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  انتش��ار نامه ولي اهلل س��يف  رييس 
كل بان��ك مرك��زي،  ب��ه وزي��ر صنعت 
درخصوص »قطع ثبت سفارش به دالر 
امريكا« پرده از مهم ترين داليل افزايش 
قيم��ت ارز در ماه هاي اخير برداش��ت. 
پيش از اين بس��ياري از كارشناس��ان و 
تحليلگ��ران اقتصادي به زعم خود دليل 
اصلي ب��اال رفتن قيم��ت ارز در بازار را 
كاهش نرخ س��ود بانكي مي دانس��تند، 
 اما اعتراف آقاي س��يف به »قطع كامل 
ش��بكه هاي بانكي در دسترسي به دالر 
امري��كا« آن ه��م ب��ه عل��ت »... تداوم 
تحريم هاي امريكا« نش��ان مي دهد كه 
اعمال سياس��ت هاي پول��ي و بانكي در 
باال رفت��ن قيمت دالر امري��كا در بازار 
ف��رع ماج��را بوده اس��ت. ه��ر چند كه 
بانك مرك��زي در كنترل قيمت دالر به 

ابزارهاي داخلي رجوع كرد  كه  بايد هم 
مي كرد، اما با نامه خود به شريعتمداري 
 وزي��ر صنعت، آخرين تي��ر را از تركش 
خ��ود در آورد ت��ا ناف ماج��راي دالر و 

اقتصاد ايران را قطع كند. 
از حدود 38 س��ال پي��ش كه دولت 
وقت امريكا به دنبال تس��خير س��فارت 
امري��كا در تهران توس��ط دانش��جويان 
پي��رو خ��ط ام��ام)ره( اي��ران را تحريم 
»U-Turn« دالري ك��رد، دولتمردان 
 بايد به اين موض��وع فكر مي كردند كه 
باالخره در يك دوره يي، رييس جمهوري 
در امريكا پيدا مي شود كه اين تحريم را 
به طور سفت و سخت اعمال مي كند. در 
واقع در اين مدت تمام روس��اي جمهور 
امريكا با اغماض به اين موضوع برخورد 
مي كردن��د و مي گذاش��تند ك��ه ري��ال 
اي��ران با واس��طه به دالر تبديل ش��ود 
و دالر ه��م با واس��طه به ري��ال تبديل 

ش��ود. اما با آمدن ترامپ و خط و نشان 
كش��يدن او براي برج��ام از همان آغاز، 
اين رفت��ار بيانگر اين موض��وع بود كه 
او تم��ام تحريم هاي قب��ل را كه ناديده 
گرفته ش��ده بود مانن��د تحريم دالري، 
نافذ خواه��د كرد.  تحريم تمام و كمال 
دالر امريكا نشان دهنده سرآغاز ديگري 
از فص��ل نوين ديپلماس��ي اقتصادي و 
سياسي ايران اس��ت. اگر گزارش هفته 
گذش��ته نيوي��ورك تايم��ز درخصوص 
توافق در »بازنويس��ي دوب��اره برجام« 
بين تروييكا اروپا و امريكا درست باشد، 
روزه��اي نه چندان آرام��ي را براي وزير 
خارجه و ديگ��ر ديپلمات ها و همچنين 
اقتصاد ايران پيش بيني مي كنيم. نشانه 
اي��ن روزها و تش��ديد فش��ار امريكا بر 
اروپا را مي توان در »ندادن س��وخت به 
هواپيماي وزير امور خارجه كش��ورمان 
در سوييس« ديد. نش��انه اين روزها را 
مي ت��وان در قطع مان��دن روابط بانكي 
اي��ران و اروپ��ا ديد و اينك��ه هيچ بانك 
اروپاي��ي تمايل به بازگش��ايي در ايران 

نش��ان نمي دهد.  اما چ��ه بايد كرد؟ آيا 
قطع ش��دن نخ واصل ب��ه دالر مي تواند 
راه نجاتي براي اقتصاد كش��ور باش��د؟ 
اين راه حل ش��ايد در كوتاه مدت بتواند 
اقتص��اد را از بح��ران نج��ات ده��د اما 
نمي توان��د راه حل��ي دايمي باش��د. چه 
بخواهيم و چه نخواهيم، واقعيت امر آن 
است كه دالر،  ارز حاكم بر جهان است. 
بي��ش از نيمي از سياس��ت گذاري هاي 
جهان��ي امري��كا از طري��ق همي��ن ارز 
بنابراي��ن  مي ش��ود.   ناف��ذ  و  اعم��ال 
راه حل هاي��ي از قبيل تب��ادل تجارت با 
ارز كش��ورهاي ط��رف تج��اري نه تنها 
در درازمدت بلك��ه حتي در ميان مدت 
هم براي ايران فايده يي نخواهد داش��ت 
و ج��ز ضرر و زي��ان چي��زي نصيب ما 
 نمي كند. در اصل اين راه حل يك حكم 
سياس��ت گذاران  اس��ت.  ش��ي«  »ال 
اقتص��ادي باي��د به يك راه ح��ل بهتر و 
نافذتر فكر كنند، اين وظيفه آنهاس��ت 
ك��ه اقتصاد كش��ور را از اي��ن وضعيت 

بيرون آورند. 

سرمقاله

روز تدبير نهايي فرا رسيد
 منصور بيطرف   
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انتش��ار نامه ولي اهلل س��يف  رييس كل بانك 
مركزي،  به وزي��ر صنعت درخصوص »قطع ثبت 
سفارش به دالر امريكا« پرده از مهم ترين داليل 
افزاي��ش قيم��ت ارز در ماه هاي اخير برداش��ت. 
پيش از اين بسياري از كارشناسان و تحليلگران 
اقتص��ادي به زعم خ��ود دليل اصلي ب��اال رفتن 
قيم��ت ارز در ب��ازار را كاهش نرخ س��ود بانكي 
مي دانس��تند،  اما اعتراف آقاي س��يف به »قطع 
كام��ل ش��بكه هاي بانكي در دسترس��ي به دالر 
امري��كا« آن هم به علت »... ت��داوم تحريم هاي 
امريكا« نش��ان مي دهد كه اعمال سياس��ت هاي 
پول��ي و بانكي در باال رفتن قيمت دالر امريكا در 

بازار فرع ماجرا بوده است ...

س��ال گذش��ته فرو ري��زش و فرونشس��ت هاي 
بسياري در نقاط مختلف شهر تهران اتفاق افتاد و 
اين مساله به يكي از نگراني هاي شهروندان تبديل 
ش��د. هفته گذش��ته با فروريزش زمين در ميدان 
محمديه تهران دوباره بحث فرو ريزش ها و سست 
بودن زمين تهران داغ ش��ده اس��ت. در اين رابطه 
احمد صادقي رييس سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران ش��هر تهران نيز با بيان اينكه فرو ريزش در 
كمين پايتخت است، نس��بت به برداشت بي رويه 
از قنات هاي ش��هر هش��دار داد. به گ��زارش ايلنا، 
احمد صادقي گفت: فرونشس��ت زمين دشت هاي 
جنوب غربي تهران را تحت تاثير خود قرار مي دهد 
و پديده يي غير از فرونشس��ت نيز به نام فرو ريزش 

وجود دارد ...

  روز تدبير نهايي 
فرا رسيد
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 جايگاه ايران 
در پنجره تجارت

بر اساس جديدترين گزارش كسب وكار بانك جهاني، 
ايران در ش��اخص تجارت فرامرزي سال 2018 با كسب 
نمره 46.11 نس��بت به شاخص كشورهاي پيشرو رتبه 
166 را به دس��ت آورده اس��ت. مطابق داده هاي آماري 
منتشر ش��ده، رتبه ايران در ش��اخص تجارت فرامرزي 
طي س��ال هاي 200۷ تا 2016 حاكي از اين اس��ت كه 
بهترين رتبه ايران در اين ش��اخص در س��ال 200۷ به 
دست آمده كه ايران توانسته در بين 1۷۵ كشور رتبه 8۷ 
را به دست آورد و بدترين رتبه ايران نيز مربوط به سال 
2016 است كه ايران در بين 18۹ كشور رتبه 16۷ را به 
دست آورده و در مقايسه با سال 201۵ با 1۹ پله تنزل 
مواجه ش��ده و اين بيانگر اين بود كه تجارت با ايران در 
اين سال دشوارتر بوده است. حال بانك جهاني بر اساس 
جديدترين گزارش خود كه از سوي معاونت بررسي هاي 
اقتصادي اتاق تهران منتش��ر ش��ده، وضعيت ايران در 
»نماگر تجارت فرامرزي« را با اس��تفاده از روش شناسي 
جديد »زم��ان و هزينه« و بر اس��اس دو فرآيند الزامي 
از قبيل »انطباق اس��نادي و انطب��اق مرزي« در چرخه 

صادرات و واردات مورد ارزيابي قرار داده است...

 منصور بيطرف   

وزير نيرو خواستار اجتناب از تقسيم 
مساله واحد آب شد و گفت: اگر عالمانه 
و با تدبير و احساس مسووليت مشترك 
به مس��ائل آب كش��ور پرداخته نش��ود، 
قابلي��ت كور كردن گره هاي زيادي را در 

سطح جامعه خواهد داشت. 
ب��ه گ��زارش ايرن��ا از وزارت ني��رو، 
جمع بن��دي  در  اردكاني��ان«  »رض��ا 
نتايج نخس��تين اجالس هم انديش��ي با 
متخصص��ان علوم آب و محيط زيس��ت 
اف��زود: ام��روز در جه��ان ب��ه وي��ژه در 
مناطق خش��ك و نيمه خشك اين باور 
وجود دارد كه نوع مدلي كه كش��ورها و 
حكومت ها براي حكمراني و حل و فصل 
مس��ائل آب انتخاب مي كنن��د، به نوعي 
معرف س��طح توسعه يافتگي آن دولت ها 
بوده اس��ت.  اردكانيان خاطرنشان كرد: 
م��ا اين فرص��ت را داريم ك��ه همچنان 
از هم��ان موضع انگش��ت گذاش��تن بر 
ضعف ه��اي يكديگ��ر حرك��ت كني��م و 
ترجيح ما در اين باش��د كه مساله واحد 
آب به بخش هاي مختلف تقسيم شود و 
در بخش ه��اي مختلف به زيربخش هاي 
متع��دد و اين تقس��يم بندي ب��ه همين 
ش��كل ادامه پيدا كن��د.  وي ادامه داد: 
با انتخاب اين روش در ش��رايط حاضر با 
جمعيت 80ميليوني كشور با تقاضاهاي 
وس��يع و بدمصرفي ه��اي گس��ترده در 
كشور گرفتاري هاي بزرگ تري در پيش 
روي ما خواهد بود و اين مشكالت تاثير 
خود را بر س��اير ش��ؤون اج��راي امور و 

برنامه ه��اي توس��عه و مديريت كش��ور 
نشان خواهد داد. 

وزي��ر نيرو گفت: اگ��ر حركتي را در 
س��طح مل��ي به ص��ورت نظام من��د و با 
برنامه ش��روع نكنيم و توج��ه جدي به 
كمبود فرصت  و زمان نداش��ته باش��يم، 
شيوه هاي ديگر همچون افزايش بارش ها 
و منابع مال��ي نمي توانند مس��ائل ما را 
حل و فصل كنن��د.  وي تاكيد كرد: هر 
چه س��ريع تر بايد ب��ا روش هاي مختلف 
ه��م در مجموعه وزارت ني��رو و هم در 
داخل س��ازمان دولت بين وزارت نيرو و 
ساير دس��تگاه ها و هم در مجموعه هاي 
پژوهش��ي و تحقيقات��ي و همچنين در 
ارتب��اط با س��اير ق��وا و در صحنه افكار 
عمومي به سمت تعريف مساله واحد آب 
برويم و نبايد ظرفيت هاي ارزشمند خود 
را در ش��رايط حاضر بيش از اين تقسيم 
كني��م.  اردكانيان به بايدهاي اين بخش 
اش��اره كرد و گفت: ما هر چه س��ريع تر 
بايد قادر باشيم و بتوانيم در مقياس هاي 
محل��ي منافع موجود در اي��ن بخش را 
تعري��ف كنيم ك��ه اگر اي��ن امر صورت 
نگيرد، گفت وگوي ذي نفعان به جلسات 

اصحاب دعوا تبديل خواهد شد. 
وي ادام��ه داد: اگ��ر بنا باش��د، نفع 
مشتركي تعريف ش��ود به يقين هر يك 
از طرفي��ن موضوع با دعواي خود در پي 
منافع خود وارد بحث خواهند شد و هيچ 
فضاي امكان پذير قابل مالحظه يي ايجاد 
نخواهد ش��د.  اردكاني��ان تاكيد كرد: ما 

ناگزير از اين هس��تيم كه در عين اينكه 
در س��طح كالن ملي تفكر و برنامه ريزي 
مي كنيم بايد در حوزه هاي كوچك تر در 
مقياس استان ها، زيربخش ها و دشت ها 
قادر باشيم راه حل هايي براي حل مسائل 
كوچك در س��طح مناطق داشته باشيم 
كه تحقق اين امر نيز مستلزم توانمندي 
در تعري��ف نفع مش��ترك اس��ت؛ با نفع 
مش��ترك و بيان نفع مشترك است كه 
مي ت��وان مصرف كنن��دگان ب��ه ويژه در 
بخش كشاورزي را به پاي ميز همكاري 

كشاند. 
وزير ني��رو از تش��كيل كارگروه ملي 
س��ازگاري با كم آبي ب��ه عنوان تصميم 
هي��ات وزيران س��خن به مي��ان آورد و 
اف��زود: بايد توان خ��ود را به كار بگيريم 
ت��ا اين س��ازوكار جواب دهد، براس��اس 
همين س��از وكار مي توانيم اختياراتي را 
از س��طوح س��تادي به س��طوح اجرا در 
اس��تان ها تنفيذ كنيم.  وي بيان داشت: 
اگر ظرفيت برنامه ريزي، توليد راهكار و 
آينده نگري كافي وجود داشته باشد، در 
سطح اس��تان ها قادر خواهيم بود برخي 
مس��ائل كهن��ه را هر چه س��ريع تر حل 

كنيم. 
اردكانيان يادآور شد: طي مدت كوتاه 
آغاز به كار دولت دوازدهم چهار دستگاه 
نيرو، جهادكش��اورزي،  وزارت  اجراي��ي 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت و همچنين 
س��ازمان محيط زيس��ت موفق ش��دند 
ك��ه قالبي را براي 14 طرح اس��تاني به 

رييس جمه��ور معرفي كنن��د و در يك 
تواف��ق چهارجانب��ه خ��ود را متعهد به 
همكاري مشترك در اجراي اين طرح ها 

كرده اند. 
وزي��ر نيرو خواس��تار نزديك ش��دن 
متخصص��ان علوم آب و محيط زيس��ت 
به بخش كش��اورزي كشور شد و افزود: 
اين گون��ه اجالس  ه��ا بايد با مش��اركت 
س��اير بخش ه��ا ادامه پيدا كن��د؛ يكي 
از راهكاره��اي موث��ر و عرصه هايي كه 
م��ا تجربه نكرده ايم، نزديك تر ش��دن و 
همكاري نزديك تر با بخش كش��اورزي 
كش��ور چه در س��طح س��ازماني ميان 
وزارت ني��رو و جه��اد كش��اورزي و چه 
در سطوح بخش هاي مختلف مربوط به 
تحقيق و پژوهش اس��ت.  وي همچنين 
به پيشنهاد تاسيس مركز ملي مطالعات 
آب اش��اره كرد و اف��زود: در اين زمينه 
نيازمن��د يك فعاليت متمركز هس��تيم، 
بحث ه��اي مرتبط با اي��ن موضوع نيز با 
س��ازمان برنام��ه و بودجه مطرح ش��ده 
اس��ت اما ب��راي اينكه فرصت��ي وجود 
ن��دارد ك��ه ب��ا س��عي و خطا اي��ن امر 
بگ��ذرد، نيازمن��د آن هس��تيم كه اين 
ش��كل جديد را با يك آسيب شناسي از 
وضعيت موجود ش��روع كنيم و در قالب 
يك كارگروه مي توانيم گام هاي اجرايي 
رفتن به س��مت مجهز شدن يك مركز 
مل��ي براي آم��ار و اطالع��ات پايه را به 
عن��وان زيربنايي بس��ياري از فعاليت ها 

فراهم كنيم. 

وزير نيرو: نيازمند تعريف مساله واحد آب هستيم



 روحان�ي به افتتاحي�ه جام جهان�ي ۲۰۱۸ 
روسيه دعوت شد- تعادل| جياني اينفانتينو، رييس 
فيفا رسما از رييس جمهوري اسالمي ايران براي حضور 
در مراس��م افتتاحيه جام جهاني فوتبال ۲۰۱۸ روسيه 

دعوت كرد. 
بر همين اساس پرويز اسماعيلي، معاون ارتباطات 
و اطالع رساني دفتر رييس جمهور از دعوت روحاني به 
مسكو جهت ش��ركت در مراسم افتتاحيه جام جهاني 
خب��ر داد و به نقل از رييس فيفا توييتر نوش��ت: باعث 
افتخار فيفاس��ت كه اگر رييس جمهور ورزش دوست 

ايران تماشگر ويژه افتتاحيه جام جهاني باشد. 
 گزارش دبيركل سازمان ملل درباره حقوق 
بش�ر در ايران فاقد اعتبار است- مهر| سخنگوي 
وزارت امورخارجه در واكنش به گزارش اخير دبيركل 
س��ازمان ملل درخصوص وضعيت حقوق بشر در ايران 
گفت: اين نوع گزارش��ات اساسا ايرادات مبنايي دارد و 

فاقد اعتبار و ارزش تلقي مي شود. 
بهرام قاسمي در واكنش به اين گزارش كه براي ارائه 
به نشست جاري شوراي حقوق بشر سازمان ملل تهيه 
و منتشر شده است، گفت: همان گونه كه از گذشته ها 
نيز شاهد بوده ايم اين نوع گزارشات اساسا هم به لحاظ 
ماهيتي و ه��م از نظر رويه ي��ي داراي ايرادات مبنايي 
فراواني اس��ت و بر اين اس��اس اصوال از ديد جمهوري 

اسالمي ايران فاقد اعتبار و ارزش تلقي مي شود. 
او خاطرنش��ان ك��رد: ع��زم و اراده قاط��ع دول��ت 
جمهوري اس��المي ايران ارتقاي جايگاه هر چه بيشتر 
حقوق ش��هروندان براس��اس اصول مترقي اسالمي و 

قانون اساسي كشور است. 
 رضاخ�ان ب�ه دنب�ال نابودي حج�اب بود 
اما موفق نش�د-فارس| رييس دفت��ر مقام معظم 
رهب��ري با بي��ان اينكه رضاخ��ان به دنب��ال نابودي 
حج��اب بود اما موفق نش��د زيرا ريش��ه اعتقادات در 
عمق جان مردم بود، گفت: عده يي از خانم ها در طول 
دوران اختناق رضاخان��ي از خانه بيرون نيامدند تا با 
ماموران كش��ف حجاب مواجه نشوند. آيت اهلل محمد 
محمدي گلپايگاني در آيين افتتاح ۱5واحد مسكوني 
موقوفه حاج حسن شهرياري در گلپايگان افزود: نقشي 
كه رضاخان در سلس��له منحوس پهلوي در احاطه و 
منهدم كردن موقوفات داش��ت هيچ گاه قابل بخشش 
نيست زيرا موقوفات و رقبه ها پشتيبان محكم و قوي 
در مس��ائل مذهب��ي بود و رضاخان با اصل و اس��اس 
دين مخالف و ب��ا هر كس كه براي دين كار مي كرد، 

مخالفت مي كرد. 
 انتق�ال آب خوزس�تان به ديگر اس�تان ها 
بي معناست-فارس| نايب رييس اول مجلس دهم با 
تاكيد بر اينكه انتقال آب خوزس��تان به ديگر استان ها 
بي معناس��ت، گفت: مجلس دهم در بحث بودجه و در 
صن��دوق ذخيره ارزي براي حل مش��كالت ريزگردها 
اقداماتي انجام داده است اما اين مساله به اين زودي با 
پول حل نمي شود. مسعود پزشكيان درباره بحث انتقال 
آب خوزستان به ديگر استان هاي كشور گفت: دولت و 
مجلس به  ش��دت پيگير مساله انتقال آب هستند و با 
نماين��دگان مردم خوزس��تان در مجلس و وزارت نيرو 
جلس��اتي نيز برگزار شده اس��ت. او افزود: گام اول اين 
است كه مشكالت استان خوزستان حل شود چراكه تا 
مشكالت خوزستان حل نشود، انتقال آب به استان هاي 

ديگر بي معناست. 
 ط�رح پارلم�ان اصالح�ات خ�رداد ماه ۹۷ 
رونمايي مي ش�ود- ايس�نا| دبيركل ح��زب مردم 
س��االري گف��ت: پارلم��ان اصالح��ات ي��ك پارلمان 
دموكراتيك، سراس��ري، پويا و حزب محور است كه با 
نيت خارج كردن احزاب اصالح طلب از رخوت ش��كل 
خواهد گرفت و البته اين پارلمان در برابر آقاي خاتمي 

قرار نگرفته است. 
مصطف��ي كواكبي��ان در ش��انزدهمين كنگره حزب 
مردم ساالري طي سخناني با تكذيب اينكه گفته مي شود 
پارلم��ان اصالحات براي مقابله با آقاي خاتمي درس��ت 
شده است، گفت: با آقاي خاتمي درباره اين موضوع طرح 
بح��ث كرديم. دو نكته مد نظر ايش��ان بود كه ما آنها را 
لحاظ كرديم و همانطور كه آقاي كمالي گفتند اين طرح 
در ش��وراي هماهنگي اصالحات تصويب شده است. وي 
افزود: مجري اين طرح شوراي هماهنگي اصالحات است 
و بنا داريم در دوم خرداد ۹۷ از اين طرح رونمايي كنيم 
كه طي آن هر حزب تعدادي از افراد خود را براي حضور 

در اين پارلمان معرفي مي كند. 
 تش�ريح اه�داف »منش�ور گف�ت  و گ�وي 
سياس�ي« از زبان معاون سياس�ي وزير كشور- 
تسنيم| اسماعيل جبارزاده، معاون سياسي وزير كشور 
در نشست هم انديشي خانه احزاب كه در محل وزارت 
كش��ور برگزار ش��د، اظهار كرد: بايد ارتباط تنگاتنگي 
بين نهادهاي كش��ور و احزاب باشد. جبارزاده با اشاره 
ب��ه بند اول منش��ور گفت وگوي سياس��ي اضافه كرد: 
نخس��تين  بندي كه در اين منشور به آن تاكيد شده، 
ايج��اد خانه احزاب همچنين س��ازمان هاي مردم نهاد 
در استان هاس��ت و باور ما اين است كه در بخش هاي 
سياس��ي احزاب و در بخش ه��اي اجتماعي و مردمي 
سازمان هاي مردم نهاد مي توانند به  كمك دولت بيايند. 
 مفاد منش�ور حقوق ش�هروندي خأل قانون 
اساس�ي را پ�ر كرده اس�ت- ايرنا|  دس��تيار ويژه 
رييس جمهوري در امور حقوق شهروندي گفت: برخي 
مفاد حقوق ش��هروندي خألهايي كه در قانون اساسي 

داريم را پر كرده است. 
ش��هيندخت موالوردي پنج شنبه در همايش نقش 
حقوق ش��هروندي در توسعه گردش��گري به ميزباني 
همدان اظهار كرد: برخي موارد نظير حق دسترسي به 
فضاي مجازي كه به دليل به روز بودن در زمان تدوين 
قانون اساس��ي به آن اشاره نشده بود در منشور حقوق 
شهروندي اين حق را براي عامه مردم ايجاد كرده است. 
او با بيان اينكه منش��ور حقوق ش��هروندي بس��ته 
نخواهد ش��د و بن��ا به نيازه��اي زمانه بازنگ��ري و به 
روزرس��اني مي شود، تاكيد كرد: در اين منشور به طور 
قطع و يقين با نظرات دانش��گاه ها، سمن ها و نهادهاي 

مدني كه موثر باشد، روزآمد خواهد شد. 
 وج�ود 5 ميليون نفر تحت پوش�ش كميته 
ام�داد زيبنده نظام نيس�ت- برن�ا| رييس كميته 
ام��داد امام خميني)ره( گف��ت: اكنون 5 ميليون نفر به 
صورت مس��تقيم و غيرمس��تقيم تحت پوشش كميته 
امداد امام خميني )ره( هس��تند كه اين ميزان س��واي 
افراد خيريه و س��ازمان هاي بهزيستي حساب مي شوند 
و اين حجم زيبنده انقالب اسالمي نيست.  پرويز فتاح، 
رييس كميته امداد امام خميني)ره( در پيش خطبه هاي 
نماز جمعه تهران تصريح كرد: ت��ورم، ركود، تحريم ها، 
سياست هاي نادرست اقتصادي و اجتماعي و در مواردي 
نيز س��وءمديريت برخي از مديران سبب شد تا با وجود 
همه موفقيت هاي نظام جمهوري اسالمي ايران در طول 
ساليان اخير، حجم و وسعت فقر در كشور افزوده شود. 

روي موج خبر

معاون وزير امور خارجه در نشست كنفرانس خلع سالح: 

برجام قابل مذاكره مجدد نيست
دهقاني: ربط برجام به مسائل غيرمرتبط قابل قبول نيست

رييس جمهور  در ديدار با رييس فدراسيون جهاني فوتبال:

ايران آماده ميزباني مسابقات ورزشي بين المللي است
رييس جمه��ور با اش��اره به اهمي��ت و نقش س��ازنده ورزش و به ويژه 
فوتبال در برقراري نش��اط، س��المت و ارتباط نزديك ميان ملت ها، تاكيد 
كرد: فيفا به عن��وان عالي ترين نهاد بين المللي فوتبال و فدراس��يون هاي 
منطقه يي بايد مراقبت كند تا ادعاها و مسائل غيرورزشي در عرصه ورزش 
تاثيرگذار نبوده و ملت ها از تماشاي مسابقات مورد عالقه در ورزشگاه هاي 

كشورشان محروم نشوند. 
به گزارش پاد، روحاني روز پنج ش��نبه در دي��دار »جياني اينفانتينو« 

رييس فدراس��يون جهاني فوتبال )فيفا( با اش��اره به اينكه هنر و ورزش 
نقش مهمي در زدودن خس��تگي هاي زندگي صنعتي بش��ر دارد، افزود: 
خوشبختانه امروز مردم ايران به خصوص جوانان به ورزش و به ويژه فوتبال 
عالقه بس��ياري دارند و مسابقات ورزشي را با شور و هيجان زيادي دنبال 
مي كنند كه ش��ما امروز نمونه يي از آن را در رقابت بين دو تيم پرطرفدار 

فوتبال پايتخت شاهد خواهيد بود. 
رييس جمه��ور همچنين بر لزوم ت��الش فدراس��يون جهاني فوتبال 

درراستاي احقاق حق ملت ها براي تماشاي بازي تيم هاي مورد عالقه شان 
در ورزش��گاه و كشور خود تاكيد كرد. جياني اينفانتينو رييس فدراسيون 
جهاني فوتبال )فيفا( نيز در اين ديدار ضمن ابراز خرس��ندي از مالقات با 
رييس جمهوري كش��ورمان گفت: فوتبال نقش مهم اجتماعي در س��طح 
جهان دارد و مردم ايران حقيقتا از پرشورترين طرفداران فوتبال در جهان 
هس��تند. رييس فدراس��يون جهاني فوتبال هدف از ورزش فوتبال را 
نزديكي ميان ملت ها دانست و افزود: فدراسيون جهاني فوتبال همواره 

به دنبال بهتر ش��دن محيط جهان از طري��ق ورزش فوتبال بوده و از 
هيچ كمكي درراس��تاي ارتقاي سطح فوتبال ايران دريغ نخواهد كرد. 
اينفانتينو حضور تيم ملي فوتبال ايران به عنوان دومين تيم راه يافته به 
جام جهاني روس��يه پس از برزيل را نشانه قدرت فوتبال ايران دانست 
و گفت: مردم ايران مانند مردم هر كش��ور ديگري حق دارند كه تيم 
محبوب خود را در اس��تاديوم كشورشان تش��ويق كنند و ما به عنوان 

فدراسيون جهاني فوتبال اين حق را پيگيري مي كنيم. 

گروه ايران|
»برخ��ورد دوگانه با بحث خلع س��الح هس��ته يي«؛ 
موضوعي اس��ت كه نماين��ده اي��ران در كنفرانس خلع 
 س��الح هس��ته يي از آن به عن��وان مهم تري��ن چال��ش 
پيش روي نظام بين المللي از آن ياد مي كند؛ چالشي كه 
به اعتقاد دهقاني معاون وزير امور خارجه چنانچه هرچه 
س��ريع تر به آن پايان داده نش��ود؛ جهان را با مخاطرات 
و مش��كالت عديده يي مواجه مي كند. در كنار اين موارد 
دهقاني با بازخواني مس��يري كه نظ��ام بين الملل براي 
رسيدن به برجام طي كرده است، برجام را آزموني بزرگ 
براي س��اير كشورهايي دانس��ت كه قصد دارند براساس 

حقوق قانوني خود از اين دانش بهره ببرند. 
در س��اعاتي كه افكار عمومي ايرانيان متوجه حضور 
رييس فيفا در تهران ب��ود، مقام هاي بلندپايه كنفرانس 
خلع س��الح هس��ته يي در ژنو دور هم جمع ش��دند تا 
راهكارهاي عملياتي براي بهبود وضعيت خلع سالح در 
سطوح مختلف را مرور كنند؛ راهكارهايي كه طي ساليان 
گذش��ته به دليل برخورد دوگانه يي كه ميان كشورهاي 
مختلف در اين زمينه داش��ت به نتايج موردنظر نرسيده 
اس��ت، ايران در سطح معاون وزير راهي اين نشست شد 
تا از حقوق قانوني خود در بحث برجام دفاع كند و درباره 
تهديداتي كه اين سند بين المللي را با خطر مواجه كرده، 

صحبت كند. 
مع��اون امور حقوقي و بين الملل��ي وزير امور خارجه 
در اين نشس��ت افزود: برخي كشورها تالش مي كنند تا 
برجام را به س��اير موضوعات مورد ادعاي خود گره بزنند 
تا به خيال خود ايران را وادار به پذيرش درخواس��ت هاي 
غيرمتع��ارف آنان كنند. اش��اره مع��اون ظريف متوجه 
تحركات اخير اياالت متحده اس��ت كه مش��خصا بر سر 
اج��راي برجام س��نگ اندازي مي كند و عمال اين س��ند 

تاثيرگذار بين المللي را با خطر مواجه كرده است. 
غالمحس��ين دهقاني با بيان اينك��ه گروگانگيري و 
ربط برجام با مس��ائل غيرمرتبط و تهديد به خروج از آن 
غيرقابل قبول است، گفت: برجام با تهديد به خروج از آن 

از سوي يكي از اعضا درمعرض خطر قرار گرفته است. 
به گ��زارش »تعادل« به نقل از از مركز ديپلماس��ي 
عمومي و رسانه يي وزارت امور خارجه، دهقاني با شركت 

در نشست مقام هاي بلندپايه كنفرانس خلع سالح افزود: 
عمل نكردن كش��ورهاي صاحب س��الح هس��ته يي به 
تعه��دات حقوقي خود وفق ماده 6 معاهده عدم اش��اعه 
س��الح هاي هس��ته يي مبني بر انجام مذاكره براي خلع 
سالح هسته يي موجب ايجاد بحران عدم اعتماد نسبت 
به ظرفيت و قابليت اين معاهده درمورد تحقق خلع سالح 
هس��ته يي ش��ده و اين معاهده را تحت فشار شديد قرار 

داده است. 

 برخورد دوگانه با خلع سالح هسته اي
مع��اون وزي��ر خارج��ه تصري��ح ك��رد: در حالي كه 
هيچ پيش��رفتي در زمينه خلع س��الح هس��ته يي پديد 
نيامده اس��ت، كش��ورهاي دارنده س��الح هاي هسته يي 
حتي در روندي غيرمترقبه در حال پيش��رفت س��ريع و 
سرمايه گذاري ش��ديد در زمينه نوسازي اين تسليحات 
و توسعه نيروهاي هس��ته يي خود با توليد كالهك هاي 
هسته يي نوين و موثر تر هستند. به طور مثال امريكا برنامه 
س��رمايه گذاري خود به ميزان ۱.۲5 تريليون دالر ظرف 
3۰ س��ال آينده را براي جايگزيني و نوسازي زراد خانه 
هسته يي خود اعالم كرده كه اين مساله به شدت موجب 

نگراني است. 
دهقاني افزود: نقش و اهميت سالح هاي هسته يي در 
سياس��ت هاي امنيتي و نظامي و دكترين هاي هسته يي 
كشورهاي دارنده به شكل خطرناكي افزايش يافته است. 
اخيرا رييس جمهوري امريكا به طور آشكار و غيرمسووالنه 
و با افتخار اعالم كرده كه دكمه استفاده از زرادخانه اين 

كشور بسيار بزرگ تر از ديگران است. 
او خاطرنش��ان ك��رد: نباي��د فرام��وش كني��م ك��ه 
سياست هاي بي پروا و بيانيه هايي كه بر نقش سالح هاي 
هس��ته يي به عنوان تضمين كننده امنيت كش��ور دارنده 
تاكيد دارند، داراي پيامد هاي ناگوار ازجمله تشويق اشاعه 
سالح هاي هس��ته يي و موجبات افزايش احتمال تقابل 
هس��ته يي و جنگ خواهد شد. آش��كار است كه يكي از 
ش��اهد مثال هاي اين وضعيت خطر جنگ هسته يي در 

شبه جزيره كره است. 
دهقان��ي تاكيد كرد: وضعيت موجود ناش��ي از عدم 
اراده سياس��ي نزد اين دولت ها براي رها كردن دكترين 

بازدارندگ��ي هس��ته يي و توازن ترور هس��ته يي اس��ت. 
دارندگان بايد به درك اين واقعيت حس��اس برسند كه 
همه در يك محيط امنيتي جهاني شده زندگي مي كنيم 
كه خطر و تداوم پارادايم جنگ سرد بر پايه قطبي كردن 
جهان به دو دسته دارا كه مجهز به سالح هسته يي براي 
حفظ امنيت خود اس��ت و در تالش اس��ت امنيت خود 
را به هزينه ديگران تامين كند و كش��ورهاي فاقد سالح 
هسته يي، ديگر سپري ش��ده و تداوم اين رهيافت ديگر 

قابل تحمل نيست. 

 مالكيت سالح هسته اي غيرقابل قبول است
مع��اون امور حقوقي و بين الملل��ي وزير امور خارجه 
تاكيد كرد: براي ايران مذموم بودن سالح هاي هسته يي 
براساس تعاليم ديني امري است كه مالكيت آن نه تنها 
موجب تفاخر نيست، بلكه برعكس براساس فتواي مقام 
معظم رهبري، توليد، مالكيت، كاربرد و تهديد سالح هاي 
هس��ته يي امري غيرمش��روع، صدمه زننده و خطرناك، 

حرام و گناه بزرگي به شمار مي رود. 
او با اش��اره به نظ��ام امنيت در دنياي جهاني ش��ده 
اظهار داش��ت: امروزه در دنياي جهاني شده، سالح هاي 
هس��ته يي به عنوان ابزار انهدام جمعي بشريت -كه بايد 
به طور كامل منهدم ش��وند- تلق��ي مي گردند، زيرا اصل 
وجود اين تس��ليحات موجب تضعيف اصول مصرحه در 
منشور ملل متحد در مورد حقوق مساوي تمام كشورها 
در زمينه صلح و امنيت بين المللي ش��ده كه امنيت هر 
كشور براساس چارچوب هاي اساسي حقوق بشر و مباني 
حقوق بين الملل بشردوستانه در آنها تضمين شده است. 
او اضاف��ه كرد: به عنوان يك��ي از حاميان پايدار خلع 
سالح هس��ته يي، ايران داراي منافع اساسي و متعهد به 
اقدامات عدم اشاعه سالح هاي هسته يي و ساير سالح هاي 
كش��تار جمعي است. اين سياس��ت داراي مباني عقلي، 

حقوقي و مذهبي است. 
دهقاني گفت: براس��اس اين اعتق��اد محكم بوده كه 
ايران هم اكنون عضو تمام معاهدات مرتبط با سالح هاي 
كش��تار جمعي اس��ت و پيش قدم جهانشمولي معاهده 
عدم اش��اعه سالح هاي هس��ته يي و ايجاد منطقه عاري 
از سالح هاي هس��ته يي در خاورميانه بوده است. از سال 

۱۹۷4 مي��الدي اي��ران در پ��ي ايجاد منطق��ه عاري از 
سالح هاي هسته يي در خاورميانه بوده، ليكن هنوز رژيم 
صهيونيستي -تنها غيرعضو اين معاهده- عمال مانع تمام 
تالش هاي منطقه يي براي تحقق اين هدف بوده اس��ت. 
دهقاني افزود: مالكيت س��الح هاي هس��ته يي از س��وي 
رژيم صهيونيس��تي كه داري سابقه تاريك تجاوز، اشغال 
و جنايت جنگي اس��ت، تهديدي وج��ودي براي امنيت 
كشورهاي فاقد سالح هاي هسته يي در خاورميانه است. 

او تاكيد كرد: برنامه س��الح هاي هسته يي اسراييل 
ماحصل به كار گيري اس��تاندار دهاي دوگانه از س��وي 
تعدادي از دارندگان به ويژه امريكا و شكست امريكا در 
ايفاي تعهداتش وفق هنجار هاي عدم اش��اعه و ناديده 
گرفتن تعهدات حقوقي و ع��دم پايبندي به آنها بوده 

است. 
دهقاني تصريح كرد: به طور مداوم اصرار كرده ايم كه 
هنجارهاي عدم اشاعه بايد به صورت جهانشمول و بدون 
استثنا اجرا شوند. اين گونه درك مي شود كه دارندگان بر 
اين باور هس��تند كه چون معاهده عدم اشاعه هسته يي 
تمديد نامحدود ش��ده، ديگر نيازي نيس��ت كه آنها در 
مورد حفظ زرادخانه هاي هسته يي به خود زحمت اقناع 
كشورهاي ندار و مخالف اين تسليحات را بدهند. چنين 
محاسبه غلطي موجب تخطئه تماميت و ارزش معاهده 

عدم اشاعه سالح هاي هسته يي مي گردد. 
دهقان��ي در مورد پايبندي اي��ران به توافق برجام 
تصري��ح كرد: تعهد پايدار و مش��اركت فعال ايران در 
مباحث خلع س��الح هسته يي و عدم اشاعه با تحميل 
يك بحران س��اختگي موجب زحمات زي��ادي براي 
كش��ور ما طي سال هاي اخير ش��د. ليكن اين بحران 

نابجا هرگز موجب نش��د كه تعهدات ما به خلع سالح 
هسته يي خدشه دار شود. 

معاون ظريف اظهار داش��ت: براي رفع اين بحران 
غيرضروري، وارد مذاكرات سنگيني شديم كه حاصل 
آن برج��ام به عن��وان موفقي��ت تاريخي ديپلماس��ي 
چندجانبه بود. ماحص��ل عمده برجام براي رژيم عدم 
اش��اعه س��الح هاي هس��ته يي، ايجاد يك مدل براي 
فيصل��ه تكنيكي و مس��ائل پيچيده سياس��ي بود كه 
به طور وسيعي اكنون از سوي جامعه بين المللي مورد 

تمجيد قرار گرفته است. 
او در مورد نقض عهد امريكا در مورد برجام تاكيد كرد: 
در حالي كه ايران به طور كامل به اين توافق طي دو سال 
گذشته پايبند بوده به اجراي كامل تعهدات خود پرداخته 
اس��ت و اين پايبندي به طور مكرر طي ۱۰مورد گزارش 
س��ازمان بين المللي انرژي اتمي مورد راس��تي آزمايي و 
تاييد قرار گرفته اس��ت، امريكا مكررا تعهدات خود طبق 
اي��ن توافق را با تصويب سياس��ت ها، بيانيه هاي منفي و 
كار ش��كني نقض كرده و در پي مح��روم كردن ايران از 

استيفاي منافع حاصل از اين توافق بوده است. 
دهقاني افزود: گروگان گيري و ربط برجام با مس��ائل 
غيرمرتبط و تهديد به خروج از آن غيرقابل قبول اس��ت. 
برجام با تهديد به خروج از آن از س��وي يكي از اعضا در 
معرض خطر قرار گرفته است. پاسخ ما به اين تهديد كه 
يا بايد برجام دوباره مذاكره ش��ود ي��ا امريكا از آن خارج 
مي شود روش��ن و صريح است؛ خير، برجام قابل مذاكره 
مجدد نيست. موضع امريكا در مورد برجام اين پيام را به 
دنيا منتقل مي كند كه امريكا يك كشور قابل اعتماد در 

توافق هاي دو يا چندجانبه نيست.
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چهرهها

 محمدج��واد ظري��ف وزي��ر ام��ور 
خارجه كش��ورمان، در ديدار با ش��وراي 
رياس��ت جمهوري بوس��ني و هرزگوين 
با بي��ان اينكه اف��راط هي��چ ارتباطي با 
اس��الم و اديان ديگر ندارد، گفت: مبارزه 
ايدئولوژيك و فرهنگي با انديش��ه افراط 

بايد از اولويت ها باشد. 
به گ��زارش »تعادل« به نقل از مركز 
ديپلماس��ي عمومي و رسانه يي وزارت امور خارجه، در اين ديدار باقر 
عزت بگوويچ عضو شوراي رياست جمهوري بوسني وهرزگوين ضمن 
خوشامدگويي به وزير امور خارجه ايران به حمايت هاي ايران از ملت 
بوسني در دوران سختي ها اش��اره كرد و افزود: ملت بوسني از همه 

قوميت ها اين حمايت ها را فراموش نمي كند. 
بگووي��چ اف��زود: رواب��ط سياس��ي و فرهنگ��ي دو كش��ور در 
س��طح مطلوبي اس��ت اما روابط اقتصادي به موازات آنها توسعه 
نيافت و اكنون كه تحريم هاي ايران برداش��ته ش��ده، زمينه براي 
جهش روابط تجاري آماده ش��ده اس��ت. درخصوص روابط بانكي 
و تس��هيالت رواديدي هم در حال كار هس��تيم و حتما موانع را 
برط��رف مي كنيم. وزير امور خارجه ايران هم ضمن ابالغ س��الم 
رييس جمهوري كشورمان و با اش��اره به هيات تجاري همراهش 
اظهار داش��ت: اميدواريم اين سفر و همايش تجاري، شروع خوبي 
براي تحرك بخشيدن به روابط اقتصادي دو كشور باشد. وزير امور 
خارجه با برشمردن زمينه هاي همكاري افزود: ايران مي تواند يك 

تامين كننده مطمئن انرژي براي بوسني وهرزگوين باشد. 

 متن افراط هيچ ارتباطي با اسالم و اديان 
ديگر ندارد

علي مطهري نايب رييس مجلس دهم 
گفت: عده يي خيابان را مي بندند و ما با 
آنها مذاكره مي كنيم و اين خيلي جالب 
نيست. نبايد نس��بت به اين افراد رأفت 
نش��ان داد، چراكه با روش غيرمقتدرانه 
نمي ت��وان در مقاب��ل كس��اني كه نظام 
عمومي را برهم زدند، رافت نش��ان داده 

و مذاكره كرد. 
به گزارش ايسنا، علي مطهري طي سخناني در شانزدهمين كنگره 
سراسري حزب مردم ساالري با تاكيد بر اينكه در شرايط ويژه يي قرار 
داريم و عده يي مي خواهند القا كنند كه ما به بن بس��ت رسيده ايم و 
هيچ راهي غير از اينكه از آرمان هاي خود دست  برداريم، وجود ندارد، 
اظهار كرد: اين طور نيس��ت كه اگر به مش��كالتي برخورديم، بايد در 
آرمان هاي اوليه خود تجديدنظر كنيم بلكه ممكن است در جاهايي 
كاستي هايي در انتخاب روش ها وجود داشته باشد كه ما بايد بعضي 
روش هاي خود را اصالح كنيم. او ادامه داد: اخيرا رهبر معظم انقالب 
توصيه كرده اند كه نهادهاي نظامي، از بنگاه هاي اقتصادي غيرمرتبط 
بي��رون بيايند و وزير دفاع هم اين موضوع را اعالم كرد. اين نش��ان 
مي دهد كه احساس اصالح امروز وجود دارد. مطهري تاكيد كرد: علت 
اينكه ما در ورود به بازار قطر و روسيه زماني كه دچار بحران شدند، 
موفق نبوديم، كوچك بودن بخش خصوصي است كه نمي توانستند 
با كشورهايي مانند تركيه رقابت كنند و تركيه به سرعت بازار قطر و 
روسيه را تصاحب كرد. بخش خصوصي ما كوچك است و فعال نيست 

و رقابت به معناي واقعي در آن وجود ندارد. 

 بايد بعضي روش هاي خود 
را اصالح كنيم

خطيب موقت نماز جمعه اين هفته 
تهران تاكيد كرد: در هفته هاي گذش��ته 
ش��اهد دو جريان بوده اي��م. يك جريان، 
ترويج بدحجابي، شل حجابي و بي حجابي 
اس��ت و جريان ديگر كه مي خواهد اين 
مس��ائل را عادي ك��رده و تئوريزه كند. 
اين جري��ان گناهش بدتر از بدحجاب ها 

و بي حجاب هاست. 
به گزارش ايلنا، حجت االس��الم سيداحمد خاتمي ظهر ديروز در 
خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران با اشاره به مساله حجاب گفت: 
در هفته هاي گذش��ته ش��اهد دو جريان بوده ايم. يك جريان، ترويج 
بدحجابي، شل حجابي و بي حجابي است و جريان ديگر كه مي خواهد 
اين مسائل را عادي كرده و تئوريزه كند. اين جريان گناهش بدتر از 

بدحجاب ها و بي حجاب هاست. 
او ادامه داد: اين افراد قانون را زيرس��وال مي برند. اين جماعت 
اگر قدرت پيدا كنند به حجاب اختياري هم مي گويند نه كما آنكه 
قبله آمال آنها اروپاست. صحبت از حجاب اجباري و غيراجباري 
نيس��ت، صحبت از قانون خداست. همه فقها مي گويند حجاب از 
ضروريات دين است. البته خانم هاي متدين ما گوش به حرف هاي 
اين افراد نمي دهند. خاتمي اضافه كرد: مسوول محترمي مي گويد 
در عرصه دفاعي از كسي اجازه نمي گيريم و هر چيز براي كشور 
الزم باشد آن را تهيه مي كنيم و موشك هم مي سازيم كه موضع 
س��تودني اس��ت. بانك مرك��زي در بخش��نامه يي مي گويد ثبت 

سفارش با دالر امريكا ممنوع است. بارك اهلل.

شاهد دو جريان براي شل حجابي و عادي كردن 
آن هستيم

س��خنگوي وزارت كشور اعالم كرد: 
خانه احزاب و سمن ها در استان ها طبق 
منشور گفت وگوي سياس��ي راه اندازي 

مي شود. 
ب��ه گ��زارش ايس��نا، سيدس��لمان 
س��اماني ب��ا اش��اره ب��ه ابالغ منش��ور 
گفت وگوي سياس��ي به اس��تانداران از 
س��وي وزير كشور اظهار داشت: يكي از 
اهداف اجراي اين منشور فراهم آوردن فرصت گفت وگو براي تمام 
جريان هاي سياسي به صورت برابر است تا در فضايي توام با همدلي 
نيز مطالبات، انتقادات و پيشنهادات مردم و تشكل ها براي اداره هر 
چه بهتر امور كشور بيان شود. سخنگوي وزارت كشور با بيان اينكه 
براساس اين منشور و براي ايجاد بستر مناسب براي تحقق گفت وگو 
و تفاهم س��ازنده بين جريانات، تش��كل ها، اصناف و سمن ها خانه 
احزاب و سمن ها در تمام اس��تان هاي كشور ايجاد مي شود، افزود: 
دول��ت خود را در ايجاد فضاي گفت وگو و تعامل پيش��گام مي داند. 
فضاي گفت وگو نبايد اين گونه ترس��يم شود كه عده يي تنها خود را 
مطالبه گر و ديگران را تنها پاس��خگو بدانند، لذا در اين ميان، همه 
بايد تكاليف و حقوق خود را ش��ناخته و در اعتالي ايران اس��المي 

نقش آفريني داشته باشند. 
س��اماني گفت: ب��ا ايجاد فضاي گفت وگو مي ت��وان از نظرات 
نخبگان و جريانات و تش��كل ها و س��من ها بازخورد مناسبي در 
اجراي برنامه ها و سياس��ت هاي كش��ور دريافت كرد و نسبت به 

اصالح يا تقويت آنها اقدام كرد.

 اقدام مهم دولت در راه اندازي خانه احزاب
و سمن ها در استان ها 

حض��رت آي��ت اهلل خامنه اي رهبر معظ��م انقالب 
اس��المي ظهر روز پنج ش��نبه در دي��دار وزير اوقاف و 
جمعي از علماي سوريه با اشاره به حمايت جمهوري 
اس��المي از س��وريه در خط مقدم مبارزه با دشمنان 

اس��الم، پي��روزي را از آِن ملت ه��اي مومن و مجاهد 
خواندن��د و با تاكيد بر لزوم پافش��اري بر مش��تركات 
اسالمي، گفتند: اميدواريم همگي آن روزي را ببينيم 

كه شما در قدس نماز جماعت مي خوانيد. 

به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم 
رهبري، حضرت آيت اهلل خامن��ه اي با تجليل از آقاي 
بشار اسد رييس جمهور سوريه، افزودند: سوريه امروز 
در خ��ط مقدم قرار دارد، بنابراين وظيفه ما حمايت از 
ايستادگي سوريه است، البته آقاي بشار اسد در چهره 
يك مبارز بزرگ ظاهر ش��د و ب��دون ترديد و باثبات 

ايستاد كه اين براي يك ملت بسيار مهم است. 
ايش��ان ذل��ت برخ��ي ملت ه��ا را ناش��ي از ذلت 
رهبران ش��ان دانس��تند و با تاكيد بر اينكه دشمن در 
مقاب��ل ملت عزتمن��دي كه رهبران آن ب��ا افتخار به 
اسالم و هويت شان احساس عزت مي كنند، هيچ كاري 
نمي تواند بكند، خاطرنش��ان كردند: انقالب اس��المي 
ايران در حالي وارد 4۰ سالگي شد كه از روز اول همه 
قدرت هاي درجه يك دنيا همچون امريكا، شوروي، ناتو 
و ارتجاع منطقه متحد شدند تا جمهوري اسالمي را از 

بين ببرند، اما اين انقالب ماند و رشد كرد. 
رهبر معظم انقالب اسالمي در تبيين اين واقعيت 
اميدبخش و قدرت دهن��ده افزودند: ماندگاري انقالب 
ملت ايران نش��ان داد آنچه امريكا، اروپا و قدرت هاي 

اتمي دنيا مي خواهند، لزوما ش��دني نيست و اگر همه 
م��ا و عناصر جبهه مقاومت در منطقه قاطع باش��يم، 

دشمنان هيچ غلطي نمي توانند بكنند. 
ايشان الزمه پيروزي را ايمان و مجاهدت دانستند و 
گفتند: پيروزي متعلق به مومِن مجاهد است و وظيفه 
ما حمايت و دفاع از اس��الم و حركت اس��المي است، 
بنابراين بايد اختالفات را كنار بگذاريم و به افرادي كه 
برخالف وحدت حركت و اقدام مي كنند اگر وابسته به 
سياست هاي جهاني و استكباري نيستند، بي اعتنايي 
كنيم. حضرت آيت اهلل خامنه اي، وظيفه امت اسالمي 
در قب��ال اختالف افكني هاي ناش��ي از سياس��ت هاي 
استكباري همچون اقدامات سعودي ها را مقابله قاطع 
خواندن��د و گفتند: ما آن ش��يعه يي را كه لندن و آن 
سني اي را كه امريكا و اسراييل از او حمايت كند قبول 
نداريم زيرا اسالم با كفر، ظلم و استكبار مخالف است. 
ايش��ان با تاكيد بر مشتركات اسالمي افزودند: 
اميدواريم همه ما آن روزي را ببينيم كه ش��ما در 
قدس نماز جماعت مي خواني��د و آن روز نيز دير 
نخواهد بود و به زودي خواهد آمد چه امثال ما باشند 

يا نباشند. رهبر معظم انقالب اسالمي خاطرنشان 
كردند: چند سال پيش رژيم صهيونيستي مي گفت 
ايران را تا ۲5 سال آينده چنين و چنان مي كنيم 
كه همان موقع گفتم شما ۲5 سال ديگر را درك 
نخواهيد كرد. پيش از سخنان رهبر معظم انقالب 
اس��المي، عبدالستار الس��يد وزير اوقاف سوريه با 
ابالغ سالم بشار اس��د رييس جمهوري سوريه به 
رهب��ر معظم انقالب اس��المي و ملت بزرگ ايران 
گفت: مراتب تقدير و س��پاس ملت سوريه را براي 
مواضع مقتدرانه جمهوري اسالمي ايران در دفاع 
از حق و مقابله با تروريسم صهيونيستي-تكفيري 

اعالم مي كنيم. 
وزير اوقاف س��وريه افزود: جمهوري اسالمي ايران 
خط مقاومت در برابر زورگويان را از تهران تا دمش��ق 
و لبنان امتداد داده اس��ت و اين وظيفه مهمي را براي 
ما به وجود آورده تا به عنوان يد واحد براي آزادس��ازي 

قدس برنامه ريزي كنيم. 
وي گف��ت: ما به وعده الهي براي نصرت مجاهدان 
و صابران و به رهبري جنابعالي ايمان و اعتقاد داريم. 

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار وزير اوقاف و جمعي از علماي سوريه: 

آن روز كه نماز جماعت را در قدس بخوانيد  به زودي خواهد آمد
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3 كالن
جمع آوري ۶۰ هزار دسته چك 
با مكانيزه شدن حساب خزانه 

 وزي��ر ام��ور اقتص��ادي و دارايي از جم��ع آوري بيش از
۶۰ هزار دس��ته چك با مكانيزه شدن حساب خزانه كشور 
خبر داد.  به گزارش ايبنا، مسعود كرباسيان درباره مكانيزه 
شدن حس��اب خزانه كش��ور اظهار كرد: يكي از مشكالت 
دس��تگاه هاي اجرايي اين بود كه اين دستگاه ها دسته چك 
داش��تند و براي وصول بايد به ته��ران مراجعه مي كردند تا 
ما دس��تور وصول واريز آن را از س��وي خزانه داري كش��ور 
اع��الم مي كردي��م.   وي افزود: اما اكنون با مكانيزه ش��دن 
سيستم ديگر چك حذف و بيش از ۶۰ هزار دسته چك نيز 

جمع آوري و پرداخت ها به لحظه شده است. 
وزير امور اقتص��ادي و دارايي در ادام��ه توضيح داد: به 
عنوان مثال همواره با سيستم قبلي سازمان ماليات در يك 
استان پول را دريافت مي كردند و به حسابي مشخص واريز 
و نگهداري مي ش��د.  كرباس��يان افزود: اما با نگهداري پول 
در اين حس��اب ها، خزانه كشور با مشكالتي مواجه بود كه 
خوشبختانه با مكانيزه شدن اين سيستم تمام اين مشكالت 

رفع و واريز پول ها لحظه يي شده است. 

 خريد 5 دستگاه 
»ايكس ري« خودرويي 

گمرك ايران براي تجهيز بيش��تر گمركات كش��ور به 
امكانات كنترلي پيش��رفته 5دس��تگاه ايكس ري خودرويي 
جدي��د مي خرد.  به گزارش »تع��ادل« از گمرك جمهوري 
اس��المي ايران، برپايه برنامه جديدي كه از س��وي معاونت 
توس��عه مديريت و منابع گمرك ايران در روزهاي گذشته 
كليد خورد، آگهي خريد 5دس��تگاه ايك��س ري خودرويي 
ويژه ماش��ين هاي سبك در گمرك منتشر شد.  پيش بيني 
مي شود، همه اين ايكس ري ها طبق برنامه ريزي هاي به عمل 

آمده از محل توليدات داخلي تامين شود. 
بر پايه اين گزارش، گمرك ايران پيش از اين ۶ دستگاه 
ايكس ري كاميوني و كانتينري ثابت به توليدكنندگان داخل 
سفارش داده بود كه تعدادي از اين دستگاه هاي ايكس ري 

در مرحله توليد نهايي و جانمايي است. 
تعداد 5دس��تگاه از اين ايكس ري ه��ا در وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در مرحله تحويل و جانمايي است 
و يك دستگاه ديگر نيز به سازمان انرژي اتمي سفارش داده 

شده و در مرحله توليد است. 
همچني��ن گمرك ايران 2دس��تگاه ايكس پرس��رعت 
كاميوني بس��يار پيش��رفته در ماه هاي گذشته طبق برنامه 
خريداري كرد كه يكي از اين دس��تگاه ها در گمرك شهيد 

رجايي بندرعباس به بهره برداري رسيد. 
اين دس��تگاه هاي ايكس ري بس��يار پيش��رفته است و 
مي توانند در هر 3۰ ثانيه تصاوير هر كاميون را اسكن كنند. 
با نصب تجهيزات جديد در گمرك شهيد رجايي بندرعباس 
اكن��ون هم��ه نيازمندي ه��اي اين گمرك تحت پوش��ش 

تجهيزات كنترلي پيشرفته ايكس ري قرار گرفته است. 
تع��داد ديگري دس��تگاه ايكس ري كاميون��ي نيز براي 
نصب در گمركات طبق برنامه در حال انجام است كه البته 
تعدادي از اين دستگاه ها جزو تعهدات ديگر سازمان هاست. 

