 جوانم��ردي با اش��اره به راهكارهاي��ي كه دولت 
دوازدهم از طريق آن مي تواند فضاي عمومي كس��ب 
و كار كش��ور را تحت تاثير ق��رار دهد، مي گويد: »اگر 
دولت دوازدهم تنها همين يك كار را انجام دهد يك 
كار خير بزرگ در حق صنايع مختلف و ش��ركت هاي 

جواني كرده كه تازه وارد ميدان شده اند.«
اين فعال بخش  آي ت��ي در ادامه صحبت هايش با 

ايرنا در پاس��خ به اين پرسش كه آيا برنامه هاي دولت 
يازدهم در اين زمينه اثربخش بوده اس��ت؟ مي گويد: 
»در چند س��ال گذش��ته برنامه هاي گوناگوني براي 
افزايش پهناي باند ش��ده اما متاس��فانه اين كار براي 
جبران عقب ماندگي هايي بوده كه دولت  گذش��ته به 
 ب��ار آورده بود و باوجود افزاي��ش پهناي باندي كه در

 4 سال گذشته رخ داده باز هم كشور نيازمند پهناي 
باند بيشتري است.« 

جوانم��ردي در اين گفت وگو به انتظ��ارات ديگر 
فعاالن اين نوع كس��ب و كار از دولت دوازدهم اشاره 
مي كن��د و مي گوي��د: »انتظار داري��م قوانين موجود 
در صنعت ارتباط��ات و فناوري اطالعات نس��بت به 
گذش��ته و با توجه به تغييراتي كه در اين صنعت رخ 
داده بالغ تر ش��ود. از سوي ديگر نيز حمايت از توسعه 
كس��ب وكارهاي نوپا و ايجاد اشتغال به دست فعاالن 

بخش خصوصي بيفتد.« 
او ب��ر اين باور اس��ت ك��ه دولت تنه��ا بايد نقش 
حمايتگر و توس��عه دهنده زيرس��اخت هاي ارتباطي 

را داش��ته باش��د و نفوذ خود را در حوزه هاي مختلف 
كاهش دهد. جوانمردي تاكيد مي كند كه حل مسائل 
مختلف آي سي تي با قانونگذاري مشخص، شفاف و با 

محوريت فعاليت بخش خصوصي قابل حل است. 

 رويكرد متفاوت دولت با مشكالت كسب و كار
مهم ترين مش��كالت فعاالن كس��ب و كار آنالين 
چيست؟ اين پرسشي اس��ت كه دبير انجمن صنفي 
كارفرماي��ي كس��ب و كار اينترنتي در پاس��خ به آن 
مي گويد: »بزرگ ترين مانع براي گس��ترش كس��ب و 
كارهاي اينترنتي در ايران اقدامات دولت است چراكه 
دولت ما اصال هيچ ش��ناخت و برداش��تي از كسب و 
كار اينترنت��ي نداش��ته و در طول اين س��ال ها هيچ 
برنامه ريزي براي ارتقاي اين نوع كسب و كارها نداشته 
اس��ت. رضا الفت نس��ب درباره نحوه پرداخت ماليات 
اين نوع كس��ب و كارها خاطرنشان كرد: ماليات اين 
نوع تجارت ها هيچ تفاوتي با س��اير روش ها نداشته و 
پرداخت ماليات اين شركت ها كامال شفاف و مشخص 
است، چراكه در اين نوع كسب و كارها عالوه بر وجود 
مج��وز قانوني، همه چيز به لح��اظ رصد تراكنش ها و 
حجم معامالت كامال مشخص و شفاف است. متاسفانه 
اينكه اداره ماليات به اش��تباه براي اين نوع كس��ب و 
كارها ماليات هاي ميلياردي محاس��به مي كند جاي 

تاسف دارد. 
اين فعال صنفي با اش��اره ب��ه اين موضوع كه يك 
وب س��ايت فعال در كس��ب و كار اينترنتي صرفا يك 
واسطه براي انجام يك معامله است، اظهار كرد: مثال 
وقتي خريد و فروشي به مبلغ 100 هزار تومان در اين 
فضا صورت مي گيرد، اين سايت ها فقط 3درصد از اين 
پول را به عنوان كميسيون خود برداشت كرده و صرفا 

نقش يك واسطه را ايفا مي كنند. 
مجموع��ه اي��ن اظهارنظرها نش��ان مي دهد كه با 
وجود تم��ام تالش هايي كه تا به امروز براي توس��عه 
زيرس��اخت هاي مورد نياز مشاغل آنالين انجام شده، 
هنوز مش��كالتي مانند پهناي باند، مشكالت حقوقي، 
مالياتي و... بر س��ر راه توس��عه كس��ب و كار مشاغل 
آنالين و اينترنتي در كش��ورمان وجود دارد كه دولت 
دوازده��م براي رفع آنها بايد اقدام به برنامه ريزي هاي 
كارشناسي كند. برنامه هايي كه اقتصاد و فناوري ايران 
را به جايگاهي برساند كه در 4 سال آينده مطالبه يي 
به نام پهن��اي باند در فضاي عمومي اقتصادمان وجود 

نداشته باشد. 
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اقتصاد اجتماعي12
 طرح افزايش سن ازدواج 

دختران منتفي نشده است
خانه مل�ت| نايب ريي��س فراكس��يون زنان مجلس 
با تاكي��د بر پيگيري ط��رح اصالح س��ن ازدواج گفت: 
با توجه به بررس��ي اليحه حماي��ت از حقوق كودكان و 
نوجوانان در مجلس، فرص��ت خوبي براي تعريف دقيق 
س��ن كودكي است. سيده فاطمه ذوالقدر در گفت وگو با 
خانه ملت در خصوص طرح اصالح س��ن ازدواج دختران 
گفت: موضوع اصالح سن ازدواج دختران در ديدار سال 
گذشته كميسيون فرهنگي مجلس با علما كليد خورد؛ 
از اين رو بعد از آن فراكسيون زنان مجلس با هماهنگي 
معاونت زنان رياست جمهوري تصميم به تدوين طرحي 
گرفت كه به موجب آن س��ن ازدواج دختران افزايش و 
محدوديت هاي��ي ب��راي جلوگيري از ازدواج در س��نين 

كودكي ايجاد شود. 
نماينده تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس 
در مجلس شوراي اسالمي با اش��اره به موافقت آيت اهلل 
مكارم ش��يرازي ب��ا تغيير و اصالح س��ن ازدواج دختران 
تصري��ح كرد: با اين حال هن��وز مخالفت هايي با اصالح 
س��ن ازدواج مطرح مي ش��ود اما با وجود مباحث مطرح 
در روزهاي گذشته اين طرح در فراكسيون زنان مجلس 

منتفي نشده است. 
وي با بيان اينكه جلسات بررسي و پيگيري اين طرح 
همچنان تش��كيل مي ش��ود، افزود: مركز پژوهش هاي 
مجلس فق��ط اخيرا داليلي را مطرح ك��رده كه البته از 
سوي آنان اتمام حجت نيست؛ در حقيقت اشتباه است 
اگر فكر كنيم كه طرح به بن بست خورده است زيرا براي 
پيگي��ري اين موضوع راه هاي زيادي وجود دارد كه براي 

رسيدن به نتيجه مطلوب فقط به زمان نياز است. 
ذوالقدر با يادآوري جلسات و مشورت با حقوقدان ها 
گفت: در مرحله اول بايد از ازدواج كودكان زير ١٣ سال 
در هر شرايطي ممانعت به عمل آيد زيرا متاسفانه ازدواج 
زير ١٣س��ال با اذن پدر ص��ورت مي گيرد؛ پدراني كه به 
دليل اعتياد يا فقر اجازه ازدواج داده و در چنين مواردي 
معموال ش��كايتي هم به دادگاه ارائه نمي شود كه از اين 

طريق بتوان جلو چنين مواردي را گرفت. 
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينك��ه مركز پژوهش هاي مجلس وجود خأل هاي قانوني 
در اين خصوص را پذيرفته است، ادامه داد: والدين براي 
چني��ن ازدواج هاي��ي بايد از محدوديت هاي��ي برخوردار 
باش��ند زيرا چنين اتفاقات��ي در نهايت منجر به طالق و 

ايجاد انواع آسيب هاي اجتماعي مي شوند. 
نايب رييس فراكس��يون زنان مجلس شوراي اسالمي 
تصريح كرد: اولويت اوليه اين طرح پيشگري از اين نوع 
ازدواج ها است تا از افزايش آسيب به كودكان جلوگيري 
شود. از اين رو با توجه به اينكه اليحه حمايت از حقوق 
ك��ودكان و نوجوان��ان در كميس��يون قضايي و حقوقي 
مجلس در دست بررسي است، فرصت خوبي براي تعريف 

دقيق سن كودكي است. 

 عدم غيبت، شرط دريافت 
پروژه براي كسر خدمت

ايلنا| رييس اداره س��رمايه انس��اني سرباز ستاد كل 
نيروهاي مس��لح تاكيد ك��رد كه ش��رط دريافت پروژه 
تحقيقاتي براي كس��ر خدمت نداش��تن غيبت سربازي 
است. سردار موس��ي كمالي در گفت وگو با ايسنا درباره 
شرايط دريافت پروژه براي كسر خدمت از سربازي گفت: 
برابر قانون دانشجويان داراي مدرك كارشناسي ارشد و 
باالتر مي توانن��د در ازاي دريافت پروژه تحقيقاتي مورد 
نياز و مورد تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح كسر خدمت 

دريافت كنند. 
وي درب��اره زم��ان دريافت اين پروژه ه��ا اظهار كرد: 
متقاضيان حداكثر تا يك سال پس از فراغت از تحصيل 
مي توانند نسبت به دريافت اين پروژه اقدام كنند و بديهي 
است كه به افراد غايب پروژه تحقيقاتي داده نخواهد شد. 
رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي 
مسلح درباره آن دسته از افرادي كه ممكن است در حين 
اجراي پروژه وارد غيبت از سربازي شوند، گفت: مي توان 
در صورتي ك��ه اس��تدالل اين افراد براي ادامه كارش��ان 
منطقي باشد برايشان مهلت گرفت اما تاكيد مي كنم كه 
اگر مشمول وارد غيبت از سربازي شود امكان اينكه پروژه 

تحقيقاتي دريافت كند، وجود نخواهد داشت. 

  حمايت مالي
از هنرستان هاي غيردولتي

ايس�نا| رييس س��ازمان مدارس غيردولتي وزارت 
آم��وزش و پرورش با بيان اينكه در امر هدايت تحصيلي 
تابع سياست هاي وزارت آموزش و پرورش هستيم، گفت: 
معتقديم بايد شرايط هنرستان هاي دولتي و غيردولتي را 
تسهيل كنيم. هر هنرستان غيردولتي كه بتواند امسال 
يك كالس به مجموعه دانش آموزان خود در شاخه فني 
و حرفه ي��ي يا كاردانش اضافه كن��د، مورد حمايت ويژه 
قرار گرفته و پاداش مالي دريافت مي كند تا هنرس��تان 

را تجهيز كند. 
به گزارش ايسنا، مرضيه گرد درباره هدايت تحصيلي 
دانش آموزان و علت پذيرش همه دانش آموزان در رشته 
علوم تجربي در مدارس غيردولتي اظهار كرد: طي چند 
سال گذشته تمام ضوابط هدايت تحصيلي كه در مدارس 
دولتي اعمال مي ش��د در م��دارس غيردولتي هم اعمال 
شده است. مدارس غيردولتي هم سهميه بندي داشتند 
و حتي در برخي اس��تان ها مشكالتي داشتيم و كمتر از 
١0سهميه ثبت نامي در مدارس چند استان داشتيم كه 

منطقي نبود. 
گرد اف��زود: امروز جوانان ما به يك هدايت تحصيلي 
و ش��غلي آينده نگرانه ني��از دارند. ام��روز دانش آموزان 
كمي نداريم كه رشته هايي چون صنايع دستي، پرورش 
گل هاي زينتي، جواهر سازي و مانند آن تحصيل و آينده 
خوبي پي��دا كرده اند. متاس��فانه مردم تص��ور مي كنند 
تنها رش��ته تجربي آينده دارد. اما وقتي دانش آموز وارد 
رش��ته هاي فني مي ش��ود، احس��اس تعلق ب��ه آن پيدا 
مي كند. رييس سازمان مدارس غيردولتي وزارت آموزش 
و پ��رورش با بيان اينك��ه ما خود را تابع سياس��ت هاي 
وزارت آم��وزش و پرورش مي بينيم، گفت: اعتقاد علمي 
و آگاهانه يي نسبت به هدايت تحصيلي دانش آموزان به 
س��مت رش��ته هاي فني و حرفه يي و كار و دانش دارم و 
معتقدم كه بايد شرايط هنرستان هاي دولتي و غيردولتي 
را تسهيل كنيم. هر هنرستان غيردولتي كه بتواند امسال 
يك كالس به مجموعه دانش آموزان خود در شاخه فني 
و حرفه يي يا كاردانش اضافه كند، قطعا از سوي سازمان 
م��ا مورد حمايت ويژه قرار گرفته و پاداش مالي دريافت 

مي كند تا هنرستان را تجهيز كند. 

اخبار

افزايش ۹۵هزار نفري بيماران سرطاني در سال

سرطان؛ بيماري 10هزار ميليارد توماني

ترديدهاي آقاي وزير

شركايمان همكاري نكنند، در وزارت بهداشت نمي مانم
وزير بهداش��ت در جلس��ه ب��ا هيات مديره جديد 
انجمن پزشكان عمومي يكي از علل ترديد خود براي 
حضور در دولت دوازدهم را عملكرد نامناسب شركاي 
وزارت بهداش��ت بيان كرد و گفت: اگر شركاي وزارت 
بهداشت خوب عمل نكنند ما هم براي ادامه فعاليت 

دچار مشكل مي شويم. 
س��يد حس��ن قاضي زاده هاش��مي در جلس��ه با 
هيات مديره جديد انجمن پزش��كان عمومي با اشاره 
به اينكه مشكالت در كشور زياد است، گفت: شرايط 
فعلي كش��ور بر كسي پوشيده نيس��ت و در وضعيت 
مطلوب به س��ر نمي بريم، بنابراين اگر نخبگان كشور 
درك مش��تركي از اين موضوع داشته باشند مي توان 

اميدوار بود كه مشكالت برطرف شود. 
وزير بهداش��ت با تاكيد بر اينكه مهم ترين مشكل 
كش��ور در حوزه اقتصادي است، گفت: با وجود همه 
تالش ها در اين حوزه متاس��فانه ناكارآمدي هايي هم 
وجود داش��ت و اميدواريم دول��ت دوازدهم نيز بتواند 
راه��كاري جديد ب��راي حل مش��كالت در اين حوزه 
داش��ته باشد، چرا كه نمي ش��ود دولت تالش كند اما 
بخشي از اركان حاكميت نيز كمك و همكاري الزم را 

در راستاي حل مشكالت نداشته باشد. 
هاش��مي افزود: از آنجا ك��ه ما تابعي از يك متغير 
واقعي هستيم، بنابر اين اگر بطور مثال سازمان برنامه 
و بودج��ه، بيمه ه��ا و وزارت اقتصاد درس��ت تصميم 
بگيرند، ما هم مي توانيم در مديريت مان موفق باشيم 
و اگر خوب عمل نكنند ما هم نمي توانيم درست عمل 

كنيم. او يكي از علل ترديد خود براي حضور در دولت 
دوازدهم را عملكرد نامناسب شركاي وزارت بهداشت 
بيان كرد و گفت: اگر ش��ركاي وزارت بهداشت خوب 
عم��ل نكنند ما هم براي ادامه فعاليت دچار مش��كل 

مي شويم. 
هاشمي با اشاره به طرح تحول سالمت، گفت: اين 
طرح با تصويب دولت آغاز شد و مورد اقبال مردم قرار 
گرف��ت كه البته با چالش هايي هم از جمله در بخش 

اعتبارات مواجه شد. 
وزير بهداشت با تاكيد بر اينكه شروع طرح تحول 
س��المت بر مبن��اي اعتباري بود كه دول��ت براي آن 
مشخص كرده بود، افزود: حرف ما اين است كه همان 
اعتباري كه براي اين طرح در ابتدا از سوي دولت ديده 
شد، پرداخت شود تا بتوانيم با قوت آن را ادامه دهيم. 
هاش��مي با بيان اينكه در ابت��دا قرار بود جمعيت 
بدون پوش��ش بيمه، به صورت تدريجي بيمه شوند، 
تاكيد كرد: بايد سرانه الزم براي بيمه شدن اين تعداد 
ديده مي ش��د چرا كه اگر سفره يي پهن مي شود بايد 

مخلفات الزم آن هم ديده شود. 
وزير بهداشت افزود: از تامين اجتماعي درخواست 
كرديم كه ۹ بيست و هفتم حق بيمه درمان را به اين 
بخش اختصاص دهند كه البته اين امر محقق نشد و 

در حال حاضر مطالبه ما چيزي غير از اين نيست. 
او بر لزوم پايداري منابع در حوزه س��المت تاكيد 
كرد و افزود: متاس��فانه بنده در طي اين چهار سال به 
دنبال اعتباراتي كه در ابتدا براي حوزه سالمت قولش 

را داده بودند، بوده ام. چندپارچه بودن يك مسووليت، 
مشكل ايجاد مي كند. 

 رفتارهايي را كه در شان جامعه پزشكي 
نيست نهادينه نكنيم

هاش��مي ب��ر ل��زوم برخ��ورد منطقي از س��وي 
انجمن هاي گروه علوم پزشكي تاكيد كرد و افزود: بايد 
تالش كنيم تا رفتارهايي كه در ش��ان جامعه پزشكي 
نيست، نهادينه نش��ود. حضور گروه پزشكي معترض 
در جلوي مجلس ش��وراي اس��المي يا ايجاد فضايي 
نامناس��ب در فضاي مجازي مناسب اين قشر نيست 
و متاس��فانه از س��وي برخي از رشته هاي تخصصي و 

رشته هاي پيراپزشكي شاهد بوديم. 
وزير بهداش��ت با اش��اره به وجود اش��تباهاتي در 
تعامالت در طي ۴ س��ال گذشته، گفت: اگر اشتباهي 
از س��وي ما صورت گرفت بدون قص��د و غرض بوده 
و ما بايد گوش��مان نس��بت به برخي از اعتراضات باز 
باشد. بايد تدبير داش��ته باشيم تا در اين حوزه كمتر 

آسيب ببينيم. 
هاشمي اينچنين اعتراض هاي صنفي متخصصان 
پاتول��وژي را در اعت��راض به اعطاي مجوز تاس��يس 
آزمايش��گاه به كارشناس��ان عل��وم آزمايش��گاهي و 
اعتراض ه��اي متخصص��ان بيهوش��ي را ب��ه كاهش 
تعرفه هايش��ان در سال ۹6، »خارج از شأن« پزشكان 
خواند و اينچنين اين پرس��ش را بي پاسخ گذاشت كه 
اگر حركت هاي صنفي انجام نش��وند، چطور صدايي 

اعتراضي كه وزير خود را آماده شنيدن آن خوانده، به 
گوش او خواهد رسيد؟

قاض��ي زاده هاش��مي در ادامه با تاكي��د بر اينكه 
سازمان نظام پزش��كي بايد تعارفات و نظام سنتي را 
كنار بگ��ذارد، افزود: اين س��ازمان مي تواند مداخالت 
بين رشته يي و حرفه يي را برطرف كند و انجمن هاي 
پزش��كي را س��اماندهي كند. وزير بهداش��ت بر لزوم 
ش��كل گيري نظام ارجاع تاكيد كرد و افزود: بخشي از 
نظام ارجاع، پزش��ك خانواده و بخشي ديگر پزشكي 
خانواده و اصالح شاخص هاي آن است و در اين بخش 
بايد پيش��گيري و بهداشت مورد توجه باشد. هاشمي 
افزود: اگر حوزه بهداش��ت و پيش��گيري با محوريت 
پزش��ك خانواده باش��د، بهتر اجرا مي شود و اين افراد 
بايد در مراكز مراقب سالمت حضور موثر داشته باشند. 

وزير بهداش��ت بر لزوم تش��كيل س��تاد پزش��ك 
خان��واده تاكيد كرد و گفت: باي��د مديريت اين حوزه 
با معاونت بهداشت باشد و بايد در اين ستاد پزشكان 
عمومي حضور داش��ته باشند. هاش��مي همچنين با 
بيان اينكه پزشكان عمومي و پرستاران هم بايد براي 
مديريت بيمارستان ها به كار گرفته شوند، افزود: بايد 
بيمارستان ها به صورت واحدهاي عملياتي و اقتصادي 

مستقل اداره شوند. 
وزير بهداشت خطاب به اعضاي هيات مديره انجمن 
پزش��كان عمومي از آنان خواست تا چنانچه پزشكي 
عمومي مي توان��د كار مديريتي كالن انجام دهد، وي 

را معرفي كنند. 
هاش��مي در پايان ابراز اميدواري كرد تا در دولت 
دوازدهم شاهد اتفاقات بهتري در حوزه سالمت باشيم.

گروه اقتصاداجتماعي|
ديروز عضو انجمن س�رطان ايران اعالم كرد 
كه بنابر آخرين آمار، ساالنه حدود ۹۵هزار بيمار 
جديد به شمار مبتاليان به اين بيماري در ايران 
افزوده مي شود. ناصر پارسا با اشاره به اينكه در 
گذش�ته تنها ۱۰درصد بيماران مبتال به سرطان 
درم�ان مي ش�دند و ۹۰ درص�د بيم�اران فوت 
مي كردند، ادامه داد: »اما در حال حاضر ۵۰درصد 
بيم�اران مبتال به س�رطان، درمان مي ش�وند و 
۵۰درصد مابقي نيز به يك پروس�ه ۱۰ ساله براي 
درمان نياز دارند. « او افزود: »بايد در حوزه درمان 
بيماري سرطان به گونه يي عمل كنيم كه بيماران 
مبتال به س�رطان درد و رنجي ج�ز رنج بيماري 
نداشته باشند و استرس هاي ناشي از هزينه هاي 
درم�ان، درد و رن�ج بيم�اران را افزاي�ش ندهد. 
« بيم�اري اي ك�ه به گفته عضو انجمن س�رطان 
ايران، س�االنه ۹۵ ه�زار نفر را گرفت�ار مي كند، 
ب�راي درمان، هزينه يي ۱۰ هزار ميليارد توماني بر 
ش�انه هاي اقتصاد كش�ور مي افزايد؛ بار مالي اي 
كه البته به گفته وزير بهداش�ت، 83 درصد آن 
را دول�ت مي پردازد، درصدي ك�ه به باور خود او 
»ناكافي است«. اين درحالي است كه محمدرضا 
قوام نصيري، رييس انجمن س�رطان ايران سال 
گذشته با احتساب آمار ابتال به سرطان در ايران 
هزينه درمان اين بيماري را 3 ميليارد دالر برابر با 

۱٢ هزارميليارد تومان تخمين زد. 

