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سرمقاله

  ايمان داشته باشيد به اقتصاد بازار

از هفت��ه گذش��ته بحث آزاد س��ازي خودروهاي باالي 2500 سي س��ي كه 
معموال خودروهاي لوكس محس��وب مي شوند به شدت داغ شد و سپس دولت 
اعالم كرد كه در اين خصوص هيچ تصميمي گرفته نش��ده و ورود خودروهاي 
لوكس كماكان ممنوع اس��ت. ش��ايد در نگاه اول اعالم اي��ن خبر و واكنش ها 
نس��بت به آن يك مساله عادي باش��د اما تحليل گفتمان هايي كه درخصوص 
اين خبر صورت گرفت به خوبي نش��ان مي دهد كه يك مش��كل ريش��ه يي در 
اقتصاد ايران وجود دارد.  به محض اعالم خبر آزادس��ازي واردات اين خودروها 
عده يي به فكر محاسبه رانت ناشي از اين تصميم افتادند. برخي به خودروهاي 
دپو ش��ده در گمرك كه اجازه واردات ندارند، اشاره داشتند و برخي از التهاب 
بازار خودرو س��خن مي گفتند. جالب ترين بحث را اما مجتبي خسروتاج رييس 
س��ازمان توس��عه تجارت پس از اعالم تكذيب اين خبر داش��ت. وي اعالم كرد 
كه »توقف ثبت س��فارش واردات براي جلوگيري از خروج ارز از كشور صورت 
گرفته است« و تاكيد داشت »آيا اين منطقي است كه يك شركت صاحب برند 
هر چه بخواهد با هر ش��رايطي به بازار اي��ران وارد كند؟« نگاهي كه به خوبي 

ديدگاه اقتصاد دولتي را نشان مي دهد. 
ديدگاه دولتي به دنبال مديريت كردن تمام اجزاي اقتصاد است و طبيعتا نام 
مديريت واردات به قدري جذاب است كه همه حق را به دولت مي دهند. اما از 
نگاه اقتصاد بازار و ساز و كاري كه بازار براي تخصيص منابع درنظر دارد، اتفاقا 
هر فرد بايد آزاد باشد هر كااليي را با شرايط مشخص و رعايت استانداردها به 
كش��ور وارد كند. اقتصاد بازار به همه فعاالن اقتصادي اين اجازه را مي دهد كه 
در چارچوب قانوني كه صرفا به جهت عدم نقض حقوق يكديگر نوش��ته ش��ده 
اس��ت به هر فعاليت اقتصادي دس��ت زند و تا زماني كه ماليات آن را پرداخت 

كند از حمايت كامل قانون برخوردار باشد. 
در زمينه آزادسازي واردات خودرو نبايد پرسيد چرا بايد واردات خودروهاي 
لوكس آزاد ش��ود بلكه بايد اين س��وال مطرح ش��ود كه اصوال چرا بايد واردات 
محدود باشد؟ تصميم درخصوص محدود سازي در دوره يي بحراني براي اقتصاد 
ايران رخ داد اما آيا هنوز اقتصاد ايران در بحران اس��ت؟ واردات خودرو لوكس 
تنها زماني توجيه اقتصادي دارد كه خريداري براي آن در داخل كش��ور وجود 
داش��ته باشد. حال اگر ما واردات را به هر طريقي محدود كنيم عمال بخشي از 
يك سيس��تم بزرگ تر را مشمول مش��كالتي كرده ايم. تجربه حمايت از طريق 
محدودي��ت واردات به خوبي نش��ان داد كه در بلندم��دت كارايي توليد فداي 
ايج��اد بازار انحصاري مي ش��ود و عمال تغيير در اين چرخ��ه به توليد و به تبع 
آن به صادرات نيز آسيب مي زند. نگاهي به كشورهايي كه در صنعتي همچون 
خودرو صاحب برند و صادرات هس��تند به خوبي نشان مي دهد كه محدوديتي 
براي واردات خودرو از كش��ورهاي ديگر نداش��ته اند. اي��ن موضوع قابل تعميم 
شامل بقيه بخش هاي صنعت نيز مي شود. اصوال اقتصادهايي كه داراي صادرات 

بيشتري هستند ساختاري نزديك تر به اقتصاد بازار را تجربه كرده اند. 
در اي��ران ني��ز يك ب��ار براي هميش��ه بايد قب��ول كنيم كه اقتص��اد بازار 
و دس��ت نامرئي اس��ميت بهت��ر از تصميمات مديران دولتي م��ا مي تواند بازار 
را كنت��رل كن��د. ترس از اينكه آزادس��ازي بازار چه تبعات��ي دارد، عمال باعث 
ش��ده اس��ت كه دولت اجازه دخالت در هر بخش را بده��د بدون آنكه متوجه 
باش��د ه��ر تغيير كوچ��ك مي تواند اثراتي بزرگ بر س��اير بخش ه��اي اقتصاد 
بگ��ذارد. البته باي��د اين واقعي��ت را پذيرفت كه دخالت داي��م دولت در چند 
دهه گذش��ته باعث ش��ده اس��ت ك��ه اقتصاد اي��ران به قدري تحت س��يطره 
 دول��ت باش��د كه آزادس��ازي يك باره عمال باعث ملتهب ش��دن اقتصاد ش��ود

 به همين دليل حركت به س��مت اقتصاد آزاد بايد تدريجي و با برنامه باش��د. 
مث��ال درخصوص واردات خودروهاي لوكس چه ايرادي دارد كه در مرحله اول 
محدودي��ت واردات از طري��ق وضع تعرفه باش��د و اين تعرفه ها ب��ه مرور و با 
جدول زماني مش��خص در طول چند س��ال كاهش پيدا كند. به اين طريق هم 
ام��كان برنامه ريزي براي ورود توليدكنندگان به بحث توليد خودروهاي لوكس 
به ش��كل محصول مشترك فراهم مي ش��ود و هم دولت از فوايد درآمدي اين 

موضوع بهره مي برد. 
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از هفته گذش��ته بحث آزاد س��ازي خودروهاي 
باالي 2500 سي س��ي ك��ه معم��وال خودروهاي 
لوكس محس��وب مي ش��وند به ش��دت داغ ش��د و 
س��پس دولت اعالم كرد كه در اين خصوص هيچ 
تصميمي گرفته نش��ده و ورود خودروهاي لوكس 
كماكان ممنوع اس��ت. شايد در نگاه اول اعالم اين 
خبر و واكنش ها نس��بت به آن يك مس��اله عادي 
باش��د اما تحليل گفتمان هايي كه درخصوص اين 
خبر صورت گرفت به خوبي نشان مي دهد كه يك 
مش��كل ريش��ه يي در اقتصاد ايران وجود دارد.  به 
محض اعالم خبر آزادس��ازي واردات اين خودروها 
عده يي به فكر محاس��به رانت ناشي از اين تصميم 

افتادند ...

 مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي و 
ولي اهلل سيف، رييس كل بانك مركزي توافقنامه يي 
در راس��تاي برط��رف ك��ردن مش��كالت بانك ها و 
موسس��ه هاي اعتباري در برگزاري مجامع عمومي 
و تصوي��ب صورت هاي مالي س��االنه امضا كرده اند. 
اين جلس��ه با هدف حل و فصل مشكالت در حوزه 
تنظيم صورت هاي مالي و گزارش س��االنه بانك ها 
كه برگزاري مجامع عمومي را تحت تاثير قرار داده، 
برگزار ش��ده است.)گزارش مبس��وط اين تفاهم را 
مي توانيد در صفحه 4 بخوانيد.(  به گزارش»تعادل« 
توق��ف طوالني م��دت نماد ها مي توان��د از بدترين 
اتفاقات براي س��هامداران بورس باشد اين رويداد 
مي تواند س��رمايه گذار را از دسترس��ي به سرمايه 
خود منع كند و به نوعي باعث خروج هميش��گي 
نقدينگ��ي به محض بازگش��ايي نماد ه��ا در بازار 

سرمايه شود...

 ايمان داشته باشيد 
به اقتصاد بازار

رفع حبس نقدينگي بانك ها در بورس

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

كالن
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سازه منطقي دخل و خرج 
دستگاه هاي اجرايي

با آغاز فصل پاييز و نزديك   شدن به زمان تقديم اليحه 
بودجه به مجلس، بحث ها و اظهارنظرات درباره سند مالي 
س��ال آينده جدي تر شده اس��ت. بودجه سال 96 درحالي 
رو به پيش��روي اس��ت كه طبق آخرين گزارش هاي مالي 
درجه عملكرد پاييني داش��ته اس��ت. همچنانكه كسري 
بودجه امس��ال بين كارشناس��ان تا 37هزارميليارد تومان 
پيش بيني مي ش��ود و رييس  سازمان برنامه و بودجه اعالم 
كرده است 10هزار ميليارد تومان از 319هزارميليارد تومان 
مناب��ع عمومي بودجه س��ال جاري محقق نخواهد ش��د. 
براساس آمارهاي ارائه شده توسط بانك مركزي در 4ماهه 
نخست س��ال جاري، درآمدهاي مالياتي اين مدت بالغ بر 
29هزار و 690 ميليارد تومان بوده كه عقب ماندگي حدود 
10هزارميليارد توماني نس��بت به رقم مصوب 4ماهه دارد. 
از طرف ديگر نيز درآمدهاي نفتي كشور نيز در اين مدت 
نس��بت به ميزان مصوب 30درصد كاهش يافته است. آن 
طور ك��ه از اطالعات بانك مركزي برمي آيد، محوري ترين 
عام��ل كاهش درآمدهاي دولت در اين بازه زماني از ناحيه 
ساير درآمدها)عمدتا مربوط به درآمدهاي گمركي و جرايم( 

و درآمدهاي نفتي بوده است ...

 فراز جبلي   

 فراز جبلي   
مشاور سردبير

 واليتي: هرگونه تجديدنظر 
در برجام منتفي است

مش��اور مقام معظم رهبري گفت: برجام يك تفاهم بين المللي اس��ت و هرگونه 
مذاكره و تجديدنظر در برجام از سوي جمهوري اسالمي ايران منتفي است. 

ب��ه گزارش ايرن��ا، علي اكبر واليتي در ديدار »ميش��ل دوكل��و« رييس آكادمي 
ديپلماس��ي فرانسه با بيان اين مطلب افزود: به نظر مي رسد كشورهاي اروپايي و از 

جمله فرانسه بايد در اين زمينه سياست هاي مستقل تري را اتخاذ نمايند. 
مش��اور مقام معظ��م رهبري با اش��اره به سياس��ت اصولي جمهوري اس��المي 
درخص��وص مس��ائل منطقه يي و بين الملل��ي تاكيد كرد: جمهوري اس��المي ايران 
همواره بر مبارزه با تروريسم، حمايت از دولت هاي قانوني و ملت هاي مظلوم منطقه 
ب��ه عنوان سياس��ت اصولي تاكيد ك��رده و اين مهم را براي ثب��ات و امنيت جهاني 

ضرورتي انكارناپذير مي داند كه اين سياست با قوت ادامه خواهد يافت. 
عض��و مجمع تش��خيص مصلحت نظام با اش��اره به اينكه برخالف گذش��ته كه 
ش��رايط بين المللي موضوعات منطقه يي را متاثر مي س��اخت، امروز ش��اهد هستيم 
كه مسائل منطقه يي بر ش��رايط بين المللي تاثيرات راهبردي دارد، افزود: معتقديم 
كه كش��ورهاي اروپايي و از جمله فرانس��ه بايد سياست مستقل تري را در ارتباط با 
منطق��ه اتخاذ نمايند و تصريح مي كنم اگر مقاومت ها و سياس��ت هاي اصولي ايران 
در منطقه نبود امروز بايد شاهد رشد روزافزون تروريسم و تسلط آنان در منطقه به 
جاي دولت هاي قانوني باشيم كه همه شاهد جنايت هاي اين گروه ها بوده و هستيم. 
واليت��ي اظهار كرد: موضوعات منطقه حتما راه ح��ل نظامي ندارد و نمي توان با 
حمايت از گروه هاي تروريس��تي و با اس��تفاده از زور و اقدامات تروريس��تي نسبت 
ب��ه تغيير دولت هاي قانوني اقدام نمود و اين ش��يوه قطعا صلح و ثبات منطقه يي و 

جهاني را به خطر خواهد انداخت. 
رييس هيات موس��س و هيات امناي دانش��گاه آزاد اسالمي همچنين به موضوع 
برجام اش��اره كرد و اف��زود: اين يك تفاه��م بين المللي اس��ت و هرگونه مذاكره و 
تجديدنظر در برجام از سوي جمهوري اسالمي ايران منتفي است و به نظر مي رسد 
كش��ورهاي اروپايي و از جمله فرانس��ه بايد در اين زمينه سياست هاي مستقل تري 

را اتخاذ نمايند. 
وي ب��ه ديدارهاي دوجانبه در س��طوح عالي هم اش��اره كرد و اف��زود: روابط دو 
كشور سابقه تاريخي داشته و ديدارهاي انجام شده روساي جمهوري ايران و فرانسه 
در س��ال هاي اخير نيز بر توس��عه اين روابط افزوده است و مي بايست دراين زمينه 

گام هاي عملي را برنامه ريزي و به اجرا درآورد. 
»ميش��ل دوكلو« رييس آكادمي ديپلماسي فرانسه نيز در اين ديدار ضمن ابراز 
خرسندي به روابط رو به رشد دو كشور اشاره و تاكيد كرد: فرانسه از برجام حمايت 
كرده و براي گسترش روابط با جمهوري اسالمي ايران برنامه ريزي و تالش نموده و 

دو كشور در زمينه هاي مختلف عالقه مند به توسعه روابط هستند. 
وي همچني��ن به ضرورت ثبات و برقراري امنيت و حمايت از دولت هاي قانوني 

منطقه تاكيد كرد. 

مسعود نيلي در نشست مهرماه هيات نمايندگان اتاق ايران تشريح كرد

 دو چهره از 
اقتصاد ايران
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 رواي�ت واعظ�ي از س�فر ب�ا روحاني به 
س�ازمان مل�ل؛ خانه  مل�ت  غالمعل��ي جعفرزاده 
نايب رييس فراكس��يون مجلس در تش��ريح جلسه 
اين فراكس��يون اظهار كرد: درخواس��ت تش��كيل 
قرارگاه سرمايه گذاري خارجي و جذب سرمايه هاي 
خارجي از س��وي نمايندگان مطرح ش��د همچنين 
برخي نمايندگان حل نشدن مشكل سرمايه گذاران 
كاس��پين را اعالم كردند. وي افزود: »آقاي واعظي 
در اي��ن جلس��ه گف��ت كه س��فر به س��ازمان ملل 
جهت اس��تفاده حداكثري از ظرفيت اين س��ازمان 
براي رس��اندن پيام مردم ايران ب��ه جهان، فرصت 
مناسبي بود. رييس جمهور دو كشور ايران و امريكا 
بعد از برگ��زاري انتخابات رياس��ت جمهوري، براي 
نخستين بار در س��ازمان ملل حضور يافتند كه اين 

موضوع عطش خبري را ايجاد كرده بود. 
 نامه دادستان كل كشور به دادستان هاي 
برخي كش�ورها؛ مهر  حجت االس��الم والمسلمين 
نامه ه��اي  در  كش��ور،  كل  دادس��تان  منتظ��ري 
جداگانه ي��ي خطاب ب��ه دادس��تان هاي كل برخي 
كش��ورهاي منطقه خواس��تار تعامل و جديت اين 
كش��ورها در مقابله با كشتار مس��لمانان ميانمار و 
اس��تفاده از ظرفيت هاي ملي و بين المللي در توقف 

جنايت ها عليه مردم مسلمان اين كشور شد. 
نامه دادستان كل جمهوري اسالمي ايران خطاب 
به دادس��تان هاي كل قطر، تركي��ه، مالزي، اندونزي، 

عمان، پاكستان و روسيه نوشته شده است. 
در بخش هايي از اين نامه آمده اس��ت: »وظيفه 
اسالمي و انس��اني حكم مي كند كه ضمن همدلي 
با مصايب پيش آمده و انجام وظايف بشردوس��تانه، 
اقدامات سياس��ي و قضايي براي توقف نسل كشي و 
پاكسازي قومي انجام پذيرد و در مرحله بعد با مورد 
شناس��ايي قرار دادن عوامل و آمرين اين جنايات از 

تكرار آن نيز جلوگيري گردد.«
 ادبي�ات موه�ن ترام�پ در ت�راز ش�غل 
كاب�اره داري اوس�ت؛ خبرآنالين  عل��ي الريجاني 
رييس مجلس ش��وراي اس��المي، در نطق پيش از 
دستور جلس��ه علني مجلس اظهار كرد: الزم است 
از س��خنان روش��نگرانه و صري��ح رييس جمهور در 
سازمان ملل كه پاسخ درخوري به سخنان وهم آلود 

و پوچ رييس جمهور امريكا بود، تشكر كنم.
وي اف��زود: آق��اي ترام��پ نفهمي��د و ب��ه نظر 
مي رسد با س��طح فكري او نخواهد فهميد كه دنيا 
تغيير كرده اس��ت و ملت ها بيدار شده اند و به خوبي 
دريافته اند كه ايران پس از انقالب اسالمي با وجود 
دسيس��ه هاي غرب و شرق با اتكا به مجاهدت ملت 
توانست اهداف انقالب خود را محقق كند و كشوري 
كه زماني انگش��ت نماي ژاندارمي امريكا در منطقه 
بود، به ملت س��رافراز با آرمان ه��اي آزادي خواهانه 

بدل گرديد. 
 پي�ام ظري�ف در س�الگرد دف�اع مقدس؛ 
بلن�د ب�اد نام ت�ان؛ ايلن�ا  محمدج��واد ظري��ف 
صفح��ه  در  كش��ورمان  خارج��ه  ام��ور  وزي��ر 
ايثارگ��ران خاط��ره  و  ي��اد  خ��ود   اينس��تاگرام 

 ۸ س��ال دف��اع مق��دس را گرام��ي داش��ت. وي 
نوش��ت: »در هفته دفاع مقدس، ياد و خاطره همه 
رزمندگان و جانبازان و آزادگان كه بهترين فرزندان 
اين س��رزمين اند، به وي��ژه آنان كه س��خاوتمندانه 
با خون پاك ش��ان ع��زت و س��ربلندي ملت بزرگ 
اي��ران را تضمين كردند و اكنون در كنار س��رور و 
ساالرشان، اباعبداهلل الحس��ين عليه السالم و ياران 

وفادارش متنعم اند، گرامي باد. 
 پيكر ش�هيد حججي چهارشنبه تشييع 
مي شود؛ تسنيم  آيين تش��ييع پيكر مطهر شهيد 
مداف��ع ح��رم پاس��دار محس��ن حجج��ي در روز 
چهارش��نبه پنجم مهرماه در تهران انجام مي شود. 
روابط عمومي كل س��پاه پاسداران انقالب اسالمي 
در اطالعيه ي��ي از آحاد مختل��ف مردم براي حضور 
ش��كوهمند و گسترده در آيين عاش��ورايي تشييع 
پيك��ر مطهر پاس��دار ش��هيد محس��ن حججي كه 
چهارش��نبه پنجم مهرماه در تهران برگزار مي شود، 

دعوت به عمل آورد. 
در بخش��ي از اطالعيه روابط عمومي كل س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمي آمده است: »آيين تشييع 
پيكر مطهر »پاسدار شهيد محسن حججي« پس از 
ورود به كش��ور، در روز »چهارشنبه پنجم مهرماه« 
مصادف با شش��م محرم الح��رام، در پايتخت ايران 
اس��المي »تهران« برگزار مي شود. از آحاد مختلف 
مردم فهيم و قدرش��ناس تهران دعوت مي گردد با 
حضور شكوهمند و گسترده در اين آيين عاشورايي، 

جلوه يي ديگر از وحدت ملي را خلق كنند.«
 خروج از توافق هسته اي با ايران »نهايت 
حماقت« خواهد بود؛ ايرنا  »سوزان رايس« مشاور 
پيش��ين امنيت ملي امريكا گفت: خ��روج از توافق 
هس��ته يي ايران »نهاي��ت حماق��ت« خواهد بود و 

امريكا را منزوي خواهد كرد.
سفير پيشين امريكا در س��ازمان ملل متحد و 
مشاور پيشين باراك اوباما رييس جمهوري امريكا 
قاطعانه از توافق هس��ته يي سال 2015 دفاع كرد 
و گفت: خروج از تواف��ق امريكا را منزوي مي كند 
و مانع دس��تيابي ايران به سالح هسته يي نخواهد 
ش��د. وي در گفت وگ��و ب��ا »ايندرا الكش��منن« 
س��تون نويس روزنام��ه امريكايي بوس��تون گلوب، 
هش��دار داد كه خروج از توافق به ش��كل غيرقابل 

باور مخرب خواهد بود. 
 دخالت ايران در امور لبنان صحت ندارد؛ 
خبرآنالي�ن  ژنرال ميشل عون رييس جمهوري لبنان 
گفت: برخالف آنچ��ه برخي ادعا مي كنند ما مداخله 
ايران در امور داخلي لبنان را مشاهده نكرده ايم و اين 
 امر صحت ندارد. وي در گفت وگو با مجله فرانس��وي

 »actuelles  valeurs« همزم��ان ب��ا آغاز س��فر 
او به فرانس��ه تصريح كرد: م��ا در منطقه امني به 
س��ر نمي بريم، بلكه جنگ در س��وريه و از سمت 
اسراييل در جريان است و اين رژيم هر از گاهي به 
خاك لبنان تجاوز مي كند و اين امر باعث مي شود 
كه م��ا همواره در حالت آماده ب��اش براي دفاع از 

خودمان باشيم. 
  تويي�ت ترام�پ در ارتباط ب�ا آزمايش 
موش�كي ايران؛ برن�ا  به دنبال آزمايش موش��كي 
ايران، رييس جمهوري امري��كا در توييت تازه خود 

به اين اقدام واكنش نشان داد. 
به گزارش پاي��گاه خبري ش��بكه العالم، دونالد 
ترام��پ رييس جمهوري امريكا در حس��اب كاربري 
توييت��ر خود اعالم ك��رد: ايران به تازگي موش��ك 
باليس��تيكي آزمايش كرد كه مي تواند تا اس��راييل 
برود. آنها همچنين در حال همكاري با كره شمالي 

هستند. توافقي كه داريم توافق مناسبي نيست. 

روي موج خبر

با اعالم شوراي عالي امنيت ملي

مرزهاي هوايي ايران با اقليم كردستان مسدود شد

»تعادل« فرآيند انتخاب استانداران در دولت دوازدهم را بررسي مي كند

جابه جايي استانداران به جاي تغييرات ساختاري
گروه ايران 

»جابه جاي��ي ب��ه جاي تغيي��رات بنيادي��ن« عنوان 
راهبردي اس��ت كه به نظر مي رس��د، دول��ت دوازدهم 
در فرآيند انتخاب اس��تاندارانش در پيش گرفته اس��ت. 
راهبردي كه در راستاي سياست كالن دولت در خصوص 
ثب��ات مديريت��ي اجرايي ش��ده و مبتني ب��ر آن تالش 
مي شود تا بدون تغييرات ساختاري و با اصالح روند قبلي 
تركيب اس��تانداران تكميل شود. راهبردي كه انتخاب 5 

استاندارجديد روز گذشته نيز آن را تاييد كرد.
بعد از پايان انتخابات ارديبهش��ت ماه96 و مش��خص 
ش��دن چهره پيروز انتخابات، فضاي عمومي و رسانه يي 
جامع��ه تح��ت تاثي��ر انتخ��اب اعض��اي كابين��ه قرار 
گرفت. كابينه يي متش��كل از مثل��ث »وزرا«، »معاونان 
رييس جمهوري« و در نهايت »استانداران« كه بر اساس 
وعده هاي رييس جمهوري قرار اس��ت كش��تي اقتصاد، 
ديپلماسي، فرهنگ و سياس��ت ايران زمين را به سمت 

ساحل توسعه و پيشرفت هدايت كنند. 
 با گذشت بيش از 2ماه از راي اعتماد مجلس دهم به 
16وزير پيشنهادي و مشخص شدن چهره اكثر معاونان 
رياست جمهوري به نظر مي رسد، دولت دوازدهم هر چه 
سريع تر بايد تكليف استانداران باقيمانده را نيز مشخص 
كند تا با تعيين تكليف نمايندگان عالي دولت در استان ها، 

امكان پيشبرد برنامه هاي تدوين شده فراهم شود. 
اين در حالي اس��ت كه تا به امروز از تركيب 31نفره 
اس��تانداران، كه پيش از اين تكليف 12 استاندار تعيين 
شده هنوز 19 اس��تان ديگر در انتظار پايان ارزيابي هاي 
وزارت كش��ور و رونمايي از ش��مايل نماينده عالي دولت 
هس��تند. در جلس��ه 22ش��هريورماه 96 هي��ات دولت، 
اس��تانداران پيش��نهادي براي 7 اس��تان »هرمزگان«، 
 »قزوي��ن«، »لرس��تان«، »خراس��ان جنوبي«، »فارس«،

»كهگيلوي��ه و بويراحمد« و »البرز« از هيات وزيران راي 

اعتماد گرفتند. بر اين اساس به ترتيب »فريدون همتي«، 
»عبدالمحمد زاهدي«، »موسي خادمي«، »محمدمهدي 
مروج الشريعه«، »اسماعيل تبادار«، »محمد احمدي« و 
»محمدعلي نجفي« به  عنوان اس��تانداران اين استان ها 
در دولت دوازدهم منصوب ش��دند. جلس��ه يي كه در آن 
رييس جمهوري انتظارات خود را از استانداران حركت در 
مسير اشتغال زايي و رونق توليد مطرح كرد.  بعد از پايان 
جلسه هيات وزيران عبدالرضا رحماني فضلي در گفت وگو 
با »تعادل« در حياط دولت وعده داد كه به زودي فرآيند 
بررسي و معرفي استانداران باقيمانده به سرانجام مي رسد 
و ضلع سوم كابينه نيز رسما شكل خواهد گرفت. وعده يي 
كه با وجود گذش��ت بيش از 2هفته از آن هنوز عملياتي 

نشده است. 