اخبار كالن

اقتصاددانان در جلسه اخير موسسه مطالعات دين و اقتصاد مطرح كردند

در هم تنيدگي اقتصاد، سياست و اجتماع
 گروه اقتصادكالن| 

جلس��ه هفته گذش��ته موسس��ه مطالعات دين 
و اقتص��اد به معرفي كتاب »مرزه��اي نو در اقتصاد 
سياس��ي بين المل��ل« نوش��ته »راب��رت گيلپي��ن« 
اختص��اص ياف��ت ك��ه در آن »فرش��اد مومني« و 
»عل��ي  ديني تركماني« مباحث��ي را در مورد اقتصاد 
سياس��ي ايران و همچنين گزيده يي از سرفصل هاي 
عنوان شده در كتاب را مطرح كردند. فرشاد مومني 
اقتصاددان نهادگراي كشورمان در ابتداي اين جلسه 
به بررسي ساختار اقتصاد سياسي ايران پرداخت و با 
طرح پيوستگي اوضاع سياسي، اقتصادي و اجتماعي 
گفت: »وقتي اوضاع اقتصادي خوب نيست، به معناي 
اين است كه سيس��تم اقتصادي به عنوان نمودي از 
هم��ه عرصه هاي ديگر حيات جمعي هم مي تواند در 
نظر گرفته شود. در عين حال وقتي اوضاع اقتصادي 
و سياسي به صورت همزمان خوب نيست، معناي آن 
اين است كه وضعيت اجتماعي هم مطلوب نيست.«

اي��ن اقتصاددان افزود: »اگر امكان دسترس��ي به 
آمارهاي اجتماعي و آمارهاي مربوط به آس��يب هاي 
اجتماعي وجود داش��ت، همه متوجه مي ش��دند كه 
اوض��اع حي��ات اجتماعي م��ا اگر به مرات��ب بدتر از 
اوضاع اقتصادي و سياس��ي نباشد، بهتر هم نيست. 
مساله بسيار اساس��ي در اين زمينه اين است كه در 
اقتصاد سياسي رانتي زندگي مي كنيم و در چارچوب 
مناس��بات رانتي بقا منوط به عدم ش��فافيت است. 
اين عدم ش��فافيت شكل هاي متنوع و پيچيده يي در 
ايران پيدا كرده است. ما با دستكاري مفاهيم روبه رو 
هستيم و متاس��فانه اين دستكاري ها به اندازه كافي 

مورد توجه قرار نمي گيرد.«

 عدم شفافيت در بستر اقتصاد رانتي
مومني با بيان اينكه در نظام آمار و اطالعات هم به 
شيوه هاي گوناگوني با عدم شفافيت روبه رو هستيم، 
اظهار كرد: »اينكه درباره هر مساله سرنوشت ساز در 
ايران داده هاي متفاوتي ارائه مي ش��ود، حكمت هايي 
دارد كه آن را مي توان از كانال رويكرد اقتصاد سياسي 
درك كرد. در گزارش ميزان رشد گروه نفت در ميان 
اجزاي توليد ناخالص داخلي در ايران در سال 1395 
يك تورش نزديك به 3۰درصدي در گزارش هاي بانك 
مركزي و مركز آمار ايران وجود دارد. اين چه حكمتي 
اس��ت كه بانك مركزي و مركز آم��ار به صورت يك 
در ميان گزارش هايي را منتش��ر مي كنند و ادعاهايي 
مي كنند بدون اينكه اجزاي اين ادعا مشخص شود.« 
وي با اش��اره به نقش عدم ش��فافيت ها در س��اختار 
اقتصاد سياس��ي كش��ور افزود: »آمارهاي��ي كه نظام 

تصميم گيري م��ا را در دام ميانگين ها قرار مي دهند، 
باعث شده است س��هل انگارانه و بي تفاوت از شرايط 
غيرمتعارف موجود عب��ور كنيم. طبيعتا اين برخورد 
س��هل انگارانه تنها از كانال اقتصاد سياس��ي رانتي و 
مناس��بات غيرش��فاف آن قابل درك است. اگر نظام 
تصميم گيري تصور كند كه رشد اقتصادي در مجموع 
بد نيس��ت و صنع��ت در حال بهبود اس��ت، ذهن ها 
معطوف به اين نمي ش��ود كه چرا موتور خلق ارزش 
افزوده در ايران تجارت پول و مناسبات ربوي است.« 
مومني با بيان اينكه براي فهم هر چه بهتر مناسبات 
و بايس��ته هاي واكنش ه��ا در فرآيند تصميم گيري و 
تخصيص منابع به رويكرد اقتصاد سياسي نياز داريم، 
افزود: »رويكرد اقتصاد سياس��ي رويكردي اس��ت كه 
ما را دعوت به ژرف انديش��ي مي كند تا به متغيرهاي 
اساسي بيشتر اهميت بدهيم. به دليل اينكه رويكرد 
اقتصاد سياسي رويكردي غايت محور است، مرز بين 
ادعاها و ش��عارها با واقعيت ها را بهتر درك مي كنيم. 
اي��ن رويكرد به جاي اينكه ب��ه فرآيندها توجه كند، 
ب��ه نتايج توجه مي كند و در نهايت با آش��كار كردن 
برندگان و بازندگان كمك مي كند كه حتي ادعاها را 

هم ارزيابي كنيم.«

  اقتصاد و سياست از هم جدا نيستند
در ادامه اين نشس��ت عل��ي ديني تركماني ديگر 
اقتص��اددان حاضر در جلس��ه به بررس��ي مهم ترين 
سرفصل هاي مطرح ش��ده در كتاب »مرزهاي نو در 
اقتصاد سياس��ي بين الملل« پرداخ��ت و گفت: »در 
دنياي امروز اقتصاد و سياس��ت از هم جدا نيس��تند. 
يكي از مس��ائلي ك��ه در اين كتاب بحث ش��ده اين 
است كه عملكرد ش��ركت هاي چندمليتي روي رفاه 
ميليون ها نفر تاثير مي گذارد و آن شركت چندمليتي 
يك پديده اقتصادي اس��ت؛ اما اتفاق مهم اين است 
كه روي سياست هم تاثير خود را مي گذارد. ساختار 
قدرت��ي كه ش��كل مي گي��رد و مرتبط با سياس��ت 
هم هس��ت، تاثي��رات جدي و قاب��ل توجهي را روي 

عملكردهاي اقتصادي مي گذارد.«
وي با اش��اره به نقش س��اختار ق��درت در توزيع 
عادالن��ه ث��روت در جه��ان اظه��ار كرد: »س��اختار 
قدرتي كه در مقي��اس جهاني وجود دارد تا چه حد 
دموكراتيك است، روي منافع و ثروتي كه در مقياس 
جهاني توليد مي ش��ود و بعد بين كشورها و ملت ها 
توزيع مي شود، تاثير مي گذارد. اينكه ثروت ها عادالنه 
توزيع مي ش��ود يا خير به اين مساله برمي گردد كه 

قدرت چانه زني كشورهاي جنوب در برابر كشورهاي 
شمال چقدر است.«

ديني تركماني به مثالي در اين رابطه اش��اره كرد 
و گفت: »س��ازمان تجارت جهاني بر خالف صندوق 
بين الملل��ي پول و بانك جهاني بر مبناي قاعده دالر 
عمل نمي كند. در اين دو نهاد امريكا س��هم بيشتري 
دارد و بر اين اس��اس قدرت تصميم گيري بيش��تري 
هم دارد. در حالي كه در س��ازمان تجارت جهاني هر 
كشور يك راي دارد و به اين اعتبار كشورهاي جنوب 
مي توانند اثرگذاري بيش��تري داش��ته باشند. اما در 
برخي مسائل هم سازمان تجارت جهاني در 1۰ سال 
گذشته به بن بست رسيد، از جمله يارانه هايي كه در 
كش��ورهاي پيشرفته به كشت و زرع و دامداري داده 
مي شود، مباني تعرفه يي و مباني مهاجرت نيروي كار 

است.« 
اين اقتصاددان افزود: »كش��ورهاي جنوب زماني 
مي توانند خواسته هاي خود را پيش ببرند كه قدرت 
چانه زني بيشتري داش��ته باشند يا اينكه كشورهاي 
ش��مال بپذيرند ك��ه منافع خودش��ان و نظم جهان 
در اين اس��ت كه چرخش ه��ا در عرصه بين الملل را 
بپذيرند. اين مس��ائل در حوزه سياس��ت و س��اختار 

قدرت مطرح مي ش��ود و تاثي��ر مهم بر حوزه اقتصاد 
مي گذارد.«

 فقدان ساختار قدرت توسعه خواه
ديني تركمان��ي ب��ا طرح اين س��وال ك��ه دليل 
عقب ماندگي اقتصادي ما نس��بت به تركيه چيست، 
اظهار كرد: »آيا دليل اين اس��ت ك��ه نظام بازار آزاد 
خوب نداشتيم يا اينكه دليل اوليه اين است كه دولت 
كارآمد و ساختار قدرت توسعه خواهي نداشته ايم كه 
بتواند هم بازار كارآمد را شكل دهد و هم منافع ملي 

ما را در عرصه منطقه يي و جهاني تامين كند؟«
وي در ادامه توضيح داد: »وقتي گفته مي ش��ود، 
مش��كل اصلي نبود دولت كارآمد اس��ت، چارچوبي 
براي آن طراحي مي ش��ود كه در ارتباط با س��اختار 
قدرت در اي��ران و رابطه دولت با نيروهاي اجتماعي 
است، در اين صورت نگاه اقتصاد سياسي حاكم است. 
اما اگر بگوييم كه مساله فقط اين است كه بازار شكل 
نگرفته اس��ت، راه حل بازي با تعرفه ها، تغيير قيمت 
حامل هاي انرژي، خصوصي سازي و... خواهد بود كه 

ناشي از نگاه اقتصادگرايانه تك بعدي است.«
اي��ن اقتصاددان با بيان اينك��ه كتاب »مرزهاي نو 
در اقتصاد سياس��ي بين الملل« هر دو نگاه تك بعدي 
اقتص��ادي و تك بع��دي سياس��ت گرايانه را به چالش 
مي كش��د و اين مساله را طرح مي كند كه سياست از 
اقتصاد جدا نيس��ت، افزود: »س��ه رويكرد واقع گرايي، 
نئوليبراليسم و س��اختارگرايي تاريخي در اين كتاب 
م��ورد بحث قرار گرفته اس��ت. مفه��وم محوري نگاه 
واقع گرايي امنيت و قدرت سياس��ي، رقابت و س��تيز 
دولت ها با هم است. اين نوع اقتصاد، سهم هزينه هاي 
نظام��ي از بودجه، نوع س��رمايه گذاري ها و بس��ياري 
مسائل ديگر را تعيين مي كند.« ديني تركماني توضيح 
داد: »رويكرد ليبرال��ي و نئوليبرالي به مباحث نظريه 
تجارت آزاد اسميت و ريكاردو برمي گردد و اقتصاددانان 
بازارگرا فرض را بر اين مي گذارند كه منافع اقتصادي 
ميان كش��ورها و ملت ها مهم ترين مولفه شكل گيري 
يك نظم جهاني اس��ت و اگر دولت ها س��راغ مداخله 
نروند، منافعي كه در س��طح جهاني به وجود مي آيد، 
حداكثر مي شود و اين منافع مي تواند به صورت برابر 
بين كش��ورها توزيع شود و منافع همگاني را به وجود 
بي��اورد.« وي افزود: »رويكرد س��اختارگراي تاريخي 
هم عمدتا نس��بت به نظم بين المللي شكل گرفته در 
چارچوب شيوه توليد سرمايه داري انتقاد دارد. تاكيد 
اكثر نويسنده ها اين است كه هر يك از اين رويكردها 
بخش��ي از واقعيت را بيان مي كند و الزم اس��ت كه با 

سنتزي از اين ديدگاه ها برخورد كنيم.«

 علي ديني تركماني فرشاد مومني
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نشان لياقت فدراسيون 
فرانسه به مديرعامل پاسارگاد

نش��ان لياقت كارآفريني فدراسيون ملي نخبگان 
فرانس��ه به عنوان باالترين نشان افتخاري اين كشور 
به مجيد قاسمي مديرعامل بانك  پاسارگاد اعطا شد. 
پاس��ارگاد،  بان��ك  ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي 
فدراس��يون مل��ي نخب��گان فرانس��ه )FFI(، پس از 
بررس��ي هاي كارشناسي اقتصادي در زمينه  مديريت 
نوآوران��ه مرتبط با فناوري هاي مالي و بانكي، نش��ان 
لياق��ت كارآفريني و گواهي افتخ��اري مديريت را به 
مديرعامل بانك  پاسارگاد اعطا كرد. گفتني است ثبات 
مديريتي، رويك��رد خالقانه و نوآوران��ه در مديريت، 
ابت��كار عمل و ارائ��ه راهبردهاي نوي��ن اقتصادي و 
اش��تغال زايي از ويژگي هاي متمايز بانك  پاس��ارگاد 
است و تاكنون افتخاراتي نظير »نشان عالي لياقت و 
مديريت نوآورانه گراند آفيسر اتحاديه اروپا«، »نشان 
بين المللي ش��واليه صنعت بانكداري« از سوي مركز 
تحقيقات و نوآوري اروپ��ا و همچنين عنوان »چهره 
ماندگار بانكداري ايران« به مجيد قاسمي مديرعامل 

بانك  پاسارگاد اختصاص يافته است. 

 مهر تاييد شهروندان
بر تاثيرگذاري بانك شهر

ش��هردار كالن ش��هر قزوين ب��ا تاكيد ب��ر اينكه 
بانك ش��هر تاكنون از تم��ام ظرفيت هاي خود براي 
آباداني كالن ش��هرها اس��تفاده كرده است، گفت: در 
حال حاضر ش��هروندان نيز با اعتماد به اين بانك بر 
تاثيرگذاري آن در توسعه شهرها مهر تاييد مي زنند. 
به گزارش مركز ارتباط��ات و روابط عمومي بانك 
شهر، علي صفري با بيان اينكه عدم تحقق درآمدهاي 
پايدار يكي از چالش هاي اصلي شهرداري هاي كشور 
اس��ت، اف��زود: مديريت ش��هرها با مش��كالت مالي 
فراواني مواجه هس��تند و در همين راستا قوانين بايد 
اصالح و به سمتي بروند كه درآمدهاي پايدار شهري 

افزايش يابد. 
وي تصريح كرد: خوش��بختانه اقدامات بانك شهر 
و حمايت هاي آن از ش��هرداري ها توانسته خأل عدم 
تحق��ق درآمده��اي پايدار را تا حدود بس��يار زيادي 

پركند. 
صفري با اش��اره به اينكه بانك ش��هر طي ساليان 
گذشته در چارچوب قوانين و مقررات بانك مركزي، 
حمايت از همه كالن ش��هرها را در دس��تور كار خود 
قرار داده است، خاطرنش��ان كرد: اقدامات اين بانك 
زمينه رونق پروژه هاي عمراني و حمل و نقل عمومي 

به ويژه مترو را فراهم آورده است. 
ش��هردار كالن ش��هر قزوين ب��ا تاكيد ب��ر اينكه 
حمايت هاي اي��ن بانك از مديريت ش��هري فقط به 
پروژه ه��اي عمراني محدود نش��ده و اي��ن بانك در 
پروژه ه��اي فرهنگي نيز حامي ش��هرها بوده اس��ت، 
خاطرنشان كرد: مديريت عالي بانك شهر با چالش ها 
و معضالت ش��هر ها به خوبي آشناس��ت و با توجه به 
شناخت از حوزه مديريت ش��هري برنامه هاي بسيار 
خوبي را براي حمايت از شهرداري ها به اجرا درآورده 

است. 
صفري در ادامه با بيان اينكه بانك ش��هر نعمتي 
براي ش��هر و ش��هروندان اس��ت، گفت: خوشبختانه 
هموطنان تاثي��ر حمايت هاي بانك ش��هر از آباداني 

شهرها را در زندگي روزمره خود شاهد هستند. 
همچنين در پي اس��تقبال مشتريان و شهروندان 
گرامي براي مراجعه به ش��عب بانك ش��هر و دريافت 
اوراق گواهي س��پرده ۲۰درصدي كه روز پنج ش��نبه 
۱۰ اس��فندماه آخرين فرصت استفاده از اين خدمت 
ب��ود، بان��ك ش��هر در اطالعيه ي��ي س��اعت كار روز 
پنج ش��نبه تمام شعب بانك شهر در سراسر كشور را 
ت��ا س��اعت ۱۶ تمديد كرد تا خدمات م��ورد نظر به 

شهروندان ارائه شود. 

 توزيع اسكناس نو
به مناسبت عيد نوروز

 بانك مركزي به مناس��بت عيد ن��وروز از طريق 
ش��عب منتخ��ب بانك هاي عام��ل اقدام ب��ه توزيع 

اسكناس نو در سراسر كشور مي كند. 
به گزارش روابط عموم��ي بانك مركزي، مديركل 
ريالي و نش��ر اين بانك با اعالم اين خبر افزود: توزيع 
اس��كناس نو در اس��تان تهران كه از روز يك ش��نبه 
۲۱ اسفندماه س��ال جاري آغاز مي شود با مشاركت 
بانك هاي عامل و از طريق ۷۰ شعبه منتخب مستقر 

در نقاط مختلف استان انجام خواهد شد. 
مس��عود رحيمي با بيان اينكه در خصوص اسامي 
بانك ه��اي عام��ل و ش��عب منتخب در نظ��ر گرفته 
ش��ده براي توزيع اس��كناس نو، اطالع رس��اني الزم 
طي روزهاي آتي ب��ه  عمل خواهد آمد، افزود: توزيع 
اس��كناس نو در ساير اس��تان ها تحت نظارت ناظران 
پولي بانك مركزي مس��تقر در مراكز اس��تان ها و از 

طريق شعب منتخب تعيين شده انجام مي شود. 
مديركل ريالي و نش��ر بانك مركزي در خصوص 
نوع اس��كناس هاي در نظر گرفته ش��ده براي توزيع 
گف��ت: اس��كناس هايي كه توزيع خواهد ش��د از نوع 
يك ه��زار تومان��ي، ۲ه��زار توماني و 5ه��زار توماني 
اس��ت، ضمن آنكه توزيع اسكناس ۱۰هزار توماني و 
ايران چك 5۰ هزار توماني نيز كه از اوايل اس��فندماه 
در بي��ن بانك ه��ا آغ��از ش��ده در روزه��اي پيش رو 
بيشتر ش��ده و از طريق شعب بانك ها و دستگاه هاي 

خودپرداز در اختيار مردم قرار خواهد گرفت. 
اي��ن مقام مس��وول در پاي��ان خاطرنش��ان كرد: 
با توجه ب��ه برنامه ريزي هاي به عم��ل آمده در حال 
حاضر ذخاير اس��كناس و ايران چك بانك مركزي از 
وضعيت مطلوبي برخوردار بوده و هيچ گونه مش��كلي 
ب��راي تامين وجوه نقد مورد نياز م��ردم در روزهاي 

پاياني سال وجود ندارد. 

اخبار

در نامه رييس كل بانك مركزي به وزير صنعت تصريح شد

دليل گراني دالر در بازار
گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري  

از آنجا كه دولت امريكا در ادامه تحريم هاي دالري 
س��ال هاي اخير، بخشي از تحريم ها در مورد مبادالت 
دالري را تكميل كرده در نتيجه دولت و بانك مركزي 
ب��ا هدف حذف و كاهش تقاضا ب��راي دالر همچنين 
كاهش مراجعه حضوري متقاضيان و بازرگانان به بازار 
ارز ب��ه دنبال اجراي برنامه هاي مختلف براي حذف و 

كاهش تقاضا براي دالر است. 
ب��ه گزارش »تعادل« به دنبال نوس��انات ماه هاي 
اخي��ر و افزاي��ش قيم��ت ارز و دالر، دول��ت و بانك 
مركزي ع��الوه بر اج��راي سياس��ت 3 گانه فروش 
اوراق س��پرده ريالي ۲۰درصدي، اوراق سپرده ريالي 
مبتن��ي ب��ر ارز و پيش فروش س��كه جهت كاهش 
فش��ار نقدينگي به بازار ارز، اخيرا نيز دو برنامه ديگر 
يعني ممنوعيت ثبت سفارش واردات كاال به صورت 
دالري همچنين راه اندازي سامانه نيما براي مراجعه 
صرافي ها و بازرگانان به اين س��امانه را در دستور كار 
ق��رار داده تا از اين طري��ق بتواند به حذف و كاهش 
تقاضاي دالر منجر ش��ده و كاهش خريد و فروش و 
مراجعه متقاضيان در بازار ارز و مراجعه به صرافي ها 
را موجب ش��ده و در نتيجه كاهش تقاضا و نرخ دالر 

را به همراه داشته باشد. 
ب��ر اين اس��اس ممنوعيت ثبت س��فارش واردات 
كاال با ارز دالر امريكا مهم ترين رويداد هفته گذش��ته 
در ح��وزه ارزي و تج��اري بود، اقدام��ي كه در صدور 
سياست گذاري صحيح مي تواند نقش دالر را در اقتصاد 

ايران به حداقل ممكن برساند. 
ثبت س��فارش ب��ه دالر امريكا درخواس��ت بانك 
مركزي از نهم اسفند ماه به روي واردكنندگان بسته 
ش��د؛ البته تا پيش از اين بانك ها به دليل اينكه ايران 
بر پايه تحريم هاي اوليه امريكا از چرخه تسويه دالري 
يا همان يوترن)U-TURN( حذف شده بودند و در 
عمل تج��ار در صورتي كه خواهان اس��تفاده از ارز از 
سيستم بانكي بودند، نمي توانستند سفارش خود را به 

دالر انجام دهند. 
با اين حال با رويكرد جديد بانك مركزي و وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت، واردكنن��دگان حتي اگر 
بخواهند از طريق سيستم صرافي ها، ارز مورد نياز خود 
را تامين كنند، نمي توانند از دالر امريكا استفاده كنند. 
آن گونه ك��ه »مهدي كس��رايي پور« مدي��ر اداره 
سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي به ايرنا توضيح 
داده است، سهم دالر در سبد تجاري كشور آنچنان باال 
نيس��ت و اين امر در مراودات تجاري بازرگانان ايراني 
مشكلي ايجاد نخواهد كرد. به گفته وي، واردكنندگان 
مي توانند در پرداخت ها و معامالت تجاري خود از ارز 
جايگزي��ن يا ارزهاي جهانرواي ديگر اس��تفاده كنند، 
دليلي ب��راي اس��تفاده از دالر در اين معامالت وجود 

ندارد. 

 نامه سيف به شريعتمداري براي حذف ثبت 
سفارش دالري 

در اي��ن زمينه رييس كل بانك مركزي در نامه يي 
به شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار 
آن ش��د كه براي حذف دالر از ثبت سفارش، دستور 
ممانعت از ثبت سفارش با دالر صادر شود زيرا به علت 
تداوم تحريم هاي اوليه اياالت متحده امريكا، دسترسي 
ش��بكه بانكي كشور به سيس��تم هاي دالري به طور 
كامل قطع اس��ت و ثبت س��فارش كاال با دالر امريكا 
به مفهوم اس��تفاده از شبكه صرافي براي تامين مالي 
واردات اس��ت و اين موضوع باعث افزايش تقاضا براي 

دالر در ش��بكه صرافي ها ش��ده و نرخ دالر را افزايش 
مي دهد. اين درحالي اس��ت كه سياست دولت حذف 
دالر و انتقال گردش مالي تجارت كش��ور از صرافي به 

شبكه بانكي كشور است. 
در نامه ريي��س كل بانك مركزي به وزير صنعت، 
مع��دن و تجارت آمده اس��ت: همچن��ان امكان ثبت 
 س��فارش واردات كاال با دالر امريكا در سامانه سازمان 
توسعه تجارت فراهم است درحالي كه سياست دولت 

حذف دالر از مبادالت است. 
به گزارش فارس در نامه ولي اهلل سيف، رييس كل 
بان��ك مركزي به محمد ش��ريعتمداري وزير صنعت، 
معدن و تجارت آمده اس��ت: حس��ب اطالعات واصله 
همچنان امكان ثبت س��فارش واردات كاال با ارز دالر 
امريكا در سامانه هاي سازمان توسعه تجارت مهيا بوده 
و درص��د قابل توجهي از مجموع ثبت س��فارش هاي 

انجام  شده با اين ارز صادر شده است. 
در اين نامه آمده اس��ت:درحالي كه به علت تداوم 
تحريم ه��اي اولي��ه اياالت متحده امريكا، دسترس��ي 
ش��بكه بانكي كشور به سيس��تم هاي دالري به طور 
كامل قطع اس��ت، ثبت س��فارش كاال با دالر امريكا 
به مفهوم اس��تفاده از شبكه صرافي براي تامين مالي 
واردات اس��ت. اين ش��رايط از يك سو سبب افزايش 
تقاضاي دالر امريكا در صرافي ها شده و از سوي ديگر 
در تناقض فاحش با تاكيدات مقام رياس��ت جمهوري 
مبني بر انتقال گردش مالي تجارت كشور از صرافي به 

شبكه بانكي كشور است. 
در اين نامه كه به تاريخ ۲4بهمن 9۶ از سوي سيف، 
ريي��س بانك مركزي خطاب به ش��ريعتمداري، وزير 
صنعت با رونوش��تي به حسن روحاني، رييس جمهور 
نوشته شده آمده است: با توجه به توضيحات ياد شده 
و نظر به اينكه سياس��ت ارزي كش��ور رويكرد حذف 
كامل دالر را در نظر دارد لذا خواهشمند است، دستور 
فرمايند به قيد فوريت از صدور ثبت سفارش براساس 

دالر امريكا ممانعت به عمل آورند. 
در اي��ن زمين��ه عضو هيات رييس��ه كميس��يون 
اقتص��ادي مجلس نيز گفت: اق��دام بانك مركزي در 

ممنوعيت استفاده از دالر امريكا در ثبت سفارش در 
واقع در راستاي تضعيف اين ارز در كشور است. 

سيدحسن حسيني شاهرودي درگفت وگو با خانه 
ملت با اشاره به ابالغيه بانك مركزي مبني بر ممنوعيت 
دالر امريكا در ثبت س��فارش اظهار كرد: اين حركت 
بان��ك مركزي در جهت كنترل ب��ازار ارز به خصوص 
دالر اس��ت كه اخيرا افزايش بي رويه داشته است جز 
اين موضوع، ممنوعيت دالر در ثبت س��فارش توجيه 
ديگري ندارد. البته اقدام بانك مركزي بايد مبتني بر 
برنامه مدون باشد تا براي تجار و واردكنندگان مشكلي 
به وجود نياورد با اين حال تصميم بانك مركزي براي 
ممنوعيت دالر امريكا در ثبت سفارش، حركت مثبت 
و رو ب��ه جلو براي تضعيف اين ارز در داخل كش��ور و 

جايگزيني ارز كشورهاي ديگر است. 
نماينده شاهرود در مجلس دهم بيان داشت: اين 
اقدام مي تواند فرصت جايگزيني ارز كشورهايي كه با 
آنها بيش��ترين مبادالت را داريم، فراهم كند. به عنوان 
مثال مي توان با كشورهاي چين، تركيه، روسيه، هند 
و كش��ورهاي ديگر كه آمادگي معامله ب��ا ارز خود را 

دارند، تجارت كرد. 
وي تاكيد كرد: با اين حال بايد بانك مركزي و دولت 
براي جايگزيني دالر در مبادالت ارزي از تجار حمايت 
 و تس��هيالتي ب��راي آنها درنظر بگيرند تا مش��كالت 
پ��ر پي��چ و خم مب��ادالت پولي و بانك��ي پيش روي 
واردكنندگان قرار نگيرد. از سوي ديگر انتظار مي رود 
كه بان��ك مركزي راهكاره��اي الزم ب��راي خروج از 
بن بست هاي احتمالي درراستاي ممنوعيت دالر امريكا 

از ثبت سفارش را پيش بيني و به كار گيرد. 

 تحوالت بازار ارز در هفته گذشته
از س��وي ديگر، بازار ارز در هفته يي كه گذش��ت 
شاهد رويارويي بانك مركزي و صرافي ها در نرخ گذاري 
دالر و ي��ورو بود. صرافان نرخ هاي عرضه ش��ده بانك 
مرك��زي از طريق صرافي هاي منتخب بانكي را قبول 
نداشتند و به بهانه دراختيار نداشتن ارزهاي عمده دالر 
و يورو، از فروش آنها ب��ه خريداران امتناع مي كردند. 

برخ��ي صرافي ها ه��م نرخ ها را از تابل��وي خود پاك 
كردند و فقط خريدار يورو بودند. همين امر سبب شد 
تا صرافي هاي منتخب بانك مركزي، روزهاي شلوغي 
را در هفته گذشته پشت سر بگذارند زيرا مردم مجبور 
بودند ارز مورد نياز خود را تنها از آنها خريداري كنند. 
اي��ن روي��ه س��بب ش��د ت��ا براس��اس نرخ هاي 
فروش صرافي ه��اي بانكي، قيم��ت دالر در محدوده 
44۰۰توم��ان و ي��ورو 54۰۰ تومان باق��ي بماند اما 
صراف��ان در نرخ گذاري ه��اي بين صنفي خود قيمت 
دالر را 4۷۰۰توم��ان و نرخ يورو را 5۷۰۰ تومان اعالم 

مي كردند. 
در اين پيوند صمد كريمي مدير اداره صادرات بانك 
مركزي با اعالم اينكه همه تقاضاهاي واقعي ارز توسط 
صرافي هاي منتخب بانكي و مجاز متناسب با شرايط 
بازار پوشش داده مي شود، از متقاضيان ارز خواست از 

مراجعه به دالالن و سوداگران پرهيز كنند. 
صرافي ه��اي مجاز خري��دار ارز مي توانند روزانه تا 
سقف ۱۰۰هزار دالر امريكا و ۱۰۰ هزار يورو به صورت 
اس��كناس از صرافي هاي منتخ��ب بانكي خريداري و 
نس��بت به فروش آن به متقاضيان اقدام كنند. ضمن 
اينكه آنها مي توانند در صورت فروش به موقع، نسبت 
به خري��د بخش هاي بع��دي ۱۰۰هزار تايي اس��عار 
)ارزه��اي خارجي( مزبور و تزريق در بازار ارز كش��ور 

اقدام كنند. 

 پيوستن صرافي ها به »نيما« با هدف كاهش 
مراجعه حضوري بازرگانان به بازار 

 از سوي ديگر، بانك مركزي با هدف كاهش مراجعه 
متقاضيان ارز به ب��ازار و صرافي ها، به دنبال راه اندازي 
سامانه نيما است. صرافي هاي مجاز و تضامني از طريق 
سنا به درخواس��ت هاي خريد يا فروش ارز دسترسي 
دارند و همچنين مي توانند از خدمات رايگان نيما براي 
برقراري ارتباط با متقاضيان، ارائه پيش��نهاد و جذب 
تقاضاها، بدون نياز به مراجعه حضوري استفاده كنند. 
هدف بانك مركزي از گسترش فعاليت نيما و پيوستن 
صرافي ها به س��امانه نيما، كاه��ش مراجعه حضوري 

متقاضي��ان ارز و بازرگانان به صرافي ها و مبادله ارزي 
از طريق س��امانه نيما و خريد و ف��روش ارز از طريق 

سامانه نيما است. 
نشست آموزش��ي آشنايي با س��امانه نيما »نظام 
يكپارچه معامالت ارزي« براي تش��ريح جزييات اين 
سامانه براي صرافي هاي بانك ها و تبادل نظر، در بانك 

مركزي برگزار شد. 
تامين الكترونيكي نياز هاي ارزي بازرگانان از بازار 
آزاد توسط صرافي هاي مجاز هدف اصلي سامانه نيما 
اس��ت و امكان مديريت بازار ارز براي سياس��ت گذار، 
تس��هيل در فرآيند تامين ارز و فعاليت ش��فاف براي 

متقاضيان ارز از طريق آن فراهم مي شود. 
نيازهاي ارزي بازرگانان تحت عنوان درخواس��ت 
تامين ارز، ش��امل اطالعاتي اعم از مش��خصات كلي 
درخواس��ت خري��د ارز، اطالع��ات ارز درخواس��تي، 
مش��خصات حس��اب مقصد براي حواله و مشخصات 
متقاض��ي در اين س��امانه ثبت و ب��ه تامين كنندگان 
مج��از نمايش داده مي ش��ود و آنها پس از مش��اهده 
درخواس��ت ها مي توانند پيشنهاد خود را در مورد آنها 
ثبت كنند. در صورت انتخاب پيشنهاد توسط بازرگان 
و تكميل فرآيند مربوطه، معامله انجام و ارز مورد نياز 

تامين مي شود. 
بانك مركزي براساس آيين  نامه اجرايي مواد 5 و ۶ 
قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، موظف به تهيه، اجرا و 
بهره  برداري از سامانه ارزي با همكاري وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است. بدين  ترتيب تمام درخواست ها 
از سامانه جامع تجارت از بازرگانان دريافت و در اختيار 
س��امانه نيما قرار مي گيرد. در حال حاضر اجراي اين 
طرح با صرافي بانك ها كليد خورده و با فراهم ش��دن 
شرايط الزم، صرافي هاي غيربانكي نيز به زودي به اين 

سامانه اضافه خواهند شد. 
نظ��ام يكپارچه معامالت ارزي كه از ۲۸ بهمن ماه 
به صورت آزمايش��ي كار خود را با ثبت س��فارش و از 
طري��ق صرافي هاي منتخب بانكي آغ��از كرده بود، از 
هفته آتي با برگزاري جلسات توجيهي و آموزشي براي 
صرافي هاي تضامني، آنها را نيز به سامانه نيما متصل 

خواهد كرد. 
با آغاز به كار آزمايشي سامانه نيما، بانك مركزي با 
برگزاري جلسات توجيهي و آموزشي براي صرافي هاي 
بانك��ي و اتصال انها به نظ��ام يكپارچه معامالت ارزي 
فرآيند تامين ارز به صورت سيس��تمي را شروع كرد. 
با پيوستن تدريجي صرافي هاي تضامني )غيربانكي( 
يكي ديگر از بازيگران اصلي بازار ارز از خدمات سامانه 
نيما بهره مند خواهد ش��د. همچنين همزمان با بانك 
مركزي، وزارت صنعت، مع��دن و تجارت با همكاري 
سازمان توس��عه جلس��ات توجيهي و آموزشي براي 
بازرگان��ان و تجار را نيز برگ��زار مي كند. بدين ترتيب 
بازيگ��ران بازار ارز كش��ور به ص��ورت تدريجي نظام 
يكپارچه معامالت ارزي متصل مي ش��وند تا بازيگران 
ارز در كنار يكديگر قرار گيرند و گامي موثر در تشكيل 

بازار منسجم ارزي برداشته شود. 
نيما با هدف حمايت از صرافي هاي مجاز، تسهيل 
تجارت براي بازرگانان و س��اماندهي بازار ارز توس��ط 
بانك مركزي و با همكاري وزارت صنعت ايجاد ش��ده 
است. اين سامانه ارزش افزوده بااليي براي صرافي هاي 
مجاز، بازرگانان و در مجموع متقاضيان خريد يا فروش 
ارز فراه��م مي كند. صرافي ها مي توانند با اس��تفاده از 
نيما، تقاضاهاي خريد يا فروش ارز از سراس��ر كش��ور 
را ب��ه صورت برخط مش��اهده و با ارائه پيش��نهادات، 

دسترسي بيشتري به مشتريان بالقوه داشته باشند. 

گروه بانك و بيمه  
 خبرهاي بازار ارز و س��كه در روز پنج ش��نبه ۱۰ اسفند ماه 9۶ نشان مي دهد كه نرخ مبادله يي 
دالر 3۷33توم��ان، يورو 455۱.۷ تومان و پوند 5۱3۱.۷ تومان اعالم ش��ده اس��ت. در بازار آزاد نيز 
در صرافي هاي مجاز و توزيع كننده نرخ اعالم ش��ده بانك مركزي هر دالر امريكا 44۶9تومان، يورو 
5449 توم��ان، پوند ۶۸۰۰ تومان، درهم امارات ۱34۰تومان و لير تركيه ۱3۰۷تومان اعالم ش��د و 
متقاضيان در صف و نوبت دريافت ارز مقابل صرافي ها به دنبال خريد ارز بودند اما ساير صرافي ها در 
تابلو صرافي ها نوشته بودند كه خريد و فروش ارز نداريم و تعدادي از صرافي ها نيز معامله نداشتند يا 
تعطيل بودند. اين شرايط نشان مي دهد كه عمال خريد و فروش ارز در خيابان و بخشي از صرافي ها 
متوقف شده و تنها معامالت ارز توسط صرافي هاي مرتبط با بانك ها و بانك مركزي درحال معامله 

به نرخ اعالم شده هستند. 
ب��ه گزارش »تع��ادل« در بازار طال نيز نرخ اونس جهاني روز جمعه به ۱3۲۱دالر رس��يده و روز 
پنج شنبه نيز قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با كاهش مواجه بود. قيمت هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم ۱۰هزار تومان، طرح جديد 5۸۰۰ تومان، نيم س��كه 5 هزار تومان، ربع سكه 
۱۰ هزار تومان كاهش يافت. بر اين اساس هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم يك ميليون و 
5۲۰ هزار تومان، طرح جديد يك ميليون و 549 هزار و ۲۰۰تومان، نيم سكه ۷۶5هزار تومان، ربع 
سكه 4۸5هزار تومان و سكه يك گرمي 3۲۶هزار تومان معامله شد. از سوي ديگر، رييس كميسيون 
تخصصي طال و جواهر ايران با بيان اينكه قيمت طال در كشور هيچ گونه حبابي ندارد اما سكه ۸۰ تا 

۱۰۰هزار تومان حباب دارد، گفت: بازار طال همچنان در ركود قرار دارد. 
 محمد كشتي آراي درباره افزايش قيمت سكه در هفته هاي اخير اظهار كرد: طي اين هفته قيمت 
جهاني طال بر خالف هفته هاي گذشته با كاهش مواجه بود اين درحالي است كه قيمت هاي داخلي 
افزايش يافت. علت اصلي افزايش قيمت در بازار داخل به دليل قيمت ارز و افزايش تقاضايي است كه 

در بازار براي خريد سكه ايجاد شده است. 
وي با اشاره به قيمت طال در كشور گفت: قيمت طال در كشور هيچ گونه حبابي ندارد و با نوسان 
معمول بازار افزايش يا كاهش مي يابد اما قيمت س��كه روند افزايش��ي داشته و داراي حباب است. 
هم اكنون قيمت س��كه ۸۰ تا ۱۰۰هزار تومان حباب دارد. توقف حراج س��كه در افزايش قيمت در 
بازار نمود پيدا كرد هر چند مجددا بانك مركزي اعالم كرد كه پيش فروش را ادامه خواهد داد. وي 
درباره نواقص حراج تصريح كرد: حراج سكه در يك منطقه از تهران صورت مي گيرد و در مناطق 
ديگر كش��ور صورت نمي گيرد دوم اينكه بانك مركزي س��كه ها را در بس��ته هاي ۲۰عددي عرضه 
مي كند و افرادي كه تعداد كمتري نياز داش��ته باش��ند، نمي توانند تهيه كنند در نتيجه تقاضا در 
مناطق مختلف ايجاد و كمبود مصنوعي به وجود مي آيد و عدم تعادل در عرضه و تقاضا، قيمت ها 
افزايش مي يابد. افزايش قيمت در قطعات كوچك سكه مانند ربع، نيم و گرمي چشمگيرتر است. 
رييس اتحاديه طال و جواهر در گفت وگو با ميزان گفت: افزايش تقاضا به مناسبت روز زن موجب 
افزاي��ش قيمت طال نخواهد ش��د. طي 3ماه اخير بازار با رك��ود مواجه بوده اما طي چند روز اخير 
كمي روند بازار بهتر شده اما كماكان با ركود مواجه هستيم. پيش بيني درباره قيمت طال امكان پذير 
نيس��ت اما هر چه به پايان س��ال نزديك تر مي شويم، تقاضا براي سكه بيشتر خواهد شد و همين 

عامل مي تواند موجب نوسان قيمت سكه شود. 
 در همين حال بانك مركزي براي تامين مسكوك مورد نياز هموطنان، سكه هاي رايج يك هزار 
ريالي، ۲هزار ريالي و 5 هزار ريالي را در استان تهران از طريق شعب منتخب بانك هاي ملي، صادرات، 

ملت، شهر، اقتصاد نوين و پارسيان توزيع مي كند. 
گفتني اس��ت، اطالع رساني درخصوص نحوه توزيع مسكوك  رايج در  ساير استان ها با هماهنگي 

ناظران پولي در شعب منتخب هر استان انجام مي شود. 

حباب ۱۰۰ هزار توماني قيمت سكه

 مع��اون اقتصادي بانك مركزي گف��ت: با توجه به 
اينكه بسته سه ضلعي تدابير بانك مركزي براي مديريت 
بازار ارز كوتاه مدت اس��ت، نمي توان ارائه گواهي سپرده 
۲۰درصدي را شكس��ت سياستي بانك مركزي در نرخ 
سود دانست. پيمان قرباني در گفت وگو با ايبنا در پاسخ 
به پرسشي درباره برخي انتقادات در خصوص عملكرد 
بانك مركزي در سياس��ت كاهش س��ود س��پرده هاي 
بانكي با اجراي بس��ته سه ضلعي تدابير ويژه كه از ۲۸ 
بهمن ماه سال جاري اجرايي شده است، اظهار داشت: 
سياس��ت هاي پولي ماهي��ت كوتاه م��دت دارد و بانك 
مركزي استراتژي هاي كلي در خصوص مبارزه با تورم و 
تعيين نرخ هاي كليدي اقتصاد مانند نرخ ارز و نرخ سود 

متناسب با متغير هاي بنيادين را مدنظر قرار مي دهد. 
وي با بيان اينكه بانك مركزي بر اس��اس ش��رايط 
خاص��ي كه در بازار ارز حاكم ش��ده ب��ود براي بانك ها 
مجوز انتش��ار گواهي س��پرده ريالي را ص��ادر كرد و به 
آنه��ا اج��ازه داد از ۲۸ بهمن ماه س��ال جاري به مدت 
دو هفته نس��بت به انتش��ار گواهي سپرده ريالي با نرخ 
۲۰ درصد اقدام كنند، اظهار داش��ت: البته اوراق مزبور 
با سررسيد يك سال منتشر و نرخ بازخريد قبل از موعد 

آن ۱4درصد بود.  معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح 
كرد: بر همين اس��اس بسته س��ه ضلعي انتشار گواهي 
س��پرده ريالي، انتشار گواهي س��پرده ريالي مبتني بر 
ارز و پيش فروش س��كه بهار آزادي در راس��تاي بسته 
التهاب زداي��ي به اجرا در آم��د. وي ادامه داد: اگر بانك 
مرك��زي اين اقدامات را انجام نم��ي داد، التهابات و جو 
رواني ناشي از آن باعث مي شد سطح عمومي قيمت ها 
افزايش يابد و نتيجه اي��ن امر نيز در مرحله بعد باعث 
افزايش نرخ تورم و نرخ س��ود بانكي مي ش��د. قرباني با 
تاكيد بر اينكه طرح تدابير بانك مركزي براي مديريت 
بازار ارز بس��ته پولي كوتاه مدت ب��ود، تصريح كرد: اين 
بس��ته پس از اينكه عملكرد و تاثير خود را داشته باشد 
به پايان مي رسد. وي در پاسخ به اين پرسش كه برخي 
منتقدان اين بس��ته معتقدند كه اج��راي آن به معناي 
شكست كاهش نرخ س��ود بانكي بوده است، ادامه داد: 
با توجه به اينكه اين بس��ته كوتاه مدت است، نمي توان 
از آن به عنوان شكس��ت سياستي بانك مركزي در نرخ 
س��ود ياد كرد. معاون اقتصادي بان��ك مركزي با بيان 
اينكه بر اساس مصوبه شهريورماه شوراي پول و اعتبار 
نرخ هاي سود علي الحس��اب سپرده هاي سرمايه گذاري 

يك ساله حداكثر ۱5درصد و نرخ سود كوتاه مدت عادي 
روزش��مار حداكثر ۱۰درصد براي سپرده هاي جديد از 
۱۱ شهريورماه سال جاري اجرايي شد، خاطرنشان كرد: 
اجراي اين مصوبه نه تنها به معناي كاهش نرخ س��ود 

نبود بلكه تثبيت نرخ را مدنظر قرار داده بود. 
وي ادامه داد: بانك مركزي هر زمان الزم باشد براي 
حفظ تعادل اقتصادي بس��ته سياس��تي تدوين و آن را 
به كار مي گيرد و بر همين اس��اس پس از التهابات بازار 

بسته يي كوتاه مدت مدنظر قرار گرفت. 
قرباني تاكيد كرد: تدابير بانك مركزي براي مديريت 
ب��ازار ارز به معناي اس��تقرار در نظم و انضباط بود و در 
صورتي كه اين بسته اجرايي نمي شد التهاب در بازار ارز 
آثار مخرب داشت. وي با بيان اينكه مصوبه شهريورماه 
شوراي پول و اعتبار نه تنها گامي در جهت تناسب بخشي 
نرخ ها بلكه گامي در جهت سياس��ت بهبود س��پرده ها 
بود ك��ه بر اس��اس آن ۱۰واحد درصد از س��پرده هاي 
كوتاه مدت به بلندمدت تبديل شد، اظهار داشت: شرايط 
حاكم بر بازار ارز مي طلبيد كه بانك مركزي پاس��خي 
در اين خصوص بدهد و مجموعه سياس��تي براي اوراق 

گواهي ۲۰درصدي در نظر گرفته شد. 

گواهي سپرده ۲۰ درصدي به معناي شكست سياست نرخ سود نيست

 بنادر و دريانوردي و منطقه ويژه اقتصادي اميرآباد در نظر دارد با رعايت قوانين و مقررات نسبت به شناسايي سرمايه گذاران حقوقي واجد صالحيت اقدام نمايد.
كارفرما: بنادر و دريانوردي و منطقه ويژه اقتصادي اميرآباد
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شرايط اوليه متقاضيان جهت شركت در شناسايي سرمايه گذاران:
ارائه اساسنامه مرتبط با موضوع پروژه و آخرين آگهي تغييرات، كد اقتصادي و شناسه ملي شركت 

ارائه هر گونه مستندي كه بيانگر توانايي فني و مالي سرمايه گذار براي اجراي پروژه فوق االشاره باشد.
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الزم به ذكر است كه ارسال مدارك هيچ گونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد.
روابط عمومي بندر اميرآباد م الف149257

سازمان بنادر و دريانوردي

فراخوان شناسايي سرمايه گذاران
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5 بورس و فرابورس
سقوط سهام جهان با افزايش 

تعرفه فلزات در امريكا
در پي اعالم رييس جمهوري امريكا مبني بر افزايش 
تعرفه واردات فوالد و آلومينيوم، شاخص بورس داوجونز 
بيش از 500 واحد س��قوط كرد. به گزارش شبكه خبري 
سي ان بي سي، دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا اعالم 
ك��رد كه هفته آينده تعرف��ه واردات فوالد و آلومينيوم را 
افزايش خواهد داد. پ��س از اعالم اين خبر، در حالي كه 
س��هام شركت هاي فوالد و آلومينيوم افزايشي ناگهاني را 
تجربه كرد، اما س��هام ديگر شركت هاي صنعتي به شدت 
س��قوط كرد. شاخص س��هام صنعتي داوجونز با بيش از 
500واح��د كاه��ش، درآمد حاصل از صع��ود هفته هاي 
پيش��ين خود را از دس��ت داد. اين شاخص كه اوايل ماه 
گذش��ته ميالدي و پس از تصويب طرح كاهش مالياتي 
ترامپ به كمترين ميزان در ماه گذشته رسيده بود، هفته 
پيش با رشد قابل مالحظه يي به 25.709 واحد رسيد. اما 
در پي اعالم اين سياست جديد ترامپ، شاخص داوجونز 
با س��قوط به 24.549 واحد به كمترين حد خود در سه 
هفته گذشته رسيد. همچنين شاخص اس اندپي 500 با 
1.6 واح��د كاهش به 2.670 واحد رس��يد كه 25 واحد 
پايين تر از مقدار اين شاخص در آغاز سال 2018 ميالدي 
اس��ت. ترامپ در نشستي با مديران ش��ركت هاي فوالد 
و آلوميني��وم امريكا در كاخ س��فيد اعالم كرد كه تعرفه 
واردات فوالد به 25درصد و آلومينيوم به 10درصد تغيير 
خواهد كرد. به گفته ترامپ، هنوز مش��خص نيس��ت كه 
تعرفه هاي جدي��د براي واردات از همه كش��ورها اعمال 
خواهد شد يا تنها كشورهاي مشخصي هدف اين افزايش 
خواهند بود. اين در حالي است كه، ساير بازارهاي جهاني 
ني��ز در آخرين روز كاري هفته در پ��ي اظهارات ترامپ 
مبني بر اعمال تعرفه هاي جديد گمركي با افت بس��يار 
شديدي همراه شدند. اين رويه جديد، موجب افت شديد 
سهام شركت هاي خودروسازي در دنيا شد و ديگر صنايع 
را ني��ز با افت هم��راه كرد. ترس و نگران��ي از ايجاد يك 
جنگ تجاري موجب شد قيمت سهام فوالد امريكا با رشد 
4.8درصدي همراه شود و قيمت سهام آلومينيوم سنتوري 
ني��ز 5.8درصد افزايش يافت. در اين بين قيمت س��هام 
ش��ركت جنرال موتورز با سقوط 4.6درصدي همراه شد 
و خودروسازي فورد افت 3.5درصدي را شاهد بود. قيمت 
سهام ش��ركت بويينگ نيز 3.5درصد منفي شد. در اين 
ميان، كشورهايي كه به عنوان فوالدسازان در دنيا مطرح 
هس��تند بيشترين ميزان سقوط س��هام را تجربه كردند 
كه در اين ميان روس��يه و تركيه بيشترين روند كاهشي 
قيمت سهام را ش��اهد بودند. خبر اعمال تعرفه گمركي 
توس��ط ترامپ، يك چالش جديد را مي��ان وي، اعضاي 
جمهوري خواه و كشورهاي توليدكننده فوالد ايجاد كرد 
در حالي كه توانست قيمت فوالد داخلي را افزايش دهد. 
اما اين خبر موجب ش��د بازارهاي آسيايي از ترس جنگ 
تج��اري جديد و ناتواني ف��درال رزرو از ايجاد زمينه هاي 
رشد اقتصادي جهان با روند منفي همراه شوند. شاخص ها 
در بورس هاي هنگ كنگ، چين، اس��تراليا، كره جنوبي با 
افت همراه ش��دند در حالي ك��ه ژان كلود جانكر رييس 
كميسيون اروپا نيز به اين تعرفه هاي جديد واكنش نشان 
داد و اعالم كرد اعمال اين تعرفه ها بدون پاس��خ نخواهد 
ماند. اما در بازارهاي سهام، شاخص آسيا پاسيفيك افت 
0.8درصدي داش��ت و تاپيكس ژاپن نيز 1.8درصد افت 
كرد. بورس هنگ كنگ با روند منفي 1.5درصدي همراه 
ش��د در حالي كه شاخص كاسپي كره جنوبي يك درصد 
سقوط كرد. اس اند پي در استراليا با كاهش 0.7درصدي 
معامالت را خاتمه داد و ش��انگهاي چين هم روند منفي 
0.5درصدي را از آن خود كرد. افت قدرت خريد در امريكا 
با اعمال تعرفه هاي جديد موجب كاهش شاخص دالر شد 
و موجب شد بازار بخشي از رشد ارزش دالر طي 10 روز 
گذش��ته را پس بگيرد. اما انتخابات پيش رو در ايتاليا و 
افزايش احتمال پي��روزي طرفداران اتحاديه اروپا در اين 
انتخاب��ات، يورو را با تنش روبه رو كرده اس��ت. از طرفي، 
مركل نيز براي اعالم صدراعظمي 5 س��ال آتي در انتظار 
تصميم حزب ائتالفي خود اس��ت. از سوي ديگر، بورس 
ايرلن��د در پي ناآرامي ه��وا و احتمال توفان و برف، تمام 
معامالت خود را در روزهاي پنج ش��نبه و جمعه تعطيل 
كرده اس��ت. در ديگر بازارهاي اروپايي، شاخص فوتسي 
لندن 0.7درصد افت كرد، داكس آلمان 1.9درصد منفي 
شد و كك فرانسه هم با كاهش 1.09درصدي مواجه شد. 

بينالملل

 توليد محصوالت سيمان قائن: شركت سيمان قائن 
با سرمايه ثبت شده 53 هزار و 222 ميليون ريال گزارش 
فعاليت يك ماهه منتهي به پايان بهمن ماه را منتشر كرد. 
همچنين، شركت در يك ماهه منتهي به پايان بهمن ماه 
90 هزار و 761 تن انواع محصول توليد كرد كه س��يمان 
پاكتي تي��پ 2 صادراتي با توليد بي��ش از 49 هزار تن، 
بيشترين حجم توليد را داشت. افزون بر اين، سيمان قائن 
در ماهي كه گذشت 69ميليارد و 606 ميليون ريال انواع 
محصول خود را به فروش رس��اند. همچنين »س��قائن« 
از ابتداي س��ال ج��اري تا پايان بهمن م��اه 723 هزار و 
538 ت��ن ان��واع محصول توليد كرد كه س��يمان پاكتي 
تي��پ 2 صادراتي با توليد بيش از 398 هزار تن در صدر 
توليدات اين شركت قرار گرفت. بر اين اساس، »سقائن« 
در 11ماه��ه منتهي به پايان بهمن م��اه 648 ميليارد و 

62ميليون ريال انواع محصول را به فروش رساند. 
 تعديل مثبت قند مرودشت: شركت قند مرودشت 
اطالعات و صورت هاي مالي ميان دوره يي 6ماهه منتهي 
به 30 دي ماه 96 را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 
200 هزار ميليون ريال منتشر كرد. همچنين، شركت با 
انتشار عملكرد 6 ماهه خود اعالم كرد شركت در دوره ياد 
ش��ده مبلغ 38 ميليارد و 235ميليون ريال سود خالص 
كس��ب و بر اين اس��اس مبلغ 191 ريال سود به ازاي هر 
سهم محقق كرد. اين در حالي است كه، شركت در دوره 
مش��ابه س��ال مالي قبل مبلغ 122 ريال سود شناسايي 
كرده بود. »قمرو« در پايان سال مالي گذشته به ازاي هر 

سهم 438ريال سود محقق كرد.

 نمايش�گاه بورس، بانك و بيمه: يازدهمين دوره 
نمايش��گاه بورس بانك و بيمه از 27ت��ا 30 فروردين 
س��ال آينده در محل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي 

برگزار مي شود. 
 حسين عبده تبريزي عضو شوراي عالي بورس 

و اوراق بهادار: سودهاي بانك ها واقعي نيست.

رويخطشركتها

چندخطخبر

مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار تشريح كرد

زمانمناسبورودبنگاههابهبازارسرمايه
با مقايس��ه ارزش بازار س��رمايه نسبت به توليد 
ناخال��ص داخل��ي كش��ور و نيز نس��بت ب��ه تعداد 
ش��ركت هاي فعال در حوزه هاي مختلف اقتصادي، 
اين موضوع مشخص مي شود كه بازار سرمايه ايران 
در مقايس��ه با بازارهاي س��رمايه كشورهاي مشابه، 
پتانس��يل باالي��ي براي جذب ش��ركت ها و افزايش 
تامي��ن مالي دارد. حس��ن قاليباف اصل، مديرعامل 
ش��ركت ب��ورس اوراق به��ادار تهران ضم��ن بيان 
مطلب فوق عنوان كرد: تعداد ش��ركت هايي كه در 
خارج از بازار س��رمايه فعالي��ت مي كنند و با اندك 
تغيي��رات س��اختاري يا تصميم مديريت��ي، قابليت 
ورود ب��ه بورس يا فراب��ورس را دارند، زياد اس��ت. 
امروزه بس��ياري از صنايع و ش��ركت هاي مستعد و 
بزرگ كشور همچنان در اختيار دولت يا نهادهايي 
ق��رار دارد كه بنا به دالي��ل اجتماعي، حاكميتي يا 
قانون��ي امكان حض��ور در بورس ب��راي آنها فراهم 
نش��ده اس��ت. وي ادامه داد: همچنين شركت هاي 
بخش خصوصي مي توانند با پذيرش از مزاياي بازار 
برخوردار ش��وند. بازار سرمايه امروز نيازمند تنوع و 
افزايش تعداد شركت هاس��ت و مزاياي مناس��بي را 
براي ش��ركت ها به هم��راه دارد و اكنون براي ورود 
بنگاه ه��اي اقتصادي ب��ه بازار س��رمايه قطعا زمان 
مناس��بي اس��ت. مديرعامل ش��ركت بورس اوراق 
بهادار تهران در پاس��خ به اين س��وال كه كلينيك 
پذيرش چه ميزان در پذيرش ش��ركت ها و آشنايي 
آنه��ا با ش��رايط بازار س��رمايه كمك كرده اس��ت؟ 
گفت: براس��اس تفكري كه در بورس هاي پيشرفته 
جاري اس��ت، موضوع پذيرش و ورود ش��ركت ها به 
ب��ورس به دليل ابعاد راهبردي و نيز زمانبر بودن به 
عنوان سفر پذيرش تلقي مي ش��ود. به عبارتي اين 
اق��دام داراي نقطه آغاز و پاياني اس��ت و فرآيندي 
نظام مند براي آن طي مي شود. اين فرآيند اقدامات 
مختلفي ش��امل آماده س��ازي مديريت براي اتخاذ 
تصميم پذيرش، اصالح س��اختار احتمالي شركت، 
بهبود گزارش��گري مالي و مواردي از اين دس��ت را 

در برمي گيرد. 

 كنترل داخلي و مديريت ريسك
قاليباف اص��ل با تاكيد بر اينكه به نظر مي رس��د 
بنگاه هاي اقتصادي با برنامه جديد كلينيك پذيرش 
ش��ركت ها مي توانند آين��ده حضور خ��ود در بازار 
س��رمايه را پيش بيني و برنامه ريزي كنند، گفت: با 
توجه به تعدد شركت هاي خارج از بورس، كلينيك 
پذيرش راهي است براي شركت هايي كه مي توانند 

ب��ا تغييراتي در س��اختارهاي خود يا طي يك دوره 
زماني مش��خص با برنامه ريزي انجام ش��ده، شرايط 
ورود به بورس را دارا ش��وند و در تمام اين مس��ير، 
راهنمايي ها و مش��اوره هاي الزم به اين ش��ركت ها 
ارائه مي شود. مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار 
ته��ران همچنين ب��ه ايجاد نظام كنت��رل داخلي و 
اجراي اصول مديريت ريسك اشاره كرد و اقدامات 
ش��ركت ب��ورس در اين زمينه را برش��مرد و گفت: 
درخصوص اس��تقرار نظام كنترل داخلي و مديريت 
ريس��ك در ش��ركت هاي بورس، س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار با تصويب و اجرايي كردن دستورالعمل 
كنترل ه��اي داخلي در س��ال 1391 و به دنبال آن 
تهيه دو منشور كميته حسابرسي و منشور فعاليت 
حسابرس��ي داخلي)كه شامل بررس��ي ريسك نيز 
مي ش��ود( گام مهمي برداشت. به گزارش سنا، وي 
با بيان اينكه چك ليست رعايت الزامات كنترل هاي 
د اخلي حاكم بر گزارشگري مالي و رهنمود هاي الزم 
د ر راستاي د ستورالعمل كنترل هاي د اخلي نيز تهيه 
و اجرايي و كارگاه هاي آموزشي ارزيابي كنترل هاي 
د اخلي حاكم بر گزارشگري مالي برگزار شد، گفت: 

درخصوص بهبود رعايت اصول راهبري شركتي در 
ش��ركت هاي بورس نيز توصيه نامه راهبري شركتي 
براي شركت هاي بورس��ي و پرسشنامه امتيازبندي 
شركت هاي بورسي از منظر راهبري شركتي تدوين 
ش��د كه براي بررس��ي و تصويب به سازمان بورس 

ارسال شده است. 

 شاخص بازدهي
قاليباف اص��ل اف��زود: توصيه نام��ه پيش��نهادي 
مش��تمل بر 4 بخش حقوق سهامداران، هيات مديره 
و كميته هاي هيات مديره، حسابرس��ي و ش��فافيت 
و اطالع رس��اني اس��ت. اين توصيه ها ب��ا اقتباس از 
استانداردهاي بين المللي در زمينه راهبري شركتي 
و تطبي��ق آن با قوانين و مق��ررات داخلي در حوزه 
بازار سرمايه تنظيم شده و بورس اوراق بهادار تهران 
تصميم دارد براساس مقررات موجود، گزارش راهبري 
شركتي خود را به عنوان يك شركت پذيرفته شده، 
تهيه و به صورت اختياري منتش��ر كند. اين گزارش 
وضعيت رعايت استانداردهاي راهبري شركتي توسط 
بورس تهران را با توجه به اس��تانداردهاي بين المللي 

در اين زمينه نش��ان خواهد داد. مديرعامل ش��ركت 
بورس اوراق بهادار تهران در پاس��خ به اين سوال كه 
طراحي ش��اخص بازار بدهي در چ��ه مرحله يي قرار 
دارد؟ گف��ت: بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت درحال 
تبديل ش��دن به بازاري مهم و بزرگ است. از اين رو 
بورس اوراق بهادار تهران تصميم به طراحي شاخصي 
براي س��نجش عملكرد)بازدهي( اين بازار رو به رشد 
گرفت. توجه كنيد كه شاخص اوراق بهادار با درآمد 
ثابت از فرمول و روش محاس��به يي متفاوت و حتي 
پيچيده تر نسبت به شاخص س��هام برخوردار است. 
در اين راس��تا مطالعاتي در بورس تهران انجام شد و 
اين مطالعات به پيشنهاد شاخص اوراق بهادار بدهي 
به كميته ش��اخص سازمان بورس در اوايل سال 95 
انجاميد. وي با بيان اينكه پيشنهاد ارائه شده شامل 
فرمول ها، تعديالت و البته ش��اخص محاس��به  شده 
براساس روش پيشنهادي بود، افزود: كميته شاخص 
س��ازمان بورس تاكنون چندين جلسه براي بررسي 
شاخص پيشنهادي برگزار و بورس تهران اصالحات 
مد نظر اين كميته را در شاخص اوراق بهادار با درآمد 
ثاب��ت اعمال كرد. قاليباف اص��ل ادامه داد: در نهايت 

روش شناسي)متدولوژي( محاسبه شاخص هاي اوراق 
بهادار با درآمد ثابت بورس اوراق بهادار تهران در تير 
ماه 1396 به سازمان بورس ارائه شد و براي عملياتي 
شدن محاسبه و انتشار شاخص اوراق بهادار با درآمد 
ثابت هم اكنون بايد كميته ش��اخص نظر نهايي خود 
در ارتباط با شاخص پيشنهادي بورس تهران را اعالم 
كند و شركت مديريت فناوري نيز اقدامات الزم براي 

محاسبه شاخص را در دستور كار خود قرار دهد. 

 مذاكرات بورسي
مديرعامل ش��ركت بورس اوراق به��ادار تهران به 
صدور مجوز عرضه ابزارهاي مالي براس��اس ش��اخص 
از س��وي كميته فقهي س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
اش��اره كرد و گفت: مطالعات در زمين��ه  قراردادهاي 
آتي و اختيار معامله س��بد سهام)با كاركرد شاخص( 
از س��ال 1393 در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد. 
پيش��نهادات بورس اوراق بهادار ته��ران در خرداد ماه 
1394 به تصويب كميته فقهي سازمان بورس رسيد. 
سپس دس��تورالعمل  معامالتي قراردادهاي آتي سبد 
سهام)با كاركرد شاخص( در بورس تهران تدوين و در 
كميته تدوين مقررات س��ازمان بورس طرح و پس از 
جلسات متعدد در همان سال تصويب شد. قاليباف اصل 
ادامه داد: دستورالعمل مذكور در انتهاي سال 1395 
به تصويب هيات مديره س��ازمان بورس نيز رس��يد. از 
ابتداي امسال نيز برنامه يي براي راه اندازي قراردادهاي 
آتي سبد سهام كه شامل اقدامات الزم براي راه اندازي، 
نهادهاي مس��وول براي هر كدام از اين اقدامات و بازه  
زماني پيش بيني  ش��ده براي هر بخش توسط بورس 
تهران تهيه و به سازمان بورس ارسال شد. وي افزود: 
مذاكرات خوبي با برخي از شركت هاي تامين سرمايه 
براي مش��اركت در راه اندازي، فرهنگ س��ازي و نيز بر 
عهده گرفتن مس��ووليت بازارگرداني اين ابزارها انجام 
شده است. هم اكنون نيز اقدامات مربوط به راه اندازي 
توسط سازمان بورس با همكاري بورس درحال انجام 
اس��ت. مديرعامل ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران 
گف��ت: از طرفي براي راه ان��دازي كاراتر معامالت اين 
اب��زار، بورس اقدام به انجام مذاكرات با چند ش��ركت 
توانمند در حوزه س��امانه هاي معامالتي كرده اس��ت. 
چراكه سامانه معامالتي فعلي به طور كامل جوابگوي 
معامالت بازار مشتقه نيست. در صورت به ثمر رسيدن 
مذاكرات و خريد يك سامانه معامالتي مدرن با قابليت 
معامله  ابزارهاي جديد، راه اندازي بازار قراردادهاي آتي 
س��بد سهام با سرعت و انس��جام بيشتر انجام خواهد 

گرفت. 

گروه بورس  
در پاي��ان معامالت هفته گذش��ته ش��اخص كل 
نسبت به هفته ماقبل با 0.2 درصد كاهش همراه شد. 
بر اين اساس در پايان معامالت هفته منتهي 9 اسفند 
م��اه 96، ش��اخص كل با 196واحد كاهش نس��بت 
ب��ه هفته ماقبل به رقم 97هزارو 962 واحد رس��يد. 
همچنين ش��اخص بازار اول با 219 واحد كاهش به 
رقم 69 هزارو 572 واحد بالغ ش��د و ش��اخص بازار 
دوم ب��ا 4 واحد افزايش عدد 208هزارو 678 واحد را 
تجربه كرد و به اين ترتيب ش��اخص بازار اول با 0.3 
درصد كاهش و 0.002 درصد افزايش نسبت به هفته 
ماقبل مواجه شدند. عالوه بر اين، در 5 روز كاري اين 
هفته، ارزش كل معام��الت اوراق بهادار به 17هزارو 
622 ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت به هفته ماقبل 
26 درصد افزايش يافته است. در ضمن تعداد 4 هزارو 
977 ميليون انواع اوراق بهادار در بيش از 354 هزار 
دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب 18 درصد، 

3.7 درصد كاهش را نس��بت به هفته گذشته تجربه 
كردند. اين درحالي است كه تعداد 58 ميليون واحد 
از صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس 
تهران ب��ه ارزش كل بيش از 591ميليارد ريال مورد 
معامله ق��رار گرفت و به ترتيب ب��ا 58 و 59 درصد 

كاهش نسبت به هفته ماقبل همراه شدند. 