 جيب اشتباه
پارس��ا همچنين با تاكيد بر اينك��ه دخانيات عامل 
اصلي ابتال به سرطان است، گفت: »اگر مصرف دخانيات 
كنار گذاشته شود، سيستم ايمني بدن تقويت مي شود و 
مي توان به راحتي به جنگ با سرطان پرداخت. تقويت 
سيس��تم ايمني بدن ب��ا مصرف س��بزيجات و لبنيات 
و روش ه��اي صحي��ح تغذيه صورت خواه��د گرفت تا 
بتوانيم با تغذيه درس��ت به مبارزه با سرطان و بيماري 
ديگري مانن��د ديابت كه دو بيماري نهفته در انس��ان 
هس��تند، بپردازيم. در تقويت سيستم ايمني بدن بايد 
ب��ه گونه يي ب��دن را مقاوم كرد كه گلبول هاي س��فيد 
بتوانند هر س��لول س��رطاني كه به وجود آمده است را 
نابود كنند. « سخنان پارسا آن زمان قابل تامل خواهد 
بود كه در كنار هزينه ساالنه درمان سرطان، بدانيم بنابر 
گفته معاون بهداشت، مردم ايران ساالنه ١0 هزار ميليارد 
تومان به جيب دخانياتي مي ريزند كه خود عامل اصلي 
بروز سرطان است. علي اكبر سياري گفته بود كه »مردم 
اين پول را مي دهند تا زودتر جان خود را بر اثر مصرف 
دخانيات از دس��ت بدهند. هر سال حدود ۵0 تا 60 هزار 
مرگ دركش��ور، مرتبط ب��ا دخانيات اس��ت. « معاون 
بهداشت وزير بهداش��ت همچين افزوده بود: »ازحدود 
۸ هزار ميليارد توماني كه هر س��ال درحوزه دارو توسط 

دول��ت هزينه مي ش��ود، ح��دود يك هزارو۵00 ميليارد 
تومان براي داروهاي بيماران س��رطاني صرف مي شود، 
بنابراين الزم اس��ت كه به سمت پيشگيري و تشخيص 
زودهنگام حركت كنيم.«؛ پيش��گيري از بيماري اي كه 
بنابر گفته او، آمار ابتالي آن در ايران از ٣00 تا ۴00 هزار 
نفر اس��ت و پيش بيني ش��ده با پير ترشدن جمعيت تا 
١۵ س��ال آينده، ۵0 درصد بيش از اين ش��ود؛ يعني بار 
مالي سنگين تر.  به گفته سياري ساالنه ۷00 هزار ايراني 
به دليل هزينه هاي باالي درمان به زير خط فقر مي روند 

و تعداد زيادي از آنها هم ورشكسته مي شوند. 
 

 سرطان، در صدر
محم��د آقاجاني، معاون درمان وزارت بهداش��ت، 
هم سال گذشته در همايش پويش مبارزه با سرطان، 
با اشاره به اينكه دركش��ورهاي توسعه يافته بين ۸ تا 
١١ درصد از هزينه هاي س��رطان، صرف دارو مي شود، 
گفته بود: »در ايران ۵0 درصد از هزينه هاي س��رطان 
يعني حدود يك هزارو۵00 ميلي��ارد تومان، براي دارو 
هزينه مي ش��ود؛ زيرا زيرس��اخت هاي پرتودرماني و 
جراحي س��رطان، درطول ساليان گذش��ته به اندازه 
كافي توس��عه پيدا نكرده بود. « او ادامه داد: »در دنيا 
ساالنه ۲۹0 هزار ميليارد دالر و در ايران ٣ هزار ميليارد 
تومان به صورت مستقيم براي سرطان هزينه مي شود 
و جم��ع هزينه ه��اي مس��تقيم و غيرمس��تقيم اين 
بيماري در دني��ا يك هزارو١60 ميلي��ارد دالر معادل 

٣ درصد تولي��د ناخالص جهاني و در اي��ران اين رقم 
حدود ١0 هزار  ميليارد تومان اس��ت. « آقاجاني گفت: 
»هزينه هاي س��رطان ١۹ درصد بيشتر از بيماري هاي 
قل��ب و عروقي به عنوان نخس��تين علت مرگ مردم 
دنياس��ت و هر سال حدود ۴۵0 هزار سال عمر به دليل 
ابتال به س��رطان از بين م��ي رود. « به گفته آقاجاني: 
»از ۸ هزار ميليارد تومان هزينه هاي دارويي كش��ور در 
س��ال، يك هزارو۵00 ميليارد تومان ص��رف داروهاي 
ش��يمي درماني مي ش��ود كه درطرح تحول سالمت، 
۸۷ درصد از آن توس��ط دولت يعني وزارت بهداشت و 
بيمه ها تامين مي شود كه يكي از اقدامات بسيار موثر 

درجهت حفاظت مالي از مردم است. «

 هزينه هاي ناديدني
عل��ي تق��ي زاده، عضو كميت��ه بين المللي انجمن 
راديوتراپ��ي و انكول��وژي ايران، هم با اش��اره به اينكه 
س��رطان پس��تان و ريه پرهزينه ترين نوع سرطان اند، 
مي گويد: »اگر بيمار تحت حمايت هيچ بيمه يي نباشد، 
سرطان پستان هزينه يي بين ١0 تا ۵0 ميليون تومان 
به او تحميل مي كن��د.« محمدرضا قوام نصيري البته 
معتقد اس��ت اگر متوسط سال هاي عمر از دست رفته 
را هم ۲١ س��ال در نظر بگيريم و به اين رقم بيفزاييم، 
ضرر اقتصادي آن به بيش از ۵. ۵ ميليارد دالر مي رسد. 
او مي گويد: »اين مبلغ به نوع س��رطان و پيشرفت آن 
بس��تگي دارد. يك دوره درمان نوعي سرطان پستان 

بيش از ۵0 ميليون تومان هزينه را به خانواده ها تحميل 
مي كند.« بهزاد نجفي، كارشناس اقتصاد سالمت، هم 
سرطان صدرنشين »اقتصاد بيماري« دانست و به ايسنا 
گفت بود: »در اقتصاد بيماري چند عامل تعيين مي كند 
ك��ه بيماري مورد نظر تا چه ح��د در اقتصاد جامعه و 
خانواده تاثيرگذار است. ميزان بروز و شيوع بيماري از 
جمله اين عوامل است. ميزان ناتواني كه بيماري به فرد 
تحميل مي كند نيز عامل تعيين كننده ديگر اس��ت. از 
اين رو سرطان در رتبه اول اقتصاد بيماري قرار دارد.« 
او ادامه داد: »هزينه هاي مس��تقيم درماني س��رطان 
ش��امل درمان و پيش گيري از بيماري، هزينه داروها 
و خدمات غيردرماني مانند هزينه رفت و آمد از جمله 
اين هزينه هاست. اما اين بيماري در پي ناتواني كه در 
فرد ايجاد مي كند و نيز مرگ زودرس��ي كه براي فرد 
رقم مي زند هزينه هاي به مراتب باالتري از هزينه هاي 
درماني يا مستقيم دارد از اين رو در سال ۲00۸ پيش 
بيني شد كه بيماري سرطان حدود ۸۹۵تا۹00ميليارد 
دالر هزينه هاي غيرمس��تقيم در بردارد. از طرفي بايد 
گفت اين بيماري هزينه هاي نامحسوسي در پي دارد 
كه در جايي محاسبه نمي شود.« او افزود: »افسردگي 
و نگراني كه به اطرافيان و نزديكان بيمار وارد مي شود 
و اف��ت كيفيت در كار و زندگي را كه بر خانواده بيمار 
تحميل مي كند از جمله هزينه هاي نامحسوس است.« 
نجفي س��پس هزينه هايي را كه بيم��اري براي فرد و 
جامعه ايجاد مي كند به سه دسته تقسيم كرد و گفت: 

»سرطان در هرسه دسته اختالف چشمگيري با ساير 
بيماري ها از لحاظ هزينه دارد. بر اساس مطالعاتي كه 
انجام ش��ده است هزينه هاي مستقيم درماني سرطان 
كه براي جامعه ملموس اس��ت، تنها حدود ١۲ تا ٣۵ 
درص��د هزينه هاي كل بيماري اس��ت.« او تاكيد كرد: 
»الزم به ذكراس��ت كه بيماري هزينه هاي نامحسوس 
نيز دارد كه در جايي اندازه گيري نمي شود. افسردگي 
و درد و رنج��ي كه به اطرافي��ان و نزديكان بيمار وارد 
شده و افت كيفيت در كار و زندگي را بر خانواده بيمار 

تحميل مي كند از همين جمله است.«

 انصراف از درمان
هر گرده يي توان كشيدن همه بارها را ندارد؛ گاهي 
گ��رده تاب نمي آورد و كمر زير بار مي ش��كند. رييس 
انجمن انكولوژي ايران معتقد است: »در بين بيماران 
حتي افرادي كه از طبقه ضعيف جامعه هستند، حاضر 
نمي شوند از ادامه درمان خود يا فرزندانشان منصرف 
شوند و با هزار مش��قت هزينه را تامين مي كنند.« او 
اف��زوده بود: »آن ها حتي به فروش لوازم منزل و خانه 
مسكوني خود رو مي آورند، اما از ادامه درمان منصرف 

نمي شوند. مشكالت اين افراد بسيار زياد است.«
اما علي تقي زاده، عضو شوراي عالي سرطان دانشگاه 
علوم پزشكي مشهد، در گفت وگويي گفته بود: »مسائل 
مالي باعث مي ش��ود افرادي ك��ه در مضيقه مالي قرار 
دارند، بعد از مدت كوتاهي كه از درمانش��ان مي گذرد 
و ديگ��ر توان مالي آنها اجازه ادامه درمان را نمي دهد، 
منصرف از درمان ش��وند. تعداد اين افراد كم نيست.« 
او اف��زوده بود: »در بين بيماران، بيماران شهرس��تاني 
كه اغل��ب آنها هم بضاعت مالي ندارن��د وجود دارد و 
مهم ترين مساله براي آنها اسكان و رفت و آمد است.« 
احتماال همين آمارها موجب شدند تا ماه گذشته، عضو 
كميسيون بهداشت و درمان مجلس از ضرورت اتخاذ 
سياست هاي پيشگيرانه از جانب وزارت بهداشت بگويد. 
عضو كميس��يون بهداشت مجلس با تاكيد بر ضرورت 
حماي��ت از بيماران مزمن به ويژه بيماران س��رطاني، 
به خان��ه ملت گفت: »واقعيت آن اس��ت ك��ه امروزه 
هزينه هاي درمان بيماران س��رطاني سرسام آور است. 
هر دوره شيمي درماني براي بيماران سرطاني نسبت به 
نوع سرطان متفاوت است اما اغلب بين ۴ الي ۵ ميليون 
تومان براي بيمار هزينه در بردارد.« بشير خالقي ادامه 
داد: »به نظر مي رسد بايد وزارت بهداشت حمايت هاي 
ويژه يي از اين بيماران داشته باشد زيرا عمدتا داروهاي 
اين بيماران وارداتي اس��ت و براي خانواده هايي كه از 
حداقل هاي زندگي برخوردار نيستند تامين اين داروها 
بسيار سخت است. « او افزود: »اگرچه وزارت بهداشت 
نيز در تامين هزينه هاي خود با مشكل روبه روست اما 
مي تواند با سياست هاي پيشگيرانه مانع از بروز و توسعه 
بيماري س��رطان در نقاط مختلف كشور شود تا بتوان 

هزينه هاي اين بيماري را كنترل كرد.«

مديركل منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
گفت: س��امانه جامع »طرح« نيروهاي پزشك، پرستار و پيراپزشك 
عالوه بر اينكه باعث شفاف سازي تقسيم بندي نيروهاي طرحي در 
بيمارس��تان ها مي ش��ود، جعل احكام ص��ادره را از طريق ايجاد كد 

اصالت و باركد غير ممكن كرده است. 
به گ��زارش ايرنا از رواب��ط عمومي معاونت توس��عه مديريت و 
منابع وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي احمد ماهي روز 
يكشنبه افزود: س��امانه جديد توزيع نيروهاي موقت قانون خدمت 
پزشكان و پيراپزشكان يك سامانه نوپا در وزارت بهداشت است كه 
براي كاهش مراجعات حضوري، تسريع و يكپارچه سازي فرآيندها 
در كش��ور، دسترس��ي به داده هاي متقاضيان، مشاهده صف انتظار 
و كاهش هزينه هاي س��ربار در دانش��گاه هاي علوم پزشكي كشور و 
ستاد وزارت بهداشت راه اندازي شده است. وي تصريح كرد: سازمان 
نظام پرستاري و سازمان نظام پزشكي مي توانند از طريق اين سامانه 
اطالعات مورد نياز را به صورت آنالين مشاهده كنند. همچنين ايجاد 
لينك با سامانه خدمت وظيفه عمومي در دست بررسي و اقدام است. 
مديركل منابع انس��اني وزارت بهداش��ت با اش��اره به اينكه در 
دس��ترس بودن آمار و اطالعات با وجود اين سامانه تصميم گيري را 
براي دس��ت اندركاران تسهيل كرده است افزود: پيش از اجراي اين 

س��امانه تعداد زيادي از مشموالن فارغ التحصيل مي شدند و بايد در 
فرص��ت كوتاهي براي آنها تصميم گيري و محل خدمت آنها تعيين 
مي ش��د، اما هم اكنون به دليل در دسترس بودن و نظام مند شدن 
اطالعات اين كار با س��رعت و دقت بيش��تري در حال انجام است و 

افراد به مراكزي كه به آنها نياز دارند ارجاع داده مي شوند. 
وي يكي از مزاياي ديگر اين س��امانه را براي دانش��گاه ها چنين 
برشمرد: سامانه جامع طرح قابليت خصوصي سازي را براي دانشگاه ها 
دارد و هر دانشگاه بدون ورود لطمه يي به قابليت كلي سامانه، مي تواند 
تغييراتي را كه خاص آن دانش��گاه است، در اين سامانه اعمال كند. 
هزينه هاي توس��عه و نگهداري سامانه نيز به صورت متمركز توسط 
وزارت بهداش��ت پرداخت مي ش��ود و نيازي به عقد قرارداد توس��ط 
دانشگاه ها نيس��ت. وي افزود: هر نيروي طرحي در وزارت بهداشت 
هم اكنون بدون اينكه مراجعه حضوري داشته باشد محل خدمتش 
تعيين مي ش��ود و براي گذراندن طرح به جايي مي رود كه خودش 
مش��خص كرده اس��ت و صدور حكم و معرفي نام��ه نيز به صورت 
سيستمي و امضاي آن الكترونيكي انجام مي شود. همچنين تحت وب 
و آنالين بودن ۲۴ س��اعته، مشاهده صف انتظار متقاضيان، مشاهده 
وضعيت پرونده و نواقص احتمالي و مش��اهده وضعيت دانشگاه هاي 

طرح دار از جمله مزاياي ديگر اين سامانه براي متقاضيان است. 

جعل احكام در بيمارستان ها غيرممكن مي شود
پيش از ظهر ديروز همايش سراس��ري مديران س��ازمان تامين 
اجتماعي در مجتمع فرهنگي و ورزش��ي نگين غرب برگزار ش��د. 
مديرعامل س��ازمان تامي��ن اجتماعي در اين هماي��ش گفت: اين 
س��ازمان قبل از دولت يازدهم محل تنازع و تسويه حساب قوا شده 
بود، اما در دولت يازدهم با وجود شرايط سخت اقتصادي، اقداماتي 

انجام شد كه منشا خير براي مردم و بيمه شدگان بود. 
س��يد تقي نوربخش با تاكيد بر اينكه اين سازمان امروز مطابق 
ب��ا برنام��ه راهبردي خ��ود در حال حركت اس��ت، ادام��ه داد: اين 
روزها بهار اجرايي كش��ور اس��ت و برنامه هاي دولت تبيين مي شود 
و بس��يار خوش��حاليم كه اس��تقرار نظام جامع تامين اجتماعي از 
سوي رييس جمهور محترم هم در مراسم تحليف و هم تنفيذ مورد 
توجه قرار گرفت. او افزود: س��ازمان تامين اجتماعي مسوول اجراي 
دو ماموريت اصلي دولت اس��ت. اين سازمان در امنيت اجتماعي و 

سالمتي مردم تاثيرگذار است. 
نوربخش در ادامه با اش��اره به اجراي طرح تحول نظام سالمت 
به عنوان يك��ي از برنامه هاي مهم دولت يازده��م گفت: ۷۹درصد 
منابع طرح تحول سالمت از سوي سازمان تامين اجتماعي پرداخت 
ش��د و كليدي ترين دس��تگاهي كه در اجراي اين طرح نقش دارد، 
سازمان تامين اجتماعي است. پيش از نوربخش، محمدعلي همتي، 

عضو هيات مديره س��ازمان تامين اجتماع��ي در اين همايش گفت: 
معتقديم كه اين سازمان در چهار سال دولت يازدهم گام هاي خوبي 
در راستاي انجام ماموريت ها برداشت و سازمان تامين اجتماعي به 
مس��ير اصلي خدمت رساني بازگش��ت. او افزود: استقرار نظام جامع 
تامين اجتماعي و رفع مشكالت مردم و رفع فقر مطلق از مهم ترين 
برنامه هايي است كه با همكاري سازمان تامين اجتماعي قابل انجام 

است. 
همچني��ن رحي��م اردالن، معاون اداري و مالي س��ازمان تامين 
اجتماعي در پنل اول اين همايش گفت: از سال ۹٣ تاكنون حدود 
١٣ هزارنيروي انساني، جذب اين سازمان شده اند. جذب ۸ هزار نفر 
آنها از طريق آزمون بوده و مابقي نيز پزشكاني بودند كه با سازوكار 

مشخص و طبق ضوابط جذب شده اند. 
او ادامه داد: همچنين حدود ۴ هزار نفر بازنشس��ته ش��ده اند و 
درحال حاضر واحدهاي اجرايي سازمان از نيروي انساني در شرايط 
بهتري هس��تند. او افزود: با اقدامات صورت گرفته در آينده نزديك، 

نياز كمتري به جذب نيروي جديد خواهد بود. 
اردالن با اشاره به تدوين نظام جامع آموزش مديران و كاركنان 
سازمان تامين اجتماعي گفت: اين طرح، پس از تاييد مديرعامل و 

تصويب هيات مديره اين سازمان اجرايي مي شود. 

تامين اجتماعي در دولت قبل محل تسويه حساب قوا بود
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مركز پژوهش هاي مجلس معرفي كرد

8 استراتژي اولويت دار در توسعه شبكه ريلي
 گروه راه وشهرسازي|

 بازوي پژوهشي مجلس در گزارشي پژوهشي، 
8 اس��تراتژي اولويت دار در توسعه شبكه ريلي را 

معرفي كرد. 
در تحقيقي كه از س��وي مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس ش��وراي اس��امي منتشر ش��ده، به 56 
فرص��ت و تهدي��د و 21 نقطه ق��وت و 22 نقطه 
ضعف شبكه ريلي كشور اشاره شده و اين نتيجه 
به دس��ت آمده كه عدم پوش��ش مناسب شبكه 
ريلي در كش��ور، كمبود ناوگان و كمتر پرداختن 
پژوهش ه��اي اقتصادي به اي��ن نوع حمل و نقل 
موجب ش��ده اس��ت كه ب��ا وج��ود فرصت هاي 
بي نظير ايران، اين سيس��تم حمل و نقل نه تنها 
جايگاه ش��اياني را در بين ساير شيوه هاي ترابري 
نداش��ته باشد، كه عدم رش��د شبكه حمل و نقل 
ريلي كش��ور متناس��ب با نيازه��ا و ضرورت هاي 
اقتصادي به مانعي در راه توسعه و رشد اقتصادي 

كشورهم تبديل شده است. 
براساس پژوهش��ي كه از سوي راضيه سادات 
مجيدي، محمد ميره اي و س��يد عباس احمدي 
انجام ش��ده است،  اتصال بنادر و مبادي خروجي 
و ورودي كش��ور به راه آهن كش��ورهاي همسايه 
مي تواند موقعيت اس��تراتژيك ايران را در جذب 
ترانزيت افزايش دهد، زيرا ترانزيت  افزايش درآمد 
و اشتغالي بيش از نفت را در كشور ايجاد مي كند. 
ايجاد محورهاي ش��رق و غرب در كشور است كه 
افزاي��ش توان ترانزيتي كش��ور به اي��ن محورها 
وابس��ته بوده و به طور كامل شبكه ريلي كشور به 

شبكه ترانزيت ريلي دنيا متصل مي شود. 

 سهم 8.5درصدي از توليد ناخالص داخلي 
در عص��ر حاضر از حمل و نقل ن��ه به عنوان 
واس��طه براي مب��ادالت تجاري، بلك��ه به عنوان 
بستر و سنگ بناي جهش هاي اقتصادي و دروازه 
ارتباط��ات تجاري فرهنگي در ميان ملل مختلف 
ي��اد مي كنند. حمل و نقل يكي از ش��اخص هاي 
كان اقتصادي در هر كش��ور به ش��مار مي رود و 
س��همي كه بخش حمل و نقل در توليد ناخالص 
داخلي به خود اختصاص مي دهد، بيانگر اهميت 
آن در كل كشور است. در ايران حدود 8.5 درصد 
از توليد ناخالص داخلي و در كش��ورهاي صنعتي 
بي��ن 12 ت��ا 15 درصد ب��ه بخش حم��ل و نقل 

اختصاص دارد. 
برخ��ي اقتصاددان ه��ا ب��ر اي��ن عقيده اند كه 
جهش هاي اقتصادي كش��ورهاي توسعه يافته به 
دلي��ل اتخاذ روش هاي صحيح حمل و نقلي بوده 
و اهميت حمل و نقل بدان حد است كه محققان 
اقتصاد، حمل و نقل را زيربناي توس��عه كشورها 

تلقي مي كنند. 
از ميان سيس��تم هاي حم��ل و نقل، حمل و 
نقل ريلي به س��بب ويژگي هايي همچون ايمني 

مطل��وب، مص��رف كم انرژي و آلودگ��ي كمتر از 
اهميت خاصي برخوردار است. 

ايج��اد كريدوره��اي ريل��ي و اتص��ال آن به 
كش��ورهاي همس��ايه و بن��ادر ايران بخش��ي از 
برنامه ه��اي اس��تراتژيك اقتص��ادي اس��ت ك��ه 
دس��تيابي و اس��تفاده از ظرفيت هاي نهايي آن، 
 س��هم زيادي در توس��عه ملي خواهد داشت. بر 
همين اس��اس و با توجه ب��ه اهميت حمل و نقل 
ريل��ي در توس��عه اقتصادي كش��ور، تحقيقي از 
سوي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسامي 
ب��ا روش كيفي و ب��ا ماهيت اكتش��افي-تحليلي 

انجام شد. 
گ��ردآوري اطاعات اين تحقيق به دو ش��كل 
كتابخانه يي و ميداني انجام ش��د و جامعه آماري 
تحقيق هم ش��امل متخصص��ان و صاحب نظران 
ح��وزه حمل ونقل ريلي ايران ب��ود. با حضور پنج 
نفر از اين متخصصان اقدام به تش��كيل جلسات 

بحث گروهي متمركز شد. 
بر همين اس��اس ب��راي تحليل ش��بكه ريلي 
اي��ران و تدوي��ن اس��تراتژي اولوي��ت دار، درباره 
قوت ها، ضعف ها،  فرصت ها و تهديدهاي ش��بكه 
ريلي بحث هايي انجام شد تا با شناخت تهديدها 
و فرصت ه��اي موج��ود در محي��ط خارجي يك 
سيستم و بازشناسي ضعف ها و قوت هاي داخلي 
آن ب��راي س��نجش وضعيت و تدوي��ن راهبردي 
براي هدايت و كنترل سيس��تم استفاده شود. در 
اين بخش تنها به 20 نقطه قوت، ضعف، تهديد و 

فرص��ت )از ميان 99 نقطه ضعف، قدرت، فرصت 
و تهديد( اشاره مي شود كه عبارتند از: 

 نقاط قوت شبكه ريلي
بهره وري در مصرف س��وخت و انرژي، وجود 
حم��ل و نقل ريلي در پس كرانه ها و نقاط بندري 
موجب رشد توسعه حمل و نقل دريايي مي شود. 
همچني��ن  به صرف��ه بودن حمل و نق��ل ريلي به 
عن��وان اقتصادي تري��ن ش��يوه حم��ل و نقل در 
خش��كي اس��ت. كش��ور ايران به عن��وان مقرون 
به صرفه ترين راه براي كش��ورهاي منطقه آسياي 
مرك��زي براي راهيابي به آب هاي آزاد و بازارهاي 
جهاني به ش��مار مي رود. راه آهن از ظرفيت هاي 

مناسب براي ترانزيت كاال برخوردار است. 