  معيار انتخاب استانداران چيست؟
پرسش��ي كه در موضوع انتخاب اس��تانداران به ذهن 
خطور مي كند، آن است كه مكانيسم انتخاب استانداران 
در دول��ت دوازده��م بر چه اساس��ي اجرايي مي ش��ود؟ 
اظهارنظرهاي عبدالرض��ا رحماني فضلي در اين خصوص 
نشان مي دهد كه در وهله اول، رويكردهاي توسعه محور 
اس��تانداران مورد توج��ه قرار دارد. اينكه اس��تانداران در 
راستاي سياست گذاري هاي كالن دولت در خصوص بحث 
توس��عه پايدار عمل كنند و س��از مخالف دولت را در اين 
زمينه كوك نكنند. وزير كش��ور دولت دوازدهم در پاسخ 
به اين سوال »تعادل« در جلسه 22 شهريور حياط دولت 
گفت: ضروري اس��ت، اس��تانداران دولت دوازدهم مانند 
دولت يازدهم كماكان توسعه گرا باشند و حتما سياست ها 
و برنامه هاي دولت اعتدال را قبول داش��ته باش��ند و اجرا 
كنند.  رحماني فضلي در پاسخ به اين پرسش كه معيارها 
براي انتخاب اس��تانداران نسبت به دولت يازدهم تفاوت 
كرده است، گفت: معيارهاي انتخاب استانداران تغييري 

نكرده و براساس ارزيابي چهارس��اله يي كه از استانداران 
صورت گرفته اس��ت، اقدامات در اين زمينه انجام ش��ده 
است.  وي درباره معيارهايي كه بايد استانداران در دولت 
دوازدهم داش��ته باشند، خاطرنشان كرد: استانداران بايد 
كماكان توسعه گرا باشند و حتما سياست ها و برنامه هاي 
دولت را قبول داش��ته باشند و اجرا كنند. همچنين بايد 
ق��درت هماهنگي و تعامل داش��ته و داراي تجربه مفيد 
در اين زمينه باش��ند، بنابراين تالشمان بر اين است كه 
استانداران موجود كه چهار سال كار كرده و تجربه كسب 
كرده اند دوباره به كار گرفته شوند. وزير كشور تصريح كرد: 
برخي اس��تانداران، خود تقاضاي بازنشستگي كرده اند يا 
برخ��ي تقاضا كرده اند كه در دس��تگاه هاي اجرايي ديگر 
خدمت كنند بنابراين ناگزيريم كه جابه جايي ها را انجام 
دهيم. اميدواريم هر كس كه به عنوان اس��تاندار انتخاب 

مي شود در خدمت به مردم و انقالب باشد. 

  استفاده از نيروهاي امتحان پس داده
صحبت هاي رحماني فضلي نشان مي دهد كه راهبرد 
دولت در اين زمينه استفاده از نيروهاي امتحان پس داده 
است. بنابراين مي توان پيش بيني كرد كه از ميان تركيب 
19 اس��تاندار باقيمانده هم تعدادي از استانداران قبلي 
حضور داش��ته باش��ند. اما براي درك الگويي كه دولت 
دوازدهم در فرآيند انتخاب اس��تاندارانش طي مي كند، 
بايد نگاه تحليلي و تطبيقي به 12 اس��تانداري كه تا به 
امروز در اين دولت تعيين ش��ده اند، انداخت.  بررس��ي 
تطبيقي استانداران معرفي شده نشان مي دهد كه دولت 
دوازدهم بيشتر از اينكه دنبال تغييرات ساختاري باشد 
دنبال جابه جايي و اصالح روند انتخاب استانداران است. 
در مرحله اول انتخابات اس��تانداران، از ميان 7 استاندار 
انتخاب ش��ده 4 اس��تاندار در دوران دولت يازدهم هم 
در همين س��مت، ولي در اس��تان هاي ديگري مشغول 

ب��ه فعاليت بوده اند. در كنار اين 4 اس��تاندار، اس��تاندار 
خراسان جنوبي نيز قبال به عنوان معاون اقتصادي استان 

خراسان رضوي مشغول به فعاليت بوده است. 

  مطالبه حضور زنان در استانداري ها
يك��ي از ابهام��ات تركي��ب اس��تانداران دولت 
دوازدهم احتمال حضور زنان در اين س��مت اس��ت 
كه از زمان انتخابات دوازدهم به عنوان يك مطالبه 

جدي جامعه مدني از دولت دوازدهم طرح شد. 
محمود واعظي رييس دفتر رييس جمهور درباره 
انتص��اب اس��تاندار زن گفت: وزارت كش��ور به اين 
منظور تالش بس��يار زيادي ك��رده و كميته يي هم 
در اين خصوص تش��كيل داده است. بايد قبول كرد 
انتخاب اس��تاندار انتخاب س��ختي اس��ت، استاندار 
ع��الوه ب��ر اينكه بايد ب��ا مدي��ران كل وزارتخانه ها 
در اس��تان ها هماهنگ كن��د و وي را بپذيرند، بايد 
كارهاي��ش را با 14 ارگان حكومتي هم تنظيم كند. 

البته استاندار رييس امنيت استان هم هست. 
واعظي افزود: »ما در انتخاب مس��ووالن تفاوت 
جنسيتي قائل نمي شويم. البته توانايي هايي كه فرد 
بايد داش��ته باش��د، خيلي مهم است. از سوي ديگر 
بايد به گذش��ته هم برگرديم، باالخ��ره آقايان اين 
مراح��ل را طي كرده و بخش��دار، فرماندار و معاون 
اس��تاندار بوده ان��د. در مورد زنان اي��ن كار را اخيرا 
ش��روع كرده ايم. در دولت يازدهم تعدادي فرماندار 
و معاون اس��تاندار از ميان زنان انتخاب شدند اينها 

زمان مي برد ولي محدوديتي نداريم. «
مجموعه اين اخبار و اظهارنظرها نشان مي دهد كه 
تركيب باقيمانده استانداران نيز بر اساس راهبرد هاي 
مش��خص دولت تعيين خواهند ش��د و نبايد منتظر 
حادثه غيرمترقبه و شگفتي بزرگي در فرآيند انتخاب 
استانداران بود. توسعه پايدار، اشتغال زايي و رونق توليد 
مهم ترين محورهايي هستند كه استانداران در 4سال 

پيش رو بايد در مسير تحقق آنها حركت كنند. 

 گروه ايران 
 حزب اتحاديه ميهني اداره اقليم عراق ادعا كرد 
ايران 6 روس��تا در منطقه بالكايت��ي و حاج عمران 
اس��تان اربيل را با توپخانه هدف قرار داده است اما 
جمهوري اسالمي اين اتفاق را يك رزمايش خواند.  
همزم��ان با آغاز رزمايش امنيت��ي »محرم« كه 
از صبح روز گذش��ته در منطقه عمومي شمال غرب 
كش��ور آغاز ش��د، برخي رس��انه هاي محلي اقليم 
كردس��تان، تركيه، منطق��ه و فرامنطقه يي اخباري 
مبن��ي ب��ر بمب��اران روس��تاهاي م��رزي اي��ران و 
كردس��تان عراق از س��وي نيروهاي نظامي ايران را 
منتش��ر كردند كه بعد تكذيب شد و معلوم شد كه 
يك شيطنت رسانه يي اس��ت. خبرگزاري آناتولي و 
برخي رس��انه هاي كرد به نقل از بيانيه يي كه حزب 
اتحادي��ه ميهن��ي اداره اقليم كرد عراق در س��ايت 
رس��مي خود قرار داده اس��ت، اعالم كرد: نيروهاي 
ايراني با توپخانه مناطق كوهستاني به ويژه 6روستا 
در منطقه بالكايتي و حاج عمران اس��تان اربيل در 
نزديك��ي مرز ايران را بدون وقف��ه مورد هدف قرار 
مي دهند. اين اخبار كه به س��رعت در ش��بكه هاي 
مجازي داخلي و خارجي در حال انتش��ار و بازنشر 
بود بدون اش��اره به برگزاري مانور امنيتي »محرم« 
بود كه منتش��ر ش��د. براس��اس اعالم س��خنگوي 
رزمايش مح��رم اين رزمايش ب��ا محوريت قرارگاه 
حمزه سيدالشهداء )ص( در ارتفاعات اشنويه انجام 

شده است.
در همين راس��تا سردار س��رتيپ پاسدار محمد 
پاكپور فرمانده نيروي زميني سپاه مهم ترين هدف 
برگزاري رزمايش محرم را ايجاد هماهنگي و اجراي 
عمليات تركيبي رس��ته ها با يكديگر دانس��ته و بر 
اهميت و جايگاه ماموريت هاي قرارگاه هاي عملياتي 
سپاه در برقراري امنيت پايدار مناطق مرزي تاكيد 

كرد. 
در همين راستا شوراي عالي امنيت ملي پس از 
اين رزمايش براي بررسي درخواست دولت مركزي 
عراق درخصوص انسداد مرزهاي كشورمان با اقليم 
كردس��تان تشكيل جلس��ه داد. كيوان خسروي با 
اع��الم اي��ن خب��ر تاكيد ك��رد كه به درخواس��ت 
دول��ت مرك��زي عراق، كلي��ه پروازه��اي ايران به 

مقصد فرودگاه هاي س��ليمانيه و اربيل و همچنين 
پروازهاي عبوري از فضاي كشورمان از مبدا اقليم 
كردس��تان متوقف شد. به گفته سخنگوي شوراي 
عال��ي امنيت مل��ي، با توجه به موثر واقع نش��دن 
تالش هاي سياسي خيرخواهانه كشورمان و اصرار 
مس��ووالن اقليم كردستان براي برگزاري رفراندوم 
در اي��ن منطقه با درخواس��ت دولت مركزي عراق 
مرزه��اي هوايي اي��ران روي پروازهاي��ي كه مبدا 
آن اقليم كردس��تان اس��ت مسدود ش��د، بنابراين 
پروازه��اي اي��ران به مقص��د فرودگاه ه��اي اقليم 

كردستان نيز متوقف شده است. 

  جدايي اقليم كردستان از عراق
پايان يافتن تمام توافقات است 

خسروي در حالي خبر انسداد مرزهاي كشورمان 
با اقليم كردستان را اعالم كرد كه چندي پيش دبير 
ش��وراي عالي امنيت ملي خاطرنشان كرده بود كه 
ايران به ط��ور قطع صرفا، دولت واح��د، يكپارچه و 

فدرال عراق را به رسميت مي شناسد.
علي ش��مخاني مشروعيت معابر و گذرگاه هاي 

مرزي جمهوري اس��المي ايران ب��ا مناطق اقليم 
كردس��تان ع��راق را صرف��ا به دليل وج��ود اقليم 
به عنوان بخش��ي از عراق يكپارچ��ه عنوان كرد و 
گف��ت: توافقات م��رزي صرفا ب��ا محوريت دولت 
مرك��زي ع��راق پابرج��ا ب��وده و جداي��ي اقليم 
كردس��تان از دول��ت مرك��زي عراق ب��ه معناي 
مسدود ش��دن تمام معابر و گذرگاه هاي مشترك 
مرزي خواهد بود. وي اذعان داشت: جدايي اقليم 
كردس��تان از خاك عراق به مفه��وم پايان يافتن 
تم��ام اين توافقات خواه��د بود و پس از آن ايران 
در چارچوب تامين امنيت مرزهاي مش��ترك در 
رويك��رد خ��ود براي مقابل��ه با حض��ور و فعاليت 
ضدانق��الب ايران��ي كه در مناطقي از كردس��تان 
عراق تردد دارند به صورت جدي تجديدنظر كرده 
و با ش��يوه هاي كامال متفاوت نس��بت به گذشته 

رفتار خواهد كرد. 
سردار س��رتيپ دوم پاس��دار حبيب شهسواري 
س��خنگوي رزمايش امنيتي محرم در حاش��يه اين 
رزمايش با اش��اره به اينكه مرحل��ه اصلي رزمايش 
امنيت��ي محرم ب��ا انجام عمليات تك ب��ه ارتفاعات 

كفارس��تان آغاز ش��ده، گف��ت: در اي��ن مرحله از 
رزمايش آتش سنگين ادوات توپخانه، تك سنگين 
نيروهاي تكاور با پش��تيباني تانك هاي T72S نيز 
انجام ش��د. وي با اش��اره به اقدامات صورت گرفته 
در روز نخست رزمايش گفت: »تاخت شبانه، آتش 
و انفجارات و عمليات گش��ت و شناسايي در مناطق 
مرزي و ايس��ت و بازرسي از اقدامات صورت گرفته 

در روز نخست رزمايش بود.«
به نظر مي آيد رسانه هاي محلي اقليم كردستان 
برگزاري رزمايش سپاه در منطقه شمال غرب كشور 
را باتوجه به تحوالت در اين منطقه به ويژه برگزاري 
همه پرس��ي در كرس��تان عراق را به ط��ور عجوالنه 
بزرگنمايي و موجبات ترس و وحشت مردم و افكار 
عمومي منطقه شده اند. متاسفانه در اين ميان برخي 
رس��انه هاي فرامنطقه يي اين اخبار را دستمايه قرار 
داده و در چارچوب سياس��ت تفرقه افكنانه امريكا و 
رژيم صهيونيس��تي به بازنشر اين اخبار خالف واقع 
مي پردازن��د. همچنين منابع خبري غيررس��مي از 
احض��ار مرتضي عبادي سركنس��ول ايران در اربيل 
خبر داده اند كه هنوز هيچ يك از مقامات ايراني آن 

را تاييد نكرده اند. 

  ايران دشمنانش را تعقيب مي كند
جانشين فرمانده كل س��پاه در حاشيه رزمايش 
امنيت��ي مح��رم اظه��ار ك��رد: امني��ت از اهميت 
فوق العاده ي��ي در نظام دفاعي ما برخوردار اس��ت، 
ب��ه ويژه در ش��رايطي كه در كش��ورهاي پيراموني 
م��ا كانون هاي��ي از ناامني و بحران ش��كل گرفته و 
راهب��رد كش��ورهاي س��لطه طلب و بيگانه همچون 
امري��كا و انگليس و برخ��ي رژيم هاي متحد آنها در 
منطقه، ايجاد تغييرات ژئوپليتيك در جهان اس��ت. 
سردار سرتيپ پاسدار حسين سالمي با بيان اينكه، 
اس��تكبار جهاني و هم پيمانان��ش تالش مي كنند تا 
نقش��ه ژئوپليتيك جهان را تغيير دهند، اظهار كرد: 
به دليل آنك��ه اقتدار مرزها براي م��ا از اولويت هاي 
اصلي به ش��مار مي رود، تس��لط ما بر مرزها در اين 
زمينه بس��يار حايز اهمي��ت خواهد ب��ود. ما براي 
برق��راري كامل امني��ت به ويژه در مرزه��ا، هم در 
مي��دان عمل دش��منان را تعقي��ب مي كنيم و هم 

آمادگي دفاعي خود را نمايش مي دهيم. 
همچنين محمد قس��يم عثمان��ي نماينده اهل 
س��نت مجلس، تشكيل كشور كردس��تان را نقشه 
شوم رژيم صهيونيس��تي دانست و گفت: »موضع ما 
نمايندگان كرد مجل��س درباره قضاياي اخير عراق 
همان مواضع شفاف نظام مقدس جمهوري اسالمي 

ايران است و آن را محكوم مي كنيم.«
ديگ��ر نماينده ي��ي كه نس��بت به اي��ن موضوع 
واكنش نش��ان داد، مصطف��ي كواكبيان بود. رييس 
فراكس��يون ديپلماس��ي و مناف��ع مل��ي مجلس از 
مسعود بارزاني رييس اقليم كردستان عراق خواست 
به س��خنان علما، مراجع، پارلمان و شخصيت هاي 
عراق توجه و از برگزاري همه پرسي دست بردارد و 
گفت: برگزاري همه پرسي استقالل اقليم كردستان 

براي وحدت عراق خوب نيست. 
 نماين��دگان كرد پارلم��ان اي��ران بيانيه يي در 
خص��وص همه پرس��ي در اقلي��م كردس��تان عراق 
ص��ادر كردن��د. در بخش  هايي از اي��ن بيانيه آمده 
اس��ت: »در كش��ور عراق اخيرا جريان��ي با حمايت 
رژيم صهيونيس��تي در پي برگزاري رفراندوم قومي 
جه��ت اعالم اس��تقالل بخش��ي از عراق اس��ت كه 
مجلس نمايندگان عراق اين موضوع را مردود اعالم 
ك��رده و جهت جلوگيري از اين اق��دام، موضوع به 
مقامات قضايي ارجاع شده است و مجلس به عنوان 
باالترين ركن تصميم گيري در اين كش��ور رفراندوم 
را محك��وم كرده اس��ت، اما رژيم صهيونيس��تي به 
دنبال اس��تفاده ابزاري از احساسات بي فرجام مردم 
منطقه كردنشين عراق است و در پي آن است تا از 
اين طريق جاي پايى براي خود در اين منطقه مهيا 
كند و اهداف ش��وم خود را كه همان تفرفه افكني، 
كوچك س��ازي كشورها و بر هم زدن ثبات و امنيت 

منطقه است دنبال كند.«
بهارس��تاني ها تاكيد كردند »از نخبگان كرد نيز 
انتظار مي رود با بينش و بصيرت درست خود مردم 
را نسبت به اين نقشه شوم آگاه كرده و اجازه ندهند 
مظلوميت و محروميت منطقه كردنشين عراق بيش 
از پيش استمرار يافته و اتفاقي نيفتد كه باعت شود 
منافع مردم كرد عراق فداي احساس��ات نادرست و 

منافع دشمنان اسالم شود.«
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نايب رييس مجلس در واكنش به تذكر 
عبدالحمي��د خ��دري نماينده بوش��هر در 
مجلس مبني بر اينكه رييس جمهوري 3 ماه 
براي معرفي وزير پيش��نهادي علوم زمان دارد، 
امر نادرس��تي است كه الزم است اين موضوع اصالح 
ش��ود، تاكيد كرد كه رعايت نكردن اين زمان قانوني براي معرفي وزير 
علوم يك تخلف بوده و ما به رييس جمهوري اعالم مي كنيم كه زودتر 
وزير علوم را معرفي كند.  به گزارش ايلنا، علي مطهري كه رياست جلسه 
را برعهده داشت در پاسخ به تذكر نماينده بوشهر گفت: رييس جمهور 
در ش��ب معرفي كابينه پيش��نهادي، با انصراف وزير پيشنهادي علوم 
مواجه شد، در واقع دولت و رييس جمهور در برابر عمل انجام شده قرار 
گرفتند و نتوانست آن زمان وزير علوم را معرفي كند.  نماينده تهران در 
مجلس يادآور شد: براساس صراحت آيين  نامه، رييس جمهوري موظف 
به معرفي كابينه ظرف 2هفته است كه با توجه به اين استعفا و استثنا 
الزم بود، رييس جمهور ظرف 2 هفته وزير پيش��نهادي علوم را معرفي 
كند كه مصادف با تعطيالت مجلس شد.  وي ادامه داد: بنابراين استناد 
به ماده قانوني كه رييس جمهوري براي معرفي وزير علوم 3 ماه مهلت 
دارد، درست نيست؛ چرا كه اين ماده براي زماني است كه وزير توسط 
رييس جمهوري عزل ش��ده يا با اس��تيضاح مجلس بركنار شود.  عضو 
فراكس��يون اميد مجلس همچنين تاكيد كرد: بر اين اساس باتوجه به 
ابت��داي كار دولت، مهلت 3 ماهه براي معرفي وزير پيش��نهادي علوم 
وجود ندارد و رييس جمهوري موظف است حداكثر 2هفته بعد از مراسم 

تحليف، كليه وزراي پيشنهادي خود را معرفي كند. 

عدم معرفي وزير در زمان 
مقرر تخلف محسوب مي شود

وزير ام��ور خارجه كش��ورمان با تاكيد 
بر اينك��ه امريكا ثابت كرد كه قابل اعتماد 
نيس��ت، اف��زود: چي��زي كه ب��راي جامعه 
بين المللي اهميت دارد اين است كه بتواند به 
حرف هاي امريكا به عنوان يك طرف مذاكره اعتماد 
كند. به گزارش ايس��نا، محمدجواد ظريف در گفت وگو با س��ي ان ان 
تاكيد كرد. ايران هميش��ه در طرف حق قرار داشت. متاسفانه امريكا 
و همپيمانان اين كش��ور چنين س��ابقه روش��ني ندارند. پس اگر ما 
مي خواهي��م درباره اين موضوعات صحب��ت كنيم، گفته هاي زيادي 
درب��اره اين موضوعات وجود دارد. ش��ما درباره موش��ك ها صحبت 
كردي��د. ايران نيازه��اي دفاع��ي دارد. ايران 400ميلي��ارد دالر به 
اصطالح تس��ليحات خوشگل هسته يي از امريكا نمي خرد! ايران نياز 
دارد كه دفاع خود را ايجاد كند. ما بارها گفته ايم و ثابت كرده ايم كه 

موشك هاي ما براي دفاع هستند. 
 براس��اس گزارش پايگاه خبري العالم، ظريف افزود: امريكا بايد 
در بس��ياري از توافقنامه هاي بين المللي شركت كند، اين كشور يك 
قدرت بزرگ اس��ت و روشن است كه در مذاكرات بين المللي حضور 
دارد و بخش��ي از توافقنامه ه��اي بين المللي مي ش��ود، چه از طريق 
توافقنامه ه��اي دوجانبه و چه از طري��ق توافقنامه هاي چندجانبه و 
چه از طريق قطعنامه هاي شوراي امنيت! اين توافقنامه)برجام( يك 
توافقنامه دوجانبه نيس��ت حتي يك پيمان چند جانبه نيست بلكه 
قطعنامه شوراي امنيت است.  او ادامه داد: امريكا عضو دايم شوراي 
امنيت اس��ت. چي��زي كه براي جامعه بين الملل��ي اهميت دارد اين 

اس��ت كه بتواند به حرف ه��اي امريكا به عنوان ي��ك طرف مذاكره 
اعتماد كند. اگر دنيا نتواند به حرف هاي امريكا به عنوان يك شريك 
مذاكرات��ي اعتماد كن��د در اين صورت هيچ كس ب��ا امريكا مذاكره 
نخواه��د كرد چون آنها مي دانند كه امري��كا باالخره از اين اصطالح 
مشهور استفاده خواهد كرد كه: آنچه مال من است مال من است اما 

آنچه مال شماست، قابل مذاكره است. 
وزي��ر امور خارجه كش��ورمان تاكيد كرد: در ه��ر مذاكره يي بده 
بس��تان وجود دارد. در مذاكرات هس��ته يي بده بستان وجود داشت. 
م��ا )دادن( برخي امتيازات را پذيرفتيم و امري��كا نيز )دادن( برخي 
امتيازات را پذيرفت. در اين مقطع زماني بس��يار اهميت دارد عالوه 
ب��ر اينكه بايد از مزاي��اي اقتصادي توافقنامه برخوردار ش��ويم اما از 
جنبه جهاني نيز اهميت دارد. همه ما در يك دنياي به هم پيوس��ته 

زندگي مي كنيم. 
ظري��ف اف��زود: از جنبه جهاني با توجه به همه بحران ها ش��امل 
كره ش��مالي و بحران هاي منطقه ما بسيار اهميت دارد كه بتوان به 
وعده ه��ا و تعهدات بازيگران مهم در جامع��ه جهاني اعتماد كرد. 7 
گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي وجود دارد كه نشان داده است 
ايران ش��ريكي قابل اعتماد است، اميدوارم كه امريكا در موضع خود 
تجديد نظر كند و به دنيا ثابت كند كه اين كش��ور هم شريكي قابل 
اعتماد اس��ت. وزير امور خارجه كش��ورمان با تاكيد بر نقش دفاعي 
و بازدارندگي موش��ك ها براي ايران گف��ت: آن زمان كه صدام دلبر 
امريكا و غربي ها بود و ايران را موشك باران مي كرد اين كشورها يك 

اخم هم به صدام نكردند. 

ثابت كرده ايم موشك هاي مان براي دفاع هستند
 دبيركل جبهه پيروان خط امام)ره( 
و رهبري گفت: جمنا نتوانس��ت همه 
فعاالن سياسي اصولگرا را دور هم جمع 
كن��د و احزاب اصولگرا به دليل رويكردي 
كه جمن��ا مبني بر اس��تفاده از س��رمايه هاي 
اجتماعي جوان تر داش��ت، دلخور بودند و مي گفتند كه جمنا به 
احزاب توجه كمي داشته اس��ت.  محمدرضا باهنر در گفت وگو 
با خانه ملت اظهار داش��ت: جريانات سياس��ي در كشور ما هنوز 
س��اختار هاي الزم را در جهت يك برنامه درازمدت پيدا نكردند 
و اين شامل همه جريانات سياسي است.  وي با بيان اينكه بايد 
چند حزب قوي و قدرتمند داش��ته باشيم، گفت: دولت آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني، دولت آقاي خاتمي و دولت آقاي احمدي نژاد 
هيچ كدامش��ان قصد ادامه كار قبلي را نداشتند كه با اين شيوه 
نمي شود، كشور را اداره كرد.  وي به يكي ديگر از اشكاالت جمنا 
اش��اره كرد و گفت: برخي بازنشس��تگان سپاه كه از سپاه بيرون 
رفته بودند و ارتباط تشكيالتي نداشتند عضو جمنا بودند كه در 
اس��تان ها در افكار عمومي پررنگ ش��ده بود كه جمنا ساخته و 
پرداخته س��پاه و بسيج است.  نايب رييس سابق مجلس با انتقاد 
از مناظرات تلويزيوني گفت: بنده معتقد م صدا و س��يما بايد در 
نحوه تبليغات و مناظ��رات تلويزيوني كانديداها تجديدنظر كند 
كه متاس��فانه وضعيت تبليغات انتخاباتي به گونه يي شده است 
كه مثال هر كانديدايي حاضر جواب تر باش��د و بتواند كس��ي را 

بپيچاند يا لوله كند يا قيچي كند در مناظرات موفق تر باشد. 

»جمنا« نتوانست همه فعاالن 
اصولگرا را جمع كند

چهرهها

س��خنگوي وزارت كش��ور گف��ت: در جلس��ه 
امروز هيات دولت گزينه هاي پيش��نهادي تصدي 
مس��ووليت پنج اس��تاندار  براي اين مس��ووليت 
انتخاب ش��دند.  به گزارش ايس��نا، سيدس��لمان 
س��اماني افزود: براين اساس، مجيد خدابخش به 

عنوان استاندار آذربايجان شرقي، قاسم سليماني 
دش��تكي به عنوان اس��تاندار ايالم، محمدحسين 
مقيمي به عنوان استاندار تهران، هوشنگ بازوند 
به عنوان استاندار كرمانشاه و مصطفي ساالري به 

عنوان استاندار گيالن تعيين شدند.