 معامالت اوراق »تسه« بر مدار رشد 
در س��وي ديگر دو عرضه عمده در بازارهاي اول 
و پايه ب، دو عرضه اوليه اس��ناد خزانه اس��المي در 
نمادهاي اخزا613 و اخزا615 در بازار ابزارهاي نوين 
مالي و همچنين اعالم يك مصوبه در خصوص اجرايي 
شدن توقف خودكار نمادها در بازار پايه ب مهم ترين 
رخدادهاي فرابورس ايران در جريان معامالت هفته 
گذش��ته محسوب مي ش��وند. بر اين اساس در هفته 
معامالتي قب��ل به ترتيب در تاريخ هفتم و هش��تم 
اس��فند در گروه اوراق تامين مالي ش��اهد عرضه دو 

س��ري اس��ناد خزانه بوديم كه در نم��اد اخزا613 با 
تاريخ سررس��يد 16 دي ماه سال 98 قيمت هر ورقه 
از اين اس��ناد 715 هزار ريال كش��ف قيمت شد. از 
س��وي ديگر در جريان عرضه اخ��زا615 نيز كه اين 
س��ري اوراق در بيس��تم آبان ماه سال 98 سررسيد 
مي ش��ود هر ورقه بي��ش از 727 ه��زار ريال قيمت 
خورد. همچنين نهم اس��فند نيز به ترتيب دو بلوك 
31.5 و 90.8 درصدي از سهام مديريتي غيركنترلي 
شركت سرمايه گذاري كوه نور و سهام كنترلي شركت 
س��رمايه گذاري سبحان در بازارهاي پايه ب و اول به 
فروش رس��يدند. افزون بر اين در هفته يي كه سپري 
ش��د در مجموع 9 بازار فرابورس ش��اهد دادوس��تد 
يك هزار و 379 ميليون ورقه به ارزش 8 هزار و 306 
ميليارد ريال بوديم كه اين ميزان نقل و انتقال سهام و 
اوراق بهادار طي 182 هزار دفعه رقم خورد. در حالي 
كه حجم و ارزش معامالت در مقايسه با هفته پيشين 
كاه��ش يافت، اما تعداد دفعات مبادالت با 27درصد 
رشد روبه رو شد. عالوه بر اين رصد معامالت بازارهاي 
فرابورس نش��ان مي دهد، بهترين عملكرد در رش��د 
حجم و ارزش دادوستدها را بازار پايه به ثبت رسانده 
به طوري ك��ه در اين بازار حجم و ارزش معامالت به 
ترتيب رشد 36 و 21 درصدي را در مقايسه با هفته 
پيشين تجربه كرد. باقي بازارها اما با افت نسبي حجم 

و ارزش معامالت روبه رو ش��دند. مع��اون عمليات و 
نظارت بازار فرابورس نيز از اجرايي ش��دن فاز توقف 
خودكار نمادهاي معامالتي در بازار »پايه ب« از شنبه 
5 اسفندماه خبر داد. به گفته بهنام محسني چنانچه 
قيمت س��هام يكي از ش��ركت هاي حاض��ر در بازار 
»پايه ب« طي 5 روز كاري بيش از 40درصد افزايش 
يا كاهش قيمت؛ يعني نوسان مثبت يا منفي داشته 
باشد، نماد مذكور متوقف مي شود و ناشر ملزم است، 
اطالعيه شفاف سازي منتشر كند، در اين صورت نماد 
متوقف شده در روز معامالتي بعد بازگشايي مي شود. 
وي همچنين اشاره كرد در صورتي كه قيمت سهام 
 يك��ي از ش��ركت هاي حاضر در ب��ازار »پايه ب« طي

15 روز كاري بيش از 60درصد نوس��ان داشته باشد، 
نم��اد معامالتي متوقف ش��ده و ناش��ر ملزم اس��ت، 
كنفرانس اطالع رساني برگزار كند كه پس از آن نماد 
معامالتي حداكثر پس از 2 روز كاري بعد بازگشايي 

مي شود. 
همچني��ن در بازار ابزارهاي نوي��ن مالي فرابورس 
كه ش��اهد معامله 66 ميليون ورقه ب��ه ارزش 6 هزار 
و 267 ميلي��ارد ري��ال بود، رصد معام��الت ابزارهاي 
 مالي نش��ان مي دهد، اوراق تس��هيالت مسكن رشد

35 و 28 درص��دي در حج��م و ارزش معام��الت را 
تجربه كرد و بهترين عملكرد هفتگي را در مقايس��ه 

ب��ا اوراق بده��ي و صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل 
معامله به ثبت رساند. اين بازار شنبه هفته آتي ميزبان 
عرضه سه سري اسناد خزانه در نمادهاي اخزا6024، 
اخزا6034 و اخزا6134 خواهد بود كه فروش��نده آن 
قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا و ناش��ر آن وزارت امور 
اقتص��ادي و دارايي به نمايندگي از دولت اس��ت. در 
هفته يي كه س��پري ش��د همچنين ارزش معامالت 
خرد بازار س��هام به رقم يك هزار و 911 ميليارد ريال 
رس��يد كه از اين ميزان گروه محصوالت ش��يميايي 
بيش��ترين س��هم از ارزش كل معامالت را در اختيار 
گرف��ت. ارزش معام��الت در اين گ��روه 301 ميليارد 
ريال بود كه 16 درصد از ارزش كل معامالت را شامل 
مي ش��د. پس از آن گروه هاي فلزات اساسي و بيمه و 
 صن��دوق بازنشس��تگي جز تامين اجتماعي با س��هم

12 و 7 درصدي در جايگاه دوم و سوم صنايع فرابورسي 
با بيشترين سهم از ارزش كل معامالت بازار سهام قرار 
گرفتند. بر اساس اين گزارش، در نهايت در هفته قبل 
شاخص كل فرابورس با افت 0.4درصدي روبه رو شد تا 
بازدهي اين نماگر از ابتداي امسال به حدود 25 درصد 
برسد. در حال حاضر آيفكس در ارتفاع 1092 واحدي 
ق��رار دارد. در مقابل ارزش ب��ازار فرابورس ايران نيز با 
1.1درصد افزايش ميزان رشد خود از ابتداي امسال را 

به نزديكي 33درصد رسانده است. 

مروري بر آمار معامالت هفته گذشته بورس

نوسان منفي دماسنج بازار

پرسپوليس و استقالل همچنان بالتكليف اند

واگذاريدرانتظارپاياننامهنگاري
رييس س��ازمان خصوصي س��ازي با بيان اينكه 
وزي��ر ورزش ب��راي واگ��ذاري اين دو باش��گاه به 
بخ��ش خصوص��ي اع��الم آمادگ��ي كرده اس��ت، 
گف��ت: اكن��ون منتظر نامه كتبي وزي��ر ورزش به 
وزي��ر اقتصاد هس��تيم و به محض رس��يدن اين 
نامه اقدام��ات الزم در اين جهت را انجام خواهيم 
داد. به گزارش تس��نيم علي پوري حسيني رييس 
سازمان خصوصي سازي در پاسخ به اين سوال كه 
خصوصي سازي باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس 
به كجا رس��يده است، گفت: در اين رابطه 4 نوبت 
مزاي��ده برگزار كردي��م و با وجود خ��ود در نوبت 
چه��ارم به مراحل پاياني آن رس��يده بوديم كه به 
يك باره در مرادادماه 94 هيات وزيران مصوبه يي 
را توليد كرد كه در آن اليحه مطرح شد كه اين دو 
باشگاه مشمول اليحه سالمت، آموزش و فرهنگ 

هستند و بعدا واگذار خواهند شد. وي با بيان اينكه 
ب��ا وجود اينكه س��ازمان خصوصي س��ازي مراحل 
پاياني واگذاري را طي مي كرد و همه اقدامات الزم 
و م��ورد نياز را به درس��تي طي ك��رده بود، گفت: 
اما اكنون متاس��فانه هيچ كس مسووليت اين عدم 
واگذاري را به گردن نمي گرفت و اين سبب شد كه 
عامل اصلي عدم توفيق در اين زمينه را س��ازمان 
خصوصي سازي ببيند در صورتي كه در اين ماجرا 
بي تقصير بود. رييس س��ازمان خصوصي سازي با 
بيان اينكه وزير ورزش در دو ماه گذش��ته اعالم 
آمادگي براي واگذاري اين دو باش��گاه به بخش 
خصوصي كردند، گفت: اكنون منتظر نامه كتبي 
وزير ورزش به وزير اقتصاد هس��تيم و به محض 
رس��يدن اي��ن نامه اقدام��ات الزم در اين جهت 
را انج��ام خواهيم داد و ب��ه محض اينكه مصوبه 

مرداد 95 لغو ش��د، س��ازمان خصوصي س��ازي 
اقدامات الزم را براي واگذاري انجام خواهد داد. 

 فشار روي سازمان خصوصي سازي 
رييس سازمان خصوصي س��ازي در حالي بارها 
از وجود مقاومت ها در برابر خصوصي س��ازي گاليه 
كرده است كه اين موضوع نشان مي دهد، دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم توانايي شكس��تن مقاومت ها در 
براب��ر واگذاري هاي دولت را نداش��ته اند. به گزارش 
تس��نيم، فش��ار روي خصوصي س��ازي ها همچنان 
ادامه دارد. رييس س��ازمان خصوصي سازي با بيان 
اين مطلب و نيز اينكه خصوصي سازي ها همچنان 
ب��ا فش��ار عده يي مواجه اس��ت ب��ه تازگي ها گفته 
دولتي ها كار حاكميتي بلد نيستند و تنها خود را با 
تصدي گري سرگرم مي كنند. بر اين اساس بايد گفت 
مقاومت در برابر خصوصي س��ازي در همه كشورها 
طي س��اليان گذش��ته در اجراي واگذاري سهام و 
دارايي هاي دولت به عنوان يكي از مش��كالت پيش 
روي خصوصي س��ازي مطرح بوده است و بسياري 
از دولت ها با شكس��تن اين مقاومت توانس��ته اند از 

مزاي��اي خالصي از اقتصاد دولتي بهره مند ش��وند. 
بنابراين وجود مقاومت بر س��ر راه اجراي سياس��ت 
خصوصي سازي در ايران نيز امري طبيعي است؛ اما 
گويا داس��تان واگذاري ها در كشور ما مانند بسياري 
ديگر از مس��ائل به ويژه در حوزه اقتصادي قدري با 
ديگر كشورها و تجربيات آنها متفاوت است؛ چرا كه 
رييس سازمان خصوصي س��ازي به عنوان سكاندار 
س��ازماني كه متولي اجراي سياس��ت هاي اصل 44 
قانون اساسي و خصوصي سازي در كشور است، بارها 
و بارها بر اين نكته تاكيد كرده است كه مقاومت براي 
اج��راي قانون اصل 44 وجود دارد. ضمن اينكه اين 
موضوع نشان مي دهد دولت هاي يازدهم و دوازدهم 
توانايي شكس��تن مقاومت ها در برابر واگذاري هاي 

دولت را نداشته اند. 
اين در حالي اس��ت كه بدون شك تداوم دولتي 
بودن اقتصاد و بهانه كردن وجود مقاومت ها در برابر 
خصوصي سازي و سپردن امور به مردم بيش از پيش 
به انباشت اموال نامش��روع توسط برخي مسووالن 
منجر مي ش��ود. ضمن اينكه بدون شك مي توان با 
وضع و اجراي قوانيني در اين زمينه اين مقاومت ها 

را در هم شكس��ت. بدين منظور بايد اشاره كرد كه 
وج��ود مقاوم��ت در برابر خصوصي س��ازي مختص 
كش��ور ما نبوده و اي��ن تجربه در هم��ه جاي دنيا 
پشت سر گذاشته ش��ده است. از سوي ديگر وجود 
مقاومت ها پيش روي خصوصي س��ازي امر جديدي 
در كش��ور و اقتصاد ما نيست و در سال هاي گذشته 
نيز وجود داش��ته اس��ت و با اين وجود، دولت هاي 
قبلي موفق ش��ده اند واگذاري هايي چون مخابرات، 
فوالد خوزس��تان، هلدينگ پتروشيمي خليج فارس 
و بس��ياري از ش��ركت هاي بزرگ را با وجود اعمال 
تحريم ه��ا و در پي��چ و خم مذاكرات هس��ته يي و 
مقاومت ها واگذار كنند و اين وضوع پافشاري دولت 
يازدهم به بهانه وجود مقاومت ها براي توجيه ناكامي 
در خصوصي سازي را قدري محتمل مي كند. بر اين 
اساس پيشنهاد مي ش��ود اگر قانوني براي مقابله با 
مقاومت هاي پيش روي خصوصي سازي وجود دارد، 
تصميم گيران و مجريان خصوصي سازي در كشور آن 
را اطالع رس��اني كنند و دولت با اجراي اين قوانين، 
اين مقاومت ها را كمرنگ كند و مانع انباشت بيشتر 

اموال نامشروع توسط برخي مسووالن شود. 

گروه بورس  
آماره��اي 11 ماه اخير نش��ان مي دهد: تعداد 
125.767 ميليون سهم به ارزش 244.326ميليارد 
ريال از طريق معامالت الكترونيكي مبادله شده كه 
به ترتيب حدود 29 و 22درصد از كل معامالت را 
شامل مي شود.در بازار اوراق بدهي از ابتداي سال 
ج��اري تا پايان بهمن ماه، تعداد 70 ميليون برگه 
به ارزش 70.863ميلي��ارد ريال مورد مبادله قرار 

گرفته اس��ت. بر اساس اطالعاتي كه بورس تهران 
منتشر كرده است: در 11ماهه سال جاري، تعداد 
1.502ميليون واحد از صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله در بورس تهران به ارزش كل بيش از 
15.543ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت و به 
ترتيب با 154درصد و 146درصد افزايش نس��بت 
به دوره مشابه س��ال 95 همراه شد. افزون بر اين 
طي 11 م��اه منتهي به بهمن م��اه در بازار اوراق 

تبعي تع��داد 10.367ميليون ورقه به ارزش بيش 
از 535 ميلي��ارد ريال م��ورد معامله قرار گرفت و 
ارزش معامالت اين اوراق نس��بت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته به ترتيب بي��ش از 2.919 درصد 
و 3.319 ه��زار درصد افزايش را نش��ان مي دهد. 
گفتني اس��ت، نس��بت »P/E« بازار در بهمن ماه 
برابر با 6.82 مرتبه بوده اس��ت. الزم به ذكر است 
ك��ه 39 ش��ركت داراي پيش بيني س��ود صفر يا 
منفي بوده اند كه در محاس��بات لحاظ نش��ده اند. 
همچني��ن در بهمن م��اه 96 به دلي��ل عدم الزام 
ارايه پيش بيني س��ود شركت هاي واقع در صنعت 

س��رمايه گذاري ها، 17 ش��ركت فعال در اين گروه 
در گ��زارش »P/E« لح��اظ نمي ش��ود، بنابراي��ن 
نس��بت قيمت به عايدي »P/E« محاسبه شده بر 
مبناي ارزش بازار 286 شركت معادل 3.725هزار 
ميليارد ريال و سود پيش بيني شده بيش از 546 
هزار ميليارد ريال اس��ت. بر اساس اين گزارش در 
دومين ماه از زمستان بررسي صنايع از نظر ارزش 
بازار نش��ان مي دهد كه گروه محصوالت شيميايي 
با در اختيار داشتن 27 شركت و ارزش بازار 860 
هزار ميليارد ريال��ي در رتبه اول قرار دارد، فلزات 
اساس��ي با 552هزار ميلي��ارد ريال و فرآورده هاي 

نفت��ي، كك و س��وخت هس��ته يي ب��ا 346 هزار 
ميليارد ريال رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص 
داده اند.الزم به ذكر اس��ت در 11ماهه اول س��ال 
جاري، بيش��ترين ارزش معامالت را بين تاالر هاي 
منطقه يي به ترتيب تاالر منطقه يي كيش با مبادله 
43459 ميلي��ارد ريال، تاالر منطقه يي اصفهان با 
مبادل��ه 22735ميلي��ارد ريال، ت��االر منطقه يي 
مش��هد ب��ا مبادل��ه 13027ميليارد ري��ال،  تاالر 
منطقه يي كرج با مبادل��ه 10579ميليارد ريال و 
تاالر منطقه يي تبريز با مبادله 8517 ميليارد ريال 

به نام خود ثبت كردند.

افزايشحجممعامالتآنالينبورس

آمار
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عماني ها در پي توسعه 
تجارت با ايران

هي��ات اقتص��ادي اتاق هاي لرس��تان و قم كه 
به عمان س��فر كرده، با حض��ور در اتاق عمان در 

جلسات رو در رو شركت كردند. 
۸۰ تاج��ر و بازرگان عماني با حض��ور در اتاق 
عمان از هي��ات اقتصادي كش��ورمان در اين اتاق 
استقبال و در خصوص زمينه هاي كاري با يكديگر 

گفت وگو كردند. 
پيش از آغاز جلسات رو در رو نايب رييس اتاق 
بازرگاني عمان با ابراز خرس��ندي از حضور هيات 
ايراني با اشاره به حس��ن روابط سياسي دو كشور 
گف��ت اتاق عم��ان با ۳۴۴هزار عض��و و ۱۵كميته 
تخصصي درصدد توس��عه روابط خ��ود با اتاق هاي 

ايراني است. 
وي با تش��كر از همكاري نزديك اتاق مشترك 
ايران و عمان با اين اتاق، عضويت عمان در شوراي 
خليج فارس و ارتباط با كشورهاي آفريقايي و عربي 
و امريكا در قالب تفاهمنامه FTA را از مزيت هايي 
برشمرده كه سرمايه گذاران و تجار ايراني مي توانند 

براي ارتباط با دنيا از آن بهره مند شود. 
حس��ين س��اح ورزي، نايب رييس ات��اق ايران 
و رييس اتاق لرس��تان در اين جلس��ه با اشاره به 
زمينه هاي اقتصادي براي همكاري هاي دوجانبه بر 

ضرورت همكاري اتاق هاي دو كشور تاكيد كرد. 
ساح ورزي ضمن خرس��ندي از ديدار با راشد 
المس��لحي، نايب ريي��س ات��اق بازرگان��ي عم��ان 
همچنين محمد باقر سليمان، رييس اتاق مشترك 
عمان و ايران و استقبال تجار عماني در جلسات رو 
در رو با فعاالن اقتصادي ايراني اتاق هاي لرس��تان 
و ق��م گف��ت: آمادگ��ي داريم در زمين��ه توليدات 
كش��اورزي و مواد غذاي��ي و دارويي و مواد معدني 

ارتباط بيشتري بين تجار دو كشور برقرار كنيم. 
 عض��و هيات رييس��ه ات��اق مش��ترك ايران و 
عمان نيز در حاش��يه برگزاري جلس��ات رو در رو 
به خبرن��گار پايگاه خبري اتاق ايران گفت: ارتباط 
خوب اتاق مش��ترك ايران و عمان با اتاق بازرگاني 
عم��ان از نكات مورد توجه عماني ها اس��ت؛ عمان 
داراي موقعيت مناس��بي براي ارس��ال محصوالت 

ايراني به بازارهاي جهاني است. 
حميدرض��ا صالحي گف��ت: در كن��ار صادرات 
مجدد، توس��عه همكاري با تجار و سرمايه گذاران 
عماني در زمينه توليد ماهيان خاوياري و كش��ت 
و ف��رآوري زيتون و انتق��ال گاز و برق به عمان در 
جلسه با مسووالن اتاق عمان مطرح و بررسي شد 

و مورد استقبال طرف عماني قرار گرفت. 
آقاجان��ي، عضو هيات رييس��ه اتاق ق��م نيز با 
اشاره به همكاري هاي مشترك ميان تجار ايراني و 
عماني گفت: در بندر و منطقه آزاد صحار امكانات 
و ش��رايط خوبي براي سرمايه گذاران ايراني وجود 
دارد ام��ا متاس��فانه در جبل علي با مش��كاتي از 
جمله مش��كات بانكي مواجه هس��تيم كه باعث 
دلسردي سرمايه گذاران ايراني شده كه اميدواريم 

اين مشكل به زودي مرتفع شود. 
 آقاجاني گفت اتاق قم با ۷۰۰عضو فعال بسيار 
مورد توجه تج��ار عماني قرار گرفته كه اميدواريم 
ش��اهد نتايج مثبت حاصل از اين س��فر باش��يم و 
با برنامه ريزي مناس��ب بتواني��م از آن بهره الزم را 
ببري��م. هيات تجاري ايران در ادامه س��فر خود به 
عمان با حضور در سفارت جمهوري اسامي ايران 

با سفير كشورمان ديدار و گفت وگو كردند. 
 در اين ديدار حجت االس��ام نوري شاهرودي 
بااشاره به ثبات اقتصادي در عمان گفت: اين كشور 
از امنيت باالي داخلي و س��رمايه گذاري برخوردار 
اس��ت.  وي با تشكر از اقدامات انجام شده از سوي 
اتاق مش��ترك اي��ران و عمان در زمينه تس��هيل 
تجارت گفت: با رايزني هاي انجام شده، بندر سويق 
براي پهلوگيري كشتي هاي باري كوچك ايراني در 
عمان در نظر گرفته شده است. سفير ايران برقراري 
دو خط هوايي را از ديگر زمينه هاي ارتباط بيشتر 
دو كش��ور عنوان كرد و گف��ت: عماني ها در زمينه 
شيات، كش��اورزي، س��اخت راه و امور زيربنايي 
منتظر كمك ايراني ها هس��تند.  نوري شاهرودي، 
گردش��گري سامت را از ديگر زمينه هاي ارتباطي 

دو كشور دانست كه مي تواند توسعه پيدا كند. 

كاهش تعرفه واردات گوشت 
ضربه مهلك به توليد 

احمد مقدس��ي رييس انجمن صنف��ي گاوداران 
از كاهش تعرفه واردات گوش��ت گوس��اله خبر داد و 
گفت: هيات وزيران در 6 اسفند ماه براي تنظيم بازار 
گوشت قرمز، تعرفه واردات گوشت منجمد گوساله از 

26 به ۱2درصد كاهش يافت. 
وي با اشاره به اينكه كاهش تعرفه واردات، ُمسكني 
بيش نيست، افزود: با توجه به نوسانات نرخ ارز، دولت 
براي جلوگيري از افزايش قيمت گوشت، تعرفه واردات 
را كاه��ش داد درحالي كه تبعات اي��ن امر گريبانگير 
توليدكننده اس��ت. ب��ه گفته مقدس��ي؛ كاهش تعرفه 
واردات گوش��ت در آينده يي نه چن��دان دور بر پيكره 
تولي��د داخل ضرب��ه مهلكي وارد خواه��د كرد. رييس 
انجمن صنفي گاوداران با اش��اره ب��ه اينكه 9۵ درصد 
گوشت مورد نياز از منابع داخلي تامين مي شود، بيان 
ك��رد: با كاهش تعرفه واردات و نب��ود صرفه اقتصادي 
تولي��د براي دامدار، مي��زان واردات ب��راي تامين نياز 
داخ��ل افزايش خواه��د يافت. وي ادام��ه داد: با توجه 
ب��ه آنكه كاه��ش تعرفه كاالهاي نهاي��ي، مزيتي براي 
توليدكنندگان ندارد، از دولت انتظار مي رود با كاهش 
تعرفه نهاده هاي دامي و تخصيص ارز مبادله يي به جو 
و يونج��ه از توليدكنندگان داخل��ي حمايت مي كرد تا 
آنها با وجود مواد اوليه ارزان قيمت بتوانند توليد خود 
را افزايش دهند. مقدسي در خاتمه يادآور شد: اگرچه 
كش��ورهاي پيش��رفته تنها از توليدكنن��دگان داخلي 
خود حمايت مي كنن��د اما اقدام اخير دولت به معناي 

پرداخت سوبسيد به توليدكنندگان خارجي است. 

اخبار

يك ماه پر از پيام هاي متناقض

سيگنالهاياقتصاديبهكدامينسوميرود؟

سرانجام بورس سنگ آهن چه شد؟

رد پاي دالالن در معادن سنگ آهن
داللي ي��ا به عبارت ديگر واس��طه گري، حرفه يي اس��ت كه در 
بسياري از فعاليت هاي اقتصادي كشور رسوخ كرده و شرايط را براي 
توليد قانوني سخت تر مي كند. درمعدن و صنايع معدني نيز دالالن 
بيكار نبوده اند و در بسياري از بخش هاي اين صنعت كشور از جمله 
خريد وفروش و حتي صادرات محصوالت معدني به ويژه سنگ آهن 
ورود كرده اند و اين موضوع موجب شده تا دست توليدكننده واقعي، 
صاحبان و سرمايه گذاران معدني را از سود واقعيشان كوتاه مي كنند. 
از طرف ديگر بس��ياري از توليدكنندگان س��نگ آهن كشور از 
عقب افتادن بدهي هاي خود و وصول نشدن آنها توسط كارخانه هاي 
فوالد ش��كايت دارن��د و در اين جهت انجمن س��نگ آهن ايران و 
مس��ووالن معدني كشور به فكر فعال س��ازي بورس سنگ آهن در 
كشور شدند تا شايد به اين واسطه بتوانند برخي از مشكات موجود 
در حوزه سنگ آهن را حل كرده و همچنين دست واسطه ها را تاحد 

امكان از اين بازار پرسود كوتاه كنند. 
موض��وع تعرفه گ��ذاري روي صادرات س��نگ آهن نيز مش��كل 
ديگري اس��ت كه در اي��ن حوزه وجود دارد. موض��وع تعرفه گذاري 
فقط بحث توليد را تحتالشعاع قرار نمي دهد، بلكه مي تواند با ارسال 
عامت هاي منفي بحث س��رمايه گذاري در معادن و صنايع معدني 
را ني��ز تحت تاثير منفي قرار ده��د. موضوعي كه درباره وضع تعرفه 
صادراتي براي س��نگ آهن از ط��رف وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مطرح مي ش��ود، تامين مواد اوليه بازار داخلي است، چراكه اين نظر 

وج��ود دارد كه با وج��ود ايجاد ظرفيت هاي داخل��ي براي فرآوري 
سنگ آهن و راه اندازي واحدهاي جديد كه ظرفيت توليد كنسانتره 
را به ۱9 ميليون تن و گندله را به ۱۷.۵ ميليون تن رس��انده است، 

ديگر لزومي براي صادرات سنگ آهن وجود ندارد. 

 استراتژي دالالن، حمله به معادن كوچك بود
هادي گلزار عضو انجمن سنگ آهن ايران اظهار كرد: وجود دالالن 
در كل دنيا در بازارها برچيده شده است و در كشور ما نيز بيشتر اين 
قش��ر در قس��مت هاي دولتي ورود كرده اند؛ زيرا در حوزه هاي دولتي 
هم پول خوبي وجود دارد و هم مي توانند ش��رايط شركت هاي دولتي 

را تامين كنند. 
وي افزود: روند رو به رشد بازار سنگ آهن ايران و ورود اين حوزه 
در بورس، باعث بهبود فعاليت اقتصادي اين بازار معدني كشور شده و 
در آينده دست دالالن را به طور كامل از منافع سنگ آهن كشور كوتاه 
خواهد كرد. گلزار تصريح كرد: در گذشته نقش دالالن بسيار پر رنگ 
بود، زيرا با س��رمايه باال و ريسك پايين مي توانستند به راحتي بازار را 
در دس��ت بگيرند. عضو انجمن سنگ آهن ايران گفت: دالالن به طور 
معمول به معادن ضعيف حمله مي كردند و معادني كه بدهكاران زيادي 

داشتند را خريداري مي كردند. 
وي اضافه كرد: انجمن سنگ آهن ايران در جهت رفع اين مشكل 
و كوت��اه كردن دس��ت دالالن از معادن كوچك، اقدام به تش��كيل 

كارگ��روه حمايت از معادن كوچ��ك كرد. گلزار ادام��ه داد: انجمن 
حماي��ت از مع��ادن كوچك وظيفه دارد تا كارخانه ه��اي بزرگ را با 
معادن كوچك آش��نا كرده تا هم معادن كوچك بتوانند محصوالت 
خود را بدون واس��طه به اين كارخانه ها بفروشند و هم از طرف ديگر 
كارخانه هاي بزرگ با مش��كل تامين مواد اوليه مواجه نش��وند. وي 
يادآور ش��د: اكنون كارخانه هاي همچون چادرملو، س��نگان و سنگ 
آهن سپاهان در حال خريداري محصوالت معادن كوچك هستند و 
از آنجايي كه اين كارخانه ها در س��ال هاي گذشته اقدام به راه اندازي 
واحدهاي كنستانتره س��ازي و گندله سازي كردند، هميشه با مشكل 

تامين مواد اوليه روبه رو بوده اند. 

 بورس سنگ آهن، دست دالالن را كوتاه مي كند
 مه��رداد اكبري��ان رييس انجمن س��نگ آهن اي��ران اظهار كرد: 
خوش��بختانه در سال هاي اخير توانستيم معضل بزرگي به نام دالالن 

سنگ آهن را از بين ببريم. 
وي با اش��اره ب��ه داليل حضور دالالن در بازار س��نگ ايران افزود: 
در سال هاي گذش��ته به دليل افزايش تعداد فروشندگان و خريداران 
سنگ آهن و توسعه صادرات اين محصول، تعداد دالالن افزايش يافت 
اما اكنون با محدود ش��دن صادرات، تعداد اين شركتها كاهش يافته 
است. مدير انجمن سنگ آهن ايران گفت: در سال هاي گذشته تعداد 
توليدكنندگان سنگ آهن چه كوچك، چه بزرگ و چه متوسط زياد 

ب��ود و از ط��رف ديگر ص��ادرات نيز حدود ۵۰ درص��د از كل توليد را 
تشكيل مي داد و به دليل همين تنوع زياد، بازار داللي رونق گرفت. 

وي ادام��ه داد: زمانيك��ه برخ��ي از معدن داران به دنبال س��اخت 
كارخانه ه��اي كنس��تانتره و گندله س��ازي رفتند، مي��زان فعاليت و 
س��رمايه گذاري در برخي از معادن رو به افزايش گذاشت و همين امر 
باعث ش��د كه حجم صادرات سنگ آهن دانه بندي كاهش پيدا كرده 
و در عوض صادرات گندله و كنس��تانتره بيشتر ش��ده و بازار داخلي 

ارتقا يافت. 
اكبريان اذعان كرد: از آنجايي كه ش��ركت هاي بزرگ توانس��تند 
گندله و كنستانتره را صادر كنند، در نتيجه دست بسياري از واسطه 
گران و دالالن كوچك از اين بازار كوتاه ش��د. با وجود ادعاي اعضاي 
هيات مديره انجمن سنگ آهن مبني بر از بين رفتن داللي ها در اين 
بازار، هنوز ش��اهد اعتراض برخي از توليدكننده هاي س��نگ آهن از 
وجود افرادي هستيم كه مبادرت به واسطه گري و انحصار طلبي در 
اين بازار كرده و موجب مي ش��وند؛ سود واقعي فروش سنگ آهن به 

جيب توليدكننده واقعي آن نرود. 
به نظر مي رس��د وزارت صنعت، معدن وتجارت بايد در راس��تاي 
كاهش واس��طه گري در بازار س��نگ آهن كش��ور، تدابي��ر نظارتي 
دقيق ت��ري را در نظر بگيرد و بطور حتم فعاليت قوي بورس س��نگ 
آهن در آينده موجب كاهش چش��مگير واس��طه گري در اين حوزه 

خواهد شد. 

دولتمردان معموال در سخنراني ها و مصاحبه هاي 
خ��ود توجه زي��ادي دارند درحالي كه بخش��نامه ها، 
تصميمات و دس��تورات آنها سيگنال هاي مهم تري به 
فعاالن اقتصادي به ويژه بخش خصوصي مي دهد. در 
دو ماه گذش��ته هر بار كه رييس كل بانك مركزي يا 
رييس س��ازمان برنامه پيش بيني كاهش قيمت ارز را 
ك��رد، واكنش بازار خاف آن بود چراكه بازار به جاي 
نگاه به حرف به سيگنال هاي ديگري نگاه مي كند. در 
شرايط ثبات، اين س��يگنال هاي بسيار محدود و آرام 
هستند كه آثاري بلندمدت دارند اما در ماه هاي اخير 
ش��اهد چندين سيگنال متناقض و سريع بوده ايم كه 
اوال بخش خصوصي را س��ردرگم كرده اس��ت و از آن 

مهم تر ريسك تجارت را باال مي برد. 

 نرخ بهره، نرخ ارز
تغيي��رات در نرخ بهره و ن��رخ ارز صرفا يك اتفاق 
اقتصادي نيس��ت بلكه يك نش��انه ب��راي بخش هاي 
ديگري است. سيگنال هاي مهم در اين بخش از چند 
ماه قبل با كاهش نرخ بهره و سرگردان شدن سرمايه ها 
آغاز شد. دستورالعمل هاي مختلف ضد واردات مانند 
دس��تورالعمل هاي واردات خ��ودرو و محدوديت براي 
خودروهاي گران، سخت كردن مسير واردات از ۴مركز 
اصلي واردات آن هم در شرايطي كه پورت مهم واردات 
يعني امارات به خاطر ماليات بر ارزش افزوده از رونق 
افتاده بود عما سيگنال كمبود ارز و احتمال افزايش 

قيمت را داد. 
ب��ا متاطم ش��دن بازار هر روز ش��اهد س��يگنال 
جديدي بوديم، دستورالعمل بانك مركزي براي جمع 
ك��ردن نقدينگي كه با فرجه دو هفته يي افزايش نرخ 
بهره همراه ب��ود، فروش اوراق خزان��ه با نرخ بيش از 
2۰درص��د، صف ه��اي طوالني در صرافي ه��ا و عدم 
دسترس��ي به ارز و در نهايت ح��ذف دالر از مبادالت 
تجاري همگي س��يگنال هايي بود كه در مس��يرهاي 

مختلف فعاالن اقتصادي را هدايت مي كرد. 
در همين راس��تا انوش رهام، تحليلگر اقتصادي 
در خصوص تاطم هاي اخير بازار ارز و بحث انتقال 
س��اختار ارزي از يك س��و و هش��دار كارشناس��ان 
مبني بر جلوگيري از وق��وع مجدد تكانه هاي ارزي 
از س��وي بازار دوبي در بازاره��اي مالي ايران اظهار 
ك��رد: مديري��ت ارزي به دليل تبع��ات زياد و اينكه 
بخش ه��اي زيادي را تحت تاثي��ر خود قرار مي دهد 
يكي از مهم ترين و حساس ترين بخش هاي اقتصادي 
است كه بانك مركزي بايد براساس يك سري اصول 
علمي و اقتصادي مديري��ت جريان ارز، مصارف آن 

و بح��ث خروج ارز را مديري��ت كند. وي با تاكيد بر 
اينكه در مورد پيش بيني احتمال مجدد اتفاق دوبي 
ضرورت دارد كه دولت ارز را در يك كانال مشخص 
مديري��ت كند و س��عي كند كه س��يگنال واضحي 
را ب��ه بخش خصوص��ي، واحده��اي توليد كننده و 
صادر كنن��ده بدهد، اذعان كرد: بانك مركزي در اين 
زمينه بايد حداقل و حداكثر كانال را مشخص كند تا 
بازار بتواند چشم انداز خود را با همين سياست ارزي 
كنترل و مديريت كند. زيرا اين اقدام باعث مي شود 
كه ش��رايط انتظاري شفاف باشد و جو رواني بازار به 

سمت تاطم حركت نكند. 
رهام درخصوص جايگزين كردن و انتقال ساختار 
ارزي به كشورهاي ديگر عنوان كرد: نزديك دو دهه 
اس��ت كه دوبي به تجار ايراني خدمات ارائه مي كند 
اما با وجود بهانه هاي اخير از س��وي اين كش��ور كه 
تبعات آن نوس��ان ش��ديد در بازاره��اي مالي ايران 
بود، حداقل اين ض��رورت را ايجاد مي كند كه ايران 
ب��راي جايگزيني اهداف ارزي خود برنامه جابه جايي 
براي رسيدن به پش��تيبان ها و مقاصد مالي ديگر را 
نيز تقويت كند نظير كشورهاي عمان و قطر اما اين 

كشورها بايد بتوانند مانند امارات خدمات مالي مورد 
نياز را به تجار ما ارائه كند. 

اي��ن تحليلگر حوزه تج��ارت با اش��اره به اينكه 
كش��ورهاي حاش��يه خلي��ج ف��ارس اصوال ن��گاه و 
روابط ش��ان به ايران آميخته با نگاه سياس��ي است، 
خاطرنش��ان كرد: در مراودات تجاري اين كشورها با 
اولويت هاي سياسي خود به ميدان مي آيند كه عمدتا 
هم مغرضانه اس��ت. اما در بحث بازگشت ارز حاصل 
از صادرات به كشور و حتي درمورد واردات در بحث 
تامي��ن ارز كه ب��ه يكي از چالش ه��اي مهم اقتصاد 
تبديل شده، دولت در حد توان اش درصدد برنامه ريز 

براي به سامان رساندن بازار است. 
ره��ام درخص��وص سياس��ت گذاري در زمين��ه 
مب��ادالت ارزي تصري��ح كرد: براي س��هولت در امر 
تجارت بهتر اس��ت كه با هر كش��وري كه مبادالت 
تجاري داريم منطبق با همان ميزان تبادل ارزي مان 
را ه��م انجام دهيم. وي در ادامه افزود: با اجراي اين 
راهكار ديگر الزامي به اس��تفاده از كشورهاي واسطه 
نيست و مي توانيم متناسب با عملكرد مالي و تجاري 
با هر كشور تبادالت ارزي مان را نيز تنظيم كنيم. در 

اصل سياس��ت هاب مالي و تجاري نيازمند ورود به 
اين بخش هستند. 

اين تحليلگر ارشد حوزه تجارت با اشاره به اينكه 
ارز هميش��ه يك��ي از چالش هاي ب��زرگ اقتصادي 
اس��ت، يادآور شد: دولت هم در حد توان اش درصدد 
برنامه ريزي براي به س��امان رس��اندن بازار است اما 
متاسفانه در داخل هم تكانه هاي ارزي بسيار تشديد 
ش��ده، تا جايي كه اين تاطم ه��اي ارزي كوچك به 
وجود آمد در كف بازار، شرايط رواني جامعه را به هم 
ريخت و باعث شد كه بخشي از بازار به سمت سفته 
بازي و تبادل غيرمولد جذب شود. آنچه در اين بين 
قابل توجه است، ميزان انتفاع بازيگردانان اين بازار از 
اين تكانه هاي ارزي است كه دولت بايد اين حاشيه ها 

را كنترل كنند. 
وي با بيان اينكه هيچ كش��وري نيست كه تكانه 
ارزي نداشته باشد اما ميزان اين تنش متفاوت است، 
خاطرنش��ان كرد: دولت در يك شرايطي قرار گرفته 
كه مجب��ور به كنترل بازار ارز ش��د زيرا بخش��ي از 
كاالهاي اساسي و مواد اوليه توليدي از نوسانات اين 

بازار لطمه مي خوردند. 

 اثر شوك ارزي بر توليد
رهام ياداورش��د: احتمال وقوع اين تكانه هاي ارزي 
هميشه هست اما سياست هاي هر كشوري بر اين اصل 
اس��ت كه تا جاي ممكن از اين تنش ها جلوگيري كند 
تا بخش اصلي فضاي كسب وكار بتواند در مسير خود 
پيش��روي كند. توليد كننده يي كه امروز اقدام به تهيه 
مواد اوليه مي كند حداقل 2ت��ا ۳ماه جريان ورود مواد 
اوليه آن به طول مي انجامد و بعد از آن نوبت به فرايند 
توليد مي رسد كه خودش مدت زمان زيادي را مي طلبد 
و تا كاال به بازارهاي داخلي، منطقه يي و صادراتي عرضه 
ش��ود يك فرآيند زماني طوالني را طي مي كند كه در 
تمام اين مدت نيازمند ثبات ارزي است تا توليد كننده 
بتوان��د هزينه هاي م��واد اولي��ه اش را مديريت كند و 

صادر كننده هم با آرامش بازارهاي خود را پيدا كند. 
 وي با تاكيد بر الزام كنترل تكانه هاي ارزي توسط 
بان��ك مركزي عنوان كرد: جهش هاي ناگهاني قيمت 
ارز شايد در كوتاه مدت بر روي صادرات تاثيرگذار باشد 
اما در طوالني مدت روي واردات اثر مخرب دارد كه اين 
تاثير منف��ي در كوتاه زمان بر روي صادرات هم ديده 
مي شود. بر اين اصل با توجه به اينكه عوامل متعددي 
عامل تنش در بازار ارز نقش داشته است و اين امر كار 
را براي سياس��ت گذاري دولت سخت كرده اما با يك 
مديريت زنجيره يي مي توان به اين مشكات فايق شد. 
رهام بهترين راهكار براي برون رفت از وضعيت فعلي 
را تدوي��ن برنامه بلندمدت اعام كرد و افزود: اعتماد به 
بازارو پرهيز دولت از ورود مس��تقيم به بازار مي تواند در 
به ثبات رساندن بازار نقش بسزايي داشته باشد. پيروي 
از سياست هاي درست اقتصادي كه در دنيا جواب داده 
و اجازه دادن به اينكه بازار براساس مبادله و نرخ مبادله، 
ميزان واردات و شرايط كسب و كار نرخ را تعيين كند، 
مي تواند از ب��روز تكانه ه��اي ارزي جلوگيري كند. اگر 
دولت بتواند در يك كريدور مش��خص بين يك حداقل 
و حداكثري ارز را كنترل كند تا سيگنال ثابت و تثبيت 
ش��ده يي را به فعاالن اقتصادي بدهد، بازار با يك ثبات 

نسبي و قابل كنترل به فعاليت خود ادامه مي دهد. 

 افزايش ريسك و عدم تعيين مسير
افزايش نرخ بهره تا 2۰.۵درصد عما يك سيگنال 
است كه س��رمايه از بازار سرمايه خارج شود. از سوي 
ديگ��ر پيام هايي كه از بخش نامه ها و سياس��ت هاي 
دولت برداش��ت مي ش��ود الزاما در يك مسير نيست. 
در چنين شرايطي ريسك فعاليت اقتصادي به دليل 
تناق��ض در تحليل اطاعات افزاي��ش پيدا مي كند و 
طبيعتا شاهد افت فعاليت هاي اقتصادي خواهيم بود. 

مهر ماه سال جاري طي سفر اعضاي اتاق بازرگاني ايران به مادريد 
اسپانيا بر ضرورت توسعه همكاري هاي صنعتي بر پايه سرمايه گذاري 
تاكيد ش��د و اين روزه��ا با حضور هيات تجاري بلندپايه اس��پانيايي 
گمانه زني ها براي عملياتي ش��دن پيشنهادات همكاري قوت گرفته 
است. محمد طاهري، رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و اسپانيا در 
گفت وگويي در مورد نتايج رايزني ها براي افزايش همكاريهاي دوجانبه 
گفت: اتاق مشترك ايران و اسپانيا با آلفردو بنت، مدير بين الملل اتاق 
بازرگاني و گونزالس، نايب رييس كنفدراسيون كارفرمايان اسپانيا ديدار 

داشت و طي اين جلسه نقطه نظرات دو طرف مطرح شد. 
طاهري با اذعان به اينكه حجم مبادالت تجاري دو كش��ور رو به 
رشد است گفت: در 2۰۱۷ حجم مبادالت دو كشور ۱.6ميليارد دالر 

بوده است كه ظرفيت رسيدن به ۳ميليارد دالر را دارد. 
رييس اتاق مش��ارك بازرگاني ايران و اس��پانيا بر ضرورت تقويت 
مبادالت تجاري در حوزه محصوالت غير نفتي بين دو كش��ور تاكيد 
كرد و گفت: در اين زمينه مذاكراتي با هيات اس��پانيايي انجام ش��ده 
اس��ت؛ از جمله برنامه هاي آتي ما با اس��پانيا طراحي نقشه راه كاري 
در هم��ه زمينه هاي اقتص��ادي از جمله كش��اورزي، صنايع تبديلي، 

ماشين آالت و نيز تشكيل اتاق مشترك بازرگاني در اسپانياست. 
وي از اعام آمادگي بيمه مركزي اسپانيا)سس��ه( براي حمايت از 
توس��عه روابط تجاري دو كش��ور خبر داد و گف��ت: در آينده نزديك، 
رييس بزرگ ترين انجمن كارفرمايي بخش پتروشيمي اسپانيا به ايران 
س��فر خواهد كرد؛ اي��ن ديدار زمينه را براي هم��كاري در حوزه هاي 

قطعات صنايع پتروشيمي فراهم خواهد كرد. 
طاهري با اظهار خش��نودي از روند حل مس��ائل بانكي دو كشور 
گفت: حل موانع بانكي زمينه را براي توس��عه هر چه بيش��تر روابط 
دو كش��ور فراهم خواهد كرد؛ به هر حال رواب��ط بين المللي متاثر از 
جو بين المللي است، خوشبختانه پس از برجام سيگنال هاي خوبي از 
سوي اسپانيا دريافت كرديم. حضور هيات تجاري بلند پايه ۱۰۰نفري 
متش��كل از ۳ وزير اين كشور نش��ان از اهميت روابط تجاري با ايران 

براي اسپانياس��ت. رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و اسپانيا بيان 
داشت: اسپانيا بعد از آلمان بزرگ ترين صادركننده اروپايي در دنياست 
و در حوزه هاي مختلف خصوصا ترانسفر تكنولوژي و توريسم مي تواند 
كمك شاياني به اقتصاد ايران صورت دهد؛ لذا تعامل بيشتر هيات هاي 
تجاري دو كشور مي تواند اين روند را سرعت بدهد و در اين رابطه اتاق 

بازرگاني برنامه هاي بيشتري را تدارك ديده است. 
وي به اجرايي ش��دن قرارداد 6۰۰ ميليون دالري منعقد شده 
بين شركت نفت ايران و شركت پتروشمي اسپانيايي اشاره كرد و 
گفت: اين موضوع نش��ان دهنده روند رو به رش��د روابط اقتصادي 
دو كش��ور است؛ همچنين هيات هاي مختلفي از بيلبائو، بارسلون 
و والنس��يا به ايران آمده اند و ش��ركت هاي مختلف��ي از ايران در 
مهم ترين نمايشگاه هاي اسپانيايي شركت كرده اند.  طاهري گفت: 
تاش داريم از ظرفيت هاي اس��پانيا در زمينه قطعه سازي خودرو 
و تكنولوژي كش��اورزي و نيز بازار اس��پانيا براي زعفران استفاده 
كنيم. طاهري نتيجه بخش بودن مذاكرات را در گرو حمايت هاي 
سياس��ت گذاران تجاري كش��ور در س��طح كان دانست و گفت: 
افتتاح يك دفتر مش��ترك بازرگاني در اس��پانيا با همت سازمان 
توسعه تجارت مي تواند حلقه ارتباطي استان هاي مختلف و معرفي 

نمايندگان فعالين اقتصادي و معرفي كاالهاي صادراتي باشد. 
در هفتم اسفند ماه آلفردو بونت، مدير بين الملل اتاق بازرگاني 
اس��پانيا در اتاق بازرگاني تهران با اش��اره به گ��روه همراه خود در 
ايران كه ش��امل 9ش��ركت بزرگ و ۱۴شركت كوچك و متوسط 
اس��ت از عاقه مندي بخش خصوصي اسپانيا براي حضور در بازار 
ايران و مش��اركت با بنگاه هاي ايراني س��خن گف��ت. بونت با بيان 
اينكه شركت هاي اسپانيايي به روند رو به رشد اصاحات و توسعه 
زيرس��اخت ها در اقتصاد ايران اميدوار هستند، افزود: شركت هاي 
اسپانيايي عاقه مند به مشاركت در اين فرآيند هستند. تعدادي از 
اين بنگاه ها پيش از تحريم ها با ايران همكاري داشتند و اكنون هم 

عاقه مند به توسعه مراودات هستند. 

در گفت  و گو با رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و اسپانيا مطرح شد

ظرفيت ۳ ميليارد دالري مبادالت ايران و اسپانيا
عضو هيات رييسه اتاق ايران عنوان كرد 

براي ايجاد اشتغال، فضاي كسب و كار بايد بهتر شود
عضو هيات رييسه اتاق ايران مهم ترين عامل براي جذب سرمايه 
در يك منطقه را شاخص فضاي كسب وكار دانست و گفت: قطعا 
س��رمايه گذاران به دنبال جايي هستند كه بهترين فضاي كسب و 
كار را دارد و ما هم اگر به دنبال رونق سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال 

هستيم بايد فضاي كسب وكار را بهتر كنيم. 
كيوان كاشفي يادآوري كرد: اكثر مواردي كه مي تواند منجر به 
بهبود فضاي كس��ب و كار در كشور مي شود، نيازمند منابع مالي 

خاص و بودجه نيست و بعد نرم افزاري دارد. 
كيوان كاشفي با اشاره به اينكه، استان كرمانشاه در چهار فصل 
گذش��ته همواره روند نزولي شاخص  فضاي كسب و كار را داشته، 
تصريح كرد: اين اس��تان در پاييز امسال نيز بدترين استان كشور 
از نظر فضاي كس��ب و كار بوده اس��ت و بايد براي افزايش جذب 
سرمايه گذاري و اشتغال زايي در استان، مقدمات بهبود اين شاخص 
را فراهم آوريم. كيوان كاش��في، با بيان اينكه تا دو سال قبل رصد 
ش��اخص هاي فضاي كسب و كار كشور توسط مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسامي انجام مي شد، اظهار كرد: از سال قبل اين 
پايش به اتاق ايران واگذار ش��د كه فضاي كسب و كار كشور را به 

صورت فصلي بررسي كرده و به تفكيك استان ها اعام مي كند. 
وي ادام��ه داد: در اي��ن بررس��ي از فع��االن اقتص��ادي درباره 
ش��اخص هاي مختلف نظرسنجي مي ش��ود. رييس اتاق كرمانشاه 
خاطرنشان كرد: متاسفانه كرمانشاه در چهار فصل گذشته همواره 
سير نزولي شاخص فضاي و كسب وكار را داشته و در پاييز امسال 
نيز ش��اخص فضاي كس��ب وكار كرمانش��اه 6.۳۸ اعام شد و در 
آخرين جايگاه كشور بعد از خراسان شمالي)6.۳۴( و ايام)6.۳۱( 
قرار گرفتيم. كاشفي بهترين فضاي كسب وكار كشور را نيز مربوط 
به اس��تان گيان با شاخص ۵.۵۱ دانس��ت. وي اصلي ترين دليل 
نامناسب بودن شاخص فضاي كسب و كار در استان كرمانشاه را بر 
اساس بررسي هاي انجام شده مربوط به دشواري تامين منابع مالي 
از بانك ها با عدد ۸.۰۳ دانس��ت و يادآوري كرد: شاخص بي ثباتي 

و قابل پيش بيني نبودن قيمت مواد اوليه و محصوالت در استان 
عدد ۸، ضعف دادرس��ي و رسيدگي به ش��كايات عدد ۷.6، موانع 
اداري كسب و كار عدد ۷.۵۵، مفاسد مالي و اداري در دستگاه هاي 
دولتي عدد ۷.۵۴ و رويه هاي غيرمنصفانه مميزي و دريافت ماليات 
عدد ۷.۳۸ دارد. به گفته كاش��في، بي ثباتي سياست ها، مقررات و 
رويه هاي اجرايي ناظر به كسب و كار، برداشت سليقه يي از قوانين 
و مقررات و همچنين شفاف يا كافي نبودن اطاعات مورد نياز براي 
فعالين اقتصادي از ديگر داليل بدي فضاي كسب وكار در كرمانشاه 
اس��ت. كاشفي به ارائه پيشنهاداتي براي بهبود فضاي كسب و كار 
استان پرداخت و عنوان كرد: اين پيشنهادات بايد به تصويب ستاد 
اقتصاد مقاومتي برسد و به صورت احكام براي دستگاه ها قابل اجرا 
باشد. وي معتقد اس��ت با اجراي اين پيشنهادات مي توانيم ظرف 
2 تا ۳ فصل آينده از نظر ش��اخص فضاي كسب وكار به ميانگين 

كشور برسيم. 
رييس اتاق بازرگاني استان كرمانشاه از پنج پيشنهاد براي امور 
مالياتي به عنوان يكي از مهم ترين دستگاه هاي مربوطه خبر داد و 
اف��زود: عودت ماليات بر ارزش افزوده صادرات در فرجه يك ماهه، 
اصاح رون��د هيات هاي حل اختاف، بخش��ودگي ۱۰۰درصدي 
جرايم مالياتي براساس مصوبه اقتصاد مقاومتي و... ازجمله اقداماتي 

است كه بايد توسط اين بخش انجام شود. 
كاشفي بيان كرد: براي بانك ها نيز شش پيشنهاد داريم كه از 
مهم ترين آنها مي توان به مسدود نكردن بخشي از تسهيات بانكي، 

استفاده از روش هاي متنوع تامين منابع مالي و... اشاره كرد. 
وي يادآوري كرد: مشابه اين پيشنهادات را براي ساير دستگاه ها 
مانند تامين اجتماعي، دادگستري، ادارات آب، برق و گاز و... اعام 
شده اس��ت. عضو هيات رييس��ه اتاق بازرگاني ايران كاهش روند 
صدور مجوزهاي الزم را نيز يك امر ضروري خواند كه پيش��نهاد 
ش��ده دس��تگاه هاي متولي زمان جواب دهي به اس��تعامات را به 

۴۰درصد زمان فعلي كاهش دهند. 
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7  جهان

انصراف پوجدمون از نامزدي 
رياست دولت محلي كاتالونيا 

گروه جهان 
كارلوس پوجدمون رهبر جدايي طلبان كاتالونيا اعالم كرده كه به نفع جودي سانچز 
يكي از رهبران بازداشت  ش��ده جدايي خواهان از تالش براي رسيدن به رياست دولت 
محلي دس��ت مي كشد. به گزارش ايس��نا، او كه در جريان سركوب بعد از همه پرسي 
جنجال برانگيز اس��تقالل كاتالونيا ناچار به ترك اسپانيا ش��د و به بلژيك رفت، پس از 
دس��تيابي دوباره حزبش به اكثريت در پارلمان منطقه يي، براي در دست گرفتن دوباره 
رياست دولت محلي تمايل نشان داده بود و اكثريت پارلمان محلي هم حامي او بودند. 
اين در حالي اس��ت كه پوجدمون همچنان در بلژيك و در يك تبعيد خودخواسته به 
سر مي برد. جودي سانچز كه كارلوس پوجدمون به نفع او از نامزدي انصراف داده رهبر 
س��ابق مجلس ملي كاتالونيا از گروه هاي حامي اس��تقالل اين منطقه اس��ت. سانچز و 
چندين نفر ديگر از مقام ها و فعاالن كاتالونيا هنوز در بازداشت به سر مي برند و دولت 
مركزي اسپانيا درباره آينده وضعيت آنها اظهارنظر نكرده است.  به گزارش بي بي سي، 
دولت اس��پانيا از تصميم كارلوس پوجدمون براي كناره گيري از نامزدي رياست دولت 
محلي استقبال كرد. يكي از مقامات دولت مادريد هم گفت كاتالونيا بايد هرچه زودتر 
رييس دولت محلي را انتخاب كند. در پي همه پرس��ي استقالل دولت مركزي اسپانيا 
دولت محلي كاتالونيا را بركنار و انتخابات جديدي برگزار كرد، اما در آن انتخابات هم 
حاميان استقالل توانستند به اكثريت برسند. اكثريت پارلمان جديد كه حامي كارلوس 
پوجدمون است، مي توانست به او راي اعتماد دهد تا دوباره رييس دولت محلي شود، اما 
رييس پارلمان اين جلسه را عقب مي انداخت. كارلوس پوجدمون نمي توانست در جلسه 
پارلمان حاضر ش��ود و از طرفي هم ماريانو راخوي نخست وزير اسپانيا هشدار داده بود 
كسي كه درگير مسائل قانوني است، نبايد رهبر كاتالونيا شود. پوجدمون با كناره گيري 
از رياست منطقه گفته انتخاب سانچز در شرايط كنوني تنها راه توافق براي يك دولت 
جديد اس��ت. اما قاضي پرونده س��انچز گفته كه او نمي تواند از زندان به مرخصي برود. 
رهبر جدايي طلبان كاتالونيا در پيام تصويري به زبان كاتاالن گفت، تصميمش به انصراف 
از نامزدي براي اين است كه بن بست سياسي كنوني رفع شود. او همچنين گفته است: 
»ما براي مردمي كه نماينده آنها هستيم، استقالل را به دست خواهيم آورد. اين وظيفه 

ماست و آن را برآورده مي كنيم. «

 سفر رييس شوراي اروپا به لندن
در ارتباط با برگزيت

گروه جهان 
دونالد تاس��ك رييس شوراي اروپا روز پنج ش��نبه در آستانه آغاز مرحله دوم 
مذاكرات خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و همزمان با باال گرفتن اختالفات دو طرف 
بر سر وضعيت ايرلند شمالي در دوره پسابرگزيت راهي لندن شد. او ديروز با ترزامي  
نخست وزيري بريتانيا ديدار كرد.  به گزارش ايرنا، ترزا مي  نخست وزير بريتانيا طرح 
بروكسل مبني بر تداوم عضويت ايرلند شمالي در اتحاديه گمركي اتحاديه اروپا در 
دوره پسابرگزيت را نپذيرفته و تاكيد دارد كه اين مساله يكپارچگي قانوني بريتانيا 
را تهديد مي كند. با اين  حال اتحاديه اروپا مي گويد كه طرح نخس��ت وزير بريتانيا 
انگليس عمال ايرلند شمالي را از جمهوري ايرلند جدا كرده و اتحاديه اروپا چنين 
سناريويي را برنمي تابد. دونالد تاسك پيش از سفرش به لندن به خبرنگاران گفت: 
»اگر بريتانيا راه حل ديگري را در اين رابطه ارائه ندهد، پيش��نهاد ما اين است كه 
منطقه مشترك قانونگذاري شده اتحاديه اروپا و بريتانيا در رابطه با ايرلند شمالي 
ايجاد شود. « وي با بيان اينكه بريتانيا تاكنون طرح عاقالنه تري در اين رابطه ارائه 
نداده، عنوان كرد كه درباره اين مساله با نخست وزير بريتانيا رايزني مي كند. تاسك 
با اشاره به اينكه آينده روابط تجاري ميان بريتانيا و اتحاديه اروپا پس از خروج اين 
كشور از بازار مشترك و اتحاديه گمركي اتحاديه اروپا »بدون اختالف نظر« نخواهد 
بود، گفت: »اختالف نظر بخش اجتناب ناپذيري از طبيعت برگزيت اس��ت. « ترزا 
مي  قرار است، امروز شنبه جزئيات طرح خروج كشورش از اتحاديه اروپا را منتشر 
كن��د. در همين حال ديويد ديويس وزير برگزيت بريتاني��ا اعالم كرد مادامي كه 
لندن بر س��ر تمام مس��ائل با اتحاديه اروپا به توافق نرسد، صورت حساب برگزيت 
را پرداخت نخواهد كرد. به گفته منابع آگاه، اين كش��ور توافق كرده تا هزينه يي 
مع��ادل 40ميليارد پوند باب��ت خروج از اتحاديه اروپا پرداخ��ت كند. با اين  حال 
تقارن موضع گيري اتحاديه اروپا درباره ايرلند شمالي و هشدار وزير برگزيت بريتانيا 
موجب باال گرفتن اختالفات دوطرف در آستانه آغاز مرحله دوم مذاكرات برگزيت 
ش��ده است. پس از 6 ماه مذاكرات نفس گير، مرحله اول مذاكرات ماه دسامبر به 
پايان رسيد و دومين مرحله آن با تمركز روي آينده روابط ميان دو طرف در ماه 

جاري ميالدي آغاز خواهد شد.

 سرماي  مرگبار
اروپا را فلج كرده است 

 گروه جهان 
بخش هاي بزرگي از اروپا درگير س��رماي فلج كننده هس��تند كه س��امانه هوايي 
سيبري با خود آورده و به جان  باختن برخي افراد و هرج  و مرج در برخي نقاط ديگر 
منجر شده است. به گزارش مهر به نقل از بي بي سي، كوالك و بارش سنگين برف به 
بس��ته  شدن راه ها، خطوط راه آهن، مترو و مدرسه ها منجر شده و صدها سفر هوايي 
را لغو كرده اس��ت. اين موج س��رماي غيرمعمول تا سواحل مديترانه هم رفته است. 
گفته ش��ده، تعداد كساني كه در اروپا بر اثر سرما كشته شده اند به دست كم ۵۵ نفر 
رس��يده است كه اغلب آنان از خيابان خواب ها بوده اند؛ ۲۱نفر از اين عده در لهستان 
جان باخته اند. مرگ بر اثر سرما حتي در مناطق جنوبي اروپا در اسپانيا و ايتاليا هم 
ديده شد. در پاريس پايتخت فرانسه، مقام هاي محلي براي حدود ۳000 بي خانمان 
پناهگاه هاي اضطراري درست كردند. اين وضعيت هشدار سازمان جهاني بهداشت را 
برانگيخته كه گفته اس��ت فقيران، خيابان خواب ها و مهاجران بيش��ترين صدمه را از 
اين س��رماي شديد مي بينند. اين سازمان همچنين در بيانيه اش گفته است: كساني 
كه بيشتر در معرض بيماري هاي ناشي از سرما هستند شامل سالمندان، كودكان و 
افرادي اس��ت كه بيماري هاي مزمن يا محدوديت هاي روحي يا بدني دارند. اس��امي 
مختلفي به اين س��امانه هوايي داده ش��ده؛ ازجمله در بريتانيا به آن گفته اند »ديِو از 
شرق آمده«، در آلمان »خرس سيبري« و در سوئد »توپخانه برفي«. حتي در سواحل 
مديترانه يي كوت دازور در جنوب  شرقي فرانسه هم كه معموال هواي مطبوعي دارد، 
برف ديده شده است. صبح پنج شنبه فرودگاه ژنو در سوييس به تعطيلي كشيده شد 
اما بعد از آنكه ماشين هاي برف روب باند فرودگاه را باز كردند، اين فرودگاه هم كارش 
را از سر گرفت. در فرانسه حدود ۲000نفر كه سوار خودروهايشان بودند در جاده يي 
نزديك شهر مون پليه گير كردند. برخي از آنها گفته اند ۲4ساعت در راه مانده اند. در 
فرودگاه اسخيپول آمستردام هلند هم ده ها پرواز لغو شدند يا به تاخير افتادند. برخي 
سفرهاي ريلي يورواستار بين لندن، پاريس و بروكسل قطع شدند. پيش بيني شده دما 
در بعضي بخش هاي اروپا در دو روز آينده باال برود هر چند ايرلند و جنوب انگلستان 
منتظر آثار توفان اما هس��تند كه دارد از پرتغال و فرانس��ه به س��وي شمال مي رود. 

لئووارادكار، نخست وزير ايرلند از مردم خواسته تا پايان توفان در خانه ها بمانند.

 گروه جهان 
ايتالي��ا مدت هاس��ت كه ب��ه مديري��ت بي ثباتي 
سياس��ي عادت كرده، اما به نظر مي رس��د آغاز دولت 
ش��صت و پنج در اين كشور از زمان جنگ جهاني دوم 
تاكنون، دشواري هاي خاص خودش را دارد. پيش بيني 
مي شود انتخابات به تشكيل پارلماني معلق منجر شود 
و بدين ترتيب، چندين هفته بي ثباتي سياسي مي تواند 
به اقتصاد كه از پيش تر با مشكل رشد ضعيف و بدهي 

س��نگين عمومي همراه بوده، بيش��تر آسيب برساند. 
بلومب��رگ در گزارش خ��ود در اين زمين��ه به چهار 
سناريو احتمالي درباره نتيجه انتخابات فردا يك شنبه 

اشاره كرده است. 

 ملغمه اي از همه احزاب
نخس��تين س��ناريو اين اس��ت كه هيچ حزب يا 
ائتالف��ي اكثري��ت را در پارلمان به دس��ت نياورد. 

ايتاليا همچن��ان يك دولت خواهد داش��ت به اين 
دليل كه پائولو جنتيلوني همچنان نخست وزير باقي 
مي ماند. پيش از بازگشايي مجدد پارلمان در تاريخ 
۲۳ ماه مارس، توافق هاي پشت پرده آغاز مي شوند. 
قانون گ��ذاران رييس جديدي ب��راي مجلس عوام و 
س��نا انتخاب مي كنند كه اين انتخاب ها نخس��تين 

سرنخ ها را درباره اتحادهاي جديد افشا مي سازد. 
اگر جس��ت وجوها ب��راي انتخاب نخس��ت وزير به 
بن بست بخورد، سرجيو ماتارال رييس جمهوري ايتاليا 
مجب��ور به عجله براي پر كردن اين پس��ت نيس��ت و 
مي تواند به اح��زاب هفته ها براي مذاكره فرصت دهد. 
جيووان��ي تارلي باربيري اس��تاد حقوق در دانش��گاه 
فلوران��س گف��ت: »اگر نخس��تين فردي ك��ه ماتارال 
برمي گزيند، در تش��كيل دولت در اكثريت شكس��ت 
بخورد، رييس جمهوري مي تواند فرد ديگري را انتخاب 
كن��د و اين روند مي توان��د بارها تكرار ش��ود. اما بايد 
منطقي بود؛ اين روند نمي تواند براي دو ماه ادامه يابد.«

مات��ارال مات��ارال در گزين��ش، به دنبال كس��ب 
اطمينان از اين مس��اله خواهد بود كه دولت جديد 
توسط يك سياستمدار يا تكنوكرات اداره شود و بر 
به تصويب رساندن برنامه بودجه ۲0۱9 در پارلمان 
تا پايان س��ال، تمركز داش��ته باش��د. او همچنين 
تغييرات��ي را در نظام انتخاباتي ب��راي انتخابات ماه 

ژوئن سال آينده خواستار خواهد شد. 