 نقاط ضعف شبكه ريلي
توس��عه نيافتگي ش��بكه ريلي در كشور يكي 
از نقاط ضعف اساس��ي به ش��مار م��ي رود.  فقط 
هزينه هاي توس��عه حم��ل و نقل ريل��ي، دولتي 
اس��ت و هزينه ه��اي نگهداري و بهره ب��رداري از 
محل درآمد شركت راه آهن تامين مي شود. عدم 
حضور بخش خصوصي در حمل و نقل ريلي يكي 
ديگر از نقاط ضعف شبكه ريلي به شمار مي رود. 
ميزان رشد حمل و نقل در حوزه ترانزيت نسبت 
به حمل و نقل جاده يي نيز پايين اس��ت. وسايل 
حمل و نقل ب��ه صورت كانتين��ر در راه آهن نيز 

اندك هستند. 

  فرصت هاي راه آهن
خدم��ات ريلي به عنوان مكم��ل فعاليت هاي 
بن��دري و درياي��ي به عنوان ضرورت توس��عه به 
ش��مار مي رود كه ايران از آن بهره مند اس��ت. از 
سوي ديگر با ارتقا و توسعه بهينه زيرساخت هاي 
ريل��ي و همچنين موقعي��ت اس��تراتژيك ايران 
مي ت��وان مقام اول ترانزيت در منطقه را كس��ب 
كرد. وجود چندين كش��ور محصور در خش��كي 
در آس��ياي ميان��ه وج��ود دارند ك��ه مي توان از 
آنه��ا به عنوان اه��داف اتصال راه آه��ن ياد كرد. 
وجود بنادر ش��مالي و جنوبي به عن��وان دروازه 
مب��ادالت كاال و اتصال آنها به ش��بكه ريلي يكي 
ديگر از فرصت هاي راه آهن براي ايران به ش��مار 
م��ي رود. قرار گرفتن ايران بر س��ر چهار كريدور 
مهم ارتباطي جهان )شمال-جنوب-شرق-غرب-
جنوب آس��يا و تراس��يكا( كه بخشي از مسير هر 
يك از اين كريدورها در ايران واقع شده است نيز 

فرصت بسيار مهمي است. 

 تهديدهاي شبكه ريلي 
بدون توسعه حمل و نقل ريلي، بنادر با رسوب 
كاال و كانتين��ر در پس كرانه ه��اي خ��ود مواجه 
مي ش��وند. افزون ب��ر اين  هزينه ب��االي احداث، 
بهره ب��رداري، تعمي��ر و نگه��داري،  ع��دم تمايل 
مشاركت بخش خصوصي در اين صنعت از جمله 
تهديدهاي ش��بكه ريلي به شمار مي رود. با تغيير 
كارب��ري بنادر در نس��ل جدي��د ورود كانتينرها 

در ص��ورت عدم تمهي��دات الزم مبني بر تجهيز 
بنادر به ش��بكه ريلي با بح��ران جديد اقتصادي 
در زمينه حمل و نقل مواجه خواهيم شد. فقدان 
حمل و نقل سريع السير و مجهز نبودن شبكه به 
سيس��تم هاي برقي نيز يك��ي ديگر از تهديدهاي 

اين حوزه است. 
 در اين پژوهش نقاط قوت و ضعف فرصت ها و 
تهديدهاي ش��بكه ريلي كشور احصا شده است و 
متناسب با هدف ها، 8 استراتژي اولويت دار براي 
حمل و نقل ريلي از ميان آنها اس��تخراج ش��ده 

است كه به اين شرح هستند: 
1- اتص��ال بنادر و دروازه ه��اي اصلي ورود و 
خ��روج كاال ب��ه ش��بكه ريلي درجه��ت افزايش 
ص��ادرات و ترانزيت. 2- تقوي��ت بازاريابي براي 
كاالهاي صادراتي كشور كه در منطقه با استقبال 
ب��راي مصرف روبه رو هس��تند و ج��ذب ترانزيت 
كاال. 3- تقوي��ت ظرفيت ه��اي ترانزيتي با توجه 
به دسترس��ي به ايران به آب هاي آزاد و موقعيت 
جغرافيايي )كريدور ش��مال-جنوب و كشورهاي 
محصور در خش��كي آس��ياي ميانه( . 4- افزايش 
حجم حمل و نقل ريلي در س��واحل و اس��تفاده 
بهينه از اين سيستم در جهت كاهش ترافيك بار 
در سواحل. 5- با افزايش ناوگان و استفاده بهينه 
از آن شبكه ريلي جايگاه اصلي خود را در حمل و 
نقل بار كس��ب مي كند و حوادث جاده يي كاهش 
مي يابد. 6- ايجاد اش��تغال با اس��تفاده از نيروي 
انساني جوان و دانش آموخته در سيستم حمل و 
نقل ريلي. 7- استفاده از كانتينر با توانايي حجم 
عظيم حمل و نقل توسط راه آهن و مصرف كمتر 
س��وخت در نتيجه ذخيره مناب��ع تجديدناپذير. 
8- ارتقاي كيفيت و س��رعت قطارهاي مسافري 

و باري در مسيرهاي طوالني و پرتردد. 
اميد اس��ت با اتكا به 8 اس��تراتژي اولويت دار 
بت��وان گام هاي بزرگي ب��راي بهبود حمل و نقل 
ريلي در كشور برداشت زيرا موقعيت جغرافيايي 
منحصر به فرد ايران در بين كش��ورهاي محصور 
در خش��كي و دسترس��ي به آب هاي آزاد موجب 
ش��ده اس��ت كه ايران تبدي��ل به پ��ل ارتباطي 
بي��ن مناطق آس��ياي ميان��ه،  اروپ��ا،  خاورميانه، 
 خاور دور و كش��ورهاي حوزه خليج فارس ش��ود، 
در واقع قس��مت هايي از مهم تري��ن كريدورهاي 
ترانزيت��ي ريلي دني��ا از ايران عب��ور مي كنند و 
اين فرص��ت يك مزيت بس��يار مه��م اقتصادي 
براي كش��ور محسوب مي ش��ود. نكته قابل تامل 
جايگاه سيستم حمل و نقل ريلي ايران نسبت به 
جايگاه اين سيستم در ساير كشورهاي منطقه و 
موازي است كه متاس��فانه كشور ايران نسبت به 
كش��ورهاي آذربايجان، قزاقستان،  تركمنستان و 
حتي پاكستان كه موقعيتي شبيه به ايران دارند 
و مي توانند رقيب سرس��ختي براي ايران باشند، 
جايگاه پايين تري را به خود اختصاص داده است. 

   نامزدهاي شهرداري تهران 
برنامه  خود را ارائه كردند

پنج نامزد ش��هرداري تهران برنامه هاي خود را براي مديريت 
چهارساله اين شهر تقديم هيات رييسه شوراي شهر پنجم كردند. 
به گزارش ايس��نا، حجت نظ��ري اظهار ك��رد: الهه كواليي، 
محمدعلي افش��اني، محس��ن مهرعلي��زاده، محمدعلي نجفي و 
حس��ين مرعشي تاكنون برنامه هاي خود را به هيات رييسه ارائه 
كرده اند و اين در حالي اس��ت كه آقايان بيطرف و شريعتمداري 
به علت احتمال حضورش��ان در دول��ت، هنوز برنامه يي به هيات 
رييسه ارائه نكرده اند.  عضو هيات رييسه موقت شوراي شهر پنجم 
گفت: بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده، براي تخصيص وقت 
به هر يك از كانديداها براي تش��ريح برنامه هاي خود قرعه كشي 

خواهد شد. 

  پشت پرده زورگيري از 
شهروندان بابت جاي پارك خودرو

اقبال شاكري رييس كميته عمران شوراي شهر تهران با طرح 
موضوع جوالن شركت هاي مافيايي در تهران، پشت پرده زورگيري 

از شهروندان بابت جاي پارك خودرو را تشريح كرد. 
به گزارش ايلنا، شاكري با تاكيد بر اينكه دريافت هر گونه وجه 
نقد از شهروندان توس��ط پاركبان ها اقدامي غيرقانوني محسوب  
مي شود، گفت: گاهي اوقات برخي پاركبان ها شهروندان را مجبور 
ب��ه دادن پول مي كنن��د، كه اين اقدام آنها زورگيري محس��وب 
مي شود. در حالي كه بايد مطابق قانون از مردم پول بگيرند. مگر 
مي ش��ود هر كسي دور يك فضاي عمومي حصار كشيده و براي 
ورود به آن از مردم پول مطالبه كند، اين اقدام غيرقانوني است. 

اين عضو ش��وراي شهر با تاكيد بر اينكه ضابط قضايي بايد با 
تخلفات اينچنيني برخورد كند، گف��ت: از نظر من اين اقدامات 
هيچ تفاوتي با سوء اس��تفاده از فضاي عمومي ندارد.  وي مدعي 
ش��د: اين شركت هاي مافيايي هستند كه پاركبان ها را استخدام 
مي كنند كه بايد به شدت با اين شركت ها برخورد شود.  شاكري 
افزود: پليس راهور و معاونت حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران 
از دو سال پيش اعام كرده بودند كه پرداخت هر گونه وجه نقد 
به پاركبان ها تخلف است، با اين حال كماكان شركت ها اقدام به 
استخدام و به كارگيري پاركبان ها مي كنند.  شاكري در پاسخ به 
اينكه چرا تا امروز برخورد جدي تري با فروش غيرقانوني فضاهاي 
شهر نشده است، گفت: تاكنون دو الي سه بار اين مساله در شورا 
مطرح ش��ده اس��ت، اما احتماال از آنجا كه معاونت حمل و نقل 
ترافيك تصور مي ك��رد اگر بخواهد وارد اين قضيه ش��ود، راهي 
جايگزين براي كنترل پاركينگ ها نخواهد داشت، جدي وارد عمل 
نشد.  او ادامه داد: سيستم كنترل مكانيزه سال گذشته در شورا 
به تصويب رسيد و مقرر شد از اين 100هزار پارك حاشيه يي در 
تهران، هر ساله تعداد مشخصي تحت كنترل اين سيستم درآيد. 
پس از تصويب اين طرح، معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران به صورت جدي اعام كرد كه پاركبان ها وجه قانوني ندارند، 
البته همان طور كه گفتم قرارداد با ش��ركت هاي پاركبان دو سال 
اس��ت، منقضي شده بود.  شاكري در پاسخ به اينكه چرا كماكان 
پاركبان ها در هنگام مطالبه پول از مردم يك برگه فيش در دست 
دارند كه نام شهرداري روي آن نوشته شده، گفت: اين مساله براي 
خود من نيز س��وال بود و بر اساس بررسي هايي كه انجام داده ام 
مشخص شد، اين برگه ها براي همان قرارداد اوليه است. از فيش 
اوليه كپي كرده و دوباره از آنها استفاده مي كنند.  اين عضو شوراي 
شهر با تاكيد بر اينكه نمي توان وجه انساني اين مساله را كتمان 
كرد و مظلوميت برخي پاركبان ها را ناديده گرفت، گفت: ش��ايد 
برخي از اين پاركبان  ها تصور مي كنند، كار قانوني انجام مي دهند 
و در حال برقراري نظم و انضباط هستند، اما پول اصلي به جيب 

شركت هاي غيرقانوني مي رود كه آنها را استخدام كرده اند. 

ايرانشهر

نخس��تين و بزرگ ترين كارخانه گندله س��ازي شرق كش��ور در سنگان خراسان 
رضوي با اتكا به س��رمايه و دانش فني فوالد مباركه و پيمانكاران داخلي و با حضور 
مهن��دس نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت، دكتر بهرام س��بحاني مديرعامل 
گ��روه ف��والد مباركه، محم��ود نگهبان س��امي نماينده مردم خواف و رش��تخوار، 
مدي�ران عامل ش��ركت هاي فوالد خراسان و صنايع معدني فوالد سنگان، استاندار، 
رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي و اعضاي شوراي اسامي و 

مسووالن محلي خواف به بهره برداري رسيد. 
به گزارش خبرنگار فوالد در آيين بهره برداري از كارخانه گندله سازي 5 ميليون 
تني فوالد س��نگان خراسان كه روز سه ش��نبه دهم مردادماه سال جاري انجام شد، 
محمدرض��ا نعم��ت زاده وزير صنعت، مع��دن و تجارت ضمن قدردان��ي از اقدامات 
هدفمند فوالد مباركه در منطقه س��نگان كه منجر به تكميل هرچه بيشتر زنجيره 
فوالد كشور شده است، گفت: بايد ظرفيت هاي معدن و صنايع معدني در كشور به 
گونه يي افزايش يابد كه صادرات سنگ آهن خام و سنگ آهن دانه بندي متوقف و به 

جاي آن انواع محصوالت فوالدي باكيفيت به اقصي نقاط دنيا صادر شود. 
وي يك��ي از اهداف جدي اي��ن وزارتخانه را تكميل زنجي��ره توليد مواد معدني 
معرف��ي ك��رد و گفت: جلوگيري از ص��ادرات مواد خام و تبدي��ل آن به محصوالت 
با ارزش افزوده باالتر كه فناوري، اش��تغال و بازگش��ت س��رمايه را در پي دارد، از 

اولويت هاي اين وزارتخانه است. 
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توسعه اكتشافات معدني، افزود: هم اينك 
در يكي از بزرگ ترين مناطق داراي ذخاير سنگ آهن كشور واقع در سنگان خواف، 
12هزار كيلومترمربع اكتش��اف تكميلي در خصوص سنگ آهن انجام شده است كه 
نتايج آن نش��ان مي دهد بايد توليد كنسانتره را در منطقه سنگان به 22/5 ميليون 

تن و توليد گندله را به 17/5 ميليون تن برسانيم. 
ايش��ان يادآور ش��د: براي توليد اين ميزان كنس��انتره و گندله حداقل بايد 40 

ميليون تن سنگ آهن از معادن سنگان تامين شود. 
وي با اشاره به محدوديت آب در منطقه سنگان، ابراز داشت: در خصوص تامين 

آب مورد نياز رايزني هايي با وزارت نيرو انجام گرفته است. 
نعمت زاده با ذكر اين مطلب كه تا چند سال گذشته ايران واردكننده فوالد بود، 
اظهار كرد: رويكرد توسعه معدن و صنايع معدني اكنون شرايطي فراهم كرده است 
كه خوش��بختانه سال گذش��ته ميزان صادرات فوالد به 5 ميليون تن رسيد؛ اين در 
حالي اس��ت كه براساس برنامه ريزي هاي به عمل آمده اميدواريم امسال اين رقم به 
ميزان 8 ميليون تن برس��د.  وزير صنعت، مع��دن و تجارت تصريح كرد: در ابتداي 
دولت يازدهم، حجم توليد س��نگ آهن در كش��ور ساالنه حدود 63 ميليون تن بود؛ 
اما اينك به 75 ميليون تن رسيده و قرار است تا پايان سال توليد ساالنه سنگ آهن 

در ايران به 100 ميليون تن برسد. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه در ابتداي فعاليت دول��ت يازدهم، س��االنه 28 ميليون تن 
كنس��انتره توليد مي ش��د و اين رقم اكنون به 46/5 ميليون تن كنس��انتره در سال 
ارتقا يافته است، ادامه داد: بنابر برنامه ريزي هاي انجام شده مقرر شده است تا پايان 

سال، ميزان كنسانتره توليدي به 55 ميليون تن برسد. 
ضمن اينكه در بخش گندله نيز ميزان توليد 21/5 ميليون تن بود كه اكنون به 
39/5 ميليون تن رسيده و تا آخر سال نيز به گونه يي برنامه ريزي شده است كه به 

45 ميليون تن دست يابيم. 
نعمت زاده ميزان توليد آهن اسفنجي در سال 92 را 18/7 ميليون تن اعام كرد 
و افزود: در اين بخش اكنون به رقم 30 ميليون تن در سال دست يافته ايم و طبق 
برنامه تا آخر س��ال افزايش توليد تا 34 ميليون تن را در دس��تور كار قرار داده ايم. 
عاوه براين، در بخش ش��مش نيز ميزان توليد 23/5 ميليون تن بود كه اكنون به 

31 ميليون تن رسيده و تا آخر سال نيز به 37 ميليون تن دست خواهيم يافت. 

 تمامي طرح هاي توسعه در گروه فوالد مباركه يكي پس از ديگري 
به بار نشسته است

 بنابر اين گزارش، در اين مراس���م دكتر بهرام س��بحاني مديرعامل گروه فوالد 
مبارك��ه ني��ز از س��رمايه گذاري 5.500 ميليارد توماني اين ش��ركت ب��راي اجراي 
طرح هاي توسعه گروه فوالد مباركه در طول دولت يازدهم خبر داد و با بيان اينكه 
اين ميزان س��رمايه گذاري و تمامي طرح هاي توس��عه در گ��روه فوالد مباركه يكي 
پس از ديگري به بار نشس��ته است، ضمن ابراز خرسندي از به بهره برداري رسيدن 
گندله س��ازي 5 ميليون تني فوالد س��نگان خراس��ان گفت: تمامي پروژه ها به جز 
كنسانتره 5 ميليون تني سنگان كه بيش از 52درصد پيشرفت فيزيكي دارد، بطور 

كامل عملياتي شده و به بهره برداري رسيده است. 
دكتر سبحاني در معرفي پروژه گندله سازي سنگان افزود: اين پروژه براي تامين 
پايدار گندله و ايجاد توازن در زنجيره فوالد به ظرفيت 5 ميليون تن در س��ال، در 
مجاورت معادن سنگ آهن سنگان استان خراسان، در زميني به مساحت 24 هكتار 

با سرمايه گذاري 10 هزار ميليارد ريال در مدت 36 ماه با موفقيت اجرا شد. 
وي ظرفي��ت كنوني توليد در گروه فوالد مباركه را 10/3 ميليون تن فوالد خام 
و 11/8 ميليون تن آهن اس��فنجي در سال اعام و تصريح كرد: گروه فوالد مباركه 
ب��راي توليد اين ميزان محصول به 17/5 ميليون ت��ن گندله نياز دارد.  مديرعامل 
بزرگ ترين گروه فوالدس��ازي كشور افزود: مبادي تامين گندله موردنياز گروه فوالد 
مباركه از خارج شركت به ميزان 5/3 ميليون تن در سال، در سنگان به ميزان پنج 
ميليون تن در س��ال و در خود شركت فوالد مباركه 7/2 ميليون تن در سال است.  
او با بيان اينكه 7.500 ميليارد تومان س��رمايه در اين مجموعه ثبت ش��ده اس��ت، 
اظهار كرد: در بخش زنجيره تامين فوالد در بخش باالدس��ت 2800 شركت، اعم از 
معادن س��نگ آهن تا تامين قطعات يدكي و در بخش پايين دس��ت 1000 شركت، 
ازجمله شركت هاي خودروسازي و لوازم خانگي قرار دارند.  دكتر سبحاني در بخش 
پاياني س��خنان خود با تاكيد بر اينكه شركت فوالد مباركه بزرگ ترين توليدكننده 
ورق هاي فوالدي تخت در خاورميانه و شمال آفريقا است، تصريح كرد: اين شركت 
با 12 واحد احيا مس��تقيم به ظرفيت 12 ميليون تن، بزرگ ترين توليدكننده آهن 

اسفنجي در جهان و يكي از موفق ترين شركت هاي فوالدسازي است. 

 بايد اعتبار مناسبي براي تكميل زيرساخت صنايع معدني تامين شود
در ادامه اين مراس��م، محمود نگهبان س��امي نماين��ده مردم خواف در مجلس 
شوراي اسامي نيز با اشاره به اهميت تامين زيرساخت در توسعه طرح هاي معدني، 
تاكيد كرد: يكي از دغدغه هاي بسيار بزرگ در حوزه معدن، تامين زيرساخت است 
و ازآنجا كه تامين آب مورد نياز صنايع معدني نيز يكي از زيرساخت هاي اين بخش 
محس��وب مي ش��ود، بنابراين باتوجه به كم آبي منطقه بايد چ��اره جدي نيز در اين 
زمينه انديشيده شود كه باتوجه به انتقال آب از درياي عمان به شرق كشور، تامين 
آب صناي��ع اي��ن منطقه بايد مورد توجه قرار گيرد.  وي نبود زيرس��اخت هاي الزم 
در زمين��ه حمل ونقل جاده يي و ريلي را در صناي��ع معدني، يكي ديگر از معضات 
معدن و صنايع معدني كشور برشمرد و يادآور شد: از سهم حقوق دولتي بايد اعتبار 

مناسبي براي تكميل زيرساخت صنايع معدني منطقه تامين شود.  
بومي س��ازي صنايع معدني فوالد س��نگان با اتكا به دانش فني و سرمايه گذاري 
فوالد مباركه و حضور پيمانكاران داخلي از ويژگي هاي بارز اين پروژه است در بخش 
ديگري از اين مراس��م سيدمحس��ن ميرمحمدي، مديرعامل شركت صنايع معدني 
فوالد س��نگان نيز از اش��تغال زايي بيش از 1300 نفر به صورت اماني و پيماني در 
نخستين و بزرگ ترين گندله سازي شرق كشور در سنگان خراسان رضوي خبر داد 
و بومي س��ازي صنايع معدني فوالد س��نگان را با اتكا به دانش فني و سرمايه گذاري 

فوالد مباركه و پيمانكار داخلي، از ويژگي هاي بارز اين پروژه خواند. 