 5 استاندار جديد انتخاب شدند
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3 كالن
 فاينانس هاي جديد

گامي مثبت اما ناكافي
لطفعلي بخشي اقتصاددان  

تامين خط��وط اعتبار خارجي توس��ط اروپايي ها 
يك نقطه مثبت براي كش��ورمان محس��وب مي شود. 
باتوجه ب��ه تهديدهاي دولت امري��كا درخصوص لغو 
برجام افزايش رفت و آمد ش��ركت هاي اروپايي بدون 
توجه به فش��ارهاي ترامپ يك س��يگنال مثبت براي 
كش��ورمان محسوب مي ش��ود و در واقع گامي مثبت 

براي ايران است. 
البته نكته مهم براي هرگونه تامين مالي از س��وي 
خارجي ه��ا و ازجمل��ه فاينانس، اين اس��ت كه منابع 
صرف خريد كاالهاي س��رمايه يي شود؛ چراكه به هر 
حال هرگونه تسهيالتي با سود همراه است به همين 
دليل بايد توجه ويژه يي شود تا منابع در مسير رشد و 
توسعه پايدار اقتصاد كشور قرار گيرد. سرمايه گذاري 
و حمايت از صنايعي كه پتانسيل صادرات داشته باشد 
و باعث افزايش صادرات كش��ور شود يكي از مواردي 
است كه بايد در نحوه مصرف خطوط اعتباري خارجي 
مدنظر ق��رار گيرد. اينكه اي��ن قراردادها براي تامين 
اعتبار پروژه هاي عمران��ي اختصاص پيدا مي كند نيز 
از ديگر موارد با اهميت است. در حال حاضر بسياري 
از پروژه هاي عمراني كشور به دليل كمبود منابع مالي 
نيمه كاره هس��تند بنابراين ب��راي تكميل آن نيازمند 

تامين اعتباري خارجي هستيم. 
در حال حاضر كمبود منابع مالي يكي از مشكالت 
اساس��ي اقتصاد كش��ور اس��ت و اين مس��اله در گرو 
س��رمايه گذاري داخل��ي و خارج��ي اس��ت و طبيعتا 
هرگونه كمبود منابع مالي صدمات شديدي به اقتصاد 
كشور وارد مي كند. اين مساله بايد در دستور كار همه 
قوا ق��رار گيرد و تنها در گرو اقدامات دولت نيس��ت. 
بايد همه دس��تگاه هاي اجرايي در اين مس��ير به فهم 
مشتركي برس��ند كه وجود سرمايه گذار خارجي يك 
الزام براي اقتصاد كش��ور است و نه اختيار. بسياري از 
صنايع كش��ورمان در حال حاضر از تجهيزات قديمي 
استفاده مي كنند و اين مساله باعث كاهش بهره وري 
اقتصاد كش��ور مي ش��ود. رف��ع اين مش��كل در گرو 
ارتباط هاي جهاني و استفاده از دانش فني كشورهاي 

توسعه يافته است.
نبايد نس��بت به اين مس��اله موضع گيري داش��ته 
باشيم و تا قراردادي در حال شكل گيري است نگران 
شركت هاي داخلي باشيم. اگرچه حضور شركت هاي 
داخلي و توجه به حضور آنها در اقتصاد كشور ضرورت 
اس��ت با اين حال بايد توجه داشت برخي پروژه ها در 
گرو ارتباط جهاني و س��رمايه گذاري خارجي اس��ت. 
صنايع نفتي كش��ورمان براي توس��عه به تجهيزات و 
تكنولوژي ه��اي جديد نيازمند اس��ت و اين مس��اله 

انكارناپذير است. 
لغو تحريم هاي هسته يي باعث كاهش هزينه هاي 
نقل و انتقاالت ش��ده و اين يك گام مثبت اس��ت. در 
عين حال، در شرايطي كه پيش از اين هرگونه ارتباط 
تجاري و علني با كش��ورمان ممنوع بود اين مس��اله 
گامي مثبت و ارزش��مند اس��ت كه با روي كار آمدن 
دولت يازدهم و گفتمان آقاي روحاني شاهد آن بوديم. 
در واقع شركت هاي خارجي ديگر نه تنها مشكلي در 
برق��راري ارتباط با ايران ندارند بلكه حاضرند به ايران 
تس��هيالت نيز ارائه كنند و اين مساله ارزشمند است 
البت��ه اين مبالغ همچنان اندك اس��ت و براي رش��د 
پايدار اقتصاد كش��ور نيازمند مبالغ بيشتري هستيم. 
فاينانس بايد اشتغال ايجاد كند. اين مبالغ باتوجه به 
مشكالت بيكاري و زيست محيطي در كشورمان قطره 
در مقابل درياست. بنابراين ضرورت دارد يك بار براي 
هميشه به ورود سرمايه گذار خارجي به اجماع برسيم. 
سرمايه گذار چه داخلي و چه خارجي محتاط است و 
بنابراي��ن بايد زمينه را براي رف��ع موانع جذب منابع 

مالي و سرمايه گذاري ايجاد كنيم. 

 كشف كاالي قاچاق
از داخل خودروهاي وارداتي

ماموران گمرك موفق شدند از داخل خودروهاي 
سواري وارداتي كه با كاميون هاي خودروبر وارد شده 

بود، كاالي قاچاق را كشف و ضبط كنند. 
گم��رك ايران اع��الم كرد: اين كااله��ا در داخل 
خودروهاي س��واري صفر كيلومتر وارداتي از تركيه و 
در قسمت هاي مختلف اين خودروها جاسازي سپس 
اين خودروها با كاميون هاي خودروبر وارد كشورمان 
شده بود كه توس��ط ماموران گمرك بازرگان كشف 

و ضبط شد. 
بخش عمده كاالهاي كش��ف ش��ده از داخل اين 
خودروه��ا را نوش��ابه هاي انرژي زا تش��كيل مي دهد. 
نوش��ابه ان��رژي زا در ظرف ه��اي فلزي ني��م ليتري 
بس��ته بندي ش��ده و داخ��ل قس��مت هاي مختل��ف 
س��واري هاي وارداتي جاس��ازي ش��ده بود. ماموران 
گم��رك ب��ازرگان موفق ش��دند ۱۸۹۶بس��ته انواع 

نوشابه هاي انرژي زا را كشف كنند. 

شرايط تبديل وضعيت 
نيروهاي قراردادي به پيماني

بخش��نامه س��ازمان اداري و اس��تخدامي مبن��ي 
ب��ر چگونگ��ي تبديل وضعي��ت نيروهاي ق��راردادي 
ب��ه پيماني صادر ش��د. براس��اس بند نخس��ت اين 
بخش نام��ه، دارا بودن مانده مجوز از محل مجوزهاي 
استخدامي صادره در برنامه پنجم توسعه اعم از مانده 
مجوزهاي استاني)مانده مجوزهاي سازمان مديريت 
استان( يا مجوزهاي خاص دستگاه هاي اجرايي يكي 
از اين ش��روط و دارا ب��ودن كارنامه مجاز آزمون هاي 
 ادواري سال هاي ۱3۸۱،۱3۸3و۱3۸4 دومين شرط

اس��ت. واجدان ش��رايط همچنين بايد داراي شماره 
شناس��ه قراردادي صادره از س��وي سازمان مذكور و 
ادامه همكاري فرد با دس��تگاه اجرايي درحال حاضر 
باشند. چهارمين شرط وجود پست بالتصدي مصوب 
و ش��رط پنج��م، مطابقت رش��ته تحصيل��ي افراد با 
شرايط احراز شغل قابل تخصيص در پست بالتصدي 
پيشنهادي براس��اس طرح طبقه بندي مشاغل است. 
همچني��ن اي��ن بخش��نامه رعايت ش��رايط عمومي 
اس��تخدام و تايي��د هس��ته گزينش براي اس��تخدام 

پيماني را متذكر شده است. 

ديدگاه

كوتاه از كالن

»تعادل« آخرين اطالعات درباره بودجه سال آينده را بررسي مي كند

سازه منطقي دخل و خرج دستگاه هاي اجرايي

»تعادل« جزئيات هزينه اي كاالها و خدمات مصرفي را گزارش مي دهد 

آرامش در سبد خانوارها
گروه اقتصاد كالن  هادي سلگي 

ارقام مربوط به تورم شهريورماه حاكي از آرامش 
و حتي برگشت به مسير كاهشي اين شاخص است. 
هرچند به نظر مي رس��د، اين كاهش بيشتر از سمت 
گ��روه خوراكي ها رخ داده كه اين ام��ر هم به دليل 
برخي نوس��انات قيمتي در گروه ميوه ها و سبزيجات 
ايجاد ش��ده اس��ت، اما در گروه هاي ديگر نيز شاهد 
تورم هاي زير يك درصد هستيم كه مي تواند مسير با 

ثبات در كانال ۸ درصدي را فعال حفظ كند. 

 چهارمين كاهش تورم نقطه به نقطه
مركز آمار محاس��بات خود را از ش��اخص قيمت 
كاالهاي مصرفي در ش��هريور ۹۶ منتش��ر كرد. اين 
گزارش نشان مي دهد، روند كاهشي متوالي نرخ تورم 
نقطه به نقطه به چهارمين ماه خود رس��يده اس��ت. 
مطابق ارزيابي هاي اين نهاد آماري كشور ميزان رشد 
ش��اخص قيمت كاالهاي مصرفي در ماه شهريور در 
مقايس��ه با ماه مشابه س��ال قبل ۸.۱درصد بوده كه 
نشان دهنده كاهش 0.۱درصدي نسبت به ماه قبل تر 

آن )مرداد ماه( است.
س��ير كاهش��ي تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه 
آغاز ش��د؛ زماني كه اين شاخص از اوج ۱۸ماهه آن 
يعني تورم ۱0درصدي ماه ارديبهشت به ۹.۶درصد 
نزول كرد. از اين ماه به اين سو ديگر نرخ تورم نقطه 
به نقطه يكسره كاهشي شد به طوري كه در ماه اول 
تابس��تان به ۹.۱درصد و در مرداد و ش��هريور نيز به 

ارقام ۸.2 و ۸.۱درصد رس��يد. ت��ورم نقطه به نقطه 
شاخصي است كه يك زمان معين )روز، هفته يا ماه( 
را به صورت نقطه يي با زماني ديگر مقايسه مي كند. 
در جداول آماري اين دو نقطه به طور معمول ماه هاي 
سال جاري را با ماه هاي مشابه سال قبل آن مقايسه 
مي كنند. بنابراين شاخص نقطه يي در واقع تغييرات 
قيمت��ي يك دوره زماني ۱2ماهه را درون خود عبور 
مي ده��د، اما از جايي كه تنه��ا دو نقطه را در محور 
يك س��اله مورد س��نجش قرار مي دهد، نوسانات كل 

سال را نشان نمي دهد.
خاصيت اصلي اين ش��اخص بي��ش از هرچيزي 
زودرسي آن است، بدين معني كه تغييرات تورم كل 
را سريع تر نش��ان مي دهد و اين امر به دليل اولويت 
زماني در آن نس��بت به شاخص متوسطي است كه 
ميانگين��ي از تغيي��رات يك س��ال را در فرمول خود 
مي گنجاند. عالوه بر اين ش��اخص متوسط ميانگين 
۱2ماه را نسبت به ميانگين ۱2ماه قبلي مي سنجد و 
به همين لحاظ دامنه زماني 24ماهه را در درون خود 

دارد و موجب ديررسي آن مي شود. 
با اين اوصاف سير كاهشي 4ماهه نرخ تورم نقطه 
به نقطه گوياي اين مطلب اس��ت كه تورم متوس��ط 
)۱2 ماهه( كه از بهمن س��ال گذشته روند افزايشي 
به خود گرفته بود، دوباره به مس��يري ثابت يا نزولي 

برگشت خواهد كرد.
تورم ۱2ماهه از مهرماه سال ۹2 كه در قله 5ساله 
گذشته )37.4درصد( قرار داشت در بهمن ماه ۹5 به 

كف خود يعني ۶.۹درصد نزول كرد و با يك توقف در 
ماه اسفند در فروردين امسال در مسير صعودي قرار 
گرفت. در اين مسير ش��اخص مذكور هر ماه 0.۱ تا 
0.3واحد درصد رشد كرده تا اينكه در شهريور روي 
رق��م ۸درصد قرار گرفته اس��ت. در حال حاضر نرخ 
نقطه به نقطه از متوسط 0.۱درصد هم بيشتر است 
اما سير كاهشي آن مي تواند نشانه يي از ثبات و حتي 

شروع يك روند كاهشي ديگر باشد. 
اين مس��ير كاهشي در نرخ هاي ماهانه هم به طور 
مشهودتري نمايان است. بر اساس گزارش مركز آمار 
نرخ تورم ماهانه ش��هريور )ميزان تغييرات قيمت در 
ماه ش��هريور نسبت به ماه قبل آن( صفر بوده است، 
به اين معني كه س��بد كاالهاي مصرفي خانوارها در 
اين ماه هيچ تغييري نداش��ته اس��ت. از تيرماه روند 
تغييرات اين شاخص نيز كاهشي بوده است و از اول 
تابستان كه ۱.2 درصد رشد ماهانه قيمت داشته ايم 
به 0.7 درصد در مرداد و در نهايت در شهريور به 0.0 

درصد رسيده است.
مطاب��ق اين آمارها علت اصل��ي اين كاهش تورم 
ماهان��ه از طريق گ��روه خوراكي ها، آش��اميدني ها و 

دخانيات حاصل شده است.
اهمي��ت(  )ضري��ب  وزن��ي  ك��ه  گ��روه  اي��ن 
2۸.4۶درصدي در كل سبد خانوارها براي محاسبات 
ت��ورم دارد، در ش��هريور منف��ي ۱.5 درصد كاهش 
قيمت داش��ته اس��ت. البته نرخ نقطه و ۱2ماهه اين 
گروه همچنان باال و ب��ه ترتيب ۱0.۱ و ۱۱.3درصد 

بوده كه اين امر نش��انه سطح بيشتر افزايش قيمت 
آنها در ماه هاي گذش��ته اس��ت. گ��روه خوراكي ها، 
آش��اميدني ها و دخاني��ات ش��امل دو ش��اخه اصلي 

خوراكي ها و دخانيات مي شود.
در ميان ش��اخه خوراكي ها ۱2گ��روه فرعي قرار 
دارد كه شامل خوراكي ها، نان و غالت، گوشت قرمز 
و سفيد، گوشت قرمز و ماكيان، ماهي ها، شير، پنير 
و تخم مرغ، روغن، ميوه و خشكبار، سبزيجات، شكر 
و مربا و ش��كالت، محصوالت طبقه بندي نشده و در 

نهايت چاي و قهوه و نوشابه مي شود.
گزارش مركز آمار از تورم شهريور ماه خوراكي ها 
نشان مي دهد كه بيشترين گروه هاي فرعي در زمينه 
كاهش كل گروه از آن دو گروه ميوه ها و س��بزيجات 
اس��ت. اين دو گروه به ترتيب تورم ماهانه منفي 4 و 

منفي 7.۶ درصد داش��ته اند. ع��الوه بر اين دو، گروه 
ش��ير و پنير و تخم مرغ ني��ز افت منفي يك  درصدي 

را تجربه كرده اند.
بنابراين نتيجه مي شود كه وزن اصلي تورم منفي 
۱.5درصد گروه خوراكي ها از اين سه قلم ناشي شده 
است كه بيش از هرچيزي مي توان آنها را به شرايط 
فصل��ي آن مرتبط دانس��ت. در مقابل ت��ورم منفي 
كاالهاي خوراكي، ت��ورم ماهانه اقالم غيرخوراكي با 
وزن 7۱.5درص��دي در كل س��بد كاالها 0.7درصد 
رش��د كرده اس��ت. اين رش��د مثبت هم بيش��تر از 
دو ناحيه مس��كن، آب، ب��رق، گاز، كاالها و خدمات 
متفرقه رخ داده اس��ت كه ب��ه ترتيب ۱ و ۱.۶درصد 
رشد قيمتي داشته اند. بقيه اقالم اين گروه تورم زير 

يك  درصد را تجربه كرده اند. 

گروه اقتصاد كالن
با آغاز فصل پاييز و نزديك   ش�دن به زمان 
تقدي�م اليح�ه بودجه ب�ه مجل�س، بحث ها و 
اظهارنظ�رات درباره س�ند مالي س�ال آينده 
جدي تر شده اس�ت. بودجه سال 96 درحالي 
رو ب�ه پيش�روي اس�ت ك�ه طب�ق آخري�ن 
گزارش ه�اي مال�ي درج�ه عملك�رد پاييني 
داشته است. همچنانكه كسري بودجه امسال 
بين كارشناس�ان ت�ا 37هزارميلي�ارد تومان 
پيش بين�ي مي ش�ود و رييس  س�ازمان برنامه 
و بودج�ه اعالم كرده اس�ت 10ه�زار ميليارد 
تومان از 319هزارميليارد تومان منابع عمومي 
بودجه سال جاري محقق نخواهد شد. براساس 
آمارهاي ارائه ش�ده توس�ط بانك مركزي در 
4ماهه نخست سال جاري، درآمدهاي مالياتي 
اين مدت بالغ بر 29هزار و 690 ميليارد تومان 
بوده ك�ه عقب ماندگي ح�دود 10هزارميليارد 
توماني نس�بت به رقم مص�وب 4ماهه دارد. از 
طرف ديگر نيز درآمدهاي نفتي كش�ور نيز در 
اين مدت نس�بت به ميزان مص�وب 30درصد 
كاهش يافته است. آن طور كه از اطالعات بانك 
مركزي برمي آي�د، محوري ترين عامل كاهش 
درآمده�اي دولت در اين ب�ازه زماني از ناحيه 
س�اير درآمدها)عمدتا مربوط ب�ه درآمدهاي 
گمرك�ي و جراي�م( و درآمده�اي نفت�ي بوده 
اس�ت؛ اتفاقي كه به  گمان كارشناس�ان دليل 
آن را منحص�را در وضعي�ت اقتصادي كش�ور 
نمي ت�وان جس�ت وجو ك�رد بلكه خاس�تگاه 
اصلي ب�از مان�دن عملكرد از مص�وب بودجه 
در نحوه بودجه ريزي و بيش برآوردي هاس�ت. 
س�ازمان برنامه و بودجه ني�ز مختصات اين 
آسيب شناس�ي را تاييد مي كن�د و به همين 
دليل اس�ت كه محمدباقر نوبخت، رييس اين 
سازمان مدتي است كه از نگارش بودجه 97 
مبتني ب�ر عملكرد خبر داده اس�ت. آخرين 
خب�ر از اين نهاد سياس�ت گذار حاكي از آن 
است كه بخش�نامه بودجه در سازمان برنامه 
و بودج�ه نهايي ش�ده و احتماال در جلس�ه 
س�تاد اقتصادي به امض�اي رييس جمهوري 

 خواهد رسيد. 
   

 تحويل بودجه 3 روز زودتر از موعد
به گزارش»تعادل« طبق رويه س��االنه، سازمان 
برنامه و بودجه بايد تا پانزدهم آذر ماه اليحه دخل 
و خرج يك س��ال مال��ي را تقديم مجل��س كند و 
امس��ال دولت مي خواهد 3 روز زودتر از موعد اليحه 
را به مجلس بفرس��تد آخرين اطالعات دريافتي در 
رابط��ه با روند تهي��ه و تدوين اليحه بودجه س��ال 

۱3۹7 از اي��ن حكاي��ت دارد كه بخش��نامه بودجه 
آماده و در س��تاد اقتصادي دولت مورد بررسي قرار 
خواه��د گرفت و در صورت تايي��د نهايي به امضاي 
رييس جمهوري مي رسد و طي يكي دو روز آينده به 
دستگاه ها ابالغ خواهد شد. اما نكته حايز اهميت در 
نگارش بودجه سال ۹7 اين است كه بعد از سال ها 
حرف و س��خن باالخره قرار است، اليحه بودجه يي 
مبتني بر عملكرد به مجلس برود. »ايس��نا« در اين 
باره نوشته اس��ت:»در بخش��نامه بودجه چارچوب 
پيش بين��ي مناب��ع و مص��ارف و اه��داف دولت از 
تهيه بودجه س��ال بعد مشخص ش��ده و سازمان ها 
 براس��اس آن پي��ش  بين��ي مال��ي س��ال خ��ود را

انجام مي دهند«. 
همچنين قرار اس��ت در س��تاد اقتصادي دولت، 
رييس سازمان برنامه و بودجه درباره چارچوب كلي 
بودجه س��ال آينده ازجمله سقف منابع و هزينه ها 
و فرضي��ات آنه��ا توضيحات��ي ارائه كنن��د. ظاهرا 
صرفه جوي��ي در اعتبارات هزينه يي در دس��تور كار 
دول��ت خواهد بود. به طوري  كه ب��ه گفته نوبخت، 
بودجه س��ال ۱3۹7 ب��ر مبناي قيمت تمام ش��ده 
محصول تصويب و پرداخت خواهد ش��د و هر 3ماه 
يك  بار براس��اس عملكرد آن دس��تگاه تخصيص ها 

انج��ام مي ش��ود. رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه 
البت��ه اين اقدام را خاص دول��ت دوازدهم نمي داند 
و مي گوي��د، مقدمات اين اص��الح در دولت يازدهم 
انجام ش��ده اس��ت. »س��ازوكارهاي بودجه ريزي بر 
مبناي عملكرد در دولت يازدهم آماده شده و قيمت 
واحد هر فعاليت دس��تگاه ها را محاسبه كرديم و بر 
مبناي اين قيمت و كميت به آن دس��تگاه ها بودجه 
مي دهي��م و اين بودجه لزوما از س��ال قبل بيش��تر 

نيست بلكه بر مبناي عملكرد آن دستگاه هاست.«
درحال��ي طبق قانون دولت باي��د تا ۱5 آذر ماه 
اليحه بودجه س��ال بعد را به مجلس تقديم كند كه 
ظاهرا طبق زمان بندي انجام شده از سوي سازمان 
برنامه و بودجه قرار اس��ت براي سال جاري اليحه 
بودج��ه در تاريخ ۱2 آذر ماه يعن��ي 3روز زودتر از 

موعد نيز به مجلس تقديم شود. 

 ورود بودجه ريزي  مبتني بر عملكرد
در رابط��ه با بودج��ه ۱3۹7 اي��ن موضوع مورد 
توجه اس��ت كه بايد بودجه ريزي مبتني بر عملكرد 
در دستور كار قرار داشته باشد چراكه طبق بند)پ( 
ماده)7( قانون برنامه شش��م توسعه، دولت بايد در 
هر س��ال 20درصد از بودجه دستگاه ها را براساس 

بودجه ريزي براس��اس عملكرد تهي��ه و تنظيم كند 
كه اكنون با توجه به اينكه س��ال آينده، س��ال دوم 
اجراي برنامه ششم اس��ت بايد تا 40درصد بودجه 
دستگاه ها بر مبناي عملكرد تهيه شده باشد اما اين 
مساله وجود دارد كه در سال جاري 20درصد مورد 
تاكيد برنامه شش��م كامال اعمال نشد چراكه اليحه 
بودجه پيش از تصويب و اجرايي شدن برنامه ششم 

توسعه تدوين شده بود. 
محمدتق��ي فياضي، مدير گ��روه دفتر مطالعات 
برنام��ه و بودج��ه مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس در 
گفت وگو با »تع��ادل« درخصوص ضرورت بازنگري 
در بودجه نويس��ي مي گوي��د: دول��ت باي��د برنامه 
ميان مدتي را در دس��توركار قرار دهد ضمن اينكه 
بخشي از وظايف خود را واگذار كند. تامين امنيت، 
آم��وزش و تامي��ن غذا ك��ه موضوع��ات حاكميتي 
هس��تند را مي تواند منحصر به خود باقي بگذارد و 
س��اير وظايف خود را به ديگر بخش ها واگذار كند. 
بس��ياري از دس��تگاه ها درحال  حاضر موازي كاري 
مي كنند درحالي كه براي كاهش هزينه هاي جاري 

اين دستگاه ها مي توانند ادغام شوند. 
وي ادام��ه مي دهد: زماني  مي ت��وان اميدوار بود 
كه كس��ري بودجه به حداقل برس��د كه انضباط را 

ب��ه نحوه بودجه نويس��ي بازگرداني��م. دولت بايد به  
تدريج وابس��تگي خ��ود را به نف��ت كاهش دهد و 
بودجه ات��كاي اصلي خود را به مالي��ات قرار دهد. 
بنابراين دولت و مجلس بايد دس��توركار ميان مدتي 
را تدوين كنند و به س��مت اصالحات بودجه نويسي 
پيش بروند تا بتوان براس��اس منابع واقعي و بدون 
وابس��تگي به اوراق تعهدزا و نفت بودجه واقعي و با 

درجه عملكرد باال را تدوين و به اجرا بگذارد. 
تجرب��ه عملك��رد بودجه در س��ال هاي اخير نيز 
نشان مي دهد، مهم ترين ش��رط براي تنظيم دخل 
و خرج دولت فارغ از لزوم كاهش هزينه هاي جاري، 
انضباط بخش��ي و واقع بين��ي در نوش��تن و تصويب 

بودجه است.
به عنوان مثال طبق بودجه سال ۹۶ دولت بايد 
در 4ماهه ابتدايي امس��ال 40.4هزارميليارد تومان 
از طريق فروش دارايي هاي س��رمايه يي)نفت، گاز، 
ف��روش اموال منق��ول و غيرمنقول( درآمد كس��ب 
مي ك��رد كه از اي��ن ميزان تنه��ا 2۶.2هزارميليارد 
از  اس��ت.  درص��د( محق��ق ش��ده  توم��ان)۶4.۸ 
ط��رف ديگر ق��رار بوده ك��ه از اين مي��زان درآمد 
24.2هزارميلي��ارد توم��ان صرف بودج��ه عمراني 
شود كه تنها ۱.2هزارميليارد تومان)4.۶درصد( آن 
تحقق يافته اس��ت. به بيان ديگر اگر دولت براساس 
مصوب تمام بودجه عمراني كش��ور در اين 4ماه را 
پرداخت مي كرد در همي��ن 4ماه ابتدايي به ميزان 
3۹هزارميليارد تومان كسري عملياتي و سرمايه يي 
به بار مي آورد يعني 2هزارميليارد تومان بيش��تر از 
پيش بيني نماينده مجلس كه براي كل سال برآورد 

كرده بود.
حال بايد پرسيد، علت اصلي اين قصور چيست؟ 
كامال واضح اس��ت كه بيش ب��رآوردي و عدم درك 
صحي��ح و علم��ي از وضعي��ت اقتص��ادي داخل و 
خارج كه خود موجب پيش��گويي هاي غيرواقعي از 
قيمت نف��ت و ديگر درآمدها مي ش��ود، اين اوضاع 
را ب��ه بار مي آورد. حال بايد ديد آيا گفته محمدباقر 
نوبخت درخص��وص بودجه ريزي مبتني بر عملكرد 
در س��ال آينده تحقق خواهد يافت يا اين اقدام نيز 
با مخالفت و مقاومت دس��تگاه ها همراه خواهد شد 
و روند كس��ري بودجه و منف��ي  بودن تراز عملياتي 
همچن��ان ادامه خواهد داش��ت. اين اتف��اق اگر باز 
هم مانند س��ال هاي قبل در ح��د حرف باقي نماند 
و به منصه ظهور بنش��يند، مي ت��وان اميدوار بود كه 
دستگاه ها در اعالم خرج و هزينه هاي خود عيني تر 
و واقعي ت��ر عم��ل كرده و بس��تري ب��راي جوالن 
خواس��ته هاي فضايي آنها از مناب��ع عمومي وجود 
نداش��ته باش��د.؛ چراكه س��ازمان برنامه  و بودجه، 
رديف ه��اي بودجه يي را به  صورت كمي براس��اس 

عملكرد دستگاه ها پيش بيني خواهد كرد. 
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 شهريور مرداد تير  خرداد ارديبهشت فروردين

 96روند تغييرات نرخ تورم نقطه به نقطه از فروردين 

ريي��س هيات عامل صندوق توس��عه ملي جزيي��ات پرداخت 
70ميليارد دالر تسهيالت از اين صندوق را تشريح كرد. 