 حكمراني راست - ميانه
س��يلويو برلوسكني نخست وزير پيش��ين ايتاليا 
كالهب��رداري  پرون��ده  در  محكومي��ت  به دلي��ل 
مالياتي در س��ال ۲0۱۳، تا س��ال آينده از فعاليت 
در س��متي دولتي منع شده و گفته آنتونيو تاجاني 
ريي��س پارلمان اروپاي��ي »گزينه ي��ي عالي« براي 
نخست وزيري اس��ت. تاجاني هم در توييتي نوشت 
به برلوس��كني گفته، آماده اس��ت به ايتاليا خدمت 

كند. اما از آنجا كه برلوسكني و متئو سالواني رهبر 
حزب ليگ ش��مالي بارها بر س��ر مسائل مختلف از 
آين��ده ايتالي��ا در منطقه يورو گرفت��ه تا اصالحات 
بازنشس��تگي با يكديگر درگير ش��ده اند، پيش بيني 
مي شود كه چنين دولتي با مشكالتي همراه باشد. 
اريك جونز اس��تاد اقتصاد سياسي بين المللي در 
دانش��گاه جان هاپكينز گفت: »تا جايي كه مساله به 
بازارها مربوط مي شود، اگر حزب برلوسكني بيشترين 
آرا را ب��ه خ��ود اختصاص دهد، باي��د درباره وضعيت 
 قانون ماليات��ي و درگيري احتمالي ب��ا اتحاديه اروپا 
بر سر چگونگي كاهش كسري بودجه، نگران بود. اگر 
س��الواني در راس دولت قرار گيرد، آنگاه نگراني ها به 
اصالحات او در زمينه بازنشس��تگي معطوف مي شود 
چراكه اين مساله مي تواند براي اقتصاد دوام آوردني در 

بلندمدت مشكل ساز باشد.«

 ائتالف بزرگ
ي��ك اتحاد مي��ان حاميان اروپا ب��ا حضور حزب 
چپ ميانه دموكراتيك، متح��دان اين حزب و حزب 
فورت��زا ايتالياي س��يلويو برلوس��كني ب��ه چگونگي 
عملكرد اين دو حزب اصلي بستگي دارد. براي متئو 
رنتزي رهبر حزب دموكراتيك، س��قوط در انتخابات 
از 40درص��د آرا در ۲0۱4 به ۲0درصد در انتخابات 
كنون��ي مي تواند به چالش��ي در رهبري حزب منجر 
شود كه اين مساله تشكيل ائتالف بزرگ را دشوارتر 
مي كند. رنت��زي درباره چني��ن ائتالفي گفته حزب 
دموكراتيك هيچ گاه در دولت با »افراطي ها« شريك 
نخواهد ش��د. اين درحالي است كه برلوسكني گفته 
نج��ات روابط گذش��ته اش با رنتزي دش��وار خواهد 
ب��ود. تارل��ي باربيري در اين باره گف��ت: »اما پس از 
انتخابات ش��رايط فرق مي كند. اگر احزاب بتوانند بر 
سر برنامه يي براي دولت داري توافق كنند، با يكديگر 
كار خواهن��د ك��رد.« روبرتو دِ آليمونته اس��تاد علوم 

سياسي در دانش��گاه لوئيس رم گفت: چنين دولتي 
بدترين گزينه موجود نيس��ت، اما جاه طلبانه به نظر 
مي رس��د و الزمه اكثريت آن پيروزي شمار زيادي از 

قانون گذاران هر دو حزب در انتخابات است. 

 بسته پوپوليستي
حتي اگر حزب جنبش پنج س��تاره موفق ش��ود 
بيشترين كرس��ي ها را در پارلمان به دست آورد، اما 
باز هم لوئيگي دي مايو رهب��ر اين حزب تنها زماني 
مي توان��د در راس دولت جديد قرار بگيرد كه حزب 
يا اكثريت كرس��ي ها را كس��ب كرده باشد يا بتواند 
حمايت قانون گذاران حزبي ديگر را براي رسيدن به 
اكثريت و تش��كيل دولت ج��زب كند. دي مايو گفته 
اس��ت در صورت لزوم به ائتالف ب��ا حزبي ديگر، به 
آنه��ا »ق��رارداد دولتي« پيش��نهاد مي ده��د كه در 
س��طحي پايين تر از ائتالف اس��ت. او بر نخست وزير 
شدن اصرار دارد و گفته پست هاي وزارتي را به ديگر 
احزاب تقس��يم نمي كند. اما باز ه��م احتمال تغيير 
اين موضع گيري پس از هفته ها تالش براي تشكيل 

دولت و بالتكليفي، وجود دارد. 
همه احزاب بزرگ ايتاليا اخيرا احتمال تش��كيل 
ائتالف با جنبش پنج س��تاره را رد كرده اند؛ اگرچه 
سالواني از حزب ليگ شمالي در ماه اكتبر گفته بود 
اگر راس��ت-ميانه نتواند اكثريت را به دس��ت  آورد، 
با بپه گريلو از پايه گذاران حزب پنج س��تاره تماس 
خواه��د گرفت. ه��ر دو حزب يك س��ري اصالحات 
در نظام بازنشس��تگي را خواس��تارند كه با افزايش 
س��ن بازنشس��تگي هم��راه باش��د؛ مي خواهند در 
معاهده هاي اتحاديه اروپ��ا اصالحات ايجاد كنند و 
معتقدند رهايي از ارز مشترك يورو بايد يك گزينه 
باش��د. جونز در اين باره گفت: »بس��ته پوپوليستي 
نگران كننده تري��ن احتم��ال براي س��رمايه گذاران 

محسوب مي شود.«

گروه جهان 
اتحادي��ه اروپا و برزيل هم ص��دا با چين اعالم كردند 
در واكنش به تصميم رييس جمه��وري امريكا مبني بر 
وضع تعرفه  گمركي ب��راي واردات فوالد و آلومينيوم به 
اقدام متقابل دس��ت خواهن��د زد. دونالد ترامپ گفته از 
هفته آينده ب��راي واردات فوالد ۲۵درصد و براي واردات 
آلومينيوم ۱0درصد تعرفه  گمركي وضع خواهد شد. در 
همين ح��ال احتمال وقوع جنگ تجاري باعث ش��د تا 

وال استريت و سهام آسيايي سقوط كنند. 
به گزارش دويچه وله، رييس جمهوري امريكا پنج شنبه 
بار ديگر نشان داد كه قصد دارد سياست »نخست امريكا« 
خود را در تجارت جهان��ي قاطعانه پيش ببرد. ترامپ با 
اعالم اينكه »جنگ تجاري چيز چندان بدي هم نيست 
و پيروزي در آن آس��ان اس��ت« گفته، صناي��ع فوالد و 
آلومينيوم امريكا ده ها س��ال در نتيجه  تجارت ناعادالنه 
آس��يب ديده ان��د. در پي اعالم تصميم ترامپ ش��اخص 

بورس داوجونز بيش از ۵00 واحد سقوط كرد. 
ژان كلود يونكر رييس كميس��يون اتحاديه اروپا، در 
واكنش به سخنان ترامپ اعالم كرده اين اتحاديه در برابر 
اقدامات ناعادالنه يي دس��ت روي دست نخواهد گذاشت 
كه صنايع و هزاران فرصت ش��غلي در اروپا تهديد شوند. 
او تاكي��د كرده مقامات اتحاديه اروپ��ا در روزهاي آينده 
پيشنهادهايي مطابق ضوابط سازمان تجارت جهاني ارائه 
خواهند كرد و اتحاديه اروپا واكنش قاطع و مناس��بي در 

دفاع از منافع خود نشان خواهد داد. 

 اعتراض از غرب تا شرق
گرچه رييس كميس��يون اتحاديه اروپ��ا از اقدامات 
احتمالي تالفي جويانه به طور مشخص سخني نگفته اما 
گفته شده كارشناسان اتحاديه اروپا از ماه ها پيش مشغول 
تهيه  فهرس��تي از محصوالت امريكايي هستند كه قرار 
است به عنوان واكنشي عليه تصميم دولت ترامپ مبني بر 
وضع كردن تعرفه  گمركي بر واردات فوالد و آلومينيوم، 

براي آنها عوارض گمركي تازه يي درنظر گرفته شود. 
محصوالت��ي مانن��د موتورس��يكلت هاي »هارلي 
همچني��ن  و  ويس��كي«  »بورب��ن-  ديويدس��ون«، 
س��يب زميني  و گوجه فرنگي وارداتي از اياالت متحده 
مش��مول چنين تعرفه هايي خواهند ش��د. سس��يليا 

مالمستروم كميسر بازرگاني اتحاديه اروپا، گفته افزون 
بر اين اقدامات، اتحاديه اروپا احتماال به سازمان تجارت 

جهاني شكايت خواهد كرد. 
وزير تجارت بين الملل و وزير بازرگاني بريتانيا نيز 
اعالم كرده اند براي جلوگيري از افزايش تعرفه واردات 
فوالد درخواست هاي محرمانه يي را از مقامات امريكايي 
داشته اند. اتحاديه كارگران صنعت فوالد بريتانيا نيز در 
اين باره گفته است: »اجراي اين قانون به فوالد كشور 
ضربه يي ويرانگر مي زند.« گفته ش��ده، ارزش صادرات 
فوالد بريتانيا ب��ه امريكا كه تحت تاثير اين قانون قرار 

مي گيرد، نزديك ۳60 ميليون پوند است. 
صنايع ف��والد آلمان نيز به تصمي��م ترامپ واكنش 
منفي نشان دادند. هانس يورگن كركهوف رييس اتحاديه  

اقتصادي فوالد آلمان گفته اياالت متحده امريكا با چنين 
اقدامي، قواعد سازمان تجارت جهاني را نقض مي كند. او 
خواستار آن شده كه اتحاديه اروپا با ابزارهايي كه سازمان 
تجارت جهان��ي دراختيارش گذاش��ته، قاطعانه واكنش 
نشان دهد. آلمان در ميان كشورهايي كه به اياالت متحده 
امريكا فوالد صادر مي كنند، در جايگاه هشتم قرار دارد. 
صادرات فوالد آلمان به امريكا در فاصله  زماني ۲0۱۱ تا 

۲0۱۷ حدود 40درصد افزايش يافته است. 
وزارت صناي��ع برزيل ني��ز با ابراز نگران��ي درباره 
افزايش تعرفه هاي پيشنهادي امريكا، اعالم كرده براي 
حفاظت از منافع خود دس��ت به اقدامات يك جانبه يا 
چندجانبه خواه��د زد. در بيانيه وزارت صنايع برزيل 
آمده است: »صنعت فوالد برزيل براي امريكا تهديدي 

نيست، زيرا 80درصد صادرات فوالد برزيل محصوالت 
نيمه نهايي اس��ت كه به عنوان يك ورودي مهم براي 
صنعت فوالد امريكا اس��تفاده مي شود. ما بزرگ ترين 

واردكننده زغال سنگ متالورژي از امريكا هستيم.«
چين نيز پيش تر با هشدار نسبت به افزايش تعرفه 
واردات فوالد و آلومينيوم تهديد كرده بود كه اين اقدام 
امريكا را تالفي خواهد كرد. دونالد ترامپ پنج ش��نبه 
در ديداري با نمايندگان صنايع فوالد در كاخ س��فيد 
گفته قص��دش از افزايش تعرف��ه واردات حفاظت از 
محصوالت خانگي در برابر رقباي ارزان خارجي است. 
رييس جمهوري امريكا تاكيد كرده كش��ورش از اين 
طريق به فرصت هاي شغلي تازه و شركت هاي پرتكاپو 

دست مي يابد. 

 نگراني بازارها 
با اعالم خبر افزايش تعرفه واردات فوالد و آلومينيوم 
از سوي ترامپ، شاخص سهام داوجونز پنج شنبه در بازار 
بورس نيويورك كاهش يافت و گمانه زني درباره  افزايش 
ناگهاني بهره، وال استريت را ناآرام كرد. همچنين شاخص 
»اس اندپ��ي ۵00« با ۱.6 واحد كاهش به ۲.6۷0 واحد 
رسيد كه ۲۵ واحد پايين تر از مقدار اين شاخص در آغاز 
س��ال ۲0۱8 ميالدي است. روز جمعه نيز وحشت از به 
راه افتادن جنگ تجاري ميان قدرت هاي بزرگ اقتصادي 
باعث ش��د تا سهام آسيايي به شدت سقوط كند. رويترز 
نوشته، گس��ترده ترين شاخص سهام آسيا اقيانوسيه در 
خارج ژاپن »ام اس س��ي آي« ۱.۱درصد سقوط كرد كه 
بيشترين تاثير را از سقوط سهام كره جنوبي گرفته بود، 
درحالي كه نيكي ژاپن با س��قوط ش��ديد ۲.9درصدي 

همراه بود. 
بي بي سي نوشته، دليل تاخير چندروزه اجراي افزايش 
تعرفه ها اختالفات شديد در دولت امريكا بوده است. گفته 
شده، مديران صنايعي كه از فوالد استفاده مي كنند، عليه 
افزايش تعرفه ه��ا تالش مي كردند. آنها نگران هس��تند 
اگر وادار ش��وند از فوالد توليد امريكا بيش��تر اس��تفاده 
كنند، هزينه هاي ش��ان افزايش مي يابد. ده ها ش��ركت، 
از خودروسازها گرفته تا ش��ركت هاي عمراني، درباره از 

دست رفتن صدها هزار شغل هشدار داده اند. 
طبق سرشماري س��ال ۲0۱۵ ميالدي، فوالدسازان 
امريكايي حدود ۱40 هزار كارگر داش��تند در حالي كه 
شركت هاي استفاده كننده فوالد، ازجمله آنها كه به فوالد 
وارداتي وابسته هس��تند، 6.۵ميليون امريكايي را به كار 
گرفته اند. اياالت متحده آخرين بار در سال ۲00۲ ميالدي 
و در دوره رياس��ت جمهوري ج��ورج دبليو بوش بود كه 
ب��ر واردات ف��والد تعرفه وضع كرد اما كمتر از دو س��ال 
بع��د و براي پرهيز از درگرفتن جنگ اقتصادي پرهزينه 
مي��ان دو كش��ور اين تعرفه ها را لغو ك��رد. رابرت كارنل 
رييس تحقيقات آسيا-اقيانوس��يه در شركت آي ان جي 
در سنگاپور، با اش��اره به سابقه تاريخي چين و امريكا و 
واكنش هاي گسترده جهاني به افزايش تعرفه هاي واردات 
فوالد در امريكا مي گويد: »دونالد ترامپ با افزايش شديد 
تعرف��ه  واردات فوالد و آلومينيوم، جهان را بر لبه پرتگاه 

جنگ تجاري قرار داده است.«

انتخابات سراسري ايتاليا فردا برگزار مي شود

مشقت هاي تشكيل دولت جديد

واكنش هاي گسترده به تعرفه گمركي امريكا براي واردات فوالد

جهان بر لبه پرتگاه جنگ تجاري

جنجال رونمايي از موشك هاي 
جديد توسط پوتين

گروه جهان  پس از سخنان والديمير پوتين رييس جمهوري 
امريكا درباره موشك هاي شكست ناپذير روسيه، وزارت دفاع 
امريكا اعالم كرد كه كامال براي مقابله با سالح جديد روسيه 
آمادگي دارد. به گزارش روس��يا اليوم، دايانا واين سخنگوي 
پنتاگون گفته: »ما از اظهارات پوتين غافلگير نشديم. مردم 
امريكا بايد مطمئن باشند كه ما كامال آماده مقابله هستيم. «
والديمير پوتين رييس جمهور روسيه پنج شنبه در سخنراني 
ساالنه خود از پيشرفت بزرگ در تكنولوژي ساخت و ارتقاي 
موشك هاي بالستيك اين كش��ور خبر داد كه هيچ يك از 
س��امانه هاي پدافند جهان نمي توانند مانع آنها ش��وند. وي 
گفت به خروج واش��نگتن از معاهده دفاع موشكي از طريق 
ارتقاي جديدترين انواع سالح استراتژيك پاسخ خواهد داد. 
به گزارش اسپوتنيك، سالح جديدي كه پوتين در سخنراني 
ساالنه خود از آن پرده برداشت، موشك بسيار سريعي است 
كه كينجال )خنجر( ناميده مي شود. او همچنين فيلمي از 
مراحل موشك فوق سنگين »سرمت« را به نمايش گذاشت 

كه باعث نگراني غرب شده است. 
سرگئي سوروفكين فرمانده نيروي هوافضاي روسيه درباره 
توانايي هاي اين موشك و خصوصيات منحصربه فردش گفته 
اين موش��ك از جنگنده هاي س��ريعي مثل جنگنده نسل 
پنجم »س��وخو-۵۷« ك��ه آن را در چند دقيقه به س��مت 
هدف منتقل مي كنند، به سوي هدفي كه بايد آن را ويران 
كند، شليك مي شود. سرعت اين موشك طي چند ثانيه به 
چند برابر س��رعت صوت مي رسد و به همين دليل مقابله 
س��امانه هاي دفاع هوايي با آن غيرممكن است. اين موشك 
به لطف سيستم هدايتي كه در كالهك موشك قرار دارد و 
حين نزديك شدن به هدف كار خود را آغاز مي كند، با دقت 

بسيار بااليي به هدف مشخص شده اصابت مي كند. 
بنا بر اعالم وزارت دفاع روسيه، اين موشك ظرف تنها چند 
ثانيه به هدف خود برخورد مي كند و در نتيجه رهگيري آن 
از سوي سامانه هاي دفاع هوايي بعيد است. طول اين موشك 
به سه متر مي رسد و س��رعت آن به چهار ماخ )چهار برابر 
سرعت صوت( مي رسد. گفته شده، موشك خنجر مي تواند 
مسافت ۲000 كيلومتر را طي كند. اين موشك يكم دسامبر 
۲0۱۷ به صورت آزمايش��ي در جنوب روسيه شليك شد و 
درحال حاضر جنگنده »ميگ۳۱بي ام« آن را حمل مي كند. 
اي��ن جنگنده مي تواند موش��ك هايش را به مس��افت ۷۲0 
كيلومتري حمل كند. فرمانده نيروي هوايي روس��يه اعالم 
كرد كه موش��ك كينجال يا همان خنجر مي تواند از طريق 
تغيير سرعت خود كه چند برابر سرعت صوت است، به تمام 
س��امانه هاي دفاع هوايي كنوني و سامانه هايي كه در آينده 

ساخته مي شوند، نفوذ كند. 
پتر توپيچكانوف پژوهش��گر ارش��د كنترل تس��ليحات در 
موسس��ه تحقيقاتي بين المللي صلح استكهلم به يورونيوز 
گفته روسيه با آزمايش سالح  مافوق صوت جديد، احتماال 
قوانين بين المللي را نقض كرده است. اياالت متحده امريكا و 
روسيه با امضاي پيمان »منع جزئي آزمايش هسته يي« در 
سال ۱96۳ ميالدي توافق كردند كه از انجام آزمايش هاي 

هسته يي در جو زمين خودداري كنند. 

سير صعودي ارزش دينار عراقي 
در برابر دالر

در حال��ي نرخ برابري پول ملي عراق در برابر دالر امريكا 
براي مدت ها روي رقم ۱۲۵0دينار ثابت مانده بود، از دو ماه 
پيش روندي هر چند كند اما مس��تمر افزايش را آغاز كرده 
اس��ت. به گزارش ايرنا، براس��اس آخرين نرخ مبادله شده در 
بازار معروف به بورس الكفاح در بغداد اين رقم به ۱۲۲0دينار 
در برابر هر دالر امريكا رس��يده است. نرخ برابري يك يورو با 
يك دالر امريكا نيز مطابق نرخ جهاني ۱۲۲دالر و 6۱ سنت 
در برابر هر يكصد يورو گزارش شده است. دالر به نوعي پول 
دوم در بازار عراق به ش��مار مي رود و عالوه بر اينكه بسياري 
از كااله��ا به ويژه اقالم وارداتي حتي در خرده فروش��ي ها نيز 
رس��ما با نرخ دالر فروخته مي ش��ود در شهرهاي بزرگ نيز 
در تبادالت مالي ميان اقشار مختلف مردم كامال رايج است. 

پاكستان در فهرست خاكستري 
گروه ويژه اقدام مالي

وزارت خارجه پاكس��تان پذيرفته كه ممكن اس��ت ژوئن 
 )FATF( در فهرس��ت خاكس��تري گروه ويژه اقدام مال��ي
ق��رار گيرد. به گزارش ايرنا، گ��روه ويژه اقدام مالي در آخرين 
نشس��ت خود از دوم تا چهارم اسفندماه جاري در پاريس در 
راستاي اثبات ادعاهاي پاكستان در مبارزه قاطع با گروه هاي 
تروريستي به اين كشور ۳ماه مهلت داد. گروه ويژه اقدام مالي 
يك س��ازمان بين دولتي اس��ت كه ۱989 با ابتكار گروه ۷ با 
توجه به سياست هاي توسعه براي مبارزه با پولشويي تاسيس 
شد. اين سازمان در س��ال ۲00۱ به سازمان مبارزه با تامين 
مالي تروريسم گس��ترش يافت و دبيرخانه اين گروه مستقر 
در مقر سازمان همكاري اقتصادي و توسعه در پاريس است. 

خواهرزاده اوجاالن به زندان 
محكوم شد

دادگاهي در جنوب ش��رق تركيه يك��ي از نمايندگان زن 
پارلم��ان و عضو ح��زب دموكراتيك خلق ه��ا )HDP( را به 
۲س��ال و 6ماه زندان محكوم كرد. به گزارش يورونيوز ديلك 
اوجاالن عالوه بر عضويت در اين حزب طرفدار كردهاي تركيه 
خواه��رزاده عبداهلل اوجاالن، رهبر تاريخي حزب پ ك ك نيز 
هست. آنكارا پ ك ك را يك سازمان تروريستي مي داند؛ اتهام 
اوجاالن نيز انجام تبليغات تروريستي اعالم شده است. عبداهلل 
اوجاالن رهبر حزب پ ك ك از ۱999 در زندان جزيره ايمرالي 

در شمال غرب تركيه دوران حبس ابد را مي گذراند. 

 ۲۴ كشته در آتش سوزي
مركز ترك اعتياد باكو

آتش س��وزي در مركز ترك اعتي��اد در باكو پايتخت 
آذربايجان دست كم ۲4كشته بر جاي گذاشته است. به 
گزارش رسانه هاي محلي اين آتش سوزي جمعه در مركز 
بازپ��روري معتادان و ترك اعتياد روي داده اس��ت. آمار 
دقيق زخمي ش��دگان اين حادثه هنوز مشخص نيست. 
به گفته دفتر دادس��تاني عمومي آذربايج��ان ۳۱ نفر از 
اين آتش س��وزي نجات داده ش��دند. همچنين مقامات 
وزارت بهداش��ت آذربايجان اعالم كردند كه 4نفر نيز با 

مصدوميت شديد به بيمارستان منتقل شده اند.

دريچه

كوتاه از منطقه
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مركز پژوهش هاي مجلس خواستار بازنگري در مصوبه دولت شد

واردات خودرو را ممنوع نكنيد، تعرفه را پلكاني كنيد

صنعت خودروس��ازي به دليل دارا بودن حلقه هاي 
پيش��ين و پس��ين و گس��ترده بودن زنجيره تامين آن 
در برخي از كش��ورها جزو صنايع مادر و استراتژيك به 
حساب مي آيد. اين صنعت با توجه به سهم باال در ارزش 
افزوده و ايجاد اشتغال، يكي از صنايع مهم در اقتصاد هر 
كشور است. موضوع واردات خودروهاي سواري همواره 
داراي حساسيت هاي خاص و ويژه يي بوده است. برخي 
كارشناسان واردات اين كاال را به عنوان كاالي لوكس و 
غيرضروري تلقي كرده و آن را براي توليد داخلي عاملي 
مخرب به شمار مي آورند و برخي ديگر به اين موضوع به 
عنوان عاملي براي ايجاد رقابت در بازار خودرو و افزايش 
كيفيت توليد داخل نگاه مي كنند و آن را يك ضرورت 
براي پاسخ دهي به تقاضاي داخلي مي دانند. به همين 
دليل همواره اختالف نظرهايي درخصوص ميزان حقوق 
ورودي اي��ن كاال يا وضع محدوديت ه��اي مقداري در 

واردات خودرو وجود دارد. 
 1-بررس�ي وضعي�ت صنعت خ�ودرو ايران 

براساس شاخص هاي توليد و واردات
مطابق آمارهاي ارائه شده، توليد انواع خودروهاي 
س��اخت داخل طي س��ال هاي اخيرروند پرنوساني را 
تجرب��ه ك��رده، به گونه يي كه در س��ال هاي 1391 و 
1392 با تداوم روند كاهش��ي، توليد ب��ه پايين ترين 
ميزان يعني 737 هزار دستگاه رسيد. در سال 1393 
با رش��د بيش از 50 درصدي تولي��د خودرو، صنعت 
خودرو ايران توانس��ت به جمع كشورهاي خودروساز 
ب��ا تيراژ توليد ب��االي يك ميليون دس��تگاه برگردد، 
اما اي��ن روند پايدار نبود و در س��ال 1394 باكاهش 
13 درص��دي مواجه ش��د. در س��ال 1395، صنعت 
خودروس��ازي كش��ور توانس��ت مجدداً ب��ا توليد يك 
ميليون و 350 هزار دس��تگاه و با رش��د 38 درصدي 
نس��بت به س��ال 1394 مجددا به جمع كش��ورهاي 
خودروس��از باالي يك ميليون دستگاه برگردد. رشد 
حدود 18درصدي توليد خودرودر 9 ماهه اول س��ال 
1396 نشان دهنده ادامه روند صعودي تيراژ توليد در 

داخل كشور است. 
اين روند نوس��اني مي تواند شرايط ركود تورمي و 
غيرتورمي اقتصاد در س��ال هاي اخير، وابستگي توليد 
به قطعات وارداتي و س��هم مونت��اژ در صنعت خودرو 
كش��ور، ع��دم پايبندي به يك اس��تراتژي مش��خص 

خودرو و ديگ��ر پارامترهاي مهم در ح��وزه اقتصاد و 
صنعت كشور باشد. 

ميزان تولي��د خودرو در اي��ران در قياس با توليد 
جهاني طي س��ال هاي 2012 تا 2016 ميالدي نشان 
مي دهد نوسانات اتفاق افتاده به چه ميزان روي سهم 
اي��ران در توليد جهان��ي خودرو اثرگذار بوده اس��ت. 
براس��اس جدول 2، در س��ال 2013، س��هم ايران از 
توليد جهاني خودرو به پايين ترين ميزان خود، يعني 
84 صدم درصد طي س��ال هاي اخير رس��يد. اگرچه 
روند نزولي توليد خودرو در سال 2015 مجددا اتفاق 
افتاد، اما در سال 2016 با رشد 18/6 درصدي نسبت 
به سال 2015 توانست به سهم قبلي خود يعني 1/2 

درصد از كل توليد جهاني بازگردد. 

 شاخص واردات
 براساس جدول 3، روند واردات خودروي سواري 
به كشور، طي س��ال هاي 1390 تا 1393 افزايشي 
و به بيشترين مقدار خود، يعني 103247 دستگاه 
رس��يد، اما در س��ال 1394 با كاهش 50 درصدي 
مواجه شد كه دليل اين موضوع، ممنوعيت واردات 
خودروهاي باالي 2500 س��ي س��ي بوده است. در 
س��ال 1395 رون��د واردات خودرو ب��ا افزايش 49 
درصدي نس��بت به س��ال 1394 مجدداً ادامه پيدا 
كرد. براساس بررسي ها طي سال هاي مورد مطالعه 
ميانگين قيمت خودروهاي وارداتي حدود 23 هزار 
دالر بوده كه از س��ال 1393 روند افزايش��ي داشته 
به گونه ي��ي ك��ه در س��ال 1395 متوس��ط قيمت 
خودروهاي وارداتي به بيش از 26 هزار دالر رسيده 
و اين روند افزايش در هفت ماهه اول س��ال 1396 
ادامه يافته اس��ت. در مجموع طي سال هاي 1390 
تا 9 ماهه اول سال 1396 بيش از 10 ميليارد دالر 
صرف واردات خودروي سواري به كشور شده است

در سال 1392 نسبت تعداد خودروهاي سواري 
وارداتي به تعداد خودروي توليد ش��ده در كشور با 
كاهش بيش از حد توليد داخل به بيش��ترين مقدار 
رسيد. در سال 1395 با وجود افزايش 40 درصدي 
توليد خودروي س��واري در كش��ور نسبت به سال 
1394، تعداد خودروهاي سواري وارداتي نسبت به 
تعداد خودروي توليد ش��ده افزاي��ش پيدا كرد كه 

اين امر حاكي از رشد واردات خودرو به كشور بوده 
اس��ت. اما با توجه به توقف ثبت س��فارش در اوايل 
تيرماه امسال و حذف »گري ماركت ها« در دي ماه 
سال قبل، اين نسبت در 9 ماهه اول سال 1396 با 
كاهش يك درصدي نس��بت به سال 1395 روبه رو 

بوده است. 
 الف(كش�ورهاي عمده مبدا وارداتي خودرو 

سواري به كشور 
مطابق جدول، كش��ورهاي عمده مب��دا واردات، 
بررسي آمار واردات خودرو طي سال هاي اخير نشان 
مي دهد رتبه اول در تعداد و ارزش واردات خودروي 
س��واري از كش��ورهاي عمده مبدأ وارداتي خودروي 
س��واري را به كش��ور امارات متحده عربي در اختيار 
دارد. در س��نوات اخي��ر بطور متوس��ط بيش از 70 
درصد خودروهاي وارداتي از طريق اين كش��ور وارد 
ش��ده اس��ت. نكته قابل توجه، جايگاه چين در چند 
سال اخير بوده اس��ت. چين با سهم 3/7درصدي از 
كل واردات خودروي سواري به كشور در سال 1391 
و با ارزش وارداتي 17/2 ميليون دالري، جايگاه سوم 
در ميان كشورهاي اصلي واردكننده مستقيم خودرو 
به كش��ور را به خود اختصاص داده است. اين سهم 
در س��ال 1392 ب��ه بيش��ترين ميزان خ��ود، يعني 
16/2 درص��د به ارزش 135/9 ميليون دالر رس��يد. 
در س��ال 1393 اگرچه س��هم چين از بازار وارداتي 
خودروي سواري كاهش 4 درصدي داشت، اما ارزش 
خودروهاي وارداتي از كشور چين به بيشترين ميزان 
خ��ود، يعني 138/1 ميليون دالر رس��يد. در فضاي 
پس��ابرجام و در س��ال 1394، س��هم چين به شدت 
كاهش يافت و به رقم س��ال 1391 برگش��ت و بعد 
از كره جنوبي در جايگاه س��وم قرار گرفت. در س��ال 
1395 س��هم چين در بازار وارداتي خودروي سواري 
ايران ب��ه ح��دود 1/3 درص��د و ارزش كمتر از 14 
ميليون دالر رس��يد. در وضعيت پس��ابرجام به مرور 
و از سال 1395، كش��ورهاي اروپايي توانستند خود 
را به عنوان كش��ورهاي عمده مبدأ وارداتي خودروي 
سواري به كشور مطرح كنند كه از آن جمله مي توان 
به آلمان به عنوان كش��ور س��وم در س��ال 1395 و 
فرانس��ه به عنوان سومين كشور عمده مبدأ وارداتي 
خودروي س��واري به ايران در 9 ماهه نخس��ت سال 

1396 اشاره كرد. اين روند نشان مي دهد در صورت 
وجود رقب��اي جدي براي واردات خودرو از برندهاي 
معتب��ر دنيا، واردات از چين چندان مورد اس��تقبال 
قرار نمي گيردودر حقيقت تقاضا براي واردات خودرو 
از چي��ن در بازار ايران نس��بت به قيمت وكيفيت، از 
حساس��يت بااليي برخوردار است و به راحتي توسط 

خودروهاي رقيب خارجي قابل جايگزيني است. 
 ب(خودروهاي برتر وارداتي 

خودروي توس��ان IX35 بيش��ترين س��هم تعداد 
واردات خودروهاي سواري به كشور در سال هاي 1391 
و 1392 را به خوداختصاص داده است. نكته قابل توجه 
رشد تعداد واردات خودروهاي جيلي به عنوان يك برند 
چيني به كش��ور اس��ت. جيلي در سال 1391 با سهم 
3/9 درصدي از كل واردات ارزش 17/8 ميليون دالري 
داشته اس��ت. در سال 1392 با رشد بيش از 5 برابري 
و رس��يدن به سهم 11/7 درصدي و ارزش 98 ميليون 
دالري پس از توس��ان IX35 جايگاه دوم خودروهاي 
وارداتي به كش��ور را به خود اختصاص داد. اما از س��ال 
1393 جايگاه و س��هم جيل��ي در واردات خودرو روبه 
اف��ول رفت به طوري كه در س��ال هاي 1393 و 1394 
به ترتي��ب 5 و 3/16 درصد از س��هم واردات را به خود 
اختصاص داده اس��ت. براساس اطالعات بهدست آمده 
از س��ايت گمرك جمهوري اس��المي ايران در س��ال 
1395 اين س��هم به صفر نزديك ش��ده است. از ديگر 
نكات حائزاهميت، رشد واردات محصوالت شركت رنو 
به ايران اس��ت به گونه يي كه در س��ال 1395 با سهم 
14/8درص��دي از كل واردات و در 9 ماه��ه اول س��ال 
1396 ني��ز با س��هم 26 درص��دي ازكل واردات، رتبه 
اول واردات به كش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت. 
بررس��ي جدول 6 نش��ان مي دهد خودروهاي توسان 
IX35، هيوندايي س��انتافه، كيا اسپورتيج، كيا اپتيما، 
تويوتا لكسوس، سراتو، النترا، انواع محصوالت رنو، انواع 
محصوالت ميتسوبيشي و بي ام دبليو از بيشترين سهم 

در واردات برخوردار بوده اند. 
 ج(وضعيت واردات خودروهاي هيبريدي

 وجود مزيت هايي همچون طرح ترافيك رايگان 
و حق��وق ورودي پايي��ن گمرك��ي، مصرف كننده را 
متمايل ب��ه اس��تفاده از فناوري ه��اي جديد كرده 
ب��ود. طي چن��د س��ال اخي��ر به  خصوص از س��ال 
1393 اس��تقبال از خودروهاي هيبريدي به ش��دت 
افزايش يافته به گونه يي كه س��هم واردات خودروي 
هيبري��دي از 0/1 درصد در س��ال 1393 به س��هم 
8/6 درصدي در س��ال 1395 رس��يد، ام��ا با اتخاذ 
تصميمات��ي همچ��ون حذف طرح ترافي��ك رايگان 
از ابتداي س��ال 1396 و درياف��ت 50 درصد هزينه 
طرح ترافيك براي خودروهاي هيبريدي و همچنين 
زمزمه تصميم��ات دولت در ارتباط با افزايش تعرفه 
وارداتي اي��ن خودروها كه در دس��تورالعمل جديد 
واردات خ��ودرو به واقعيت پيوس��ت همگي موجب 
كاه��ش روند واردات اين نوع خودروهاي دوس��تدار 
طبيعت و كم مصرف در 9 ماهه اول سال 1396 شد. 
اينچنين سياست گذاري هايي موجب كاهش اعتماد 
و اس��تقبال مش��تريان داخلي به فناوري هاي جديد 
شده و مسير صحيحي كه مي توانست تا حدودي به 
كاهش آلودگي هوا و مصرف س��وخت منجر شود را 

با مشكل مواجه خواهد ساخت. 

 كالبد شكافي افزايش قيمت خودروهاي وارداتي
 در ادامه پنج ش��وك اصلي كه موجب س��ونامي 

قيمتي خودروهاي وارداتي شدند ارائه مي شود: 
 1- توقف ثبت سفارش براي نمايندگي هاي 
غيررس�مي )گ�ري ماركت ه�ا( در پ�ي اب�اغ 
دس�تورالعمل س�اماندهي بازار ارز و حمايت از 

توليد داخلي در تاريخ 1395/10/12 
بند »6« اين دستورالعمل: »شرط ثبت سفارش 
خودرو و س��اير كاالهاي بادوام به تش��خيص وزارت 
صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمايندگي 

مج��از و خدمات پس از فروش خواه��د بود و ضروري 
اس��ت در اس��رع وق��ت واردات خ��ودرو و كاالهاي 
مش��مول بدون پيش ش��رط مذكور ممنوع گردد.« 
از تاري��خ 1395/10/15 كليه دسترس��ي هاي ثبت 
س��فارش واردكنن��دگان غيرنمايندگي در س��ايت 
ثبت س��فارش غيرفع��ال ش��د و تنه��ا نمايندگان 
رسمي برندها امكان ثبت سفارش داشتند. براساس 
اطالع��ات واردات خودروه��ا در 9 ماهه اول س��ال 
1395، س��هم واردكنندگان غيرنماينده 51 درصد 
و س��هم نمايندگان رسمي 49 درصد از كل واردات 
بوده اس��ت. اين اقدام باعث شد 51 درصد از منابع 
تامي��ن خودرو از ب��ازار خودرو به يك ب��اره حذف و 
ش��وك قيمتي در بازار خودروه��اي وارداتي ايجاد 
ش��ود. در ادامه چند مورد ازعواقب ساماندهي بازار 
واردات خودرودر اثر حذف گري ماركت ها به ش��رح 

زيرارائه مي شود.
 ايجاد بح��ران عرضه خودرو در ماه هاي پاياني 
س��ال به واس��طه شوك رواني ناش��ي از حذف گري 
ماركت ها در پايان بازه 6 ماهه اعتبار ثبت سفارش ها 

و افزايش قيمت خودروهاي وارداتي، 
 نبود رقابت پذيري در قيمت گذاري خودروها، 

 افزاي��ش زم��ان تحوي��ل خ��ودرو و در پي آن 
نارضايتي مشتريان، 

 كاهش تنوع خودروهاي وارداتي و آپشن هاي آنها. 
 2- توقف ثبت سفارش خودرو در اوايل تيرماه 
سال 1396 و ش��رط بازگشايي آن تا زمان تصويب 
دس��تورالعمل و ضوابط واردات خ��ودرو و همچنين 

نحوه همكاري با شركت هاي خودروساز خارجي
 مهم تري��ن دالي��ل توقف ثبت س��فارش خودرو 
افزايش بي روي��ه واردات خودرو در چهار ماه ابتدايي 
سال و بحث انتقال داده ها و به روزرساني سايت اعالم 
ش��ده اس��ت. نتايج چنين تصميماتي موجب ايجاد 
دومين شوك قيمتي در بازار خودروهاي وارداتي شد
 3- ابالغ دستورالعمل جديد واردات خودرو به 

شماره 125573 مورخ 1396/10/9 
در اي��ن دس��تورالعمل، حق��وق ورودي واردات 
افزايش يافت. به طوري كه حقوق ورودي خودروهاي 
با حجم موتور 1500 س��ي سي از 40 درصد به 55 
درص��د افزايش ياف��ت، خودروهاي ب��ا حجم موتور 
1500 تا 2000 سي سي نيز با افزايش 35 درصدي 
به 75 درصد رس��يد و تعرف��ه واردات خودروهاي با 
حجم موتور 2000 تا 2500 سي سي از 55 درصد 
به 95 درصد افزاي��ش يافت. نكته قابل توجه اينكه 
تعرف��ه خودروهاي هيبريدي كه ت��ا پيش از اين با 
هر نوع پيش رانهاي تنها ش��امل چهار درصد س��ود 
بازرگاني مي شدند، از اين پس متناسب با حجم پي 
شرانه( حجم موتور )داراي حقوق ورودي بين 25 تا 
65 درصد خواهند ش��د. ازجمله نكات مهم در اين 

دستورالعمل مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
 در تبصره »1« ماده )13( مصوبه هيات وزيران 
مورخ 1396/10/9، واردات خودرو توس��ط اشخاص 
حقيقي و حقوقي غير از نمايندگي رسمي در صورت 
عقد ق��رارداد ارائه خدمات پس از فروش واردكننده 
با نمايندگي رس��مي براس��اس ضوابط تعيين شده 
ازس��وي وزارت صنعت، معدن و تجارت امكان پذير 
ش��ده اس��ت. اين درحالي است كه دس��تورالعمل 
م��ورخ 1395/10/12 و توقف ثبت س��فارش براي 
نمايندگي هاي غيررس��مي )گ��ري ماركت ها( كه با 
هدف س��اماندهي ب��ازار صورت گرفته بود، ش��وك 
قيمت��ي در بازار خودروه��اي واردات��ي را به وجود 
آورد. شايان ذكر اس��ت كه تا پيش از دستورالعمل 
م��ورخ 1395/10/12 براس��اس تفاه��م نامه ه��اي 
منعقده بين نمايندگي هاي غيررس��مي و رس��مي، 
نمايندگي هاي غيررس��مي قادر بودن��د با پرداخت 
س��ه درصد از ارزش دالري خودروي وارداتي با نرخ 
دالر غيرمرجع، خودروهاي وارداتي خود را توس��ط 
نمايندگي رسمي گارانتي كنند. اين موضوع بيان گر 

موضوع خودروهاي وارداتي در يك سال گذشته از مهم ترين مباحث جامعه اقتصادي و خودروساز كشور بوده است اين موضوع تا آنجا پيش رفت كه در مصاحبه تلويزيوني رئيس جمهور 
در مورد واردات خودروهاي هيبريدي مورد پرسش قرار گرفت. اما مشكل كار كجاست و چگونه بايد حل شود ؟ مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي مبسوط به اين بحث ورود كرده است و 

پيشنهادهايي را به نمايندگان داده است. اين گزارش را در زير مي خوانيد:

جدول شماره 3: واردات خودرو سواري با رديف تعرفه 8703 از سال 1390 تا 9 ماهه اول سال 1396

درصد تغييرات تعداد نسبت تعدادسال
به سال قبل

ارزش ريالي 
)ميليارد ريال(

ارزش دالري واردات خودرو 
)ميليون دالر(

وزن واردات خودرو 
)هزار تن(

ميانگين قيمت هر خودرو 
سواري وارداتي )دالر(

139039765-7/889898286420822

13914484012/761801010897224286

13927883275/840089162111820562

13931032473156311212615820591

139451316-503629512318323988

1395767154963128200812026174

9ماهه اول 
139656076

درصد تغييرات تعداد واردات 
خودرو نسبت به 9ماهه سال 

قبل: 13درصد
1490-26570

جدول شماره يك: آمار توليد خودروهاي سواري، وانت، اتوبوس، ميني بوس و كاميون كشنده طي سال هاي 1391 تا 9 ماهه اول سال 1396

9 ماهه اول سال 139113921393139413951396واحد سنجشمحصول

788/4624/7هزار دستگاهانواع سواري
)-20/8(

958/3
)53/4(

892/3
)-6/9(

1255/2
)40/7(

1035/5
)17/5(

118/3104/7هزار دستگاهوانت
)-11/4(

150/9
)44/2(

75/2
)-51/5(

77/7
)3/3(

55/35
)-5/7(

1058505دستگاهاتوبوس و ميني بوس
)-52/3(

927
)83/6(

1308
)30/2(

2210
)69(

2074
)65/6(

164007100دستگاهكاميون كشنده
)-56/8(

20977
)195(

9915
)-52/7(

15022
)51/5(

10734
)18/1(

924/16737 )45-(هزار دستگاهمجموع
)-20/2(

1131/1
)53/5(

978/7
)-13/5(

1350/1
)38(

1103/6
)16/1(

جدول شماره 2: جايگاه جهاني ايران در توليد خودرو طي سال هاي 2012 تا 2016

20122013201420152016عنوان
1820182018جايگاه ايران در بين كشورهاي توليدكننده خودرو

100008974368010908469823371164710ميزان توليد داخلي )دستگاه(
9/918/6-25/646/7-39/3-تغيير نسبت به سال قبل )درصد(
1/180/841/21/081/2سهم از كل توليد جهاني )درصد(

جدول شماره 4: نسبت تعداد خودروهاي سواري وارداتي به تعداد خودرو توليد شده طي سال هاي 1389 تا 9ماهه اول سال 1396
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4575خودروهاي سواري بنزيني و ديزلي

1500-2000543531

2000-2500446564

1000-1500142521

442خودروهاي هيبريدي

85 درصد هزينه  آبياري  نوين 
را دولت مي دهد

وزير جهاد كشاورزي گفت: دولت بيشترين تسهيالت 
بانكي را به اجراي طرح هاي آبياري نوين، توس��عه سطح 
زيركش��ت گلخانه يي محصوالت كشاورزي و توليد آبزيان 
پرورش��ي اختصاص داده و اكن��ون 85 درصد هزينه هاي 
آبياري نوين را دول��ت پرداخت مي كند.  محمود حجتي 
كه رييس جمهوري را در سفر به استان هرمزگان همراهي 
مي كرد در حاشيه بازديد از يكي از طرح هاي توليد ميگوي 
پرورش��ي در حومه ش��هر بندرعباس در گفت وگو با ايرنا 
اظهار كرد: با اجراي اين طرح ها، سمت و سوي فعاليت هاي 
وزارت جهاد كشاورزي نيز به توليد بيشتر در واحد سطح 
كمتر با كاهش مصرف آب كمتر سوق داده مي شود.  وزير 
جهادكش��اورزي با اش��اره به شناس��ايي بيش از 50 هزار 
هكتار زمين مستعد طرح هاي پرورش ميگو در هرمزگان 
اضافه كرد: هر چند هم اكنون 7هزار هكتار از مقدار مذكور 
درحال بهره برداري اس��ت اما ب��ا توجه به افزايش توليد 5 
برابري ميگو در 4سال گذشته تاكنون و استقبال متقاضيان 
نزديك به 20هزار هكتار از اين اراضي در ش��رف واگذاري 
اس��ت.  در اطالعات منتشر شده ش��يالت هرمزگان آمده 
است: تعداد سايت هاي فعال پرورش ميگوي اين استان از 
5 سايت در س��ال 92 به 9سايت، سطح زيركشت از يك 
هزار و 411هكتار به 3هزار و 661 هكتار و ميزان برداشت 
نيز از 3هزار تن به 15هزار و 333تن در سال جاري افزايش 
يافته است. وزير جهادكشاورزي اين آمارها را نشانگر وجود 
ظرفيت ه��اي الزم براي اجراي طرح هاي پرورش ميگو در 
هرمزگان دانست و ابراز اميدواري كرد با افزايش توليد در 
واحد سطح و زيركش��ت بردن سايت هاي جديد در قالب 
واگذاري زمين، ميزان توليد ميگوي پرورش��ي اين استان 

تا پايان برنامه ششم توسعه به 18هزار تن افزايش يابد. 
شيالت هرمزگان اعالم كرده است براي احداث 2هزار 
و 500 هكت��ار مزرعه آم��اده عمليات عمراني به يك هزار 
و 500 ميليارد ريال س��رمايه ثاب��ت و براي توليد 18هزار 
تن ميگوي پرورش��ي نيز به 2ه��زار و 520 ميليارد ريال 
س��رمايه در گردش نياز اس��ت. حجتي در ادامه با اش��اره 
به موفقيت هاي هرمزگان در اج��راي طرح توليد ماهيان 
دريايي)ماهي در قفس( همچنين كشت هاي گلخانه يي و 
آبياري نوين ابراز داشت: وزارت جهاد كشاورزي از ادامه اين 

فعاليت ها حمايت مي كند. 

 900 هكتار از باغ ها
نيازمند بازسازي است

معاون وزير جهاد كش��اورزي در ام��ور باغباني گفت: 
سطح زيركشت محصوالت باغباني كشور 2ميليون و 800 
هزار هكتار اس��ت كه از اين ميزان 900هكتار باغ مس��ن 
نيازمند بازسازي است.  محمدعلي طهماسبي در آخرين 
روز از نشست ساالنه برنامه ريزي طرح توسعه گلخانه هاي 
كشور در جيرفت افزود: وي ادامه داد: از سطح باغات كشور 
400هزار هكتار زير كشت نهال و غيربارور است و ساالنه 
از مجموع باغات سطح كشور 21ميليون تن توليدات باغي 
ايجاد مي شود و در برنامه ششم توسعه كشور 630 هكتار 
از باغات بازس��ازي خواهند شد. وي بيان كرد: باغداران با 
مراجعه به كارشناس��ان جهاد كش��اورزي در منطقه خود 
از مش��اوره كارشناسان پيرامون استفاده از نهال ليبل دار و 
جلوگيري از بيماري هاي واگير دار جلوگيري كنند.  معاون 
وزير جهادكشاورزي با بيان اينكه سطح گلخانه هاي كشور 
درح��ال حاضر 12ه��زار و 300هكتار اس��ت، اظهار كرد: 
بازس��ازي 5 هزار و 300هكتار گلخانه در دستور كار قرار 
گرفته كه در طول برنامه ششم توسعه تاكنون 373هكتار 

كامال بازسازي شده است.  

ديگر نمي توانيم محصوالت 
آب  بر توليد كنيم

ريي��س بني��اد ملي گندم��كاران گف��ت: اينكه برخي 
منفعت طلب��ان گندم بي كيفيت خارجي را وارد كرده و به 
عنوان توليد داخل به دولت مي فروشند، به كشاورزان ربطي 
ندارد بلكه دولت بايد بعد نظارتي خود را در مبادي ورودي 
ازجمله گمرك تقويت كند.  عليقلي ايماني در گفت وگو با 
فارس در واكنش به برخي مصاحبه هاي اعضاي ش��وراي 
اقتصاد با رس��انه ملي كه حرف هايي مبني بر عدم توانايي 
دولت در افزايش قيمت گندم در خريد تضميني مي زنند، 
گفت: حتي اگر دولت نخواهد گندم را از كشاورز به صورت 
خريد تضميني با نرخ مناسب بخرد پس گندم نان مردم را 
چگونه مي خواهد تامين كند؟ حتي اگر بخواهد اين گندم 

را وارد هم بكند بايد بابت آن ارز از كشور خارج كند. 
وي تصري��ح كرد: هنوز يادمان نرفته اس��ت كه با وجود 
چارچوب هاي بين المللي در چند س��ال گذش��ته با شدت 
گرفتن تحريم ها حتي از ف��روش دارو به ما امتناع كردند و 
حال اگر در راستاي تاكيد مقام معظم رهبري و سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي توجه چنداني به توليد گندم در كشور نكنيم 
به  راحتي مي توانند در فروش گندم نيز ما را بازي دهند.  وي 
با اشاره به اس��تدالل برخي از اعضاي شوراي اقتصاد مبني 
بر اينكه برخي واردكنندگان گندم بي كيفيت را وارد كشور 
كرده و تحت عنوان گندم داخلي به دولت مي فروشند، گفت: 
اين چه استداللي است؟ چطور وقتي ما مي گوييم نرخ خريد 
تضميني داخل را به دليل افزايش هزينه هاي جانبي مطابق 
قانون افزايش دهي��د، مي گويند گندم با كيفيت خارجي از 
گندم داخلي ارزان تر است و هميشه دليل معكوس براي ما 
مي آورن��د.  رييس بنياد ملي گندمكاران اضافه كرد: اينگونه 
مسائل به بعد نظارتي دولت بازمي گردد، مگر نه آنكه گندم 
واردات��ي از گم��ركات عبور مي كند و باي��د كيفيت آن هم 
آزمايش شود پس چگونه است اينگونه مسائل را مدام بر سر 
توليد داخل مي كوبند.  ايماني با اشاره به افزايش هزينه هاي 
جانبي در بخش كش��اورزي خاطرنشان كرد: به عنوان  مثال 
كود دي آمونيوم فس��فات سال گذشته در هر گوني 65 هزار 
توم��ان بود، اما امس��ال آن را 120ه��زار تومان مي خريم يا 
قيمت ب��ذر در بازار افزاي��ش يافته يا هزينه ماش��ين آالت 
كشاورزي روز  به  روز درحال افزايش است پس چگونه است 

كه نرخ تورم در خريد تضميني لحاظ نمي شود؟
وي به نكته جالب ديگري هم اش��اره كرد و آن اينكه با 
توجه به خشكسالي ها و كمبود آب در كشور ديگر نمي توانيم 
محصوالت آب بر كشت كنيم بلكه به دنبال كشت محصوالتي 
هس��تيم كه از پاييز تا ابتداي بهار با استفاده از آب باران به 
ثمر مي نش��يند كه اين محصوالت چيزي جز گندم، كلزا و 
چغندر كش��ت پاييزه نيست.  رييس بنياد ملي گندمكاران 
بابيان اينكه از ابتداي انقالب ش��عار ما استقالل بوده است، 
افزود: در شورايي مانند ش��وراي اقتصاد كه 8 يا 9نفر عضو 
هستند،  تنها وزير جهاد كشاورزي به عنوان متولي توليد، از 
توليد ملي دفاع مي كند درصورتي كه بايد به اين نكته توجه 
بيشتري شود؛ چراكه در صورت عدم حمايت از كشاورز، سير 
مهاجرت به ش��هرها افزايش يافته و پس از مدتي مجددا به 

واردكننده محصوالت غذايي مانند گندم تبديل مي شويم.

كشاورزي



مركز پژوهش هاي مجلس خواستار بازنگري در مصوبه دولت شد

واردات خودرو را ممنوع نكنيد، تعرفه را پلكاني كنيد

موضوع خودروهاي وارداتي در يك سال گذشته از مهم ترين مباحث جامعه اقتصادي و خودروساز كشور بوده است اين موضوع تا آنجا پيش رفت كه در مصاحبه تلويزيوني رئيس جمهور 
در مورد واردات خودروهاي هيبريدي مورد پرسش قرار گرفت. اما مشكل كار كجاست و چگونه بايد حل شود ؟ مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي مبسوط به اين بحث ورود كرده است و 

پيشنهادهايي را به نمايندگان داده است. اين گزارش را در زير مي خوانيد:

واگذاري تلفن ثابت به روز 
مي شود

مديرعامل ش��ركت مخابرات اي��ران در پيگيري به 
عقب ماندگ��ي در حوزه تلفن ثاب��ت و وجود صف هاي 
نوبت براي دريافت اين سرويس گفت: 100درصد بايد 
واگذاري تلفن ثابت به روز ش��ود و در دوره مس��ووليت 

خودم اين وعده را مي دهم. 
سيد مجيد صدري مديرعامل شركت مخابرات ايران 
در گفت وگو با فارس در پاسخ به اين سوال كه مدت ها 
وزارت ارتباطات و مخابرات بر س��ر توس��عه زيرساخت 
و تلفن ثابت مناقش��ه داش��تند كه در نهايت دولت به 
شرط تعهد به س��رمايه گذاري در زيرساخت با افزايش 
تلفن ثابت موافقت شد كه انتظار مي رفت توسعه تلفن 
ثابت سرعت گيرد و صف هاي دريافت خط ثابت كاهش 
يابد، اما اين طور نش��د چرا؟ اظهار داشت: از زماني كه 
مسووليت مديريت ش��ركت مخابرات ايران را به عهده 
گرفتم با جديت توس��عه تلفن ثابت را شروع كرده ايم، 
بخشي از تجهيزات مخابرات در گمرك بوده كه در حال 
حاضر ترخيص شده و در حال نصب براي توسعه تلفن 
ثابت است و ان شاءاهلل هر چه سريع تر اين برنامه انجام 
مي ش��ود. وي در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر 
چه ميزان فيش در نوبت دريافت تلفن ثابت وجود دارد، 
گف��ت: در اين لحظه آخرين آم��ار فيش هاي در نوبت 
درياف��ت تلفن ثابت را در دس��ترس ندارم اما فعال يك 
ماه است كه اين مسووليت را قبول كرده ام و بايد كمي 
زم��ان براي اجرا برنامه ها بگذرد تا براي مثال در بازه 3 
ماهه آمار جديد توسعه را اعالم كنيم كه ميزان توسعه 
و آمار فيش هاي در نوبت دريافت تلفن ثابت نسبت به 

قبل قابل مقايسه باشد. 
وي در پاس��خ به اين س��وال كه چه وعده يي براي 
تسريع در توسعه تلفن ثابت و كاهش زمان دريافت اين 
س��رويس مي دهيد، گفت: در حال حاضر توسعه هايي 
كه از قبل طبق طرح برنامه نگاش��ت 5 س��اله شركت 
مخابرات ايران برنامه ريزي شده را دنبال مي كنيم تا به 
برنامه هايي كه مديريت قبلي ش��ركت مخابرات ايران 

براي توسعه تلفن ثابت تنظيم كرده است، برسيم. 
وي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا وعده مي دهيد 
در دوره مديريت ش��ما واگذاري تلفن ثابت بار ديگر در 
كشور به روز شود، گفت: 100درصد بايد اين طور شود و 

ان شاءاهلل همين برنامه را در دستور كار داريم. 
در سال هاي اخير در نتيجه رشد سريع تلفن همراه، 
كاهش تقاضا براي تلفن ثابت و كاهش سرمايه گذاري 
در اين بخش، تلفن ثابت كه زماني به روز واگذار مي شد 
دچار عقب ماندگي در توس��عه نس��بت به تقاضا شد و 
در ح��ال حاضر در بس��ياري از مناطق متقاضيان براي 
دريافت يك خط تلفن ثابت ماه ها و گاهي س��ال ها در 

نوبت مي مانند. 

مشكل موبايل در ورزشگاه 
آزادي رفع مي شود

آذري جهرمي در پيامي قول برطرف كردن مش��كل 
آنتن دهي موبايل در ورزشگاه آزادي را داد. 

وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات ك��ه همراه با 
اينفانتينو از ميهمانان ويژه ديدار استقالل و پرسپوليس 
بود در يك پيام توييتري قول حل مش��كل آنتن دهي 

موبايل در ورزشگاه آزادي را داد. 
آذري جهرم��ي در پيام خود گفته اس��ت: »امروز 
ارتباطات تلفن همراه در ورزش��گاه آزادي متناس��ب 
با تعداد جمعيت نبود. با همكاري مديريت ورزش��گاه 
آزادي و اپراتوره��اي تلف��ن هم��راه اين مش��كل را 

برطرف خواهيم كرد.«

آخرين اخبار رجيستري گوشي 
رجيستر ش��دن برندهاي جديد گوشي هاي همراه 
و موكول ش��دن برند سامسونگ به سال آينده يكي از 
مهم ترين اخب��ار حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات در 

هفته گذشته بود. 
به گزارش ايس��نا، در حالي ك��ه پيش از اين عنوان 
ش��ده بود تمامي برندهاي گوش��ي هاي همراه تا پايان 
س��ال جاري مش��مول رجيستري مي ش��وند، حسين 
فالح جوش��قاني ريي��س س��ازمان تنظيم مق��ررات و 
ارتباطات راديويي در اطالعيه يي اجراي طرح رجيستري 
را براي گوشي هاي مدل نوكيا، سوني، تكنو و هوآوي تا 

1۴اسفند ماه سال جاري الزم االجرا اعالم كرد. 
از طرفي در حالي كه مس��ووالن عنوان كردند تمام 
برندها تا پايان س��ال مش��مول رجيس��تري مي شوند 
و انتظ��ار مي رفت اين اتفاق براي برند سامس��ونگ هم 
بيفتد، رجيستري براي اين برند پرمصرف به سال آينده 
موكول شد. در اين راستا، محمدجواد آذري جهرمي در 
صفح��ه توييتر خود درباره علت تاخير در رجيس��تري 
گوش��ي هاي سامس��ونگ اظهار كرد: بر اساس گزارش 
دبي��ر كميته طرح ثب��ت تلفن همراه، به  دليل س��هم 
50درصدي سامس��ونگ در بازار و لزوم تثبيت شرايط 
در روزهاي پاياني سال و جلوگيري از تاثيرات منفي بر 
مصرف كننده نهايي، اعمال طرح براي اين نشان تجاري 

به بعد از تعطيالت نوروزي موكول شد. 
در عين حال جديدترين گوش��ي گلكسي اس ۹ و 
اس ۹ پالس سامس��ونگ كه در برخي سايت ها از اين 
دو برند به عنوان گوشي هاي سامسونگ كه از اين پس 
شامل رجيس��تري مي شوند، نام برده شده، به تازگي و 
در جريان كنگره جهاني موبايل رونمايي شدند كه البته 
هنوز وارد بازار نشده اند و بنابراين در بازار ايران نيز وجود 
ندارند مگر اينكه با آغاز فروش اين دو گوشي به صورت 

قاچاق وارد كشور شوند. 
در نتيج��ه از آنجا كه هنوز گوش��ي هاي جديد اين 
برند وارد ايران نش��ده و هر ن��وع وارداتي پيش از پايان 
سال قاچاقي خواهد بود، عمال اين دو نوع مدل جديد، 
مشمول طرح شده اند و غير از اين دو مدل، رجيستري 
ساير گوشي هاي سامسونگ مطابق اظهارات مسووالن 

به سال آينده موكول شده است. 
آذري جهرمي با اش��اره به شائبه هاي به وجود آمده 
در مورد داليل تاخير ثبت نشان سامسونگ اظهار كرد: 
در اين شائبه ها مطرح مي ش��د كه وزارت ارتباطات به 
دليل آنكه اين نش��ان تج��اري از برندهاي بزرگ بوده، 
در مقاب��ل آن كوتاه آمده اس��ت يا عبارتي مانند باج به 
كار مي رفت. همچنين گفته مي شد از آنجايي كه تلفن 
همراه سامس��ونگ قصد دارد، مدل جديدي را به بازار 
معرفي كند و عده يي نيز مي خواهند كه اين مدل را به 
كشور وارد كنند، نسبت به ثبت اين برند تاخير ايجاده 
شده است اين در حالي است كه ما تحت تاثير اين فضا 
قرار نداريم و با قاطعيت و درايت و هوشمندي كار را به 

پيش خواهيم برد. 