با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و سرمايه و دانش فني فوالد مباركه انجام شد 

بهره برداري از نخستين و بزرگ ترين گندله سازي شرق كشور در سنگان خراسان رضوي
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صنعت، معدن و جتارت14
برنامه اصناف براي 

اشتغال زايي 
ريي��س اتاق اصن��اف ايران گف��ت: مطابق مصوبه 
س��تاد فرماندهي اقتص��اد مقاومتي در س��ال جاري 
باي��د ۹۵۰هزار فرصت ش��غلي در بخش هاي مختلف 
در كش��ور ايجاد ش��ود كه س��هم اصناف و بازرگاني 
ايجاد ۲۵۰هزار ش��غل است. به گزارش پايگاه خبري 
ات��اق اصناف اي��ران، علي فاضلي در حاش��يه دومين 
گردهمايي روساي اتاق هاي اصناف استان مركزي كه 
در شهرس��تان تفرش برگزار شد در جمع خبرنگاران 
اف��زود: با توجه ب��ه مزيتي كه در بخ��ش بازرگاني و 
بنگاه هاي كوچك و متوس��ط وج��ود دارد، اميدواريم 

اين هدف را محقق كنيم. 
فاضلي ادامه داد: تحقق برنامه مذكور هم سرمايه 
عظيم و هم اراده بس��يار قوي مي طلبد كه درخواست 
مبني بر ايجاد تس��هيالت و تمهيدات از سوي دولت 
همچنين اصالح دس��تورالعمل ها در جهت تس��هيل 
امور از جانب اتاق اصناف ش��ده اس��ت. وي همچنين 
خواس��تار اصالح قوانين مخل كس��ب وكار از س��وي 
مجلس ش��وراي اس��المي ش��د و افزود: ب��راي ايجاد 
اش��تغال پايدار و بهبود توس��عه صادرات غيرنفتي و 
ايج��اد امنيت در فضاي كس��ب وكار، گام هاي بلندي 
برداش��ته شده اما كافي نبوده اس��ت. فاضلي با اشاره 
به اص��الح قانون نظام صنفي در س��ال ۹۲ گفت: در 
اين اصالحيه با تعامل بين اتاق اصناف ايران، مجلس 
ش��وراي اس��المي و دولت بعضي از مس��ائل ازجمله 
متعادل كردن س��اختارهاي دخالتي بعضي نهادها و 
س��پردن امور اصناف به خودشان اصالح شد كه گام 
بس��يار بلندي بود اما در ش��رايط فعل��ي، قانون نظام 
صنف��ي همچنان ايراد دارد و باي��د بازنگري و اصالح 
شود. وي با بيان اينكه سپردن اختيار بنگاه ها به خود 
آنها در افزايش ايجاد اش��تغال موثر اس��ت؛ افزود: با 
اص��الح قوانين صنف��ي و ارجاع اختي��ار ۷۵درصد از 
مواردي كه در دولت و ساير نهادها انجام مي شود؛ به 
بخش خصوصي مي توان شاهد رونق و شادابي بيشتر 
در محيط كس��ب وكار بود. فاضلي با اش��اره به اينكه 
ه��دف اتاق اصناف ورود به بازارهاي جهاني اس��ت از 
تقويت مباحث اقتصادي در ساختار آي تي در كشور 
گف��ت و تاكيد كرد كه باي��د آن را براي يك ميليون 
و ۳۰۰هزار بن��گاه صنفي توزيع��ي برنامه ريزي كرد. 
وي افزود: ايجاد كارگروه هاي آموزش��ي مشترك بين 
اتاق اصناف و كش��ورهاي اروپايي و آسياي شرقي از 
برنامه هاي اتاق اصناف اس��ت. دعوت از كشور آسياي 
شرقي پس از كشورهاي اروپايي در 6 ماهه دوم سال 
در دس��ت اقدام اس��ت كه اتاق اصن��اف در نظر دارد 
از طريق اين ش��ركاي تجاري مبحث س��رمايه گذاري 

بنگاه ها را تعريف و معرفي كند. 

انتقال تكنولوژي به روسيه 
مه�ر|  اي��ران با امضاي يك قرارداد متعهد ش��د، 
تكنول��وژي س��اخت تابلوهاي برق را به يك ش��ركت 
روس��ي منتقل كند. مع��اون وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت كش��ورمان در مراس��م امضاي قرارداد انتقال 
تكنول��وژي طراحي و س��اخت تابلوه��اي برق از يك 
ش��ركت ايراني به ش��ركت »الكتروش��يلد« روس��يه 
گفت: سياست اصولي دولت و وزارت صنعت حمايت 
از تولي��د داخلي، ش��ركت هاي توليدكنن��ده به ويژه 
شركت هاي دانش بنيان اس��ت. رضا رحماني با اشاره 
ب��ه امضاي ق��رارداد يك ش��ركت ايراني با ش��ركت 
روس��ي براي انتقال تكنولوژي ساخت تابلوهاي برق 
اضافه كرد: اتفاقي كه امروز رخ مي دهد اتفاق بس��يار 
مباركي است؛ چراكه ما انتظار داريم صرفا واردكننده 
فناوري نباش��يم و اي��ن روند را دنب��ال مي كنيم كه 
به صادركنن��ده تكنولوژي تبديل ش��ويم. وي افزود: 
سياست ما اين است كه با كشور روسيه و كشورهاي 
CIS بيشترين روابط را داشته باشيم؛ چراكه ايران و 
روسيه در جهان بيشترين تعداد همسايگان را دارد به 
همين جهت بازارهاي منطقه يي ما يك بازار بس��يار 
بكر و مناس��ب اس��ت. رحماني تصريح كرد: بنابراين 
چنانچه همكاري هاي مشترك ما توسعه پيدا كند به 
نف��ع هر دو طرف خواهد بود. به گفته وي، سياس��ت 
دولت جمهوري اس��المي ايران نيز گسترش روابط به 
ويژه روابط صنعتي در اين حوزه است و دولت هر جا 
كه الزم باشد از بخش خصوصي حمايت خواهد كرد. 

اخبار

امضاي قرارداد همكاري مشترك توليد خودرو فرانسوي در ايران 

فينال قرارداد جديد »رنو«
تعادل|

وزارتخانه عري��ض و طويل صنعت، معدن و تجارت 
واقع در خيابان س��ميه، صبح امروز ميزبان فرانسوي ها 
خواه��د بود تا پس از گذش��ت ماه ها فين��ال مذاكرات 
»اي��درو و رنو« نهايي ش��ده و ش��اهد امض��اي قرارداد 
همكاري مش��ترك توليد خودرو فرانس��وي در ايران با 
حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، مديرعامل ايدرو و 
مقامات شركت رنو در تهران باشيم. در واقع اين سومين 
قرارداد پس��ابرجامي در صنعت خودرو كش��ور پس از 
»پژو« و »موتور ملي ۳ س��يلندر« اس��ت كه در دولت 
يازدهم امضا مي ش��ود. به موجب اين قرارداد، اين گروه 
خودروساز فرانسوي حضوري مستقل را در ايران تجربه 
كرده و از سوي ديگر، مجوز تردد خودروهاي فرانسوي 
در خيابان ه��اي ايران بار ديگر صادر خواهد ش��د. اين 
ق��رارداد در حالي مراحل پاياني خود را طي مي كند كه 
متوليان صنعتي كش��ور حاضر نشدند، جزييات جديد 
آن را منتش��ر كنند. اما معاون وزي��ر صنعت، معدن و 
تج��ارت در اظهارات خود اين قرارداد را يكي از بهترين 
قراردادهاي خودرويي عنوان كرد و گفت: جزييات اين 
قرارداد را وزارت صنعت، معدن و تجارت نمي تواند اعالم 
كن��د و بايد گفت قراردادهاي خودرويي كامال محرمانه 
است. اگرچه رييس ايدرو در نشست خبري تيرماه سال 
جاري بر اين موضوع تاكيد كرد كه امضاي اين قرارداد 
در دول��ت يازدهم انجام خواهد ش��د، اما با اين توضيح 
كه طرف ايراني به دنبال كس��ب امتيازات بيشتري در 
قرارداد رنو اس��ت، امضاي اين ق��رارداد با تعويق روبه رو 
ش��ده بود. حال به نظر مي رسد سرانجام طرفين تالش 
كردن��د با رفع موانع و اختالف نظرهاي موجود، آن را به 

قراردادي رسمي تبديل كنند.

 بزرگ ترين سرمايه گذاري تاريخ صنعت خودرو
 مهرماه س��ال گذش��ته ب��ود كه خودروس��ازان 
فرانس��وي به دومين توافق ش��يرين خود با ايراني ها 
دست پيدا كردند كه براساس آن يك شركت جوينت 
ونچر براي توليد محصوالت مشترك در ايران توليد 
خواهد ش��د كه 4۰ درصد سهام آن متعلق به ايدرو 
و 6۰ درصد آن متعلق به رنو اس��ت. آورده س��ازمان 
گس��ترش و نوس��ازي صنايع ايران در اين همكاري 
مشترك، س��ايت خودروس��ازي »بن رو« بوده و رنو 
نيز نس��بت به انتق��ال تكنولوژي و س��رمايه گذاري 
اقدام خواه��د كرد. اما اكنون پ��س از ماه ها مذاكره 
و با گذش��ت بيش از1۰ماه از امضاي توافق اوليه در 
نمايش��گاه خودرو پاريس ۲۰16، قرارداد بزرگ ترين 
سرمايه گذاري تاريخ صنعت خودرو ايران بين »رنو« 
فرانسه و »ايدرو« به عنوان نماينده بخش دولتي در 
ايران و شركت نگين خودرو به عنوان نماينده بخش 
خصوصي به پايان رس��يد و با حض��ور وزير صنعت، 
مذاك��رات طرف ايراني و فرانس��وي آماده امضا بين 
طرفين ش��د. البته رييس س��ازمان گس��ترش قبال 
چندين تاري��خ را براي امضاي ق��رارداد با رنو اعالم 
ك��رده بود ام��ا هيچ يك از آنها عملي نش��د و با اين 
توضيح كه ط��رف ايراني به دنبال كس��ب امتيازات 
بيش��تري در قرارداد رنو است. از سوي ديگر، منصور 
معظمي در نشست خبري خود در تيرماه سال جاري 
گفت��ه بود كه در اين نوع طرح ها، طرف خارجي بايد 
بخشي از منابع مالي را تامين كند، اما آنها مي گويند 
اگر قرار است، سهم بياوريم پس شما نبايد در زمينه 
سهم داخلي سازي محدوديتي ايجاد كنيد اما از نظر 
ما قراردادها نبايد طوري باش��د كه هر طور دلش��ان 

مي خواه��د از آن برداش��ت حقوقي كنن��د. به گفته 
معظمي، مديريت پروژه با رنو است اما چارچوب هاي 
حقوق��ي و اساس��نامه طوري ديده ش��ده كه منافع 
كش��ور در آن وجود داش��ته باش��د. يك��ي از داليل 
ب��ه تعويق افتادن اين قرارداد همين مس��اله اس��ت. 
ح��ال بايد ديد در قرارداد جديد با فرانس��وي چقدر 
دوطرف توانس��ته اند از مواضع خود كوتاه آمده و در 
 راستاي منافع مشترك و بر اساس بازي »برد- برد« 

حركت كنند. 
همكاري مش��ترك بي��ن »ايدرو« و »رنو« ش��امل 
يك مركز مهندس��ي و خريد جديد ب��راي حمايت از 
قطعه س��ازان داخلي و يك كارخانه توليدي با ظرفيت 
اولي��ه 1۵۰هزار دس��تگاه در س��ال اس��ت. دو خودرو 
»سيمبل و داستر جديد« نخستين خودروهاي توليدي 
اين كارخانه خواهند بود كه در س��ال ۲۰18 به توليد 
مي رسند. نكته قابل توجه اين قرارداد را بايد همكاري 
ايدرو با رنو دانست به نحوي كه قرار بر اين شده تا رنو 
بدون مش��اركت ايران خودرو و سايپا و به طور مستقل 
به توليد محصوالت خ��ود در ايران اقدام كند. با توجه 
به سهم 6۰ درصدي رنو در اين قرارداد جوينت ونچر، 
اين ش��ركت فرانسوي براساس اين توافقنامه، رنو براي 
نخس��تين بار در ايران، مراك��ز توزيع، فروش و خدمات 
پس از فروش خود را به طور مس��تقل از ايران خودرو و 
سايپا در ايران ايجاد خواهد كرد. اين شركت در حوزه 
تحقيق و توس��عه، خريد و بومي سازي، توليد خودرو و 
توزيع و صدور آن در ش��بكه توزيع و تحت اس��تاندارد 
ش��ركت رنو در بازارهاي داخلي و خارجي فعال خواهد 
بود. بر اساس توافق حاصله مقرر شده شركت مشترك 
س��االنه ۵۰۰هزار دس��تگاه بر اساس اس��تانداردهاي 

ش��ركت رنو توليد كرده و ظرفيت توليد خود را در فاز 
اول به 1۵۰هزار دس��تگاه ارتقا دهد و برنامه توليد در 
سال ۲۰18 به مرحله اجرا در خواهد آمد و در فاز دوم 

۳۰۰هزار خودرو توليد مي شود. 

 انتقادات به قرارداد »رنو«
از سوي ديگر، اگرچه وزير صنعت، معدن وتجارت 
تاكي��د كرده كه در اين ق��رارداد تمام چكش كاري ها 
انجام ش��ده، اما هنوز برخي نسبت به امضاي چنين 
ق��راردادي انتقاد دارن��د، چراكه طبق گزارش تحقيق 
و تفحص مجلس ش��وراي اس��المي در مورد عملكرد 
شركت هاي خودروساز، شركت رنو موظف به پرداخت 
خسارت به ايران شده بود، نه تنها اين اتفاق عملي نشد 

كه مقامات دولتي كش��ورمان مهرماه ۹۵ به استقبال 
فرانسوي ها رفته و در حاشيه نمايشگاه خودرو پاريس 
توافقنامه ي��ي را براي خري��د دو محصول قديمي رنو 
با اين ش��ركت امضا كردند. سازمان گسترش در اين 
همكاري، سايت خودروسازي بن رو را در قبال انتقال 
و بومي س��ازي فناوري توليد خودرو در اختيار شركت 
مش��ترك با رنو قرار مي دهد. از اي��ن رو، قرارداد رنو و 
اي��درو در حالي فردا امضا مي ش��ود كه طبق گزارش 
كميت��ه تحقيق و تفحص مجل��س در مورد عملكرد 
شركت هاي خودروساز، رنو خس��ارت زيادي به ايران 
وارد كرده كه بايد آن را جبران كند. طبق اين گزارش، 
هزينه كرد بالغ بر 1۰هزار ميليارد ريالي در همكاري با 

رنو فاقد نتايج مورد انتظار بوده است. 

جزئيات طرح كارت خريد كاالي ايراني طي سال هاي 97- 1396 اعالم شد

طرح جديد خريد كاال 

گروه صنعت |
با گذش��ت بيش از 4 ماه از س��ال 1۳۹6، س��رانجام 
مذاك��رات بين بان��ك مركزي و وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت بر سر اصالح كارت اعتباري خريد كاالي ايراني به 
پايان رس��يد و جزييات آن در سال 1۳۹6 و 1۳۹۷ اعالم 
ش��د. پرونده طرح كارت اعتب��اري خريد كاالي ايراني در 
حالي سال گذشته بسته شد كه نه تنها انتقادات عديده يي 
به آن وارد ش��د بلكه دو مجموعه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و نيز بانك مركزي نس��بت به چگونگي اجراي آن 
چه در خصوص ليس��ت كاالهاي مدنظر و نيز تس��هيالت 
بانكي معترض بودند. ب��ا اين وجود وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به تازگي پيشنهاد جديدي را براي اجراي طرح 
كارت اعتباري خريد كاالي ايراني در سال 1۳۹6 و 1۳۹۷ 
به بانك مركزي ارائه كرده كه حدود ۲۰ روز قبل به تاييد 
و اصالح سازمان برنامه و بودجه نيز رسيده است. در طرح 
جديد، پيش بيني ۲ميلي��ون كارت اعتباري خريد كاالي 

ايراني در دس��تور كار قرار گرفته و ميزان اعتبار هر كارت 
به طور متوس��ط برابر ۵ميليون تومان است تا در مجموع 
طرح مذكور به ميزان 1۰ه��زار ميليارد تومان در صورت 
توافق نهايي بانك مركزي اجرايي ش��ود. از ديگر تغييرات 
اي��ن طرح، افزايش جامعه هدف اس��ت به طوري كه كليه 
كاركن��ان و بازنشس��تگان دولت و نيز مس��تمري بگيران 
صن��دوق تامين اجتماعي را در ب��ر مي گيرد. اين طرح در 
حالي اجرايي مي شود كه فعاالن اقتصادي همچنان براين 
باورند كه اين طرح دولتي  راه به جايي نخواهد برد؛ چراكه 

توليد عرضه بيش از تقاضاست. 

 افزايش جامعه هدف 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگي پيش��نهاد 
جدي��دي را براي اج��راي ط��رح كارت اعتباري خريد 
كاالي ايراني در س��ال 1۳۹6 و 1۳۹۷ به بانك مركزي 
ارائ��ه كرده ك��ه حدود ۲۰ روز قبل ب��ه تاييد و اصالح 

س��ازمان برنامه و بودجه نيز رس��يده اس��ت. در طرح 
جديد پيش بيني ۲ميليون كارت اعتباري خريد كاالي 
ايران��ي در دس��تور كار قرار گرفته و مي��زان اعتبار هر 
كارت به ط��ور متوس��ط برابر ۵ميليون تومان اس��ت تا 
در مجم��وع طرح مذك��ور به ميزان 1۰ه��زار ميليارد 
توم��ان در صورت توافق نهايي بان��ك مركزي اجرايي 
شود. طبق بررس��ي ها، قرار بر اين است كه 6۵۰ هزار 
كارت اعتب��اري خريد كاالي ايراني در س��ال 1۳۹6 و 
يك ميليون و ۳۵۰هزار كارت ديگر طي س��ال 1۳۹۷ 
در اختي��ار متقاضيان قرار گي��رد و جامعه هدف تحت 
پوش��ش آن »كليه كاركنان«، »بازنشس��تگان دولت« 
و ني��ز »مس��تمري بگيران صندوق تامي��ن اجتماعي« 
خواهن��د بود. در همي��ن رابطه، مدي��ركل دفتر لوازم 
خانگ��ي و صنايع فلزي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفته اس��ت: »وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس 
مصوبه س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي برنامه مورد 
نظر در راس��تاي اج��راي طرح كارت اعتب��اري خريد 
كاالي ايراني را به بانك مركزي اعالم كرده و در صورت 
تاييد بانك مركزي از ابتداي ش��هريورماه س��ال جاري 
طرح به مرحل��ه اجرا در خواهد آم��د. به گفته عباس 
هاشمي، مش��كالت اجراي طرح كارت اعتباري خريد 
كاالي ايراني در س��ال گذشته مورد بررسي قرار گرفته 
تا در طرح پيش رو شاهد معضالت پيش آمده نباشيم. 
از س��وي ديگر، فعاالن صنعتي در نقد اجرايي ش��دن 
چنين طرح��ي معتقدند، »عدم تامي��ن بودجه كافي، 
ع��دم هماهنگي متوليان، فراهم نبودن زيرس��اخت ها، 
ب��اال بودن كارم��زد، محدوديت اقالم تحت پوش��ش و 
انتظارات باالي مشتريان« از جمله چالش جدي طرح 
جديد خريد نس��يه به شمار مي رود و چنانچه رفع اين 
چالش ه��ا مدنظر متوليان اين ط��رح قرار نگيرد، عمال 

به يك پروژه تمام قد شكست خورده تبديل مي شود. 

 نقدي بر طرح جديد 
البت��ه اگرچه متوليان صنعتي كش��ور ط��ي ماه هاي 
اخي��ر نويد اجراي طرح جديد تحري��ك تقاضا را با روش 
مناسب تري به مشتريان و مصرف كنندگان داده بودند، اما 
فعاالن صنف لوازم خانگي بر اين باورند چنانچه قرار باشد 
اين طرح به درستي اجرا شود، نمايندگان دولت بايد قشر 
متوس��ط جامعه را نيز در اين طرح بگنجايند و تنها افراد 
دولتي مش��مول اين طرح نشوند تا بازار نيز دچار رونق و 

تحريك شود. 
برخي بر اين باور هستند كه اين طرح ها اگر به شيوه 
درست و با نظارت دقيقي اجرا شود، مي تواند گامي جهت 
تحريك تقاضا و جذب متقاضيان باشد. اما از سوي ديگر، 
برخي آن را خيلي متناس��ب با جامعه ايراني ندانس��ته و 
معتقدند طرحي كه دوبار منجر به شكس��ت شده، نبايد 
مجددا در دس��تور كار قرار گيرد؛ چراكه اين مدل دولتي 

قادر نخواهد بود در بازار داخل تحرك جدي ايجاد كند. 
به گفته فعاالن اقتصادي، در ش��رايطي از طرح جديد 
خريد كاال رونمايي ش��ده اس��ت كه اين طرح همچنان با 
نقص هايي روبه روس��ت كه نمي توان خيل��ي اميدوار بود 
اين طرح بتواند س��بب تحريك تقاضا شود. به گفته آنها 
در چنين ش��رايطي سواالتي از اين دست مطرح مي شود 
كه اين كارت تا چه ميزان اعتبار داشته و اينكه تضميني 
در عدم تغيير  آن وجود دارد يا خير؟ آيا براي اجراي كامل 
چنين طرحي، اراده كافي وجود دارد يا اينكه همانند طرح 
قبلي درگير اختالف نظرها خواهد شد؟ فعاالن اقتصادي در 
پاس��خ به اين سواالت مي گويند؛ نبايد واقعيت تلخ كارت 
اعتباري خريد كاالي ايراني دوباره تكرار شود. خواسته آنها 
از بانك مركزي اين اس��ت تا رفتار و موضع روش��ني تري 
نسبت به اين نوع سياست ها داشته باشد. به گفته آنها، ارائه 
۲ميليون كارت ۵ ميليوني، با اما و اگرهايي مواجه است، 
چراكه اعطاي تس��هيالت به اين تعداد سازوكار مشخصي 
ندارد. در همين راس��تا، رييس اتحادي��ه لوازم خانگي به 
»تعادل« مي گويد: براساس توافقات به عمل آمده بايد اين 
كارت مشمول همه افراد جامعه شده و فقط صرف خريد 
كاالي ايراني شود. شرط دوم اين بود كه تنها كارخانه هايي 
كه مجوز رس��مي توليد دارند ام��كان فروش محصوالت 

خ��ود را پيدا كنن��د. اما اين موضوع هم اجرايي نش��د به 
نحوي كه بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
محدوديت هايي را براي مش��موالن كارت اعتباري درنظر 
گرفته و آن هم درنظر گرفتن عده يي از اقشار جامعه براي 

استفاده از كارت هاي اعتباري است. 
محمد طحان پور در ادامه افزود: اعمال تغييرات متعدد 
در كارت خريد اعتباري باعث ش��د، اين طرح به درستي 
اجرا نش��ود و تحركي در بازار تقاض��ا ايجاد نكند. در آن 
مقطع بعضا واحدهاي��ي امكان فروش كاالي خود را پيدا 
كردند كه از مجوز رسمي توليد برخوردار نبودند. همين 
موضوع باعث شد تا بي اعتمادي در ميان توليدكنندگان 

براي شركت در اين طرح ايجاد شود. 
نق��د ديگ��ري كه ب��ر اين ط��رح وارد مي ش��ود، اين 
اس��ت كه جامعه هدف اين ط��رح، حقوق بگيران دولتي 
هس��تند، اما اي��ن موضوع را هم باي��د در نظر گرفت كه 
تمام حقوق بگيران دولتي داراي تعاوني هاي مصرف كننده 
هس��تند كه مي توانند به راحتي كاالهاي مصرفي و مورد 
نياز خود را به طور اقس��اط و با كمترين س��ود خريداري 
كنن��د، بنابراين با تغيير تحوالت در اج��راي طرح رونق 
توليد ما شاهد استقبال چشمگير نخواهيم بود و اين طرح 
نيز همانند سنوات گذشته با شكست مواجه خواهد شد. 
از س��وي ديگر كارشناسان اين حوزه بر اين باورند كه 
اجراي طرح رونق توليد از س��وي دولت يك واقعيت تلخ 
بود كه هم��ه توليدكنندگان نتوانس��تند در طرح كارت 
اعتب��اري خريد كاالي ايراني حضور داش��ته باش��ند؛ به 
گفته آنها چنانچه قرار اس��ت اين طرح باز اجرايي ش��ود 
بايد يك اصالح اساس��ي در آن با مشورت افراد صاحبنام 
در عرصه توليد لوازم خانگي انجام ش��ود. آنها مي گويند 
كه امروز همچنان درگير ركود هس��تيم و مسووالن بايد 
به فكر افزايش قدرت خريد مردم باش��ند و سياست هاي 
روشني را در حوزه توليد اتخاذ كنند. همچنين بر اساس 
گزارش ه��اي وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت در طرح 
جديد تحريك تقاضا، اعتبارات پيش بيني ش��ده توس��ط 
منابع بانك ها با نرخ س��ود تس��هيالت 18درصد اس��ت 
ك��ه 6درصد آن توس��ط واحدها و 1۲درصد آن توس��ط 

متقاضيان به نفع سيستم بانكي پرداخت خواهد شد.