احمد دوس��ت حس��يني در گفت وگو با »فارس« با اش��اره به 
سپرده گذاري صندوق توسعه ملي در بانك ها اظهار كرد: اين منابع 
براي س��رمايه در گردش و س��رمايه گذاري جديد انجام مي شود و 
در اين راس��تا ۶.2 ميلي��ارد دالر س��پرده گذاري ارزي براي پروژه 
تامين مالي صورت گرفته است. رييس هيات عامل صندوق توسعه 
مل��ي با بيان اينكه معادل ۶ ميليارد دالر يا ۱4هزارميليارد تومان 
س��پرده گذاري ريالي در بانك ها انجام ش��ده است، گفت: مجموع 
منابع ريالي كه بخشي به شكل عامليت بوده و بخشي نيز از سال 
۹4 تاكنون به صورت س��پرده گذاري ب��وده حدود ۱4هزارميليارد 
تومان اس��ت. اين مقام مسوول با اش��اره به اينكه براي پروژه هاي 
متعددي مس��دودي صورت گرفته است، بيان كرد: اين طرح ها به 
تدريج و بنا به دوره ساخت و بهره برداري بازپرداخت خواهند كرد. 
دوست حس��يني در مورد موجودي صندوق توسعه ملي عنوان 
ك��رد: موجودي معيار دارد و تا پايان س��ال ۹5 منابع صندوق در 
بانك مركزي كه تعهد نشده بالغ بر ۱2ميليارد دالر است همچنين 

مسدودي 33ميليارد دالري نيز جزو موجودي محاسبه مي شود. 
وي اف��زود: بر اين اس��اس ۱3.5ميلي��ارد دالر با منابع موجود 
قرارداد منعقد و تعهد كرديم، بانك ها به طرح ها تسهيالت بدهند. 

رييس هيات عامل صندوق توس��عه مل��ي تاكيد كرد: به دليل 
گردش داش��تن منابع، اشكالي ندارد كه بيش از موجودي قرارداد 
عامليت منعقد شود چون فرآيند تصويب، دريافت مجوزها و امور 
اداري زمانبر اس��ت. دوست حس��يني با بيان اينكه نبايد موجودي 
صندوق بالاس��تفاده باشد، يادآور شد: صندوق منابع ذخيره ندارد 
و به محض اينكه پول صن��دوق بازگردد مجددا قرارداد با بانك ها 
منعقد مي ش��ود. وي خاطرنش��ان كرد: صندوق توسعه ملي براي 
اجراي طرح هايي ك��ه خودگردان بوده و مي توانند تس��هيالت را 
بازگردانند، محدوديت ندارند. رييس هيات عامل صندوق توس��عه 
ملي در مورد تضامين دريافت تسهيالت گفت: برخي طرح ها عالوه 
بر اينكه خود پروژه به تضمين گرفته مي شود بايد تضامين ديگر نيز 
دريافت شود كه اين مسووليت برعهده بانك است. دوست حسيني 
تاكيد كرد: منابع صندوق بين النس��لي و حق الناس است و توجه 
و دق��ت مضاعفي مي خواه��د تا از آن صيانت ش��ود. امروز حدود 
70ميليارد دالر منابع صندوق تسهيالت داده شده بايد به گونه يي 

باشد كه ارزش منابع حفظ شود. 
وي ادام��ه داد: تاكن��ون ۱۱ميليارد دالر ب��راي آب و خاك، ۶ 
ميليارد دالر سپرده براي نفت و گاز، ۶ ميليارد دالر تبديل به ريال، 
33ميليارد مس��دودي طرح ها و ۶ ميليارد دالر به س��پرده  و ساير 

مباحث جزو دارايي هاي صندوق محسوب مي شوند. 

جزئيات پرداخت 70 ميليارد دالر تسهيالت از صندوق توسعه
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: ريشه كن كردن خط 
فقر خش��ن بايد به وسيله س��ازمان هاي حمايت گر حل شود و 
البته بايد منابع مالي كافي نيز به اين سازمان ها اختصاص داد. 
سيدتقي كبيري در گفت وگو با »خانه ملت« درباره وضعيت 
خط فقر گفت: حداقل درآمدي كه براي زندگي در يك كش��ور 
تعريف ش��ده همچنين ميزان هزينه و درآمد كل از مولفه هاي 

مهم در محاسبه خط فقر است. 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: 
بديهي اس��ت، مبارزه با فقر يكي از سياست هاي اقتصادي است 
كه بايد هر دولتي در دس��توركار قرار دهد و در اين راس��تا هر 
ساله براساس معيارهاي اقتصادي تعريف شده مانند خط فقر يا 

تورم بايد سطح دستمزدها تعيين شود. 
نماينده خوي و چايپاره در مجلس ش��وراي اس��المي ادامه 
داد: قطعا براي داش��تن جامع��ه بهتر نبايد ه��دف تنها فراهم 
كردن ش��رايط اقتصادي حداقلي باشد به نحوي كه حداقل هاي 
معيش��تي خانوارها تامين ش��ود بنابراين بايد هدف مس��ووالن 
اقتص��ادي عالوه بر تامين ضروريات، فراهم كردن رفاه خانوارها 

در سطح منطقي نيز باشد. 
كبيري افزود: درحال حاضر دو مش��كل اساس��ي در اقتصاد 
خانوارها وجود دارد كه مي توان به مشكل تامين شغل و مسكن 

اشاره كرد. وي ادامه داد: بخش قابل توجهي از درآمد خانوارها 
صرف هزينه تامين مسكن مي شود بنابراين اقدامات اساسي در 
راس��تاي تس��هيل خانه دار كردن مردم نقش مهمي در تقويت 

اقتصادي خانوارها دارد. 
كبيري افزود: بديهي اس��ت، ايجاد اشتغال مولفه الزم براي 
كس��ب درآمد بوده بنابراين بايد با اقداماتي مانند رونق توليد و 
توسعه صادرات زمينه رفع مش��كل بيكاري را فراهم كرد البته 
برخي درآمدهاي حاصل از اش��تغال بسيار كم بود به نحوي كه 

از ميزان خط فقر تعريف شده، پايين تر است. 
وي اف��زود: س��ازمان هايي با وظيفه حمايت از اقش��ار بدون 
درآم��د و ك��م درآمد در كش��ور تعري��ف ش��ده بنابراين بحث 
»ريشه كن كردن خط فقر خش��ن« بايد به وسيله سازمان هاي 
حمايت گر حل ش��ود البت��ه بايد منابع مالي كاف��ي نيز به اين 

سازمان ها اختصاص داد. 
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي با بيان 
اينك��ه هدف دولت دوازده��م بايد فراهم كردن رف��اه خانوارها 
باشد، يادآور شد: ريش��ه كن كردن فقر مطلق كفايت نمي كند، 
دولت عالوه بر مقابل��ه با فقر تدابيري براي ايجاد رفاه خانوارها 
بينديش��يد چراكه خط فقر مطلق بايد در كوتاه ترين زمان حل 

شود. 

دولت، رفاه خانوارها را در سطح منطقي فراهم كند
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ارائه سرويس هاي جديد بانكي 
در »شهرنت« بانك شهر

مدير پروژه پيشخوان هاي ش��هرنت بانك شهر از 
ارائه س��رويس هاي جديد بانكي در اين پيش��خوان ها 

خبر داد. 
به گزارش مركز ارتباط��ات و روابط عمومي بانك 
شهر، محمدرضا جاويد با تاكيد بر اينكه ارتقاي كمي 
و كيفي پيش��خوان هاي ش��هرنت را در سال جاري با 
جدي��ت پيگيري كرده ايم، گف��ت: هم اكنون خدمات 
اينترن��ت بانك، ص��دور كارت هديه، دس��تگاه خود 
درياف��ت و خودپرداز، امكان ارتباط با س��ايت بانك، 
اس��تفاده از خدمات اينترنتي مبتني ب��ر كارت ارائه 
صورت حس��اب با مهر خيس، وصول چك هاي بانك 
ش��هر و همچنين ام��كان ارتباط با مرك��ز تماس در 

پيشخوان هاي شهرنت فراهم شده است. 
وي با اشاره به استفاده از نسل جديد دستاوردهاي 
صنعت بانكداري كش��ور در پيش��خوان هاي شهرنت، 
افزود: استفاده از سامانه هاي جديد بانكي با كاركردها 
و ظرفيت هاي جديد در شهرنت ها توانسته جايگزين 
جدي براي انجام فعاليت هاي سنتي موجود در شعب 

مختلف بانكي مطرح شود. 
جاويد تصريح كرد: در حال حاضر اس��تان تهران 
داراي بيش��ترين تعداد پيش��خوان شهرنت نسبت به 
ساير استان هاست، همچنين در هر يك از استان هاي 
خراس��ان رضوي، اصفهان، آذربايجان ش��رقي و فارس 
بيش از 20 پيشخوان در حال ارائه خدمات هستند. 

وي با تاكيد بر بررس��ي ش��رايط پيش��خوان هاي 
شهرنت سراسر كشور، ادامه داد: خوشبختانه در سال 
جاري بررسي عملكرد شهرنت ها با جديت انجام شده 
و مشكالت احتمالي آنها نيز آسيب شناسي شده است. 
مدير پروژه پيش��خوان هاي ش��هرنت بانك شهر با 
بيان اينكه اضافه كردن س��رويس هاي ارزش افزوده و 
مديريت هزينه ها را نيز براي شهرنت ها در دستور كار 
داريم، عنوان كرد: تا پايان س��ال نزديك به 70درصد 
خدمات بانكي كه در س��طح ش��عب ارائه مي شود از 
طريق ش��هرنت هاي داراي دس��تگاه خودبانك انجام 

خواهد شد. 

اهداي تجهيزات رايانه اي به 
مدارس توسط بانك پارسيان

در آس��تانه س��ال جديد تحصيلي، بانك پارسيان 
با نگاهي ويژه به موضوع مس��ووليت هاي اجتماعي و 
ب��راي ارتقاي جايگاه نظام آموزش و پرورش كش��ور، 
طي چهار مرحله، تعداد 2000 دستگاه سيستم هاي 
رايانه يي خود را به س��ازمان تجهيز و نوسازي مدارس 

كشور اهدا كرد. 
به گ��زارش رواب��ط عموم��ي بانك پارس��يان؛ 
فراهم آوردن زيرس��اخت ها و زمينه هاي الزم براي 
نقش آفرين��ي م��دارس ب��ه عنوان كان��ون و محور 
كس��ب تجربيات پرورشي و آموزش��ي و تقويت و 
نهادينه سازي مشاركت در نظام تعليم و تربيت، از 
سياست ها و راهبردهاي بانك پارسيان در راستاي 
تحق��ق اه��داف عاليه آموزش��ي و پرورش��ي نظام 
اس��المي اس��ت.  بنابر اين گزارش، بانك پارسيان 
ب��راي تحق��ق اهداف عاليه آموزش��ي و پرورش��ي 
نظام اس��المي كه بهترين جلوه گاه آن سند تحول 
بنيادين آموزش و پرورش اس��ت و در همسويي با 
اهداف كالن آن به ويژه در تقويت و نهادينه س��ازي 
مشاركت در نظام تعليم و تربيت و همچنين تعامل 
اثربخ��ش و فعال براي محروميت زدايي و رش��د و 
توس��عه اقتصادي كش��ور و ترويج مدرسه سازي و 
توس��عه و تامين فضاهاي آموزش��ي، تداوم نهضت 
ساخت مدرس��ه در جامعه را مورد تاكيد قرارداده 
و در س��اخت و افتتاح پروژه هاي گوناگون آموزشي 

مشاركت داشته است. 
 

 كاهش قيمت تمام سكه
و دالر در بازار

گروه بانك و بيمه| 
ب��ازار آزاد ارز روز يك ش��نبه 2مهر 96 ش��اهد 
ثب��ات ارزه��اي مبادله يي و كاه��ش دالر آزاد بود. 
بانك مركزي نرخ رس��مي ارزها براي روز يك شنبه 
را ب��دون تغيير منتش��ر ك��رد. بر اين اس��اس دالر 
ي��ورو  و  4535.6توم��ان  پون��د  3360.5توم��ان، 

4015.6تومان معامله شد. 
ب��ه گزارش»تعادل« در بازار آزاد نيز صرافي هاي 
پايتخ��ت نيز ه��ر دالر امريكا را ب��ا 3تومان كاهش 
توم��ان  و ۸92  ش��نبه 3ه��زار  روز  ب��ه  نس��بت 
مي فروختند. همچنين ه��ر يورو ديروز با 12تومان 
افزايش نس��بت به روز گذشته 4هزار و 70۸تومان 
و ه��ر پوند با 14تومان كاهش 5 هزار و 251تومان 
داد و س��تد مي شد. در بازار طال نيز اونس به خاطر 
تعطيلي بازارهاي جهاني در روز يك شنبه در سطح 
1297دالر ثاب��ت مان��ده و هر گرم ط��الي 1۸عيار 
نيز در بازار آزاد ب��ا 393تومان افزايش 120هزار و 
674 تومان ارزش گذاري ش��ده بود. هر قطعه سكه 
تم��ام بهار آزادي طرح جديد با 3هزار و 100تومان 
كاهش نسبت به روز شنبه يك ميليون و 243هزار 
و 300تومان داد و ستد مي شد. هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم با 3هزار و 700تومان كاهش 
ي��ك ميليون و 212هزار و 600 تومان، نيم س��كه 
بهار آزادي نيز ش��اهد كاهش 3هزار و 900توماني 
637 ه��زار و 400تومان، ربع س��كه به��ار آزادي با 
افزايش 400توماني 35۸ه��زار و 300 تومان و هر 
قطعه س��كه گرم��ي بدون تغيير 249ه��زار و 600 

تومان داد و ستد شد. 

جدول قيمت ارز و سكه در بازار )قيمت ها به تومان( 
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جزئيات توافق سيف و كرباسيان؛ سرانجام سازمان حسابرسي نظر بانك مركزي را پذيرفت

برگزاريسريعترمجامعبانكهاباتوافقوزيرورييسكل

هشدار كارشناسان جهاني: بيمه گران IFRS را دست كم نگيرند 

ذخيره گيري؛ دليل اصلي تعويق مجامع شركت هاي بيمه در كشورهاي جهان
گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري| 

در نشس��ت مش��ترك هماهنگي نحوه پياده س��ازي 
IFRS ش��ماره 17 بر تشكيل كميته فني براي بازنگري 
صورت هاي مالي تاكيد و توافق شد، كميته فني مشتركي 
بي��ن نمايندگان نهادهاي مذكور تش��كيل و صورت هاي 
مالي نمونه موسس��ات بيمه بازنگري ش��ود و همچنين 
صورت هاي مالي جديد جهت طرح در شوراي عالي بيمه 

به رييس كل بيمه مركزي ارائه شود. 
به گزارش »تعادل« اين كميته موظف شده ظرف دو 
ماه نتيجه كار خود و همچنين نحوه اجراي مصوبه مجمع 
عمومي س��ازمان حسابرس��ي مبني بر تهيه صورت هاي 
مالي تلفيقي ش��ركت هاي بيمه بر مبناي IFRS شماره 
17 را ارائ��ه كند. چال��ش عميق اجراي اس��تانداردهاي 
IFRS ش��ماره 17، دغدغه اصلي بس��ياري از بيمه گران 
در رابطه با استاندارد حسابداري جديد براي قراردادهاي 
بيمه اس��ت. بر اساس يك نظرسنجي كه توسط شركت 
هايمنز رابرتس��ون، شركت خدمات مش��اوره مستمري، 
سرمايه گذاري و اكچواري انجام شد، يك سوم از 117 نفر 
پاسخ دهنده به پرسش هاي مشاوران اكچواري، اجراي اين 
اس��تانداردها را در اولويت دغدغه ه��اي خود قرار داده اند. 
استانداردهاي IFRS در سال 21 20 ميالدي در سراسر 
جهان اجرا خواهد شد. دغدغه های كمتر پاسخ دهندگان 
در زمينه انتقال پيش دفتري )23درصد(، آثار IFRS بر 
سودهاي گزارش شده )20درصد( و اينكه آيا سهامداران 
اين اس��تانداردها را مي فهمند )14درصد( گزارش ش��ده 

اس��ت. رييس بخش مديريت ريس��ك و سرمايه شركت 
هايمنز رابرتس��ون، اس��تفان ماكين در اين زمينه اظهار 
مي دارد: چالش هاي اجرا ش��امل مجموعه يي از اقدامات 
است و بيمه گران بايد از اينكه منابع كافي انساني و مالي 
براي بررسي اينكه چه داده هايي آنها نياز دارند و سيستم 
حسابداري خود را به طور متناسب تغيير دهند، اطمينان 
حاصل كنند. وي نس��بت به ناچيز پنداري درباره گستره 
اين تحوالت به ويژه زماني كه با پيچيدگي هاي مديريت 
آن در س��ال 2021 به وجود خواهد آمد، هشدار داد. اما 
مك ويليام، رييس خدمات بيمه زندگي و خدمات مالي 
شركت هايمنز رابرتس��ون، در يك كتاب سفيد در كنار 
يافته هاي پيمايش اين شركت اعالم كرد كه صنعت بيمه 
زندگي ممكن اس��ت بيشتر زيرساخت خود را كه جهت 
توانگري مالي تغيير داده است براي IFRS بازيافت كند. 

اما وي اش��اره كرد كه دوره زماني كوتاهي براي ارائه 
گزارش گي��ري IFRS در مقايس��ه با توانگ��ري مالي در 
نظر گرفته ش��ده است كه فش��ار فزاينده يي را براي اين 
سيس��تم ها و رونده��اي مرتبط به آن به هم��راه خواهد 
داشت و براي ايجاد حجم اطالعات مورد نياز در زمان در 
نظر گرفته شده به روزرساني عمده يي نياز خواهد داشت. 
از ديگر چالش ها مي توان به اصالح يا حتي بازنگري مجدد 
بسته هاي حقوقي؛ آموزش سهامداراني كه به صورت هاي 
مالي با ارقام مبتني بر IFRS متكي هس��تند؛ مشاركت 
اكچوارها در ايجاد صورت ه��اي عوايد و نيز ترازنامه هاي 
سنتي اشاره كرد. اندرو اسكات، اكچوار ارشد بيمه زندگي 

در موسسه هايمنز رابرتس��ون اظهار مي دارد: هماهنگي 
ترازنامه هاي حسابداري و تنظيم مقرراتي شايد كمترين 
دردس��ر را داش��ته باشد اما برخي س��هامداران تعديل و 
حاشيه ريسك در توانگري مالي 2 را زير سوال برده اند و 
شركت ها ممكن است سيستم حسابداري را ترجيح دهند 

كه اقتصاد كسب و كار آنها را بهتر نمايان كند. 
وي در ادامه مي افزايد: داش��تن دو ترازنامه به معناي 
آن است كه براي كدام تالش بيشتري بايد معطوف شود. 
برخي شركت ها ترجيح مي دهند تا حساسيت نرخ بهره در 
حاشيه ريسك توانگري مالي را رها نكنند زيرا مي ترسند، 

سودهاي مندرج در IFRS دچار عدم ثبات شوند. 
 ياري وانگ، اكچوار مش��اور در بيمه زندگي اشاره 
مي كن��د كه اثر فوري كه بيمه گران پ��س از انتقال به 

IFRS احس��اس خواهن��د كرد، در ماليات ها و س��ود 
س��هام پرداختي ب��روز خواهد كرد. ش��ركت هاي بيمه 
باي��د در اي��ن چند س��ال باقيمان��ده تا س��ال 2021 
زيرس��اخت هاي حساب ها و حس��ابداري خود را براي 
ب��ه كارگي��ري الزام��ات و اصالح��ات اس��تانداردهاي 
حس��ابداري جديد IFRS ش��ماره 17 آم��اده كنند و 
اي��ن موضوع دغدغ��ه اصلي بس��ياري از بيمه گران در 
رابطه با اين اس��تانداردهاي جديد اس��ت. به كارگيري 
اين اس��تانداردها مزايا و معايبي دارد. مهم ترين مزيت 
اس��تاندارد جديد اين اس��ت كه باعث شفافيت و ثبات 
در حس��اب هاي مالي رشته ها و ش��ركت هاي بيمه يي 
مي ش��ود. بنابراين مشتريان و همچنين سرمايه گذاران 
به راحتي مي توانند ريسك و حاشيه سود شركت هاي 

بيم��ه، به وي��ژه بيمه هاي زندگي را تحلي��ل و آن را با 
ديگر بخش هاي اقتصادي مقايس��ه كنند. با اين وجود 
برخي ش��ركت ها ممكن اس��ت در برابر اجرايي شدن 
آن مقاوم��ت كنن��د و سيس��تم حس��ابداري توانگري 
2 را ترجي��ح دهند، زيرا ش��ركت هاي بيمه سيس��تم 
حس��ابداري را ترجيح مي دهند كه اقتصاد كسب و كار 
آنها را بهتر جلوه دهد. در هر صورت شركت هاي بيمه 
بايد در اين زمان باقيمانده، مقدمات و زيرس��اخت هاي 
الزم را براي اجرايي ش��دن اين اس��تانداردها در زمان 
مقرر فراهم آورند، زيرا ناچيزپنداري درباره گستره اين 
تح��والت به ويژه زماني كه پيچيدگي هاي مديريت آن 
در سال 2021 به وجود آيد، مي تواند مشكالت زيادي 

براي شركت هاي بيمه پديد آورد. 

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
سرانجام پس از دو سال اختالف نظر بين بانك مركزي، 
س��ازمان حسابرسي و بانك هاي كشور، در ارتباط با تهيه 
صورت هاي مالي براس��اس فرم��ت جديد بانك مركزي و 
رعايت استانداردهاي IFRS، كه منجر به تاخير طوالني 
در تصوي��ب صورت هاي مالي و برگزاري مجامع و بس��ته 
شدن نماد بانك ها، كاهش قيمت سهام بانك ها و زيان ده 
معرفي شدن تعدادي از بانك ها شده بود، مسعود كرباسيان 
وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي در توافقي مشترك، 
تكلي��ف صورت هاي مالي بانك ها، وظايف بانك مركزي و 
سازمان حسابرسي را مشخص كردند و بانك ها ملزم شدند 
يك صورت مالي و يك گزارش حسابرسي براي برگزاري 

مجمع ارائه كنند. 
به گزارش »تعادل«، برخي كارشناس��ان و رس��انه ها 
با اش��اره به تعيين تكليف و اس��تاندارد شدن صورت هاي 
مالي و گزارش هاي ساالنه بانك ها كه تكليف سازمان ها و 
موسسات حسابرسي و بانك ها و بانك مركزي را مشخص 
كرده، معتقدند كه اين موضوع مي تواند به اختالف نظرها و 
تاخير در برگزاري مجامع و بسته شدن نماد بانك ها خاتمه 
ده��د. اما در عين حال، برخي كارشناس��ان مالي ازجمله 
غالمحسين دواني حس��ابرس خبره و ارشد، معتقدند كه 
اي��ن توافق بين وزير اقتص��اد و رييس كل بانك مركزي، 
تنها مي تواند به برگزاري زودتر مجامع بانك ها و همچنين 
باز ش��دن نماد بانك ها كمك كند اما در زيان ده يا سودده 
معرفي ش��دن برخ��ي بانك ها، قيمت س��هام و... تاثيري 
نخواهد داش��ت و تنها ارائه گزارش شفاف مالي را سرعت 
مي بخشد كه تكليف سهامداران را مشخص خواهد كرد كه 
قيمت سهام بانك ها چقدر خواهد بود تا بتوانند بر پايه آن 

خريد و فروش كنند. 
بر اين اس��اس، اين دسته از كارشناسان معتقدند كه 
باتوجه به تغييراتي كه در تنظيم صورت هاي مالي جديد 
وجود دارد، نمي توان انتظار داشت كه زيان دهي بانك ها به 
سوددهي مانند س��ال هاي قبل تبديل شود بلكه گزارش 
مالي را سريع تر تنظيم كرده و برگزاري مجامع را سريع تر 
عمل��ي خواهد كرد و بعد از مدتي نيز بورس نماد بانك ها 

را باز خواهد كرد. 

 صورت جلسه 7  بندي وزير اقتصاد و رييس كل 
بانك مركزي 

در صورت جلسه مشترك سيف و كرباسيان درخصوص 
تعيين تكلي��ف صورت ه��اي مالي و گزارش هاي س��االنه 
بانك ه��ا، آم��ده براي حل مس��ائل ايجاد ش��ده در مورد 
تنظي��م صورت هاي مال��ي و گزارش س��االنه بانك ها كه 
برگزاري مجامع عمومي را تحت تاثير قرار داد بررسي هاي 
كارشناس��ي به عمل آمد كه مهم ترين نتايج به شرح زير 
است: مرجع تدوين اصول حسابداري سازمان حسابرسي 
بوده اما مرجع نظارتي بانك مركزي است. صورت تغييرات 
در حقوق صاحبان سهام در دستور كار سازمان حسابرسي 

قرار خواهد گرفت. 
براساس اين توافق مش��ترك، بانك ها موظف شده اند 
صورت هاي مالي س��ال 95 خود را براساس موارد مطرح 
شده تنظيم و همراه با گزارش حسابرسي با تاكيد بر تنظيم 
يك ص��ورت مالي و ارائه يك گزارش حسابرس��ي جهت 
برگزاري مجمع عمومي اقدام كنند. طبق اين مصوبه كه 

21 شهريور در 7 بند به امضاي مسعود كرباسيان و ولي اهلل 
سيف رسيده، اصالحاتي مدنظر قرار گرفته و بانك ها ملزم 
فقط به ارائه يك صورت مالي و يك گزارش حسابرس��ي 

براي برگزاري مجمع شده اند. 
عالوه بر اين مصوبه، 2۸ شهريور اداره نظارت بر بانك ها 
و موسسات اعتباري بانك مركزي نامه يي نمونه به همه 33 
بانك و موسسه مالي و اعتباري و 17 موسسه حسابرسي 
ارسال كرده و خواسته تا مفاد مصوبه جديد وزارت اقتصاد 

و بانك مركزي رعايت شود.
در ترازنامه طبق دستورالعمل بانك مركزي، سرفصل 
حقوق صاحبان س��پرده هاي س��رمايه گذاري در قسمت 
بدهي هاي ترازنامه به ص��ورت جداگانه، بعد از بدهي ها و 
قبل از حقوق صاحبان سهام درج شده كه بايد اصالح شود 
و حقوق صاحبان سپرده سرمايه گذاري در گروه بدهي ها و 

جزو بدهي ها به طور مشخص ارائه و درج شود. 
صورت تغييرات در حقوق صاحبان س��هام در دستور 
كار س��ازمان حسابرس��ي قرار گيرد و در اس��تانداردهاي 
ملي پذيرفته ش��ود. تشريح ريس��ك هاي بانك ها كه در 
يادداشت هاي پيوس��ت صورت هاي مالي بانك مركزي از 
بانك ها خواس��ته در دستور كار س��ازمان حسابرسي قرار 

گيرد و در استانداردهاي ايران پذيرفته شود. 
ص��ورت عملكرد س��پرده هاي س��رمايه گذاري در 
دستورالعمل بانك مركزي به عنوان يكي از صورت هاي 
مالي اساس��ي توس��ط بانك ها براي س��ال 95 تنظيم 
و ارائ��ه ش��ود و در اس��تانداردهاي ايران ق��رار گيرد. 
همچنين سازمان حسابرسي با همكاري بانك مركزي 
با بنياد اس��تانداردهاي بين المللي گزارش��گري مالي 
IFRS مذاك��ره كند تا صورت عملكرد س��پرده هاي 
سرمايه گذاري در استانداردهاي آن بنياد پذيرفته و از 
الزامات صورت هاي مالي بانك هاي اسالمي تلقي شود. 