ارتباطات

تصميمات شتابزده و ساماندهي بازار واردات خودرو 
با روش ش��وك درماني اس��ت كه تبعات سوء آن بر 

مصرف كننده تحميل شده است. 
ارزش  مبن��اي  م��اده)13(   »2« تبص��ره  در   
قيمتي خودرو را ب��راي ممنوعيت واردات آن اعمال 
كرده اس��ت. در اين تبصره ثبت س��فارش و واردات 
خودروهاي س��واري با ارزش بي��ش از ۴0 هزار دالر 
ممنوع ش��ده كه اي��ن موضوع با م��اده )22( قانون 
احكام دايم��ي برنامه هاي توس��عه كش��ور مغايرت 
دارد، زيرا براس��اس اين ماده قانوني، برقراري موانع 

غيرتعرفه يي و غيرفني ممنوع شده است. 
 در تبص��ره »3« م��اده)13( ثبت س��فارش و 
واردات خودروهاي س��واري با حج��م موتور باالتر از 
2500 سي سي ممنوع شده است كه اين محدوديت 
ني��ز با م��اده )22( قانون احكام دايم��ي برنامه هاي 
توسعه كشور مغايرت دارد. البته ذكر اين نكته حائز 
اهميت است كه در اين دستورالعمل موارد استثنايي 
همچون دس��تورالعمل هاي قبلي ب��ا تصويب هيات 
وزي��ران، هم در مورد خودروه��اي بنزيني، ديزلي و 
هم هيبريدي باالي 2500 سي س��ي مجاز دانس��ته 

شده است. 
 حقوق ورودي خودروهاي سواري مطابق ماده 
)1۴( اين دستورالعمل، هم براي خودروهاي سواري 
بنزين��ي و ديزلي و هم هيبريدي نس��بت به حقوق 
ورودي قبل��ي تغيير كرده اس��ت. م��وارد مذكور در 

جدول 8 قابل مشاهده است. 
به طور متوس��ط حق��وق ورودي در خودروهاي 
س��واري بنزيني و ديزلي از ۴5 ب��ه 75 درصد و در 
خودروه��اي هيبريدي از ۴ ب��ه ۴2 درصد افزايش 
يافته اس��ت. اما با احتساب ضريب وزني واردات در 
هر گروه براساس واردات سال 13۹5 و ۹ ماهه اول 
س��ال 13۹6، حقوق ورودي در خودروهاي بنزيني 
از ۴6 ب��ه 81 درص��د و در خودروهاي هيبريدي از 
۴ ب��ه ۴6 درص��د افزايش يافته اس��ت. وضع حقوق 
ورودي ب��راي خودروه��اي هيبري��دي ب��ا توجه به 
قيمت باالي آنها در مقايس��ه با خودروهاي بنزيني 
مش��ابه از جذابيت استفاده از اين خودروها به شدت 
مي كاهد. اين در حالي است كه در »ماده )۹( قانون 
ه��واي پاك« مص��وب 13۹6/5/11 و اب��الغ مورخ 
13۹6/5/23، وزارت كش��ور موظف ش��ده اس��ت با 
همكاري وزارتخانه هاي صنع��ت، معدن و تجارت و 
امور اقتصادي و دارايي( گمرك جمهوري اس��المي 
ايران(، زمينه نوس��ازي ن��اوگان حمل ونقل عمومي 
شهري با اولويت ش��هرهاي باالي دويست هزار نفر 
جمعي��ت را ظرف م��دت پنج س��ال از محل منابع 
درآمدي ماده )6( اين قانون از طريق كمك بالعوض، 
يارانه، تسهيالت يا صفر كردن سود بازرگاني واردات 
خودروه��اي برقي � بنزيني)هيبريدي(و خودروهاي 
الكتريكي و موتورس��يكلت برقي، به انجام برس��اند. 
در تبص��ره همين ماده خودروه��اي برقي- بنزيني، 
موتورس��يكلت و خودروهاي الكتريكي توليد داخل 
از پرداخ��ت مالي��ات ب��ر ارزش افزوده معاف ش��ده 
اس��ت. بنابراين اين نوع سياس��ت گذاري ها نشان از 
عدم همس��ويي دولت در جهت گيري هاي قانوني در 
زمينه صنعت خودروي كش��ور دارد كه عمال باعث 
ايجاد شوك هاي قيمتي در بازار خودروهاي وارداتي 
و تاثي��رات نامطل��وب در بازار خودروه��اي داخلي 

خواهد شد.
 4-ابالغ اصالحيه اسقاط خودروهاي فرسوده
 طرح خروج خودروهاي فرسوده در سال 1377 
به تصويب رس��يد، اما اقدامات جدي براي اجراي آن 
از سال 1385 و با تشكيل ستاد تبصره »13« و پس 
از آن س��تاد مديريت حمل ونقل و سوخت آغاز شد. 
در راستاي نقش پذيري جدي عرضه كنندگان خودرو 
در خردادم��اه س��ال 1388 آيين نام��ه از رده خارج 
كردن خودروهاي فرسوده تصويب گرديد. در جدول 
اصالح��ات مربوط ب��ه س��ال هاي 13۹0، 13۹2 و 

13۹6 ارائه شده است. در مصوبه اسقاط خودروهاي 
فرس��وده مردادماه س��ال 13۹6 تعهد واردكنندگان 
براي اس��قاط خودروهاي فرس��وده به ازاي بازه هاي 
كمت��ر از 5 ليت��ر، 5 تا 6، 6 تا 7، 7 ت��ا 8 و باالتر از 
8 ليتر مص��رف بنزي��ن در 100 كيلومتر به ترتيب 
صف��ر، 2، ۴، 6 و 8 دس��تگاه و براي خودروس��ازان 
داخلي در مورد مص��رف باالتر از 8 ليتر يك خودرو 
فرسوده در نظر گرفته شده است. البته خودروسازان 
داخلي از انجام همان يك دس��تگاه اس��قاط در سال 
جاري نيز ش��انه خالي كردن��د. دو نكته در ارتباط با 
مصوبه جديد هيات دولت حائز اهميت اس��ت: يكي، 
نب��ود موتورسيكلت س��ازان در كنار خودروس��ازان 
داخلي براي اسقاط وس��ايل نقليه فرسوده، با وجود 
اينكه ميزان آالبندگي موتورس��يكلت ها در تهران به 
اندازه يي است كه يك موتورسيكلت كاربراتوري پنج 
براب��ر يك خودروي يورو 2 آلودگي ايجاد مي كند. از 
طرفي افزايش 50 و 100 درصدي تعداد خودروهاي 
اس��قاطي به ترتيب به ازاي خودروه��اي وارداتي با 
مص��رف 7 ت��ا 8 و 8 تا 10 ليت��ر در 100 كيلومتر، 
موج��ب افزاي��ش قيم��ت حداقل 6 ت��ا 12 ميليون 
توماني )3 ميليون تومان براي هر برگه اس��قاط( اين 

خودروها شده است. 
 5- نوسان نرخ ارز

بررس��ي يك سال گذشته نش��ان مي دهد كه در 
ابتداي تيرماه 13۹6 نرخ ارز 32۴۹3 ريال بود كه در 
بهمن ماه با افزايش 13/7 درصدي نسبت به تيرماه 
به بيشترين ميزان خود 36۹5۴ ريال رسيد. افزايش 
نرخ ارز از ديگر شوك هاي قيمتي به بازار خودروهاي 

وارداتي بود. 

 آناليز قيمت خودروهاي وارداتي 
ب��ا آناليز قيمت تمام ش��ده خودروهاي وارداتي، 
مي توان هزينه ها را به پنج گروه اصلي تقس��يم كرد: 
1. هزينه خريد خودرو، 2. حقوق گمركي و عوارض 
مربوط��ه، 3. - ش��ماره گذاري خودرو، ۴. - اس��قاط 
خودروهاي فرس��وده، 5. - س��ود نماينده رسمي. با 
احتس��اب مصوبه جديد دولت براي واردات خودرو 
و همزم��ان مصوب��ه افزايش تعداد اس��قاط خودرو، 
قيم��ت تمام ش��ده خودروهاي وارداتي ب��ا مطالعه 
افزايش قيمت 15 مدل خودرو كه داراي بيش��ترين 
س��هم واردات بوده و كماكان قابليت ورود به كشور 
را براساس دس��تورالعمل جديد دارند، مورد بررسي 
ق��رار گرفته ك��ه نتايج آن در ج��دول آناليز قيمتي 

خودروهاي وارداتي ارائه شده است. 
افزاي��ش نرخ ارز در اين مدت نيز ازجمله عوامل 
تاثيرگ��ذار بر جه��ش قيمتي خودروه��اي وارداتي 
بود. متوس��ط قيمت 15 مدل خ��ودرو مورد مطالعه 
براساس دستورالعمل قبل از توقف ثبت سفارش در 
تيرماه 13۹6 برابر با 230 ميليون تومان بوده است، 
برمبن��اي افزايش هاي صورت گرفته بطور متوس��ط 
در اي��ن خودروها جهش 8۹ ميلي��ون توماني اتفاق 
افتاده اس��ت. ذكر اين نكته حايز اهميت اس��ت كه 
ممنوعي��ت خودروهاي باالي ۴0 ه��زار دالر باعث 
ش��ده خودروهايي كه ديگر مجوز ورود به كشور را 
ندارند، بعضا با افزاي��ش قيمت بيش از 100 درصد 

مواجه شوند. 

 موانع تعرفه اي دولت 
در تحلي��ل اهداف دول��ت در افزايش تعرفه هاي 
خودروه��اي وارداتي بايد گفت: تحلي��ل اول � آمار 
خودروه��اي س��اخت داخل و وارداتي س��ال 13۹5 
برمبناي س��هم بازار در گ��روه قيمتي مطابق جدول 
11 نش��ان مي دهد، س��هم خودروهاي توليد داخل 
در خودروه��اي زير 50ميليون توم��ان 82/6درصد، 
خودروهاي با دامنه قيمت��ي 50 تا 75 ميليون 5/5 
درصد، خودروهاي ب��االي 75 ميليون تومان حدود 
6/5 درصد و براي خودروهاي وارداتي نيز اين س��هم 

حدود 5/۴ درصد است. 
ب��ه نظ��ر مي رس��د ه��دف دول��ت، ب��ا توجه به 
قرارداده��اي جدي��د خودروي��ي منعقد ش��ده و در 
دس��ت انعقاد كه ش��امل توليد خودروهاي ساخت 
داخ��ل با دامنه قيمتي باالت��ر از 75 ميليون تومان 
مي شوند، تصاحب س��هم بازار اين خودروها توسط 
توليد داخلي اس��ت و بر اين اس��اس ب��ه دنبال آن 
اس��ت تا با اعمال موانع تعرفه اي، سهم خودروهاي 
وارداتي در بازار داخل را به خصوص در بازه قيمتي 
زي��ر 150 ميليون تومان كاه��ش داده و در نتيجه 
س��هم خودروهاي باالي 75 ميليون توماني كه قرار 
اس��ت برمبناي قراردادهاي جدي��د خودرويي منجر 
به توليد داخل ش��وند را به س��هم باالي 10 درصد 
برس��اند. تحلي��ل دوم � در دالي��ل توجيهي مصوبه 
هي��ات وزي��ران در زمينه واردات خ��ودرو در مورخ 
13۹6/10/۹ براس��اس اظه��ارات نمايندگان دولت 
در كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسالمي 
آمده اس��ت كه دليل تصويب آن، عمدتا معطوف به 
كمبود منابع ارزي كشور و اتخاذ راه حل هاي كاهش 

خروج ارز است. 

 ارائه راهكار 
ازجمل��ه مواردي ك��ه به وضوح ع��دم همگرايي 
سياس��ت هاي دولت در ارتباط با واردات خودروهاي 
وارداتي را نشان مي دهد، مي توان به مواردي همچون 
اب��الغ اصالحيه اس��قاط خودروهاي فرس��وده براي 
كاهش مصرف سوخت و كاهش آلودگي هوا از يكسو 
و افزايش تعرفه ه��اي خودروهاي هيبريدي وارداتي 
در مصوبه جديد واردات خودرو ازس��وي ديگر اشاره 
كرد كه ع��دم نگاه جامع دولت ب��ه كاهش آلودگي 
هوا را نش��ان مي دهد و در نهاي��ت مصرف كننده به 
اجب��ار بايد هزين��ه تصميمات غيرجام��ع و متزلزل 

دول��ت را بپردازد. لذا به دليل مغايرت بخش هايي از 
اي��ن مصوبه با قوانين موج��ود از يك طرف و تبعات 
افزايش تعرف��ه در ميان مدت و بلندمدت به صورت 
كاه��ش رقابت پذيري صنعت خودروس��ازي، كاهش 
كيفيت، آاليندگي، مصرف س��وخت باال و... از طرف 
ديگر، ض��رورت دارد اين موضوع در قالب دو راهكار 
پيگيري شود: راهكار اول � اين راهكار جنبه تقنيني 
ندارد و از طريق ارجاع مصوبه هيات وزيران به هيات 
تطبيق مجلس ش��وراي اس��المي قابل انجام است تا 
پس از اثبات موارد مغايرت با قوانين مطرح شده در 
اين گزارش از طريق رييس محترم مجلس ش��وراي 
اسالمي موارد مغايرت مصوبه به دولت جهت اصالح 
ابالغ شود. راهكار دوم � در اين راهكار جنبه تقنيني 
مطرح اس��ت. بدي��ن صورت كه طرح با مش��خصات 
كليدي زير با هدف تصوي��ب ضوابط واردات خودرو 
و تعرفه گ��ذاري تدوين ش��ود و تعيين ميزان حقوق 
ورودي بايد به خود دولت واگذار شود، تا با توجه به 
ش��اخص هايي از قبيل رعايت مقتضيات منابع ارزي، 
حمايت از صنعت خودروي كشور، حمايت از حقوق 
مصرفكنن��دگان، افزاي��ش رقابت پذي��ري و كيفيت 
خودروهاي ساخت داخل، كاهش آاليندگي، كاهش 
مصرف س��وخت و غيره ميزان حقوق ورودي خودرو 

را تعيين كند. مشخصات كليدي طرح: 
 حق��وق ورودي خودروهاي س��واري به صورت 
پلكان��ي و هدفمند حداكثر تا س��قف حقوق ورودي 

55درصد تعيين شود. 
 براي افزايش رقابت پذيري خودروهاي توليد داخل 
به گونه يي برنامه ريزي شود كه حقوق ورودي خودروهاي 
سواري روند كاهشي داشته باشد تا در سال پاياني سند 

چشم انداز سال 1۴0۴ حداكثر به 20 درصد برسد. 
هيبري��دي( تم��ام  س��واري  خودروه��اي   

Hybrid-Fully( تنها مشمول سود بازرگاني شوند.
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خالصه تصميمات سال هاي اخير درخصوص اسقاط خودرو فرسوده

138813۹013۹213۹6مصرف بنزين در 100 كيلومتر

توليدوارداتتوليدوارداتتوليدوارداتتوليد
۴ Euro

واردات
6 Euro

010100يك دستگاه30درصد آمار توليدكمتر از 5 ليتر

5112 تا 6 ليتر

62۴۴ تا 7 ليتر

72۴6 تا 8 ليتر6

82۴8 تا 10 ليتر

131618باالتر از 10

سهم بازار در گروه هاي قيمتي براي خودروهاي ساخت داخل و وارداتي در سال 1395

سهم بازار در دسته قيمتي )درصد(دسته قيمتينوع خودرو

82/6زير 50 ميليون تومانخودروهاي ساخت داخل

5/5بين 50 تا 75 ميليون تومان

753/۹ تا 100 ميليون تومان

2/6باالتر از 100 ميليون تومان

5/۴-خودروهاي وارداتي

كشورهاي عمده مبدا واردات خودرو سواري به كشور براساس تعرفه 8703
               سال

۹ ماهه اول سال 13۹113۹213۹313۹۴13۹5رتبه
13۹6

رتبه اول
)تعداد-دستگاه(
)سهم از كل(
)ارزش دالري-
ميليون دالر(

امارات
)258۴3(

)58 درصد(
)711/6(

امارات
)60611(

)76/۹ درصد(
)1358(

امارات 
)85227(

)82/5 درصد(
)185۴(

امارات
)3682۹(

)72 درصد(
)8۹0/۴(

امارات 
)515۴۹(

)67 درصد(
)1238(

امارات
)3855۴(

)6۹ درصد(
)1011/78(

رتبه دوم
)تعداد-دستگاه(
)سهم از كل(
)ارزش دالري-
ميليون دالر(

كره جنوبي
)12۴8۴(

)28 درصد(
)230(

چين 
)12753(

)16/2 درصد(
)135/۹(

چين
)12750(

)12/3 درصد(
)138/1(

كره جنوبي
)8225(

)16 درصد(
)187/16(

كره جنوبي
)12۹06(

)16/8 درصد(
)31۴/36(

كره جنوبي
)5602(

)10 درصد(
)1۴1/7(

رتبه سوم
)تعداد-دستگاه(
)سهم از كل(
)ارزش دالري-
ميليون دالر(

چين
)166۴(

)3/7 درصد(
)17/2(

كويت 
)2۴80

)3/1 درصد(
)56/۹(

كويت 
)1816(

)1/8 درصد(
)۴۴/6(

چين
)3073(

)6 درصد(
)37/7(

آلمان 
)26۹۹(

)3/5 درصد(
)16۴/۴(

فرانسه
)2666(

)۴/7 درصد(
)53/۹6(

 10خودرو برتر در آمار واردات خودروهاي سواري وارداتي به كشور
طي سال هاي 1391 تا 7 ماهه اول سال 1396

تعداد  نام خودرورديفسال
)دستگاه(

سهم تعدادي از كل 
واردات )درصد(

ارزش دالري 
)ميليون دالر(

13۹1

1IX35 352۹7/862/7توسان

3۴127/658/25سوناتا2

33۴۹7/۴76/7پرادو3

25555/632/6سراتو۴

23۹85/36۹/۹5تويوتا لندكروز5

2001۴/۴35/۹اپتيما6

17753/۹17/8جيلي7

17723/۹3۹/1هيوندا آزرا8

16203/630/۹اسپورتيج۹

هيوندا وراكروز 10
IX3515813/5۴0/6

13۹2

1IX35 ۹35011/۹173/8توسان

۹22211/7۹8جيلي2

72۹2۹/3161/5سانتافه3

55۴37111/6كيا اسپورتيج۴

52726/783/7النترا5

۴8316/1۹7/8سوناتا6

3۹80581/۹كيا اپتيما7

-2۴273/1تويوتا كمري8

۹RA V۴ 17۹۴2/3۴5/1تويوتا

17362/227/8سراتو10

13۹3

هيوندايي 1
1632515/8357/6سانتافه

2IX35 10231101۹6/5توسان

۹1068/81۴6/07هيوندا النترا3

730771۴۹/6كيا اسپورتيج۴

5185563/۴جيلي5

۴۹06۴/7103/7كيا اپتيما6

7RA V۴ ۴608۴/5121/1تويوتا

۴531۴/۴۹۴/2هيوندايي سوناتا8

26۹۴2/61۴7/۹كيا سراتو۹

انواع 10
21۹52/1۴3/55ميتسوبيشي

13۹۴

هيوندايي 1
852116/6225/6سانتافه

2IX35 256255۴/5توسان

21۹6۴/3۴0/06كيا سراتو3

1۹8۹3/۹۴1/6۴كيا اسپورتيج۴

1۹383/8۴1/8كيا اپتيما5

16303/1621/۴جيلي6

1۴7۴2/۹2۴/5۴هيوندا النترا7

انواع سواري 8
BMW12۹02/580/35

7771/511/65تويوتا پاريس۹

5801/1313/7هيوندايي سوناتا10

13۹5

113771۴/8157/2انواع سواري رنو1

8۴8011237/2هيوندا سانتافه2

3IX35 ۴۹586/58126/15توسان

۴
انواع خودرو 
سانگ يانگ 
كره جنوبي

۴0755/3۴3

3757۴/۹87/3كيا اپتيما5

330۴۴/3۹۴/۹كيا سورنتو6

انواع خودرو 7
31۹3۴/166۹/7ميتسوبيشي

31۹0۴/1516۹/8تويوتا لكسوس8

3103۴82/2هيونداي سوناتا۹

27803/652/7سراتو10

1۴60626283انواع سواي رنو1نه

انواع خودرو 2
۴۹528/8۹۹/6نيسان

هيوندايي 3
2751۴/۹7۹/۴7سانتافه

انواع خودرو ۴
21۴83/8۴3ميتسوبيشي

انواع خودرو 5
2033۴/121/7سانگ يانگ

6IX35 20213/652توسان

1۹053/۴55/7هيونداي سوناتا7

18863/312۹/۴بي ام و8

18013/2۹7/5تويوتا لكسوس۹

13032/335/86تويوتا پريوس10

وضعيت واردات خودروهاي هيبريدي طي دوره 1390 تا 9 ماهه اول 1396

سهم تعدادي از كل واردات سال مربوطه تعدادسال
ارزش دالري )ميليون دالر()درصد(

13۹0000

13۹1200/061

13۹2200/061

13۹31110/1۴/16

13۹۴13۹22/758/22

13۹565۹18/62۴۴/3

۹ ماهه اول 
13۹6۴5518/1171/16

آناليز قيمتي خودروهاي وارداتي قبل و بعد از دستورالعمل جديد مورخ 1396/10/9 و اصالحات اسقاط خودروهاي فرسوده در مرداد ماه 1396

برمبناي دستورالعمل قبل از توقف ثبت سفارش در تيرماه سرفصل هزينه
13۹6

بعد از دستورالعمل جديد مورخ 13۹6/10/۹ و اصالحات 
اسقاط خودروهاي فرسوده در مردادماه 13۹6

هزينه خريد خودرو
))Cif( (+ بيمه+ كرايه حمل )سيفFOB( 100 درصد100 درصد)شامل قيمت خريد در بندر كشور مبدا

حقوق گمركي و عوارض و ماليات مربوطه
)عالوه بر حقوق و عوارض گمركي، براي هر خودرو وارداتي بايد هزينه هاي جانبي ديگري 

مانند ماليات بر ارزش افزوده، ماليات علي الحساب، عوارض هالل احمر، عوارض خاص 
واردات خودرو هزينه استاندارد پرداخت گردد(

75 درصد۴5 درصد

شماره گذاري خودرو
1۴ درصد13 درصد)شامل عوارض راهنمايي و رانندگي، هزينه نقل و انتقال دارايي و عوارض شهرداري(

16 درصد12 درصدهزينه  اسقاط خودروهاي فرسوده

17 درصد1۴ درصدسود شركت نماينده رسمي

222 درصد18۴ درصدميزان افزايش قيمت تمام شده براي مشتريان
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بورسكاال10
 خريد و فروش سرمايه گذاري غدير: سرمايه گذاري 
غدير صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري ها در دوره 
ي��ك ماه��ه منتهي به 30بهم��ن ماه 96 را با س��رمايه 
72هزارميليارد ريال منتش��ر كرد. همچنين، شركت در 
ابتداي دوره يك ماهه منتهي به پايان بهمن ماه امسال 
تعدادي از س��هام چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام 
ش��ده 33هزار و 204ميليارد و 68 ميليون ريال و ارزش 
ب��ازار 69 هزار و 674 ميلي��ارد و 556 ميليون ريال در 
سبد سهام خود داشت. در سويي ديگر، بهاي تمام شده 
س��هام بورسي اين ش��ركت در دوره يك ماهه ياد شده 
هيچ تغيي��ري نكرد. همچنين ارزش بازار اين ش��ركت 
طي همي��ن دوره يك هزار و 561 ميليارد و 41ميليون 
ري��ال افزايش ياف��ت و در پايان دوره مع��ادل 71هزار و 
235ميليارد و 597 ميليون ريال محاسبه شد. بر اساس 
اي��ن گزارش، »وغدي��ر« در دوره ي��ك ماهه منتهي به 
30بهمن ماه 96 س��هام چند شركت بورسي را با بهاي 
تمام شده 939ميليارد و 755ميليون ريال واگذار كرد و 
از اين محل هيچ سودي كسب نكرد. افزون بر اين شركت 
در دوره يك ماهه ياد شده، تعدادي از سهام چند شركت 
بورسي را با بهاي تمام شده 939ميليارد و 753ميليون 

ريال خريداري كرد. 
 متانول در صدر توليدات »ش�خارك«: ش��ركت 
پتروش��يمي خارك با سرمايه ثبت ش��ده 2هزارميليارد 
ري��ال گزارش فعاليت يك ماه��ه منتهي به پايان بهمن 
ماه 96 را منتشر كرد. بر اين اساس شركت در ماهي كه 
گذشت 101هزار و 347 تن انواع محصول توليد كرد كه 
متانول با توليد 55 هزار و 881 تن بيشترين حجم توليد 
را در ميان محصوالت اين شركت داشت. همچنين مبلغ 
فروش »شخارك« در ماه گذشته يك هزار و 382ميليارد 
و 532 ميليون ريال اعالم ش��د. اين در حالي است كه، 
ش��ركت از ابتداي سال تا پايان بهمن ماه يك ميليون و 
95هزار و 467ت��ن انواع محصول توليد كرد كه متانول 
ب��ا توليد 614 هزار و 546 تن بيش��ترين حجم توليد را 
در اين 11ماهه داش��ته است. افزون بر اين، مبلغ فروش 
اين ش��ركت در 11ماهه امسال 14هزار و 997ميليارد و 

972ميليون ريال بود. 
 انتشار س�ود 9ماهه نفت پاسارگاد: شركت نفت 
پاسارگاد اطالعات و صورت هاي مالي مياندوره يي 9ماهه 
منتهي به 30 آذر ماه 96 را حسابرسي نشده و با سرمايه 
معادل 600 هزار ميليون ريال)س��رمايه ثبت نشده يك 
هزار و 800 ميليارد ريال( منتشر كرد. همچنين، شركت 
با انتش��ار عملك��رد 9ماهه خود اعالم ك��رد در دوره ياد 
شده مبلغ 492ميليارد و 365ميليون ريال سود خالص 
كسب و بر اين اس��اس مبلغ 205ريال سود به ازاي هر 
س��هم محقق كرد. عالوه بر اين ش��ركت در دوره مشابه 
سال مالي قبل مبلغ 743ريال سود شناسايي كرده بود. 
»ش��پاس« در پايان سال مالي گذشته به ازاي هر سهم 
980ريال سود محقق كرد. در سويي ديگر با افزوده شدن 
سود انباشته ابتداي سال به سود خالص دوره در نهايت 
مبلغ يك هزار و 151ميليارد و 374ميليون ريال س��ود 
انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 تعديل مثبت »حپترو«: شركت مهندسي حمل و 
نقل پتروشيمي اطالعات و صورت هاي مالي مياندوره يي 
9ماهه منتهي به 30 آذر ماه 96 را حسابرسي نشده و با 
سرمايه معادل 200هزار ميليون ريال منتشر كرد. افزون 
بر اين، شركت با انتشار عملكرد 9 ماهه خود اعالم كرد 
در دوره ياد ش��ده مبلغ يك ميليارد و 162ميليون ريال 
سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 6 ريال سود 
ب��ه ازاي هر س��هم محقق كرد. اين در حالي اس��ت كه، 
شركت در دوره مشابه سال مالي قبل مبلغ 2ريال سود 
شناسايي كرده بود. »حپترو« در پايان سال مالي گذشته 
به ازاي هر سهم 250ريال سود محقق كرد. افزون بر اين 
با افزوده شدن سود انباشته ابتداي سال به سود خالص 
دوره در نهايت مبلغ 52 ميليارد و 251ميليون ريال سود 
انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 نگاهي بر عملكرد »ونيرو«: شركت سرمايه گذاري 
ني��رو اطالعات و صورت هاي مالي س��ه ماهه منتهي به 
30 آذر ماه 96 را حسابرس��ي نشده و با سرمايه معادل 
400ميليارد ريال منتش��ر كرد. همچنين، شركت طي 
سه ماهه ياد شده مبلغ 18ميليارد و 531 ميليون ريال 
زيان خالص كس��ب كرد و بر اين اس��اس مبلغ 46 ريال 
سود به ازاي هر سهم محقق كرد كه در مقايسه با دوره 
مشابه سال مالي قبل معادل 283درصد افزايش داشت. 
عالوه بر اين، »ونيرو« در دوره مش��ابه س��ال مالي قبل 
مبلغ 12ريال زيان به ازاي هر س��هم محقق كرده بود. از 
زيان خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال كسر شد 
و در نهايت مبلغ 123ميليارد و 450ميليون ريال س��ود 
انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 نگاهي به ص�ورت هاي مالي »كخاك«: ش��ركت 
صناي��ع خاك چين��ي اي��ران اطالع��ات و صورت هاي 
مال��ي مياندوره يي 9ماهه منتهي ب��ه 30 آذر ماه 96 را 
حسابرسي نشده و با س��رمايه معادل 175هزار ميليون 
ريال)سرمايه ثبت نشده 200هزار ميليون ريال( منتشر 
كرد. همچنين شركت با انتشار عملكرد 9ماهه خود اعالم 
كرد در دوره ياد ش��ده مبلغ 259 ميليارد و 38ميليون 
ريال س��ود خالص پس از كس��ر ماليات كسب كرد و بر 
اين اس��اس مبلغ يك هزار و 686 ريال سود به ازاي هر 
س��هم محقق كرد. اين شركت در دوره مشابه سال مالي 
قبل مبلغ يك هزار و 182ريال سود شناسايي كرده بود. 
»كخاك« در پايان س��ال مالي گذشته به ازاي هر سهم 
يك هزار و 688 ريال س��ود محقق كرد. با افزوده شدن 
سود انباشته ابتداي سال به سود خالص دوره در نهايت 
مبلغ 360ميليارد و 105ميليون ريال سود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 پرداخ�ت س�ود س�هام س�ال 95 »وصندوق«: 
ش��ركت س��رمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري 
س��ود سهام س��ال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 95 را 
از تاريخ 28بهمن ماه 96 پرداخت مي كند. عالوه بر اين، 
ش��ركت اعالم كرد سهامداران حقوقي داراي 30ميليون 
س��هم جهت دريافت سود سهام س��ال 95 خود، از روز 
شنبه مورخ 28بهمن ماه 96 با در دست داشتن مدارك 
معتب��ر و قابل قبول )معرفي نامه با اع��الم كد بورس و 
شماره ثبت( به تمامي شعب بانك صادرات مراجعه كنند. 
سود سهام از طريق واريز به حساب شخص حقوقي نزد 
بانك صادرات يا شبكه بانكي كشور امكانپذير خواهد بود. 
همچنين س��هامداران داراي بيشتر از 30ميليون سهم 
جهت دريافت س��ود سهام خود نسبت به ارسال شماره 
حس��اب نزد بانك هاي تجارت و پاسارگاد، يا شماره شبا 
نزد س��اير بانك ها به صورت مكتوب به آدرس ش��ركت 
اقدام كنند ي��ا به ش��ماره 40880960 فاكس كنند تا 
از تاريخ ش��نبه مورخ 28بهمن ماه 96 نس��بت به واريز 
سود سهام آنها اقدام شود. شايان توجه است سهامداران 
حقيقي كه تاكنون س��ود سهام سال 95 خود را دريافت 
نكرده اند با مراجعه به تمامي شعب بانك صادرات ايران 
و اعالم نماد ش��ركت نسبت به دريافت سود سهام سال 

95 خود اقدام كنند. 

رويخطشركتها

گندله و كنس��انتره سنگ آهن گل گهر در حالي 
در بورس كاال پذيرش ش��د ك��ه عرضه محصوالت 
س��نگ آهني از چند س��ال گذش��ته مطرح بوده و 
انجمن س��نگ آهن ايران موض��وع ورود و تكميل 
زنجي��ره ارزش تولي��د فوالد در بورس را پيش��نهاد 
داده ب��ود. عض��و هيات مديره انجمن س��نگ آهن 
ايران با بيان مطلب فوق عنوان كرد: طي سال هاي 
گذش��ته جلسات متعددي براي فعاالن حوزه سنگ 
آهن برگزار ش��د تا فعاالن اين بخش با كاركردهاي 
بورس كاال در كش��ف واقعي قيمت و عرضه عادالنه 
س��نگ آهن در بستر بورس كاال و در رينگ داخلي 
و صادراتي آش��نا ش��وند، چرا كه انجمن به عرضه 
هم��ه محصوالت زنجي��ره ارزش ف��والد در بورس 
كاال به عنوان راه حل پيش��رو در حوزه هاي مختلف 
اعتق��اد دارد. قديرقياف��ه اف��زود: همچني��ن براي 
اجراي آيين نام��ه اجرايي ماده 37 قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير، اجرايي ش��دن آن توسط انجمن 
به ص��ورت مجدانه پيگيري ش��د و در همين رابطه 
در  بن��دي از اين آيين نام��ه به عرضه محصوالت در 
رينگ داخلي بورس كاال تاكيد ش��ده تا در صورتي 
كه پس از س��ه بار عرضه محصول در رينگ داخلي 
بورس ب��راي كاال مش��تري وجود نداش��ت، مجوز 
ص��ادرات آن صادر ش��ود. به گ��زارش مهر، وي در 
بيان مزاياي عرضه سنگ آهن در بورس كاال اظهار 
كرد: نخستين اتفاق مثبتي كه در عرضه محصوالت 
سنگ آهني و ساير محصوالت زنجيره ارزش توليد 
در ب��ورس كاال وجود دارد، كش��ف قيمت واقعي و 
منصفانه اس��ت. همچنين با توجه به س��ازوكارهاي 
موجود در بورس كاال مكانيس��م تس��ويه معامالت 
ب��راي فروش هاي انجام ش��ده در رين��گ داخلي و 
صادراتي ب��ورس كاال، عرضه كنندگان مي توانند در 
س��ريع ترين زمان ممكن وجه ناشي از ارزش كاالي 
فروخته شده خود را دريافت كنند و ناچار به تحمل 
ماه ها و حتي بيش از يك س��ال زمان نخواهند شد 
ت��ا بتوانند مطالب��ات خود را درياف��ت كنند كه در 
گذش��ته از همين منظر متحمل خسارت هاي مالي 

فراواني شده اند. 

 كشف قيمت منصفانه
اين عض��و هيات مدي��ره انجمن س��نگ آهن با 
تاكيد بر اينكه عرضه و كش��ف قيمت س��نگ آهن 
در ب��ورس كاال آغ��از اتفاقات مثبتي اس��ت، گفت: 
نكته دوم كش��ف قيمت منصفانه و خروج از شرايط 
يك طرفه يي كه بر اس��اس آن قيمت پايه محصول 
نيم س��اخته يكي از كارخانج��ات مالك نرخ گذاري 
دس��توري بود تا از اين پس روند قيمت ها برگرفته 
از نرخ هاي جهاني تعيين ش��ود، زيرا در برنامه هاي 
توسعه يي كشور نيز تحقق اين امر دنبال مي شود كه 
در اقتصاد قيمت ها واقعي شده و با نزديك تر شدن 
ب��ه قيمت هاي جهاني بت��وان در صحنه بين المللي 
حضور پيدا كرده و رقابت كنيم. قيافه تصريح كرد: 
طبق توافقات به عمل آمده با بورس كاال مقرر ش��د 
تا كس��ري از قيمت هاي جهاني منهاي هزينه هاي 
مترتب بر صادرات محصول براي قيمت پايه سنگ 
آهن جهت عرضه در رينگ داخلي تعيين ش��ود كه 
تحقق اين امر در شفافيت قيمت ها بسيار تاثيرگذار 

خواه��د بود. به گفته وي، تحق��ق اين امر به تامين 
مالي فروش��ندگان سنگ آهن كه خود توليدكننده 
هس��تند، كمك كرده و براي تامي��ن مالي ادامه و 
تكميل پروژه هاي آنها بس��يار موثر خواهد بود. چرا 
كه اگر توليدكننده نتواند پول خود را از مشتريانش 
دريافت كند ناچار به دريافت تس��هيالت از بانك ها 
ب��ا نرخ س��ودهاي قاب��ل توجه مي ش��ود و دريافت 
تس��هيالت ارزي نيز نرخ هزينه س��رمايه گذاري را 

براي صنايع و توليدكنندگان باال مي برد. 

 بازار  هاي رقابتي 
وي پذيرش گندله و كنس��انتره س��نگ آهن را 
اتفاق��ي مبارك براي اي��ن حوزه دانس��ت و گفت: 
اميدواريم س��اير توليدكنن��دگان و ديگر حلقه هاي 
ارزش تولي��د فوالد هم محصوالت خود را در بورس 
عرضه كنند تا اقتصاد از قيمت گذاري دس��توري و 
دولتي كه مبتني بر الگويي نامناس��ب است، فاصله 
بگيريم و به س��مت ايجاد بازارهاي رقابتي و شفاف 
حركت كنيم. اين عضو هيات مديره انجمن س��نگ 
آهن با بيان اينكه توليدكنندگان صنايع باالدس��تي 
و پايي��ن دس��تي زنجي��ره ف��والد خواس��تار ايجاد 
شفافيت و توسعه رقابت پذيري عادالنه هستند، در 
بيان عكس العمل ه��اي احتمالي در خصوص عرضه 
سنگ آهن در بورس كاال گفت: در آغاز ورود سنگ 
آه��ن به بورس كاال، اين احتم��ال وجود دارد كه با 
مقاومت هايي نيز همراه باشد؛ ولي نكته حائز اهميت 
اين اس��ت كه وقتي ويژگي هاي عرضه يك كاال در 
بورس براي فعاالن آن حوزه روشن شود، همگي از 
اين اقدام استقبال مي كنند. قيافه تاكيد كرد: براي 

رس��يدن به اثرات مثبت ناشي از عرضه محصوالت 
در بورس كاال بايد فعاالن حوزه توليد فوالد از ابتدا 
تا انتهاي زنجيره جهت توس��عه فعاليت ها و همين 
ط��ور صنايع تحت امر خود به بورس كمك كنند تا 

همگي از نتايج آن منتفع شوند. 

 رتبه نخست در بازار سرمايه
اف��زون بر اين، ب��ورس كاالي ايران با 879 هزار 
ميليارد ريال، سهم 48 درصدي را از معامالت بازار 
س��رمايه از ابتداي امسال تا پايان ديماه از آن خود 
كرده است. بررسي معامالت بازار سرمايه از ابتداي 
امس��ال تا پايان ديماه نش��ان مي ده��د ارزش كل 
معام��الت در اين مدت 1816 ه��زار ميليارد ريال 
ب��وده ك��ه از اين ميان ب��ورس كاالي ايران با 879 
ه��زار ميليارد ريال س��هم 48 درصدي از معامالت 
را داش��ته اس��ت. اين در حالي اس��ت ك��ه، بورس 
اوراق به��ادار نيز با 483 هزار ميليارد ريال س��هم 
27 درصدي، فرابورس اي��ران با 407 هزار ميليارد 
ريال س��هم 22 درصدي و بورس انرژي با 47 هزار 
ميليارد ريال س��هم 3 درص��دي را از كل معامالت 
بازار س��رمايه در مدت ياد شده از آن خود كرده اند. 
افزون بر اين، بررس��ي معامالت بورس كاال از زمان 

تاسيس نش��ان مي دهد ارزش معامالت اين بورس 
در س��ال 86 بالغ بر 59 هزار ميليارد ريال، در سال 
87 بالغ بر 83 هزار ميليارد ريال، در س��ال 88 بالغ 
بر 92 هزار ميليارد ريال، در س��ال 89 بالغ بر 125 
ه��زار ميليارد ريال، در س��ال 90 بالغ بر 302 هزار 
ميليارد ريال، در سال 91 بالغ بر 678 هزار ميليارد 
ريال، در س��ال 92 بالغ بر 637 هزار ميليارد ريال، 
در س��ال 93 بال��غ بر 574 هزار ميلي��ارد ريال، در 
س��ال 94 بالغ بر 472 هزار ميليارد ريال، در س��ال 
95 بالغ بر 817 ه��زار ميليارد ريال و در يازده ماه 
س��ال جاري بالغ بر 1035 هزار ميليارد ريال بوده 
است كه نشان از ركوردشكني معامالت بورس كاال 
در س��ال 96 دارد. به گزارش تسنيم، بر اين اساس 
در خص��وص اقدامات قاب��ل توجه صورت گرفته در 
بورس كاالي ايران از ابتداي امس��ال تا پايان بهمن 
ماه مي توان به مواردي از جمله، رش��د 39 درصدي 
ارزش كل معام��الت بورس كاالي ايران، رش��د 44 
درص��دي ارزش معام��الت اوراق به��ادار مبتني بر 
كاال و رسيدن به 589 هزار ميليارد ريال، رشد 33 
درصدي ارزش معامالت كاالي فيزيكي و رس��يدن 
ب��ه 446 هزار ميليارد ري��ال، افزايش 45 درصدي 
ارزش معامالت گواهي س��پرده كااليي، رش��د 61 

درص��دي ارزش معام��الت بازار مش��تقه، 94 انبار 
پذيرش ش��ده و داراي نم��اد فع��ال در حوزه هاي 
مختلف كااليي، افزايش مقدار )21 درصد( و ارزش 
)19 درصد( معامالت محصوالت كش��اورزي و ثبت 
ركورد جديد در حجم و ارزش معامالت محصوالت 

كشاورزي اشاره كرد. 
از س��ويي، اج��راي م��اده 33 قان��ون افزاي��ش 
بهره  وري بخش كش��اورزي و مناب��ع طبيعي براي 
محصوالت جو دامي، ذرت دانه يي و گندم، پذيرش 
18 انب��ار ب��راي محصول جو دامي در 5 اس��تان و 
69 انبار محصول ذرت دانه يي در 5 استان مشمول 
اجراي طرح قيمت تضميني به روش گواهي سپرده 
كاالي��ي؛ جمع آوري و ارزياب��ي اطالعات 251 هزار 
نفر از كش��اورزان جو و ذرت از طريق س��امانه ثبت 
اطالعات كشاورزان؛ راستي آزمايي 111 هزار شماره 
حساب متعلق به كش��اورزان از طريق سامانه ثبت 
اطالعات كش��اورزان؛ اخذ كد معامالتي براي حدود 
22,600 كش��اورز براي استان هاي مشمول اجراي 
ط��رح از طري��ق گواهي س��پرده كاالي��ي، پذيرش 
جوجه يك روزه گوش��تي و راه ان��دازي معامالت آن 
در جه��ت تكميل زنجيره ارزش طي��ور، راه اندازي 
معامالت گواهي س��پرده پسته، راه اندازي معامالت 
گواه��ي س��پرده كااليي پس��ته در ب��ورس كاالي 
اي��ران ب��ا پذي��رش 3 انب��ار در زرند، س��يرجان و 
دامغ��ان، اجراي طرح خريد توافقي زعفران و انجام 
معامالت ب��ه ارزش 686 كيلوگرم زعفران، افزايش 
11 درصدي مق��دار و 33 درصدي ارزش معامالت 
محصوالت پتروشيمي، افزايش 9 درصدي مقدار و 
48 درص��دي ارزش معام��الت فرآورده هاي نفتي، 
س��هم 41 درص��دي معامالت محص��والت صنعتي 
و معدن��ي، س��هم 75 درصدي معامالت س��لف در 
ح��وزه محصوالت صنعتي و معدني، تكميل ش��دن 
محص��والت زنجي��ره ف��والد ب��ا پذي��رش گندله و 
كنس��انتره س��نگ آهن براي عرضه در تاالر داخلي، 
رايزني و تصميم س��ازي در خصوص مصوبه شوراي 
رقاب��ت در مورد الزام هم��ه توليدكنندگان فوالدي 
به عرض��ه ورق گرم در ب��ورس كاال، آغاز معامالت 
سنگ آهن در تاالر داخلي، رشد 27 درصدي حجم 
معامالت و 61 درصدي ارزش معامالت قراردادهاي 
آت��ي، ثبت ركورد جديد در حجم و ارزش معامالت 
قراردادهاي آتي، انتشار نخستين اوراق سلف موازي 
اس��تاندارد ب��راي تامين مالي صنعت طيور كش��ور 
)مرغ منجمد(، پذيره نويس��ي و انج��ام معامالت 3 
صندوق كااليي، اخذ موافقت اصولي سازمان بورس 
با راه اندازي صندوق زعف��ران، ايجاد امكان تحويل 
مبتني بر گواهي س��پرده كااليي در بازار مش��تقه، 
پذيرش اوراق س��لف م��وازي اس��تاندارد جديد در 
راس��تاي كمك به تامين مالي بخش هاي اقتصادي 
مختلف: خودرو سراتو شركت ايراني توليد اتومبيل 
س��ايپا؛ كالف گرم نورديده ش��ركت ف��والد مباركه 
اصفهان؛ تير آهن 14 ش��ركت ذوب آهن اصفهان؛ 
قير ش��ركت نفت پاس��ارگاد؛ پلي استايرن انبساطي 
نسوز ش��ركت توسعه صنايع پتروش��يمي انتخاب؛ 
پلي اتيلن س��نگين 700F شركت پتروشيمي ايالم 
و سيمان شركت س��يمان خوزستان از ديگر موارد 

قابل مالحظه محسوب مي شوند. 

عضو هيات مديره انجمن سنگ آهن ايران تشريح كرد

بورس كاال، پاياني بر قيمت گذاري دستوري

مروري بر مهم ترين رويدادهاي تاالر  نقره اي
گروه بورس  

ط��ي هفته گذش��ته رويداده��ا و اظهارنظرهاي 
مهمي پيرامون ب��ورس كاالي ايران صورت گرفت. 
حامد س��لطاني نژاد، مديرعامل بورس كاالي ايران 
طي هفته گذش��ته به شاخص هاي بازار در سال 96 
اش��اره كرد و گفت: ب��ورس كاالي ايران در 10ماه 
ابتدايي س��ال 96 س��هم 48درصدي از ارزش كل 
معامالت بازار سرمايه را به خود اختصاص داده و با 
ارزش معامالت 879 هزارميليارد ريالي، رتبه اول را 
در بين ساير بورس ها كسب كرده است. وي به آمار 
معامالت بورس كاالي ايران در 11ماهه سال 96 نيز 
اشاره كرد و افزود: ارزش كل معامالت بورس كاالي 
ايران در 11ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته 39 درصد افزايش پيدا كرده و به بيش از 
يك ميليون و 35هزارميليارد ريال بالغ شده كه در 
11ماهه س��ال جاري باالترين ركورد تاريخي ارزش 
كل معامالت بورس كاالي ايران رقم خورده اس��ت. 
وي ادام��ه داد: در اين مدت 24ميليون و 131هزار 
تن محصول به ارزش 446هزار و 353ميليارد ريال 
در ب��ازار فيزيكي بورس كاالي اي��ران مورد معامله 
قرار گرفته اس��ت ك��ه اين ميزان نس��بت به مدت 
مشابه س��ال گذش��ته افزايش 4درصدي در حجم 
و 33درصدي در ارزش معامالت را نشان مي دهد. 

 راهكار توسعه صادرات
در س��ويي ديگر، كميته نظارت بر بازار و توسعه 
ص��ادرات ايميدرو هفته گذش��ته 30راه��كار براي 
افزاي��ش ص��ادرات فوالد ارائ��ه داد كه گس��ترش 
خدمات ب��ورس كاالي ايران مش��ابه دنيا و ارتباط 
آن ب��ا بورس هاي معتب��ر به خصوص س��نگاپور و 
لن��دن يكي از اين راهكارهاس��ت. كميته نظارت بر 
بازار و توس��عه صادرات ايميدرو ب��ا توجه به برنامه 
جه��ش ص��ادرات در 1400 ش��رايط الزم ب��راي 
دس��تيابي ب��ه اين اه��داف را برش��مرد و در قالب 
راهكارهايي با اولويت »نخس��ت« و »بعدي« مطرح 
كرد. ازجمله راهكارهاي رش��د صادرات فوالد ايران 
با اولويت نخس��ت ش��امل كاهش هزينه هاي بانكي 
مرتبط با صادرات و امكان گش��ايش اعتبار اسنادي 
ب��راي مش��تريان و كش��ورهاي ه��دف صادرات��ي، 
ارائه تس��هيالت مال��ي با بهره پايين ي��ا بدون بهره 
ب��راي خريد و انتق��ال فناوري فوالدس��ازي و ارائه 
مش��وق هاي مال��ي- بانكي و معافيت ه��اي مالياتي 
جدي��د دولتي ب��راي صادر كنندگان نمونه اس��ت. 
همچنين راهكارهاي رشد صادرات فوالد در اولويت 
بعدي مش��تمل بر گس��ترش خدمات بورس كاالي 

ايران مش��ابه دنيا و ارتب��اط آن با بورس هاي معتبر 
به خصوص سنگاپور و لندن و تامين مالي صادرات 

شركت هاي زنجيره فوالد به شمار مي رود. 

 سرمايه گذاري هاي جديد براي توليد
همچني��ن، رييس كميس��يون وي��ژه حمايت از 
توليد و نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل44 
مجلس گفت: در ش��رايطي كه س��رمايه گذاري در 
تولي��د رو به توس��عه نمي رود، ب��ورس كاالي ايران 
مي تواند ب��ا ايجاد جذابيت ب��راي توليدكنندگان و 
خريداران، س��رمايه گذاري ها را به اين بخش سوق 
دهد. حميدرضا فوالدگر درخصوص نقش بورس در 
ش��فافيت اقتصادي گفت: بورس كاال در چارچوب 
سياس��ت هاي كالن كش��ور و هماهنگ��ي بين بازار 
سرمايه، بازار كار و توليد نقش پررنگي ايفا مي كند 
كه قطعا در اين راه، برنامه ريزي درس��ت مسووالن 
كمك كننده خواه��د بود. نماينده مردم اصفهان در 
مجلس ش��وراي اس��المي افزود: در صورت حمايت 
بورس كاال از سوي دستگاه هاي مربوطه اين بورس 
مي توان��د تبديل ب��ه مرجعي ب��راي قيمت گذاري 
ش��ود؛ به طور يقين كشف قيمت مستمر و منطقي 
محص��والت از طريق كانالي ش��فاف و قابل اعتماد 
مي تواند به توس��عه اقتصادي و تكميل زنجيره هاي 

توليد كمك شاياني كند. 

 سياست خريد تضميني 
افزون بر اين عباس پاپي زاده، عضو كميس��يون 
كش��اورزي مجلس معتقد اس��ت، جايگزيني نظام 
خري��د تضمين��ي با قيم��ت تضمين��ي محصوالت 
كش��اورزي و عرض��ه گندم در ب��ورس كاال مزاياي 
زي��ادي دارد بط��وري كه ضمن ايجاد ش��فافيت و 
حذف واسطه هاي غير ضرور، باعث كاهش بار مالي 
دولت شده و در افزايش سود كشاورزان موثر است 
اي��ن درحالي اس��ت كه همكاري دول��ت در اجراي 
وعده ه��ا مي تواند موفقيت اين ط��رح را دو چندان 
كند. وي با اش��اره ب��ه روش  قيمت تضميني گندم 
گف��ت: در اي��ن روش از طريق ب��ورس كاال قيمت 
پايه  براي محصول گندم در نظر گرفته مي ش��ود و 
كش��اورزان با ارائه گندم خ��ود به بورس كاال ظرف 
چن��د روز مي توانند وجوه خود را دريافت كنند، در 
اين روش مابه التفاوت قيمت كش��ف شده در بورس 
با خريد تضميني از س��وي دولت پرداخت مي شود. 
به اي��ن ترتيب دول��ت كمتر از مع��ادل نرخ خريد 
تضميني، هزينه به گندم كاران را پرداخت مي كندو 

بار سنگين مالي از دوش دولت برداشته مي شود. 

 ٤٠٠ كيلوگرم زعفران آماده عرضه
در س��ويي ديگ��ر، مديرعامل س��ازمان مركزي 
تعاون روستايي ايران از عرضه زعفران اين سازمان 
در بورس كاالي ايران با هدف منافع توليدكنندگان 
و افزايش توان صادراتي زعفران كش��ور خبر داد و 
گفت: اين عرضه با آماده ش��دن س��ازوكارهاي آن 
به حجم 400 كيلوگرم از يك ش��نبه آغاز مي شود. 
علي اوس��ط هاشمي با بيان اينكه اكنون 85 درصد 
زعف��ران جهان در اي��ران توليد مي ش��ود، افزود: با 
اين حجم از توليد زعفران حق مس��لم ما است كه 
پاي��ه گذار ب��ورس جهاني زعفران باش��يم و قيمت 
پايه جهاني اين محصول را تعيين كنيم. هاش��مي 
با اش��اره به ان��واع زعفران آماده عرض��ه در بورس 
كاال، اظهار كرد: ان��واع زعفران هاي آماده عرضه در 
بورس شامل؛ 100كيلوگرم زعفران ممتاز رشته يي 
بريده)نگين(، 100كيلوگرم زعفران رشته يي بريده 
ممتاز)ش��به نگين يا سرگل(، 100كيلوگرم زعفران 
رش��ته يي درجه يك)پوش��ال مرغوب( و در نهايت 
100كيلوگرم زعفران رش��ته يي درجه دو)پوش��ال 

معمولي( است. 

 معامله ۱٤ هزار تني 
ت��االر فرآورده ه��اي نفتي و پتروش��يمي بورس 
كاالي اي��ران، ط��ي هفته گذش��ته ش��اهد معامله 
14ه��زار و 89 ت��ن مواد ش��يميايي ب��ود. طي روز 
چهارش��نبه و در تاالر مذكور 2هزار و 150تن قير، 
500 ت��ن گوگرد، يك هزار و 100تن مواد پليمري 
و 6 هزار تن وكيوم باتوم معامله ش��د. ش��ايان ذكر 
اس��ت، 11 ه��زار و 500 تن قي��ر، و 700تن عايق 
رطوبت��ي نيز در تاالر صادرات��ي بورس كاالي ايران 
به فروش رس��يد. اين گزارش حاكي است، 120تن 
شمش و بيلت آلومينيوم، يك هزار تن سيمان تيپ 
يك، 15 هزار تن تيرآهن 14و 15هزار تن ش��مش 
بلوم نيز در تاالر محصوالت صنعتي و معدني معامله 
شد. عالوه بر اين 4هزار تن گندم خوراكي، 200تن 
روغن خام و 20هزار قطعه جوجه يك  روزه در تاالر 
محصوالت كش��اورزي معامله شد. همچنين 6 تن 
ذرت دانه ي��ي نيز در قالب طرح قيمت تضميني در 

تاالر محصوالت كشاورزي به فروش رسيد. 

 شكست ركورد عرضه 
همچني��ن در پي عرضه 896 هزار قطعه جوجه 
يك روزه گوشتي طي معامالت هفته گذشته، ركورد 
عرضه اين محصول در بورس كاالي ايران شكس��ته 
ش��د. عالوه بر اين در تاالر محصوالت كشاورزي 8 

واحد پرورش مرغ مادر گوش��تي به اس��امي سفيد 
ب��االن اروميه، ماكيان مهر گنب��د، اجداد ارم، طاهر 
عصايي، صفايي جوان، آرتا جوجه سبالن، گسترش 
و توس��عه صنايع بهپرور و كيميا جوجه آمل نسبت 
به عرضه 896هزار قطعه جوجه يك روزه گوشتي به 
صورت س��لف و نقدي و با قيمت پايه 16500ريال 
اق��دام كرده اند. افزون بر اين، رك��ورد عرضه روزانه 
جوجه ي��ك روزه در ب��ورس كاالي ايران در حالي 
شكس��ته ش��د كه انجمن صنف��ي توليدكنندگان 
جوج��ه ي��ك روزه ب��راي رعايت نوس��انات معقول 
قيمت اين محصول در ايامي كه تقاضاي اين نهاده 
افزاي��ش پيدا مي كند در 29بهمن امس��ال با صدور 
اطالعيه ي��ي از عرض��ه حداقل 30درص��د از توليد 
ماهان��ه خود در بورس كاالي اي��ران خبر داده بود. 
اي��ن گزارش مي افزايد، اي��ن تصميم انجمن صنفي 
توليدكنندگان جوجه يك روزه، با اين هدف گرفته 
ش��د تا ضم��ن افزايش ش��فافيت قيمت��ي و ايجاد 
تعادل هر چه بيش��تر در معامالت، س��هم بيشتري 
از بازار س��نتي جوجه يك روزه به عرضه در بورس 
اختصاص ياب��د كه در نتيجه آن هم طرف عرضه و 
هم طرف تقاضا با بازار بورس و مزاياي آن آش��نايي 

بيشتري پيدا خواهند كرد. 

 افزايش قيمت زغال سنگ 
افزون بر اين، با بازگش��ت چيني ها به بازار پس از 
تعطيالت اخير، بازار زغال سنگ دستخوش جو رواني 
حاكم ب��ر بازارهاي فوالد ش��ده و قيمت ها باال رفته 
اس��ت. فعاالن بازار حال نمي دانند اين بهبود موقتي 
است يا تداوم خواهد داش��ت. اين درحالي است كه 
برخي كارخانه هاي چيني كه قبل از تعطيالت زغال 

سنگ كافي نخريدند حال در تالشند نياز روزانه خود 
را تامين كنند و همين رشد شديد تقاضا بر بازار اثر 
گذاش��ته است. همچنين، در راس��تاي رشد تقاضا و 
افزايش قيمت ها، زغال سنگ صادراتي چين هم باال 
 رفته اس��ت. كك متالورژي خلوص 64 درصد چين

5 دالر باال رفته 360دالر هر تن فوب شده است. 

 انعقاد ۱۸هزار قرارداد آتي سكه
عالوه ب��ر اين، معامله گران بازار آتي س��كه طي 
هفته گذش��ته 18هزار و 772 ق��رارداد براي تحويل 
ماه هاي آينده ب��ه ارزش 3ه��زار و 95ميليارد ريال 
منعق��د كردند. همچنين در قرارداد آتي س��كه طال 
تحويل اس��فند ماه امس��ال 304 قرارداد منعقد شد 
كه قيمت تسويه سكه روي رقم يك ميليون و 533 
هزار تومان قرار گرفت. در سررسيدهاي ارديبهشت 
و تيرماه سال آينده نيز به ترتيب 152و 136 قرارداد 
به ثبت رسيد كه بهاي سكه براي تحويل ارديبهشت 
م��اه يك ميليون و 556 ه��زار تومان و براي تحويل 
تيرماه س��ال آينده يك ميلي��ون و 582 هزار تومان 
بود. افزون بر اين، دو سررسيد دورتر بازار كه به طور 
معمول بيشترين حجم قراردادها به اين دو سررسيد 
اختصاص دارد، موعد تحويل شهريور و آبان ماه سال 
آينده هستند كه روز گذش��ته در سررسيد شهريور 
يك هزار و 195 قرارداد و در سررسيد آبان 97 بالغ 
بر 16هزار و 935قرارداد بر تابلو معامالت درج ش��د. 
بهاي سكه در قرارداد تحويل شهريور سال آينده يك 
ميليون و 619 هزار تومان معامله ش��د و در قرارداد 
آبان ماه س��ال 97 نيز معامله گران شاهد ثبت سكه 
يك ميلي��ون و 659 هزار توماني ب��ر تابلو معامالت 

بودند.

در صورتي كه ساير توليدكنندگان و ديگر حلقه هاي ارزش توليد فوالد هم 
محصوالت خود را در بورس عرضه كنند، اقتصاد از قيمت گذاري دستوري و دولتي 
كه مبتني بر الگويي نامناسب است، فاصله مي گيرد و به سمت ايجاد بازارهاي رقابتي 

و شفاف حركت مي كند
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 قرارداد ميليوني براي حمل بار با االغ در شيراز
ش�يراز| يك عضو شوراي اسالمي شهر شيراز با انتشار 
تصويري در كانال تلگرامي خ��ود از قراردادهايي خاص 
پرده برداش��ت كه بر اساس آن شهرداري اين شهر براي 
حمل مصال��ح و خاك با چهارپا )االغ( خود را موظف به 
پرداخت حدود 250ميليون تومان كرده اس��ت. مهدي 
حاجتي عضو شوراي ش��يراز تصويري از 2 قرارداد را در 
كانال تلگرامي خود منتش��ر ك��رد كه طي تفاهمي بين 
ش��هرداري ش��يراز و 2 پيمانكار، ب��راي حمل مصالح و 
خاك با استفاده از االغ متعهد به پرداخت عددي حدود 
250ميليون تومان شده است. در برگي از اين قرارداد كه 
مربوط به اس��فند سال 95 بود، آمده است كه شهرداري 
ب��ه پيمانكار مربوطه بابت حمل مصالح با االغ موظف به 
پرداخ��ت 431 ميلي��ون و 600 هزار ري��ال خواهد بود. 
براس��اس برگ دوم قرارداد نيز پيمانكار بايد خاك غني 
ش��ده را از محل دپو در پارك دراك ش��يراز با استفاده 
از چهارپا )االغ( به نقاطي مش��خص در ارتفاعات مدنظر 
حمل كند. بر اساس اين قرارداد، پيمانكار براي 2هزار بار 
تردد چهارپ��ا به ارتفاعات طي 2ماه و انتقال خاك غني 
شده حدود 195ميليون تومان پول دريافت خواهد كرد. 
 تندي�س بلورين جايزه ملي تعالي س�ازماني به 

مديرعامل گاز مازندران اهدا شد
ساري| تنديس بلورين جايزه ملي تعالي سازماني براي 
دومين بار در سطح شركت هاي گاز استاني به مديرعامل 
شركت گاز اس��تان مازندران اهدا ش��د. در پانزدهمين 
همايش تعالي س��ازماني كه با حض��ور منصور معظمي 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، مقام ها، مديران ارشد 
سازمان ها و متخصصان در مركز همايش هاي بين المللي 
صدا و سيما برگزار شد، دستگاه هاي برتر تعالي سازماني 
معرفي شدند و طي آن تنديس بلورين جايزه ملي تعالي 
س��ازماني با حضور معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
به جعفر احمدپور  مديرعامل شركت گاز مازندران اهدا 
شد. مديرعامل سازمان مديريت صنعتي در پانزدهمين 
همايش ملي تعالي س��ازماني گفت: تركيبي از دو عامل 
افزايش س��رمايه و رشد بهره وري براي دستيابي به رشد 
اقتصادي 8درصدي و تحق��ق برنامه هاي چهارم، پنجم 
و شش��م توسعه درنظر گرفته ش��ده است. »محمدعلي 
محمدي« در افتتاحيه اين همايش افزود: پشتوانه اصلي 
آينده جامعه، مديران سازمان هاي بزرگ و موثر جامعه اند 
كه آينده كشور را معماري مي كنند. به گفته مدير مركز 
تعالي س��ازماني، براي داش��تن جامعه توسعه يافته بايد 
س��ازمان هاي متعالي بهره ور و توسعه يافته داشته باشيم 

كه الزمه آن وجود انسان هاي متعالي و بهره ور است. 
 آم�وزش مهارت�ي و تخصص�ي؛ ماموريت مركز 

آموزش تخصصي كفش
زنج�ان| معاون صنايع كوچك ش��ركت ش��هرك هاي 
صنعتي استان زنجان گفت: هدف از ايجاد مركز آموزش 
تخصصي كفش، آموزش مهارتي و تخصصي است. ايرج 
احم��دي اظهار كرد: نخس��تين مركز آموزش تخصصي 
كفش استان زنجان در شهر هيدج به بهره برداري رسيده 
اس��ت. اين مس��وول ادامه داد: راه اندازي نخستين مركز 
آموزش تخصصي كفش جزو برنامه هاي اقتصاد مقاومتي 
امسال شركت شهرك هاي صنعتي استان و خوشه كفش 
بوده كه با همكاري ذي نفعان خوش��ه و اعضاي اتحاديه 
تعاوني تالش��گران هيدج آغاز به كار كرد. وي با اشاره به 
اهميت آموزش در حوزه ه��اي مختلف افزود: اين مركز 
براي ارائه آموزش هاي مهارتي و تخصصي براي كارگران 
شاغل در صنعت كفش راه اندازي شده كه قطعا مي توان 
شاهد تاثيرات مثبت آن در سال هاي آتي بود. احمدي با 
تاكيد بر اهميت عملكرد خوشه يي در صنايع خاطرنشان 
كرد: با توجه به اينكه در شهر هيدج بيش از 100 كارگاه 
توليد كفش با اش��تغال زايي 1000 نفر مشغول فعاليت 
بودند و به نوعي مي توان اين ش��هر را قطب توليد كفش 

اسپرت و بچه گانه دانست. 
ب�ه  اعتب�ار  توم�ان  134ميلي�ارد  پرداخ�ت   

دهياري هاي آذربايجان شرقي
تبريز| مديركل امور روس��تايي و ش��وراهاي استانداري 
آذربايجان ش��رقي از پرداخ��ت 134ميليارد تومان اعتبار 
به دهياري هاي اس��تان در س��ال جاري خبر داد و گفت: 
بدون ورود جدي دهياران به حوزه اشتغال روستايي، اين 
اعتبارات اثرگذار نخواهد بود. به گزارش ايرنا، تقي كرمي 
در نخستين نشست مجمع مش��ورتي جوانان روستايي 
استان افزود: از سال 1382 تاكنون براي عمران و آباداني 
روستاهاي استان 566 ميليارد تومان اعتبار به دهياري ها 
پرداخت شده است كه 441ميليارد تومان از آن در چهار 
سال گذش��ته بوده اس��ت. وي با بيان اينكه هنوز درك 
درستي از بحث اشتغال روستايي وجود ندارد، ادامه داد: 
دولت تمام توان خود را براي توس��عه اش��تغال روستايي 
از طري��ق دهي��اران به كار گرفته و انتظ��ار از دهياران و 
بخش��داران اين است كه براي اس��تفاده صحيح از منابع 
و تس��هيالت اين بخش تالش كنند. كرمي با اش��اره به 
چالش ها و فرصت هاي حوزه اشتغال روستايي گفت: در 
حال حاضر 28درصد از شاغالن كشور در حوزه كشاورزي 
 مش��غول به كار هس��تند و اين در حالي اس��ت كه تنها

9 درصد از تولي��د ناخالص ملي به اين بخش اختصاص 
دارد و اين نشان مي دهد كه بخش كشاورزي فاقد بازدهي 

مناسب بوده و كشاورزان ما درآمد بااليي ندارند. 
 آغاز نمايش�گاه بهاره عرضه مس�تقيم كاال در 

مشهد
مش�هد| نمايش��گاه بهاره عرضه مستقيم كاال در محل 
دايمي نمايشگاه هاي بين المللي مشهد آغاز به كار كرد.