مشتركين محترم گاز: سهم شما در توسعه گازرسانی پرداخت به موقع گازبهاء است

شركت گاز استان مازندران درنظر دارد ازطريق فراخوان ارزيابي كيفي نسبت به شناسايي شركت هاي داراي رزومه كاري مناسب جهت مناقصات ذيل اقدام نمايد. بدينوسيله از كليه شركت هاي واجد شرايط كه مايل به 
شركت در اين ارزيابي هستند دعوت مي گردد از تاريخ درج آگهي الي ۹6/۵/۲1 جهت اعالم آمادگي به امورپيمان ها مراجعه نموده تا نسبت به معرفي آنها جهت دريافت استعالم ارزيابي كيفي به واحد كميته فني- بازرگاني 

اقدام گردد. اسناد تكميل شده ميبايست حداكثر تا تاريخ ۹6/۵/۲۵ به كميته فني بازرگاني تحويل گردد.
بديهي است به اسناد تحويل شده بعد از مهلت تعيين شده ترتيب اثر داده نخواهد شد. شركت گاز استان مازندران پس از بررسي اسناد و مدارك واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت 

به ارزيابي كيفي شركت كنندگان اقدام و از شركت هاي واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه متعاقبا دعوت بعمل خواهد آورد.
ضمنا ارائه مدارك و پرسشنامه هاي تكميل شده هيچ گونه حقي را براي متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد. خواهشمند است در نامه اعالم آمادگي، آدرس، كدپستي و تلفن به وضوح مشخص گردد.

آدرس امور پيمان ها، ساري- بلوار طالقاني شركت استان مازندران ساختمان شماره ۲ طبقه سوم ۰11-۳۳۲۰4۰۷۵
آدرس كميته فني- بازرگاني، ساري- بلوارطالقاني شركت گاز استان مازندران ۰11-۳۳۲۰4۰6۳

عنوان و مشخصات كلي پروژه ها:

حداقل امتياز مبلغ برآوردمبلغ تضمينموضوع مناقصهرديف
كيفي

1
ساخت و نصب ايستگاه CGS/30000 و TBS/5000 و اجراي عمليات ورودي و 

خروجي و راه اندازي ايستگاه هاي تقليل فشارزلم رودبار-ساري بهمراه هيتر و فيلتر سپراتور 
مربوطه

44۰/۰۵۰/۰۰۰8/8۰۰/۹۰۰/۲16۵۰

ساخت و نصب ايستگاه CGS/۳۰۰۰۰ و TBS/۵۰۰۰ و اجراي عمليات ورودي و خروجي ۲
41۷/4۷۰/۰۰۰8/۲4۹/۲۲1/۰14۵۰و راه اندازي ايستگاه هاي تقليل فشار لنگر- ساري بهمراه هيتر و فيلتر سپراتور مربوطه

1- محل تامين اعتبار: سايرمنابع
2- مدت اعتبار پيشنهادها: سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يك بار قابل تمديد مي باشد.

3- نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانتنامه بانكي معتبر براساس آيين نامه تضامين معامالت دولتي مصوبه هيات وزيران به شماره 1۲۳4۰۲/ ت ۵۰6۵۹ ه مورخ 1۳۹4/۹/۲۲ و اصالحات بعد از آن در 
خصوص كارهاي پيمانكاري يا واريز وجه نقدي به حسابي كه در اسناد مناقصه قيد گرديده واريز گردد.

4- زمان ارائه پيشنهاد مالي: شنبه ۹6/6/1۹  ساعت 16
5- زمان گشايش پيشنهادات: يكشنبه ۹6/6/۲۰  ساعت 14

ضمنا هر گونه تغيير در زمان هاي يادشده كتبا اعالم مي گردد.
6- شرايط متقاضي: 

- اشخاص داراي گواهي صالحيت رشته تاسيسات و تجهيزات يا نفت و گاز با رتبه و ظرفيت آزاد مجاز
- داشتن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي شركت در فرآيند ارجاع كار و انجام تعهدات طبق ضوابط كارفرما

- داشتن كد اقتصادي از وزارت اقتصادي و دارايي
http://iets.mporg.ir ثبت نام و اخذ كد اطالع رساني پايگاه ملي مناقصات با مراجعه به سايت -

- ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به ۹4/1۲/۲۹ براي پيشنهادهاي باالي 1۰ برابر نصاب معامالت متوسط الزامي است.
- حداقل نصاب پيشنهاد دهنده در اين مناقصات سه مناقصه گر مي باشد.

- متقاضياني كه داراي شرايط مذكور دربند »6« فوق بوده و آمادگي اجراي پروژه را دارند، مي توانند در مهلت تعيين شده فوق الذكر جهت دريافت اعالم آمادگي به آدرس مازندران، ساري، بلوار طالقاني شركت گاز استان 
مازندران امور پيمان ها مراجعه نمايند.

- جهت كسب اطالعات بيشتر درسايت شركت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran.ir و پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نماييد.

روابط عمومي شركت گاز استان مازندران

شركت ملي  گاز اريان
 

شركت گاز استان مازندران
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آگهي فراخوان ارزيابي كيفي
مناقصه )يک مرحله اي( به شماره 48645
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معاون��ان وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت و وزارت 
جهادكشاورزي جمهوري اس��المي ايران با همتايان خود 
از ۵ كش��ور عضو اتحاديه اقتصادي اورآس��يا در شهر ايروان 
دي��دار و گفت وگو كردند. رييس س��ازمان توس��عه تجارت ايران 
گف��ت: مذاكرات درباره ترجيحات تعرفه يي براي اقالم كش��اورزي و مواد غذايي 
بين ايران و كش��ورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اورآس��يا به نتيجه رسيد و مقرر 
شد، اسناد امضا شده ظرف يك هفته آتي مورد تاييد نهايي قرار گيرد. مجتبي 
خسروتاج افزود: مذاكرات درخصوص ترجيحات تعرفه يي براي اقالم كشاورزي و 
مواد غذايي مورد مبادله بين جمهوري اسالمي ايران و كشورهاي عضو اتحاديه 
اقتصادي اورآسيا به نتيجه رسيد و مقرر شد، اسناد امضا شده حداكثر ظرف يك 
هفته آتي مورد تاييد نهايي از س��وي مقامات طرفين قرار گرفته و مبادله شود. 
وي خاطرنش��ان كرد: در اين دور از مذاكرات حدود يك  صد تعرفه از محصوالت 
كش��ورهاي عضو اتحاديه مذك��ور در مقابل 1۲۵محص��ول صادراتي جمهوري 
اس��المي ايران به كش��ورهاي عضو اتحاديه براي اعطاي تعرفه هاي ترجيحي در 
آينده نزديك مورد توافق قرار گرفت. خس��روتاج تاكيدكرد: مذاكرات و توافقات 
فوق الذكر زمينه س��از توس��عه روابط اقتصادي با كش��ورهاي روسيه، قزاقستان، 
بالروس، قرقيزستان و ارمنستان خواهد شد و حقوق گمركي كاالهاي صادراتي 
ايران به اين كش��ورها نيز كاهش خواهد يافت تا ش��رايط رقابتي براي توس��عه 

صادرات غيرنفتي ايران بيش از پيش فراهم شود. 

ايسنا|
در پ��ي اع��الم برنده مناقص��ه منطقه وي��ژه اقتصادي 
پارسيان، رييس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع 
معدن��ي ايران گف��ت: اين منطق��ه ويژه ب��ه زودي به قطب 
س��رمايه گذاري خارجي ايران تبديل خواهد شد. مهدي كرباسيان 
با اش��اره به آخرين وضعيت منطقه ويژه پارس��يان اظهار كرد: قرارداد با پيمانكار 
منطقه ويژه پارس��يان منعقد و عمليات اجرايي ساخت بندر نيز آغاز شده و وزير 
نف��ت حمايت كامل اين وزارتخانه را براي تامين گاز و احداث پتروش��يمي اعالم 
كرده اس��ت. آنچه به گفته كرباس��يان به عنوان حمايت وزارت نفت براي تامين 
گاز منطقه ويژه پارس��يان مطرح شده است از اين رو اهميت دارد كه اين منطقه 
به عنوان منطقه ويژه اس��تقرار صنايع انرژي بر ش��روع به كار كرده است؛ چراكه 
نزديكي به مخزن گازي پارس جنوبي، دسترس��ي به خطوط حمل ونقل دريايي، 
وجود گاز شيرين به ميزان قابل برداشت باالتر از 1۰۰ميليون مترمكعب در روز، 
افزايش توانمندي هاي همزمان كرانه و پس كرانه با استفاده از ظرفيت هاي توسعه 
س��احلي و دسترس��ي به منابع آب باعث ش��ده اين منطقه داراي مزيت باال براي 
س��رمايه گذاري روي صنايع انرژي بر باشد. به  واقع اينها همه مزيت هاي دسترسي 
به انرژي آس��ان و مس��يرهاي صادراتي است. تشكيل كارگروه مشترك با شركت 
پتروشيمي ديگر موضوعي بود كه اين معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به آن 
اشاره و اظهار كرد: درحال حاضر كارگروه مشتركي با پتروشيمي تشكيل شده كه 

باعث شده، پروژه هاي مورد اجرا در اين كارگروه قرار بگيرند. 

 تعيين تكليف تعرفه 125 محصول
صادراتي به اورآسيا

 عسلويه قطب سرمايه گذاري
خارجي مي شود

ضرورت افزايش نرخ ارز با تورم
فارس| رييس كميس��يون توس��عه صادرات اتاق بازرگان��ي ايران با بيان اينكه 
اقدامي براي توس��عه صادرات نشده اس��ت، گفت: افزايش نرخ ارز متناسب با تورم 
يكي از راه هاي ثابت نگه داشتن ميزان صادرات است كه نرخ آن را هم تصنعي پايين 
نگه  داش��ته اند. سيدرضي حاجي آقا ميري در مورد داليل كاهش صادرات غيرنفتي 
در 4ماه ابتداي امس��ال نسبت به سال گذشته اظهار كرد: هيچ هدفي را نمي توان 
بدون اقدام و با حرف زدن به دست آورد بنابراين وقتي براي توسعه صادرات اقدامي 
انجام نشده و فقط حرف زده ايم، چگونه مي توان انتظار افزايش صادرات را داشت؟ 
وي با بيان اينكه ثابت نگه  داشتن تصنعي قيمت ارز يكي از عوامل موثر بر كاهش 
صادرات اس��ت، افزود: يكي از معضالت اساس��ي ما در صادرات، قيمت تمام شده 
كاالست كه قيمت تمام شده كاالهاي صادراتي ما حدود ۲1درصد باالتر از قيمت  
جهاني است. به گفته رضي ميري؛ مطابق با قانون و براساس برنامه هاي ۵  ساله، نرخ 

شناور مديريت شده ارز بايد هر سال متناسب با نرخ تورم افزايش يابد.

آهن گران شد
تسنيم| رييس اتحاديه آهن و فوالد با بيان اينكه گراني مواد اوليه و نوسانات 
قيمت جهاني باعث ش��ده تا قيمت آهن در سطح بازار از ابتداي تير ماه تاكنون 
4۰درص��د افزايش پي��دا كند، گفت: س��ود افزايش قيمت آه��ن فقط به جيب 

توليدكنندگان مواد اوليه مي رسد.
محمد آزاد با اش��اره به اينكه در توافق جديد آهن فروشان و سازمان امور 
مالياتي تخفي��ف ۹4درصدي لحاظ كرده اس��ت، اظهار كرد: براس��اس اين 
توافق آهن فروش��ان فقط نيم درص��د از درآمد خود را صرف پرداخت ماليات 
بر ارزش افزوده خواهند كرد. وي با بيان اينكه اميدواريم با اين توافق بخش��ي 
از آهن فروشان كه مغازه هاي خود را تعطيل كرده بودند به بازار كار برگردند، 
افزود: البته بازار آهن همچنان درگير ركود است با اين وجود گراني مواد اوليه 
و نوسانات قيمت جهاني باعث شده تا قيمت آهن در سطح بازار از ابتداي تير 

ماه تاكنون 4۰درصد افزايش پيدا كند. 
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15 نفت و انرژي
 ش�انا| به گزارش پايگاه خبري پالتس از س��نگاپور، 
منابع كش��تيراني و بازرگاني هفته گذشته اعالم كردند كه 
صادرات ال پي جي ايران در ماه ژوئن س�ال جاري به 
سطح ۳۸۱ هزار و ۵۰۰ تن رسيده كه باالترين رقم در 
سال جاري ميالدي است. مجموع صادرات ال پي جي 
اي�ران در ۷ ماه�ه نخس�ت س�ال ۲۰۱۷ مي�الدي به 
يك ميليون و ۹۴۰ هزار تن رسيد كه ۹۶۸هزار تن آن 
به چين فرستاده شده و چند محموله نيز به اندونزي 
صادر ش�ده است. صادرات ال پي جي ايران به اندونزي در 
پي توافق پارسال شركت پرتامينا اين كشور با شركت ملي 
نفت ايران انجام مي ش��ود كه طبق آن، ايران در س��ال هاي 
۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ميالدي در مجموع ۶۰۰ هزار تن ال پي جي 
در قال��ب ۱۴ محمول��ه ب��ه اندونزي ارس��ال مي كند. همه 
محموله هاي ياد شده، از پايانه عسلويه بارگيري شده بودند. 
 پ�اون| پي�ك مص�رف ب�رق در روز ش�نبه با 
افزاي�ش ۵هزار و ۶۱۴ مگاواتي نس�بت به روز جمعه 
گذش�ته، به ۵۲هزار و ۷۵۳ مگاوات رسيد. براساس 
اين گزارش، پيك مصرف برق در مدت مش�ابه سال 
گذشته ۴۸هزار و ۱۵۲ مگاوات بوده كه با اين حساب 
مي توان گفت پيك مصرف برق ۴ هزار و ۶۰۱ مگاوات 
نسبت به سال گذشته افزايش داشته است. بنا بر اين 
گزارش، ميزان مبادالت برق ايران با كشورهاي همسايه در 
روز گذش��ته به ميزان يك هزارو ۷۴۰ مگاوات بوده است. از 
ميزان مبادله برق فوق، يك ه��زار و ۱۲۲۷ مگاوات مربوط 
ب��ه صادرات برق به كش��ورهاي منطقه و 5۱3كيلووات نيز 
سهم ايران از واردات برق از همسايگان بوده است. همچنين 
ذخيره برق در نيروگاه هاي كش��ور در روز شنبه يك هزار و 
59۷مگاوات بوده كه در مقايسه با روز جمعه ۱۷33مگاوات، 

 ۱3۶ مگاوات كاهش داشته است. 
 ايرنا| معاون مديرعامل شركت ملي نفت در امور 
توسعه و مهندسي از احتمال جذب تا ۱۵ميليارد دالر 
س�رمايه خارجي تا پايان امس�ال خبر داد و گفت: »با 
امضاي قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبي، چارچوب كار براي ساير 
قراردادها آماده شد.« غالمرضا منوچهري درباره روند اجراي 
طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان گفت: »برگزاري مناقصه 
توسعه اين ميدان، در حال طي روند اداري و اجرايي است. 
معاون مديرعامل در توس��عه و مهندسي شركت ملي نفت 

ابراز اميدواري كرد اين طرح تا پايان امسال نهايي شود. 
 ايسنا| ش��ركت دولتي آرامكوي عربستان 
سرگرم مذاكره با پتروچاينا براي خريد سهمي 
به ميزان بيش از ۳۰درصد در پااليش�گاه اين 
ش�ركت در استان يونان در قراردادي به ارزش 
۲ ميليارد دالر است. وال استريت ژورنال به نقل از 
منابع آگاه گزارش داد عربستان سعودي ممكن است 
بخش��ي از نفت خام موردنياز اين پااليش��گاه كه در 
استان يونان قرار دارد را تامين كند و همچنين برخي 
دارايي هاي خرده فروشي پتروچاينا را خريداري كند. 
آرامكو در سال ۲۰۱۱ اعالم كرده بود تفاهمنامه يي 
براي فراهم كردن ۲۰۰هزار بش��كه در روز نفت خام 
عربي از طريق يك قرارداد بلندمدت براي پااليشگاه 
پتروچاين��ا در يون��ان ك��ه در آن زم��ان در مرحله 
برنامه ريزي بود، امضا كرده اس��ت. اين دو كشور در 
جريان ديدار ش��اه س��لمان قراردادهاي مقدماتي را 
امضا كردند كه در صورت نهايي ش��دن ۶5 ميليارد 

دالر ارزش خواهند داشت. 

سرخط انرژي

»تعادل« بررسي مي كند 

رابطه مستقيم توليد نفت و فقر در ميان اوپكي ها 
گروه انرژي|

هنگامي كه در بازار نفت صحبت از قيمت مي شود 
غالبا ناظر به قيمت هاي اسمي است و تحليل هاي روند 
قيمت نفت همگي متمركز بر صعود و نزول شاخص 
اس��مي ارزش طالي سياه است. اما يكي از مهم ترين 
آموزه ه��اي علم اقتص��اد توجه به تغيي��رات حقيقي 
قيمت هاست. چرا كه صرف تمركز بر داده هاي اسمي 
ممكن است در بسياري از تحليل ها منجر به تورش و 

گمراهي در تحليل شود. 
هنگام��ي كه در عل��م اقتص��اد از متغير حقيقي 
نام برده مي ش��ود عمدت��ا ذهن ها متب��ادر به اعمال 
ش��اخص هاي قيمتي همچون السپيرز، پاشه و فيشر 
مي شود كه تحوالت قيمت را بر مبناي يك مبدأ زماني 

پايه محاسبه مي كنند. 
ام��ا در بازار نف��ت از جهت ديگري ني��ز مي توان 
تغييرات حقيقي قيمت نفت را مورد بررسي قرار داد 
و آن تمركز بر ارتباط بين طالي س��ياه و ارزش دالر 
اس��ت. ارز امريكا بر بازار معامالت نفت مس��لط است 
و كشورهاي فروش��نده نفت عمدتا با دريافت دالر از 
خريدار و تبدي��ل آن به ديگر ارزها به تامين كاالها و 

خدمات مورد نياز خود مي پردازند. 
از اين رو بررس��ي نوسانات قيمت نفت در يك بازه 
زماني بدون در نظر گرفتن نوسانات دالر، تصوير كاملي 
از تغيير در وضعيت رفاهي خريداران و فروشندگان در 

اين بازار را ارائه نمي دهد. 
ب��ازه زمان��ي فعلي ك��ه در آن قرار داري��م، پايان 
شش ماهه نخس��ت اجراي توافق كاهش توليد اوپك 
اس��ت. اكنون فرصت مناس��بي براي ارزيابي تاثيرات 
اجراي فاز نخست سهميه بندي اي است كه اوپكي ها 
در كن��ار روس��يه و برخ��ي ديگ��ر از توليدكنندگان 
غيراوپك��ي از ابتداي س��ال جديد ميالدي تصميم به 

اعمال آن گرفتند. 
اخيرا تحليل��ي از بازار نفت ب��ا مالحظه تغييرات 
حقيقي قيمت توس��ط »اد هيرس« اس��تاد دانشگاه 
هيوستون امريكا نگاش��ته و در پايگاه فوربس منتشر 
شده است كه »تعادل« در گزارش پيش رو به بررسي 

آن مي پردازد. 
در ماه هاي اخير و در نتيجه افزايش توليد نفت خام 
اياالت متحده قيمت نفت خام به صورت اسمي كاهش 
يافته است. اما كاهش حقيقي قيمت نفت خام بيشتر 
از كاهش اس��مي است. علت اين موضوع در آن است 
كه معامالت نفت در بازارهاي بين المللي بر مبناي دالر 
امريكا صورت مي پذيرد و ارزش وزني معامالت اين ارز 

در سال ۲۰۱۷ قريب به ۷درصد افت داشته است. 
با وجود عيان شدن برخي از نشانه هاي افت سرعت 

رش��د توليد در امريكا و رشد قيمت، اد هيرس، استاد 
دانشگاه هيوستون معتقد است در حال حاضر نشانه يي 
مبني بر بازيابي قيمت نفت بر مبناي ارزش اس��مي 
دالر وج��ود ندارد. وي معتقد اس��ت ذخاير نفت خام 
در سرتاس��ر جهان به صورت پيوس��ته يي باال مانده و 
چنين وضعيتي اين سيگنال را به بازار ارسال مي كند 
كه عرضه نفت هنوز از تقاضا سبقت مي گيرد و هرگونه 
تعادلي كه سبب افزايش قيمت بشود را خنثي مي كند. 
او همچنين اظهار مي دارد كه رشد پايين تقاضاي 
جهاني يك فاكتور مهم اس��ت و اين وضعيت جهاني 
اقتصاد، منجر به تضعيف نس��بي ارزش دالر مي شود. 
اين اس��تاد دانشگاه همچنين افزايش بهره وري توليد 
نفت ش��يل در امري��كا را فاكت��ور ديگ��ري در ابهام 
چش��م انداز رش��د قيمت نفت مي داند ام��ا وراي اين 
مس��ائل، نگاه وي به اوپك منفي اس��ت و اعتقاد دارد 
كه نظم اوپك فروپاش��يده است و آنها قادر به كاهش 

توليدي كه وعده آن را داده اند نيستند. 
هيرس براي بررس��ي بيش��تر ارتب��اط بين ارزش 
حقيقي قيمت نفت و شاخص دالر، به سراغ داده هاي 
اقتصادي فدرال رزرو )FRED( رفته و مي نويسد: »در 
چهارمين روز از ماه ژانويه سال جاري، شاخص ارزش 

وزن��ي معامالت��ي دالر امريكا در س��طح ۱۲8.5۲۴۶ 
قرار گرف��ت. اين رقم در تاريخ ۲۶جوالي به س��طح 
۱۱9.۷۷۱۰ رسيد. بدين معني كه ارزش دالر در اين 
بازه به ميزان ۶.8۱درصد كاهش يافته است. يعني در 
ماه جوالي س��اكنان امريكا براي خريد يك سبد كاال 
و خدمات مش��خص از چين، اروپ��ا، مكزيك، كانادا و 
امريكاي جنوبي بايد به ميزان ۶.8۱درصد بيش��تر از 

اوايل ماه ژانويه هزينه مي كردند.«
وي اضافه مي كن��د: »در تاريخ ۴ژانويه، قيمت هر 
بشكه نفت خام وس��ت تگزاس اينترمديت، 53دالر و 
۲۶سنت بود. حال آنكه هر بشكه نفت خام دبيلوتي آي 
در ۲۶جوالي ب��ا قيمت ۴۶دالر و ۲۱س��نت معامله 
ش��د، يعني در اين فاصله نفت اياالت متحده به ميزان 
۱3.۲درصد افت ارزش داشته است. در مورد نفت برنت 
نيز داده هاي FRED نشان مي دهد كه اين سبد نفتي 
نيز در طي اين فاصله با كاهشي معادل ۱۲.۴درصد از 
5۴دالر و 5۷سنت به ۴۷دالر و 8۱سنت در هر بشكه 
رس��يده است. به طور كلي نفت برنت به دليل كاهش 
شديد توليد در ميدان هاي درياي شمال، در سال هاي 
اخير قيمت باالتري نسبت به نفت دبليوتي آي داشته 
اس��ت.« قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني از طريق 

تعادل عرضه و تقاضا تعيين مي ش��ود و اين قيمت به 
صورت قابل توجهي متاثر از ارزش دالر است. روندهاي 
ناشناخته در ارزش دالر، مانند افت اخيري كه شاخص 
ارزش دالر تجربه كرده است، مي تواند ديناميك عرضه 
و تقاضا در بازارهاي جهاني را مبهم كند. هيرس براي 
ش��فاف كردن بيش��تر مفهوم مدنظر خود به شاخص 
»بيگ مك« كه توس��ط مجله اكونوميس��ت منتش��ر 
مي شود اشاره كرد. اساس كار اين شاخص، بر مبناي 
برابري قدرت خريد )PPP( است. هدف اين شاخص 
نشان دادن اين است كه آيا ارزهاي بين المللي در سطح 

مناسب و درست خود قرار دارند يا خير. 
در نظري��ه ش��اخص برابري ق��درت خريد، عنوان 
مي ش��ود كه در بلندمدت نرخ  هاي ارز بايد به سمتي 
حركت كنند قيمت يك س��بد مش��خص از كاالها و 
خدمات )مثل همبرگر( را در دو كشور يكسان كند. به 
عنوان مثال، ميانگين قيمت يك همبرگر بيگ مك در 
ماه جوالي ۲۰۱۷، در امريكا 5دالر و 3۰س��نت است. 
در حال��ي كه در چين و با توجه به نرخ ارز تنها ۲دالر 
و 9۲سنت قيمت گذاري شده است. بنابراين شاخص 
بيگ مك عنوان مي كند كه در ماه جوالي ارزش يوان 

به ميزان ۴5درصد كمتر از ارزش واقعي بوده است. 