حسابرس مستقل مي تواند مواردي كه با استانداردها 
تطبيق ندارد و بنا به مقررات بانك مركزي رعايت شده 

را در بند اظهارنظر گزارش حسابرسي توضيح دهد.

 روند صورت هاي مالي جديد بانك ها
از بهمن ماه س��ال 94 كه با بخش��نامه بانك مركزي، 
تنظيم صورت هاي مالي بانك ها براساس فرمت جديد بانك 
مركزي و استانداردهاي IFRS در دستور كار قرار گرفت، 
منجر به ش��كل گيري غائله يي براي سهامداران،  بانك ها 
و مديران بازار س��رمايه شد كه هنوز هم با عدم برگزاري 
مجمع ساالنه و توقف طوالني مدت نماد بانك هايي چون 

صادرات، پارسيان، پاسارگاد و... ادامه دارد. 
از يك س��و، بانك مركزي بر فرمت جديد صورت هاي 
مال��ي به عنوان مق��ام ناظر بر بانك ها تاكيد داش��ت و از 
سوي ديگر، موسسات حسابرسي با تكيه بر استانداردهاي 
حسابداري و حسابرسي، نكات ديگري را در ارائه گزارش ها 
و صورت ه��اي مالي مورد توجه قرار دادند كه اين موضوع 
باعث تاخير در ارائه صورت هاي مالي، تصويب توسط بانك 
مركزي، برگزاري مجامع و... ش��د و در نتيجه باعث تاخير 
در برگزاري مجامع، زيانده معرفي شدن برخي بانك ها و از 
جمله توقف نماد بانك ها در بورس شد و بالتكليفي براي 

سهامداران و بازار سرمايه را ايجاد كرد. 
اما آخرين تحوالت مربوط به اين موضوع مهم كه 
با بلوكه شدن سرمايه هاي هزاران نفر از سهامداران 
حقيقي و حقوقي همراه ش��ده نشان مي دهد وزير 
جدي��د اقتصاد و رييس كل بانك مركزي تصميمي 
مهم درباره گزارش هاي حسابرس��ي ش��ده بانك ها 
)كه حتي براي برخي بانك ها دو، سه گزارش تهيه 
ش��ده( گرفته اند كه مي تواند گره كور دو سال اخير 
صنع��ت بانكداري و توقف نمادها و برگزاري مجامع 

را باز كند و منجر به شفاف س��ازي بانك ها ش��ود تا 
بازگش��ايي نمادها مخصوصا بانك صادرات با غيبت 

15ماهه را به همراه داشته باشد. 

 دواني: توافق باعث برگزاري سريع تر مجامع 
بانك ها مي شود 

غالمحس��ين دواني حس��ابرس خبره در گفت وگو با 
»تع��ادل« در اين زمينه گفت: اين توافق مي تواند به ارائه 
گزارش شفاف از عملكرد شركت ها و بانك ها منجر شود و 
سهامداران نيز در صورت باز شدن نماد بانك ها مي توانند 
از قيمت سهام خود باخبر شوند و با شفافيت گزارش هاي 
مالي در مورد قيمت، نگهداري س��هام، خريد و فروش و... 
تصميم گيري كنند و از بالتكليفي فعلي كه با بسته شدن 
نمادها ايجاد شده، خارج شوند. وي ادامه داد: با توافق بين 
وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي، سازمان حسابرسي 
و موسسات حسابرسي تنها مي توانند يك گزارش همراه 
ب��ا صورت هاي مالي بانك ها منتش��ر و ارائه دهند و نبايد 
مانند سال هاي اخير به ارائه چند گزارش حسابرسي اقدام 
كنند، زيرا ارائه چند گزارش در سال هاي اخير مشكل ساز 
و اكنون تعيين تكليف ش��ده كه همراه صورت هاي مالي، 
يك گزارش حسابرسي ارائه و اين موضوع باعث شفافيت 
گ��زارش مالي بانك ها خواهد ش��د و هر چه هس��ت، چه 
زيانده باش��ند چه س��ودده، گزارش سريع تر و با شفافيت 
منتش��ر مي شود. دواني در پاس��خ به اين پرسش كه اين 
توافق آيا س��رانجام به نفع بانك هاس��ت يا ب��ه زيان آنها 
گفت: اي��ن توافق تنها زمان انتش��ار گزارش، ش��فافيت 
مال��ي، تصويب صورت هاي مالي، زيانده يا س��ودده بودن 
بانك ها را تغيير مي ده��د و به جاي ماه ها تاخير در تهيه 
و تصويب و همچنين صدور مجوز برگزاري مجامع توسط 
بانك مركزي، س��ريع تر مي توان انتظار داشت كه گزارش 

حسابرس��ي و صورت هاي مالي ارائه و برگزاري مجامع را 
شاهد باشيم. وي افزود: البته در مورد باز شدن نماد بانك ها 
بايد گفت كه به دليل زيانده بودن برخي بانك ها، باز شدن 
نمادها، عمال به معناي سقوط شاخص كل سهام در بورس 
خواهد شد و بعيد است كه بالفاصله بورس اجازه باز شدن 
نمادها را بدهد و احتماال در باز شدن نماد بانك هاي زيانده 
ب��ا تاخير مواجه خواهد ب��ود. اما با تاخير و به تدريج نماد 
بانك ها نيز باز خواهد شد و كمك مي كند كه قيمت سهام 
در بازار مش��خص شود و سهامدار اجازه خواهد داشت كه 
خريد و فروش كند و بازار سرمايه از وضعيت فعلي و خواب 
سرمايه و بالتكليفي ميلياردها تومان سرمايه سهامداران 
خارج خواهد ش��د. دواني تاكيد ك��رد: چه بانك ها زيانده 
باش��ند و چه سودده، مهم اين اس��ت كه گزارش مالي و 
صورت هاي مالي و گزارش حسابرسي آنها به صورت شفاف 
ارائه شود. بانك اجازه برگزاري مجمع داشته باشد و پس 
از مدتي، نماد بانك ها باز شود و فعاليت و عملكرد آنها به 

حالت عادي باز گردد. 

 دليل اصلي تعويق مجامع بانك ها
س��ال 95 مجامع 14 بانك به تعوي��ق افتاد كه علت 
اصلي آن، تهيه صورت هاي مالي اين 14 بانك براس��اس 
اس��تانداردهاي سازمان حسابرسي بود، زيرا بانك مركزي 
بانك ها را ملزم به تهيه صورت مالي براساس الگوي ابالغي 
خود كرده بود. پس از توافق س��ازمان حسابرسي و بانك 
مركزي، بانك ها مكلف به تهيه صورت هاي مالي بر اساس 
استانداردهاي سازمان حسابرسي و همچنين تهيه صورت 
مالي بر اساس الگوي بانك مركزي شدند. با اين توافق به 
نظر مي رسيد امس��ال ديگر مشكلي در تهيه صورت هاي 
مال��ي و برگ��زاري مجامع بانك ه��ا به وجود نياي��د اما از 
مجموع 22بانك و 5موسسه اعتباري حاضر در بورس، تنها 
صورت هاي مالي ۸ بان��ك تاكنون به تاييد بانك مركزي 
رس��يده و مجامع آنها برگزار ش��ده است. به عبارت ديگر 
برگزاري مجامع 14 بانك و 5 موسسه اعتباري همچنان 

بالتكليف است. 

 ذخيره گيري، دليل اصلي تعويق مجامع 
به نظر مي رس��د با توجه ب��ه الزام ارائ��ه پيش نويس 
صورت ه��اي مال��ي بانك ها ب��ه بانك مركزي از س��وي 
حس��ابرس، بانك مركزي در جريان اطالعات مالي بانك 
ق��رار مي گيرد و به همين دليل بان��ك را )در صورت عدم 

ذخيره گيري مناسب( ملزم به گرفتن ذخاير مي كند. 
در چنين حالتي يا سود خالص بانك كاهش مي  يابد، يا 
سود به زيان تبديل مي شود يا اينكه زيان بيشتر مي شود. 
بنابراين يك چالش��ي در اين بين به وجود مي آيد و بانك 

وارد چانه زني با بانك مركزي مي شود. 
 الزام بانك ها به گرفتن ذخاير مطالبات مشكوك الوصول 
و ذخيره اكچوئري اقدام درستي است اما بايد به اين توجه 
داشت كه وقتي بانكي به عنوان مثال 10 سال به درستي 
ذخيره نگرفته است، نمي توان آن را ملزم كرد كه همه اين 
خأل ذخيره گيري در مدت يك يا دو س��ال پر ش��ود. اين 
باعث مي ش��ود، ارقام مندرج در صورت هاي مالي بانك ها 
به شكل عجيبي تغيير كند و به همين دليل در دو سال 
اخير در صورت هاي مالي برخي بانك ها زيان هاي شديدي 

ثبت شده است. 

گروه بانك و بيمه|
 پايگاه اطالع رس��اني دولت در گزارشي با عنوان فاينانس هاي جديد، 
گامي مثبت اما ناكافي نوش��ت: براي حل مش��كالت اقتصادي در كشور 

نيازمند ارتباط بيشتر با جهان هستيم. 
ب��ه گزارش»تعادل« ه��ر چند تا پيش از قرارداد هفته گذش��ته 1.5 
ميليارد يورويي ب��ا اتريش و دانمارك، ايران توانس��ته بود فاينانس هاي 
متع��ددي را با ارزش نزديك به 45ميليارد دالر از روس��يه، چين، هند و 
كره جنوبي دريافت كند اما قرارداد با اروپا از اين جهت اهميت دارد كه 
روابط اقتصادي ايران و اروپا را وارد مرحله جديدي مي كند و نخس��تين 
ق��رارداد تامين مالي با بانك هاي اروپايي پس از برجام و پس از قريب به 
15سال است و عمال درهاي بانك هاي اروپايي را به سوي ايران مي گشايد. 
لطفعلي بخش��ي؛ اقتصاددان و عضو هيات علمي دانش��گاه عالمه در 
گفت وگو با پايگاه اطالع رساني دولت اگرچه اين قرارداد را گامي مثبت براي 
بهبود وضعيت اقتصاد كش��ور عنوان كرد با اين وجود آن را ناكافي اعالم 
كرد و مي گويد: تجربه موفق همه كشورهاي توسعه يافته، نشان مي دهد 
كه استفاده از خطوط اعتباري خارجي و فاينانس و سرمايه گذاري خارجي 
در روند توسعه كشورها يك ضرورت بوده است. بر اين اساس قراردادي به 

ارزش يك ميليارد يورو با اوبر بانك اتريش و 500 ميليون يورو با دانسكه 
بانك دانمارك امضا ش��د و به موجب اين قرارداد، منابع اين بانك ها براي 
تامين مالي طرح هاي عمراني و توليدي  بخش خصوصي و دولتي تخصيص 
پي��دا كند. وي در مورد اهميت اين قراردادها با اروپا گفت: تامين خطوط 
اعتبار خارجي توسط اروپايي ها يك نقطه مثبت براي كشورمان محسوب 
مي شود. با توجه به تهديدهاي دولت امريكا درخصوص لغو برجام افزايش 
رفت و آمد شركت هاي اروپايي بدون توجه به فشارهاي ترامپ يك سيگنال 
مثبت براي كشورمان محسوب مي شود و در واقع گامي مثبت براي ايران 
اس��ت. البته نكته مهم ب��راي هر گونه تامين مالي از س��وي خارجي ها و 
ازجمله فاينانس، اين است كه منابع صرف خريد كاالهاي سرمايه يي شود؛ 
چراكه به هر حال هر گونه تسهيالتي با سود همراه است به همين دليل 
بايد توجه ويژه يي شود تا منابع در مسير رشد و توسعه پايدار اقتصاد كشور 
قرار گيرد. سرمايه گذاري و حمايت از صنايعي كه پتانسيل صادرات داشته 
باش��د و باعث افزايش صادرات كشور ش��ود يكي از مواردي است كه بايد 
در نح��وه مصرف خطوط اعتباري خارجي مد نظ��ر قرار گيرد. اينكه اين 
قراردادها براي تامين اعتبار پروژه هاي عمراني اختصاص پيدا مي كند نيز 
از ديگر موارد با اهميت است. درحال حاضر بسياري از پروژه هاي عمراني 

كشور به دليل كمبود منابع مالي نيمه كاره هستند بنابراين براي تكميل 
آن نيازمند تامين اعتباري خارجي هستيم. وي در مورد اظهارنظر زنگنه، 
وزير نفت كه اخيرا از كمبود منابع مالي براي بهره برداري بيشتر از منابع 
نفتي انتقاد و اعالم كرده 100ميليارد بش��كه نفت به دليل نبود دانش و 
سرمايه از بين مي رود با اشاره به موانع داخلي سرمايه گذاري خارجي گفت: 
درحال حاضر كمبود منابع مالي يكي از مش��كالت اساسي اقتصاد كشور 
است و اين مساله در گرو سرمايه گذاري داخلي و خارجي است و طبيعتا 
هر گونه كمبود منابع مالي صدمات شديدي به اقتصاد كشور وارد مي كند. 
اين مس��اله بايد در دس��تور كار همه قوا قرار گيرد و تنها در گرو اقدامات 
دولت نيست. بايد همه دستگاه هاي اجرايي در اين مسير به فهم مشتركي 
برسند كه وجود سرمايه گذار خارجي يك الزام براي اقتصاد كشور است و 
نه اختيار. بسياري از صنايع كشورمان درحال حاضر از تجهيزات قديمي 
اس��تفاده مي كنند و اين مس��اله باع��ث كاهش بهره وري اقتصاد كش��ور 
مي شود. رفع اين مشكل در گرو ارتباطات جهاني و استفاده از دانش فني 
كشورهاي توسعه يافته است. نبايد نسبت به اين مساله موضع گيري داشته 
باش��يم و تا قراردادي درحال شكل گيري است، نگران شركت هاي داخلي 
باشيم. اگرچه حضور شركت هاي داخلي و توجه به حضور آنها در اقتصاد 

كش��ور ضرورت است با اين حال بايد توجه داشت، برخي پروژه ها در گرو 
ارتباط جهاني و سرمايه گذاري خارجي است. صنايع نفتي كشورمان براي 
توس��عه به تجهيزات و تكنولوژي هاي جديد نيازمند اس��ت و اين مساله 
انكارناپذير است. وي در مورد اثر 45ميليارد دالر فاينانس در ايران گفت: 
لغو تحريم هاي هس��ته يي باعث كاهش هزينه هاي نقل و انتقاالت ش��ده 
و اين يك گام مثبت اس��ت. از س��وي ديگر در ش��رايطي كه پيش از اين 
هر گونه ارتباط تجاري و علني با كش��ورمان ممنوع بود اين مساله گامي 
مثبت و ارزشمند است كه با روي كار آمدن دولت يازدهم و گفتمان آقاي 
روحاني شاهد آن بوديم. در واقع شركت هاي خارجي ديگر نه تنها مشكلي 
در برقراري ارتباط با ايران ندارند بلكه حاضرند به ايران تسهيالت نيز ارائه 
كنند و اين مس��اله ارزشمند است البته اين مبالغ همچنان اندك است و 
براي رشد پايدار اقتصاد كشور نيازمند مبالغ بيشتري هستيم. فاينانس بايد 
اشتغال ايجاد كند. اين مبالغ با توجه به مشكالت بيكاري و زيست محيطي 
در كشورمان قطره يي در مقابل درياست؛ بنابراين ضرورت دارد تا يك  بار 
براي هميشه براي ورود سرمايه گذار خارجي به اجماع برسيم. سرمايه گذار 
چ��ه داخلي و چه خارجي محتاط اس��ت بنابراين بايد زمينه را براي رفع 

موانع جذب منابع مالي و سرمايه گذاري ايجاد كنيم. 

فاينانس هاي جديد؛ گامي مثبت اما ناكافي
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5 بورس و فرابورس
چاشني شيرين براي 

استراحت شاخص بورس
گ�روه بورس از روز ش��نبه ش��اخص كل بورس 
روند اصالحي را از س��ر گرفته و روز گذشته دماسنج 
بازار ۲۰۹واحد افت ك��رده و به نيمه كانال ۸۵ هزار 
واحدي رس��يده اس��ت. در داد و س��تدهاي دومين 
روز تاالر شيش��ه يي روند قيمت سهم هاي خودرويي  
كاهش��ي و قندي  افزايش��ي بود. به گزارش »تعادل« 
روز گذش��ته يك ش��نبه ش��اخص كل بازده نقدي و 
قيمتي بورس و اوراق به��ادار تهران ۲۰۹ واحد افت 
ك��رد و به رقم ۸۵هزار و ۵۸۸ رس��يد. ش��اخص كل 
ه��م وزن نيز با ۱۰واح��د افت رقم ۱۷ه��زار و ۹۵۴ 

واحدي را تجربه كرد. 
همچنين ش��اخص بازار آزاد ش��ناور با افت ۲۷۸ 
واحدي مواجه ش��د و تا رق��م ۹۳هزار و ۲۱۵واحدي 
پايي��ن رف��ت. همچنين ش��اخص ب��ازار اول با افت 
۲۷۸واح��د به ع��دد ۵۹هزار و ۵۷۵واحدي رس��يد. 
ش��اخص بازار دوم نيز ۲۵۶واحد رشد كرد و به رقم 

۱۸۸هزار و ۷۰۷ واحدي دست يافت. 
اي��ران،  مخاب��رات  گذش��ته  روز  معام��الت  در 
پتروشيمي مبين، شركت ارتباطات سيار ايران و داده 
گستر عصر نوين )هاي وب(، بيشترين تاثير مثبت را 
روي دماسنج بازار سرمايه داشتند و در طرف مقابل 
گسترش نفت و گاز پارسيان، فوالد خوزستان، فوالد 
مباركه اصفهان روي روند دماسنج بازار تاثير كاهنده 

داشتند. 
روز گذش��ته در گروه فرآورده ه��اي نفتي، كك و 
س��وخت هس��ته يي جز در دو نماد ش��اهد افت يك 
دست قيمت سهم ها بوديم هر چند كه اين افت غالبا 
حدود يك درصد بود. در اين گروه ۲۳ ميليون س��هم 
ب��ه ارزش ۸.۵ ميليارد تومان مورد داد و س��تد قرار 

گرفت. 
در گروه خودرو نيز بيش از ۱۷۱ميليون س��هم به 
ارزش ح��دود ۲۰ميليارد توم��ان در ۱۳هزار و ۹۶۴ 
نوبت مورد دادوستد قرار گرفت. اين گروه نيز غالبا با 

افت در قيمت پاياني همراه بود. 
اما قندي ها رون��دي مخالف جدول بازار در پيش 
گرفتن��د و در اكثري��ت نمادها توانس��تند در قيمت 
پايان��ي رش��د كنند. در اين گروه ۶ميليون س��هم به 
ارزش بيش از ۲ميليارد تومان مورد داد و س��تد قرار 

گرفت. 
ارزش معام��الت ب��ورس تهران ب��ه ۳۰۷ميليارد 
تومان رسيد و حجم معامالت رقم ۹۹۳ميليون سهم 
و اوراق مال��ي را تجربه كرد. تعداد معامالت نيز بيش 

از ۵۹ هزار داد و ستد بود. 
آيفك��س نيز روزگذش��ته ب��ا ۴.۱واح��د كاهش 
روبه رو ش��د و به رقم ۹۵۷.۸ رسيد. ارزش معامالت 
فرابورس ايران رقم ۲۰۱ميليارد تومان را تجربه كرد 
و حجم معامالت به عدد ۱۳۱ميليون س��هم و اوراق 
مالي رس��يد. روز گذش��ته فوالد هرم��زگان جنوب، 
پتروش��يمي زاگرس و پتروش��يمي مارون بيشترين 

نقش را در نوسانات آيفكس داشتند. 

بورس تهران پربازده ترين 
بورس خاورميانه شد

در محاس��به بازدهي ش��اخص هاي بورس منطقه 
خاورميانه نس��بت به پايان هفته گذش��ته، ش��اخص 
بورس تهران در هفته پاياني تابس��تان با رش��د ۲.۸ 
درصدي بيش��ترين بازدهي را به خود اختصاص داده 
اس��ت. همچنين در محاس��به بازدهي شاخص هاي 
ب��ورس منطق��ه خاورميانه نس��بت به پاي��ان هفته 
گذشته، شاخص بورس تهران )TEDPIX( با رشد 
۲.۸ درص��دي بيش��ترين بازدهي و ش��اخص بورس 
استانبول )BIST ۱۰۰( با افت ۳.۴درصدي كمترين 

بازدهي را به خود اختصاص داده اند.
اين گزارش مي افزايد: از ابتداي امس��ال تا پايان 
ش��هريور شاخص بورس ۱۱.۱ درصد افزايش داشته 
و ب��ه رق��م ۸۵۸۳۲ واحد رس��يده و ش��اخص كل 
ه��م وزن در اين مدت ب��ا ۱۴.۲ درصد افزايش عدد 
۱۷۹۵۱ واحد را تجربه كرده اس��ت. در شهريورماه 
امسال نيز صنعت »اطالعات و ارتباطات« با بازدهي 
۲۱.۵۳ درص��د در صدر صنايع بورس��ي قرار گرفت 
و صنع��ت » اس��تخراج نف��ت گاز و خدمات جنبي 
جز اكتش��اف « با ۲۳.۴درصدي بيش��ترين افت را 

تجربه كرد. 
در مي��ان ش��ركت ها ني��ز »آلومينيوم اي��ران« با 
۷۱.۳ درصد بيش��ترين افزايش و »س��يمان ايالم« با 

۲۴.۳ درصد بيشترين كاهش را داشتند. 
در م��اه گذش��ته اش��خاص حقيق��ي ۳۴ درصد 
خريدها و ۳۲ درصد فروش ه��ا را به خود اختصاص 
دادن��د و حقوقي ه��اي بازار نيز س��هم ۶۶ درصدي 
 از خري��د و ۶۸ درصدي از فروش ه��ا را به نام خود

ثب��ت كردند. بررس��ي معامالت ش��هريورماه بورس 
نش��ان مي دهد ۶۷ درص��د معام��الت در اين مدت 
توس��ط اش��خاص حقوق��ي و ۳۳ درص��د معامالت 
توسط اش��خاص حقيقي صورت گرفته و در خالص 
معام��الت، براب��ر ب��ا ۹۳۴ميليارد ري��ال از مالكيت 
اش��خاص حقوق��ي كاس��ته و به مالكيت اش��خاص 

حقيقي افزوده شده است. 

 28درصد از كل معامالت در اختيار 5 كارگزار
 آمار معامالت ۶ماهه ۹۶ نش��ان مي دهد، س��هم 
معام��الت برخط از معامالت نرمال بيش از ۲۸ درصد 
بوده اس��ت. اطالعات منتش��ره اداره آمار و اطالعات 
ب��ازار در ۶ ماه��ه اول س��ال ۱۳۹۶ از ۱۰۶ كارگزار 
فعال در ب��ورس، ۱۰۳ كارگ��زار در معامالت آنالين 

فعال بوده اند. 
 بر اس��اس اين گ��زارش ۱۱ / ۳۸ درص��د از كل 
معام��الت الكترونيك��ي در ۵ كارگزاري انجام ش��ده 
اس��ت كه به ترتيب كارگزاري ه��اي مفيد با ۲۰/۷۵ 
درصد، آگاه با ۵/۶۲ درص��د، فارابي با ۴/۸۸ درصد، 
مبين سرمايه با ۳/۶۵ درصد و بانك كشاورزي با ۲۱ 
/ ۳ درصد رتبه ه��اي اول تا پنجم را به نام خود ثبت 
كردند.  همچنين از كل معامالت، بيش از ۱۱۵هزار 
ميليارد ري��ال خريد و ف��روش الكترونيكي بوده كه 
حدود ۱۹/۹۷ درصد كل خريد و فروش اس��ت. بنا بر 
اين گ��زارش ارزش كل خريد و فروش ۱۰۵ كارگزار 
فع��ال بورس تهران در ۶ماهه اول س��ال۹۶، بيش از 

۵۷۹ هزار ميليارد ريال بوده است. 

گزارش روز

خبر

»تعادل« آثار توافق »كرباسيان« و »سيف« در بازار پول را بررسي مي كند

رفع حبس نقدينگي بانك ها در بورس
امكان بازگشايي نماد بانك ها بدون برگزاري مجمع وجود دارد اما گزارش حسابرسي شده نيز مالك است

گروه بورس 
 مس�عود كرباس�يان، وزير ام�ور اقتصادي 
و داراي�ي و ولي اهلل س�يف، ريي�س كل بانك 
مركزي توافقنامه يي در راستاي برطرف كردن 
مشكالت بانك ها و موسس�ه هاي اعتباري در 
برگزاري مجامع عمومي و تصويب صورت هاي 
مال�ي س�االنه امض�ا كرده ان�د. اين جلس�ه با 
ه�دف حل و فصل مش�كالت در حوزه تنظيم 
صورت هاي مالي و گزارش س�االنه بانك ها كه 
برگزاري مجام�ع عمومي را تح�ت تاثير قرار 
داده، برگزار ش�ده است.)گزارش مبسوط اين 

تفاهم را مي توانيد در صفحه 4 بخوانيد.( 
ب�ه گزارش»تع�ادل« توق�ف طوالني مدت 
نماد ه�ا مي توان�د از بدتري�ن اتفاق�ات براي 
س�هامداران بورس باشد اين رويداد مي تواند 
س�رمايه گذار را از دسترسي به سرمايه خود 
من�ع كند و به نوعي باعث خروج هميش�گي 
نقدينگ�ي ب�ه مح�ض بازگش�ايي نماد ها در 
بازار س�رمايه شود. بر اين اس�اس و با توجه 
به دس�تورالعمل جديد، كاهش ريس�ك بازار 
س�رمايه مي تواند ازجمله دس�تاورد هاي اين 
مصوبه محس�وب ش�ود اما اين اتفاق به طور 
مش�خص گ�روه خاص�ي را متاث�ر نمي كند و 
فقط تس�هيل ش�رايط براي صنعت بانك در 
بازار س�رمايه رقم خواهد خورد. براساس اين 
مصوبه، ابهام بانك ها در مورد ارائه گزارش هاي 
مربوط به صورت هاي مالي برطرف شده است 
و در صورت تكمي�ل اطالعات بانك ها و ارائه 
گزارش هاي حسابرسي شده مناسب و بدون 
مانع، س�ازمان ب�ورس در نخس�تين فرصت 
اق�دام به بازگش�ايي نم�اد بانك ه�ا در بازار 

سرمايه مي كند.
   