معاون امور بازرگاني و توس��عه تجارت سازمان صنعت، 
خراس��ان در آغاز نمايشگاه بهاره عرضه مستقيم كاال در 
مشهد رضوي گفت: در اين نمايشگاه كاالهاي متناسب 
با نياز مردم در عيد نوروز از قبيل پوشاك، كيف و كفش، 
شكالت و شيريني، آجيل و خشكبار و ساير مواد غذايي 
ارائه ش��ده اس��ت. علي غفوري مقدم افزود: كاالهاي اين 
نمايش��گاه در ه��زار غرفه با حداق��ل 15درصد كمتر از 
ن��رخ بازار عرضه مي ش��ود و نيروي انتظامي و بازرس��ي 
اتاق اصناف مش��هد نيز بر نح��وه عرضه كاالها و قيمت 
آنها نظارت دارند. نمايش��گاه بهاره عرضه مستقيم كاال 
در مش��هد تا 18 اس��فندماه در محل دايمي نمايشگاه 

بين المللي اين شهر داير است. 
 پايان نخستين جشنواره ملي دومينو در بابلسر

بابلس�ر| 350دانش آموز و دانش��جو از سراس��ر كشور 
ب��ه صورت تيمي با يكديگر رقاب��ت كردند. دبير اجرايي 
نخس��تين جشنواره ملي مسابقات دومينو گفت: در اين 
مس��ابقات ملي، 350دانش آموز و دانشجو در 60 تيم و 
47 تيم خانوادگي از سراس��ر كش��ور در س��الن ورزشي 
شهيدان نوبخت مجتمع ش��هيد عظيمي بابلسر رقابت 
 كردند. به گفته صادق شفقت نخستين روز اين مسابقات

8 اسفند به صورت آموزشي، رقابت هاي روز دوم با حضور 
 بي��ش از 300 دانش آموز و روز س��وم با حضور بيش از

50 دانش��جو از سراسر كش��ور در 12 تيم و چهارمين و 
آخرين روز اين دوره از مس��ابقات نيز 180 نفربه صورت 

خانوادگي در قالب 47 تيم برگزار شد. 

اخبارشهرستانها

دبير مجمع كالن شهرهاي كشور مطرح كرد

تمركز بر شهرها به عنوان كانون اصلي توسعه اقتصادي
شهردار اصفهان: شفاف سازي باعث كاهش مشكالت مي شود

رييس اتاق ايران: 

زمان يارانه دادن سياست به فعاالن اقتصادي فرا  رسيده است

گروه بنگاه ها 
»چگونه مي توان كالن شهرهاي كشور را به سمت 
توس��عه پايدار هدايت كرد؟« اين پرسش��ي است كه 
براي ش��رايط امروز كش��ورمان اهميت ويژه يي دارد، 
چرا كه بس��ياري از كارشناسان معتقدند كه نطفه هر 
تحولي در محل اجتماعات مردمي كه همان ش��هرها 
هستند، كاش��ته مي شود. ش��هرداران كالن شهرهاي 
كش��ور با هدف ارزيابي راهكارهاي��ي كه از طريق آن 
مي توان فرآيند توس��عه در كالن ش��هرها را تس��ريع 
بخشيد، در اصفهان جمع شدند تا با بررسي مهم ترين 
چالش هاي اين حوزه دستورالعمل اجرايي براي بهبود 
عملكرد ش��هرداري  ش��هرهاي بزرگ كش��ور بيابند. 
همايشي كه در آن چهره هايي چون محمدعلي نجفي 
شهردار تهران، محسن مهرعليزاده استاندار اصفهان و 
قدرت اهلل نوروزي ش��هردار كالن شهر اصفهان ابعاد و 
زواياي گوناگون برنامه هاي شهري براي رسيدن به يك 
سطح استاندارد در زندگي در كالن شهرها را بررسي و 

نظرات خود را در اين خصوص ارائه كردند. 
دبير مجمع كالن ش��هرهاي كش��ور گفت: شهرها 
پيش��اني اصل��ي معرفي مديريت كش��ور به ش��مار 
مي رون��د و از س��وي ديگ��ر خاكري��ز اول مواجهه با 
مشكالت هستند. محمدعلي نجفي در نود و پنجمين 
اجالس كالن ش��هرهاي كش��ور به ميزباني شهرداري 
اصفه��ان افزود: الزم اس��ت، زمينه هاي همكاري بين 
كالن شهرهاي كشور تشريح و مشكالت و مسائل بين 
شهرها با مديريت دبيرخانه كالن شهرها مرتفع شود. 

وي ب��ا بيان اينكه بخش عمده ي��ي از چالش هاي 
امروز، مسائل مشترك بين همه شهرهاي كشور است، 
افزود: امروزه موضوع مديريت شهري بيشتر از گذشته 
اهميت يافته است. اين موضوع جهاني شده و با نگاه 
ب��ه كنفرانس ها و همايش هايي كه در زمينه مديريت 
ش��هري در جهان برگ��زار مي ش��ود، درمي يابيم كه 
اهميت اين موضوع روز به روز در حال افزايش است. 

شهردار تهران با بيان اينكه در حال حاضر شهرها 
كانون اصلي مراكز توليد علم، ارزش افزوده و توس��عه 
اقتصادي هستند، اذعان داشت: اين در حالي است كه 

در گذشته روستاها كانون توليد بودند. 
وي ب��ا بيان اين مطل��ب كه در كش��ورها تحول 
جمعيتي ش��هرها رخ داده اس��ت، ادامه داد: در ايران 
نيز تحول جمعيتي اتفاق افتاده و طبيعي اس��ت كه 
توجه به ش��هرها افزاي��ش يابد. از اين رو ش��هرها به 

عنوان پيشاني اصلي در معرفي مديريت كشور قلمداد 
مي شوند. نجفي به مشكالت مشترك بين كالن شهرها 
اشاره و بيان كرد: آلودگي هوا، ترافيك، عدم دسترسي 
ب��ه منابع مال��ي پايدار، ناپايداري ش��هري و ايمني از 
جمله مسائل مشترك كالن شهرها به شمار مي رود كه 
الزم است براي رفع اين معضالت و مشكالت رويكرد 

آينده پژوهي و آينده نگري داشت. 
ش��هردار تهران با اش��اره به مذاكرات خود با وزير 
كشور تصريح كرد: شروع اين تصميم براي حركت به 
سمت مديريت هاي محلي از وزارت كشور است، چرا 
كه وزارت كشور مي تواند در خصوص توزيع درآمدها 
و منابع مرتبط با ش��هرداري ها تصميم گرفته يا آن را 
به ش��هرداري ها واگذار كن��د. وي در خصوص تحقق 
مديريت شهري يكپارچه گفت: بايد در اين خصوص 
تعيين تكلي��ف كرد ك��ه آيا مي خواهي��م اين موضوع 
محقق شود يا خير؟ اين موضوع از برنامه سوم توسعه 
تاكنون مطرح شده اما اعتقادي به آن نيست و اگر هم 

باشد توانايي اجراي آن احساس نمي شود. 

وي ب��ا بي��ان اينكه مناب��ع مالي مورد ني��از اداره 
ش��هرها از س��ه منبع حكومتي، ش��هرداري و مردم 
تامين مي ش��ود، ادام��ه داد: اين در حالي اس��ت كه 
در برخي كشورهاي توس��عه يافته بخش عمده يي از 
منابع مالي توس��ط حكومت مركزي تامين مي شود. 
نجفي بر ضرورت مش��اركت مردم در اداره امور شهر 
تاكيد و بيان كرد: با توجه به اينكه مردم در بخش��ي 
از هزينه ها مشاركت دارند دخيل كردن آنها در اداره 
ش��هر ضرورت دارد؛ البته باي��د بخش خصوصي نيز 
در س��رمايه گذاري ها ورود پيدا كند. ش��هردار تهران 
از نگاه مثبت دولت به ش��هرداري ها س��خن به ميان 
آورد و اف��زود: در حال حاضر دو اقدام مهم با حمايت 
رييس جمهور در زمينه نوس��ازي ناوگان حمل و نقل 
كشور و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري انجام شده 
و اميد است اين دو اقدام بتواند چالش ها و مشكالت 
ما را تا حد زيادي برطرف كند. وي با اشاره به اليحه 
درآمده��اي پايدار ش��هرداري ها اضافه ك��رد: اليحه 
درآمدهاي پايدار ش��هري تا دو ماه آينده در دس��تور 

كار دول��ت قرار مي گي��رد و در اين خصوص مي توان 
نامه ي��ي را با امضاي همه ش��هرداران كالن ش��هرها 
ارسال كرد. نجفي درباره بررسي موضوع دايمي شدن 
قان��ون ماليات بر ارزش اف��زوده در مجلس ادامه داد: 
اين قانون به نفع شهرداري هاس��ت اما به دليل نبود 
استراتژي، برخي نكات آن نيازمند اصالح است كه در 
اين خصوص با رييس مجلس شوراي اسالمي مكاتبه 
كرده اي��م. وي با اش��اره به اليح��ه مديريت يكپارچه 
شهري بيان كرد: اميد اس��ت، اين اليحه در مجلس 
پيگيري ش��ده و به نتيجه برسد. ش��هردار تهران به 
درخواست شهردار اصفهان براي پيگيري زمينه هاي 
همكاري مشترك اش��اره و بيان كرد: تهيه و تكميل 
اسناد مقدماتي در دبيرخانه كالن شهرها براي افزايش 

همكاري كالن شهرها انجام شده است. 

 شفاف سازي، الزمه كاهش فساد در شهرداري ها
ش��هردار اصفهان با اش��اره به قانون شفاف س��ازي 
و دسترس��ي آزاد ب��ه اطالعات گف��ت: در دوره جديد 

ش��هرداري ها، اصفهان نخستين ش��هري است كه اين 
قان��ون را به اجرا در آورده تا با اجراي آن عالوه بر جلب 
اعتماد مردمي ش��اهد كاهش فساد در سيستم باشيم 
و اين قانوني اس��ت كه بايد در همه ش��هرداري ها اجرا 
ش��ود. به گزارش اداره ارتباطات رس��انه يي ش��هرداري 
اصفهان ق��درت اهلل ن��وروزي در نودو پنجمين اجالس 
كالن شهرهاي كشور در اصفهان با اشاره به تصويب طرح 
»انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات« افزود: با اين اقدام 
در زمينه قراردادها نيز مي توان شفاف تر عمل كرد. وي 
با بيان اينكه در دوره مديريت جديد شهري كشور اين 
سومين نشست ش��هرداران كالن شهرهاست كه بعد از 
تهران و مشهد در اصفهان برگزار مي شود، بر تعامل بين 
كالن شهرها براي دستيابي به دستاوردهاي مهم تاكيد 
و بيان كرد: با تعامل بين كالن ش��هرها مي توان شاهد 
سرمايه گذاري، دريافت فاينانس و تسهيالت بانكي بود. 
وي با اعالم اينكه الزم اس��ت در ش��هرداري ها هس��ته 
گزينش تشكيل شود، افزود: هيات رسيدگي به تخلفات 
اداري و هسته گزينش در شهرداري ها وجود ندارد و اين 
موضوع در استانداري ها بررسي مي شود. از سوي ديگر 
منطبق نبودن حقوق و مزايا با چارت تشكيالتي و نظام 
هماهنگ پرداخت، موضوعي است كه بايد در دبيرخانه 

كالن شهرها مورد بررسي و كارشناسي قرار گيرد. 

 راه اندازي تاالر مانيتورينگ آماري شهرهاي 
ايران 

وي از راه اندازي تاالر مانيتورينگ آماري شهرهاي 
ايران )تماش��ا( و ايجاد پايگاه مشترك داده و كميته 
جديد آماري و درآمدي براي كالن ش��هرها خبر داد و 
افزود: اين سامانه كمك شاياني در تصميم گيري هاي 
ش��هري خواهد داش��ت. ش��هردار اصفهان به بررسي 
قان��ون ماده 101 ش��هرداري ها اش��اره و عنوان كرد: 
از موضوع��ات مهمي كه دبيرخانه كالن ش��هرها بايد 
پيگيري كنند، طرح ه��ا و لوايحي همچون ماليات بر 
ارزش اف��زوده و درآمدهاي پايدار ش��هري اس��ت كه 
در مجلس و دولت مطرح مي ش��ود و مربوط به تمام 
شهرهاست تا با بررس��ي آن وحدت رويه و انسجامي 
در بين ش��هرها ايجاد ش��ود. وي با اشاره به تصويب 
قانون شهرداري ها در سال 1334 تصريح كرد: در ماده 
55 قانون شهرداري ها 27 وظيفه تعيين شده اين در 
حالي اس��ت كه در حال حاضر 400وظيفه از س��وي 

شهرداري ها در حال انجام است. 

 در شرايطي كه اين روزها دامنه وسيعي از مباحث 
كارشناس��ي درخصوص تغيير جهت قطار يارانه هاي 
نقدي به س��مت توليد مطرح است، رييس اتاق ايران 
معتقد اس��ت: براي نيل به توس��عه اقتصادي زمان آن 
فرا رس��يده كه بخش سياس��ت به بخ��ش اقتصاد در 
كشور يارانه دهد. غالمحسين شافعي در مراسم پاياني 
پنجمين همايش ملي توسعه پايدار با رويكرد توسعه 
محيط كسب و كار در مشهد افزود: در طول سال هاي 
گذشته همواره اقتصاد به سياست در ايران يارانه داده 

اس��ت. در همه كشورهاي توس��عه يافته مسووالن در 
خدمت فعاالن اقتصادي هس��تند لذا توسعه اقتصادي 
در كش��ور با يارانه دادن سياسيون به فعاالن اقتصادي 
محقق مي ش��ود. وي ادام��ه داد: آنچه به عنوان كمبود 
جدي در توس��عه اقتصادي مطرح است اين است كه 
هدف توس��عه اقتصادي در كش��ور مغفول مانده و گم 
است زيرا يك راهبرد منسجم توسعه اقتصادي وجود 
ندارد كه بتوان با اين ابزار به اهداف اقتصادي دس��ت 
يافت. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 

ايران گفت: نرخ سود تسهيالت يا نرخ ماليات، ابزاري 
براي رس��يدن به توس��عه اقتصادي هستند نه هدف، 
اما متاس��فانه نرخ سود تس��هيالت يا ماليات به عنوان 
هدف درنظر گرفته مي شود و توسعه اقتصادي مغفول 
مي ماند. وي افزود: بهبود فضاي كسب و كار مهم ترين 
مساله در حوزه اقتصادي است زيرا در صورت تحقق آن 
هم نگاه كش��ورهاي خارجي به ايران متفاوت مي شود 
و ه��م مي توان در حوزه هاي س��رمايه گذاري داخلي و 
سرمايه گذاري خارجي تحول ايجاد كرد. شافعي ادامه 

داد: ايج��اد نااميدي در كارآفرينان و مبهم بودن آينده 
اقتصادي كش��ور از مس��ائل مهمي است كه اقتصاد را 
تحت تاثير قرار مي دهد لذا بهبود فضاي كس��ب و كار 
مانند بهترين بذر اصالح ش��ده براي كاشت در زمين 
اقتصادي كش��ور است. وي نظرخواهي و اعمال  نظر از 
سوي فعاالن بخش خصوصي را جزو موارد قانون بهبود 
فضاي كس��ب و كار ذكر و بيان كرد: متاسفانه فعاالن 
بخش خصوصي ازجمله اعضاي اتاق هاي س��ه گانه يا 
تش��كل هاي اقتصادي به موقع واكنش الزم را نش��ان 
مي دهند اما از اين واكنش ها پاسخي دريافت نمي كنند 
و به آنها توجهي نمي شود. رييس اتاق ايران گفت: در 
مورد بسته هاي جديدي كه در ارتباط با نرخ ارز از سوي 
تصميم گيران اعالم شد فعاالن اقتصادي مي توانستند 
كمك شاياني كنند اما از آنان نظرخواهي نشد. قوانيني 
در كشور وجود دارد كه تحت شرايط خاصي به تصويب 

رسيده، حال كه پس از سال ها آن شرايط از بين رفته 
و قوانين همچنان پابرجاست. ازجمله آن ممنوع الخروج 
شدن فعاالن اقتصادي از سوي بانك ها به دليل بدهي 
است. وي افزود: اگر فعال اقتصادي به اندازه وثيقه اش 
بدهي دارد چرا بايد ممنوع الخروج شود، بعد هم بارها 
گفتيم كه ممنوع الخروجي جزو حقوق شهروندي است 
و فقط دادگاه صالحه مي تواند يك نفر را محكوم كند. 
شافعي در ادامه اقدامات وزارت امور خارجه را درمورد 
برجام قابل دفاع توصيف و بيان كرد: اگر اين اقدامات 
انجام نمي ش��د ما ام��روز وضعيت بدت��ري در روابط 
اقتصادي با جهان داشتيم. وزارت امور خارجه در برجام 
هم مقتدرانه و هم هوشمندانه عمل كرد اما علت اينكه 
ما نتوانستيم از شرايط مطلوب به وجود آمده در نتيجه 
برجام استفاده كنيم، نبود نهادهاي الزم براي استفاده 

از اين شرايط بوده است. 

مازندران| شهرستان ساري، مركز 
اس��تان مازن��دران به دلي��ل دارا بودن 
جاذبه هاي طبيعي گردشگري همچون 
دريا، كوه، جنگل و رودخانه همواره يكي 
از نقاط مسافرخيز در ايام تعطيل بوده كه 
اين امر در افزايش توليد فاضالب شهري 
دخيل بوده است. به گفته كارشناسان، 
س��رانه توليد فاضالب در ش��هر ساري 
175 ليتر نفر روز برآورد مي شود بنابراين براي حفظ سالمت جامعه 
و محيط زيس��ت مطالعه اجراي طرح جمع آوري و تصفيه فاضالب 
در اين ش��هر از سال 75 آغاز ش��د. مديرعامل آبفاشهري مازندران 
در اي��ن باره گفت: طرح تصفيه خانه فاضالب س��اري در 4مدول و 
طي دوره 25س��اله براي جمعيت سال مقصد معادل420هزار نفر 
در زميني به مساحت 10هكتار در نظر گرفته شد. ذبيح اهلل ذاكري 
افزود: مدول اول اين تصفيه خانه با ظرفيت 105هزار نفر در س��ال 
92 به بهره برداري رس��يد. او با بيان اينكه م��دول اول اين طرح با 
فرآين��د لجن فعال با هوادهي متع��ارف عمليات تصفيه فاضالب را 
انجام مي دهد، تصريح كرد: مدول دوم اين تصفيه خانه با تجهيزات 
به روز درحال ساخت است. مديرعامل آبفاشهري مازندران، مجموع 
طول شبكه اصلي و فرعي مورد نياز در شهر ساري را براساس طرح 
ارائه ش��ده 670كيلومتر دانست و گفت: 317كيلومتر از آن در اين 
ش��هر احداث شد. ذاكري با بيان اينكه 2.5كيلومتر خط انتقال نيز 
در شهر ساري ايجاد شد، اظهار كرد: تاكنون نسبت به جاري سازي 
16هزار و 500 انشعاب اقدام شد كه 85هزار نفر تحت پوشش طرح 

جمع آوري و تصفيه فاضالب قرار گرفتند. 

 1۶ هزار و ۵۰۰ انشعاب فاضالب 
جاري سازي شد

تهران| با توجه به اهميت موضوع 
آب در فرآين��د بهب��ود محيط ه��اي 
كسب وكار و توسعه پايدار سيدكاظم 
ميري آش��تياني با اش��اره به نياز شهر 
پرند به توسعه فضاي سبز از استاندار 
ته��ران خواس��تار ش��د تا بخش��ي از 
پساب تصفيه خانه فاضالب شهر پرند 
جهت توسعه و احياي فضاي سبز به 
ش��هرداري اختصاص داده شود. موضوعي كه به اعتقاد شهردار 
پرند در صورت توجه مس��ووالن مي تواند تاثير قابل توجهي در 
توسعه اين منطقه داشته باشد. به گزارش »تعادل« شهردار پرند 
در نشست مشترك شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران و 
كميته برنامه ريزي شهرس��تان رباط كريم كه با حضور استاندار 
و هيات همراه برگزار ش��د، خواستار اختصاص بخشي از پساب 
تصفيه خانه فاضالب پرند به شهرداري جهت توسعه فضاي سبز 
ش��د. او با تاكي��د بر اهميت اين تصفيه خانه در رفع مش��كالت 
آبياري فضاي س��بز پرند اظهار كرد: بزرگ ترين مش��كل فضاي 
سبز پرند تاكنون، تامين آب است. آشتياني خاطرنشان كرد: در 
3 فاز تحويل شهرداري در حوزه فضاي سبز تقريبا به استاندارد 
نزديك هس��تيم اما در كل پرند 450هكتار كمبود فضاي سبز 
داريم.  شهردار پرند در اين جلسه ضمن تاكيد بر ادامه پروژه هاي 
عمراني و خدماتي شهر و استمرار نهضت خدمت رساني به مردم 
اظهار كرد: ايجاد كمربند سبز بين شهرك صنعتي و شهر پرند 
الزم و ضروري اس��ت. چراكه اين امر كنترل كننده گرد و غبار و 

تلطيف هوا خواهد شد. 

 بزرگ ترين مشكل فضاي سبز پرند
تاكنون تامين آب است

زنج�ان| مديركل محيط زيس��ت 
اس��تان زنجان گفت: در حوزه گياهان 
داروي��ي مي توان از مناب��ع  طبيعي به 
خوبي بهره برد و به اقتصاد پايدار و سبز 
رسيد. به گزارش ايسنا، خليل آقاجانلو 
در س��خنراني پيش از خطبه هاي اين 
هفت��ه نمازجمعه زنجان اظه��ار كرد: 
در آس��تانه هفته مناب��ع  طبيعي و روز 
درختكاري اميدواريم با حضور و همكاري مردم از اين نعمت الهي 
به درستي استفاده كرده و اين نعمت را به خوبي به نسل هاي آينده 
انتقال دهيم. آقاجانلو تاكيد كرد: استفاده بي رويه از منابع  طبيعي 
باعث بروز مشكالتي مي شود و با نشان دادن اين مشكالت، اهميت 
اين موضوع به عموم مردم گامي است تا بتوانيم فرهنگ استفاده 
بهينه از منابع  طبيعي نهادينه شود و از مقطي نگري در حفظ منابع  
طبيعي پرهيز كنيم. مديركل منابع  طبيعي استان زنجان با اشاره 
به برخي منافع منابع  طبيعي گفت: ازجمله منافع منابع  طبيعي 
در نگاه اول، توليد هواي پاك و اكس��يژن توسط درختان و حفظ 
خاك است كه اگر درختان نباشند در اثر بارندگي عالوه بر تبديل 
به س��يل و خسارت، خاك حاصلخيز از بين مي رود، توليد غذا در 
زنجيره منابع  طبيعي است زيرا بستر فعاليت كشاورزي در زمينه 
منابع  طبيعي است، اشتغال و اقتصاد كه در بسياري از كشورهاي 
دنيا در زمينه اكوتوريسم فعاليت دارند و كشور ما نيز در اين زمينه 
ظرفيت مناسبي دارد و مي توان براي بهبود اشتغال و اقتصاد از آن 
بهره برد. او اشاره كرد: در حوزه گياهان دارويي نيز مي توان از منابع  

طبيعي به خوبي بهره برد و به اقتصاد پايدار و سبز رسيد.

 گياهان دارويي، فرصت رسيدن به
اقتصاد سبز است

منابع  مديركل  آذربايجان غرب�ي| 
طبيعي و آبخي��زداري آذربايجان غربي 
گف��ت: با تالش مام��وران يگان حفاظت 
و هم��كاري دادگس��تري، يك ه��زار و 
482هكت��ار از اراضي مل��ي واقع در اين 
استان رفع تصرف شد و در اختيار دولت 
ق��رار گرفت. ميرصمد سيدموس��وي در 
گفت وگو ب��ا ايرنا افزود: از ابتداي س��ال 
ج��اري تا زمان حاضر يك هزار و پنج فق��ره پرونده تخريب و تصرف 
در آذربايجان غربي تشكيل و جهت رسيدگي به مراجع قضايي ارجاع 
ش��ده است. وي اضافه كرد: با رس��يدگي به اين پرونده ها در محاكم 
قضايي عالوه بر بازگشت زمين هاي ملي به حاكميت دولتي، متعرضان 
به منابع طبيعي به پرداخت 580 ميليارد ريال جريمه نقدي محكوم 
شدند. وي اظهار كرد: درحال حاضر نيز يك هزار و 400پرونده تخريب 
و تص��رف اراضي ملي در آذربايجان غربي درحال بررس��ي در محاكم 
قضايي است. مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان غربي بيان 
كرد: برخورد با متخلفان در چارچوب قانون با توجه به تغييرات اقليمي 
و كاهش بارندگي و بحران هاي آب با جديت زياد دنبال مي ش��ود. به 
گفته وي پرونده هاي تخريب و تصرف در عرصه هاي ملي در س��طح 
استان به خصوص در مناطق زاگرسي و رويش جنگلي با هماهنگي هاي 
انجام شده با مراجع قضايي در سريع ترين زمان ممكن مورد رسيدگي 
قرارم��ي گيرد. او افزود: بع��د از صدور احكام قضاي��ي الزم بالفاصله 
اقدامات خلع يد و اعاده به وضع س��ابق با هماهنگي و با اس��تفاده از 
امكانات موجود در يگان حفاظت و س��اير دس��تگاه هاي اجرايي و با 

استفاده از توان عوامل نظامي و انتظامي انجام مي شود.

 رفع تصرف يك  هزار و 482 هكتار 
از اراضي ملي  در آذربايجان غربي

مديرعام��ل ش��ركت نف��ت ايرانول گفت: امس��ال توانس��تيم با 
برنامه ريزي انجام شده براي دومين سال متوالي با كاهش 30درصدي 
خام فروشي روغن پايه ركورد توليد و فروش انواع روغن موتور )ديزلي، 
بنزيني و صنعتي( را بش��كنيم. به گ��زارش روابط عمومي و تبليغات 
ش��ركت نفت ايرانول، عيسي اسحاقي در جمع اتوسرويس كاران برتر 
ش��هرهاي خرمش��هر و آبادان گفت: كاهش 30درصدي خام فروشي 
در س��ال گذش��ته موجب شد تا بيش��ترين توليد و فروش محصول 
نهايي را انجام داده و بيش��ترين رش��د س��ود در صنعت روانكاران را 
براي نخس��تين بار به خ��ود اختصاص دهيم و در س��ال جاري نيز با 
وجود فروش نقدي محصوالت، ركورد توليد و فروش را بشكنيم.  وي 

با اش��اره به افزايش بيش از 20درصدي فروش ريالي ش��ركت گفت: 
س��ود ش��ركت در 9ماهه اول سال جاري نس��بت به سال گذشته با 
وج��ود افزايش 44 درصدي قيمت خ��وراك و ملزومات و ثابت بودن 
قيم��ت فروش انواع روغن هاي موت��وري، ديزلي و بنزيني 36 درصد 
افزاي��ش يافت.  وي به س��هم بازار روغن هاي موتوري ايرانول اش��اره 
كرد و گفت: بر اس��اس گزارش نهادهاي نظارتي سهم بازار ايرانول از 
19 به حدود 27درصد افزايش يافته اس��ت. مديرعامل شركت نفت 
ايرانول در ادامه از تدوين اس��تراتژي 1404 ايرانول خبر داد و گفت: 
اين اس��تراتژي نهايي و به زودي پس از تصويب هيات مديره از سال 
آينده اجرايي مي ش��ود كه بر اين اس��اس تا سال 1400 هر سال 15 

درصد و از 1400 تا سال 1404 هرسال 10درصد خام فروشي كاهش 
و ف��روش محصوالت نهايي افزايش پيدا مي كن��د. وي تاكيد كرد: تا 
سال 1400 در شركت نفت ايرانول 10 طرح توسعه يي اجرا مي شود. 
اسحاقي تصريح كرد: پايانه صادراتي ايرانول با ظرفيت مخازن 25هزار 
تن در بندر امام خميني )ره( به زودي آماده بهره برداري مي ش��ود كه 
با بهره برداري از اين پايانه ذخيره س��ازي محصوالت جانبي ايرانول به 
سه برابر افزايش مي يابد.  وي به توليد روغن موتور الوند پس از 36سال 
در آبادان اشاره كرد و گفت: با برنامه ريزي انجام شده آبادان به پايگاه 
صادراتي روغن موتور ايرانول تبديل خواهد شد. گفتني است، در اين 
مراسم از 10 اتوسرويس كار برتر آقايان حسين اسماعيلي، سيدحسن 
نژادكاظم، سعيد غضباني، س��امان داراب پور، محمدرضا عباسي زاده، 
كامران محمدنژاد، مراد شاهين زاده، محمد موري، محمدرضا دورقي و 

سمير منيعات با اهداي لوح سپاس و هدايا تقدير به عمل آمد. 

»ايرانول« ركورد توليد و فروش روغن را شكست 



 Sat. March  3. 2018  1054   شنبه  12 اسفند 1396     14جمادي الثاني 1439  شماره   
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

اقتصاد اجتماعي12
 بارش نرمال

در آخرين ماه سال
رييس پژوهش��كده اقليم شناس��ي از بارش بيش 
از ح��د نرمال در آخرين ماه س��ال ج��اري خبر داد 
و اف��زود: بارش نرمال يا بيش از نرمال اس��فند ماه، 
كم بارشي ماه هاي گذشته را جبران نمي كند و الزم 
اس��ت اجراي برنامه هاي كنترل و مصرف بهينه آب 

مورد توجه جدي قرار گيرد. 
مجيد حبيبي نوخندان ضمن پيش بيني ش��رايط 
جوي كشور در آخرين ماه سال96 اظهار كرد: بارش 
اس��فند ماه بي��ش از حد نرمال پش بيني مي ش��ود 
حتي در برخي نواحي جنوبي، جنوب غربي و غربي 
احتمال وقوع بارش هاي س��نگين منجر به سيل تا 

هفته سوم اسفند ماه وجود دارد.
او تاكي��د كرد: با وجود افزاي��ش بارش ها در ماه 
جاري با توجه به كم بارش��ي شديد كشور از ابتداي 
سال زراعي)اول مهر( تا نيمه زمستان، امكان جبران 
اين كم بارش��ي ها در باقيمانده س��ال زراعي وجود 
ندارد بنابراي��ن بايد به وضعي��ت بحراني منابع آب 
توجه كافي ش��ود. بديهي است كه در چنين شرايط 
آبي؛ اجراي برنامه هاي كنترل و مصرف بهينه آب و 

انرژي اهميت بااليي دارد.  
رييس پژوهش��كده اقليم شناسي در ادامه گفت: 
هفته اول سال 1397 هفته كم بارشي به ويژه براي 
مناطق غرب و جنوب كش��ور خواهد بود و در 3ماه 
آينده از 10 اس��فند تا 10خرداد 97 بارش كشور به 
ويژه در مناطق شمالي)حوزه خزر( و مناطق شرقي 
كش��ور گرايش به كمتر از حد نرمال دارد. به گفته 
حبيبي نوخندان عالوه بر اسفند 96 ميانگين بارش 
كش��ور در فروردين ماه 97 نرمال و در ارديبهش��ت 
ماه اين سال ميزان بارش كمتر از حد نرمال خواهد 

بود. 
اين كارشناس حوزه هواشناسي در ادامه وضعيت 
دمايي كش��ور را نيز طي ماه ه��اي آينده پيش بيني 
كرد و به ايس��نا گفت: ميانگين دم��اي 3ماه آينده 
بيش از نرمال پيش بيني مي ش��ود اما احتمال وقوع 
ناهنجاري هاي خفيف منفي دماي هوا در نيمه دوم 

اسفند ماه وجود دارد.
او افزود: در دوره اس��فند 96 تا ارديبهش��ت 97 
ميانگي��ن دما در مناط��ق غربي 1.5درجه بيش��تر 
از نرم��ال و در مركز و ش��رق كش��ور در حد نرمال 
پيش بيني مي شود و در ساير نواحي افزايش دما در 

حد يك درجه خواهد بود. 

همايشي براي بيماران نادر
بيس��ت و هش��تم فوريه روز جهاني بيماري هاي 
نادر نامگذاري ش��ده و بر همين اساس هر سال در 
ايران نيز مراس��م ويژه يي براي معرفي بيش��تر اين 
بيماري و بيان چالش ها و راهكار هاي افراد مبتال به 

اين بيماري ها برگزار مي شود.
امسال نيز نهمين همايش بين المللي روز جهاني 
بيماري هاي نادر در مرك��ز همايش هاي بين المللي 
صداوس��يما با حضور تع��دادي از وزرا و چهره هاي 
سرشناس برگزار ش��د. علي ربيعي، وزير كار و رفاه 
اجتماع��ي و س��يدمحمد بطحايي، وزي��ر آموزش و 
پرورش وزراي شركت كننده در اين همايش بودند.

عل��ي ربيعي وزير رفاه در اين همايش با اش��اره 
به تالش هاي مرح��وم علي داوديان، بنيانگذار بنياد 
بيماري هاي نادر اي��ران گفت:»علي داوديان گاهي 
از م��ن گاليه مي كرد اما دوس��ت من بود. فوت او و 
رفتنش ب��ه جهان آخرت براي م��ا ناراحت كننده و 
البت��ه درس آموز بود. بنيادي كه او به جا گذاش��ته 
ذخيره آخرت��ش خواهد بود. دس��ته يي از مردم به 
خاطر ناكارآمدي برنامه ها دچار مش��كل مي شوند و 
دولت به طور مس��تقيم وظيفه دارد براي اين افراد 
برنامه ريزي و فرصت هاي برابر اجتماعي را براي اين 

افراد فراهم كند.
برخ��ي از اي��ن افراد جن��س متفاوت��ي دارند و 
نمي ت��وان نس��خه واحدي ب��راي آنها ارائ��ه كرد و 
دولت ها در اين زمين��ه نمي توانند كاري كنند و در 
نتيجه سازمان هاي مردم نهاد مثل بنياد بيماري هاي 
نادر بايد ب��راي اين افراد خدمات��ي را فراهم كنند. 
»وزير رفاه افزود: از چندين س��ال پيش اين موضوع 
در كش��ور واكاوي و تعداد بيماران مشخص شدند. 
در برخي مناطق كش��ور، ش��يوع بيماري هاي نادر 
بيشتر از مناطق ديگر كشور است. يكي از مهم ترين 
كارهايي كه در زمينه بيماري هاي نادر انجام شد در 
زمينه غربالگري ها بود و بيشتر روي موارد شناخته 

شده تمركز شده است.
در م��ورد بيماري ه��اي ن��ادر اوال تكنولوژي ه��ا 
پاس��خگو نب��وده و فراواني ها در آن حد نيس��ت كه 
تكنولوژي پاس��خگو باش��د.« محمد بطحايي، وزير 
آم��وزش و پرورش هم در اين همايش با اش��اره به 
دانش آم��وزان مبتال به بيمار ي ه��اي نادر گفت:»در 
جامعه دانش آم��وزي، تعدادي مبتال به بيماري نادر 
هس��تند و اغلب از نظر اقتصادي وضعيت مناس��بي 
ندارن��د و آموزش و پرورش بايد س��همي در كاهش 
آالم اين افراد و تحصيل آنها داش��ته باشد. بر همين 
اس��اس بخش��ي از بودجه وزارت آموزش و پرورش 
براي دانش آموزان مبتال به بيماري هاي نادر در نظر 
گرفته ش��ده و در تالشيم تا بسته هاي درماني براي 

آنها در نظر گرفته شود.«

 بازگشت كتاب
به دنياي كودكي 

مع��اون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش 
گفت: امس��ال پيك هاي نوروزي را در دستورالعملي 
ح��ذف كرديم به اين دليل ك��ه در تعمق و تثبيت 
يادگيري نقش��ي نداش��تند؛ بنابراين تصميم گرفته 
ش��د از طري��ق جايگزيني طرح عيد و داس��تان كه 
شامل داستان نويسي، داستان گويي و داستان خواني 

است، كتاب را به دنياي كودكان بازگردانيم. 
رض��وان حكي��م زاده اف��زود:.از طريق داس��تان، 
دانش آم��وزان مهارت ه��اي خواندن، نوش��تن، ابراز 
وجود، قوه تخيل و خالقيت و پرورش پيدا مي كنند 
و تنوع عاليق و ساليقش��ان به رس��ميت ش��ناخته 
مي ش��ود. او كودكان را س��رمايه هاي اي��ران زمين 
دانست و گفت: ما به آموزش و پرورش اعتقاد داريم 
كه تك تك ك��ودكان را صاحب كرامات ذاتي كرده 
اس��ت در اين ميان انتظار داريم، كودكان براس��اس 
دارايي هاي هوش يا ثروت خانوادگي و... طبقه بندي 

نشوند. 

اخبار

اليحه مساعدت اجتماعي براي بررسي به مجلس ارسال شد

تكرار قانون در اليحه دولت براي رفاه اجتماعي 

خروج صندوق بازنشستگي از ۳ هلدينگ
معاون اقتصادي صندوق بازنشس��تگي كش��وري 
ضمن اعالم اينكه مجموعا 11۴ ش��ركت مش��مول 
ط��رح خ��روج از بنگاه��داري خواهند ش��د، گفت: 
به تدريج از 3 هلدينگ صنعت و معدن، س��اختماني 

و غذا و دارو خارج خواهيم شد. 
محمود شهشهاني پور با اشاره به تصويب پرداخت 
اعتب��ار 50هزار ميليارد تومان��ي در بودجه 97 براي 
تس��ويه بدهي دول��ت به صندوق  هاي بازنشس��تگي 
اظهار كرد: عمده اين رقم مربوط به س��ازمان تامين 
اجتماعي اس��ت و س��هم صندوق بازنشس��تگي در 
آن باال نيس��ت و شايد به س��ه تا چهار هزار ميليارد 
تومان برس��د كه در راس��تاي رد ديون تا س��ال 9۲ 
است. هرچند اين ديون نيز به نرخ سال هاي گذشته 
است و ارقام به روز شده نيست. او افزود: عالقه مندي 
و تمايل م��ا به دريافت نقدي اين رقم اس��ت، البته 

روش ها متفاوت خواهد شد. 
مع��اون ام��ور اقتص��ادي صندوق بازنشس��تگي 
كشوري با بيان اينكه معتقديم رقم واقعي مطالبات 
ما كه طبق محاسبات اكچوال و به واسطه تصميمات 
اتخ��اذ ش��ده بيرون��ي چ��ون افزاي��ش حقوق هاي 
بازنشس��تگي ب��دون تامين بودجه و برداش��ت هايي 
از صندوق در س��نوات گذش��ته از سال 135۴ براي 
صندوق بازنشس��تگي ايجاد ش��ده بايد ب��ه نرخ روز 
محاسبه ش��ود، گفت: چنانچه س��ازمان حسابرسي 

محاسبات اكچوئري صندوق را بپذيرد، رقم مطالبات 
واقعي صندوق بسيار باال خواهد بود و به بيش از چند 
هزار ميليارد تومان مي رسد و بسيار قابل توجه است. 
شهشهاني پور درباره سياست خروج از بنگاهداري 
در دولت دوازدهم اظهار كرد: اكنون مكلف به خروج 
از مديري��ت بنگاهداري هس��تيم، زيرا س��هام خرد 
ريس��ك هايي دارد و نمي تواني��م حداكثر بازده را در 
مجامع آنها داشته باشيم. بنابراين از خريد و مديريت 
س��هام كالن منع ش��ده ايم. بر اس��اس قانون برنامه 
پنجم و ششم توسعه، صندوق هاي بازنشستگي مجاز 
هستند حداكثر تا ۴0 درصد سهام يك شركت را دارا 
باشند و سهم حداكثري در شركت ها نداشته باشند 
و بنگاهداري نكنند، بلكه سرمايه گذاري انجام دهند. 

ما از سرمايه گذاري منع نشديم. 
او افزود: رييس جمهور دستور داده از بنگاهداري 
خارج ش��ويم و در همين راستا كارگروهي در وزارت 
رفاه تش��كيل و س��ازوكار آن مشخص ش��ده است. 
وزي��ر رف��اه در راس اين كارگروه اس��ت و هر هفته 
جلساتي برگزار مي شود. در حال آماده سازي بنگاه ها 
براي كاهش تصدي گري هس��تيم. بنابراين از هرجا 
كه بي��ش از ۴0 درصد س��هام داري��م، همچنين از 
ش��ركت هايي كه براي ما كم مزيت هستند خارج و 
س��رمايه گذاري هايمان را به س��مت موارد با مزيت 

باالتر خواهيم برد. 

معاون اقتصادي صندوق بازنشس��تگي كش��وري 
ضمن اعالم اينكه مجموعا 11۴ شركت مشمول اين 
طرح خواهند ش��د، گفت: از اي��ن تعداد بيش از 56 
مورد باالي ۴0درصد سهام دارند و حق كنترل آنجا 
را داريم. مابقي هم مواردي اس��ت كه ممكن اس��ت 
باالي ۴0 درصد سهام داشته باشيم يا نداشته باشيم، 
ولي خارج از اس��تراتژي ما باشند يا بازدهي پاييني 

داشته باشد. 
شهشهاني پور افزود: بر اين اساس مي خواهيم در 
مزيت هاي بازار س��رمايه و هلدينگ مالي، هلدينگ 
ان��رژي ش��امل نفت و گاز و پتروش��يمي و هلدينگ 
گردش��گري باقي مانده و از مابقي خارج ش��ويم. در 
واق��ع قصد داريم از س��ه هلدينگ ديگ��ر صنعت و 
معدن، س��اختماني و غذا و دارو خارج ش��ويم. البته 
خروج لزوما به معناي تعطيلي نيست بلكه ساماندهي 
مي كنيم. يكي از ش��يوه ها انحالل، يك ش��يوه ديگر 
ادغام يا فروش و واگذاري مديريت است. چند شيوه 
پيش بيني شده و براي هر يك نقشه راهي در دست 

تهيه است. 
او با اش��اره به تشكيل جلس��ات منظم خروج از 
بنگاه��داري در وزارت رف��اه گفت: سياس��ت بهبود 
نظ��ام بنگاه��داري و س��اماندهي هلدينگ ها 100 
درصد براي صندوق نافع اس��ت و ش��كي نداريم كه 
باي��د پرتفوي خود را به س��مت اقالم با مزيت ببريم 

و س��رمايه گذاري هايمان پراكن��ده نباش��د. مع��اون 
اقتصادي صندوق بازنشس��تگي كش��وري ادامه داد: 
ترجي��ح مي دهيم در چند ج��اي با مزيت به صورت 
قوي حضور داشته باشيم. حفظ ارزش سهام و ارتقاي 
آن براي ما حايز اهميت بوده و اقدام مناسبي است. 
شهش��هاني پور درباره ميزان س��ود ش��ركت هاي 
صندوق بازنشس��تگي اظه��ار كرد: جم��ع پرتفوي 
بورسي و غيربورسي ما حدود 16هزار ميليارد تومان 
است. قواعد جهاني مي گويد 70درصد تعهدات آتي 

يك صن��دوق بايد از طريق مانده س��رمايه گذاري ها 
تامين شود، اكنون اين رقم كمتر از يك درصد است 
و باال نيس��ت. به همين علت به بودجه دولت متكي 
هستيم و هرس��اله بازده سرمايه گذاري هاي ما سهم 
اندكي از تعهدات همان سال را پوشش مي دهد. اگر 
چه نسبت به مانده سرمايه گذاري هايمان بازده خيلي 
پاييني در قياس با وضعيت كسب و كار فعلي و ساير 
صندوق ها نداريم. ميزان پوشش سرمايه گذاري ما در 

بودجه ۴، 5 درصد است. 

دول��ت دوازده��م در ادامه سياس��ت هاي خود 
همچنان بر تدوي��ن برنامه هايي كه عناوين مرتبط 
ب��ا رفاه اجتماع��ي را دارد، تاكيد مي كند و در راس 
اين برنامه ها وزارت تعاون،  كار و رفاه اجتماعي قرار 
دارد كه با ش��روع به كار دولت دوم حسن روحاني، 
ش��عار فقرزدايي و كاهش نابرابري را انتخاب كرده 
و تالش مي كند در اين راس��تا حركت كند. تدوين 
اليحه مس��اعدت اجتماعي يك��ي از برنامه هاي اين 
وزارتخانه است كه با هدف ارتقاي شاخص هاي رفاه 
اجتماعي براي همه آحاد جامعه تدوين و به مجلس 
ارسال شده است؛ اليحه يي كه به گفته وزير تعاون، 
 كار و رفاه اجتماعي به مجلس ارس��ال شده است و 
مددكاران اجتماعي معتقدند اگر دولت بتواند آن را 
عملياتي كند به بخش عمده يي از اهداف گسترش 

رفاه اجتماعي دست پيدا مي كند. 
اما تدوي��ن اليحه مس��اعدت اجتماعي درحالي 
اس��ت كه پيش از تدوين آن هم در قانون اساس��ي 
بر رفع فقر و ارتقاي ش��اخص هاي رف��اه اجتماعي 
براي مردم تاكيد ش��ده كه اصل بيست ونهم قانون 
اساسي جمهوري اس��المي ايران،  گواه اين موضوع 
است. در اصل بيست ونهم اين قانون بر برخورداري 
از تامي��ن اجتماع��ي از نظر بازنشس��تگي، بيكاري، 
پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، 
حوادث، سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني 
و مراقبت هاي پزش��كي به صورت بيم��ه و... حقي 
اس��ت همگاني. دولت مكلف اس��ت طبق قوانين از 
محل درآمده��اي عمومي و درآمده��اي حاصل از 
مش��اركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق 
را براي يكايك افراد كش��ور تامين كند. با اين حال 
تدوين اليح��ه جديد روزنه اميد تازه يي اس��ت كه 
فع��االن اجتماعي اميد دارن��د مانند قوانين قديمي 

فراموش نشود. 

 اليحه اي كه قرار است افراد را توانمند كند
روز گذش��ته علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي،  درباره جزئيات اليحه مساعدت اجتماعي 
گفت:»توجه به ارتقاي ش��اخص هاي رفاه اجتماعي 
براي هم��ه آحاد جامعه يك��ي از انتظارات مردم از 
دولت است، اظهاركرد: در اين راستا وزارت متبوع، 
اليحه مس��اعدت اجتماعي را به مجلس ارس��ال و 
مبلغ 70هزارميليارد ريال بودجه نيز در س��ال 97 

براي اين منظور پيش بيني شده است. 
وي افزود: اليحه مس��اعدت اجتماعي در دولت 
تصويب و در مرحله چارچوب برنامه ريزي قرار دارد 
و سياست ما بر اين است كه در راستاي اين اليحه، 
افراد را به نوعي توانمند كنيم كه خود اداره زندگي 
را داش��ته باش��ند؛ اما اين امر به تنهايي امكان پذير 
نيس��ت و نياز به همراهي و همياري جامعه خير و 

نيكوكار دارد. 
وزير تع��اون، كار و رف��اه اجتماع��ي بيان كرد: 
از مجم��وع 70هزارميلي��ارد ريال پيش بيني ش��ده 
۴0ه��زار ميلي��ارد ري��ال از اين بودجه ب��ه افرادي 
تعلق مي گيرد كه هم اكن��ون از نهادهاي حمايتي، 
خدمات دريافت مي كنند و 30هزارميليارد ريال نيز 
براي افراد جديدي اس��ت كه در س��ال آينده وارد 
اين چرخه مي ش��وند در نظر گرفته شده. همچنين 

ترتيبي داده شده كه خانوارهاي ۴ الي 5 نفر بتوانند 
بي��ش از 80 درص��د حداقل دس��تمزد س��اليانه را 
دريافت كنند. درمان رايگان و ارزان قيمت، آموزش 
رايگان و ارائه مس��كن از ديگر برنامه هايي است كه 
در اليحه مس��اعدت اجتماعي در اولويت هاي دولت 

قرار گرفته است. 
از  برخ��ي  در  هم اكن��ون  ك��رد:  تصري��ح  وي 
اس��تان هاي كش��ور بين 10تا 15درصد و برخي از 
شهرستان ها ۲0درصد افراد تحت پوشش نهادهاي 
حمايت��ي قرار دارند كه رقم بااليي اس��ت و س��عي 
داريم ب��ا برنامه ريزي هاي انجام ش��ده، بتوانيم اين 

رقم را كاهش دهيم. 
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي عنوان كرد: 
اف��رادي كه مي توانند توانمند ش��وند در اين اليحه 
قرار مي گيرند و بعد از آموزش هاي فني و حرفه يي 

و آموخت��ن مهارت داراي ش��غل ش��ده و از چرخه 
حمايتي دولت خارج مي شوند. 

وي بي��ان ك��رد: اگر ن��گاه كني��م مي بينيم كه 
هزينه ه��اي رفاه��ي ي��ك نفر در ش��هرهاي بزرگ 
نس��بت به روس��تاها قابل قياس نيست و گاهي دو 
ميليون به صفر است كه اين نابرابري ها و ناعدالتي 
بايد جبران ش��ود و به حداقل برس��د. وزير تعاون، 
كار و رف��اه اجتماع��ي اضافه كرد: س��االنه بيش از 
30ه��زار نفر از تحت پوش��ش بهزيس��تي از چرخه 
حمايتي خارج مي ش��وند كه اين افراد در بيرون يار 

و پشتيباني ندارند. 

 پايان دغدغه فعاالن اجتماعي
ع��الوه بر اليحه مس��اعدت اجتماع��ي كه براي 
بررس��ي و تصويب در راه مجلس ش��وراي اسالمي 

قرار دارد در ماده 78 قانون برنامه شش��م توس��عه 
 آمده:»دولت مكلف اس��ت در راستاي تحقق عدالت 
اجتماعي و حمايت از اقش��ار آس��يب پذير و بس��ط 
پوشش هاي امدادي، حمايتي و بيمه يي و پيشگيري 
و كاهش آس��يب هاي اجتماعي نسبت به طراحي و 
اجراي برنامه هاي الزم اقدام و گزارش پيشرفت كار 
را هر شش ماه يكبار به مجلس ارائه كند.« از سوي 
ديگر توس��عه مراكز فوريت ه��اي اجتماعي مطابق 
قوانين در شهرهاي باالي 50 هزار نفر تا پايان سال 
اول اجراي قانون برنامه و در ساير شهرها به تناسب 
جمعيت و گسترش آسيب هاي اجتماعي، شناسايي 
و بهب��ود نقاط آس��يب خيز، بهب��ود كيفيت زندگي 
ساكنان سكونتگاه هاي غيررسمي و ترويج مهاجرت 
معكوس، حمايت از زنان سرپرس��ت خانوار، مقابله 
ب��ا اعتياد با حمايت قوه قضاييه، حمايت از بيماران 
رواني مزمن و سالمندان، تامين مسكن نيازمندان و 
ساماندهي كودكان كار هم از ديگر اموري است كه 
قانون برعهده وزارت رفاه گذاشته است. سيدحسن 
موس��وي چلك، ريي��س انجمن م��ددكاري ايران 
درب��اره اين موضوع گفت:»در برنامه پنجم توس��عه 
مس��ائل اجتماعي و آسيب ها بس��يار كمرنگ بود و 
فق��ط يك ماده قانوني مربوط به مواد مخدر بود كه 
س��تاد بايد آن را تهيه مي ك��رد. بحثي هم به بيمه 
پايه برمي گش��ت كه در هدفمندي يارانه ها و بيمه 
زنان سرپرس��ت خانوار در حد منابع موجود اجرايي 
ش��د كه نهادهاي بهزيس��تي و كميت��ه امداد از آن 
بهره مي گيرند اما در برنامه شش��م توسعه، اين نگاه 
تغيير كرد و آس��يب هاي اجتماع��ي در اين برنامه 
پررنگ ت��ر ديده ش��د. با وجود    اين آنچ��ه كه در اين 
رابط��ه خالء وجود دارد در حوزه رفاهي و اجتماعي 
عدم تصويب اليحه نظام چند اليه تامين اجتماعي 
و اليحه مس��اعدت اجتماعي است كه شايد يكي از 
ضروري ترين موارد قابل پيگيري باشد كه در دولت 

يازدهم به مجلس نرسيد.«
او اف��زود: ب��ا تصوي��ب اي��ن قانون مش��كالت 
ناش��ي از حمايت هاي اجتماعي كمتر ش��ده و اگر 
رييس جمه��ور آن را در اولويت كارهايش قرار دهد 
گام اول برداشته شده دغدغه ۲ تا 3دهه كارشناسان 
اجتماع��ي برطرف و با توجه به نياز و ش��رايط افراد 
كمك خواهد ش��د، جلو موازي كاري و وابستگي به 

سيستم حمايت اجتماعي گرفته مي شود. 

سياس��ت هاي دولت و ش��هرداري ها براي تفكي��ك و امحاي 
پسماندهاي الكترونيكي تاكنون به نتيجه مشخصي نرسيده و بيشتر 
اين پسماندها در كنار زباله هاي ديگر در طبيعت رها مي شوند. عضو 
كميسيون كشاورزي مجلس پسماندهاي الكترونيكي و الكتريكي را 

معضل بزرگ زيست محيطي مي داند. 
علي ابراهيمي نس��بت به پيامدها وتبعات خطرناك بهداشتي 
و زيس��ت محيطي پس��ماندهاي الكترونيكي و الكتريكي هش��دار 
داد و گفت: اين پس��ماندها ش��امل گوش��ي تلفن، الم��پ، باتري، 
رايان��ه، تلويزيون، يخچال، اجاق و تمامي كاالهاي بزرگ و كوچك 
مصرفي خانگي بوده و امروزه اين پس��ماندها به مشكل بزرگ دنيا 
تبديل شده است. نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسالمي، 
اف��زود: در كااله��اي الكترونيك و الكتريكي فل��زات خاصي به كار 
برده مي ش��ود كه اگر در طبيعت رها ش��وند و به شكلي به چرخه 
بازگردند بس��يار آس��يب زا خواهند بود؛ به طور مثال در يك سري 
از المپ ها فلزات س��مي و س��نگين و عناصر خطرناك به كار برده 
شده كه براي سالمت انس��ان بسيار خطرناك است. او اظهار كرد: 
متاس��فانه به لحاظ اينكه آمار دقيقي از تولي��د، واردات و فروش و 
مي��زان توزيع وس��ايل الكترونيك و الكتريكي نداريم و از س��ويي 
فرهنگي در كش��ور حاكم اس��ت كه اين لوازم به صورت اوراقي و 
دست دوم خريداري مي شوند بنابراين سرنوشت نهايي آنها نامعلوم 
بوده و ب��رآورد دقيقي از ميزان توليد پس��ماندهاي الكترونيكي و 
الكترونيكي وجود نداش��ته و اين معضلي جدي است. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم، ادامه داد: از سويي ايران نيز جزو كشورهايي 
اس��ت كه وسايل اكترونيكي بي كيفيت را به وفور به ويژه از كشور 
چين وارد مي كند كه به علت كاركرد ضعيف دوام بااليي ندارد و به 
س��رعت از چرخه استفاده خارج مي شوند و اين موضوع در افزايش 
ميزان پسماندهاي الكترونيكي نقش موثري دارد. ابراهيمي افزود: 
براي جلوگيري از اثرات و تبعات جدي اين وسايل بر سالمت انسان 
و محيط  زيست بهتر است نظارت مناسبي بر مديريت اين پسماندها 
از زمان جم��ع آوري، حمل و بازيافت و امحا صورت گيرد. نماينده 
مردم ش��ازند در مجلس دهم، با تاكيد بر اينكه بايد تدابير الزم از 

سوي سازمان حفاظت محيط  زيست براي كاهش آسيب هاي ناشي 
از پسماندهاي الكترونيكي و الكتريكي به محيط  زيست و همچنين 
جمع آوري و بازيافت آنها اتخاذ شود، به خانه ملت گفت: در پايتخت 
غرفه ه��اي بازيافت ب��راي دريافت اين قبيل پس��ماندها راه اندازي 
ش��ده و نياز است اين غرفه ها در تمامي ش��هرها راه اندازي شوند؛ 
متاسفانه هنوز در رابطه با تفكيك زباله ها با مشكل مواجه هستيم و 
زباله ها به صورت انبوه جمع آوري مي شوند بهتر است براي اين امر 
فرهنگ س��ازي مناسب انجام شود. نماينده مردم شازند در مجلس 
دهم، ادامه داد: بر اس��اس قانون مديريت پس��ماندها، مس��ووليت 
اجرايي پسماندهاي ويژه و صنعتي بر عهده توليدكنندگان آنها است 
و در واقع عرضه كنندگان اينگونه خدمات بايد جنبه هاي مديريت 
پسماندهاي توليدات شان را هم ارائه دهند در اين رابطه وقتي كاالها 
از دست توليدكنندگان به دست مصرف كننده مي رسد چگونه بايد 
از توليدكنندگان انتظار داش��ته باشيم آنها را مديريت كنند. عضو 
كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي، 
افزود: بايد بررس��ي هاي الزم براي رديابي تجهيزات الكترونيكي و 
الكتريكي مورد توجه قرار گيرد؛ در واقع تمامي اين تجهيزات كد و 
شماره توليد دارند و اگر سازوكاري طراحي شود كه اين تجهيزات 
رديابي شوند مي توان سرنوشت اين كاالها را پيگيري كرد؛ مي طلبد 
سازمان مديريت پسماند و محيط  زيست براي جمع آوري و بازيافت 

زباله هاي الكترونيكي و الكتريكي تمهيدات الزم را اتخاذ كنند. 

بالي پسماندهاي الكترونيكي بر سر محيط  زيست
از همان س��ال 9۲ و تغيي��ر دولت، همه حرف از اصالح يك 
اشتباه تاريخي يعني تلفيق سازمان تربيت بدني و سازمان ملي 
جوانان زدند و بنا بر اين بود كه بخش جوانان، از وزارت ورزش 
و جوانان جدا ش��ود و س��ازماني مستقل را ش��كل دهد. احياي 
س��ازمان ملي جوانان يا ايجاد معاونت جوان��ان رييس جمهور، 
بحث هاي��ي ب��ود كه از همان زم��ان مطرح بود، اما با گذش��ت 
چهار سال، سنگ اندازي هايي در اين وزارتخانه براي جلوگيري 
از تفكي��ك ورزش و جوان��ان، باع��ث ش��د اين جداس��ازي در 
وزارتخانه يي كه عمده اولويت هايش مربوط به ورزش اس��ت نه 
جوانان، صورت نگيرد. اما س��ال 96، حسن روحاني در تبليغات 
انتخاباتي اش بر ايجاد س��ازمان ملي جوانان تاكيد كرد و وعده 

احياي اين سازمان را به جوانان داد. 
ديروز معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
ب��ا تاكيد بر اينكه عمده مش��كالت حوزه جوانان به مش��كالت 
اعتباري و بودجه يي مربوط اس��ت، گفت: معاونت س��اماندهي 
ام��ور جوانان اين درخواس��ت را از مجلس دارد تا درصورتي كه 
با تشكيل سازمان جوانان به دليلي مخالف است، با تشكيل اين 

سازمان زيرنظر وزارت ورزش موافقت كند. 
محمدمه��دي تندگوي��ان با بيان اينكه تش��كيل س��ازمان 
جوان��ان زيرنظ��ر وزارت ورزش و جوان��ان آخري��ن راه حل و 
پيش��نهاد م��ا در صورت جدا نش��دن معاونت جوان��ان از اين 
وزارتخان��ه اس��ت، افزود: نگراني ما اين اس��ت ك��ه كل اليحه 
انفكاك معاونت جوانان از وزارت ورزش شكس��ت بخورد و كل 
اين اليحه در مجلس به دليل پيش��نهاد تفكيك دو وزارتخانه 
»راه و شهرس��ازي« و »صنع��ت و معدن و تجارت« رد ش��ود. 
او در ادام��ه اظهار كرد: خواس��ته ما اين اس��ت كه مجلس يا 
اصالحيه ديگري روي طرح تفكيك اين س��ه وزارت خانه بزند 
و تكليف ما را روشن كند يا اگر نمايندگان با طرح تفكيك ما 
موافق نيستند، پيشنهادتشكيل سازمان جوانان زيرنظر وزارت 
ورزش را بدهند. اگر اين اتفاق بيفتد ما بيش از يك سال جلو 
خواهيم افتاد؛ چراكه اگر اليحه برگش��ت بخورد و ما تازه بعد 

از رد اليحه درخواس��ت سازمان شدن معاونت جوانان زيرنظر 
وزارت ورزش را مطرح كنيم، يك س��يكل دس��ت كم يك ساله 
آغاز مي ش��ود. معاون س��اماندهي امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان با بيان اينكه تش��كيل س��ازمان جوانان زيرنظر وزارت 
ورزش به جاي تش��كيل س��ازمان جوانان به ش��كل مستقل، 
آخرين گزينه ماست، به ايس��نا گفت: اگر مجلس نمي خواهد 
طرح تفكي��ك را بپذيرد حداقل اين مي��زان لطف را به حوزه 
جوانان كند تا ما يك س��ازمان مس��تقل زيرنظر وزارت ورزش 
ش��ويم. اگ��ر نمايندگان با اليح��ه كلي به ه��ر دليلي مخالف 
هس��تند، بهتر است كل اليحه را بازگشت ندهند چراكه حوزه 
ما بالتكليف مي ش��ود. پيشنهاد فراكس��يون جوانان و معاونت 
س��اماندهي امور جوانان اين است كه يكي از حالت هاي ديگر 
در صحن مطرح و تصويب ش��ود تا وضعيت جوانان استقاللي 

پيدا كند. 
تندگوي��ان با بيان اينكه وزير ورزش با تش��كيل س��ازماني 
زيرنظر اي��ن وزارت خانه، با حوزه مالي و عملكردي مس��تقل، 
مواف��ق اس��ت، افزود: عم��ده مش��كالت حال حاض��ر معاونت 
ساماندهي امور جوانان مربوط به مسائل اعتباري و بودجه يي با 
حوزه هايي اس��ت كه در اختيار داريم اما اگر تشكيالت مالي ما 
از وزارت ورزش منفك شود خودمان اعتبارات مان را از سازمان 

برنامه و بودجه خواهيم گرفت. 

پيشنهادي جديد براي تشكيل »سازمان جوانان« 
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برخالف نظر كارشناسان، معاون جديد آخوندي با كاهش 10 كيلومتري حداكثر سرعت مجاز مخالفت كرد

عقب نشيني راهداري از كاهش سقف سرعت مجاز
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

 چند روزي از بركناري رييس س��ازمان راهداري 
و حم��ل و نق��ل جاده يي نمي گذرد ك��ه خبرهايي از 
لغو طرح پيش��نهادي او درباره كاهش 10كيلومتري 
س��رعت در آزادراه ها و بزرگراه ها به گوش مي رس��د، 
اين خبرها درحالي منتش��ر مي شود كه پيش از اين 
داوود كشاورزيان، رييس سابق راهداري از ارسال اين 
طرح به كميسيون ايمني راه ها براي بررسي و تصويب 
احتمالي آن و اجراي طرح در نوروز ۹۷ خبر داده بود. 
به نظر مي رس��د با وجود اصرار كشاورزيان درباره 
اجراي اين ط��رح با مخالفت رييس جديد س��ازمان 
راهداري و حم��ل و نقل جاده يي، اج��راي اين طرح 
منتفي ش��ده اس��ت اگرچ��ه ناگفته نمان��د مهرداد 
تقي زاده، معاون حمل و نقل وزير راه و شهرس��ازي و 
دبير كميس��يون ايمني راه ها هم در حاشيه همايش 
توس��عه حمل و نقل عمومي ريل پايه ك��ه در پايان 
آذر ماه برگزار ش��د به مهر گفته ب��ود كه اجراي اين 
ط��رح را داراي توجيه نمي داند زيرا اين طرح)كاهش 
سقف سرعت( زماني مي تواند توجيه داشته باشد كه 
ببينيم آيا بيشترين تلفات ما در فاصله سرعت 110تا 

1۲0كيلومتر بر ساعت رخ مي دهد يا خير؟
تقي زاده همچنين گفته بود كه اگر بيشترين ميزان 
تلفات كشور در جاده ها، باالي سرعت 1۲0كيلومتر بر 
ساعت باشد، كاهش 10كيلومتري سقف سرعت ديگر 
فايده يي ندارد و از سوي ديگر هم اگر بيشترين تعداد 
كش��ته هاي جاده يي در كمتر از سرعت 110كيلومتر 
بر ساعت باش��د ديگر كاهش 10كيلومتري حداكثر 

سرعت بي معناست. 
در اين ميان پليس راهور هم كه نهاد اجرايي چنين 
طرح هايي است در س��ه، چهار ماه گذشته و با وجود 
تاكيد كش��اورزيان و اعالم تدوين اين طرح و ارائه آن 
به كميسيون ايمني راه ها هيچ گونه واكنشي در برابر 

اين طرح نشان نداد. 