در حال حاضر شاخص بيگ مك نشان مي دهد كه 
)برخالف س��اندويچ هاي مك دونالدز( قيمت نفت در 
سرتاسر جهان پس از اعمال اصالحات مربوط به گريد 
و هزينه حمل و نقل، يكسان است. اين همان شاخص 
براب��ري قدرت خريد و »قانون يك قيمت« براي نفت 

در سرتاسر جهان است. 
هيرس عالوه بر ش��اخص بيگ مك، به تحقيقات 
ويليام نوردهاوس، پروفس��ور دانش��گاه ييل در سال 
۲۰۰9 نيز اشاره مي كند و عنوان مي دارد: »ما مي توانيم 
خود نف��ت را به عنوان يك ارز در نظر بگيريم. برخي 
از كشورها همچون ونزوئال، در ازاي فروش نفت خود، 
از كشورهاي خريدار كاال و خدمات دريافت مي كنند. 
چرا كه اين كشور از بازار جهاني معامالت دالر خارج 
ش��ده است. هنگامي كه ارزش دالر كاهش پيدا كند، 
ارزش هر بشكه نفت نيز كاهش پيدا مي كند. بنابراين 
ممكن است كه ونزوئال كماكان ۲ميليون بشكه در روز 
توليد نفت داشته  باشد اما شركاي تجاري اين كشور، 
ديگر به همان ميزان س��ابق، ب��ه كاراكاس غذا، دارو 
خ��ودرو و ديگر كاالها را نمي دهند. چرا كه در چنين 
شرايطي ارز آنها، قادر خواهد بود كاالهايي بيشتري را 

به دالر خريداري كند.«
بنابراين براس��اس نظريات اين اس��تاد دانش��گاه 
هيوس��تون، اگر در ماه جوالي، شاهد همان وضعيت 
عرضه و تقاض��اي ماه ژانويه مي بودي��م، قيمت نفت 
وس��ت تگزاس اينترمديت براس��اس ارزش ثابت دالر 
در م��اه جوالي، در س��طح 5۶دالر و 89س��نت قرار 
مي گرف��ت و در اين حالت، قيم��ت نفت برنت نيز به 

58دالر و ۲9سنت در هر بشكه مي رسد. 
اما در عوض ش��اهد اين هس��تيم كه قيمت نفت 
دبليوتي آي، برمبناي دالر ثابت افتي ۲5.۷درصدي و 

قيمت نفت برنت افتي ۱8درصدي داشته است. 
تمامي مقدمه چيني هاي هيرس براي رس��يدن به 
اين نقطه اس��ت كه در چنين شرايطي ناكامي اوپك، 
براي اجراي توافق كاهش توليد، بسيار عميق تر از نگاه 
اول در قيمت و ش��اخص هاي ذخاير جهاني نفت خام 
است. چرا كه كش��ورهاي اوپك، در ازاي فروش نفت 
خ��ام، دالر دريافت مي كنند و ب��راي خريد غذا، كاال، 
خودرو، تجهيزات نظام��ي و ديگر ملزومات خود بايد 
آن را به ارزه��اي ديگر تبديل كنند. در واقع مي توان 
گفت كه كشورهاي اوپك، در حال حاضر قطعا فقيرتر 

از اوايل ماه ژانويه هستند. 
به عبارت ديگ��ر، هرچقدر كه كش��ورهاي اوپك 
بيش��تر توليد كنند، در واقع خود را فقيرتر مي كنند. 
البته اين نتيجه  گيري در مورد توليدكنندگان امريكايي 

نيز صادق است. 

آگهی ابالغ مفاد رأی صادره از طرف، هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی امالک و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی 
مصوب سال ۱39۰/۰9/۲۰

برابر رای شماره ۱39۶۶۰3۰۱۰5۷۰۰۴۶9۷ مورخ ۱39۶/5/8 صادره از هيأت رسيدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی، امالک و س��اختمان های فاقد  س��ند رسمی مصوب ۱39۰/9/۲۰ تصرفات مالكانه آقای سيد مهدی رهنما فرزند: سيد رضا در 
شش��دانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی در آن به مس��احت3۱۰ مترمربع مفروز از پالک ۶۶۲ فرعی از 5۰ اصلی محرز گرديده و برابر 
محتويات پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه سند مالكيت ششدانگ يك قطعه باغ به شماره پالک ۶۶۲ فرعی از 5۰ اصلی مفروز از پالک ۲8۲ 
فرعی از اصلی مذكور واقع در قريه كرشته حوزه ثبتی شهريار با حقابه از رودخانه كرج مطابق معمول محل ذيل ثبت 39۷۱ صفحه ۲۰۱ دفتر 
۲5 به نام بانو بانو خديجه رهگذر ثبت و سند به شماره چاپی ۱۴3۱۶۱ صادر و تسليم گرديده است. سپس برابر سند قطعی شماره 3۲۷۱ 
مورخ ۶9/۰9/۱۰ دفترخانه 3۰ شهريار به حسين درخشان منتقل شده و در اجرای قانون تعيين تكليف مساحت ۴3۱/۱۰ مترمربع به صورت 
مفروز طبق خروجی دفتر امالک به غير منتقل و سند جداگانه صادر و تسليم گرديده است. از طرفی با توجه به اين كه تصرقات متقاضی 
از مالكيت حسين درخشان بوده كه مشاراليه در هيأت حضور نيافته، در نتيجه هيأت مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذكور و ماده ۱3 
آئين نامه اجرايی آن مصوب ۱39۱/۰۴/۲5 نسبت به صدور سند مالكيت به نام متصرف فوق الذكر اقدام شود لذا بدين وسيله مفاد رأی صادره 
به مالك و به اشخاص ذينفع جهت اطالع آگهی می گردد كه چنانچه به مفاد رأی صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ۲ ماه از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهريار تسليم و رسيد آن را دريافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر 

اين اداره نسبت به صدور سند مالكيت برابر مقررات اقدام خواهد نمود. ضمناً صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول:۱39۶/5/۱۶                تاريخ انتشار نوبت دوم:۱39۶/5/3۱ 

 سيدمرتضی موسوی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهريار- م الف/۲۶۶۲3 

آگهی ابالغ مفاد رأی صادره از طرف، هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی امالک و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی 
مصوب سال ۱39۰/۰9/۲۰

برابر رای ش��ماره ۱39۶۶۰3۰۱۰5۷۰۰۴5۷۰ مورخ ۱39۶/5/۰۴ صادره از هيأت رس��يدگی به اس��ناد عادی موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی، امالک و ساختمان های فاقد  سند رسمی مصوب ۱39۰/9/۲۰ تصرفات مالكانه آقای سيد محمد رهنما فرزند: سيد رضا 
در ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی در آن به مساحت ۲9۷  مترمربع مفروز از پالک ۶۶۲ فرعی از 5۰ اصلی محرز گرديده و برابر 
محتويات پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه سند مالكيت ششدانگ يك قطعه باغ به شماره پالک ۶۶۲ فرعی از 5۰ اصلی مفروز از پالک ۲8۲ 
فرعی از اصلی مذكور واقع در قريه كرشته حوزه ثبتی شهريار با حقابه از رودخانه كرج مطابق معمول محل ذيل ثبت 39۷۱ صفحه ۲۰۱ دفتر 
۲5 به نام بانو بانو خديجه رهگذر ثبت و سند به شماره چاپی ۱۴3۱۶۱ صادر و تسليم گرديده است. سپس برابر سند قطعی شماره 3۲۷۱ 
مورخ ۶9/۰9/۱۰ دفترخانه 3۰ شهريار به حسين درخشان منتقل شده و در اجرای قانون تعيين تكليف مساحت ۴3۱/۱۰ مترمربع به صورت 
مفروز طبق خروجی دفتر امالک به غير منتقل و سند جداگانه صادر و تسليم گرديده است. از طرفی با توجه به اين كه تصرقات متقاضی 
از مالكيت حسين درخشان بوده كه مشاراليه در هيأت حضور نيافته، در نتيجه هيأت مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذكور و ماده ۱3 
آئين نامه اجرائی آن مصوب ۱39۱/۰۴/۲5 نسبت به صدور سند مالكيت به نام متصرف فوق الذكر اقدام شود لذا بدين وسيله مفاد رأی صادره 
به مالك و به اشخاص ذينفع جهت اطالع آگهی می گردد كه چنانچه به مفاد رأی صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ۲ ماه از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهريار تسليم و رسيد آن را دريافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر 

اين اداره نسبت به صدور سند مالكيت برابر مقررات اقدام خواهد نمود. ضمناً صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول:۱39۶/5/۱۶                تاريخ انتشار نوبت دوم:۱39۶/5/3۱ 

 سيدمرتضی موسوی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهريار- م الف/۲۶۶۲۴ 

آگهی ابالغ مفاد رأی صادره از طرف، هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی امالک و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی 
مصوب سال ۱39۰/۰9/۲۰

برابر رای ش��ماره ۱39۶۶۰3۰۱۰5۷۰۰۴3۷5 مورخ ۱39۶/۰۴/۲8 صادره از هيأت رس��يدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی، امالک و ساختمان های فاقد  سند رسمی مصوب ۱39۰/9/۲۰ تصرفات مالكانه آقای محمد شاهسوند فرزند: ابراهيم در 
ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی در آن به مساحت 3۶۴/۷5 مترمربع مفروز از پالک ۶۶۲ فرعی از 5۰ اصلی محرز گرديده و برابر 
محتويات پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه سند مالكيت ششدانگ يك قطعه باغ به شماره پالک ۶۶۲ فرعی از 5۰ اصلی مفروز از پالک ۲8۲ 
فرعی از اصلی مذكور واقع در قريه كرشته حوزه ثبتی شهريار با حقابه از رودخانه كرج مطابق معمول محل ذيل ثبت 39۷۱ صفحه ۲۰۱ دفتر 
۲5 به نام بانو بانو خديجه رهگذر ثبت و سند به شماره چاپی ۱۴3۱۶۱ صادر و تسليم گرديده است. سپس برابر سند قطعی شماره 3۲۷۱ 
مورخ ۶9/۰9/۱۰ دفترخانه 3۰ شهريار به حسين درخشان منتقل شده و در اجرای قانون تعيين تكليف مساحت ۴3۱/۱۰ مترمربع به صورت 
مفروز طبق خروجی دفتر امالک به غير منتقل و سند جداگانه صادر و تسليم گرديده است. از طرفی با توجه به اين كه تصرقات متقاضی 
از مالكيت حسين درخشان بوده كه مشاراليه در هيأت حضور نيافته، در نتيجه هيأت مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذكور و ماده ۱3 
آئين نامه اجرائی آن مصوب ۱39۱/۰۴/۲5 نسبت به صدور سند مالكيت به نام متصرف فوق الذكر اقدام شود لذا بدين وسيله مفاد رأی صادره 
به مالك و به اشخاص ذينفع جهت اطالع آگهی می گردد كه چنانچه به مفاد رأی صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ۲ ماه از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهريار تسليم و رسيد آن را دريافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر 

اين اداره نسبت به صدور سند مالكيت برابر مقررات اقدام خواهد نمود. ضمناً صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول:۱39۶/5/۱۶                تاريخ انتشار نوبت دوم:۱39۶/5/3۱ 

 سيدمرتضی موسوی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهريار- م الف/۲۶۶3۲ 

آگهی ابالغ مفاد رأی صادره از طرف، هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی امالک و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی 
مصوب سال ۱39۰/۰9/۲۰

برابر رای شماره ۱39۶۶۰3۰۱۰5۷۰۰۴535 مورخ ۱39۶/۰5/۰۴ صادره از هيأت رسيدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی، امالک و ساختمان های فاقد  سند رسمی مصوب ۱39۰/9/۲۰ تصرفات مالكانه آقای غالمحسين فتوحی فرزند: عباس 
در ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی در آن به مساحت 3۴۲/5۰ مترمربع مفروز از پالک ۶۶۲ فرعی از 5۰ اصلی محرز گرديده و 
برابر محتويات پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه سند مالكيت ششدانگ يك قطعه باغ به شماره پالک ۶۶۲ فرعی از 5۰ اصلی مفروز از 
پالک ۲8۲ فرعی از اصلی مذكور واقع در قريه كرشته حوزه ثبتی شهريار با حقابه از رودخانه كرج مطابق معمول محل ذيل ثبت 39۷۱ 
صفحه ۲۰۱ دفتر ۲5 به نام بانو بانو خديجه رهگذر ثبت و سند به شماره چاپی ۱۴3۱۶۱ صادر و تسليم گرديده است. سپس برابر سند 
قطعی ش��ماره 3۲۷۱ مورخ ۶9/۰9/۱۰ دفترخانه 3۰ ش��هريار به حسين درخشان منتقل شده و در اجرای قانون تعيين تكليف مساحت 
۴3۱/۱۰ مترمربع به صورت مفروز طبق خروجی دفتر امالک به غير منتقل و سند جداگانه صادر و تسليم گرديده است. از طرفی با توجه 
به اين كه تصرقات متقاضی از مالكيت حسين درخشان بوده كه مشاراليه در هيأت حضور نيافته، در نتيجه هيأت مقرر نموده با اعمال ماده 
3 قانون مذكور و ماده ۱3 آئين نامه اجرائی آن مصوب ۱39۱/۰۴/۲5 نسبت به صدور سند مالكيت به نام متصرف فوق الذكر اقدام شود 
لذا بدين وسيله مفاد رأی صادره به مالك و به اشخاص ذينفع جهت اطالع آگهی می گردد كه چنانچه به مفاد رأی صادره اعتراض دارند 
اعتراض خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاريخ انتشار اولين آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهريار تسليم و رسيد آن را دريافت دارند و در 
صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر اين اداره نسبت به صدور سند مالكيت برابر مقررات اقدام خواهد نمود. ضمناً صدور سند مالكيت 

مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول:۱39۶/5/۱۶                تاريخ انتشار نوبت دوم:۱39۶/5/3۱ 

 سيدمرتضی موسوی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهريار- م الف/۲۶۶3۱ 
 

ابالغيه
مشخصات ابالغ شونده حقيقی: نام: شيرزاد نام خانوادگی: اميری نام پدر: غالمعلی تاريخ حضور ۱39۶/۷/۱ شنبه ساعت ۱۰:۰۰ محل حضور: 
شهرستان شهريار  در خصوص دعوی زهرا مرادی جبارآبادی به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در اين شعبه  حاضر شويد. 
توجه: *پس از دريافت اين ابالغيه، ابالغ اوراق قضايی به صورت الكترونيك انجام خواهد شد و ابالغ به صورت كاغذی در موارد محدود و 
استثناء انجام می شود؛ بنابراين ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه های آتی از طريق سامانه اقدام نماييد.  *چنانچه 
جهت ورود به سامانه، حساب كاربری )شناسه و رمز( دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام، به يكی از دفاتر خدمات الكترونيك قضائی و در صورت 

عدم دسترسی به دفتر خدمات قضائی به اين واحد مراجعه نماييد .
دفتر شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان شهريار- م الف/ ۲۶۶۰8

آگهی احضار متهم مجهول المكان 
نظر به اينكه در پرونده كالس��ه 95۱8۴۰ ش��عبه دوم دادياری دادسرای عمومی و انقالب شهريار موضوع شكايت رقيه اسدی عليه احسان 
پهلوسای دائر به صدور چك بالمحل تحت رسيدگی می باشد با توجه به محتويات پرونده و اظهارات شاكی به علت مجهول المكان بودن 
متهم و عدم دسترسی، فلذا بدين وسيله به متهم ابالغ می شود در راستای ماده ۱۱5 قانون آئين دادرسی كيفری ظرف يك ماه از تاريخ نشر 
آگهی جهت رسيدگی به پرونده و دفاع از اتهام خود در شعبه دوم دادياری  دادسرای شهريار حاضر شويد در غير اينصورت اقدام مقتضی 

به عمل خواهد آمد.
داديار شعبه دوم دادسرای عمومی شهريار-پورسعيد – م الف/ ۲۶۶۰۷ 

 آگهی ابالغ
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده ۶3۷/3/9۶ وقت رسيدگی: مورخ 9۶/۷/۱ ساعت: ۱۶ حوزه 3 شهريار خواهان: داود مراد قدمی 
كندرشی خوانده: سيد فرزاد افضلی  خواسته: مطالبه طلب با توجه به تقديم دادخواست از طرف خواهان به دادگاه عمومی و ارجاع به شعبه شورای 
حل اختالف وقت رسيدگی تعيين گرديده و به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده ۷3 قانون آيين 

دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود 
رييس شعبه 3 شورای حل اختالف شهريار – م الف/۲۶۶۰۶

 
آگهی ابالغ

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده ۴88/3/9۶ وقت رسيدگی: مورخ 9۶/۷/۱ ساعت: ۱5:۴5 حوزه 3 شهريار خواهان: رضا اعلمی 
خوانده: محمدرضا تيغ علی شاهی  خواسته: مطالبه وجه با توجه به تقديم دادخواست از طرف خواهان به دادگاه عمومی و ارجاع به شعبه شورای حل 
اختالف وقت رسيدگی تعيين گرديده و به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده ۷3 قانون آيين 

دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود 
رييس شعبه 3 شورای حل اختالف شهريار – م الف/۲۶۶۱۴

آگهی فقدان سند مالكيت
آقای عباس محمدخان بيگی باستناد دو برگ استشهاديه مصدق شده كه امضاء شهود آن ذيل شماره شناسه يكتا ۱39۶۰۲۱5۴۴۰۱۰۰۰3۰۶ و رمز 
تصديق ۱۴۲5۴8 در دفترخانه ۲ شهريار رسيده است مدعی فقدان سند مالكيت دو سهم مشاع به استثناء ثمن اعيانی از شانزده سهم ششدانگ يك 
قطعه باغ به مساحت ۲5۲5 مترمربع به شماره پالک ۴9 فرعی از 5۰ اصلی واقع در كرشته حوزه ثبتی شهريار ذيل  ثبت 9۱۷۶9 صفحه ۲۰۴ دفتر 
۴98 به نام علی اصغر محمدخان بيگی ثبت و سند مالكيت به شماره چاپی ۷5۰3۰۲ سری ب صادر و تسليم شده است سپس نامبرده طبق گواهی 
حصر وراثت به ش��ماره دادنامه ۱85۲/3/9۰ مورخ 9۰/۰۶/۲۲ دادگس��تری شهريار و گواهی مالياتی شماره ۱۰۶۰۰ مورخ 93/۰۲/۲9 دارايی شهريار 
فوت نموده و وراث وی عبارت اند از عباس محمد خان بيگی پسر و فاطمه كمال خوش اخالق فرد همسر و مهناز و بهناز و مهرانگيز و مهرناز همگی 
محمد خان بيگی دختران متوفی سپس ساير وراث سهم االرث خود را كه ۱/3 سهم مشاع از مورد ثبت می باشد برابر سند ۱۰3۶۲۴ مورخ 93/۰3/۰8 
دفترخانه ۲ شهريار به آقای عباس محمدخان بيگی احد از ورثه انتقال داده اند و نامبرده با احتساب سهم االرث خودش مالك تمامی مورد ثبت گرديده 
است كه سند مالكيت به علت سهل انگاری مفقود گرديده است می باشد لذا مراتب به استناد تبصره يك ماده ۱۲۰ آئين نامه اصالحی قانون ثبت در 
يك نوبت آگهی می شود تا چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق و يا وجود سند مالكيت نزد خود می باشد از تاريخ نشر اين آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتباً به ضميمه سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايد در غير اينصورت پس از انقضای مدت مذكور 

و نرسيدن واخواهی نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد./ 
 سيدمرتضی موسوی – رئيس ثبت اسناد و امالک شهريار- م الف/ ۲۶599

آگهی مزايده مال منقول پرونده كالسه: 95۰۰۴۶۰
به موجب پرونده اجرائی كالسه 95۰۰۴۶۰ عليه آقای  هادی ميرزايی و له خانم سپيده صادقی بازاده موضوع و صول مبلغ ۱/8۶۰/۰۰۰/۰۰۰ وجه 
صداقيه، ششدانگ يك دستگاه خودرو سايپا تيپ ۱3۱ سواری مدل ۱393 سفيد روغنی شماره شاسی ۱۰۲933۱9 و شماره موتور 88۱3/5۱۲53۴۴ 
چهار سيلندر و دو محور و چهار چرخ با شماره پالک 8۷ ه ۶۶3 ای ۲۱ متعلق به آقای  هادی ميرزائی )مديون( كه برابر نظريه مورخ 9۶/۴/۱3 كارشناس 
رسمی دادگستری دارای وضعيت فنی سالم و از نظر ظاهری نيز سالم و بدون عيب و نقص بوده و دارای خط خوردگی جزئی روی بدنه می باشد و 
الستيك ها در حد 5۰ درصد بوده و بدليل توقف در پاركينگ باطری شارژ نداشته و روشن نگرديد. به مبلغ ۱5۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابی گرديده از 
طريق مزايده به فروش می رسد. مزايده از ساعت 9 الی ۱۲ روز دوشنبه مورخ 9۶/۶/۶ در محل شهريار- صباشهر - پاركينگ فدک از مبلغ ارزيابی 
آغاز و به باالترين قيمت پيشنهادی نقداً فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزايده مصادف با تعطيل رسمی غيرمترقبه گرديد مزايده روز اداری بعد از 

تعطيل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزايده مقررات وصول خواهد شد ضمناً طبق اعالم بستانكار فاقد بيمه می باشد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهريار- صادق بيكی- م الف/۲۶598