 مصوبه اي براي پايان غائله بانك ها
در عي��ن حال، س��ال گذش��ته بود كه دس��تور 
بان��ك مرك��زي در مورد تكاليف مجام��ع بانك ها و 
لزوم ارائه گزارش هاي مدنظر منجر به ش��كل گيري 
غائله ي��ي ب��راي س��هامداران و بانك ه��ا و مديران 
بازار س��رمايه و بانك ها ش��د كه هن��وز هم با عدم 
برگزاري مجمع س��االنه و توقف طوالني مدت نماد 
 بانك هايي چون صادرات، پارس��يان، پاس��ارگاد و...

ادامه دارد. آخرين تح��والت مربوط به اين موضوع 
مهم كه با بلوكه ش��دن س��رمايه هاي هزاران نفر از 
س��هامداران حقيقي و حقوقي همراه ش��ده، نشان 
مي ده��د در برابر عدم نتيجه بخش بودن برنامه هاي 
وزي��ر قبلي اقتصاد، وزير جديد اقتصاد و رييس كل 
بانك مرك��زي تصميمي مهم درب��اره گزارش هاي 
حسابرسي ش��ده بانك ها)حتي براي برخي بانك ها 
دو س��ه گزارش تهيه ش��ده( گرفته اند كه مي تواند 
گره كور دو س��ال اخير صنعت بانك��داري و توقف 

نماده��ا و برگ��زاري مجامع را باز كن��د و منجر به 
شفاف سازي بانك ها شود. 

درحالي بازار از ماه ها پيش پيگير تعيين تكليف 
بانك هاي بورس��ي و فرابورس��ي و بازگشايي نمادها 
ب��ه خصوص بانك صادرات)با غيب��ت ۱۵ماهه( بود 
كه ب��ه مصوبه مهم وزارت اقتص��اد و بانك مركزي 
دسترس��ي يافت كه براس��اس آن صورت هاي مالي 
و گزارش ه��اي س��االنه بانك ه��ا تعيي��ن تكليف و 
استاندارد ش��ده و مي تواند حسن ختامي براي حل 

غائله دو ساله بانك ها شود.
از س��ويي براس��اس اين مصوبه كه ۲۱شهريور 
در ۷ بن��د به امضاي مس��عود كرباس��يان و ولي اهلل 
س��يف رس��يده، اصالحات��ي مدنظر ق��رار گرفته و 
بانك ها ملزم فقط ب��ه ارائه يك صورت مالي و يك 
گزارش حسابرس��ي براي برگزاري مجمع ش��ده اند. 
عالوه بر اي��ن مصوبه، ۲۸ش��هريور اداره نظارت بر 
بانك ها و موسس��ات اعتباري بانك مركزي نامه يي 
نمون��ه به همه ۳۳بانك و موسس��ه مالي و اعتباري 
و ۱۷موسسه حسابرس��ي ارسال كرده و خواسته تا 
مف��اد مصوبه جديد وزارت اقتص��اد و بانك مركزي 

رعايت شود. 

 تاثير مهم در بازگشايي نماد بانك ها
با توج��ه به تح��والت اخير، مدي��ر نظارت بر 
ناش��ران س��ازمان بورس با اعالم اث��ر مصوبه مهم 

وزارت اقتصاد و بانك مركزي مي افزايد: در برآورد 
كلي امكان بازگشايي نماد بانك ها بدون برگزاري 
مجم��ع وجود دارد اما گزارش حسابرس��ي ش��ده 
مالك است. سعيدمحمد عليزاده درباره اثر مصوبه 
مهم وزارت اقتصاد و بانك مركزي مبني بر تعيين 
تكلي��ف صورت ه��اي مالي و گزارش هاي س��االنه 
بانك ها گفت: براس��اس اين مصوبه، ابهام بانك ها 
در مورد ارائه گزارش ه��اي مربوط به صورت هاي 
مالي برطرف ش��ده اس��ت. وي ادامه داد: تا پيش 
از اي��ن ۱۵بانك حاضر در بورس و فرابورس كه با 
توقف نماد روبه رو هستند، اعالم مي كردند امكان 
ارائ��ه اطالعات را ندارند اما ب��ا اين مصوبه چنين 
بهانه و مانعي برطرف ش��ده است. مدير نظارت بر 
ناش��ران س��ازمان بورس در برابر اين سوال كه با 
اي��ن اوصاف اگر بانكي اقدام ب��ه تكميل اطالعات 
الزامي و انتش��ار در كدال كند، آيا مي تواند شاهد 
بازگش��ايي نماد باش��د يا خير و بايد حتما مجمع 
س��االنه را برگزار كند؟ توضيح داد: در يك برآورد 
كلي امكان بازگشايي نماد بانك ها بدون برگزاري 
مجمع س��االنه وجود دارد اما گزارش حسابرس��ي 
ش��ده هر ي��ك از بانك ها م��الك ب��وده و نياز به 
بررسي دارد. عليزاده ادامه داد: در صورت تكميل 
اطالع��ات بانك ها و ارائه گزارش هاي حسابرس��ي 
ش��ده مناس��ب و بدون مانع، س��ازمان بورس در 
نخس��تين فرصت اقدام به بازگشايي نماد بانك ها 

مي كند چراكه با توقف چند ماهه بانك ها، موضوع 
نقدشوندگي از اهميت بااليي برخوردار است. 

 ضرورت ارائه اطالعات براي تهيه گزارش و 
برگزاري مجمع

در س��ويي ديگر هم عضو هيات عامل سازمان 
حسابرس��ي درباره مصوبه مه��م وزارت اقتصاد و 
بانك مركزي معتقد اس��ت: براس��اس اين مصوبه، 
بانك ه��ا باي��د اطالعات��ي را به حسابرس��ان ارائه 
دهن��د تا گزارش هاي حسابرس��ي ش��ده، تهيه و 
امكان برگزاري مجمع س��االنه فراهم شود. موسي 
بزرگ اصل درب��اره مصوبه مه��م وزارت اقتصاد و 
بان��ك مركزي و تعيين تكلي��ف صورت هاي مالي 
و گزارش هاي س��االنه بانك ها اظه��ار كرد: با اين 
مصوب��ه وضعيت بانك ها ش��فاف ش��ده و مواردي 
مانند برگزاري مجمع و توقف نماد روش��ن ش��د. 
وي ادامه داد: براس��اس اي��ن مصوبه، بانك ها بايد 
اطالعاتي به حسابرسان ارائه دهند تا گزارش هاي 
حسابرس��ي ش��ده ،تهيه و امكان برگزاري مجمع 
س��االنه با مجوز بانك مركزي فراهم ش��ود. بزرگ 
در مورد برخي تكاليف س��ازمان حسابرس��ي كه 
در اين مصوبه اعالم ش��ده، توضي��ح داد: تكاليف 
اعالمي مربوط به آينده و زمانبر اس��ت و سازمان 
حسابرس��ي اقداماتي ب��راي م��وارد اعالمي انجام 

خواهد داد. 

 لزوم تغيير ديدگاه
اين درحالي است كه عضو شوراي عالي بورس 
و اوراق به��ادار پيش از اين ب��ا بيان اينكه كنترل 
س��ود س��هام بانكي به دليل اينكه رق��م بزرگي را 
تشكيل نمي دهد، مشكلي را حل نمي كند، گفت: 
بانك مركزي نظارت خود براي كنترل سود سهام 
بانكي را بايد به كنترل سود سپرده ها تغيير دهد. 
حس��ين عبده تبريزي با بيان اينكه ادامه وضعيت 
كنون��ي بانك ها به ب��ورس لطمه مي زن��د به ايرنا 
مي گوي��د: بانك مركزي به جاي س��هامداران بايد 
به س��پرده گذاران فش��ار وارد كند. عضو ش��وراي 
عالي ب��ورس و اوراق بهادار اضافه كرد: مبلغي كه 
سهامداران به عنوان س��ود سهام بانك ها دريافت 
مي كنند، قابل مقايس��ه با س��ود س��پرده گذاران 
نيس��ت. عبده تبري��زي ادامه داد: توزي��ع نكردن 
سود در بين س��هامداران مشكلي را حل نمي كند 
بلك��ه بانك ها نبايد چنين س��ودهاي بااليي را به 
س��پرده گذاران پرداخت كنند. عضو شوراي عالي 
بورس و اوراق بهادار يادآور ش��د: اكنون بانك ها از 
طريق صندوق ها، نرخ هاي سود بااليي را پرداخت 

مي كنند كه بايد كنترل شود.
وي با بيان اينكه كنترل س��ود س��هام به دليل 
اينكه رقم بزرگي را تش��كيل نمي دهد، مشكلي را 
حل نمي كند، گفت: دامنه س��ود س��هام بانكي از 
صفر ري��ال تا ۲۰هزار ميليارد ريال در بزرگ ترين 
بانك در نوس��ان اس��ت درحالي كه س��االنه يك 
ميلي��ون و ۵۰۰ هزارميليارد ريال س��ود س��پرده 
پرداخت ش��ده كه قابل مقايس��ه با س��ود س��هام 
بانكي نيس��ت. عضو ش��وراي عالي بورس و اوراق 
بهادار ادامه داد: ش��ايد در نظ��ام كنترل و نظارت 
دچار مش��كل شده ايم و جاي نادرست و اشتباهي 
را كنترل مي كنيم. اي��ن روزها وضعيت نمادهاي 
بانكي در بورس خوش��ايند نيست و نمادهاي اين 
گروه مدت ها متوقف بوده و مش��خص نيست چه 

زماني به تاالر معامالتي بازمي گردند. 
بيش از ي��ك ماه پيش نماد بانكي بورس براي 
برگ��زاري مجامع س��االنه و تصوي��ب صورت هاي 
مالي متوقف ش��د و قرار بود اين نمادها براس��اس 
روال ع��ادي معام��الت در ب��ورس پ��س از چند 
روز بازگش��ايي ش��وند اما اين اتفاق رخ نداد. اين 
نمادهاي بانكي به عل��ت اختالف با بانك مركزي 
درباره اس��تانداردهاي جدي��د تنظيم صورت هاي 
مال��ي متوقف مان��ده و رايزن��ي مس��ووالن بازار 
س��رمايه براي تعيي��ن تكليف آنها ني��ز بي نتيجه 
مانده اس��ت. طوالني ش��دن زمان توقف نمادهاي 
بانكي كه امكان خريد و فروش را به مالكان سهام 
اين نمادها نمي دهد باعث س��رگرداني و اعتراض 
س��رمايه گذاران ش��ده و وعده ها درب��اره برگزاري 
مجامع اي��ن ش��ركت ها و بازگش��ايي نمادها نيز 

تاكنون تحقق نيافته است. 

گروه بورس  هادي خسروي فر 
نشس��ت خبري ب��ا موضوع »بررس��ي آخرين 
وضعيت پذيرش شركت ها و اوراق بدهي در بورس 
تهران« ديروز دوم مهر ۹۶ با حضور مدير پذيرش 
ش��ركت بورس اوراق بهادار ته��ران در محل اين 
ش��ركت و با حضور خبرنگاران رسانه هاي فعال در 

حوزه بازار سرمايه برگزار شد. 
ب��ه گزارش»تعادل« اس��ماعيل درگاهي، مدير 
پذيرش ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران ضمن 
تش��ريح آخرين وضعيت پذيرش شركت ها در اين 
نشس��ت اعالم كرد كه تاكنون حدود ۴۰ش��ركت 
پاي كار آمده و آماده ورود به بازار سرمايه شده اند. 
مدير پذيرش بورس تهران از پذيرش ۶ شركت 
خصوصي در نيمه اول امسال و عرضه اوليه سهام 

۳شركت در پاييز سال جاري خبر داد. 
اس��ماعيل درگاهي مدير پذيرش بورس اوراق 
به��ادار تهران ب��ا بيان اينكه در نيمه اول امس��ال 
۶ جلس��ه براي بررسي پذيرش شركت هاي جديد 
در بورس برگزار ش��ده، گفت: درحال حاضر سهام 
۹شركت جديد آماده عرضه اوليه در بورس تهران 

است. 
بر اين اساس شركت هاي مينو، ترانسفورماتور 
توزيع زنگان، فوالد جنوب كيش، تامين س��رمايه 
اميد، شركت مادر تخصصي و مالي سينا و شركت 
توس��عه نيروگاهي جه��رم كه از س��ال قبل درج 

شده اند در نوبت عرضه اوليه هستند. 
توس��عه  ش��ركت   ۳ همچني��ن  گف��ت:  وي 
صنعت نفت و گاز پرش��يا با سرمايه ۲۰۰ميليارد 
تومان��ي، بين الملل س��اختمان و صنع��ت ملي با 
س��رمايه ۹۰ميليارد توماني و شفا دارو با سرمايه 
۱۱۷ميليارد و ۹۰۰ميليون توماني در سال جاري 
درج نماد ش��ده اند كه انتظار م��ي رود، نيمه دوم 

امسال در بورس عرضه اوليه شوند. 
مدي��ر پذيرش ب��ورس ته��ران با بي��ان اينكه 
ح��ق پذيرش ش��ركت ها در اي��ن بازار ب��ه مبلغ 
يكصد ميليون تومان تعيين ش��ده اس��ت، گفت: 
سهام فروش��ي برخي ش��ركت ها يا س��ازمان هاي 
مختل��ف مش��ابه ش��ركت هاي س��هامي ع��ام در 

بخش هاي بيمارستاني يا ساختماني جرم است.
 

 حق پذيرش۱۰۰ ميليون تومان
اس��ماعيل درگاه��ي در پاس��خ ب��ه پرس��ش 
خبرنگاري مبني بر اينكه حق پذيرش ش��ركت ها 
در ب��ورس ته��ران به چ��ه ميزاني اس��ت، گفت: 

درح��ال حاضر حق پذيرش هر يك از ش��ركت ها 
در بورس تهران با توجه به ارزيابي س��هام شركت 
مبل��غ ۱۰۰ميليون تومان اس��ت كه طي ۳مرحله 
۳۰ميلي��ون توماني در مرحله پذيرش، ۴۰ميليون 
تومان در مرحله درج نماد معامالتي و ۳۰ميليون 
توم��ان در مرحله عرضه س��هام از ناش��ر دريافت 

مي شود. 
وي با بيان اينكه اين رقم در مقايس��ه با س��اير 
بورس ه��اي دنيا بس��يار پايين اس��ت، اظهار كرد: 
انتظار مي رود، اين رقم با توجه به  اندازه شركت ها 

با افزايش مواجه شود.
 

 تكليف پذيرش تعاوني هاي سهام عدالت 
مدير پذيرش بورس تهران در پاسخ به پرسش 
ديگ��ر درباره اينكه ش��ركت هاي س��رمايه گذاري 
اس��تاني ب��ا توجه ب��ه ام��كان بررس��ي پذيرش 
تعاوني هاي س��هام عدالت در بورس تهران به كجا 
خواهد انجاميد،  افزود: ماجراي ورود ش��ركت هاي 
س��ال هاي  درحال��ي  اس��تاني  س��رمايه گذاري 
گذش��ته مطرح ش��د كه نظارت س��ازمان بورس 
بر اين ش��ركت ها هدف اصلي بود. اين ش��ركت ها 
درحالي نزد سازمان بورس ثبت شده اند كه هنوز 
نتوانس��ته اند در هي��چ  يك از بازاره��اي بورس و 

فرابورس پذيرش و درج نماد شوند. 
وي اف��زود: درح��ال حاض��ر م��دل ورود اي��ن 
ش��ركت ها به ب��ورس و فرابورس مح��ل بحث بوده 
و پيش��نهاد هايي ازجمل��ه تبديل س��هام عدالت به 
صندوق ه��اي س��رمايه گذاري قابل معامله س��هام 
عدال��ت يا مدل هاي ديگري ب��راي عرضه اوليه اين 
داراي��ي مال��ي مطرح اس��ت كه در اي��ن بين ورود 
شركت هاي تعاوني سهامي عام به بورس شايد روند 

ورود تعاوني هاي سهام عدالت را تسهيل كند. 
اين مقام مس��وول در پاس��خ به پرسش ديگر 
مبن��ي بر اينك��ه چ��ه اقدام هايي ب��راي ممانعت 
از سهام فروش��ي برخ��ي ش��ركت هاي خصوصي 
ي��ا نهادهاي ش��به عمومي كه عمال ب��ا دور زدن 
بازار سرمايه مشابه ش��ركت هاي سهامي عام اين 
اقدام مي ش��ود وج��ود دارد، گف��ت: بايد از طريق 
رس��انه ها آن دس��ته از اقدام هايي ك��ه باعث زير 
پا گذاش��تن قانون مي ش��ود را گرفت ازجمله هر 
گونه فروش س��هام ش��ركت هاي س��هامي خاص 
مشابه شركت هاي سهامي عام در بيمارستان هاي 
خصوصي يا شركت هاي س��اختماني جرم بوده و 
سازمان بورس اين اقدام ها را پيگيري خواهد كرد.

  نياز به دستور حكومتي
درگاه��ي در مورد دليل طوالني ش��دن روند 
پذيرش س��هام شركت ايرانس��ل در بورس تهران 
نيز گفت: در زمان حضور وزير پيش��ين ارتباطات 
در دولت يازدهم جلس��ه يي با سهامدار اصلي اين 
ش��ركت در آفريقاي جنوبي، نمايندگان سهامدار 
عمده در ايران و سازمان تنظيم مقررات راديويي 
برگزار و چالش هاي موجود در اين زمينه بررسي 
ش��د و اين درحالي اس��ت ك��ه در پروانه فعاليت 
اين ش��ركت عنوان ش��ده كه بايد سهام ايرانسل 
در ب��ورس پذيرش و عرضه ش��ود اما متاس��فانه 
س��هامداران اين ش��ركت به اين مقررات توجهي 

نمي كنند. 
وي ادامه داد: ايرانس��ل شركت سودآوري است 
و ش��ايد براي مجاب كردن اين ش��ركت به  منظور 
حض��ور در بازار س��رمايه نياز به دس��تور حكومتي 

باشد.
اين ش��ركت ازجمل��ه بنگاه هاي ش��فاف بوده 
اما س��هامدار عمده آن در كش��ور آفريقاي جنوبي 
تركي��ب  ش��دن  ش��كننده  نگ��ران   )MTN(
هيات مدي��ره خ��ود پس از ورود به ب��ورس تهران 
است. در اين زمينه فرمولي از سوي بورس تهران 
مبني ب��ر عرضه ۵ درصدي اين س��هم در بورس 
و همزم��ان ۵ درص��د ديگر اين س��هم در بورس 
ژوهانس��بورگ ارائه ش��د كه تاكنون ب��ه اين نظر 

توجهي نكرده اند. 

 پتروشيمي جم در بورس استانبول
مدي��ر پذي��رش بورس ته��ران ب��ا رد پذيرش 
س��هام شركت پتروشيمي جم در بورس استانبول 
گف��ت: تنها موضوع مطرح ب��راي پذيرش در اين 
بورس شركت پلي پروپيلن جم وابسته به شركت 
پتروشيمي جم است كه در آينده نزديك با حضور 
نماين��دگان بورس اس��تانبول ابع��اد اين موضوع 

جمع بندي مي شود. 
به گفته وي در جلس��ات هيات پذيرش بورس 
تهران درخواس��ت پذيرش ش��ركت هايي ازجمله 
ليزينگ پارس��يان متعلق به گروه مالي پارسيان، 
الكترونيك س��امان  س��يمان فيروزكوه، پرداخت 
كيش، آس��ياتك، مولد برق يزد و كشت و صنعت 

پارس مورد پذيرش قرار گرفته اند. 
درگاه��ي ادام��ه داد: اين ش��ركت ها ش��امل 
ش��ركت مينو براي انتقال از فراب��ورس به بورس 
تهران، ترانس��فورماتور توزيع زنگان با سرمايه ۵۰ 

ميليارد توماني، فوالد جنوب كيش متعلق به بنياد 
مستضعفان با سرمايه ۷۰۰ميليارد توماني، تامين 
س��رمايه اميد با سرمايه ۴۹۰ميليارد توماني، مادر 
تخصصي و مالي سينا متعلق به بنياد مستضعفان 
با سرمايه ۱۵۰ميليارد توماني و توسعه نيروگاهي 
جهرم با س��رمايه ۲۴۰۰ميليارد توماني متعلق به 
بانك س��په ازجمله ۶ شركتي هستند كه در سال 
گذش��ته پذيرش ش��ده اند و تا پايان امسال آماده 

عرضه اوليه سهام در بورس تهران هستند.
در عين  حال ۳شركت توسعه صنعت نفت و گاز 
پرش��يا با س��رمايه ۲۰۰ميليارد توماني، بين الملل 
س��اختمان و صنع��ت ملي با س��رمايه ۹۰ميليارد 
تومان��ي و ش��فادارو ب��ا س��رمايه ۱۱۷ميليارد و 
۹۰۰ميليون توماني كانديداي عرضه اوليه س��هام 

در نيمه دوم امسال هستند. 
مدي��ر پذيرش بورس ته��ران در ادامه افزود: 
همچنين ۲۳شركت خصوصي ديگر نيز به هيات 
پذيرش بورس تهران درخواس��ت پذيرش دادند 
كه از اين جمله مي توان به پتروشيمي مرواريد، 
تامين س��رمايه ملت، ملي نفتكش ايران، شركت 
س��يمرغ، طرح و توس��عه آينده پويا، ايران سازه 
تامين س��رمايه نوين، گروه صنايع كاغذ پارس، 
فروش��گاه زنجيره ي��ي اف��ق ك��وروش، هلدينگ 

معدني صدرتامين، هلدينگ عمران و حمل ونقل 
تامين، هلدينگ س��يماني تامي��ن، پلي پروپيلن 
ج��م، توليد فوالد س��پيد فراب كوير و ش��ركت 
پخش سراسري آسيا فراز ايرانيان)برنج محسن( 
نيز درخواست خود را براي پذيرش بورس تهران 

ارائه داده اند. 

 ورود تعاوني هاي سهامي عام
درگاه��ي ب��ا بي��ان اينك��ه ب��ه دنب��ال ورود 
تعاوني هاي س��هامي عام به بورس تهران هستيم، 
ادامه داد: هم اكنون اساس��نامه اين ش��ركت ها به 
تصويب س��ازمان بورس رسيده و به نظر مي رسد 
ب��ا راه اندازي تابلو اختصاصي براي اين ش��ركت ها 
بتوان در بورس تهران نيز شاهد حضور تعاوني هاي 

سهامي عام بود. 
ب��ه گفت��ه وي، همچني��ن اوراق س��پرده عام 
بانك مل��ت و اوراق مش��اركت ش��هرداري تبريز 
نيز در دس��ت بررسي اس��ت. همچنين براي نيمه 
دوم امس��ال پذيرش ۹ ابزار مالي مختلف ازجمله 
اوراق مشاركت رايان سايپا، صكوك اجاره فن آپ، 
صكوك اجاره پاكش��و، صكوك اج��اره ايران مال، 
صكوك اجاره ش��اتل و اوراق محاربه ايران خودرو 

را در دستوركار دارد. 