 مردم استقبال نكردند!
اما موضع گيري عبدالهاش��م حسن نيا، معاون وزير 
راه و رييس جديد س��ازمان راه��داري و حمل و نقل 
جاده يي نس��بت به اين طرح شنيدني است. او با بيان 
اينكه اين طرح از نظر من به عنوان چالش پيش روي 
ايمني راه ها و جاده ها مطرح نيس��ت، گفت: نبايد به 
گونه ي��ي تصميم گيري كنيم كه احساس��ي باش��د و 
در مجم��وع مخاطبان ما و مردم نس��بت به اين طرح 

واكنش منفي داشته اند. 
حسن نيا ادامه داد: اين طرح اگر فاقد نگاه هاي 

كارشناس��ي باش��د، بازخورد منطق��ي در جامعه 
نخواهد داش��ت در نتيج��ه نمي تواني��م به هدف 
اصلي م��ان كه همان حف��ظ و ارتق��اي ايمني در 

رانندگي است، دست يابيم. 

 هنوز براي اجرا دير نشده است
در ش��رايطي كه بسياري از مس��ووالن وزارت راه 
و شهرس��ازي با اجراي طرح كاه��ش 10كيلومتري 
حداكث��ر س��رعت در بزرگ��راه و آزادراه ه��ا مخالفند 
اما كارشناس��ان اين حوزه، اج��راي اين تصميم را در 
افزايش ايمني راه ها همچنين كاهش سوانح رانندگي 
موثر مي دانند ضمن اينكه آمارهاي منتشر شده درباره 
معكوس شدن روند كاهشي تلفات جاده يي طي سال 

ج��اري و افزايش تع��داد جانباخت��گان تصادفات در 
س��ال ۹6 هم مي تواند هش��داري براي اجراي چنين 

طرح هايي باشد. 
محم��د بخارايي،  ريي��س هيات مدي��ره جمعيت 
طرفداران ايمني راه ها درگفت وگو با »تعادل« نسبت 
به تصميم جمعي مس��ووالن وزارت راه و شهرسازي 
درباره لغو اجراي اين طرح واكنش نشان داد و گفت: 
نگاهي به تجربه كش��ورهاي توسعه يافته يي كه براي 
كاهش س��وانح رانندگي از اين طرح استفاده كرده و 
موفق بوده اند، مي تواند دليل محكمي براي درس��تي 

اجراي چنين طرح هايي باشد. 
بخارايي افزود: كش��ور اس��پانيا براي بزرگراه هاي 
برون ش��هري حداكثر س��رعت 100كيلومت��ر و براي 

بزرگراه هاي درون شهري 60 كيلومتر را در نظر گرفته 
اس��ت و اس��تفاده از اين طرح در كنار س��اير طرح ها 
موجب ش��ده كه اين كش��ور طي س��ال هاي گذشته 

كاهش 80 درصدي تلفات جاده يي را داشته باشد. 
او ادام��ه داد: ب��ا توجه به اينكه يك��ي از راه هاي 
كاهش س��وانح و ارتقاي ايمني كنترل س��رعت در 
جاده هاس��ت، اجراي چني��ن طرح��ي مي تواند در 
كاهش تلفات جاده يي كش��ور موثر باشد و حتي در 
ش��رايط كنوني كه اجراي آن منتفي ش��ده، توصيه 
مي ش��ود كه با عملياتي شدن آن سوانح رانندگي را 

مديريت كنيم. 
 ريي��س هيات مديره جمعيت طرف��داران ايمني 
راه ها اضافه كرد: عمده س��وانح رانندگي در ايران به 

تخلف از س��رعت مجاز همچنين سبقت غيرمجاز و 
واژگوني خودروها بازمي گ��ردد كه دو مورد ديگر را 
مي توان در زيرشاخه س��رعت غيرمجاز طبقه بندي 
ك��رد. بخارايي گف��ت: براي افزاي��ش ايمني راه ها و 
كاهش سوانح جاده يي، ش��عاري جهاني وجود دارد 
كه كاهش س��رعت معادل حفظ جان انسان هاست 
و فرمول��ي هم وجود دارد كه اگر 5 درصد متوس��ط 
س��رعت را كاهش دهيم، شاهد افت 30درصدي در 

تلفات جاده يي خواهيم بود. 
او ادامه مي دهد: تصميم رييس س��ابق س��ازمان 
راه��داري مبن��ي بر كاهش س��قف س��رعت مجاز 
مي توانس��ت تبعات مثبتي بر افزاي��ش ايمني راه ها 
و كاهش تلفات جاده يي داش��ته باش��د ضمن اينكه 
عالوه بر كاهش سرعت در جاده ها، ايجاد محدوديت 
در سرعت خودروها در داخل شهر به ويژه مناطق پر 
رفت و آمد هم تاثير بسزايي در كاهش تلفات انساني 
دارد. به گفته  رييس هيات مديره جمعيت طرفداران 
ايمن��ي راه ه��ا با اعم��ال محدوديت در س��رعت در 
اطراف مدارس، اماكن عمومي از سوي شهرداري ها 
مي توان��د در گام بعدي مطرح ش��ود و اثرات مثبتي 
هم به همراه داش��ته باش��د البته ناگفت��ه نماند كه 
اجراي اين تصميم نيازمند تصويب قانون از س��وي 
مجلس شوراي اسالمي اس��ت اما اين اقدام بايد در 
گام نخست توسط شهرداري ها مطرح شود. در ساير 
كشورها محدوديت سرعت در شهرها انجام مي شود 
اما در ايران ش��اهد اعمال چني��ن محدوديت هايي 
نيس��تيم و اين اقدام مي تواند يكي از عوامل كنترل 

تصادفات راه ها و جاده هاي كشور باشد. 
بخاراي��ي اظهار كرد: ضريب تلف��ات جاده يي در 
ايران نسبت به ميانگين جهاني باالست يعني اگر به 
طور متوس��ط ساالنه يك ميليون و ۲00هزار نفر در 
دنيا براثر تصادفات كشته مي شوند با توجه به اينكه 
ايران يك درصد از جمعيت دنيا را دارد بايد س��االنه 
حداكثر 1۲هزار نفر كش��ته ش��وند درحالي كه اين 
رق��م در ايران حدود 16هزار نفر اس��ت و 30درصد 
كش��ته هاي جاده يي ايران از متوسط جهاني بيشتر 
اس��ت كه در اي��ن ميان رق��م تلف��ات جاده يي در 
كش��ورهاي توس��عه يافته بس��يار كمتر از متوسط 

جهاني است. 
بخارايي تصريح كرد: مسووالن سازمان راهداري 
بارها درباره كاهش سقف سرعت مجاز خودروها در 
جلسات عمومي مسائلي را مطرح كرده بودند و اين 
موض��وع همواره مورد اس��تقبال جمعيت طرفداران 

ايمني راه ها هم قرار مي گرفت. 

 درخواست پيوستن
به كمپين درخت به جاي سبزه

محمدعلي نجفي، ش��هردار تهران در حاش��يه مراس��م 
ساماندهي و احياي درختان چنار خيابان وليعصر در جمع 
خبرنگاران از شهروندان تهراني درخواست كرد كه به كمپين 

درخت به جاي سبزه بپيوندد. 
به گزارش ايسنا، نجفي گفت: درخت موهبت الهي است 
كه در ش��كل گيري ش��خصيت و هويت شهري بسيار مهم 
اس��ت. بي ترديد اهميت درخت در كالن ش��هر تهران بسيار 
باالست و از قديم تهران با نام چنارستان معروف بوده است. 
وي اف��زود: خيابان وليعص��ر از بزرگ ترين خيابان هاي 
خاورميانه اس��ت كه پيش از اين 18هزار چنار داشته است. 
آمار درختان اين خيابان اكنون به زير 16هزار اصله رسيده و 
بر همين اساس شهرداري تهران تالش مي كند با مطالعات 
علمي و خاك شناس��ي مانع از بين رفتن درختان ش��ود و 

كمبود درختان در اين خيابان را جبران خواهد كرد. 
ش��هردار ته��ران تاكيد ك��رد: از ش��هروندان تهراني دو 
خواهش عمده داريم، نخس��ت اين است كه در حفاظت از 
پوشش گياهي شهر تهران به شهرداري كمك كنند و ديگر 
آنكه مردم و گروه هاي مردم نهاد از فعاليت هاي ش��هرداري 
به عنوان صاحبان شهر در قبال فضاي سبز حمايت كنند و 

برخوردي مسووالنه داشته باشند. 
وي ادامه داد: همچنين از شهروندان تهراني مي خواهم از 
كمپين درخت به جاي سبزه حمايت كنند. كاشت درخت 
از س��نت هاي نوروزي ماست. از اين رو بياييد در كنار سبزه 
درخت  بكاري��م و اين درخ��ت را 13فروردين ماه به حياط 

منتقل كنيم. 
ش��هردار تهران ادامه داد: ش��هرونداني كه خانه هايشان 
حياط ندارد، شهرداري زمين هايي را به اين منظور اختصاص 
داده تا مردم بتوانند نهال خود را در آنجا غرس كنند. ما در 
6 ماه گذشته 1۲هزارهكتار كمربند سبز ايجاد كرديم كه در 

روزهاي آينده افتتاح خواهند شد. 
نجفي در پاس��خ به سوالي گفت: ريشه ترافيك تهران و 
آلودگي هوا مس��اله ضعف حمل و نقل عمومي است كه اگر 
بتوانيم حمل و نقل عمومي را توسعه دهيم جلو بسياري از 
مشكالت گرفته خواهد شد. وي تاكيد كرد: حمايت از حمل 
و نقل عمومي از مهم ترين برنامه هاي سال آينده شهرداري 
تهران خواهد بود و تسهيالت قابل توجهي را دولت و مجلس 
در اختيار ما قرار دادند. توسعه شهر به عنوان شهر هوشمند 
نيز مي تواند جلو بس��ياري از رفت و آمدهاي غيرضروري در 
شهر را بگيرد. مديرعامل س��ازمان بوستان ها و فضاي سبز 
شهر تهران در حاش��يه اين مراسم نيز از احيا و ساماندهي 
درخت��ان خيابان وليعصر)عج( خب��ر داد و گفت:  در فاز اول 
اين ط��رح ۷40 اصله درخت جايگزي��ن درختان مبتال به 
قارچ سرطان رنگي در خيابان وليعصر خواهند شد. مختاري 
ادام��ه داد: با وجود اقدامات ش��هرداري براي حفظ درختان 
خيابان وليعصر، شدت تنش به حدي بوده كه مجبور شديم 
برخ��ي از آنها را به دليل ابتال به نوعي قارچ به نام س��رطان 
رنگي جايگزين كنيم. از اين رو شهرداري تهران مي كوشد، 
درختاني ك��ه امكان احياي آنها وجود ن��دارد را با درختان 

شاداب و سالم جايگزين كند. 

 منع تردد اتوبوس در جاده  
بدون اخذ پروانه از راهداري  

 وزير راه و شهرس��ازي در بخش��نامه يي به وزارتخانه ها، 
استانداران، سازمان ها، ارگان ها و نهادهاي نظامي و انتظامي 
تردد اتوبوس هاي تحت مالكيت اين مجموعه ها در مسيرهاي 
بين ش��هري را ب��دون اخذ پروان��ه از س��ازمان راهداري و 

حمل ونقل جاده يي ممنوع كرد. 
به گزارش تسنيم، متن بخشنامه عباس آخوندي به شرح 
ذيل است:»در پي رخداد حادثه اتوبوس مورخ 13۹6/11/۲3 
در محور ديهوك- فردوس استان خراسان جنوبي با توجه به 
اينكه اتوبوس متعلق به يكي از ارگان هاي نظامي بوده است 
و هر گونه جابه جايي مسافر نيازمند رعايت مقررات مربوط به 

حمل و نقل جاده يي ازجمله موارد زير است: 
-ماده 4 آيين نامه اجرايي سهم بهينه بخش هاي دولتي 
و غيردولتي در فعاليت هاي راه و راه آهن: هر گونه فعاليت در 
زمينه حمل و نقل عمومي بار و مس��افر توسط دستگاه هاي 

دولتي، نظامي و انتظامي ممنوع است. 
- م��اده يك قانون الزام ش��ركت ها و موسس��ات ترابري 
جاده يي به اس��تفاده از صورت وضعيت مس��افري و بارنامه: 
ش��ركت ها و موسس��اتي كه در امر حمل و نق��ل جاده يي 
بين شهري مسافر يا كاال اعم از داخلي و بين المللي فعاليت 
مي نمايند، موظفند بر حسب نوع فعاليت براي هر جابه جايي 
از صورت وضعيت مسافري و بارنامه هاي داخلي و بين المللي 
موضوع اين قانون اس��تفاده نمايند و به ج��اي آن مجاز به 
استفاده از اوراق انحصاري- اختصاصي يا انواع ديگر نيستند. 
- م��اده ۲03 آيين نامه راهنماي��ي و رانندگي: حمل 
مس��افر از وزارت راه و ترابري يا شهرداري دريافت ننموده 
باشند، ممنوع اس��ت مگر در شرايط اضطراري و با اجازه 
پليس راه يا راهنمايي و رانندگي. لذا براي انتظام بيش��تر 
و پيش��گيري از بروز هر گونه حادثه مش��ابه بنابر مراتب 
فوق همچنين مصوبه جلسه 46 كميسيون ايمني راه هاي 
كشور مورخ 18 اسفند 13۹۲ مجددا ابالغ مي گردد: »در 
محورهاي برون شهري صرفا تردد اتوبوس هاي داراي پروانه 
فعاليت مجاز از س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده يي 
بالمانع اس��ت. ضمنا ت��ردد اتوبوس ه��اي تحت مالكيت 
وزارتخانه ها، س��ازمان ها، ارگان ها، دانش��گاه ها و نهادهاي 
نظامي انتظامي براي جابه جايي مسافر و كاركنان خود و 
خانواده آنان در مس��يرهاي بين شهري ممنوع است. اين 
ابالغيه شامل اتوبوس هاي استيجاري در اختيار سازمان ها، 

ارگان ها، دانشگاه ها و نهادهاي نظامي و انتظامي است.«

ايرانشهر

خان��م فرحن��از رضايي طبق درخواس��ت به 
ب��ا  و   ۹6/10/30-۷01/56۷3۷ وارده  ش��ماره 
تقدي��م دو برگ فرم استش��هاديه محلي مصدق 
ش��ده به ش��ماره ۲1۷356-۹6/1۲/۹ دفتر 31 
مدعي اس��ت كه س��ند مالكيت ششدانگ پالك 
16۷۷0 فرعي از 141 اصلي بخش يك حومه به 
 نام عبدالخالق عباسي صادر و تسليم سپس طبق 
سند قطعي 10۹۲35-۹6/10/30 دفتر 31 بنام 
فرحناز رضايي منتقل گرديد در اثر سهل انگاري 
س��ند مالكيت بشماره س��ريال 654۲84 مفقود 
شده است لذا مراتب طبق ماده 1۲0- آيين نامه 
قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي شود تا چنانچه 
فرد يا افرادي مدعي انجام معامله يا وجود س��ند 
مالكيت در نزد آنان مي باشد از تاريخ انتشار اين 
آگه��ي به م��دت 10 روز مراتب را ب��ه اين اداره 
اع��الم دارند در غير اينصورت نس��بت به صدور 
سند مالكيت طبق مقررات اقدام و سند مالكيت 

اوليه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد.
جعفر نظري- سرپرست ثبت اسناد و 
امالک شهرستان كرمانشاه ناحيه يک

آگهي مزايده عمومي
شماره 2 سال 96

ش��ركت آب و فاضالب اس��تان آذربايجان ش��رقي در نظر دارد. اجناس مازاد بر نياز )راكد( در انبار مركزي خود ش��امل )اقالم لوله كش��ي پلي اتيلن قابل اس��تفاده- اتصاالت لوله كشي 
گالوانيزه- شيرآالت برنزي- كاغذ باطله- اقالم لوله كشي چدني- اقالم آهني و...( را با مشخصات مندرج در اسناد مزايده از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. لذا از كليه واجدين 
صالحيت و درخواس��ت كنندگان ش��ركت در مزايده دعوت مي گردد ظرف مدت پنج روز از تاريخ درج آگهي فراخوان دوم ضمن واريز مبلغ ۲00000 ريال به حس��اب جام ش��ماره 
۷۲۲11۲4۷33 بانك ملت باجه آب و فاضالب تبريز)كد ش��عبه 134۲/5( و ارائه فيش آن به امور قراردادهاي ش��ركت واقع در تبريز: بلوار ۲۹بهمن جنب دانشگاه تبريز شركت آب و 
فاضالب استان آذربايجان شرقي تلفن: 333040۹1، اقدام نمايند تا اسناد متعاقبا در اختيار ايشان قرار گيرد و در تاريخ قيد شده در اسناد، پاكات پيشنهادي خود را تحويل دبيرخانه 
ش��ركت دهند. داوطلبين ش��ركت در مزايده همچنين مي توانند براي رويت اقالم مورد مزايده با هماهنگي امور قراردادها در تاريخ هاي تعيين شده به محل انبار شركت آب و فاضالب 

مراجعه نمايند. بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد و هزينه آگهي از برنده مزايده اخذ خواهد شد.
الف( به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در اسناد مزايده واصل شود، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ب( ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است.
ج( پيشنهاددهنده بايستي سپرده شركت در مزايده را كه در اسناد مشخص شده براي هر گروه به صورت جداگانه ارائه نمايد.

د( پيش��نهاددهنده مكلف اس��ت معادل مبلغ سپرده، تضمين هاي معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب جام شماره ۷۲۲11۲4۷33 بانك ملت باجه آب و فاضالب تبريز)كد شعبه 
134۲/5( واريز و حسب مورد ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد. به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان 

مقرر، چك و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمنا جهت اخذ هر گونه اطالعات فني با شماره تلفن 33814400-041 تماس حاصل نماييد.
 www.abfaazarbaijan.ir  شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقيسايت

نوبت دوم»كمبود آب جدی است، در مصرف آن صرفه جويی نماييم«

برخي ساختمان هاي پايتخت از درون در حال خرد شدن هستند

فرونشست زمين در كمين تهران و كالن شهرها
گروه راه و شهرسازي|

سال گذشته فرو ريزش و فرونشست هاي بسياري 
در نقاط مختلف شهر تهران اتفاق افتاد و اين مساله به 
يكي از نگراني هاي شهروندان تبديل شد. هفته گذشته 
ب��ا فروريزش زمين در مي��دان محمديه تهران دوباره 
بحث فرو ريزش ها و سس��ت ب��ودن زمين تهران داغ 
شده است. در اين رابطه احمد صادقي رييس سازمان 
پيش��گيري و مديريت بحران ش��هر تهران نيز با بيان 
اينكه فرو ريزيش در كمين پايتخت اس��ت، نسبت به 

برداشت بي رويه از قنات هاي شهر هشدار داد. 
به گزارش ايلنا، احمد صادقي گفت: فرونشس��ت 
زمين دش��ت هاي جنوب غربي ته��ران را تحت تاثير 
خ��ود قرار مي دهد و پديده يي غير از فرونشس��ت نيز 
به نام فرو ريزش وجود دارد كه در داخل ش��هر اتفاق 
مي افتد. پديده فروريزش به علت جنس خاك تهران 
و اتفاقاتي است كه زير زمين مي افتد. عواملي همچون 
تركيدگي لوله يا آب هاي س��رگرداني كه تكليف شان 
مشخص نيست، در ايجاد خطر فروريزش نقش دارند. 
يكي ديگر از داليل فروريزش زمين تغيير مسير قنوات 
تهران است، در نتيجه اين تغيير مسير حفره هايي در 
زمي��ن به وجود مي آيد كه احتم��ال فروريزش آني را 
ايجاد كرده و بايد به اين نكته توجه شود كه اين جداي 

از مبحث فرو نشست دشت هاي جنوب تهران است. 
صادقي در واكنش به اينكه خطر فروريزش در چه 
نقاط و مناطقي از پايتخ��ت وجود دارد، گفت: مكان 
اين فرو ريزش مش��خص نيست، ش��ايد در بخشي از 
ته��ران به عل��ت تركيدگي و فرس��ودگي لوله ها، آب 
نشت كرده باش��د و اين نشت آب موجب فرو ريزش 
و نشست زمين شود. در همين رابطه دستورالعملي به 

همه مناطق ارسال شده است. 
رييس س��ازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 
تهران با اش��اره به اقدامات اين س��ازمان درراس��تاي 
كاهش خطر فرو ريزش زمين در س��طح شهر گفت: 
براس��اس اين دستورالعمل هر عالئمي همچون ترك 
در معابر رصد مي ش��ود و اگر نياز به اسكن زيرزميني 

باش��د، اين كار را انجام مي دهيم، در هر صورت مدام 
در حال رصد هس��تيم كه در جايي با فرو ريزش آني 
مواجه نشويم. البته فرو ريزش زمين در منطقه شهران 

تهران اتفاق خيلي خاص و علي حده بود. 
وي اضافه كرد: اما فرونشس��ت زمين به دليل عدم 
استفاده صحيح از منابع آبي و برداشت بيش از حد و 
بي رويه از چاه ها و قنوات شهر تهران است. در نتيجه 
اين برداش��ت بي رويه چاه ها و قنوات ب��ه مرور زمان 
خشك شده و حفره ها پر مي شوند و فرونشست زمين 

را رقم مي زند. 
صادقي در واكنش به اينكه گفته مي ش��ود، هيچ 
نقشه يي از لوله كش��ي آب و فاضالب در تهران وجود 
ندارد، اين اظهارات را تكذيب كرد و گفت: نقش��ه آب 
و فاضالب تهران موجود بوده و به روز اس��ت و هر يك 
از س��ازمان ها نقش��ه مربوط به خود را تهيه كردند و 
در طرح جامع نيز همه ش��ريان هاي حياتي بارگذاري 
شده اس��ت. با اين حال، بعضي شريان هاي حياتي به 
علت عمر زياد فرس��وده ش��ده اند، همچنين به علت 
برداش��ت بي رويه از قنات ه��اي پايتخت احتمال فرو 
ريزش در داخل ش��هر تشديد مي شود و احتمال دارد 
بعضي قنوات بي آب شده باشند و اين حفره ها در طول 
سنوات اخير پر شده و احتمال نشست زمين را افزايش 

دهد. 
رييس س��ازمان پيش��گيري و مديريت بحران در 
پاي��ان درباره نقش مترو در تش��ديد خطر فرو ريزش 
زمين افزود: معموال در نقاطي كه شريان هاي حياتي 
به وي��ژه لوله هاي آب و فاضالب فرس��وده هس��تند و 
مكان هايي كه عمليات ساخت و ساز به قنات ها آسيب 

رسانده اند، در معرض تهديد بيشتري قرار دارند. 

 فرونشست، شهرهاي كشور را تهديد مي كند 
س��ازمان  ريي��س  مش��اور  بلورچ��ي  ج��واد 
زمين شناسي و اكتش��افات معدني نيز در همايشي 
از خطر فرونشس��ت دشت ها خبر داد و گفت: خطر 
فرونشس��ت دش��ت هاي شهرهاي كش��ور را تهديد 

مي كن��د و س��اختمان ها را در براب��ر زلزله ه��اي با 
قدرت كم بس��يار آسيب زا مي س��ازد. فرونشست ها 
در دشت ها، بس��يار خطرناك است و اكنون دشتي 
در كش��ور وجود ن��دارد كه در آن فرونشس��ت ها و 

فروچاله ها به وجود نيامده باشد. 
وي بي��ان ك��رد: فرونشس��ت زمين ل��رزه ايجاد 
نمي كند زيرا در س��طح رخ مي دهد، اما فرونشست 
باعث مي ش��ود زمين لرزه يي با قدرت 4 ريشتر كه 
به ساختمان ها آسيب وارد نمي كند، تبديل به زمين 

لرزه يي مخرب و آسيب زا براي ساختمان ها شود. 
وي اظه��ار كرد: ب��ا فرونشس��ت هاي متعدد در 
دشت ها، آس��تانه خطرپذيري ش��هرهاي كشور در 
برابر زلزله از زلزله يي با قدرت 6 ريش��تر به 5 و 4.5 
ريشتر رسيده اس��ت و هم اينك بدون اينكه بدانيم، 
ساختمان هاي ما درنتيجه فرونشست ها از درون در 

حال خرد شدن هستند. 

 فرونشست پيرامون شهرهاي بزرگ
رييس گروه زمين شناس��ي مهندس��ي س��ازمان 
زمين شناس��ي گفت: در برخي ش��هرها مثل كرمان 
و مش��هد، در خود ش��هر فرونشس��ت اتفاق نيفتاده 
اس��ت، اما پيرامون ش��هرها را فرونشست فراگرفته 
اس��ت. دليل اينكه فرونشست در ش��هرها رخ نداده 
اس��ت، به سبب پر شدن فاضالب در شهرهاست اما 
اگر ش��بكه هاي فاضالب راه اندازي ش��ود، به تدريج 
تمام دش��ت خشك مي شود و س��رعت فرونشست 
افزايش پيدا كرده و به ش��هرها مي رسد. وي افزود: 
هم اينك حجم مخازن زيرزميني آبرفتي در كش��ور 
به انتهاي خود رس��يده، زي��را در مديريت آنها خطا 
كرده ايم، شايد استفاده مجاني عده يي از آبخوان ها و 
اختصاص بودجه يك ساله براي مديريت آب، بدترين 
ن��وع مديريت ب��ود كه باعث ش��د در مدت كوتاهي 
110 ميلي��ارد مترمكع��ب آب برداش��ت كنيم و از 
س��فره آبخوان هاي آبرفتي بكاهيم. همه اينها باعث 
شد كه برداشت آب از سفره هاي زيرزميني كشور را 

تا حد نهايي خ��ود ادامه دهيم و باعث از بين رفتن 
آبخوان ها شويم. هرقدر از سطح منابع آب زيرزميني 
كاسته ش��ود، كيفيت آن كاهش پيدا مي كند و آب 

باقي مانده هم كيفيت الزم را ندارد. 
بلورچي اظهار كرد: بهره برداري ناپايدار منابع آب 
و دگرگوني اقليمي باعث س��يالب، خشكسالي، گرد 
و غبار، فرونشس��ت زمين، نابودي آبخوان ها، نابودي 
تاالب ه��ا و درياچه ها، آلودگي و تغييرات كيفي آب 
ش��ده اس��ت و همه اين عوامل زندگي ما را تهديد 

مي كند. 
وي با اش��اره ب��ه راهكارها ب��راي مديريت آب و 
فرونشس��ت ها گفت: رويكرد فعل��ي در قبال منابع 
موجود بايد شناس��ايي و توس��عه منابع آب جديد و 
بازس��ازي اكوسيستم ها باش��د، بايد به آبخوان هاي 
آبرفتي فرصت بازس��ازي داد زيرا ديگ��ر قابل احيا 
نيس��تند. بايد جايگزين مناس��بي براي استفاده از 
آبخوان هاي آبرفتي براي تامين آب آشاميدني ايمن 
پيدا كنيم و آب بخش كش��اورزي نيز بايد مديريت 

مصرف را در پيش گيرد. 

 فرونشست زمين؛ خطرناک تر از زلزله
محمدس��عيد ايزدي معاون معماري و شهرسازي 

وزارت راه و شهرس��ازي ني��ز در همايش��ي ديگ��ر 
فرونشست زمين را خطرناك تر از زلزله دانست و گفت: 
پديده فرونشس��ت زمين و آس��يب هاي آن مي تواند 
بيشتر از زلزله براي شهروند تهراني خطرناك باشد كه 
برداشت هاي بي رويه از سفره آب هاي زيرزميني باعث 

اين پديده شده است. 
اي��زدي درباره وضعي��ت رود دره هاي تهران اظهار 
كرد: رود دره فرحزاد و كن وضعيت اس��فناكي دارند 
كه هر روز نيز تش��ديد مي شود و تخريب توتستان ها 
و باغ ه��اي خرمال��و، س��وداگري ش��ديد نس��بت به 
زمين ها و باغات در اين مناطق و بي توجهي به منابع 
زيست محيطي باعث بروز بزه هاي اجتماعي در اشكال 
گوناگون و ناكارآمدي فراوان در حوزه مختلف ش��ده 
است، اما مي بينيم در نقطه يي از اين منطقه شهرداري 
5 هزار واحد مس��كوني را در كنار اين عرصه و حريم 

احداث مي كند. 
وي افزود: در هر صورت منابع محدود هس��تند و 
اگر به آنها توجه الزم را نداش��ته باشيم، تكرار شدني 
نيس��تند. س��اختمان هايي كه تخري��ب مي كنيم نيز 
نمي توانيم مشابه آنها را بسازيم كه بايد تالش كنيم تا 
از اين انديشه ايران شهري برخوردار باشيم و آن را براي 

حفاظت از منابعي كه داريم به كار بگيريم. 

جزئيات كاهش 10 كيلومتري سرعت مجاز
داوود كشاورزيان، رييس پيشين سازمان راهداري و حمل و نقل جاده يي در 
همايش��ي در ابتداي آذر ماه امس��ال اعالم كرد كه اين سازمان به دنبال كاهش 
حداكثر سرعت خودروهاي سواري در آزادراه ها، بزرگراه ها، راه هاي اصلي و راه هاي 

فرعي هر كدام به ميزان 10كيلومتر بر ساعت است تا با اجراي اين طرح، حداكثر 
س��رعت در آزادراه ه��ا از 1۲0به 110، در بزرگراه ه��ا از 110به 100، در راه هاي 
اصلي از ۹0 به 80 و در راه هاي فرعي از 80 به ۷0كيلومتر بر ساعت كاهش يابد.

 شرط اصلي افزايش 
سقف تسهيالت خريد مسكن

مديرعامل بانك مس��كن درباره شرط افزايش سقف تسهيالت 
 80 ميليون توماني مس��كن گفت: ش��رط افزايش سقف تسهيالت
80 ميليون��ي خريد مس��كن اين اس��ت كه متقاضيان اس��تطاعت 

بازپرداخت اقساط را داشته باشند. 
ابوالقاس��م رحيمي اناركي در گفت وگو ب��ا فارس گفت: پرداخت 
تس��هيالت ت��ا 50 درصد قيمت مس��كن هم��واره در دس��تور كار 
بانك مسكن بوده اس��ت. به گفته او، سياست بانك مسكن همواره 
ب��ر اين پايه بوده كه تس��هيالت را ت��ا 50 درصد قيمت حفظ كند 
و اگر طبق پيش بيني هاي صورت گرفته، قيمت مس��كن در س��ال 
آينده افزايش يابد، حفظ قدرت خريد و پرداخت تس��هيالت تا 50 
درصد قيمت مسكن همواره در دستوركار بانك مسكن قرار مي گيرد. 
رحيمي اناركي افزود: اما موضوعي كه براي باال بردن سقف تسهيالت 
خريد مس��كن مهم اس��ت، اين است كه اگر سقف تسهيالت خريد 
مسكن افزايش يافت، بازپرداخت اقساط هم در استطاعت متقاضيان 
مسكن باشد. او ادامه داد: اگر اقساط در استطاعت متقاضيان دريافت 

تسهيالت نباشد، اين موضوع به مطالبات معوق تبديل مي شود.
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  ميزان ارزش صادرات ايران 

به عراق
ايرنا| رايزن بازرگاني ايران در عراق گفت: ارزش صادرات 
ايران به عراق به طور ميانگين 10برابر صادرات به كشورهاي 
مهم مقاصد صادراتي اس��ت. ناصر بهزاد با تش��ريح ظرفيت 
صادرات و سرمايه گذاري براي توسعه تعامالت ايران با عراق 
اظهار كرد: براساس آمار 90درصد صادرات ايران به 20كشور 
چي��ن، عراق، امارات، كره جنوبي، افغانس��تان، هند، تركيه، 
پاكستان، تايلند، اندونزي، عمان، تايوان، تركمنستان، ژاپن، 
ويتنام، آذريايجان، ايتاليا، هنگ كنگ، آلمان و فدراس��يون 
روسيه انجام مي ش��ود.  به گفته او؛ بررسي ها نشان مي دهد 
در سال جاري ارزش صادرات ايران به عراق 2.5برابر صادرات 
ايران به افغانس��تان، 3برابر صادرات اي��ران به تركيه، 9برابر 
صادرات ايران به پاكس��تان، 17برابر صادرات ايران به عمان 
و 18برابر صادرات به تركمنستان است. بهزاد افزود: بيشترين 
روند افزايش��ي كااله��اي صادراتي از ايران به عراق ش��امل 
صفحات و ورق هاي پالستيكي، اشيا پالستيكي، ظروف پت با 
پيش از 400درصد افزايش، آرد گندم با مخلوط چاودار بيش 
از يك هزار درصد، انواع شيريني و شكالت 100درصد، خامه 
و شير خشك صنعتي با 200درصد و اجزا و قطعات توربين 

با 300درصد افزايش بوده است. 

  روند افزايشي 
صادرات فرش دستباف

ايسنا| رييس مركز ملي فرش ايران گفت: بعد از پذيرش 
برجام صادرات فرش دستباف ايران روند افزايشي داشته است؛ 
به طوري كه بنابر آمار گمرك در 10ماه امسال 33۶ميليون 
دالر فرش دستباف صادر شده كه رشد 23درصدي نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته دارد. حميد كارگر اظهار كرد: فرش 
دستباف ايران يك هنر صنعت قديمي و ميراث ماندگار كشور 
است كه هميشه در صدر بوده و امروز هم با وجود همه افت 
و خيزها و دشواري هايي كه در فرآيند توليد و تجارت داشته 

همچنان در صدر مانده است.  

  گسترش همكاري 
سايپا و سيتروئن 

ايسنا| مديرعامل گروه خودروسازي سايپا كه به دعوت 
مديران ش��ركت پژو س��يتروئن به فرانسه س��فر كرده است 
ب��ا كارلوس تاوارس، مديرعامل گروه پژو س��يتروئن ديدار و 
گفت وگو كرد. در جريان ديدار محس��ن جهرودي و تاوارس، 
دو طرف زمينه هاي توسعه همكاري ها و مبادالت تجاري را 
مورد بررسي قرار داده و بر گسترش فعاليت ها تاكيد كردند. 

 

 چين بزرگ ترين واردكننده 
كفش و پوشاك جهان 

فارس| نايب رييس اتاق مشترك ايران و چين با تاكيد 
بر اينكه چي��ن بزرگ ترين فرصت صادرات غيرنفتي براي 
ايران اس��ت، گفت: اگرچه چين به تمام نقاط دنيا پوشاك 
و كف��ش صادر مي كند ام��ا خود بزرگ تري��ن وارد كننده 
پوشاك و كفش در دنياس��ت. مجيدرضا حريري با تاكيد 
بر اينك��ه هيچ محدوديتي براي ص��ادرات به چين وجود 
ندارد، گفت: بازار چين بازار بزرگي اس��ت و ساالنه 2هزار 
و 200ميليارد دالر به اين كش��ور كاال وارد مي ش��ود كه 
ايران مي تواند با برنامه ريزي دقيق و ديپلماس��ي اقتصادي 
حساب شده، بخش��ي از اين بازار صادراتي غيرنفتي را به 

خود اختصاص دهد.

  فساد اداري گزارش كنيد 
جايزه بگيريد

تسنيم| مركز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( اعالم كرد: فساد اداري را در هر يك از بخش هاي 
مختل��ف مرتبط با اين وزارتخانه اطالع رس��اني كنيد و به 
ارائه دهندگان گزارش مناس��ب و صحيح از تخلفات وعده 
پاداش داده ش��ده اس��ت.  مركز حراس��ت وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت ايران ب��ا صدور اطالعيه ي��ي اعالم كرد: 
براي مبارزه با فساد، وزارت صنعت، معدن و تجارت براي 
دريافت گزارش هاي تخلفات از جانب مردم ش��ريف ايران 
و پرس��نل محترم اداري در بخش هاي مختلف و ارس��ال 
آن به مركز حراس��ت وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در 
خدمت ش��ما عزيزان اس��ت. بن��ا بر اين گ��زارش راه هاي 
ارتباطي س��تاد خبري اين وزارتخانه به اين ش��رح است: 
ايمي��ل: 88809944-021،  آدرس  تلف��ن:  ش��ماره   « 
herasat. samt@chmail. ir پيام��ك ب��ه ش��ماره: 
09128191447« در اين اطالعيه همچنين آمده اس��ت 
كه »مركز حراس��ت بنا دارد تا ب��ه ارائه دهندگان گزارش 
مناسب و صحيح از تخلفات، پاداشي شايسته اعطا كند.«

اخبار

براساس داده هاي كسب وكار جهاني تحليل شد

جايگاه ايران در پنجره تجارت 
تعادل |

بر اس��اس جديدترين گزارش كس��ب وكار بانك 
جهاني، ايران در شاخص تجارت فرامرزي سال 2018 
با كس��ب نمره 4۶.11 نسبت به شاخص كشورهاي 
پيش��رو رتبه 1۶۶ را به دس��ت آورده اس��ت. مطابق 
داده هاي آماري منتش��ر شده، رتبه ايران در شاخص 
تجارت فرامرزي طي سال هاي 2007 تا 201۶ حاكي 
از اين است كه بهترين رتبه ايران در اين شاخص در 
س��ال 2007 به دست آمده كه ايران توانسته در بين 
175 كش��ور رتبه 87 را به دست آورد و بدترين رتبه 
ايران نيز مربوط به سال 201۶ است كه ايران در بين 
189 كشور رتبه 1۶7 را به دست آورده و در مقايسه 
با سال 2015 با 19 پله تنزل مواجه شده و اين بيانگر 
اين بود كه تجارت با ايران در اين سال دشوارتر بوده 
است. حال بانك جهاني بر اساس جديدترين گزارش 
خود كه از س��وي معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق 
تهران منتشر شده، وضعيت ايران در »نماگر تجارت 
فرام��رزي« را ب��ا اس��تفاده از روش شناس��ي جديد 
»زم��ان و هزينه« و بر اس��اس دو فرآين��د الزامي از 
قبيل »انطباق اس��نادي و انطباق مرزي« در چرخه 
صادرات و واردات مورد ارزيابي قرار داده است. نتايج 
اين پژوهش نشان مي دهد، دولتمردان در اين سال ها 
سعي كردند تا زمان معطلي و هزينه هاي صرف شده 
در تج��ارت خارجي ايران را به حداقل ممكن كاهش 
دهند تا منجر به آسان سازي روند تجارت با دنيا شود. 
البته بررسي ها همچنان حاكي از اين است كه تجارت 
با ايران به نس��بت س��اير اقتصادهاي پيشرو سخت و 
دش��وار است كه نياز به يك س��ري اقدامات اصالحي 

در اين زمينه دارد. 

 شاخص ها كدامند؟
در گ��زارش كس��ب و كار بان��ك جهان��ي 2017 
ش��اخص تجارت فرامرزي 190 كش��ور مورد بررسي 
ق��رار گرفته كه مفروضات كلي محاس��به ش��اخص 
تجارت فرامرزي براس��اس دو مولفه »زمان و هزينه« 
در دو مرحله »انطباق اسنادي و انطباق مرزي« است. 
مولفه زمان بر اس��اس س��اعت اندازه گيري مي شود؛ 
يعني اگر ترخيص كاال 7.5ساعت طول بكشد، داده ها 
نيز به همين گونه ثبت مي شوند. فرض كنيد كه اسناد 
در ساعت 8 صبح به يك سازمان گمركي ارسال شده 
و يك ش��به پردازش مي شود و ساعت 8صبح روز بعد 
قابل دريافت اس��ت. در اين مورد زمان براي ترخيص 
كاال معادل 24 ساعت ثبت مي شود؛ زيرا فرآيند اصلي 
معادل 24 س��اعت طول كشيده است. هزينه بيمه و 
پرداخت هاي غيررس��مي كه رسيدي براي آن ارسال 
نشده، از هزينه ها مستثنا شده و در مجموع هزينه ها 
به دالر گزارش مي شود. در مرحله »انطباق اسنادي«، 
مواردي چون »دريافت، آماده س��ازي و ارسال اسناد 
حين حمل و نقل، ترخيص كاال از گمرك، بازرسي ها 

و حم��ل از م��رز يا بن��در در اقتصاد مب��دا، دريافت، 
آماده س��ازي و ارسال اسناد مورد نياز اقتصاد مقصد و 
هر اقتصاد ترانزيتي، پوشش همه اسناد قانوني مورد 
نياز از جمله ارسال الكترونيكي اطالعات و همچنين 
اسناد خاص غير حمل و نقلي مورد نياز براي تكميل 
تجارت« م��ورد ارزيابي قرار مي گي��رد. همچنين در 
مرحل��ه »انطباق مرزي« مواردي چون »بازرس��ي ها 
و ترخيص كاال از گمرك، بازرس��ي ها توس��ط س��اير 
س��ازمان ها )اگر براي بيش��تر از 10 درصد كاالها به 
كار گرفته ش��ود( رسيدگي و بررسي مرزي يا بندري 
در پركاربردترين بندر يا مرز كشور« مورد توجه قرار 

مي گيرد. 

 جايگاه ايران در تجارت فرامرزي
براس��اس گزارش كس��ب وكار بانك جهاني، رتبه 
ايران در شاخص تجارت فرامرزي 1۶۶ و فاصله ايران 
تا شاخص اقتصادهاي پيشرو )DTF( كه 100 تعريف 
شده است، 4۶.11 است. همچنين براساس آمار ارائه 
شده در اين تحليل فاصله »اردن« تا شاخص پيشرو 
85.93 و رتبه آن 53 گزارش مي شود. فاصله و رتبه 
كش��ورهاي »عمان به ترتيب )79.39 و 72(، امارات 
متحده عرب��ي )71.50، 91(، عراق )25.33 و 179( 
بوده و در عين حال فاصله منطقه خاورميانه و شمال 

آفريقا )58.07( ثبت شده است. 
از س��وي ديگر براساس نظرسنجي صورت گرفته 
از س��وي اين نه��اد بين المللي در خص��وص فرآيند 
تج��ارت فرامرزي ايران حاكي از اين اس��ت كه زمان 
معطلي براي »انطباق اس��نادي – واردات« در ايران 
مطابق با 192س��اعت بوده كه هزينه مورد محاسبه 
197دالر بوده اس��ت. همچنين زم��ان معطلي براي 
»انطباق مرزي – واردات« 141س��اعت با هزينه يي 
برابر با ۶۶0 دالر است. همچنين زمان ثبت شده براي 
»انطباق اس��نادي – صادرات« 120ساعت با هزينه 
125دالر گزارش مي شود. اين در حالي است كه زمان 
معطلي براي »انطباق مرزي – صادرات«، 101ساعت 
با هزينه يي برابر 5۶5 دالر بوده اس��ت. آمارها حاكي 
از اين است كه هزينه واردات از طريق انطباق مرزي 
به نس��بت صادرات گران تر براي واردكنندگان تمام 

مي شود. 
نتايج اين پژوهش نشان مي دهد، متوليان تجاري 
در اين سال ها در تالش بودند تا هزينه هاي صادرات 
و واردات در تج��ارت خارج��ي را ب��ه حداقل ممكن 
كاهش دهن��د. به طوري كه يك س��ري بازنگري ها و 
اقدامات اصالحي براي بهبود فرآيند تجارت خارجي 
كش��ور صورت گرفته اس��ت. بر اس��اس آمار منتشر 
ش��ده از س��وي اين نهاد بين المللي در س��ال 201۶ 
تعداد اس��ناد ارائه ش��ده در بخش صادرات، 9س��ند 
ب��وده كه اين تع��داد با بازنگري هاي ص��ورت گرفته 
 همچنان به قوت خود باقي اس��ت. اما زماني كه براي 

»انطب��اق مرزي« در زمينه صادرات در س��ال 201۶ 
صرف ش��ده، 107 س��اعت ب��وده كه مي��زان آن در 
سال هاي 2017 و 2018 به 101ساعت كاهش يافته 
است. همچنين زمان معطلي براي »انطباق اسنادي« 
در بخش صادرات، 127ساعت در سال 201۶ بوده كه 
در سال 2017 به 152 ساعت و پس از بازنگري هاي 
صورت گرفته در س��ال 2018 به 120 ساعت تقليل 
يافته است. از آن س��و براساس داده هاي ارائه شده، با 
وجود كاهش زمان صرف ش��ده در ح��وزه صادرات، 
هزينه هاي »انطباق مرزي و اس��نادي« در سال هاي 
مورد بررسي با كاهش روبه رو نبوده است. به طوري كه 
هزينه »انطباق مرزي« در سال هاي 201۶ تا 2018، 
برابر با 5۶5دالر بوده است. همچنين هزينه »انطباق 
اسنادي« در بخش صادرات كه در سال 201۶، برابر 
125 دالر بود،  سال 2017 حتي به 143 دالر افزايش 
مي يابد، ام��ا در بازنگري هاي صورت گرفته به همان 
عدد سال 201۶ كه 125 دالر بوده كاهش مي يابد. 

از سوي ديگر مطابق داده هاي منتشر شده، اسناد 
مورد بررس��ي در بخش واردات نيز از سال 201۶ تا 
2018 بدون تغيير همان تعداد 11مورد بوده اس��ت. 
همچنين بر اس��اس آمارها زمان انطب��اق مرزي در 
چرخ��ه واردات از 148 س��اعت در س��ال 201۶ به 
141 ساعت كاهش يافته است. از آن سو زمان انطباق 
اسنادي هم در چرخه واردات از 20۶ ساعت در سال 
201۶ و 270 س��اعت در 2017 به 192س��اعت در 
سال 2018 كاهش يافته است. از آن سو مطابق آمارها 
هزينه انطباق مرزي در چرخه واردات طي سال هاي 
201۶ تا 2018 بدون تغيير همان ۶۶0 دالر و هزينه 
انطباق اس��نادي در چرخ��ه واردات نيز بدون تغيير 
197دالر گزارش ش��ده اس��ت. مطابق داده هاي اين 
نهاد بين الملل��ي، جايگاه ايران در تج��ارت فرامرزي 
در دو بخش صادرات و واردات در مقايس��ه با مناطق 
اقتصادي در س��ال 2018 اينجا ني��ز در جدول )1( 

آورده شده است. 

 جايگاه ساير كشورها در تجارت فرامرزي
در بخ��ش ديگ��ري از اي��ن گ��زارش كمترين و 
بيش��ترين زم��ان، هزينه و تع��داد اس��ناد در ميان 
كش��ورهاي رقيب ايران در سند چشم انداز 1404 به 
لحاظ مولفه هاي نماگر تجارت فرامرزي مورد تحليل 
قرار گرفته اس��ت. مطابق آمارها كمترين زمان صرف 
شده در »انطباق مرزي در بخش صادرات«، مربوط به 
»كرانه باختري و غزه« با ۶ ساعت بوده، اما بيشترين 
زمان معطلي در اين زيرش��اخص با 133س��اعت به 
كش��ور »قزافس��تان« تعلق دارد. رتبه اي��ران در اين 

زمينه نيز 21 ثبت شده است. 
از آن سو كمترين زمان صرف شده براي »انطباق 
 م��رزي در بخ��ش واردات« از آن »قراقس��تان« ب��ا

2 س��اعت و در مقابل بيشترين زمان صرف شده در 

اين زيرشاخص تجارت فرامرزي از آن »مصر« با 240 
س��اعت اس��ت. رتبه ايران در اين زيرشاخص نيز 19 

گزارش شده است. 
 همچنين مطابق داده ها، »ارمنس��تان« كمترين 
)2 ساعت( و »عراق« بيشترين )504 ساعت( زمان را 
براي »انطباق اسنادي در چرخه صادرات« خود صرف 
كرده اند ك��ه رتبه ايران در اي��ن زمينه نيز 19 ثبت 
شده است. از آن سو »ارمنستان« كمترين )2ساعت( 
و »افغانس��تان« بيشترين )324ساعت( زمان را براي 
»انطباق اس��نادي در بخ��ش واردات« صرف كردند 
ك��ه رتبه ايران ني��ز در اين زيرش��اخص 21گزارش 
شده است.  همچنين بر اس��اس داده ها »بحرين« با 
صرف 47 دالر كمترين و »عراق« با صرف 1118دالر 
بيش��ترين هزينه را براي »انطباق م��رزي در بخش 
صادرات« خود ص��رف كرده اند كه رتبه ايران در اين 
زيرشاخص نيز 19 گزارش مي شود. در بخش واردات 
نيز »قزاقس��تان« كمترين هزينه را در زمينه انطباق 
مرزي صرف كرده اما »پاكستان« 93۶.۶ دالر صرف 
هزين��ه انطباق م��رزي خود در بخ��ش واردات كرده 
اس��ت. رتبه ايران در اين زيرشاخص نيز 17 گزارش 
مي ش��ود. همچنين مطابق داده هاي آماري، »اردن« 
با ص��رف 1۶دالر كمترين هزينه را در بخش انطباق 
اسنادي صادرات داشته و »عراق« با صرف 1800دالر 
بيشترين هزينه را در اين بخش صرف كرده كه رتبه 
ايران نيز 10 ثبت شده است. همچنين »قزاقستان« 
كمتري��ن و »مص��ر« با صرف 1000دالر بيش��ترين 
هزينه را در بخش »انطباق اسنادي واردات« داشته اند 
كه رتبه ايران در اين زيرشاخص تجارت فرامرزي 10 

گزارش مي شود. 
از آن س��و بر اس��اس گزارش هاي بانك جهاني از 
سال 2010 تاكنون مهم ترين اقدامات صورت گرفته 
براي بهبود رتبه ايران در شاخص تجارت فرامرزي را 
مي توان موارد زير ذكر كرد. نخس��ت اينكه در س��ال 
2010 اي��ران با نص��ب و راه اندازي اس��كنر در بندر 
ش��هيد رجايي و س��ازماندهي مجدد دفاتر ترخيص 
گمركي جدا براي كاالهاي خاص )مواد پتروشيمي و 
شيميايي( به زمان تجارت سرعت بخشيده است. دوم 
اينكه ايران همچنين با بهبود و توسعه خدمات پنجره 
واحد ملي توانسته اس��ت به تسهيل روند صادرات و 

واردات خود بپردازد. 
در بخش ديگري از اين گ��زارش، برخي اقدامات 
 DTF كش��ورهايي ك��ه در گ��زارش 2010 امتي��از
)فاصله با ش��اخص اقتصادهاي پيشرو( آنها پايين تر 
از ايران بوده پرداخته اس��ت. به طور نمونه كشورهاي 
»آذربايجان، اوگاندا، فدراسيون روسيه، تاجيكستان، 
بوتس��وانا، مالي، الئوس، نيجر، زامبيا، ماالوي، نپال، 
اوگان��دا« اقدام ب��ه الكترونيكي كردن سيس��تم هاي 
گمركي و سيس��تم انتقال اطالعات خ��ود كرده اند. 
همچنين كش��وري چون »قرقيزس��تان« توانس��ته 
ب��ه عضوي��ت اتحادي��ه اقتص��ادي اوراس��يا درآيد و 

كشورهايي چون »بالروس، ماالوي و قزاقستان« نيز 
سيستم بازرس��ي مبتني بر ريسك را اجرايي كردند. 
»قرقيزس��تان، روندا، بوركينافاس��و و قزاقستان« هم 
اق��دام به حذف برخي اس��ناد در چرخه تجارت خود 
كردند. »ساده س��ازي روند بازرس��ي گمركي« نيز از 
ديگر اقدامات اصالحي اس��ت كه از سوي كشورهايي 
چون » قرقيزستان، آذربايجان، رواندا، اوكراين، نيجر 
و بروندي« صورت گرفته اس��ت. كش��ورهايي چون 
»س��احل عاج، بوركينافاسو، رواندا و اوگاندا« نيز اقدام 
به ايجاد پنجره واحد كردند. »بهبود ارتباطات حمل 
و نقلي« ه��م در زمره اقدامات اصالحي قرار دارد كه 
از سوي كشورهايي چون »ماالوي، جمهوري آفريقاي 
مركزي و قزاقستان« مورد توجه قرار گرفته است. در 
نهايت كشوري چون روس��يه نيز براي روند تسهيل 
در تجارت فرامرزي خود اقدام به گش��ايش يك بندر 

جديد كرده است. 

 پيشنهادهاي اصالحي 
براس��اس اين تحليل براي ارتقاي جايگاه كشور 
در ش��اخص تجارت فرامرزي و تس��هيل فرآيندهاي 
تج��ارت خارجي بايد يكس��ري اقدامات اصالحي در 
دس��تور كار دولتمردان ايراني قرار گيرد كه به شرح 
زير اس��ت: 1- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف 
اس��ت با تش��كيل كارگروهي مرك��ب از نمايندگان 
وزارتخانه ه��اي صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، جهاد 
كش��اورزي، نيرو، ات��اق بازرگاني، صناي��ع، معادن و 
كش��اورزي ايران و حسب مورد س��اير دستگاه هاي 
مرتب��ط، ظرف ۶ ماه پس از اب��الغ تصويبنامه مورد 
نظر ضمن ارائه پيش نويس هاي اصالحي يا جايگزين 
در خص��وص قوانين و مق��ررات محدودكننده حوزه 
تج��ارت فرامرزي به مراجع قانون��ي، الزامات كاهش 
اس��ناد مورد ني��از در تجارت فرامرزي را بررس��ي و 
راهكاره��اي عمليات��ي موض��وع را در قال��ب برنامه 
عملياتي زمانبندي ش��ده ش��امل اقدامات مورد نياز 
توس��ط دس��تگاه هاي مرتبط با موض��وع و الزامات 
الزم را ب��ه مراج��ع قانوني ذي ص��الح آن ارائه كند. 
2- وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مكلف اس��ت 
با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و 
امور اقتصادي و دارايي )گمرك جمهوري اس��المي 
ايران(، براي بهبود كيفيت ارائه خدمات الكترونيكي 
توسط دستگاه هاي ذي ربط در حوزه تجارت خارجي 
و داخلي، بهبود كيفيت زيرس��اخت هاي ارتباطي را 
در اولوي��ت برنامه كاري خود قرار داده و ظرف س��ه 
ماه پس از ابالغ اين تصويبنامه نسبت به ارائه برنامه 
عملياتي زمانبندي شده در خصوص موضوع مذكور 
اقدام كند. 3- س��ازمان هاي ملي اس��تاندارد ايران، 
حفاظ��ت محيط زيس��ت و جهاد كش��اورزي مكلف 
هستند با رويكرد تسهيل در فرآيند تجارت فرامرزي 
نس��بت به بازنگري در ش��يوه هاي بررس��ي كيفيت 

كاالهاي تجاري اقدام كنند.

رعايت دو الزام براي توسعه بخشيآغاز فصل جديد همكاري ها
صنع�ت|  وزي��ر صنعت، معدن و تجارت كش��ورمان ك��ه در راس يك هيات 
عالي رتبه سياسي، اقتصادي و تجاري به عشق آباد سفر كرده است، پنج شنبه شب 
با وزير خارجه تركمنس��تان ديدار و با او در م��ورد زمان بهره برداري از پل مرزي 

سرخس گفت وگو كرد. 
ب��ه گ��زارش ش��اتا،   آمادگي و ت��داركات براي س��فر آتي »حس��ن روحاني« 
رييس جمهور ايران به تركمنستان در فروردين ماه سال 97 و نيز آغاز بهره برداري 
برخ��ي طرح هاي زيربنايي به خصوص طرح پل »سرخس-س��رخس« در منطقه 
مرزي دو كش��ور و نيز فعال س��ازي هر چه بيش��تر فعاليت خط راه آهن »ايران-

تركمنستان-قزاقس��تان«، همكاري ه��ا در زمينه انرژي، توس��عه تعامالت فعاالن 
بخش خصوصي دو كش��ور و برگزاري اجالس كميس��يون مشترك همكاري هاي 
اقتص��ادي دو كش��ور در عش��ق آباد از ديگ��ر موضوعات مح��وري مالقات محمد 

شريعتمداري با وزير خارجه تركمنستان بود. 
در عي��ن حال وزي��ر صنعت، معدن و تج��ارت و وزير خارجه تركمنس��تان با 
تاكي��د ب��ر پايبندي به اصول روابط حس��ن همج��واري و همكاري ه��اي متقابل 
مفيد بر وجود ظرفيت هاي عظيم ايران و تركمنس��تان جهت ارتقا هر چه بيش��تر 
مناسبات همه جانبه و همكاري هاي بلندمدت بين دو كشور همجوار تاكيد كردند. 
محمد ش��ريعتمداري همچنين در حاش��يه اين س��فر در مراسم افتتاحيه رسمي 
 محل جديد دفتر ش��عبه »بانك صادرات ايران« در عش��ق آباد و مجتمع ش��ركت 
»ايران خودرو« در پايتخت تركمنس��تان و نيز سفارت ايران در عشق آباد با برخي 
تج��ار كش��ورمان ديدار كردند. وزير صنع��ت، معدن و تجارت اي��ران در ديدار با 
رييس جمهوري تركمنس��تان گفت: فصل جديد مناسبات همه جانبه دو كشور با 
س��فر آتي دكتر حسن روحاني در فروردين ماه سال 97 به عشق آباد در راه است. 
محمد ش��ريعتمداري در اين ديدار دو جانبه طيف وس��يعي از مسائل روند فعلي 
و دورنماي روابط و همكاري هاي همه جانبه بين »تهران« و »عش��ق آباد« را مورد 

بحث قرار داد. 
او افزود: تهران مصمم به گس��ترش روابط و همكاري همه جانبه و بلندمدت با 
عش��ق آباد است و اميدواريم در آينده فصل جديدي در مناسبات دوستانه بين دو 

كشور شاهد اتفاقات نو و چشمگيري باشيم. 

تجارت|  اعضاي هيات تجاري ايران كه به سرپرس��تي مس��عود خوانساري نايب 
ريي��س اتاق ايران، محمدج��واد ظريف وزير امور خارجه كش��ورمان را در س��فر به 
كش��ورهاي صربستان، بلغارستان، كرواسي و بوس��ني همراهي مي كنند در سومين 
كش��ور با كارآفرينان و بازرگانان كرواسي ديدار كردند. همچنين رييس اتاق تهران و 
وزير امور خارجه كشورمان بر لزوم توسعه مبادالت بانكي، تسهيل رفت وآمد بين دو 
كشور تاكيد كردند. به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران؛ نايب رييس اتاق ايران در اين 
ديدار از تقويت فعاليت هاي اقتصادي سخن گفت. مسعود خوانساري اظهار كرد: اتاق 
ايران، تقويت اركان فعاليت هاي اقتصادي با كرواسي را بر پايه ظرفيت هاي موجود بين 
دو كش��ور برنامه ريزي كرده و در اين برنامه ريزي حوزه هاي خدمات فني مهندس��ي، 
صنايع غذايي، تجهيزات پزشكي، انرژي، پتروشيمي، منسوجات، ساختمان و فناوري 
و مخابرات را در اولويت قرار داده است.  او با تاكيد بر اينكه تبادل هيات هاي تجاري 
مهم ترين ركن تقويت مبادالت تجاري دو كشور است، ابراز اميدواري كرد و افزود: با 
هماهنگي و برنامه ريزي اتاق هاي ايران و كرواس��ي، ساالنه يك هيات تجاري بين دو 
كش��ور مبادله شود. رييس اتاق تهران همچنين اظهار كرد: تجارت جز با نقل وانتقال 
پول انجام نمي شود و اين مهم نيز جز با روابط منسجم بانكي و مقامات عالي رتبه دو 
كشور ميسر نمي شود. از اين رو بايد توسعه روابط بانكي دو كشور در دستور كار قرار 
بگيرد.  به گفته خوانس��اري با تالش هاي ظريف وزير ام��ور خارجه ايران زمينه هاي 
برقراري ارتباط مس��تقيم بانك هاي مركزي و خصوصي ايران و كرواسي مهيا شده و 

اميد است اين مساله به همكاري منجر شود. 
او همچنين به تجار و كارآفرينان كروات پيش��نهاد داد كه براي توليد كاال با برند 
مشترك و صادرات آنها به كشورهاي پيراموني، شركت هايي با سرمايه گذاري مشترك 
تاسيس كنند. ضمن اينكه همكاري در زمينه حمل ونقل نيز از جمله اولويت هاي اتاق 
ايران در همكاري با بخش خصوصي كرواس��ي است و طرف هاي كروات مي توانند در 
اي��ن زمينه براي همكاري اقدام كنن��د. در ادامه محمدجواد ظريف وزير امور خارجه 
كش��ورمان گفت: اين واقعيت كه براي س��ومين بار در طول چند ماه گذشته جلسه 
مش��ترك كارآفرينان و بازرگاني ايران و كرواس��ي برگزار شده، نشان دهنده اهميت 
ابتكاري است كه در مه  201۶ توسط رييس جمهور كرواسي در سفر به ايران ارائه شد 

و آن حضور هيات بزرگ اقتصادي در اين سفر بود.
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شرح
هزينه انطباق اسنادي )دالر(هزينه انطباق مرزي )دالر(زمان انطباق اسنادي )ساعت(زمان انطباق مرزي )ساعت(

رتبه بيشترينكمترينرتبه ايرانبيشترينكمترين
رتبه بيشترينكمترينايران

رتبه بيشترينكمترينايران
ايران

كرانه باختري صادرات
180010عراق1۶اردن111819عراق47بحرين50419عراق2ارمنستان13321قزاقستان۶و غزه

100010مصر 0قزاقستان93۶.۶17پاكستان0قزاقستان32421افغانستان2ارمنستان24019مصر2قزاقستانواردات

DB2018 – جدول 1( جايگاه تجارت فرامرزي ايران در مقايسه با مناطق اقتصادي(
كشورهاي پيشروOECD با درآمد باالخاورميانه و شمال آفريقاايران

صادرات

0 )17 اقتصاد(101۶2.۶12.7زمان انطباق مرزي )ساعت(

1.0 )25 اقتصاد(12074.32.4زمان انطباق اسنادي )ساعت(

0.0 )19 اقتصاد(5۶54۶4.4149.9هزينه انطباق مرزي )دالر(

0.0 )19 اقتصاد(125243.۶35.4هزينه انطباق اسنادي )دالر(

واردات

0.0 )21 اقتصاد(141112.38.7زمان انطباق مرزي )ساعت(

1.0 )30 اقتصاد(19294.53.5زامان انطباق اسنادي )ساعت(

0.0 )27 اقتصاد(۶۶0540.7111.۶هزينه انطباق مرز )دالر(

0.0 )30 اقتصاد(1972۶۶.225.۶هزينه انطباق )دالر(
 



 Sat. March  3. 2018  1054   شنبه  12 اسفند 1396     14جمادي الثاني 1439  شماره   
energy@taadolnewspaper.ir  66420769 

15 نفت و انرژي
واردات نفت آسيا از ايران 

افزايش يافت
تس�نيم| آماره��اي دولتي و كش��تيراني نش��ان 
مي دهد واردات نفت ۴ مشتري عمده آسيايي از ايران 
در ماه ژانويه نسبت به يك سال قبل 3.3درصد رشد 

داشته است. 
ب��ه گ��زارش رويت��رز، در حال��ي ك��ه جهش در 
واردات نف��ت چين از ايران كاهش خريد 3 مش��تري 
آس��يايي ديگر را جبران كرده است، آمارهاي دولتي 
و كش��تيراني نش��ان مي دهد واردات نفت ۴ مشتري 
عمده آس��يايي از ايران در ماه ژانويه نس��بت به يك 
س��ال قبل 3.3درصد رشد داش��ته و به باالترين رقم 
3 ماه گذش��ته رسيده است. كش��ورهاي چين، هند، 
ژاپن و كره جنوبي در ماه ژانويه مجموعا 1.70 ميليون 
بشكه در روز از ايران نفت خريدند كه باالترين رقم از 
اكتبر سال گذشته تاكنون بوده است. اين رقم اندكي 
بيش از متوس��ط 1.67ميليون بشكه يي است كه اين 
۴ كشور در س��ال 2017 از ايران خريداري كرده اند. 
ايران كه با احتمال تشديد تحريم هاي امريكا و خروج 
اين كش��ور از برجام مواجه اس��ت، در تالش است با 
ارائه تخفيف هايي مش��تريان آس��يايي اش را به خريد 

نفت بيشتر از خود مجاب كند. 