آگهی ابالغ
خواهان ها: پری دوخت ورنوس و فرامرز ش��جاعی و فتانه ش��جاعی و عبدالرضا شجاعی و فريبنده شجاعی و عباس شجاعی و اعظم سادات حجازی 
چماز كتی و فريبا ش��جاعی و فرش��ته شجاعی دادخواستی به طرفيت خوانده: سيد محمد موس��وی به خواسته: خلع يد تقديم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان ش��هريار نموده كه جهت رسيدگی به شعبه ۷ دادگاه حقوقی عمومی شهرستان ش��هريار واقع در شهرستان شهريار ارجاع و به كالسه 
95۰998۲۶۴۰۷۰۰8۶۲ ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن ۱39۶/۰۶/۱5 و ساعت ۱۰:3۰ تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده 
سيد محمد موسوی و درخواست خواهان و به تجويز ماده ۷3 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكی از جرايد كثير االنتشار آگهی می شود تا خوانده سيد محمد موسوی  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را نيز دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
منشی شعبه ۷ دادگاه حقوقی شهرستان شهريار – م الف/ ۲۶۶۰۰ 

آگهی ابالغ
خواهانها: پری دوخت ورنوس و فرامرز شجاعی و فتانه شجاعی و عبدالرضا شجاعی و فريبنده شجاعی و عباس شجاعی و اعظم سادات حجازی چماز 
كتی و فريبا شجاعی و فرشته شجاعی دادخواستی به طرفيت خوانده: محمد موسوی به خواسته: خلع يد تقديم دادگاه های عمومی شهرستان شهريار 
نموده كه جهت رسيدگی به شعبه ۷ دادگاه حقوقی عمومی شهرستان شهريار واقع در شهرستان شهريار ارجاع و به كالسه 95۰998۲۶۴۰۷۰۰8۶۶ 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن ۱39۶/۰۶/۱5 و ساعت 9:۰۰ تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده محمد موسوی و درخواست 
خواه��ان و ب��ه تجويز ماده ۷3 قانون آئين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد 
كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده محمد موسوی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را نيز دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
منشی شعبه ۷ دادگاه حقوقی شهرستان شهريار – م الف/ ۲۶۶۰۲ 

آگهی ابالغ
خواهانها: پری دوخت ورنوس و فرامرز شجاعی و عبدالرضا شجاعی و فريبنده شجاعی و عباس شجاعی و اعظم سادات حجازی چماز كتی و فريبا 
شجاعی و فرشته شجاعی دادخواستی به طرفيت خوانده: ابوالفضل صفری به خواسته: خلع يد تقديم دادگاه های عمومی شهرستان شهريار نموده كه 
جهت رس��يدگی به ش��عبه ۷ دادگاه حقوقی عمومی شهرستان شهريار واقع در شهرستان شهريار ارجاع و به كالسه 95۰998۲۶۴۰۷۰۰8۶۱ ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگی آن ۱39۶/۰۶/۱5 و ساعت ۱۰:۰۰ تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده ابوالفضل صفری و درخواست 
خواه��ان و ب��ه تجويز ماده ۷3 قانون آئين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد 
كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ابوالفضل صفری پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را نيز دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
منشی شعبه ۷ دادگاه حقوقی شهرستان شهريار – م الف/ ۲۶۶۰3 

آگهی ابالغ
خواهانها: پری دوخت ورنوس و فرامرز ش��جاعی و فتانه ش��جاعی و عبدالرضا شجاعی و فريبنده شجاعی و عباس شجاعی و اعظم سادات حجازی چماز 
كتی و فريبا شجاعی و فرشته شجاعی دادخواستی به طرفيت خواندگان: اسماعيل قهرمانی، حسين حسين زاده  به خواسته: خلع يد تقديم دادگاه های 
عمومی شهرستان شهريار نموده كه جهت رسيدگی به شعبه ۷ دادگاه حقوقی عمومی شهرستان شهريار واقع در شهرستان شهريار ارجاع و به كالسه 
95۰998۲۶۴۰۷۰۰8۶۴ ثبت گرديده كه وقت رس��يدگی آن ۱39۶/۰۶/۱5 و س��اعت 8:3۰ تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خواندگان 
اسماعيل قهرمانی، حسين حسين زاده  و درخواست خواهان و به تجويز ماده ۷3 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده خواندگان اسماعيل قهرمانی، حسين حسين زاده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را نيز دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.

منشی شعبه ۷ دادگاه حقوقی شهرستان شهريار – م الف/ ۲۶۶۰۴ 

آگهی ابالغ
خواهانها: پری دوخت ورنوس و فرامرز ش��جاعی و فتانه ش��جاعی و عبدالرضا ش��جاعی و فريبنده شجاعی و عباس شجاعی و اعظم سادات حجازی 
چماز كتی و فريبا ش��جاعی و فرش��ته شجاعی دادخواستی به طرفيت خوانده: كوچعلی حسين زاده  به خواسته: خلع يد تقديم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان ش��هريار نموده كه جهت رسيدگی به شعبه ۷ دادگاه حقوقی عمومی شهرستان ش��هريار واقع در شهرستان شهريار ارجاع و به كالسه 
95۰998۲۶۴۰۷۰۰8۶3 ثبت گرديده كه وقت رس��يدگی آن ۱39۶/۰۶/۱5 و ساعت 9:3۰ تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده 
كوچعلی حسين زاده  و درخواست خواهان و به تجويز ماده ۷3 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده خوانده كوچعلی حسين زاده  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را نيز دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
منشی شعبه ۷ دادگاه حقوقی شهرستان شهريار – م الف/ ۲۶۶۰۱ 

گروه انرژي|
اياالت متحده هي��چ گاه همكاري هاي 
نفت��ي خود با ونزوئال را قطع نخواهد كرد؛ 
حتي با وجود تحريم ه��اي تحميلي عليه 
رييس جمهور ونزوئ��ال، نيكوالس مادورو. 
اين سخن را يك كارشناس سياسي روس 
و مع��اون مركز مطالع��ات امريكا، كانادا و 
امريكاي التين در گفت وگو با اسپات نيك 
اينترنش��نال مطرح كرد. ديميتري بوريخ، 
تصمي��م امريكا براي اقدامات بازدارنده در 
مقابل مادورو را »اعمال فشار« و »دخالت 
در فرآيندهاي سياس��ي يك كشور ديگر« 
ناميد. امريكا دوش��نبه پيش تحريم هايي 
علي��ه م��ادورو تصويب ك��رده و دليل آن 
را »تضعي��ف دموكراس��ي« ب��ه وس��يله 

رييس جمهور ونزوئال ناميده بود. 
در هر صورت، اين كارشناس سياسي 
روس اطمين��ان دارد ك��ه تحريم ها روي 
هم��كاري نفت��ي دو كش��ور ق��اره امريكا 
اثرگ��ذار نخواه��د ب��ود. وي ب��راي اثبات 
اين ادعاي خ��ود مي گوي��د: 9۰درصد از 
براس��اس  متحده  اياالت  پااليش��گاه هاي 
نفت سنگين ونزوئاليي طراحي و ساخته 
ش��ده اند و به همين دليل است كه امريكا 
هيچ گاه هم��كاري نفتي با اين كش��ور را 
قطع نخواهد كرد. بوري��خ به اين موضوع 
اش��اره مي كند كه حت��ي در زمان هوگو 
چاوز، رهبر سابق ونزوئال كه رييس جمهور 
وقت اي��االت متحده، جورج دبليو بوش را 
»شيطان« ناميده بود، همكاري دو كشور 

در حوزه نفت به حالت تعليق درنيامد. 
اقتصاددان��ي به ن��ام رافائ��ل كيروش 
س��رانو هم در تحليل تردي��د امريكا براي 
تحريم نفت��ي ونزوئال مي گويد: ونزوئال هر 
روز 8۲3هزار بش��كه نف��ت خام به اياالت 
متح��ده ص��ادر مي كند كه تم��ام آنها به 
وسيله پااليشگاه هاي خصوصي اين كشور 

خريداري مي شوند. از اين ميان، 55۰هزار 
بش��كه هم به ۴ پااليش��گاه ونزوئاليي در 
ايالت هاي تگ��زاس، لوئيزيان��ا و دو ايالت 
ديگر فرس��تاده مي ش��وند. اي��ن ميزان از 
وابس��تگي نفتي امريكا به صادرات ونزوئال 
و همچنين پااليش��گاه هاي اين كشور در 
خاک امريكا باعث ش��ده اس��ت تا تحريم 
نفتي عليه اين كش��ور امري��كاي التين با 
مانع جدي مواجه شده و دود آن به چشم 

خود امريكا هم برود. 

 فشارهاي همه جانبه روي ترامپ
پاي��گاه اينترنت��ي روزنام��ه امريكايي 
»ديلي كاميت« ه��م در تحليلي جداگانه 
در اين زمينه مي نويس��د: س��قوط ونزوئال 
ب��ه معناي تهدي��دي ۱۰ميلي��ارد دالري 
ب��راي نفت امريكاس��ت. اين گ��زارش به 
آمار و ارقام س��ال گذش��ته ميالدي اشاره 
ك��رده و تحليل مي كند: از نيوجرس��ي تا 
تگزاس، ش��ركت هاي نفت��ي امريكايي به 
نفت ونزوئال وابس��ته هس��تند ت��ا بتوانند 
پااليش��گاه هاي بزرگ خود را اداره كنند. 
در س��ال گذش��ته مي��الدي ب��ه تنهايي 
 بيش از ۲۷۰ميليون بش��كه نفت با ارزش

۱۰ ميليارد دالر به سواحل امريكا رسيدند. 
اين ميزان نفت براي توليد 5ميليارد گالن 
)3.8 ليتري( بنزين كافي بود. وابس��تگي 
نفتي اياالت متحده به ونزوئال باعث شده 
تا رهبران نفت��ي امريكا نگران تصميمات 
ترامپ در خصوص همتاي خود نيكوالس 
مادورو باشند. ش��ركت هاي بزرگي مانند 
ش��ورون، فيليپ��س ۶۶ و وال��رو ان��رژي 
پيش از اين ميليارده��ا دالر بودجه خود 
را صرف متناسب س��ازي تجهيزاتش��ان با 
نفت س��نگين اما ف��راوان ونزوئال كرده اند 
تا اكنون با هراس فراواني تصميمات كاخ 

سفيد را دنبال كنند. 

س��ندي فيلدن، ريي��س پژوهش هاي 
مورنينگ استار  اساسي ش��ركت  كاالهاي 
واش��نگتن مي گويد: »دلي��ل آنكه ترامپ 
واكنش ش��ديدي نس��بت به بخش نفت 
ونزوئال نش��ان نداده، فش��ارهاي بسياري 
اس��ت ك��ه از ط��رف نهاده��اي مختلف 
كش��ورش روي او ق��رار دارد. « در امريكا 
نه تنها پااليش��گاه ها مخالف تحريم نفتي 
ونزوئال هس��تند، بلك��ه تم��ام دارندگان 
خودرو ش��خصي ه��م در مقاب��ل چنين 
تصميم��ي خواهن��د ايس��تاد. »گروه هاي 
مختلفي در امري��كا از فقدان نفت ونزوئال 
آس��يب خواهند ديد.« يك��ي از مقام هاي 
آگاه كاخ س��فيد كه نخواست نامش فاش 
ش��ود، از چند دستگي بين سياستمداران 
امري��كا خب��ر داده اس��ت. او در اين باره 
مي گويد: پس از آنكه امريكا در اقدامي كه 
بيش��تر جنبه نمادين داشت، دارايي هاي 
م��ادورو را ضبط كرد، نتوانس��ت اقدامات 
خ��ود را به مرحل��ه بعد گس��ترش دهد. 
هم اكنون فهرس��ت طويلي از تحريم هاي 
امكان پذير عليه ونزوئال وجود دارد اما بين 
مقام هاي كاخ سفيد اختالف نظر شديدي 
بي��ن اين موضوع وج��ود دارد كه آيا بايد 
فروش نفت خام اين كشور را هم محدود 

كرد يا نه. 
ونزوئ��ال در ح��ال حاضر، س��ومين 
تامين كنن��ده نف��ت اي��االت متح��ده 

اس��ت و تحري��م آنها پااليش��گاه هاي 
س��واحل خلي��ج مكزي��ك را وادار به 
كاهش توليدات خود خواهد كرد. اين 
وضعيت س��بب خواهد شد، دست كم 
تا مدت��ي قيمت بنزي��ن در امريكا به 
باالترين س��طح چند سال اخير برسد. 
اين موضوع عالوه ب��ر آنكه با مخالفت 
و فش��ارهاي اجتماعي شديدي مواجه 
خواهد ش��د، پيامدهاي سنگيني براي 
ترامپي خواهد داش��ت كه بارها باراک 
اوباما را بابت قيمت هاي باالي سوخت، 
مورد حمله قرار داده بود. او در س��ال 
۲۰۱۲ و در يك توييت نوشت: »قيمت 
گاز به س��طوح ديوانه كننده يي رسيده 

است. اوباما را اخراج كنيد!«
بلندم��دت،  در  اس��ت  ممك��ن 
پااليشگاه هاي نفت امريكا بتوانند خوراک 
خود را از نفت س��نگين كشورهايي مانند 
كان��ادا و مكزي��ك گرفته تا ع��راق تامين 
كنند. با اين حال چني��ن اتفاقي هم آثار 
متوالي در بازارهاي جهاني بر جاي خواهد 
گذاش��ت و پيمان هاي فروش مش��تريان 
تغيير خواهد كرد. در هر صورت مشخص 
نيس��ت چه زماني امريكا بتواند جايگزين 
مناس��بي براي نفت ونزوئال پيدا كند؛ چرا 
ك��ه هم اكنون بيش��تر نفت كان��ادا راهي 
امريكا مي ش��ود و مكزيك هم با مشكالت 

توليدي خود دست و پنجه نرم مي كند. 

ترامپ در باتالق كاراكاس
امريكا بدون نفت ونزوئال مي ميرد

ش��انا| معاون امور بين الملل و بازرگاني وزير نفت، 
سياس��ت دول��ت و وزارت نف��ت را گس��ترش روابط 
ب��ا اندون��زي در بخش ان��رژي عنوان ك��رد و گفت: 
ميدان هاي آب تيمور و منصوري تا پايان سال ۲۰۱۷ 

تعيين تكليف مي شود. 
اميرحسين زماني نيا روز گذشته پس از ديدار وزير 
نفت با لوهوت بينسار پانجاتيان وزير هماهنگ كننده 
ام��ور دريايي جمه��وري اندونزي، درب��اره محور آن 
اظهار كرد: در اين ديدار درباره مس��ائل مالي و بانكي 
صحبت و قرار شد هفته آينده هياتي از بانك مركزي 
ايران براي ارتقاي همكاري هاي بانكي به اين كش��ور 
س��فر كند. وي با اش��اره به اينكه ايران هم اكنون به 
اين كش��ور نف��ت و ال پي جي ص��ادر مي كند، تاكيد 
كرد: براي ايران روابط بانكي مس��تقيم ميان ۲ كشور 

بس��يار بااهميت است. معاون وزير نفت با بيان اينكه 
طرح جامع توسعه )MDP( ميدان هاي آب تيمور و 
منصوري از سوي پرتامينا دريافت شده است، تصريح 
كرد: اين پيشنهاد در حال بررسي است، ضمن اينكه 
ايران با چند كش��ور ديگر براي توسعه اين ميدان ها 

تفاهمنامه امضا كرده است. 
زماني نيا با بيان اينكه سياست وزارت نفت توسعه 
همكاري هاي انرژي با اين كشور بزرگ آسياست كه 
وزي��ر نف��ت آن را در ديدار امروز اعالم ك��رد، افزود: 
در عين حال ش��ركت ملي نفت ايران براي توس��عه 
ميدان ه��اي آب تيمور و منص��وري عالوه بر پرتامينا 
با چند ش��ركت داخلي و خارجي براي توس��عه اين 
ميدان ه��ا تفاهمنامه امضا كرده اس��ت. اميد مي رود 
پرتامين��ا با جديت بحث هاي فني اي��ن دو ميدان را 

دنب��ال كند. به گفت��ه وي، موضوع ازدياد برداش��ت 
در ميدان هاي آب تيم��ور و منصوري داراي اهميت 
زيادي است. معاون وزير نفت از سفر هياتي از شركت 
پرتامينا ب��راي مذاكره با مديران ش��ركت ملي نفت 
ايران براي بررس��ي طرح جامع توس��عه ارائه شده از 
سوي اين شركت براي توسعه ميدان هاي آب تيمور و 

منصوري در آينده نزديك خبر داد. 
زماني ني��ا گف��ت: وزير نفت در اي��ن ديدار اظهار 
امي��دواري كرد ك��ه تكليف توس��عه ميدان هاي آب 
تيم��ور و منص��وري تا پايان س��ال مي��الدي جاري 
روشن ش��ود. همچنين ش��ركت لوک اويل روسيه، 
تنكو و مپناي ايران ب��راي مطالعه ميدان آب تيمور 
و منص��وري با ش��ركت ملي نفت اي��ران تفاهمنامه 

)MOU( امضا كردند. 

تعيين تكليف آب تيمور و منصوري تا پايان ۲۰۱۷
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عكسروز

عكس:مهر روستایروييناسفراين؛پايتختنساجیسنتیايران

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

»كيارستمي«يكتنهآبروخريد
نخستین جشنواره فیلم تبريز با هدف پرورش استعدادها و ترغیب فیلمسازان، دهم تا سیزدهم ماه جاري برگزار شد.  عضو 
هیات داوران نخستین جشنواره فیلم تبريز با اشاره به موفقیت هاي اخیر سینماگران درخصوص برگزاري اين جشنواره گفت: 
س��طح كار فیلم امروز در ايران به ويژه در بخش هنر و تجربه يي آن به ش��هر تبريز برمي گردد كه اين موضوع باعث خوشحالي 
اس��ت چراكه بدين ترتیب از تمركز بازي مركزي در تهران جدا مي ش��ويم.  سیف اهلل صمديان با بیان اينكه تا وقتي ما سینما را 
مضر و غربي مي دانیم و آن را جهاني نمي دانیم مشكالت وجود دارد، گفت: اتفاقاتي رخ مي دهد كه ما مي بینیم تمام فرهنگ 
ما در دنیا از طريق سینما به گوش جهانیان رسیده است. آدمي مثل كیارستمي يك تنه آبرو براي همان آقايان اقتصاديون و 
سیاسیون خريده است. در اين جهاني كه ما اشتباه هايي داريم يا كوتاهي هايي، اين مشكالت پیش مي آيد. اين فیلمساز ادامه 
داد: آن قدر به لحاظ ديركرد در برگزاري جشنواره فیلم وضع ما بد است كه هر چند اين جشنواره خیلي دير آمد ولي امیدوارم 

تا جشنواره ها از مد نیفتاده اند اين جشنواره كار خود را درست پیش ببرد.

چهرهروز

افزايشبدبينينسبتبهسياستهايامريكادرجهان

تهديديكابرقدرت
نظرس��نجي هاي   گوناگ�ون گ�روه
انجام ش��ده در كش��ورهاي اروپايي كه 
متحدان اصلي امريكا به  شمار مي روند، 
نش��ان مي دهد كه عالوه بر كش��ورهاي خاورمیانه، 
اروپايیان نیز سال هاس��ت كه ن��گاه مثبتي به امريكا 
ندارن��د و اقدام��ات اين كش��ور را در جه��ان منفي 
ارزياب��ي مي كنند. بس��یاري بر اين عقیده هس��تند 
كه اين كش��ور همیش��ه نیرويي مفید و مثبت براي 
سیاس��ت هاي بین المللي نیس��ت. طب��ق تحقیقات 
به دس��ت آمده، نگاه مثبت به امريكا در میان س��اير 

كشورهاي جهان كاهش يافته است. 
اين درحالي اس��ت ك��ه در 11س��پتامبر 2011 
هزاران نفر در سراس��ر دنیا به سفارتخانه هاي امريكا 
رفتند تا به دلیل وقوع حمالت تروريس��تي با دولت و 
مردم اين كش��ور همدردي كنند. اكنون با گذش��ت 
زمان، تفكر مثب��ت مردم جهان درباره امريكا از بین 
رفته و رويدادهايي چون جنگ عراق و افغانس��تان، 
وقاي��ع زن��دان گوانتانامو، ابوغري��ب، افزايش گرماي 
جه��ان و... موج��ي از بدبیني به امري��كا را در میان 

مردم جهان ثبت كرده است. 
آن طور كه آمار نش��ان مي دهد حدود 72 درصد 
از ش��هروندان تركیه، امري��كا را تهديدي مهم براي 
جهان مي دانند و از سیاس��ت هاي اين كشور هراس 
دارند. اي��ن بدبیني از س��ال 2013 تاكنون نزديك 
ب��ه 28 درصد افزايش داش��ته اس��ت. ه��ر چند كه 
سیاس��ت  خارجي تركیه در بس��یاري مقاطع تالش 
داشته كه خود را مس��تقل نشان دهد اما همواره به 
صورت س��نتي تحت  تاثیر البي هاي امريكا در آنكارا 
بوده اس��ت. به نظر مي رس��د، دخالت هاي امريكا در 
سیاست هاي اين كشور بدبیني مردم تركیه را بیشتر 

كرده باشد. 
آن طور كه در تازه ترين نظرس��نجي اعالم شده، 
بدبیني مردم كره جنوبي نیز به سیاس��ت هاي امريكا 
از سال 2013 تاكنون حدود 4 درصد افزايش داشته 
است. نزديك به 70 درصد از مردم كره جنوبي، امريكا 
را تهديدي براي جهان مي دانند. در ماه هاي گذشته 
نیز كره جنوبي يكي از كشورهايي بود كه متعهد شد 

در مقابل  حمايت گرايي مورد نظر دولت جديد  امريكا 
مقاومت كند. طبق اين تعهد، اين كشور با هر شكل 
از  حمايت گرايي اقتصادي امريكا  كه در چارچوب آن 
 تعرفه ه��اي  گمركي بر  كاالها و خدم��ات  وارداتي از 

خارج  افزايش مي يابد، مقابله خواهد كرد. 
در  داخل��ي  چالش ه��اي   2015 تابس��تان  در 
اياالت متح��ده و ژاپن هر دو كش��ور را براي تغییر و 
گسترش مكانیسم ها به  منظور اصالح اتحاد و ائتالف 
مشتاق نشان داد. هر چند كه اين چالش هاي داخلي 
نیاز هر دو كشور را به روابطي نزديك تر نشان مي داد 
اما 62  درصد از شهروندان ژاپن به امريكا نگاه مثبتي 
ندارند و نقش اين كش��ور را در جهان منفي ارزيابي 
مي كنند. اين بدبیني به سیاس��ت هاي امريكا از سال 
2013 تاكنون حدود 13 درصد افزايش يافته است. 

آن طور كه نتايج اين نظرس��نجي نشان مي دهد 
61  درص��د از مردم مكزيك نیز نق��ش امريكا را در 
سیاست هاي جهاني منفي مي دانند. به نظر مي رسد، 
موضع گیري هاي ترام��پ درخصوص مكزيك نیز در 
اين بدبیني بي تاثیر نباش��د. از س��ال 2013 تاكنون 
23 درصد از افرادي كه سیاست هاي امريكا را مثبت 

ارزيابي مي كردند، كاهش يافته است. 