مدير پذيرش شركت بورس اوراق بهادار تهران خبر داد

سهام ٩ شركت جديد پشت خط ماراتن بورس
ايرانسل شركت سودآوري است و شايد براي مجاب كردن اين شركت به  منظور حضور در بازار سرمايه نياز به دستور حكومتي باشد
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حركت در مسير آزادسازي 
اقتصادي ضروري است

رييس كميس��يون صنعت و مع��دن اتاق تهران 
معتقد اس��ت يكي از خواسته هاي فعاالن اقتصادي 
و بخش خصوصي از دولت حركت س��ريع به سمت 
آزادسازي اقتصادي اس��ت، موضوعي كه در دولت 

اجماعي براي آن وجود ندارد.
مه��دي پورقاضي گف��ت: »رتبه اي��ران از نظر 
»آزادس��ازي اقتصادي« جزو پايين ترين رتبه ها در 
جهان محس��وب مي ش��ود و حتي در اين شاخص 
جهاني كش��ورمان شرايط بدتري را نسبت به رتبه 
محيط كس��ب و كار ه��م دارد، ام��ا موضوع مهم 
درك اي��ن چال��ش اقتصادي و حرك��ت براي رفع 
اين نقطه ضعف اس��ت ك��ه در نهايت بايد برطرف 
ش��ود ولي در مس��ووالن اقتصادي و دولتي اجماع 
و اراده مش��تركي براي حل اي��ن معضل اقتصادي 
وج��ود ندارد در حالي كه بخش خصوصي و فعاالن 
اقتصادي معتقدند كش��ور هرچه س��ريع تر بايد به 

سمت آزادسازي اقتصادي حركت كند.«
او در ادامه با اش��اره به اينكه براي رس��يدن به 
آزادس��ازي اقتص��ادي كاره��ا و پيش زمينه هاي��ي 
الزم اس��ت كه بايد انجام شود، گفت: » پيش نياز 
رسيدن به آزادسازي اقتصادي كاهش تصدي گري 
دولت، دخالت دولت در اقتصاد، تك نرخي ش��دن 
ارز، دور ش��دن از قيمت گذاري كاالها و مش��خص 
ك��ردن تكلي��ف قان��ون هدفمندي يارانه هاس��ت؛ 
اقدامات��ي كه بايد رخ دهد تا ما بتوانيم به س��مت 

آزادسازي اقتصادي حركت كنيم.«
رييس كميس��يون صنعت و مع��دن اتاق تهران 
گف��ت: »در چند دهه گذش��ته دولت ها، س��ازمان 
حماي��ت از مصرف كنندگان، تعزي��رات حكومتي، 
ش��وراي رقابت و. به طرق مختلف در قيمت گذاري 
دخالت داشته اند و از قيمت شير، نان، و... تا خودرو 
را تعيين كرده اند كه با آزاد س��ازي اقتصادي اصال 

هم راستا نيست.«
پورقاض��ي با بي��ان اينكه يك��ي از كاالهايي كه 
قيمت گذاري مي ش��ود، خودرو اس��ت، گفت: » در 
ش��وراي رقابت قيمت گذاري خودرو تصويب شده 
اس��ت و خودرو به عنوان كااليي انحصاري ش��امل 
قيمت گذاري شده است؛ اتفاقي كه برخي معتقدند 
به نفع خودروسازهاس��ت و برخي ديگر مي گويند 
ب��ه ضرر آن ه��ا؛ اما نكته اصلي اين اس��ت كه اين 
موضوع در مسيرآزاد سازي اقتصادي نيست؛ حرف 
اصل��ي ما اين اس��ت كه اصال نباي��د قيمت گذاري 
صورت گيرد و بايد بازار، ش��رايط اقتصادي و مردم 

تعيين كننده باشند.
در اي��ن بين كس��اني كه مخالف اي��ن موضوع 
هس��تند و از قيمت گ��ذاري حماي��ت مي كنن��د، 
مي گويند باتوج��ه به اينكه ايران خودرو و س��ايپا 
س��هم ب��االي 80 درصد ب��ازار را در اختيار داردند 
و بازيگ��ران اصل��ي ب��ازار هس��تند بنابراي��ن بايد 
قيمت گ��ذاري ص��ورت گي��رد، درصورت��ي كه در 
بس��ياري از كش��ورهاي ديگر هم شرايط به همين 
ش��كل اس��ت مثال در فرانسه پژو س��يتروئن و رنو 
ح��رف اصلي را مي زنند يا در ك��ره كيا و هيونداي 
همي��ن نقش را دارن��د و در ژاپن، آلم��ان و... هم 
ش��رايط ب��ه همين ش��كل اس��ت و قيمت گذاري 
هم ص��ورت نمي گيرد و اينگونه نيس��ت كه تعداد 
خودرو سازها در كشورهاي ديگر كه قيمت گذاري 
انجام نمي ش��ود خيلي زياد باش��د؛ بنابراين تعداد 
خودروساز تعيين كننده نيست بلكه شرايط رقابت 

هست كه اصل است.«
 اين عض��و هيات نمايندگان ات��اق تهران گفت:

»ب��ه نظر م��ا در ش��رايط ورود خودرو به كش��ور 
و حض��ور خودروس��ازهاي مختل��ف ضرورت��ي به 
قيمت گ��ذاري نيس��ت و باي��د اج��ازه دهيم خود 
مصرف كنن��ده براس��اس قيمت؛ كيفي��ت و رقابت 
بتوان��د خودروي مناس��ب خود را انتح��اب كند و 

ضرورتي براي قيمت گذاري وجود ندارد.«

اروپايي ها قانون »داماتو« را 
رعايت نمي كردند

رييس كنفدراس��يون صادرات ايران در گفت وگو 
با خبرنگار اقتص��ادي ايلنا در خصوص صحبت هاي 
اخير ترامپ مبني ب��ر خروج از برجام و تاثير آن بر 
اقتصاد كش��ور گفت: همانطور كه حسن روحاني و 
خانم موگريني در حاش��يه مجمع عمومي سازمان 
مل��ل اعالم كردند برجام يك توافق و س��ند جهاني 
اس��ت و با خروج يك كش��ور از آن اين توافق نامه 

باطل نخواهد شد. 
محم��د الهوتي ادام��ه داد: از ط��رف ديگر اين 
واقعي��ت وج��ود دارد كه دولت امري��كا در برخي از 
كش��ورها نف��وذ دارد و اقتص��اد جهان تح��ت تاثير 
تصميم��ات اقتص��ادي و سياس��ي اي��االت متحده 
است. ممكن اس��ت كه در چارچوب برجام مشكلي 
ايجاد نش��ود اما ممكن است ش��ركت هايي كه با ما 
رواب��ط اقتصادي و تجاري دارن��د بخواهند در بحث 

سرمايه گذاري در تصميم خود تجديد نظر كنند. 
عض��و هي��ات نمايندگان ات��اق بازرگان��ي ايران 
اف��زود: يكي از ن��كات مثبت و مهم برج��ام نمايان 
ش��ده و امروز ش��اهد اختالف ش��ديدي بين اروپا و 
امريكا هس��تيم. وي افزود: در حالي كه همه سران 
اروپاي��ي بر پايبن��دي به برجام تاكيد دارند ش��اهد 
گزافه گويي هاي ترامپ هس��تيم. م��ا در طول تاريخ 
كمتر شاهد بوديم كه امريكا و اروپا تا اين ميزان بر 

سر موضعي با يكديگر اختالف داشته باشند. 
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران ادامه 
داد: از طرف ديگر دو قدرت چين و روسيه كه داراي 

حق وتو هستند شديدا از برجام دفاع مي كنند. 
وي تصريح كرد: پيش بيني آينده مش��كل است 
اما اصلي ترين نگراني ما در مورد روابط بانكي است. 
چون هنوز مش��كالت زي��ادي در اين حوزه داريم و 
امكان دارد با خروج امريكا از برجام اين مش��كالت 

پا برجا بماند. 
الهوتي با اشاره به قانون داماتو كه اروپايي ها آن 
را اجرا نمي كردن��د، گفت: امروز اروپايي ها در بحث 
اقتصادي حس��اب ويژه يي روي ايران باز كرده اند و 
در بحث سياس��ي نيز با وجود پيروزي هاي اخير در 
س��وريه و عراق، برتري نس��بي با ايران اس��ت. پس 
نمي توان ش��رايط ايران را با آن زمان مقايس��ه كرد 
ام��ا در همان زمان اروپايي ه��ا براي دور زدن قانون 
دامات��و راهكارهايي پيدا كرده بودن��د و به احتمال 

زياد اين بار نيز همين كار را خواهند كرد. 

اخبار

نگاهي به پيشنهادهاي اثرگذاري اتاق بازرگاني در عرصه بين الملل

نهادسازيموازيبهبنبستميرسد
دو س�ال قب�ل روزنام�ه تعادل در سلس�له 
گزارش هايي اهميت روابط تشكل هاي ايراني با 
همتايان خارجي را به ويژه در دوران پسابرجام 
گوش�زد مي ك�رد. در آن گزارش ه�ا ع�اوه بر 
تعيين راه حل ه�ا و الگوهاي موفق ارتباط گيري 
و معضات�ي كه در اين مس�ير وج�ود دارد هر 
روز يك تشكل مطرح بين المللي معرفي شد تا 
تش�كل هاي ايراني براي عضويت و ارتباط با آن 
تشكل ها ترغيب ش�وند. اما اتاق بازرگاني براي 
مدتي طوالني در عرصه بين المللي كم فروغ بود 
تا عما نقش اتاق تعاون در بحث هاي بين المللي 
بس�يار بيش�تر به چش�م آيد. ح�ال در كنگره 
اتاق هاي بازرگاني جهان در س�يدني اتاق ايران 
باالخره موفق شد حضور مناسبي داشته باشد.
در همين راس�تا روز گذش�ته در جلسه شوراي 
روساي شهرس�تان پدرام سلطاني نايب رييس 
اتاق بازرگاني ايران پيش�نهاد ك�رد كارگروهي 
با ه�دف افزاي�ش تاثيرگ�ذاري اتاق اي�ران در 
س�ازمان هاي بين المللي تشكيل ش�ود و براي 
حضور در س�ازمان ها و مجامع بين المللي، پس 
از بررسي هاي تخصصي طرح ها و ايده ها، موارد 
گزيده را به مجمع ببرند. هرچند كه بايد اساس 
اي�ن موضوع كه ات�اق ايران باالخره به مس�ائل 
جهاني حساس شده است را به فال نيك گرفت 
اما اين س�وال پديد مي آيد كه اصوال ايجاد يك 
نهاد موازي با س�اير نهادها مي تواند راهگشاي 
مس�ائل باش�د؟ به ويژه آنكه ع�اوه بر معاونت 
بين الملل، بخش هاي ديگري به عنوان متوليان 

ارتباطات خارجي امروز مطرح هستند. 

 مشكل دولت محوري 
در اوج تحري��م يك��ي از انتق��ادات ج��دي ب��ه 
عملك��رد اتاق بازرگان��ي اين بود ك��ه از ارتباطات 
بخش خصوصي با بخش خصوصي س��اير كش��ورها 
ب��راي شكس��تن تحريم ه��ا اس��تفاده نمي كند. در 
حقيق��ت تحريم ها هميش��ه عليه دول��ت ايران بود 
ولي بيش��ترين فش��ار آن بر بخش خصوصي واقعي 
وارد مي شد. در آن زمان بسياري از كارشناسان اين 
بحث را مطرح مي كردند كه اتاق بازرگاني مي تواند 
باعث لغو بسياري از بخش هاي تحريم شود اما اين 

اتفاق هيچ گاه رخ نداد.
علت اصلي اين موض��وع نيز ضعف عضويت اتاق 
بازرگان��ي در مجامع بين المل��ل و نهادهاي مختلف 
ب��ود. در حقيقت اتاق بازرگاني اي��ران در نزديك به 
۲00كرس��ي تصميم گيري در داخل كشور عضويت 
دارد و در اكثر آنها داراي حق راي است. اما در بخش 
بين الملل اتاق ايران به صورت رسمي تنها در ۳ نهاد 
عضويت دارد. اين موضوع تبديل به پاش��نه آش��يل 

اساسي اتاق بازرگاني شده است. 
اين روزها موضوعي همچون حضور تش��كل هاي 
ايران��ي در جوام��ع بين المللي مورد س��وال و توجه 
بس��ياري از فعاالن تش��كلي است. متاس��فانه طي 
چند دهه گذشته ما ش��اهد تحريم هاي بين المللي 
بوديم كه فرصت را براي حضور ايران در بحث هاي 

بين المللي س��لب كرد. ح��ال، عالوه ب��ر تحريم ها 
ما ش��اهد معض��الت ديگري همچ��ون دخالت هاي 
دولت در بحث هاي اقتصادي هس��تيم. درحقيقت، 
80درصد كيك اقتصاد توس��ط س��كانداران دولتي 
اداره مي ش��ود و باوج��ود چني��ن ش��رايطي چطور 
مي ت��وان انتظ��ار حض��ور تش��كل ها را در جوام��ع 
بين الملل��ي داش��ت. با توج��ه به اينك��ه در دوران 
گذار اقتصادي به س��ر مي بريم اما همچنان ش��اهد 
وج��ود برخي معضالت همچون قوانين دس��ت و پا 
گير، س��ودهاي كالن بانكي، ع��دم اجراي اصل 44 
و... هس��تيم. ما در دوران پساتحريم شاهد ميزباني 
هيات هاي اقتصادي از كشورهاي اروپايي و آسيايي 
بوديم كه در دوران تحريم ها هيچ گاه چنين ميزباني 

امكان پذير نبود. 
ب��ا وجود اين يكي از چالش هايي كه بر س��ر راه 
حضور تشكل هاي ايراني در جوامع بين المللي وجود 
دارد اين اس��ت كه دولت براي انج��ام قراردادهاي 
س��رمايه گذاري مش��ترك با طرف خارجي هيچ گاه 
به بخش خص��وص و انجمن ه��اي تخصصي ميدان 
نمي دهد. به واقع، نقش بخش خصوصي در كش��ور 
م��ا پر رنگ نيس��ت و دولت به اف��راد و متخصصان 
اين حوزه بهاي چنداني نمي دهد. يكي از راه حل ها 
براي حضور تشكل هاي ايراني در جوامع بين المللي 
اين است كه دولت قوانين مزاحم را بر سرراه فعاالن 
بخش خصوصي و تشكل ها برچيند و به اجراي اصل 

44 تكي��ه كن��د. دولت بايد براي توس��عه و آباداني 
بخش اقتصاد كش��ور در حوزه هاي اقتصادي موضع 
نگيرد و اجازه دهد تا بخش خصوصي خود گردانده 
فعاليت هاي سرمايه گذاري، قيمت گذاري و... باشد. 

 نهادسازي ها براي بحث هاي تشكلي
در خصوص بح��ث روابط بين الملل پيش از اين 
بح��ث اس��تفاده از ظرفيت هاي اس��تاني براي اين 
موضوع مطرح شده بود. محمدرضا كرباسي، معاون 
امور بين المل��ل اتاق ايران در همين خصوص اعالم 
كرد در جلس��ات متعدد با روساي اتاق  هاي استاني 
خواستار تعامل بيش��تر با امور بين الملل اتاق ايران 
و مش��اركت براي تدوين برنامه س��ال 96 ش��ديم 
ولي تاكنون فقط 4 اتاق پاس��خ داده اند. اتاق ايران 
فق��ط نقش رهبري و جهت دهي براي بهره مندي از 
فرصت هاي موجود در عرصه هاي بين المللي را دارد. 
اما نكته اصلي صحبت هاي كرباسي درباره استفاده 
از ظرفيت منطقه يي براي مباحث بين المللي است. 
كرباس��ي به انتخاب اتاق هاي معين و تقسيم بندي 
كش��ور ازنظ��ر جغرافيايي به 5 منطقه اش��اره كرد 
و گف��ت: ي��ك اتاق به عن��وان نماين��ده هر منطقه 
انتخاب مي ش��ود كه كارهاي داخل��ي و بين المللي 
از طري��ق آنها انجام گيرد. ل��ذا نياز به اطالعات ريز 
و كارشناس��ي در خصوص ظرفيت هاي هر استان و 

فعاالن اقتصادي آنها بيش از پيش مشهود است. 

طرح منطقه بندي اتاق ها از پيش��نهادات شافعي 
بود كه با رياس��ت مجدد وي بر اتاق ايران در حال 
پيگيري اس��ت. با وجود اين، اين بحث تاكنون كار 
كرد اجرايي نداش��ت و براي نخس��تين بار است كه 
يك كاركرد اجرايي براي اين اتاق هاي منطقه يي در 

نظر گرفته شده است. 
ب��ا وج��ود اين ب��ه نظ��ر مي رس��د، مهم ترين 
نهادهاي��ي كه در ح��ال حاضر ام��كان فعاليت در 
زمين��ه بين المل��ل را دارند نه در اي��ن طرح ديده 

شده اند و نه در طرح سلطاني. 

 امكان تفويض قدرت به اتاق هاي مشترك
اما نكته اساس��ي در اين خصوص اين اس��ت كه 
بر خ��الف تصور بخ��ش بين المل��ل، بخش هايي از 
اتاق داراي پتانس��يل هاي زيادي در امور بين المللي 
هس��تند كه تاكنون به آنها ميدان داده نشده است. 
در بسياري از كش��ورهاي جهان اتاق هاي مشترك 
به عنوان يك س��اختار جايگزي��ن روابط بين الملل 
مطرح هس��تند و اتفاقا داراي ق��درت زيادي براي 
تعريف روابط اقتصادي هستند. وجود دفاتر متعدد 
اتاق هاي مشترك در كشورهاي هدف خود يك امر 
طبيع��ي در اتاق بازرگاني اياالت متحده اس��ت. در 
بس��ياري از كشورهاي توس��عه يافته شاهد حضور 
اتاق هاي مشترك در بس��ياري از استان هاي كشور 
ه��دف آنها هس��تيم. در اي��ران در س��ال ۱۳69 با 

تصويب قانون جدي��د اتاق بازرگاني، عمال اتاق هاي 
مشترك مجددا توانستند فرصتي براي مطرح شدن 
پي��دا كنند. اما با وجود اينكه قانون مصوب مجلس 
از تش��كيل اين اتاق ه��ا حمايت مي ك��رد اما عمال 
هيچ گاه شاهد تعريف مش��خصي از نقش اتاق هاي 
مش��ترك در مباحث تش��كلي نبوديم. مس��ووالن 
اتاق هاي مشترك مي گويند كار اتاق بازرگاني ايران 
سياست گذاري اس��ت و كار كرد اتاق ها و شوراهاي 

مشترك نيز اجرايي كردن اين سياست هاست. 
در صورتي كه نقش اتاق ها تعريف ش��ده باش��د 
مي توانن��د در توس��عه روابط تجاري با كش��ورهاي 
ديگ��ر تاثيرگذار باش��ند. افرادي كه با يك كش��ور 
خاص روابط تجاري دارند مي توانند عضو اين اتاق ها 

شوند و از آنها خدمات دريافت كنند. 
ب��ا وجود اي��ن، در عمل هيچ گاه اي��ن اتفاق رخ 
نداده است و كارها به اتاق هاي مشترك ارجاع داده 
نمي ش��ود. در حقيقت نياز بود ك��ه نقش اتاق هاي 
مشترك از سوي ۳ نهادي كه قرار است اين اتاق ها 
زيرنظر آنها به فعاليت بپردازند مشخص شود اما در 
عمل شاهد اين مساله هستيم كه نه تنها اين نقش 
تعريف نشده است بلكه اتاق ايران كار خود را انجام 
مي دهد و اتاق هاي مش��ترك به فراخور روابطي كه 
دارند به صورت مس��تقل و گاهي م��وازي كارهاي 

ديگري را صورت مي دهند. 
مهم ترين مشكل اتاق هاي مشترك، عدم تعيين 
نقش مش��خص آنها در اتاق بازرگاني ايران اس��ت. 
در س��ال هاي گذش��ته اتاق ايران از يك سو حاضر 
نبوده اس��ت به عنوان يك تش��كل مستقل و داراي 
مجم��ع عمومي اين اتاق هاي مش��ترك را بپذيرد و 
از س��وي ديگر مانند يك بخ��ش از اتاق كه وظايف 
و اختيارات به آنها تفويض مي شود نيز عمل نكرده 
اس��ت. اتاق هاي مشترك مشروعيت خود را عمال از 
اتاق ايران مي گيرند. وقتي اتاق ايران كه در حقيقت 
پدرخوانده اتاق هاي مشترك است، در محاسباتش 
هرگز اتاق ها و ش��وراهاي مشترك را نه تنها جدي 
نمي گرف��ت بلكه حتي در محاس��بات هم نمي آورد 

طبيعتا به اين نقطه مي رسيم. 
اگ��ر اتاق ه��اي مش��ترك به عنوان يك تش��كل 
مورد پذي��رش ات��اق بازرگاني ايران بودن��د آن گاه 
مي توانستند بحث داشتن كرسي در هيات نمايندگان 
را پيگيري كنند. اين موضوع سال هاست كه در راس 
خواسته هاي اتاق هاي مشترك بوده است اما هيچ گاه 

از سوي اتاق بازرگاني ايران پذيرفته نشد. 
از س��وي ديگر اين بحث نيز بارها مطرح ش��ده 
اس��ت كه اگر اتاق هاي مشترك، مانند تشكل هايي 
هستند كه مستقل هستند پس مي توان فدراسيون 
اتاق هاي مش��ترك را تاسيس كرد اما اين پيشنهاد 
نيز مورد تاييد قرار نگرفته اس��ت. در بحث امكانات 
نيز با وجود كمك اتاق ايران به اتاق هاي مش��ترك، 
اي��ن كم��ك بس��يار ناچيز ب��وده اس��ت و هيچ گاه 
نتوانس��ته است بيش��تر از ميزان مشخصي افزايش 
يابد. هن��وز هم بس��ياري از اتاق هاي مش��ترك از 
دفاتري كه اتاق ايران در اختيار آنها قرار داده است، 

استفاده مي كنند. 

رييس هيات مديره انجمن ارگانيك كشور: 

كمترينمرجوعيصادراترا
درحوزهميوهداريم

دبير انجمن قطعه سازان خودرو عنوان كرد

بازارخودرودرانتظار
آزادسازيقيمتي

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مطرح كرد

ظرفيتهايپااليشگاههانبايد
خاليبماند

ريي��س هيات مديره انجمن ارگاني��ك ايران در رابطه بازگردان��دن برخي كاالهاي 
صادراتي كه در گذش��ته سابقه داش��ته گفت: بازگش��ت برخي كاالهاي صادراتي در 
گذش��ته به دليل باقي ماندن س��موم در كاال ها بود و بحث باقي ماندن س��موم بحثي 

متفاوت از محصوالت ارگانيك است. 
س��يد رضا نوراني ادامه داد: متاسفانه توليد كننده هاي ايراني در چند دهه سموم و 
مواد ش��يميايي زيادي در پرورش محصوالت خود استفاده كرده اند و حتي اين سموم 

را با يارانه دولتي دريافت مي كردند. 
وي مطرح كرد: دولت در گذش��ته كود ش��يميايي و س��موم را با يارانه در اختيار 
كش��اورزان قرار مي داد تا آنها بتوانند به قيمت تمام ش��ده ارزاني برس��ند و در نتيجه 
تمايل��ي براي توليد پيدا كنند، البته ميزان مصرفي اين مواد ش��يميايي در حد عرف 
بود و پس از توليد در آزمايش��گاه هايي كيفيت آنها كنترل مي ش��د و از س��المت الزم 

برخوردار بودند. 
رييس هيات مديره انجمن ارگانيك كش��ور در ادامه عنوان كرد: محصول س��الم را 
توليدي مي گويند كه در پرورش آن سموم و كود شيميايي به كار برده شده اما ميزان 
آن مطابق اس��تانداردهاي جهاني تعريف شده اس��ت و آن محصول گواهي سالمت را 
اخذ كند، اگر محصولي از استانداردهاي بين المللي دور شود چه در بازار داخلي و چه 

خارجي جايگاهي ندارد و زندگي مصرف كننده را دچار مخاطره مي كند. 
ب��ه گفته اين مقام مس��وول، ش��ايد توليدكننده برخ��ي از كاالها اس��تانداردهاي 
بين المللي را مد نظر قرار ندهد و در نهايت كاالي صادر ش��ده وي بازگشت بخورد اما 
باي��د بگويم در زمينه ميوه و تره بار كمترين مرجوعي را داش��ته ايم و توليدكننده ها با 

كسب اطالعات در مورد كشور هدف بازار پايداري را براي خود به وجود آورده اند. 
وي با تكذيب برخي ش��ايعات مبني بر اينكه ايران اس��تانداردها را به خوبي رعايت 
نمي كن��د، گفت: ايران اقالم زيادي را در برهه ه��اي زماني مختلفي به بازارهاي هدف 
صادر مي كند و اگر اجناس ايراني از اس��تانداردهاي كافي برخوردار نبود نمي توانست 
با رقابت دش��وار جهاني، بازار هاي خود را حفظ كن��د و صادركننده ها در اين موضوع 
سهيم هستند و موظف اند كه اطالعات دقيقي از بازار نهايي محصول به دست بياورند 

و خصوصيات مورد پسند مشتري را مالك قرار دهند تا كاالي آنها مرجوع نشود. 
نوراني در ادامه سخنان خود به ويژگي هاي محصول ارگانيك پرداخت و اضافه كرد: 
كش��اورزي ارگانيك از هيچ س��مي براي توليد اس��تفاده نمي كند و از نهاده هاي مجاز 
براي پرورش محصول بهره مي برد و به همين دليل قيمت تمام ش��ده بيشتري نسبت 

به توليد هاي سنتي دارد. 
وي ادامه داد: هزينه توليد ارگانيك زياد اس��ت اما خريداران خود را حفظ كرده 
و اي��ران تاكن��ون در زمينه توليد و صادرات اين نوع محص��والت اقدام موثري انجام 
نداده اما در حال حاضر توجه هايي در برنامه شش��م توس��عه براي توسعه اين بخش 
از كش��اورزي لحاظ شده است. وي خاطرنشان كرد: مقام معظم رهبري در آبان ماه 
س��ال ۱۳94 ابالغيه يي به س��ران سه قوه ارس��ال كردند كه طي بند ۳ اين ابالغيه 
لزوم پيش روي به سمت توليد محصوالت ارگانيك اشاره شده بود؛ در همين راستا 
ابالغيه ديگري از جانب رياس��ت جمهوري كش��ور در ۲9 شهريور سال ۱۳96خطاب 
به وزير جهاد كشاورزي تنظيم و اعالم شد كه در اين ابالغيه به صراحت حركت به 
س��مت توليد محصوالت س��الم ارگانيك مورد تاكيد واقع شده است. نوراني تشريح 
كرد: كش��اورزي ارگانيك داراي ارزش افزوده بيش��تري نس��بت به توليدهاي سنتي 
اس��ت و همچنين اين محصوالت ضامن سالمتي جامعه و محيط زيست هستند، از 
اين رو كش��ور بايد در اين زمينه كه موضوع توليد غيرنفتي را تقويت مي كند عزمي 

جدي براي اجراي آن قائل شود. 

محمدرضا نجفي منش درباره جلس��ه اخير كميس��يون صنع��ت اتاق بازرگاني 
ته��ران گف��ت مهم ترين موضوع مطرح ش��ده در اين جلس��ه قيمت گذاري خودرو 

توسط شوراي رقابت بود. 
ب��ه گفت��ه وي آزادس��ازي قيمت خ��ودرو و عدم دخال��ت ش��وراي رقابت در 
قيمت گذاري، نه تنها بين كارشناس��ان و خودروس��ازان، بلكه بين دولتمردان هم 
هوادار دارد. در گذش��ته نيز محمدرضا نعم��ت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت 
دولت يازدهم از جمله مخالفان قيمت گذاري بودند. قيمت گذاري خودرو به سبكي 
كه در ايران دنبال ش��ده، در هيچ كش��ور صاحب صنعت خودرويي س��ابقه ندارد 
و اين ش��يوه باعث ش��ك و ترديد س��رمايه گذاران خارجي براي حضور در صنعت 

خودروسازي ايران است. 
نجفي منش افزود: پيش��نهاد ما بر مبناي سياست جديد دولت مبني بر رهايي 
دولت از قيمت گذاري، اين اس��ت كه مجوز تعيين قيمت توس��ط بازار داده شود. با 
به كار بس��تن اين راهكار كمبود نقدينگي و ضرر و زيان صنعت خودرو را نخواهيم 

داشت. 
دبير انجمن قطعه س��ازان خودرو با ذكر اين مس��اله كه اصالح سياست هايي كه 
به غلط جا افتاده اند زمان بر است، گفت: تصميم گيري هاي غلط در گذشته سنگ 
بناي اشتباهات در اين حوزه را گذاشته و هنوز هم ادامه دارد؛ كما اينكه در دولت 
اول روحان��ي نيز وزير صنعت بر اي آزادس��ازي قيمت گذاري اصرار داش��ت اما اين 
موضوع تا امروز عملياتي نش��ده است. اميدواريم در دولت فعلي اين تصميم عملي 

شده و شوراي رقابت پاي خود را از قيمت گذاري خودرو كنار بكشد. 
نجف��ي منش با هوش��مند خوان��دن ب��ازار در قيمت گذاري خاطرنش��ان كرد: 
قيمت گذاري بايد بر عهده بازار باشد. بازار هوشمند است و اين توان را دارد كه به 

بهترين نحو قضاوت كرده و قيمت را تعيين كند. 
وي نگراني از بروز تشنج در بازار را بي مورد خواند و افزود: در صورت آزادسازي 
قيم��ت بازار اجازه افزايش قيم��ت ناگهاني خودرو را نخواه��د داد. در حال حاضر 
ه��م مصرف كنندگان خ��ودرو را با قيمت باال خريداري مي كنند و س��ود اصلي به 
جيب دالل ها مي رود. بازار ش��عور اين را دارد كه قيمت درس��ت را تشخيص دهد. 
تجربه هاي مشابه هيچ مشكلي در بازار ايجاد نكرده است و ترس و تابو از آزادسازي 
قيمت ها بي مورد اس��ت. ما در مورد خودروهاي ب��االي 40 ميليون تومان اين كار 
را انجام داديم و هيچ اتفاق تش��نج آميزي رخ نداد. اميدواريم دولت توجهي به اين 

تصورات واهي نداشته باشد و اقدامات اصالحي در اين زمينه را دنبال كند. 
نجفي من��ش گفت: موضوع ديگر اينكه عموما مردم خري��د خودرو و خانه را از 
محل درآمدهاي آتي خود انجام مي دهند لذا ضروري اس��ت به جاي اينكه خودرو 
س��از از محل منابع خود تس��هيالت به خريدار بده��د و در ادامه در پرداخت ها به 
مشكل بر بخورد، اين وظيفه را موسسات مالي و بانك ها به دوش بگيرند. موسسات 
و بانك ها مي توانند علي الخصوص براي خودروهاي ارزان قيمت، متناسب با قدرت 
خريد مردم ش��رايط خريد اقس��اط را فراه��م بياورند. امكان خريد قس��طي براي 
بازنشستگان هم درهمين راستا انجام گرفته است. در واقع بانك ها نقش اصلي خود 

را در فراهم آوردن و تسهيل خريد كااليي چون خودرو و مسكن را ايفا مي كند. 
وي در پاس��خ به س��والي در مورد س��رانجام قراردادهاي مسكوت خودرو سازي 
ب��ا برخي كش��ورها گف��ت: قرارداده��اي خارجي در ح��وزه خودروس��ازي مانند 
ونزوئ��ال طرح هايي از پيش شكس��ت خورده بودند. به دلي��ل اينكه تعداد زيادي از 
تصميم گيري هاي اقتصادي ما عمال تصميم هاي سياسي بوده و مطالعه نشده اتخاذ 

شدند مي توانستيم از ابتدا پيش بيني كنيم كه آينده يي هم نداشته باشند. 