 مايكروسافت
خورشيدي مي شود 

ايسنا| غول نرم افزاري مايكروسافت 100درصد از 
برق توليد پروژه انرژي خورشيدي 60 مگاواتي شركت 
»سان س��يپ« را به مدت 20 سال براي فعاليت هاي 

ديتاي خود در سنگاپور خريداري خواهد كرد. 
پروژه »سان سيپ« شامل مجموعه يي از پنل هاي 
خورشيدي اس��ت كه روي صدها بام در سراسر شهر 
س��نگاپور نصب ش��ده اند. به گفته كريس��تين بالدي 
مديركل اس��تراتژي زيرس��اخت اب��ري و معماري در 
مايكروس��افت، اين توافق نخس��تين ق��رارداد انرژي 
تجديدپذير مايكروس��افت در آسيا و سومين قرارداد 

انرژي پاك بين المللي اين شركت است. 
مايكروس��افت اعالم كرده امس��ال از هدف تامين 
۵0درصد از نيروي ديتاس��نتر جهان��ي خود با انرژي 
تجديدپذي��ر فرات��ر خواه��د رفت. براس��اس گزارش 
رويترز، اين شركت ها اعالم كرده اند پروژه خورشيدي 
مذكور در دس��ت س��اخت اس��ت و تا پايان امس��ال 

عملياتي مي شود. 

آغاز به كار نخستين نمايشگاه 
بين المللي توربين و ژنراتور

باش�گاه خبرنگاران جوان| نخستين نمايشگاه 
تخصص��ي بين المللي توربين، ژنراتور و ماش��ين هاي 
دوار ب��ا حض��ور مقام��ات وزارت نيرو، ش��ركت مادر 
تخصصي ب��رق حرارتي و برخي مقامات ديگر آغاز به 

كار كرد. 
در اين نمايش��گاه بيش از يك صد شركت از 11 تا 
1۴ اسفند ماه جديدترين توليدات، تجهيزات، صنايع 
و خدم��ات خ��ود را در محل دايمي نمايش��گاه هاي 
بين المللي تهران به نمايش گذاشتند و در آن عالوه بر 
ش��ركت هاي داخلي شركت هايي از كشورهاي ايتاليا، 
هلند، آلمان، انگلس��تان، ژاپن، بلژيك، تايوان و چين 

نيز حضور دارند. 
آش��نايي با نوين ترين توليدات و پيش��رفت هاي 
روز  فن��اوري  و  اطالع��ات  تب��ادل  ح��وزه،  اي��ن 
بي��ن  مش��اركت كنندگان و متخصص��ان آش��نايي 
ش��ركت كنندگان و بازديدكنن��دگان ب��ا آخري��ن 
دس��تاوردهاي عرضه ش��ده در بخش سيستم هاي 
توربي��ن، ژنراتور و ماش��ين هاي دوار، ايجاد ارتباط 
مس��تقيم بين  توليدكنن��دگان و مصرف كنندگان، 
ايجاد فرصت هاي سرمايه گذاري، ايجاد فرصت هاي 
اشتغال زايي و بازاريابي و همچنين توسعه صادرات 
مهم ترين اه��داف برگزاري نخس��تين نمايش��گاه 
تخصصي بين المللي توربين، ژنراتور و ماش��ين هاي 

دوار است.
همزمان با اين نمايش��گاه كنفرانس بين المللي 
ژنراتورها ني��ز با حضور نمايندگاني از كش��ورهاي 

انگلستان، ايتاليا، نيجريه و هلند برگزار مي شود.

كوتاه از دنياي انرژي

گزارش »تعادل« از روز پاياني همايش ديپلماسي آب و فرصت هاي هيدروپليتيك غرب آسيا 

راهكارهايي داخلي براي عبور از بحران آب

تحليلگران پيش بيني كردند

روند صعودي اما چارچوب مدار طالي سياه در 2018
ايس�نا| تحليلگران در نظرس��نجي رويت��رز پيش بيني كردند 
قيمت نفت امس��ال رش��د مستمري خواهد داش��ت اما روند رشد 
آن به دليل افزايش توليد ش��يل امري��كا در برابر محدوديت عرضه 
اوپك محدود خواهد ماند. در نظرس��نجي رويترز از 37 اقتصاددان 
و تحليلگر پيش بيني شد، نفت برنت در سال 201۸ به 63 دالر در 
هر بشكه مي رس��د كه اندكي باالتر از قيمت 62.37 دالر است كه 

در نظرسنجي ماه گذشته پيش بيني شده بود. 
به گفته اشلي پترسون از شركت »استارتاس ادوايزرز«، سطح 

پايبن��دي اوپك به محدوديت عرضه و روند رش��د توليد ش��يل 
امريكا احتماال اصلي ترين عوامل تاثيرگذار بر قيمت نفت در سال 
201۸ خواهند بود. قيمت ها احتماال در س��ال 201۸ نسبت به 
سال 2017 نوسان بيشتري خواهند داشت كه به دليل ترديدها 

نسبت به روند رشد امريكاست. 
توليد نفت امريكا كه در حال حاضر باالي 10ميليون بش��كه 
در روز اس��ت، امسال ممكن اس��ت از مرز 11 ميليون بشكه در 

روز عبور كند. 

به گفته كايلين بيرچ تحليلگر واحد اطالعات اكونوميست، بازار 
نفت شاهد حضور شركت هاي خصوصي امريكايي است كه بسياري 
از آنها از هزينه هاي پايين توليد نسبت به نقاط ديگر سود مي برند 

و در نتيجه امريكا همچنان يك بازيگر مهم خواهد ماند. 
در اين بين آمار بخش تحقيقاتي اوپك در ماه جاري نشان داد، 
اين س��ازمان صادركننده نفت در حال رسيدن به هدف خود براي 
بازگرداندن س��طح ذخاير كشورهاي صنعتي به ميانگين پنج ساله 
است. اعضاي اوپك به همراه شماري از توليدكنندگان خارج از اين 
سازمان شامل روسيه موافقت كرده اند سطح توليدشان را مجموعا 
حدود 1.۸ميليون بش��كه در روز محدود كنند. اين توافق از ژانويه 
سال گذشته آغاز شده و قرار است تا پايان امسال ادامه پيدا كند. 
عربستان سعودي هفته گذش��ته اعالم كرد، اميدوار است اوپك 
و متحدانش تعديل روند كاهش توليد را از س��ال آينده آغاز كنند 

و يك چارچوب همكاري دايمي براي تثبيت بازارهاي نفت پس از 
پايان توافق فعلي ايجاد كنند. به گفته تحليلگران بدون يك خروج 
تدريجي از توافق ذخاير جهاني ممكن اس��ت به  شدت كاهش پيدا 
كرده و باعث افزايش قيمتي شوند كه تبعات منفي خواهد داشت. 
تولي��د نفت در ونزوئال كه يكي از اعضاي اوپك بوده و با بحران 
اقتصادي دست و پنجه نرم مي كند، به پايين ترين ميزان در بيش از 
20 سال گذشته سقوط كرده و كمك كرده محدوديت عرضه اوپك 

فراتر از 1.2ميليون بشكه در روز توافق اوليه اين سازمان شود. 
انتظ��ار مي رود، رش��د تقاضا از س��وي اقتصادهاي آس��يايي به 
خص��وص چين بخش��ي از افزايش عرض��ه امري��كا را جذب كند. 
پيش بيني مي ش��ود قيمت نفت س��بك امريكا در س��ال 201۸ به 
۵۸.۸۸دالر برس��د ك��ه باالت��ر از ۵۸.11دالر پيش بيني ش��ده در 

نظرسنجي ژانويه رويترز است. 

گروه انرژي|مهدي نيكويي|
هفته گذشته، دانشگاه خوارزمي ميزبان همايش »ديپلماسي آب و فرصت هاي 
هيدروپليتي�ك غرب آس�يا« بود؛ با اي�ن حال، همايش در دانش�كده جغرافياي 
دانش�گاه خوارزمي برگزار ش�د و حتي سياس�تمداران و ديپلمات هاي حاضر در 
آن، اصرار داش�تند كه مش�كل اصلي آب كش�ور، مديريت و مصرف نادرس�ت و 

بسياري رويه هاي داخلي است و نه ديپلماسي. در بعدازظهر چهارشنبه كه ساعات 
پاياني اين همايش بود، قاس�م عزي�زي و جواد اطاعت از دانش�گاه هاي تهران و 
شهيدبهش�تي به مسائلي اش�اره كردند كه تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته 
بود. عزيزي اظهار داشت كه ايران به دليل شرايط بحراني و ويژه خود، نمي تواند از 
بسياري از تجربيات كشورهاي ديگر در حوزه آب استفاده كند و نياز به مديريت 

ويژه خود دارد. اطاعت نيز در برجس�ته ترين بخش سخنان خود، هشدار داد كه 
ايران با آنكه كش�ور كم درآمدي نيس�ت، مانند كشورهاي كم درآمد از منابع آبي 
خود اس�تفاده مي كند و حجم قابل توجه�ي از آب را به جاي بخش هاي صنعت و 
شرب، صرف كشاورزي مي كند. مشروح صحبت هاي آنها و راهكارهاي شان براي 

عبور از بحران آب را در زير مي توانيد بخوانيد. 

قاسم عزيزي استاد اقليم شناسي دانشگاه تهران مطرح كرد

اقليم بخصوص ايران نيازمند الگوي آبي بخصوص
كره زمين در طول عمر خود نوسان هاي دمايي زيادي را از سر گذرانده 
اس��ت كه وقوع 2 عصر يخبندان در ميليون ها س��ال  قبل از شديدترين 
نمونه هاي آن به ش��مار مي روند. با اين حال زمان هايي هم وجود داشته 
اس��ت كه دماي هوا بس��يار گرم بوده و هر يك از اين عصرها باعث تغيير 
و تحوالتي اساسي در زندگي ساكنان گياهي و حيواني زمين شده است. 
آخرين دوره سرمايي كره زمين كه البته به اندازه عصر يخبندان شديد 
نبود و تنها باعث كاهش دماي چند درجه يي در كره زمين شد، سال هاي 
19۵0 تا 1960 بوده اس��ت. با اين تفاسير بايد گفت كه تغيير اقليم يك 
ويژگي بديهي طبيعت اس��ت و بايد براي س��ازگاري با آن تالش كرد. اما 
مشكل آنجاست كه انسان نيز در تغيير اقليم كره زمين دخالت مي كند و 
با افزايش گازهاي گلخانه يي باعث گرم تر شدن زمين شده است؛ به طوري 
ك��ه آمارها حكايت از آن دارند كه از س��ال 1960 تاكنون زمين همواره 
گرم تر و گرم تر ش��ده تا اكنون به مرحله يي از تاريخ كره زمين برسيم كه 

ركورد گرما شكسته شود. 
در اي��ن ميان ايران يكي از كش��ورهايي بوده كه تغيي��رات زيادي از 
افزايش دما را متحمل شده است. به طور مثال در 60 سال گذشته دماي 
هواي تهران در كمترين س��اعات ش��بانه روز ۴ درجه افزايش يافته است. 
اين س��خن به معناي آن است كه در شب هاي امسال، دماي هوا ۴درجه 
گرم تر از شب هاي 60سال پيش است. در اين ميان افزايش دما همراه با 
كاهش بارندگي ها بوده و وضعيتي اضطراري براي كشور ايجاد كرده است؛ 
به طوري كه بارش در بخش هاي غربي و شمال غربي كشور و در شهرهايي 
مانند خوي، تبريز و كرمانش��اه، فعاليت هاي عادي مردم را هم با اختالل 
روبه رو كرده اس��ت. عالوه بر كاهش بارش، ش��اهد آن هستيم كه الگوي 
بارندگي هم تغيير كرده اس��ت و به عنوان مثال در غرب و ش��مال غرب 
كش��ور به جاي آنكه بيشترين بارش ها در پاييز اتفاق بيفتد، در زمستان 
نزول مي كنند. چنين ش��رايطي نياز به سازگاري فعاليت هاي ما با اقليم 
جدي��د را اجتناب ناپذير مي كند، چرا كه حتي اگر بارش ها كاهش نيافته 
بود و دماي هوا هم تنها 2 درجه افزايش يافته بود، به دليل تبخير بيشتر 
و افزايش نياز به آب شرب، تامين آب، كار دشوارتري نسبت به دهه ها و 

سال هاي گذشته بود. 
اما در ايران نه تنها خود را با شرايط و اقليم جديد سازگار نكرده ايم، 
بلكه رفتارها و اقدامات نامناسب ما باعث آن شده تا وضعيت وخيم تري 
هم ايجاد شود. به عنوان مثال بررسي ها از خشك شدن درياچه پريشان 
)در ش��هر كازرون( حاكي از آن است كه اين اتفاق هيچ ربطي به تغيير 
اقليم ندارد و به طور مس��تقيم ناش��ي از فعاليت هاي نادرس��ت انساني 
در دش��ت هاي باالدستي بوده است. درياچه پريش��ان همواره حوزه يي 
پايين دس��تي بوده كه آب هاي مازاد دشت هاي باالي آن روي هم جمع 
مي شدند و يك زيستگاه طبيعي ايجاد مي كردند و البته منابع آبي قابل 
اتكايي هم براي اس��تفاده باقي مي گذاشتند. با اين حال استفاده بيش 
از حد از آب در دش��ت هاي باالدستي درياچه پريشان به همراه افزايش 

تع��داد چاه هاي غيرمجاز و برداش��ت هاي بي رويه، باعث كاهش ورودي 
اين درياچه ش��د و آن را خش��ك كرد. چنين وضعيت��ي در تمام نقاط 
كش��ور وجود داشته است و همراه با افزايش جمعيت، استفاده نادرست 
از آب نيز ش��دت بيش��تري پيدا كرده است. در س��ال 1300، ايران ۸ 
ميليون جمعيت داش��ت و سهم سرانه كش��ور از آب هاي تجديدپذير، 
13000مترمكعب بود. اما اكنون و با جمعيت ۸0ميليون، س��هم سرانه 
از آب ه��اي تجديدپذير تنها 1300مترمكعب اس��ت و با اين حال هنوز 
بحران آب را جدي نمي گيريم. بايد به اين موضوع توجه كنيم كه حتي 
اگر جهان در حال خشك شدن باشد و بارش ها هم افزايش يابند، ايران 
به دلي��ل موقعيت خاص جغرافيايي خود با تامين آب مش��كل خواهد 
داشت. اين به معناي آن است كه ما حتي نمي توانيم از راهكارهاي آبي 
كشورهاي ديگر هم الگوبرداري كنيم و بايد مديريت ويژه خود را داشته 
باشيم. اگر مشكل آبي خود را به رسميت شناخته و مديريت ويژه خود 
را هم در پيش بگيريم و در عمل، باور خود به بحران آب را نشان دهيم، 
آن گاه مي توان به عبور از بحران پيش رو اميدوار بود. در اين بين بايد به 
مسووليت هاي ملي و جهاني خود بينديشيم و تنها به صورت بخشي يا 
تك بعدي يا حتي خودخواهانه به مسائل نگاه نكنيم. از نظر من مهم ترين 
اقدامي كه مي توان انجام داد، شروع آموزش از مسووالن است. هم اكنون 
دانش زيست محيطي مسووالن و نمايندگان مجلس بسيار اندك است و 
در هنگام تصميم گيري هاي خود، مسائل آبي و زيست محيطي را در نظر 

نمي گيرند. همه آنها بايد به چنين دانشي برسند. 

جواد اطاعت استاد جغرافياي انساني دانشگاه شهيد بهشتي عنوان كرد

تخصيص آب به كشاورزي در ايران مشابه كشورهاي كم درآمد
فارغ از ميزان منابع آب در دسترس، شيوه استفاده از آن در كشورهاي 
مختل��ف از اهمي��ت بااليي برخوردار ب��وده و نقش مهم��ي در آينده ايفا 
مي كند. در كشورهاي با درآمد باال، بيشتر منابع آبي صرف صنعت مي شود 
)۴3درصد( و س��هم كش��اورزي تنها ۴2درصد است. اين شكل تخصيص 
باعث مي ش��ود كه 1۵درصد از منابع، براي مصرف ش��رب شهروندان باقي 
بماند. اما در برخي كشورها شاهد آن هستيم كه حتي با وسواس بيشتري 
آب را به بخش كش��اورزي تخصيص مي دهند. به عنوان مثال، مصرف آب 
در كشاورزي و صنعت كشوري مانند كانادا به ترتيب 12درصد و 62درصد 
اس��ت به اين صورت، 26درصد از آب اين كشور به مصرف شرب مي رسد. 
در كش��ورهايي كه درآمد متوسط دارند، جايگاه صنعت و كشاورزي تغيير 
قابل توجهي مي كند و مصرف 7۸درصدي آب در بخش كش��اورزي باعث 
مي ش��ود كه تنها 1۴درصد آب براي صنعت و ۸درصد براي مصرف شرب 
باق��ي بماند. اما در كش��ورهايي ك��ه درآمد پاييني دارن��د، گاهي بيش از 
90درصد آب به مصرف كشاورزي مي رسد و صنعت و شرب در تنگنا قرار 
مي گيرند. از اين نظر، مي توان با قاطعيت گفت كه ايران با منابع آبي خود 

مانند كشورهاي كم درآمد رفتار مي كند. 
اين شيوه مصرف آب در كشاورزي و سازگار نشدن آن با اقليم خشك، 
مش��كالت اقتصادي و اجتماعي و زيس��ت محيطي فراواني به دنبال داشته 
اس��ت كه نمونه آن به وضوح در زاينده رود مش��اهده مي شود. در دوره هاي 
بلندمدت اس��تان اصفهان و حوزه زاينده رود، شاهد آن هستيم كه كاهش 
بارش، افزايش دما و كاهش بارش برف باعث ش��ده اند تا حجم ورودي آب 
به س��د زاينده رود سقوط چش��مگيري در چند دهه اخير داشته باشد. در 
اين ميان، هر س��الي كه اين خشكسالي، شدت بيشتري يافته، كشاورزي 
بيش از س��اير بخش ها آسيب ديده است و مصرف آب براي بخش شرب و 
بخش صنعت در ۵۵ سال اخير، تغيير چنداني نكرده است. حتي شاهد آن 
هستيم كه مصرف آب در صنعت با كاهش نسبي همراه بوده است. شدت 
گرفتن خشكس��الي و كاهش آب  زاينده رود منجر به آن شده تا برداشت از 
آب هاي زيرزميني ش��دت بيش��تري يافته و بر وخامت اوضاع افزوده شود. 
مقايس��ه آمارهاي سال ۸۵ تا 90، حاكي از آن است كه همزمان با افزايش 
تعداد حلقه هاي چاه در حوزه زاينده رود از ۴0 هزار حلقه به ۵0 هزار حلقه، 
متوس��ط عمق هر چاه نيز از ۴0 متر به ۴۵ متر رس��يده است تا نگراني از 
آسيب به سطح ذخاير زيرزميني آب به بيشترين حد ممكن برسد. از طرفي 
اين آمارها كه به صورت ميداني و به وس��يله محقق جمع آوري شده است، 
حاكي از آن است كه 97درصد چاه هاي احداث شده جديد، براي تامين آب 

در حوزه كشاورزي بوده اند. 
اما ادامه اين وضعيت، همان طور كه پيش از اين، باعث متروكه شدن 
شهر مبتني بر كشاورزِي ورزنه شده است، باعث ادامه مهاجرت هاي ساكنان 
اطراف زاينده رود و بحران هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي فراوان 
ديگر خواهد ش��د، ضمن آنكه آسيب ها تنها به كشاورزي استان اصفهان 
وارد نش��ده و حتي ش��اهد آن هس��تيم كه با از بين رفت��ن جاذبه هاي 

گردش��گري طبيعي استان، تعداد گردشگران نيز كاهش يافته است. اين 
وضعيت مصرف آب در ايران، دقيقا مصداق آن ضرب المثل است كه »بر 
احوال آن مرد بايد گريست كه دخلش بود نوزده و خرج بيست.« اما براي 
اصالح اين وضعيت اقدام هايي امكان عملياتي شدن دارند كه تغيير الگوي 
مصرف آب و انقالب در ش��يوه آبياري، در راس آنها قرار مي گيرد. عالوه 
بر آن، تغيير الگوي كش��ت و جلوگيري از برنجكاري در استان اصفهان و 
اكثر استان هاي ديگر كشور نيز اثربخش خواهد بود. افزايش بهره وري در 
مص��ارف آب بخش هاي مختلف، توجه به بازچرخاني آب، كاهش ميزان 
برداش��ت از آب هاي زيرزميني و توجه به حقابه تاالب ها از ديگر اقداماتي 
است كه نتايج مثبتي در پي خواهند داشت به ويژه مانع از وخيم تر شدن 
بحران ريزگردها مي شوند. جلوگيري از ورود آلودگي به منابع آبي، احياي 
مديريت يكپارچه و توجه به ظرفيت خودپااليي آب از موارد ديگري است 
كه بايد در دس��تور كار قرار بگيرد. درنهاي��ت نيز، هدايت مهاجرت ها به 
س��مت س��واحل جنوبي و اس��تقرار صنايع و جمعيت در حاشيه درياي 
عمان، نجات بخش خواهد بود. در اين صورت، نياز به سرمايه گذاري هاي 
سنگين و استفاده از آب شيرين كن است كه البته تجربه ژاپن، عربستان، 
امارات متحده عربي و البته چند شركت بين المللي بزرگ مانند زيمنس و 
جنرال الكتريك، حكايت از احتمال باالي موفقيت ايران در استفاده از آب 
دريا دارد. اين موضوع نيز كه از 13 شهر بزرگ جهان، 10شهر در مناطق 
ساحلي واقع شده اند، نشان مي دهد كه ايران براي عبور از بحران آب، بايد 

نگاه دقيقي به ظرفيت هاي توسعه در سواحل داشته باشد. 

آگهي فقدان سند مالكيت
خان��م زه��را اميري بموجب وكالت ش��ماره 212۴۸ مورخ 96/10/23 دفتر خانه 907 ته��ران كه وكالتنامه فوق 
برابر نامه ش��ماره 1396۸۵6۵670000319 مورخ 96/12/2 دفترخانه 907 تهران مورد تائيد قرار گرفته اس��ت 
و از طرف س��ميرا قرباني باس��تناد دو برگ استشهاديه مصدق ش��ده كه امضاء شهود آن ذيل شماره رمز تصديق 
66۸990 مورخ 96/10/3 و شناسه يكتا 1396021۵۴۴09000216 دفتر خانه 2۵ شهريار به تائيد رسيده است 
مدعي فقدان س��ند مالكيت شش��دانگ آپارتمان واقع در طبقه سوم به مساحت ۵9/۵1 مترمربع كه مقدار 1/۵9 
دسيمتر مربع آن بالكن است قطعه پنج تفكيكي بانضمام ششدانگ انباري واقع در طبقه همكف به مساحت 2/20 
دس��يمتر مربع قطعه پن��ج تفكيكي پالك 791۴ فرعي از ۴7 اصلي مف��روز از 3377 فرعي از اصلي مذكور ذيل 
ثبت 11۸299 صفحه 12 دفتر 691 به نام مجيد ثمري ثبت و س��ند به ش��ماره چاپي ۸9۵۸60- الف/ 77 صادر 
و تسليم شده است سپس برابر سند 11102 مورخ ۸7/0۵/2۸ دفترخانه 111 كرج به سميرا قرباني انتقال يافته 
اس��ت و برابر س��ند رهني 11103 مورخ ۸7/۵/2۸ دفتر خانه 111 كرج در رهن بانك مسكن قرار گرفته است و 
بعلت جابه جايي گرديده اس��ت لذا مراتب به اس��تناد تبصره يك ماده 120 آئين نامه اصالحي قانون ثبت در يك 
نوبت آگهي مي ش��ود تا چنانچه كس��ي مدعي انجام معامله نسبت به پالك فوق و يا وجود سند مالكيت نزد خود 
مي باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتباً به ضميمه سند معامله به اين اداره تسليم و 
رسيد دريافت نمايد در غير اين صورت اين اداره پس از انقضاي مدت مذكور و نرسيدن واخواهي نسبت به صدور 

سند المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
رئيس ثبت اسناد و امالك شهريار-سيدمرتضي موسوي- م الف/31310

گواهي حصر وراثت
آقاي محمد عطاردي فرد  داراي شناس��نامه ش��ماره 11796 به ش��رح دادخواست به كالس��ه ۴737 از اين شورا 
دادخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده ش��د كه ش��ادروان حميد عطاردي فرد به شناسنامه 
1۵9 در تاريخ 96/7/6 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته اند ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 
1- محمد عطاردي فرد ش.ش 11796 ت.ت 1362 پس��ر  2- مجي��د عطاردي فرد ش.ش 26777 ت.ت 136۵ 
پس��ر 3- افس��انه عطاردي فرد ش.ش: 3۸۵9 ت.ت 13۵7 دختر ۴ – زهرا حقير يك رنگ صفت ش.ش 313۵2 
ت.ت 133۵ همس��ر  اينكه با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
كس��ي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه از متوفي نزد آن باش��د از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. 
دبير شعبه 2 شوراي حل اختالف شهرستان شهريار- م الف /3130۵

گواهي حصر وراثت
آقاي غالمرضا سرنوش��ت داراي شناس��نامه شماره ۴900۴۸772۴ به ش��رح دادخواست به كالسه ۴6۴۸ از اين 
ش��ورا دادخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده ش��د كه شادروان علي سرنوشت به شناسنامه 
197 در تاري��خ 20/1/91 اقامت��گاه دائمي خود بدرود زندگي گفته اند ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به: 1-  غالمرضا سرنوشت ش.ش ۴900۴۸772۴ ت.ت 1372 پسر  2- معصومه درخشان ش.ش 206۸ ت.ت 
13۵1 همسر 3- سكينه يعقوبلو ش.ش 17 ت.ت 1323 مادر  اينكه با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس��ي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه از متوفي نزد آن باش��د از تاريخ نش��ر 

آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
دبير شعبه 2 شوراي حل اختالف شهرستان شهريار- م الف /31296

گواهي حصر وراثت
آقاي محمدرضا هاديان امرئي  داراي شناس��نامه ش��ماره ۴۵۵۸ به شرح دادخواست به كالسه ۴72۸ از اين شورا 
دادخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده ش��د كه شادروان تيمور هاديان امرئي   به شناسنامه 
2269 در تاريخ 96/10/22 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته اند ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به:1- س��يد محمود هاديان امرئي   ش.ش 22۵ ت.ت 1360 پس��ر  2- محمدرضا هاديان امرئي    ش.ش ۴۵۵۸ 
ت.ت 1366 پس��ر 3- الدن هاديان امرئي   ش.ش: ۵ ت.ت 13۵9 دختر ۴ – الله هاديان امرئي   ش.ش ۴ ت.ت 
13۵9 دختر  ۵- حميده ميري پور ش.ش: 13 ت.ت 1336 همس��ر اينكه با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس��ي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه از متوفي نزد آن باش��د از تاريخ 

نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
دبير شعبه 2 شوراي حل اختالف شهرستان شهريار- م الف /31290

آگهي ابالغ
وقت رس��يدگي و دادخواس��ت و ضمائم به ميكائيل پاشايي قزلكچي خانم هاس��ميك ماردروس پور، زلفعلي قاعد 

اميني هاروني، ضعيم شعباني قاضيكاليه
خواهان بهزاد كاكاوندي و نورزاده سليمانيان كن كوزان و رضا شريفي و عيسي فرضي بگلوئي و مجيد كرم نيا و ابوالقاسم 
غفاري خشكناب دادخواستي به طرفيت خوانده ميكائيل پاشايي قزلكچي، هاسميك ماردروس پور، زلفعلي قاعد اميني 
هاروني، ضعيم ش��عباني قاضيكاليه به خواس��ته اعتراض ثالث مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه: 
96099۸26۴0300737 شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/0۴/11 
ساعت 12:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول المكان 
بودن خواندگان ميكائيل پاشايي قزلكچي، هاسميك ماردروس پور، زلفعلي قاعد اميني هاروني، ضعيم شعباني قاضيكاليه 
و درخواس��ت خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي شود تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت 

نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حضور بهم رساند. 
متصدي امور دفتري دادگاه شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار –معصومه اميدي-م الف/31302

آگهي ابالغ
وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به مرتضي برزگر اميني فرزند ميرعلي

خواهان ابوالحس��ن داودوندي دادخواس��تي به طرفيت خوانده مرتضي برزگر اميني به خواسته صدور راي اعالمي 
مبني بر تاييد فس��خ مبايعه نامه مورخ 1393/9/10 و اس��ترداد مورد معامله ب��ه پالك ثبتي ۴۸/2۴12 و ابطال 
وكالتنامه شماره 19۴01 مورخ 93/9/1۵ دفترخانه شماره 766 تهران مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالسه: 96099۸26۴0201021 شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار ثبت و وقت رسيدگي 
مورخ 1397/0۵/23 س��اعت 10:30 تعيين كه حس��ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي 
مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار 
آگهي مي ش��ود تا خوانده مرتضي برزگر اميني ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش��ار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حضور بهم رساند. 
منشي شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار –رهيار رومياني-م الف/312۸9

آگهي ابالغ
وقت رس��يدگي و دادخواست و ضمائم به خواندگان 1- علي مسعود آقازماني 2- اكبر صادقي 3- عباس آقازماني 

۴- نرگس آقازماني
خواهان آقاي علي احمدي دادخواستي به طرفيت خواندگان 1- اصغر زعيم رحيم آبادي 2- علي مسعود آقازماني 
3- اكبر صادقي ۴- عباس آقازماني ۵- نرگس آقازماني به خواس��ته اعتراض ثالث مطرح كه به اين ش��عبه ارجاع 
و به ش��ماره پرونده كالسه: 96099۸26۴090137۴ ش��عبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار ثبت و 
وقت رس��يدگي مورخ 1397/03/0۸ ساعت 09:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خواندگان 1 - علي مسعود آقازماني 2- اكبر صادقي 3- عباس 
آقازماني ۴- نرگس آقازماني و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 

ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حضور بهم رساند. 
منش��ي دادگاه حقوقي ش��عبه نهم دادگاه عمومي )حقوقي( دادگس��تري شهرس��تان شهريار-قاس��م علي پور-م 

الف/31291

آگهي ابالغ
وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده: 1219/۴/96

حوزه ۴  وقت رسيدگي در روز: شنبه  مورخ: 97/01/1۸ ساعت: 11/۴۵ صبح 
خواهان: يحيي بخشايشي به وكالت از اميدرضا دوست عليزاده شوكي

خوانده: 1- مهدي عيني 2- رسول جعفري
خواسته: مطالبه وجه سفته

 خواهان دادخواس��تي تس��ليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده 
و وقت رس��يدگي تعيين ش��ده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و 
به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا 
خوانده از تاريخ نش��ر آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حضور بهم رساند چنانچه نياز به 

آگهي مجدد داشته باشد فقط يك نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود.
دبير حوزه ۴ شوراي حل اختالف شهريار - م الف/31209

آگهي ابالغ وقت رسيدگي
شماره پرونده: 76۵/۸/96 

خواهان: پريا تقي زاده 
خوانده: علي كريمي 

موضوع پرونده: مطالبه نفقه
ساعت 16/30 ماه 1   سال 97   وقت رسيدگي در روز: 19 

محل حضور: س��اختمان شوراي حل اختالف شهرستان ش��هريار واقع در ابتداي شهرك اداري- طبقه دوم حوزه 
هشتم

با توجه به دادخواس��ت تقديمي كه جهت رس��يدگي به ش��عبه حل اختالف حوزه هش��تم شهريار ارجاع گرديده 
و به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ي مدني 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهي و اطالع از مفاد آن 
به حوزه هش��تم حل اختالف ش��هريار مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود و رويت ضمائم در موعد مقرر در 

جلسه رسيدگي حاضر گردد.
رئيس حوزه هشتم حل اختالف شهريار - م الف/309۸9

 اجرائيه
مشخصات محكوم له:

نام پدر: محمدرسول    نام: اكبر    نام خانوادگي: آذري   
 نشاني: تهران-شهريارشهرك وائين بلوار امام بين ميالد 2 و ۴ پ 16

مشخصات محكوم عليه: 
نام: علي اكبر  نام خانوادگي: محمدي   نشاني: مجهول المكان 

محكوم به:
به موجب درخواس��ت اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 96099726۴0۵01109 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 32۴/900/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 10/۵00/000 
ريال بابت هزينه دادرسي وخسارت تأخير تأديه از زمان تقديم دادخواست )96/2/1( لغايت زمان اجراي 
حكم بر اس��اس ش��اخص تورم اعالمي از س��وي بانك مركزي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد كه 
اجراي احكام مكلف اس��ت هزينه دادرس��ي خس��ارت تأخير تأديه را از محكوم له اخذ به صندوق مربوطه 
واريز س��پس به همين ميزان از محكوم عليه اخذ در حق محكوم له پرداخت ش��ود. و پرداخت نيم عش��ر 

دولتي
مدير دفتر شعبه ۵ دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار-علي عطائيان-م الف/3129۵ 

آگهي ابالغ اجرائيه كالسه: 9600۵29
بدينوس��يله به فرهاد نورزاده قيه قش��القي به نشاني: ش��هريار- فاز 1 انديشه- خ ۴ غربي- خ معلم- بن بست 
مازيار پالك 19۴ نت بدهكار پرونده كالسه فوق كه برابر گزارش مامور پست آدرس متن سند شما شناخته 
نگرديده ابالغ مي گردد كه برابر چك بانكي به ش��ماره 117۵3۵ مورخه 96/11/23 عهده بانك كش��اورزي 
بين ش��ما و مهران غالم س��يم مبلغ 1۵0/000/000 ريال بدهكار مي باش��يد كه بر اثر عدم پرداخت وجه 
بس��تانكار درخواس��ت صدور اجرائيه نموده پس از تش��ريفات قانوني اجرائيه صادر و به كالس��ه فوق در اين 

اجراء مطرح مي باشد.
 لذا طبق ماده 1۸ آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي بشما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آگهي كه تاريخ 
ابالغ اجرائيه محس��وب اس��ت فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتش��ر مي گردد ظرف مدت 10 روز نسبت 
به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش��ار آگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات 

عليه شما تعقيب خواهد شد.
مسئول واحد اجراي اسناد رسمي شهريار/م الف 3129۴

آگهي ابالغ
نظريه كارشناسي

بدينوس��يله مراتب وصول نظريه كارشناس��ي پالك ثبتي ۴7/23۴۴ انديشه فاز يك در كالسه بايگاني 932۵۵۵ 
ش��هريار از طريق نش��ر آگهي ابالغ مي گردد تا با توجه به مجهول المكان بودن علي پورس��روري به عنوان محكوم 
عليه چنانچه نفياً با اثباتاً مطلبي دارند ظرف مهلت 3 روز پس از نشر آگهي به شهريار شهرك اداري واحد اجراي 
اح��كام مدني ش��هريار مراجعه نم��وده و مطالب خود را كتباً به اين اجرا اعالم نماين��د در غير اين صورت مطابق 

قانون تصميم بعدي اتخاذ خواهد شد
مدير دفتر اجراي مدني دادگستري شهريار-عابدي-/م الف31292

دادنامه
پرونده كالسه 96099۸26۴0۵00679 شعبه ۵ دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار تصميم نهايي شماره

به نشاني تهران-شهريار  فرزند خليل  خواهان: آقاي علي مرادي  
به نشاني مجهول المكان  فرزند محمد    خوانده: آقاي بابك دهقان  

خواسته ها:
1. تامين خواسته

2. مطالبه خسارات دادرسي
3. مطالبه وجه چك

»رأي دادگاه«
در خصوص دعوي آقاي علي مرادي به طرفيت آقاي بابك دهقان به خواسته مطالبه مبلغ 3۵0/000/000 ريال 
و خسارت دادرسي و خسارت تاخير تاديه و قرار تامين خواسته نظر به مستند دعوي كه يك فقره چك به شماره 
1190۴3-9۵/۴/21 مي باش��د ك��ه وجود اصل آن در يد خواهان حكايت از اش��تغال ذم��ه خوانده دارد و خوانده 
علي رغ��م ابالغ در جلس��ه دادگاه حاضر نش��ده و دفاعي جهت دعوي مطروحه يا دليلي ب��ر برائت ذمه خود ارائه 
ننموده دادگاه دعوي خواهان را وارد دانس��ته و مس��تنداً به مواد 313 و 310 قانون تجارت و مواد 19۸ و ۵1۵ و 
۵19 و ۵22 قانون آئين دادرس��ي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 3۵0/000/000 ريال بابت 
اصل خواس��ته و مبلغ 11/۵00/000 ريال بابت هزينه دادرس��ي و خس��ارت تاخير تاديه از زمان سررسيد لغايت 
زمان اجراي حكم بر اساس شاخص تورم اعالمي از سوي بانك مركزي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد كه 
اجراي احكام مكلف است هزينه دادرسي خسارت تاخير تاديه را از محكوم له اخذ به صندوق مربوطه واريز سپس 
به همين ميزان از محكوم عليه اخذ در حق محكوم له پرداخت شود و در خوصوص خواسته خواهان مبني بر صدور 
قرار تامين خواس��ته نظر به اينكه خواهان اين قس��مت از خواسته را مس��ترد نموده مستنداً به بند ب ماده 107 
قانون اخير الذكر قرار رد خواسته صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره محكوميت غيابي بوده و ظرف مهلت بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و سپس ظرف مهلت بيست روز قابل تجديد نظر در محاكم محترم 

تجديد نظر استان تهران مي باشد.قرار صادره نيز وفق مراتب فوق قابل تجديدنظر مي باشد.خ
رئيس شعبه پنجم دادگاه حقوقي شهريار-والوي كبريا – م الف/31293 

مرجع رسيدگي: حوزه چهار شوراي حل اختالف شهرستان شهريار
به نش��اني: ش��هريار. خ وليعصر برج  خواهان: يحيي بخشايشي به وكالت از اميررضا دوست عليزاده شوكي  

سعدي ط 6 واحد ۵ 
هردو به نش��اني:  خوانده: 1- مهدي عيني فرزند يداله  2- رسول جعفري  

مجهول المكان 
خواس��ته: مطالبه وجه دو فقره سفته به ميزان دويس��ت ميليون ريال به انضمام هزينه دادرسي و خسارت تاخير 

تاديه 
گردشكار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جري تشريفات قانوني قاضي شورا بررسي را كافي 

دانسته و ضمن اعالم ختم رسيدگي را اعالم به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خص��وص دعوي يحيي بخشايش��ي به وكالت از اميدرضا دوس��ت عليزاده ش��وكي بطرفي��ت 1- مهدي عيني 
2- رس��ول جعفري به خواس��ته مطالبه مبلغ دويس��ت ميليون ريال بابت 2دو فقره سفته به شماره خزانه دار كل 
2۴2۵2۵/-96/6/11، 2۴2۵26- 96/6/11 به انضمام خس��ارات وارده با توجه به عرض حال تسليمي و مستندات 
پرونده و مالحظه نظريه مش��ورتي اعضاي ش��وراي حل اختالف و اقدامات به  عمل آمده از سوي آن شورا، نظر به 
اينكه وجود اصل س��فته ها در يد خواهان حكايت از اس��تقرار دين به ميزان خواس��ته و اشتغال ذمه خواندگان و 
اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان حس��ب درخواست خواهان و 
به تجويز از ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني مفاد دادخواست و وقت رسيدگي از طريق نشر آگهي در روزنامه 
كثير االنتش��ار ابالغ گرديده ليكن در جلس��ه ش��ورا حاظر نگرديده و دليلي مدلول بر ابراء ذمه يا اداء دين ارائه و 
اقامه ننموده لهذا قاضي شورا با استصحاب بقاي دين و مصون ماندن دعوي و مستندات خواهان از هر گونه ايراد 
وخدش��ه، دعوي مطروح��ه را محمول به صحت تلقي و با اختيار حاصله از ماده 9 قانون ش��وراهاي حل اختالف 
مصوب 9۴/۸/10، مس��تنداً به قانون تجارت و مواد 19۸و۵19 و ۵22 قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي 
و انق��الب در ام��ور مدني حكم به محكوميت خوانده/ تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ دويس��ت ميليون ريال 
بابت اصل خواس��ته و مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي و خس��ارت تاخير تاديه از تاريخ 
96/9/2۸ لغايت وصول آن و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد راي صادره غيابي 
و ظرف 20 روز قابل واخواهي در همين حوزه و س��پس ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم 

دادگستري شهرستان شهريار ميباشد. 
روح اهلل حسين زاده- قاضي شوراي حل اختالف شهرستان شهريار-م الف/309۸۸
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عكسروز

عكس:مهر حضوررئيسفيفادرتهران

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

راهزندهماندنهمايونشهنواز
ريیس كمیسیون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران تاكید كرد كه نهادهاي سینمايي و صداوسیما زمینه انتقال به خارج از 

كشور و بستري شدن همايون شهنواز را فراهم كنند. 
محمدجواد حق شناس خواستار ورود فوري نهادهاي سینمايي و صداوسیما به حادثه پیش آمده براي همايون شهنواز شد و گفت: 

با توجه به عفونت ناشي از سوختگي اين كارگردان سینما و تلويزيون بايد ايشان هر چه سريع تر براي درمان از كشور خارج شود. 
حق شناس يادآور شد: همايون شهنواز يكي از افتخارات سینما و تلويزيون ايران است. او خالق اثري ماندگار چون سريال »دلیران 
تنگستان« و فیلم سینمايي »شاه خاموش« است. سريال »دلیران تنگستان« تنها سريالي در تاريخ ايران است كه پیش از انقالب 

تولید و پس از انقالب اسالمي به كرات از صداو سیماي كشور پخش شده است. 
به گفته او اگر چه در حال حاضر توان تشخیص و درمان در جامعه پزشكي كشور بسیار رشد چشمگیري داشته اما با توجه به 
شرايط سني استاد شهنواز، میزان باالي سوختگي و ضريب باالي عفونت در چنین شرايطي، تنها راه بهبود ايشان در بستري شدن 

فوري در يكي از بیمارستان هاي معتبر جهاني است.

چهرهروز

نگاهيبهزمانفعاليتاعضايروابطعموميترامپ

ازآغازتااستعفادركاخسفيد
گروهگوناگون|

در هفت��ه گذش��ته، خبره��ا حاك��ي از 
اس��تعفاي مدير روابط عمومي كاخ س��فید 
بود. داستان استعفا و اخراج هاي تیم دونالد 
ترامپ، به نظر پايان ناپذير مي آيد. طبق گزارش هاي منتشر 
شده، دونالد ترامپ در بحث جابه جايي پرسنل كاخ سفید، 
ركورد تازه يي در میان روساي  جمهوري امريكا ثبت كرده 
اس��ت. براس��اس گزارش ها، در كمي بیش از يك سال كه 
از آغ��از ب��ه  كار دولت ترامپ مي گذرد، ح��دود 21 نفر از 
مقام هاي ارشد دولت امريكا، استعفا كرده يا اخراج شده اند؛ 

تقريبا هر 20 روز يك  نفر. 
آن طور كه گفته شده، هوپ هیكس مدير روابط عمومي 
كاخ س��فید كه از نزديك ترين مشاوران دونالد ترامپ بود، 
هفته گذشته اس��تعفا كرد. با اين استعفا، شمار كاركنان 
روابط عمومي دولت ترامپ كه از آغاز رياست جمهوري او 
تاكنون شغل خود را ترك كرده اند، به 4 نفر رسید. گفته 
شده كه هوپ هیكس روز سه شنبه در جلسه گفت وشنود 
كمیته اطالعات مجلس نماين��دگان امريكا كه در زمینه 
تحقیقات درباره مداخله ادعايي روسیه در انتخابات 201۶ 
امريكا برگزار شده بود، اعتراف كرد، كارش ايجاب مي كند 
»دروغ هاي مصلحتي« بگويد. بسیاري افراد دلیل ناگهاني 
او را مرتبط با جلس��ه گفت وش��نود در كنگ��ره مي دانند، 
در حالي كه كاخ س��فید اين موض��وع را تكذيب مي كند. 
هیكس 2۹ س��اله يكي از نخستین افرادي بود كه از آغاز 
فعالیت انتخاباتي دونالد ترامپ در سال 201۶ به خدمت 
ريیس جمه��وري امريكا درآمد و يكي از قابل  اعتمادترين 

مشاوران او محسوب مي شد. 
طبق تازه ترين گزارش منتشر شده، در میان تیم روابط 
عمومي ترامپ دونالد ترامپ، هیكس بیش��ترين س��ابقه 
حضور در كاخ س��فید را داش��ت. آن طور كه گفته شده او 
حدود 1۹7 روز در مقام مدير روابط عمومي دولت ترامپ، 
در كاخ س��فید مشغول به فعالیت بود و پس از اين مدت، 

از مقام خود استعفا داد. هر چند كه هنوز به طور مشخص 
اعالم نشده كه چه زماني هوپ هیكس كاخ سفید را ترك 

خواهد كرد. 
آن طور كه در گزارش هاي مربوط به كاخ سفید منتشر 
ش��ده، ش��ان اسپايس��ر 21 جوالي از مقام خود به عنوان 
س��خنگوي كاخ س��فید اس��تعفا كرد. پس از هیكس، او 
به عنوان يكي از اعضاي روابط عمومي ترامپ، بیش��ترين 
س��ابقه حضور در كاخ سفید را داشت. گفته شده كه اين 
استعفا به دلیل انتصاب آنتوني اسكاراموچي به عنوان مدير 
ارتباطات كاخ سفید بود. بر اين اساس، شان اسپايسر كه 
مخالف حضور آنتوني اسكاراموچي در كاخ سفید بوده پس 
از 182روز فعالیت در تیم دونالد ترامپ از مقام خود استعفا 
كرد. گفته مي شود كه شان اسپايسر، از آغاز دولت ترامپ، 
در مقام سخنگوي كاخ سفید حضور داشته و نشست هاي 

او با حاشیه هاي بسیاري روبه رو بوده است. 

در اين میان، ريیس دفتر ارتباطات كاخ س��فید نیز از 
مخالفان انتصاب اسكاراموچي به عنوان مدير ارتباطات كاخ 
س��فید بود. آن طور كه گفته ش��ده، مايكل دوبك به دلیل 
اختالف با اس��كاراموچي و مش��اجره ش��ديد با س��اندرز 
سخنگوي كاخ سفید، پس از 8۶ روز فعالیت در كاخ سفید 
پیش از اس��تعفا از س��مت خود عزل ش��د. بر اين اساس، 
حضور آنتوني اس��كاراموچي باعث استعفا و عزل دو نفر از 
تیم روابط عمومي دونالد ترامپ بود. اين در حالي اس��ت 
كه خود او، كوتاه ترين زمان حضور در كاخ سفید را داشته 
است. براس��اس گزارش هاي منتشر ش��ده زمان فعالیت 
او در كاخ س��فید تنها 11 روز ب��وده و پس از آن به دلیل 
اختالف نظر ش��ديد با برخي اعضاي كاخ س��فید از سمت 
خود عزل ش��د. براساس گزارش هاي منتشر شده، حضور 
اسكاراموچي به عنوان مدير ارتباطات كاخ سفید موجي از 

اعتراض ها را در كاخ سفید به دنبال داشت. 

آمارنامه

بازارهنر

فيلمهايايرانيدرجشنواره»بنگلور«
فیلم هاي ايراني در دهمین جش��نواره 
بین الملل��ي فیل��م »بنگل��ور« ب��ه نمايش 

درآمدند. 
فیلم هاي »آپانديس« س��اخته حسین 
س��اخته  نیم��روز«  »ماج��راي  نم��ازي، 
محمدحس��ین مهدوي��ان، »ب��رگ جان« 
س��اخته ابراهیم مختاري و »يه وا« ساخته 
آناهی��د آباد همه ب��ه پخش كنندگي بنیاد 
س��ینمايي فاراب��ي در بخ��ش غیررقابتي 
سینماي جهان دهمین جشنواره بین المللي 

فیلم »بنگل��ور« روي پرده رفتند. س��اير عناوين ايراني 

حاض��ر در اي��ن بخش عب��ارت بودن��د از: 
»بدون تاريخ، بدون امضا« س��اخته وحید 
جلیلوند، »نگار« ساخته رامبد جوان، »يك 
روز بخصوص« ساخته همايون اسعديان و 
»نفس« س��اخته نرگس آبیار. فیلم »س��د 
معبر« ساخته محسن قرايي نیز در بخش 
مس��ابقه سینماي آس��یا به نمايش درآمد. 
همچنین فاطمه معتمدآريا در جمع داوران 

اين بخش حضور داشت. 
دهمین جشنواره فیلم بنگلور از ٣ تا 10 

اسفند در كشور هندوستان برگزار شد.

مدير بخش دارالفنون س��ي و ششمین 
جش��نواره جهاني فیلم فجر آخرين جزئیات 
اين بخش را تشريح كرد. مازيار میري درباره 
جزئی��ات برگزاري اين بخ��ش گفت: بخش 
دارالفنون يا همان كمپ اس��تعداديابي كه با 
ايده مشخص رضا میركريمي دبیر جشنواره 
شروع به كار كرد و سال آينده در دوره سي و 
ششم جشنواره سومین دوره خود را پشت سر 
مي گذارد، كمپي است كه در آن دانشجويان 

سینما و كس��اني كه فیلمسازي سینما را به طور حرفه يي 
آغازه كرده و دنبال مي كنند از ايران و جهان از سوي هیات 
علمي ما شناس��ايي مي ش��وند و گردهم مي آيند. او افزود: 
اين افراد در مدت هفت روز در كالس هاي مشترك توسط 
اس��تادان آموزش مي بینند و در پايان به ارائه كار كالسي 
كه اس��تادان ب��ه آنها گفته اند، مي پردازن��د و در پايان اين 
كالس ها، هزينه س��اخت فیلم كوتاه بعدي دانشجويي كه 
بهترين كار كالس��ي را ارائه داده است، پرداخت مي شود. 
میري با اش��اره به نحوه ثبت نام در اين بخش عنوان كرد: 
در كمپ استعداديابي دارالفنون امكان ثبت نام به طور آزاد 
وج��ود ندارد بلكه هیات علمي ما در طول س��ال به رصد 
مي پردازند، با مراكز آموزش��ي ايران��ي و خارجي مختلف 
گفت وگ��و مي كنن��د و از اي��ن طريق دانش��جويان جذب 

كالس ها مي شوند كه البته بايد حايز شرايطي 
باش��ند. براي مثال سن اين دانشجويان بايد 
زير 27 سال باش��د، زبان انگلیسي بدانند و 
يك فیلم كوتاه هم ساخته باشند. مدير بخش 
دارالفنون جشنواره جهاني فیلم فجر با تاكید 
بر اينكه فیلم ساخته شده توسط افراد توسط 
هی��ات علم��ي دارالفنون ديده و ارزش��یابي 
مي ش��ود، توضیح داد: حدود 110 نفر براي 
حضور در اين كالس ها انتخاب مي شوند كه 
نیمي از آنها دانشجويان ايراني و نیمي ديگر از كشورهاي 
مختلف هستند. میري با اشاره به تعداد كشورهاي متقاضي 
حضور در بخش دارالفنون بیان كرد: به طور مشخص براي 
دوره س��ي و ششم از ۵0 كش��ور تقاضاي شركت در اين 
بخش را داريم كه هیات علمي ما در حال بررسي و انتخاب 
فیلم هاي دانش��جويان اين كشورها هستند كه ما ۵۵ نفر 
را از كش��ورهاي غیرايراني و ۵۵ نف��ر را از ايران و از محل 
دانشگاه ها و كالس هاي معتبر سینمايي انتخاب مي كنیم 
ك��ه درنهايت اين 110 نفر در كنار هم در طول هفت روز 
به طور شبانه روزي با اس��تادان معتبر ايراني و خارجي كه 
صرف��ا براي بخ��ش دارالفنون وارد ايران خواهند ش��د، به 
آموزش مي پردازند از همین رو امیدواريم با وجود مهمانان 

بسیار زياد، كالس هاي مفیدي داشته باشیم. 

كارگ��ردان »دي��ش« ب��ا اش��اره ب��ه 
ويژگي هاي اين نمايش كمدي عنوان كرد 
در طراح��ي و نگارش نمايش��نامه از فیلم 
»دايره زنگي« ايده گرفته است اما درنهايت 
اين نمايش اثري مستقل به حساب مي آيد. 
رضا غیور كارگردان نمايش »ديش« كه 
در تماشاخانه باران روي صحنه است درباره 
اجراي اين اثر نمايشي گفت: اين نمايش از 
ششم بهمن ماه اجراي خود را در تماشاخانه 

باران آغاز كرده اس��ت و با وجودي كه من از سال 8٣ در 
حوزه تئاتر فعال هس��تم اما اين نمايش نخستین اجراي 
عمومي رس��مي من محسوب مي شود چون من پیش از 
اين بیش��تر در زمینه نمايش هاي محیطي و پرفورمنس 

آرت فعال بودم. 
او ادام��ه داد: ب��ا وجودي كه متن از ابت��دا به صورت 
كامل نوشته شده بود اما در طول تمرين ها با پیشنهادات 

بازيگ��ران كامل تر ش��ده و لحظات كمدي 
بیش��تري پیدا كرد. »دي��ش« يك نمايش 
كمدي اس��ت كه از دقیقه اول مخاطب را 
مي خنداند و به واسطه موقعیت هاي كمدي 
و بازي ه��اي خالقان��ه بازيگ��ران، لحظات 
جذاب��ي را براي مخاطبان رق��م مي زند اما 
هم��ه تالش مان را كرده اي��م كه نمايش به 

لوده بازي نزديك نشود. 
غیور درباره داستان نمايش توضیح 
داد: اين نمايش اثري رئالیس��تي است كه داستانش 
روي پشت بام يك آپارتمان مي گذرد و ماجراي چند 
دوس��ت را مطرح مي كند ك��ه مي خواهند با نصب 
ديش ماهواره مراس��م اس��كاري را ك��ه در آن اصغر 
فرهادي جايزه بهترين فیلم خارجي زبان را گرفت، 
تماش��ا كنند اما درگیري هاي ساختمان ماجراهاي 

زيادي را موجب مي شود. 

50كشورمتقاضيشركتدربخشدارالفنون

مشكالتديدنمراسمشباسكاردر»ديش«

اروپادرمحاصره
سرماويخبندان

تايمز:
برف و سرما بريتانیا را فلج 
ك��رد. اين خب��ر، در روزهاي 
گذش��ته، در ص��در اخب��ار 
بس��یاري از نش��ريات جهان 
قرار گرفته اس��ت. آن طور كه 
تايم��ز در صفح��ه اول خود 
منتش��ر كرد، بارش برف در 
بريتانی��ا به هش��دار قرمز و 
ب��روز خطر جان��ي در برخي 

نقاط اين كش��ور منجر شد. طبق اين گزارش، بخش هاي 
بزرگي از اروپا همچنان درگیر سرماي فلج كننده هستند 
كه سامانه هوايي سیبري با خود آورده است. اين موج سرما 
به جان باختن برخ��ي افراد و هرج  و مرج و به هم ريختگي 
در برخي نقاط منجر ش��ده است. كوالك و بارش سنگین 
برف به بسته شدن راه ها، خطوط راه آهن، مترو و مدرسه ها 
منجر شده و صدها سفر هوايي را لغو كرده است. اين موج 
سرماي غیرمعمول تا سواحل مديترانه هم رفته است. طبق 
آمار، تعداد كساني كه در اروپا بر اثر سرما كشته شده اند، به 
دست كم ۵۵نفر رسیده است؛ 21نفر از اين عده در لهستان 
جان باخته اند. مرگ براثر س��رما حتي در مناطق جنوبي 
اروپا در اس��پانیا و ايتالیا هم ديده ش��د. حتي در سواحل 
مديترانه يي كوت دازور در جنوب ش��رقي فرانس��ه هم كه 

معموال هواي مطبوعي دارد، برف ديده شده است.  

فايننشالتايمز:
اي��ن روزنام��ه در صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود،  اول 
رونمايي زرادخانه هس��ته يي 
ف��وق پیش��رفته در روس��یه 
منتش��ر ك��رد. طب��ق اي��ن 
گ��زارش، والديمیر پوتین در 
نطق س��االنه خود از ساخت 
انواع جديدي از تس��لیحات 
در  هس��ته يي  فوق پیشرفته 

روسیه خبر داد. آن طور كه گفته شده، او در برابر نمايندگان 
دو مجلس، اعضاي دولت و ديگر مقام هاي اين كش��ور در 
مسكو، س��اخت انواع جديدي از تسلیحات فوق پیشرفته 
هسته يي در روسیه را اعالم كرد. ريیس جمهوري روسیه، 
همزمان از طراحي و ساخت چند سیستم جديد خبر داد. 
آزمايش يك موشك جديد با پیشران اتمي، يك كالهك 
جديد هس��ته يي با قابلیت قرار گرفتن روي موشك هاي 
كروز و نیز طراحي موش��ك هاي جدي��د براي نصب روي 
جنگنده ها با قابلیت دور زدن س��امانه هاي دفاع موشكي، 
از ديگر سیستم هايي بودند كه پوتین از آنها رونمايي كرد. 
همچنین گفته شده پوتین ضمن رونمايي از اين موشك 
داراي پیشرانه و كالهك اتمي، گفته »هرگونه حمله اتمي 
به روس��یه و متحدان روسیه را با حمله اتمي متقابل فورا 
و بدون توجه به عواقب آن پاس��خ خواهیم داد.« در ادامه 
اين گزارش گفته ش��ده كه وزارت دفاع امريكا در واكنش 
به رونمايي از تسلیحات جديد و به خصوص موشك داراي 
پیشرانه هسته يي توسط ريیس جمهور روسیه، مدعي شد 
كه اين موشك هنوز در مرحله تحقیق و توسعه است و در 

آزمايش ها موفق نبوده است. 

كيوسك

ميراثنامه

كش��ف ۵7 هزار ش��ي قاچاق، انتصابات متعدد در 
س��ازمان میراث فرهنگي و آمدن وزير خارجه فرانسه 
ب��ه ايران ازجمله خبرهاي حوزه گردش��گري و میراث 

فرهنگي در اين هفته بود. 
در اي��ن هفته خبرهايي از افتتاح كاخ نوروز در ش��هر 
عش��ق آباد تركمنستان به گوش رس��ید. اين خبر را سفیر 
تركمنستان به خبرنگار مهر داد و گفت: براي نخستین بار 
يك كاخي به ش��كل آالچیق تركمن در عشق آباد درست 
شده است كه در گینس نیز به ثبت رسیده، ما مي خواهیم 
جش��ن نوروز را در آن برگزار كنیم. او همچنین درباره لغو 
رواديد يا تسهیل در صدور رواديد سفر به تركمنستان نیز 

گفت: ما با هیچ كش��وري لغو رواديد نداريم. همچنین در 
پي تخريب س��نگ قبرهاي قديمي امامزاده عبداهلل شهر 
ري، فرمانده يگان حفاظت س��ازمان می��راث فرهنگي در 
نشس��ت خب��ري خود به اي��ن موضوع پرداخ��ت و گفت: 
تخريب كنندگان قبور امامزاده عبداهلل نقض قانون كرده اند 
درحال��ي كه در قانون آمده، تش��خیص تاريخي و با ارزش 

بودن آثار بر عهده سازمان میراث فرهنگي است. 
س��ردار امی��ر رحمت الله��ي در اين نشس��ت خبري 
همچنین اعالم كرد: در 11ماه گذشته ۵7 هزار و ۶۹2 قلم 
ش��يء از قاچاقچیان كشف شده كه از اين تعداد 2٣هزار و 

727 قلم شيء آن اصل بوده است. 

اين هفت��ه در پي نارضايتي ارژن��گ امیرفضلي درباره 
تخريب قبر پدرش در گورستان امامزاده عبداهلل مسووالن 

اداره اوقاف شهر ري از وي دلجويي كردند. 

ادامهجنجالهابرسرقبورامامزادهعبداهلل

تاريخنگاري

اتفاق نظر امريكا و انگليس درباره نفت ايران
دوازدهم اس��فند 1٣٣2  يعني نزدي��ك 7 ماه پس از 
كودت��اي 28 مرداد، »راجرز اس��تیونس« س��فیر جديد 
انگلس��تان در ته��ران در مصاحبه ي��ي مطبوعاتي گفت 
انگلس��تان و امريكا در مورد نفت اي��ران اتفاق نظر كامل 

دارند. 
پس از كودتا، ارتش��بد زاهدي رابطه با انگلیس را كه 
در زمان دولت مصدق قطع ش��ده  بود دوباره برقرار كرد، 
مذاكرات واگذاري امتیاز بهره برداري از منابع نفتي ايران 
از 22 فروردي��ن 1٣٣٣ و با سرپرس��تي علي امیني وزير 
اقتصاد و دارايي كابینه زاهدي، آغاز ش��د. انگلیسي ها در 
قرارداد جديد نفتي هم منافع عمده يي به دس��ت آوردند، 
ظاهرا قرارداد كنسرسیوم به صورت ۵0-۵0 میان ايران و 

شركت هاي بزرگ نفتي امضا شده بود. 
ش��ركت نفت انگلیس و ايران، باوجود س��ابقه منفي 
گذش��ته، همچنان بیشترين س��هم را میان شركت هاي 
حاضر در قرارداد به دس��ت آورد، اين ش��ركت 40درصد 
امتیاز واگذار شده را دراختیار داشت، ۶ شركت امريكايي 
نی��ز مجموعا 40درص��د امتیاز واگذار ش��ده را دراختیار 
داش��تند و مابقي منافع امتیاز میان يك شركت هلندي 
)14درصد( و ش��ركتي فرانس��وي )۶درصد( تقسیم شده  
بود، قرارداد كنسرسیوم نسبت به قرارداد 1۹٣٣، از حجم 
و ظرايف حقوقي بیشتري برخوردار بود. به نظر مي رسید 
تالش رژيم شاه در تنظیم قرارداد بیشتر به سمت حاكم 
جلوه دادن ايران بر مس��ائل نفتي خود استوار بوده  است. 
ش��اه كه با امضاي قرارداد كنسرس��یوم، در عمل موضوع 
ملي ش��دن صنعت نفت و ثمره تالش ها و مجاهدت هاي 

مردم را با چالش��ي جدي روبه رو كرده  بود، مي كوش��ید 
موضوع واگذاري امتیاز را تحت الشعاع منافع جديد نفتي 
ايران كه بیش از منافع قبلي در قراردادهايي مانند 1۹٣٣ 

و دارسي بود، قرار دهد. 
ب��ا اين ح��ال مطالع��ه ق��رارداد، باوج��ود ابهام هاي 
فراوانش نش��ان مي داد كه ش��ركت ملي نفت ايران عمال 
نقش��ي برعهده نداش��ت، مطابق بند يك ماده 4 قرارداد 
كنسرسیوم، اكتشاف و تمام حقوق و امتیازهاي مربوط به 
تولید و اجراي عملیات مربوط به آن، تصفیه و امور مربوط 
به توس��عه و بهره برداري از صنايع پتروشیمي، انبارداري، 

بس��ته بندي و حتي بارگی��ري در كش��تي ها و صادرات 
محصوالت، به ش��ركت هاي عضو كنسرسیوم واگذار شده  
بود. به عالوه كنسرسیوم فعالیت اكتشاف را با هزينه دولت 
ايران انجام مي داد، نگهداري حس��اب هاي مربوط به نفت 
برعهده كنسرس��یوم بود و با وج��ود حضور نماينده يي از 
شركت ملي نفت ايران، اعضاي كنسرسیوم مي توانستند 
بخش عمده يي از اسناد مالي را پنهان كنند، ضمن اينكه 
طبق ماده 10 اين قرارداد، پرداخت هايي كه شركت هاي 
عضو كنسرسیوم به هم داشتند نیز جزو هزينه ها منظور 

و در سود نهايي محاسبه مي شد. 
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