هر چند كه مردم ايتالیا و س��رزمین هاي اشغالي 
ن��گاه مثبت تري به چش��م اندازهاي سیاس��ي امريكا 
دارند اما در س��ال هاي گذش��ته حتي میزان بدبیني 
اين كش��ورها به نقش امريكا در جه��ان نیز افزايش 
پیدا كرده است. طبق اين گزارش حدود 20 درصد از 
م��ردم ايتالیا امريكا را تهديدي براي جهان مي دانند. 
اين میزان بدبیني از س��ال 2013 تاكنون 10 درصد 
افزايش يافته اس��ت. 17 درصد از مردم سرزمین هاي 
اشغالي نیز نس��بت به سیاست هاي بین المللي امريكا 
بدبین هستند و اين میزان بدبیني در 4سال گذشته 
حدود 4 درصد افزايش يافته اس��ت. در اين میان تنها 
نگاه شهروندان هند و هلند در 4سال گذشته به امريكا 
مثبت تر شده است. تنها حدود 19 درصد از مردم هند 
سیاس��ت هاي امريكا را منفي مي دانند كه اين تعداد 
در هلند به 15 درصد مي رسد. بدبیني به نقش امريكا 
در جه��ان از س��ال 2013 تاكنون در اين دو كش��ور 
حدود 8 درصد كاهش يافته اس��ت. در ماه هاي اخیر 
دونال��د ترامپ براي جلب حمايت دهلي نو تالش هاي 
بس��یاري كرد كه مي توان در اين میان به تحت فشار 
قرار دادن اسالم آباد و ايجاد دشمني میان افغانستان 

و پاكستان به نفع هند اشاره كرد. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

كشفمحله2هزارساله
باستان شناسان بقاياي يك محله قديمي 
مربوط به حدود 2هزار سال قبل را در شهر 

جنوبي لیون در فرانسه كشف كردند. 
ب��ه گ��زارش گاردين، در ي��ك محوطه 
بزرگ در منطقه وين در حومه شهر جنوبي 
لیون فرانس��ه كه براي ساخت يك مجتمع 

مسكوني در نظر گرفته شده بود، باستان شناسان موفق به كشف بقاياي يك محله 
با خانه هاي لوكس و س��اختمان هاي عمومي ش��دند كه به طرز قابل مالحظه يي 
س��الم باقي مانده اند.  وزير فرهنگ فرانسه اين اكتشاف را استثنايي توصیف كرد و 
»بنجامین كلمنت«، سرپرست تیم باستان شناسان در منطقه وين در 30 كیلومتري 
جنوب شهر لیون نیز گفت: به طرز ناباورانه يي خوش شانس بوديم و بدون شك اين 
بزرگ ترين اكتش��اف مربوط به محوطه هاي رومي در 40 يا 50 س��ال اخیر است. 
اين محله كه قدمت آن به قرن اول پس از میالد بازمي گردد تا 300 سال پیش از 
آن كه براثر مجموعه يي از آتش سوزي ها متروكه شود، محل زندگي مردم بوده است. 
اين باستان شناس همچنین افزود: بسیاري از اشیاي مورد استفاده ساكنین 
اي��ن محوط��ه پس از فرار س��الم باقي مان��ده و اين محوطه را ب��ه يك »پُمپي 
كوچك« تبديل كرده اس��ت )پمپي ش��هري در ايتالیا بوده اس��ت كه ساكنان 
آن پ��س از ف��وران آتش فش��ان كوه وزوو زي��ر 4 تا 6 متر خاك و خاكس��تر به 
مدت 1500 س��ال مدفون ش��ده بودند( .  از جمله بقاياي اين محله مي توان به 
يك خانه بزرگ و لوكس با س��قف و بالكن هاي پرزرق و برق، نرده هاي س��فالي 
كفپ��وش مرمر، يك باغ بزرگ و سیس��تم تامین آب اش��اره كرد و متخصصان 
معتقدن��د اي��ن خانه متعلق به يك تاج��ر ثروتمند بوده اس��ت و اين قابلیت را 
دارد كه تمام آن مورد مرمت و بازسازي قرار گیرد. قرار است باستان شناسان در 

ماه هاي آينده به كاوش در عمق بیشتر اين محوطه بپردازند. 

شترسواريدرزمرهعجايبهفتگانهقشم
 پیس��ت شترس��واري قش��م در حاشیه 
خلیج فارس يكي از بزرگ ترين س��ايت هاي 
محصور اختصاص داده ش��ده به اين منظور 
در كشور است كه قرار بود مدرن ترين پیست 
شترس��واري خاورمیانه و رقیب امارات باشد 
كه هنوز به اين مرحله نرسیده، اما قرار شده 

تا آن زمان »شترسواري« به شیوه بومي اين منطقه، ثبت ملي شود تا به يغما نرود. 
به گزارش ايس��نا، اين پیست در حاشیه  روستاي گورزين از توابع بخش مركزي 
جزيره قشم واقع شده كه به تاريخ شترسواري مردمان اين منطقه پیوست شده است. 
ياس��ین ايماني دهیار روس��تاي گورزين كه در تهیه  پرونده ثبت ملي شترسواري به 
ش��یوه  بومي س��واحل خلیج فارس با دفتر میراث فرهنگي سازمان منطقه آزاد قشم 
مشاركت دارد، گفت: شترسواري از سنت هاي قديمي محسوب مي شود كه همچنان 
در اين روس��تا زنده نگه داش��ته ش��ده. گورزين هم به اين خاطر براي ايجاد سايت 
شترس��واري درنظر گرفته ش��د كه در گذشته محل نگهداري شتر و حامي و حافظ 
س��نت شترسواري در قش��م بود.  او ادامه داد: قرار است شترسواري در زمره  عجايب 
هفت گانه قشم مطرح و معرفي شود، چون در شرايطي كه بسیاري از سنت ها در حال 
فراموشي يا از ياد رفته است، اين سنت همچنان و با قوت حفظ شده. در جريان اين 
پرونده هم قرار اس��ت شترسواري، ش��ترداري و همه فعالیت هاي وابسته و مشتقات 
آن، ثبت ش��ود.  ايماني همچنین توضیح داد: دو سال پیش اين پیست احداث شد، 
بخشي از ديوار آن را ديوار كشیده اند و جاده  دسترسي به آن نیز ايجاد شده و در سر 
در ورودي آن نیز دو بادگیر نمادين كه از ش��اخصه هاي معماري س��نتي قشم است، 
ساخته شده. براي اين پیست نقشه يي طراحي كرده اند كه بر آن اساس بايد سكوي 
تماشاگران، بخش VIP و س��رويس هاي بهداشتي و مراكز خدمات ديگري ساخته 

شود كه هنوز اقدامي براي آنها نشده است. 

بازارهنر

مراسمتحليف»سي«رابهتاخيرانداخت
به  دلی��ل برگزاري مراس��م تحلیف 
ريیس جمه��وري و اس��تقرار تع��دادي 
از سیاس��تمداران كش��ورهاي خارجي 
در كاخ س��عدآباد و محوط��ه اط��راف 
آن ب��ا ه��دف حفظ مس��ائل امنیتي و 
محدوديت هاي ترافیكي، اجراي ديروز 
كنس��رت- نمايش »سي« لغو و به روز 
ديگري موكول ش��د.  به گزارش ايسنا، 
نمايش »سي«  بلیت هاي كنس��رت – 

كاري از همايون شجريان و سهراب پورناظري روز 
15مرداد ماه براي 21مرداد معتبر اس��ت همچنین 
كساني كه تمايل دارند، مي توانند مبلغ بلیت خود 
را از س��ايت ايران كنس��رت پس بگیرند.  همچنین 
»حمی��د نعم��ت اهلل«- كارگ��ردان- كه ب��ه عنوان 
مش��اور در پروژه »س��ي« فعالیت مي كند در نظر 
دارد فیلمي مستند از اين كنسرت- نمايش بسازد. 
اين كارگردان كه پیش از اين س��ابقه همكاري با 
اي��ن دو هنرمند را در فیلم هاي س��ینمايي »آرايش 
غلیظ« و »رگ خواب« داش��ته است بار ديگر با آنها 

هم��كاري مي كند.  به عالوه آنس��امبل 
»شهرزاد« به نوازندگان بخش موسیقي 
اي��ن اث��ر اضاف��ه ش��ده و تمرين هاي 
فش��رده و نهايي براي اجرا را پشت سر 

مي گذارند. 
»س��ي« از 16مرداد ماه در مجموعه 
فرهنگي - تاريخي سعدآباد روي صحنه 
م��ي رود و تاكن��ون به  دلیل اس��تقبال 
مخاطب��ان در چند نوبت تمديد ش��ده 
و در جديدترين اتفاق بلیت فروش��ي اين كنس��رت- 
نماي��ش ب��راي روزه��اي 29م��رداد و اول تا پنجم 

شهريور ماه نیز تمديد شده است. 
»س��ي« نوش��ته »نغمه ثمیني« ب��ا كارگرداني 
»علي اصغر دشتي« براساس 3 داستان از داستان هاي 
ش��اهنامه)زال و رودابه، رستم و اسنفنديار و رستم 
و س��هراب( از 16مرداد م��اه در مجموعه فرهنگي- 
هنري س��عدآباد با تالش براي بازسازي هويت ملي 
و با حضور تعدادي از چهره هاي موس��یقي، نمايش 

همچنین انیمیشن روي صحنه مي رود. 

پروژههاييبرايهنرهايسنتيايران
گروه هاي هنرهاي س��نتي پژوهشگاه 
میراث فرهنگ��ي و گردش��گري همايش 
رنگ زاهاي طبیعي، نشست هاي تخصصي 
چالش پیرامون ابداع سازهاي جديد سنتي، 
نمايش س��نتي س��یاه بازي، پیش همايش 
معرفي هنر دوران قاجار و بیش از 20پروژه 
ديگر را اجرا مي كنند.  به گزارش ايس��نا، 
مريم نعمت طاوس��ي، مدير گروه هنرهاي 
س��نتي اظهار كرد: هماي��ش رنگ زاهاي 

طبیعي با همكاري دانش��گاه امیركبیر، دانش��گاه هنر و 
مركز ملي فرش آذر ماه برگزار خواهد شد.  او همچنین 
به برگزاري يك نشست تخصصي درباره چالش پیرامون 
ابداع سازهاي جديد سنتي در شهريور ماه اشاره كرد و 
گفت: در اين نشس��ت به نوآوري هايي كه در س��ازهاي 
سنتي ايراني انجام مي شود، پرداخته خواهد شد. در اين 
نشست سخنرانان موافق و مخالفي براي برقراري تعامل 
بین اين دو ديدگاه حضور خواهند داشت.  نعمت طاوسي 
برگزاري نشس��تي با موضوع نمايش سنتي سیاه بازي را 
يكي ديگر از برنامه هاي گروه هنرهاي سنتي دانست و با 
يادي از مرحوم س��عدي افشار از آخرين نسل سیاه بازان 
قديمي ادامه داد: سیاه بازي به نوعي تنها بازمانده نمايش 
ش��اد سنتي ايراني اس��ت اين درحالي است كه اين نوع 
نماي��ش مي تواند به ارتقاي نمايش كمدي ايراني كمك 
كند. نعمت طاوس��ي همچنین از برگزاري پیش همايش 
معرف��ي هن��ر دوران قاجار خب��ر داد و اظه��ار كرد: در 
اين پیش همايش درباره بقاي هنر س��نتي در كنار هنر 

م��درن در دوران قاج��ار و تعام��ل اين دو 
بايد يكديگ��ر بحث و تب��ادل نظر خواهد 
شد.  مدير گروه هنرهاي سنتي پژوهشگاه 
میراث فرهنگي و گردش��گري در توضیح 
برنامه كارگاه هاي اين گروه به پروژه احیاي 
كارگاه گالبتون س��ازي اشاره كرد و گفت: 
تامین بودجه اين پروژه در دس��ت رايزني 
اس��ت. امیدواريم با احیاي كارگاه گالبتون 
و حمايت معنوي از عالقه مندان با تاسیس 
چنین كارگاهي بتوانیم به كارآفريني در عرصه صنعت 
فرش و پارچه بافي كش��ور كم��ك كنیم. او همچنین از 
پروژه خوشنويسي و نگارگري مجموعه يي از متون دوران 
قاجار خبر داد و گفت: در اين پروژه قصد داريم، نش��ان 
دهیم كه چگونه مي توان با اس��تفاده از نقاشي ايراني به 
جاي گرافیك، كتاب ها و ازجمله كتاب كودكان را مصور 
كنیم.  نعمت طاوسي راه اندازي فروشگاه صنايع دستي را 
يكي ديگر از برنامه هاي آينده اين گروه پژوهش��ي اعالم 
ك��رد و افزود: امیدواريم با تامین بودجه و راه اندازي اين 
فروشگاه در آينده نزديك بتوانیم آثار هنري تولید شده 
در مجموعه هنرهاي سنتي را در اختیار عالقه مندان قرار 
دهیم. مدير گروه هنرهاي س��نتي از ساخت دو كتیبه 
براي س��اختمان نهاد رياس��ت جمهوري، دو سردر براي 
س��ازمان میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و 
يك سردر براي پژوهشگاه میراث فرهنگي و گردشگري 
در كارگاه س��فال و س��رامیك مجموعه هنرهاي سنتي 

خبر داد. 

آمادگيژاپنبرايمهمانشدندرنمايشگاهكتاب
سفیر ژاپن در ايران در ديدار با قائم مقام 
نمايشگاه بین المللي كتاب تهران از آمادگي 
كش��ورش براي حضور در اين نمايشگاه به 
عنوان مهم��ان ويژه خب��ر داد. به گزارش 
مهر، در اين ديدار امیرمس��عود شهرام نیا، 
مديرعامل موسسه نمايشگاه هاي فرهنگي 
اي��ران و قائم مق��ام نمايش��گاه بین المللي 
كتاب تهران ضمن اشاره به سابقه برگزاري 
نمايش��گاه كتاب تهران و ش��رايط آن در 

مقايسه با ديگر نمايشگاه هاي منطقه به ذكر تاريخچه يي 
از چگونگي حضور كش��ورهاي مهمان ويژه نمايش��گاه 
كت��اب تهران در 4دوره گذش��ته پرداخ��ت. وي گفت: 
براساس ديپلماس��ي فرهنگي ترسیم  شده، تعامل ما با 
نمايشگاه هاي كتاب بین المللي بیش از گذشته افزايش 
يافته و آمادگي الزم را داريم تا پل ادبي بین كشورهاي 
مورد توافق را با حضور ناشران، نويسندگان و فعاالن اين 
حوزه به صورت مش��ترك برگزار كنی��م.  در ادامه اين 
ديدار كه با حضور غالمرضا نوعي، مدير نمايش��گاه هاي 
خارجي و احمد ش��اكري، مشاور مديرعامل برگزار شد 
هیروياسو كوباياشي، سفیر ژاپن در ايران ضمن تشكر از 
ايجاد اين امكان براي كش��ور ژاپن و با اشاره به در پیش 

بودن نودمین سالگرد روابط ديپلماتیك دو 
كشور گفت: ما عالقه منديم به اين مناسبت 
در نمايش��گاه كتاب تهران شركت كنیم و 
برنامه هاي��ي پیش از آغاز نمايش��گاه را به 
صورت مشترك و متقابل برگزار كنیم.  او 
به مشاركت منظم كشور ژاپن در نمايشگاه 
كتاب تهران اش��اره ك��رد و آخرين بازديد 
و ديدار خود با مس��ووالن س��ي امین دوره 
نمايشگاه كتاب تهران را ارزشمند دانست 
و افزود: بنا به مذاكرات انجام گرفته، كشور ژاپن آمادگي 
دارد تا در يكي از دوره هاي آتي نمايشگاه كتاب تهران به 
عنوان مهمان ويژه حضور يابد. وي اولويت كشور خود را 
س��ال هاي 2019و 2020 دانست.  در ادامه اين نسشت 
كاري، گزينه هاي مختلف مهمان ويژه ش��دن دو طرف 
مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد هر يك از زمان هاي 
پیشنهادي در س��ال هاي 2018 تا 2020 مورد بررسي 
بیش��تر قرار گیرد.  از ديگر مباحث مطرح شده در اين 
نشست هماهنگي جهت اعزام نويسندگان و تصويرگران 
كتاب به دو كشور بود كه مورد استقبال طرف ژاپني قرار 
گرفت. جزيیات اين توافق پس از نهايي ش��دن اجرايي 

خواهد شد.

ايجاد209هزارفرصتشغلي
درامريكا

والاستريتژورنال
اقتص��ادي  روزنام��ه 
وال اس��تريت ژورنال در 
خود  هفته  آخر  ش��ماره 
ب��ه موض��وع اش��تغال و 
پرداخت��ه  اش��تغال زايي 
اس��ت. بن��ا بر گ��زارش 
اياالت متحده  كار  وزارت 
امريكا، اين كشور در ماه 
جوالي بالغ بر 209 هزار 

فرصت ش��غلي ايج��اد كرده و نرخ بی��كاري را به 
حدود 4درصد رسانده است كه پايین ترين نرخ از 
س��ال 2004 به اين طرف است. بر همین اساس 
روزنامه وال استريت ژورنال عنوان گزارش اصلي 
خ��ود را به اين موضوع اختصاص داده اس��ت كه 
آمار اشتغال زايي نش��ان مي دهد سوخت اقتصاد 

بیشتر و قوي تر شده است. 
بنابر گزارش رس��انه هاي امريكايي، ش��اخص 
داو جونز هم در روز چهارشنبه به باالترين سطح 
تاريخي خود رس��ید و به بی��ش از 22 هزار واحد 

دست يافت. 

واشنگتنپست
واش��نگتن  روزنام��ه 
گ��زارش  در  هم  پس��ت 
خ��ود  ش��ماره  آخري��ن 
تصوير گرافیك��ي جالبي از 
استخدام ها و اخراجي هاي 
نیروهاي پلیس از س��ال 
2006 به اين طرف چاپ 
كرده است. بنابر گزارش 
اين روزنامه از آن س��ال 

ب��ه اين ط��رف بیش از 1881 افس��ر ب��ه خاطر 
رفتارهاي��ي كه اعتماد مردم امريكا را خدش��ه دار 
ك��رده از 37دپارتمان ب��زرگ ايالت هاي مختلف 
امريكا اخراج ش��ده اند. طي س��ال هاي گذش��ته 
به دلیل برخوردهاي پلیس با نژادهاي غیرس��فید 
پوس��ت به ويژه سیاهان تظاهرات هاي گسترده يي 
در ايالت ه��اي مختلف امري��كا رخ داد كه چالش 
بزرگ سیاسي را براي دولت آنجا به وجود آورد. 

نيويوركتايمز
به نظ��ر مي آي��د ك��ه 
روزنامه ه��اي امريكاي��ي 
در ايام تعطیالت بهتر از 
انگلیسي زبان  نقاط  ديگر 
كار مي كنن��د. بنابراي��ن 
گ��زارش س��وم خ��ود را 
هم با ي��ك روزنامه ديگر 
امريكايي ادامه مي دهیم. 
روزنام��ه نیويورك تايمز 

در گ��زارش ديروز خود به موض��وع جالب رابطه 
ايران و افغانستان مي پردازد.

اين روزنامه با اش��اره به اين نكته كه با كاهش 
رواب��ط تج��اري امريكا با افغانس��تان، ايران جاي 
پاي خ��ود را به تدريج باز مي كند. عكس يك اين 
روزنامه هم متعلق به بازار ش��هر فرح افغانس��تان 
است كه انگار بازاري در يكي از شهرهاي ايران را 

به تصوير كشیده است. 
گزارش دوم اين روزنامه هم به موضوع اشتغال 
در اياالت متحده اختصاص دارد. بنابر گزارش اين 
روزنام��ه، حمله دولت امريكا ب��ه تجارت جهاني 
باعث ش��ده كه فرصت هاي ش��غلي كه شركت ها 
و بنگاه ه��اي خارج��ي در اياالت متحده به وجود 

مي آورند را تهديد كند.
گزارش��گر اي��ن روزنام��ه مي نويس��د ك��ه در 
چاتون��وگا و نواح��ي اط��راف بی��ش از 12 بنگاه 
برپ��ا  را  فروش��گاه هايي  جه��ان  كش��ور   20 از 
كرده اند كه توانس��ته اس��ت میلیارده��ا دالر در 
س��رمايه گذاري را جذب كند و ه��زاران كارگر را 
 به كار بگیرد تا نرخ بیكاري را در ايالت تنس��ي به
3.6 درص��د در م��اه ژوئ��ن كاه��ش ده��د ك��ه 

پايین ترين نرخ آن ايالت در طول تاريخ است. 

كيوسك

تاريخنگاري

درگذشت نخستين آسيايي برنده نوبل
رابیندرانات تاگور، فیلسوف و اديب شهیر هندي در 
6 مه س��ال 1861می��الدي در خانواده  يي برهمايی در 
كلكته هندوس��تان به دنیا آمد. پدربزرگش مروج آيین 
برهمايی و پدرش مردي دانش��مند ب��ود. او از كودكي 
شعر مي  سرود به طوري كه در 14سالگي نخستین شعر 
خود را در جشن ملي - فرهنگي بنگالي  ها خواند. تاگور 
در 13س��الگي به همراه پدر به سیر و سفر پرداخت و 
در 17سالگي به همراه برادر به انگلستان سفر كرد و در 
رشته حقوق به تحصیل پرداخت. او در آن كشور شروع 
به مطالعه زبان انگلیسي و تحقیق و جست وجو درباره 
شاعران انگلیسي كرد و خود نیز كتاب  هايی كه به زبان 

بنگالي نوشته بود را به انگلیسي ترجمه كرد.
وي ب��ه زودي به اصول تعالیم كه��ن و مكتب  هاي 
فلسفي هند روي آورد و به آثار شاعران گذشته بنگالي 
و انگلیس��ي دلبس��تگي يافت. او تا قبل از 18س��الگي 
7000 بیت شعر س��رود و در اين كار تبحر يافت. اين 
متفكر هندي در س��ال 1901میالدي مدرسه  يي با نام 
خانه صلح تاس��یس ك��رد و همه نظريات��ش را درباره 
چگونگي آموزش و پرورش، در اين مدرس��ه به مرحله 
اجرا و عمل درآورد. تاگور در اين موسس��ه، همواره به 
تربیت و ارشاد جوانان هندي و در پیشرفت معنويشان 
براساس انديشه  هاي مذهبي و سنتي مي  پرداخت. اين 
سازمان تربیتي در سال 1921میالدي توسعه يافت و 
به دانشگاه تبديل شد. تاگور اعتقاد داشت كه فرهنگ 
ايراني و هندي ريشه هاي مشترك فراواني دارد از اين رو 
دو بار در عمر خود به ايران سفر كرد. هفتادمین سالگرد 

تولد تاگور در سال 1313 )1932( در ايران برگزار شد. 
او ه��ر دو باري كه به ايران س��فر كرد بر مزار س��عدي 
و حاف��ظ و فردوس��ي حاضر ش��د و اداي احترام كرد. 
پدر تاگور فارس��ي مي دانست و در كودكي تاگور براي 
او حاف��ظ مي خواند. دي��دار اول تاگور از ايران در هفتم 
ارديبهش��ت 1311 بود كه در اين سفر با نويسندگان 
و شاعران ايراني ديدار داشت. ملك الشعراي بهار در آن 

زمان در ستايش تاگور شعري نیز سرود. 
از می��ان آثار منث��ور تاگور كه بیان كننده فلس��فه 
اوس��ت، ش��ايد دل  انگیزتر از همه مجموع��ه نامه  هاي 

خارجي اس��ت كه در سال 1921میالدي انتشار يافت. 
همچنین از رابیندرانات تاگور حدود 60 ديوان ش��عر، 
40داستان كوتاه و بلند، 50نمايشنامه و تعدادي رساله 
و كتاب فلس��في به جاي مانده كه بیشتر آنها به زبان 
انگلیسي ترجمه ش��ده است. اين انديشمند هندي در 
1913میالدي به عنوان نخستین آسیايی، جايزه نوبل 
ادبي را دريافت كرد و شهرت جهاني يافت. رابیندرانات 
تاگ��ور س��رانجام پس از يك عمل جراح��ي، در هفتم 
آگوست 1941میالدي در 80سالگي در خانه يي كه به 

دنیا آمده بود، درگذشت. 
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