عض��و هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني تهران گفت: در ش��رايط اقتصاد فعلي 
بايد با تمام كشور تعامل داشت،  براي مثال ما داراي گاز هستيم و ديگر كشورها 
داراي تكنولوژي و پااليش��گاه، بنابراين بايد با تعامل به س��مت منافع مش��ترك 

حركت كرد. 
  مه��دي ش��ريفي نيك نفس، عض��و هيات نماين��دگان اتاق بازرگان��ي تهران و 
مديرعامل ش��ركت بازرگاني پتروشيمي به اشاره به اينكه شهرهاي صنعتي، چهره 
جدي��دي به منطقه داده اند، گفت: كش��ورها هريك س��عي مي كنند در دنياي رو 
به پيش��رفت بازاري جدي��د و اقداماتي نوآورنه انجام دهند ح��ال بعضي تنها كار 

مي كنند و بعضي كشورها با مشاركت يكديگر به توسعه فكر مي كنند. 
وي ادامه داد: ايجاد اين شهرهاي صنعتي در مسير يك كمربند يك جاده چين 
تعريف ش��ده , موضوع يك كمربند يك جاده يك مگاپروژه جهاني اس��ت كه فكر 
كنم ۱9 كش��ور در آن دخالت دارند و ايران هم جزيي از اين پروژه اس��ت. البته 
بعضي از كش��ورها مانند پاكستان به دليل وصل ش��دن به بندر گوادر و اقيانوس 

هند در اولويت اول قرار دارند. 
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه ايران نيز در اين 
مس��ير قرار دارد، افزود: ايران هم به دليل اتصال به اروپا جز اين پروژه قرار دارد، 
تعداد زيادي بنادر خش��ك، فرودگاه و مكان هايي براي باراندازي كاال در اين طرح 

ديده شده و بيش از ۳ تريليارد دالر بودجه براي آن در نظر گرفته شده است. 
وي اظهاركرد: درباره ش��هر عمان هم بايد گفت كه مكان بكري اس��ت و سعي 
دارد جايگاهش را از لحاظ محيط تجاري و كس��ب و كار به امارات برس��اند البته 
عمان مكان مناسبي است كه ايران هم بتواند حضور پيدا كند و شهرهاي صنعتي 

كه در اطراف ايران ساخته شده، بيشتر به سمت پتروپااليشگاه ها رفته است. 
عض��و هيات نماين��دگان اتاق بازرگاني ته��ران درباره وجود پتروپااليش��گاه و 
معناي آن گفت: پتروپااليش��گاه به اين معني كه زنجيره توليد تكميل مي ش��ود؛ 
بازارهاي جهاني يك رده باالتر رفته اند و به عبارتي اگر در گذشته مواد واسطه يي 
پتروش��يمي خريداري مي شد، االن كشورها خودش��ان پااليشگاه ايجاد كرده اند و 

مواد خام مي خرند. بنابراين ديگر مواد واسطه يي مشتري ندارد. 
وي اضاف��ه كرد: باي��د اين محصوالت را به صنايع تكميلي وصل كرد تا زنجيره 
كامل شود. به اين شكل هم ارزش افزوده بيشتر به دست مي آيد و هم اينكه بازار 
جدي��دي براي آن پيدا مي ش��ود. البته االن خوراك ج��ز محدوديت ها در احداث 

شهرهاي پتروشيمي يا شهرك هاي پااليشگاهي است. 
ش��ريفي نيك نفس درباره اينكه ايران چطور مي تواند در اين بازارها رش��د كند 
نيز اشاره كرد و گفت: كشورها مي توانند با يكديگر بده بستان داشته باشند، مثال 
ايران گاز دارد و كشوري ديگر پااليشگاه و تكنولوژي مورد نياز را در اختيار دارد؛ 
مي توان گاز را به آنجا برد و به صورت برون سپاري و كارمزدي كارهايي انجام داد 
و در منافع آن ش��ريك شد. همين االن با گروهي از هندي ها مذاكره شده بود كه 
آنها ظرفيت هاي مازاد پااليش��گاهي دارند و ما هم نفت خام داريم. ما بتوانيم اين 
مواد خام را به پااليشگاه هاي آنها ببريم و با هم بتوانيم محصول جديد را توليد و 

بازاريابي كنيم و در سودش با هم شريك شويم. 
وي در پاي��ان با اش��اره به اينكه چني��ن اقدامي در ايران نيز انجام مي ش��ود، 
خاطرنشان كرد: در ايران همچنين اقداماتي انجام مي شود. همين االن بخش هايي 
از ظرفيت هاي خالي پااليشگاهي كشور با مواد خام از عراق كار مي كند؛ اين مواد 
در پااليشگاه ها پروسس و به كشور ثالث صادر مي شود. همه دنيا چنين اقداماتي 

انجام مي دهند و از ظرفيت هاي خالي يكديگر استفاده مي كنند. 
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7  جهان

 ديدار مخفيانه مشاور سابق ترامپ 
با مقام چيني

 افزايش محبوبيت ماكرون 
همزمان با تظاهرات كارگري

 بمب افكن امريكايي 
بر فراز آسمان سواحل كره شمالي

گروه جهان 
نتايج يك نظرسنجي نشان مي دهد كه محبوبيت رييس جمهوري فرانسه كه به  
ش��دت درحال سقوط بود، افزايش يافته است. به گزارش رويترز، اين نظرسنجي كه 
توسط روزنامه»ژورنال دو ديمانش« برگزار شده است، نشان مي دهد ميزان »نارضايتي 
عمومي« مردم فرانسه از ماكرون از ۵7 درصد در ماه آگوست در ماه سپتامبر به ۵۳ 
درصد كاهش يافت. طبق اين نظرس��نجي كه نتايج آن ديروز يك شنبه منتشر شد 
حدود ۴۵درصد از ش��ركت كنندگان در مورد عملك��رد اين رييس جمهوري ميانه رو 
ابراز رضايت مندي كرده اند كه اين ميزان ۵ درصد بيش��تر از ماه آگوس��ت است. اين 
نظرس��نجي با مش��اركت يك هزار و ۹۸۹نفر و در روزهاي ۱۵تا ۲۳س��پتامبر انجام 
ش��د.  مي��زان محبوبيت ماكرون از زم��ان روي كار آمدن در ماه مه  س��ال جاري در 
پي سياس��ت گذاري هاي وي ازجمله در زمينه اصالح��ات قانون كار، كاهش كمك 
هزينه مس��كن و موارد مشابه به  شدت درحال كاهش بود و نظرسنجي جديد نشان 
مي دهد كه فرانس��وي ها احتماال اعتماد خود را به رييس جمهوري جوان بازمي يابند. 
اين نظرس��نجي درحالي برگزار شد كه ژان لوك مالنشون، رهبر حزب چپ افراطي 
فرانسه، مردم فرانسه را به راهپيمايي عليه اصالحات بازار كار فرا خوانده است. ده ها 
هزار نفر از فرانسوي ها روز گذشته در اعتراض به سياست هاي ماكرون در اين زمينه در 
خيابان هاي پاريس تجمع كردند. به گزارش شبكه خبري بي بي سي اين تظاهرات تنها 
يك روز پس از آن روي داد كه امانوئل ماكرون با امضاي قانوني جديد به كارفرمايان 
اختيارات بيشتري براي استخدام و اخراج كارگران داد.  اين سومين تظاهراتي است 
كه در ماه جاري در اعترض به سياس��ت هاي دولت جديد فرانسه درخصوص قوانين 
بازار كار صورت مي گيرد. روز پنج ش��نبه نيز در يك تجمع مشابه ۱۳۲هزار نفر براي 
اعتراض به تصميم ماكرون تظاهرات كردند و پيش از آن هم روز ۱۲سپتامبر حدود 
۲۲۰هزار نفر در تظاهراتي با همين عنوان حضور يافتند. تظاهرات گسترده اخير در 
پي درخواس��ت مالنشون از مردم كشورش براي اعتراض به اين قانون جديد در حد 

فاصل كاخ باستيل تا كاخ رپابليك پاريس برگزار شد. 

گروه جهان 
استيو بنن استراتژيست س��ابق كاخ سفيد كه پس از كمك به دونالد ترامپ براي 
پيروزي در انتخابات، ماه گذش��ته دفتر اجرايي دولت را ترك كرد، هفته گذش��ته در 
ديداري مخفيانه ۹۰ دقيقه يي با وانگ چي شان يكي از رهبران ارشد حزب كمونيست 
چين، درباره اقتصاد و پوپوليسم گفت وگو كرده است.  به گزارش فايننشال تايمز، وانگ 
ك��ه به عن��وان عالي ترين مقام چين در مبارزه با فس��اد خدمت مي كند، دومين عضو 
قدرتمند حزب كمونيست پس از شي جين پينگ رييس جمهور چين نيز هست. اين 
ديدار كه توسط يك واسطه تنظيم شده بود،  پ��س از س��خنراني خصوص��ي بنن در 
حضور يك ش��ركت دولتي كارگزاري چيني انجام شده است. يك منبع مطلع گفته 
كه چيني ها پيش از سخنراني بنن در هنگ كنگ براي ارتباط با وي تالش كردند، زيرا 
قصد داشتند درباره ملي گرايي اقتصادي و جنبش هاي پوپوليسم كه محور سخنراني 
او بود، از او سوال كنند. پيش بيني مي شود وانگ، براساس قوانين بازنشستگي چين، 
ماه آينده س��مت خ��ود را ترك كند. وانگ به عنوان مجري مبارزه با فس��اد در دولت 
ش��ي جين پينگ رييس جمهور چين، شناخته مي شود.  فايننشال تايمز نوشته، وانگ 
همچنين نقش عمده يي در اصالحات اقتصادي چين در ۲۰ سال اخير ايفا كرده و در 
صورتي كه سمت خود را ترك كند، دستاوردهايش از دست خواهد رفت. با اين حال، 
مالقات اين مقام ارشد چيني با بنن كه ترامپ او را دوست خود مي داند و گفته مي شود 
اين دو هنوز با يكديگر در ارتباط هس��تند، مي تواند گمانه زني هاي بيشتري را درباره 
بنن در پي داشته باشد.  اين ديدار تنها چند روز پس از انتشار نخستين مصاحبه بنن 
با سي بي اس اتفاق افتاد كه گفته بود: »نخبگان چين ما را در اين شرايط قرار داده اند. 
ما در جنگ اقتصادي با چين نيستيم؛ چين در جنگ اقتصادي با ماست.«  اختالفات 
چشمگير امريكا و شركت هاي صادرات و واردات چين يا كمبود فعاليت هاي تجاري، 
مدت ها موضوعي داغ در اين كشور و جامعه اقتصادي بوده است. تجارت امريكا و چين 
به ارزش ۲۵ ميليارد دالر در اين مقدار باقي مانده كه هراس ها را براي بروز يك جنگ 

تجاري هزينه بر برمي انگيزد. 

گروه جهان 
پنتاگون اعالم كرده يك بمب افكن امريكايي بر فراز سواحل شرقي كره شمالي پرواز 
كرده است تا به پيونگ يانگ در مورد آمادگي واشنگتن در مقابله با هر تهديدي هشدار 
دهد. اين در حالي اس��ت ك��ه رييس جمهوري امريكا در جديدتري��ن توييت هاي خود 
موجوديت كره ش��مالي را تهديد كرده اس��ت.  به گزارش ايسنا، تنها چند دقيقه پيش از 
سخنراني وزير خارجه كره شمالي در مجمع سازمان ملل متحد در نيويورك، پنتاگون با 
انتشار اطالعيه يي از جوالن يكي از بمب افكن هاي خود بر فراز مناطقي در شرق كره شمالي 
و ناحيه  عاري از تحركات نظامي بين دو كره خبر داد و اين اقدام را نشانه جديت واشنگتن 
در برابر رفتارهاي بي مالحظه پيونگ يانگ و برنامه هس��ته يي اين كش��ور توصيف كرد. 
وزارت دفاع امريكا با اشاره به اينكه اين نزديك ترين پرواز يك هواپيماي نظامي امريكايي 
به حريم شمال كره شمالي در قرن بيست ويكم بوده است، افزود: »اين ماموريت نمايانگر 
توان امريكا بود و پيامي رسا در اين زمينه كه رييس جمهوري گزينه هاي نظامي متعددي 
براي خنثي كردن هرگونه تهديد در دست دارد. ما كامال آماده ايم كه از طيف گسترده توان 
نظامي  خود براي محافظت از امريكا و متحدانش اس��تفاده كنيم.« به گزارش ايتارتاس، 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا نيز در واكنش به اظهارات وزير خارجه كره ش��مالي 
در مجمع عمومي سازمان ملل هشدار داد اگر تهديدهاي پيونگ يانگ عملي شوند، اين 
كشور آسيايي مدت زيادي دوام نمي آورد. ترامپ در صفحه كاربري خود در توييتر نوشت: 
»همين االن ش��نيدم كه وزير خارجه كره شمالي در سازمان ملل سخنراني كرده است؛ 
اگر او ايده هاي مردك موش��كي )رهبر كره ش��مالي( را تكرار كرده باشد، پس اين كشور 
مدت زيادي دوام نخواهد آورد.« ترامپ سه ش��نبه گذشته كيم جونگ اون را در توييتي 
مرد موش��كي خطاب كرده و گفته بود كه او در مس��ير خودكشي گام بر مي دارد. طبق 
گزارش هاي منتشر شده، وزير خارجه كره شمالي عصر شنبه در سخنراني در سازمان ملل 
همين گفته را درمورد ترامپ اظهار داش��ته و همچنين گفته است كه چيزي تا تكميل 
توان هس��ته يي كره ش��مالي باقي نمانده اس��ت و دونالد ترامپ در پي تهديدهاي مداوم 

درمورد نابودي كامل كره شمالي، با پاسخ جدي اين كشور مواجه خواهد شد. 

كوربين: حزب كارگر جريان 
اصلي سياست بريتانياست

گروه جهان| رهبر حزب كارگر بريتانيا يك شنبه 
همزم��ان با آغاز ب��ه  كار كنفرانس سراس��ري حزب 
كارگ��ر گفته ك��ه حزبش مرك��ز ثقل سياس��ت در 
بريتانيا را تغيير داده و اكنون  دنبال اجراي »سياست 
اميد و سياس��ت براي مردم« اس��ت. جرمي كوربين 
ط��ي يادداش��تي در نش��ريه آبزرور نوش��ته: »حزب 
محافظه كار پس از انتخابات سراسري ماه مه  گذشته 
ناتوان و ضعيف شده و پشتوانه يي براي اقدامات خود 
ندارد؛ اين در حالي اس��ت كه حزب كارگر به جريان 
اصلي سياست در كش��ور بدل شده است. « كوربين 
گفته ش��مار اعضاي حزب كارگر در دو سال گذشته 
س��ه برابر شده و اين در حالي است كه محافظه كاران 
با پش��توانه تع��داد اندكي ميلياردر از س��وي مردم و 
طبق��ه كارگر حمايت نمي ش��وند. اين سياس��تمدار 
بريتانيايي نوشته اس��ت: »ما در لحظه تغيير بزرگي 
قرار داريم؛ مي خواهيم با كمك مردم ثروت و قدرت 
را از دس��ت تع��داد اندكي به خود م��ردم بازگردانيم 
و سياس��ت اميد و سياس��ت براي مردم را به ارمغان 
آوريم. « رهب��ر حزب كارگر در بخش ديگري از اين 
يادداش��ت به خ��روج بريتانيا از اتحاديه اروپا اش��اره 
و محافظ��ه كاران را مته��م كرده كه زم��ان زيادي را 
ص��رف مذاكره با خ��ود تا اتحاديه اروپا كرده اس��ت. 
وي گفته اس��ت: »آنها نش��ان داده اند كه مي خواهند 
از برگزيت براي تغيير قوانين كشور و كاهش ماليات 
طبقه مرفه سوءاستفاده كنند. اين در حالي است كه 
حزب كارگر خواهان تداوم دسترسي بريتانيا به بازار 
مشترك اروپا، بازگش��ت قدرت از بروكسل به دست 
مردم و جذب س��رمايه براي تقويت زيرس��اخت هاي 

اقتصادي است. «
كوربي��ن به  صراح��ت گفته ح��زب كارگر خالف 
محافظه كاران، تج��ارت فرا آتالنتيك با دولت ترامپ 
در دوره پس��ابرگزيت را برنمي تاب��د. او در اي��ن باره 
نوش��ته اس��ت: »محافظه كاران تالش مي كنند تا از 
طريق اليحه برگزيت )موس��وم به اليحه لغو بزرگ( 
قدرت را حفظ كرده، دموكراسي را دور بزنند و زمينه 
همكاري ه��اي تجاري با امريكا را هم��وار كنند. اين 
در حالي اس��ت كه مردم در جريان انتخابات ماه مه 
  گذش��ته ثابت كردند كه با قواعد بازي دستگاه حاكم 
مخالف و خواهان تغيير هس��تند. « رهبر بزرگ ترين 
حزب مخالف دولت نوشته است: »ما خواهان افزايش 
فقر، سياس��ت هاي رياضتي و كاهش س��طح زندگي 
مردم نيس��تيم؛ همان طور كه دو س��ال پيش عرض 
كردم ما خواهان تغيير هس��تيم و به عنوان دولت در 

انتظار، منتظر مي مانيم.«
كنفرانس سراس��ري حزب كارگر از يك ش��نبه به 
مدت چهار روز در شهر برايتون آغاز شده است. گفته 
شده، كوربين و شماري از اعضاي ارشد حزب كارگر 
در روزهاي آينده ديدگاه هاي خ��ود را ارائه خواهند 
ك��رد. اي��ن كنفران��س در حالي برگزار مي ش��ود كه 
چهارمين دور مذاكرات خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا 
قرار است از دوشنبه )امروز( در بروكسل آغاز شود. 

 بازگشت دوباره نواز شريف 
به دنياي سياست 

 دولت تحت رهبري حزب مس��لم ليگ  نواز پاكس��تان 
توانس��ت يكي از بندهاي كليدي اليحه اصالحات انتخاباتي 
را در مجلس س��نا تصويب كرده و راه  را براي رهبري مجدد 
نواز شريف، نخست وزير بركنار شده پاكستان هموار كند. به 
گزارش خبرگزاري هند، چندي پيش كميسيون انتخابات در 
پي حكم ۲۸جوالي دادگاه عالي در ارتباط با رسوايي مربوط 
به اوراق پاناما، نواز ش��ريف را به عنوان نماينده مجلس ملي 
پاكستان سلب صالحيت كرد. همچنين براساس اين حكم 
رهبر ۶7 ساله سابق پاكستان صالحيت خود را براي رياست 

حزب مسلم ليگ  نواز نيز از دست داد. 

 حمله به كاروان
نيروهاي ناتو در كابل

مقام هاي امنيتي افغانس��تان اعالم كردند يك كاروان 
نيروهاي مس��لح دانماركي وابس��ته به ناتو در غرب كابل 
مورد حمله قرار گرفته اس��ت. به گزارش يورونيوز، انفجار 
خودرو بمب گذاري ش��ده در مس��ير حرك��ت اين كاروان 
دس��ت كم ۵ غيرنظامي را زخمي كرده اس��ت. فرماندهي 
نيروه��اي بين المللي كمك و همكاري در افغانس��تان تا 
لحظه تنظيم اين خبر، واكنش��ي به انفجار نش��ان نداده 
اس��ت. مقامات امنيتي افغ��ان انفجار را تايي��د كرده اند. 
انفجار در حوزه پنج��م امنيتي كابل در مربوطات منطقه 
افشار كابل رخ داده است. برخي رسانه هاي محلي انفجار 

را انتحاري گزارش كرده اند. 

عراق به  دنبال نيروگاه هسته اي
وزي��ر خارجه عراق خواهان حمايت جامعه جهاني براي 
تاسيس نيروگاه هسته يي با اهداف صلح آميز شد. به گزارش 
رويترز، عراق ۳ نيروگاه هسته يي در مجتمع التويثه كه روزي 
مركز اصلي پژوهش هاي هس��ته يي در جنوب بغداد بود در 
اختيار داشت. اسراييل در سال ۱۹۸۱ يكي از اين نيروگاه ها 
را منهدم كرد. جنگنده ه��اي امريكايي نيز در جنگ خليج 

فارس در سال ۱۹۹۱ دو نيروگاه ديگر را منهدم كردند.
 

سفر پادشاه عربستان به روسيه
وزير خارجه عربس��تان اعالم كرد، روس��يه و عربستان 
سعودي به ثبات در بازار نفت عالقه مند و متعهد به تقويت 
و تعمي��ق روابط ب��ا يكديگر در همه زمينه ها هس��تند. به 
گزارش اس��پوتنيك، عادل الجبير در آستانه ديدار سلمان 
بن عبدالعزيز از روس��يه گفته، مسكو و رياض به ثبات در 
بازار نفت عالقه من��د و متعهد به تقويت و تعميق روابط با 
يكديگر در همه زمينه ها هس��تند. وزير خارجه عربس��تان 
تاكيد كرده است:»هر دو كشور توليدكننده نفت هستند و 
ب��ه پايداري در بازار نفت عالقه مند بوده همچنين در چند 
سال گذشته، رهبران هر دو كشور مايل به تحكيم و تعميق 
روابط در همه زمينه بوده اند.« قرار اس��ت كه س��لمان بن 
عبدالعزيز پادش��اه عربستان سعودى در روزهاى ۴ تا 7ماه 

اكتبر به روسيه سفر كند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

تلخ و شيرين هاي انتخابات آلمان

پيروزي مركل و ظهور دوباره نازي ها

بارزاني چشمش را به  روي هشدارهاي جهاني بسته است

جنجال همه پرسي استقالل اقليم كردستان عراق
گروه جهان|

 روز برگزاري همه پرسي اقليم كردستان عراق درنهايت 
در ميانه جنجال هاي داخلي و منطقه يي فرا رسيد. برخي 
ناظران بر اين باورند كه كردهاي اقليم كردستان همچنان 
در اين زمينه با يكديگر اختالف نظر دارند و برخي گروه هاي 
اقليت س��اكن مناطق مورد مناقشه خارج اقليم كردستان 
همانند كركوك با همه پرس��ي مخالفن��د. حيدر العبادي 
نخست وزير عراق، همه پرسي را »غيرقانوني و مغاير با قانون  
اساس��ي« مي داند و پارلمان اين كش��ور هم طرحي را در 
مخالفت با همه پرسي اس��تقالل كردستان تصويب كرده 
و از عبادي خواس��ته در راس��تاي حفظ يكپارچگي كشور 
هر اقدام الزمي را درنظر بگيرد. صدها نفر از اهالي اس��تان 
ديالي نيز يك ش��نبه در مركز ش��هر بعقوبه در اعتراض به 
برگزاري همه پرسي اقليم كردستان عراق تظاهرات كردند 
و ارجاع مس��ووالن حامي برگزاري همه پرسي به دادگاه را 

خواستار شدند. 
در آخري��ن تحوالت پي��ش از همه پرس��ي، هياتي از 
نماين��دگان اقليم كردس��تان ع��راق روز يك ش��نبه براي 
گفت وگو با فواد معصوم رييس جمهوري عراق، وارد بغداد 
ش��دند و ظاهرا قصد داشتند با عبادي نيز ديدار كنند؛ اما 
طبق گزارش هاي منتشر ش��ده، مذاكرات بين هيات كرد 
و ائتالف ملي، فراگيرترين مجموعه سياس��ي در عراق، با 
شكست مواجه شد و حيدر العبادي از پذيرش هيات كرد 
خودداري كرد. همه پرس��ي در خ��ارج از اقليم جمعه آغاز 
شد و تا ش��امگاه يك شنبه ادامه داشت و شنيده ها حاكي 
است كه كردس��تان عراق امروز دوشنبه را براي برگزاري 

همه پرسي تعطيل رسمي اعالم كرده است. 
بارزان��ي با وجود مخالفت هاي گس��ترده ب��ر برگزاري 
همه پرس��ي در تاريخ ۲۵ س��پتامبر ۲۰۱7 )امروز( اصرار 
مي ورزد. اين درحالي اس��ت كه حقوقدانان و كارشناسان 
سياسي معتقدند دوره رياست بارزاني بر اقليم سال ۲۰۱۵ 

پاي��ان يافته و او وجاهت ش��رعي و حقوقي براي برگزاري 
همه پرس��ي ندارد. محمود عثمان يك چهره برجسته كرد 
عراق كه از وي به عنوان ش��خصيت نزدي��ك به دو حزب 
اتحاديه ميهني و دموكرات كردستان عراق ياد مي شود، به 
باال گرفتن اختالفات سياسي ميان احزاب كرد شمال عراق 
اشاره كرد و به خبرگزاري عراق )نينا( گفت برخي احزاب و 
جريان هاي كرد عراق با پيشنهادهاي مطرح  شده از سوي 
س��ازمان ملل و جامعه  جهاني موافق هس��تند و مخالفت 
گروه ديگر كردها با اين پيشنهادات اختالفات بين دو طيف 

سياسي در شمال عراق را تشديد كرده است. 
به گ��زارش ش��بكه روداو، ديروز س��ه ح��زب احزاب 
دموكرات، اتحاديه ميهني و حزب اتحاد اسالمي كردستان 
عراق در بيانيه يي از برگزاري قطعي همه پرسي خبر دادند 
و حزب گوران و حزب جماعت اس��المي مخالفت خود را 
با همه پرس��ي اعالم كردند.  جداي از اين دو حزب كرد و 
دولت مركزي عراق، همسايگان در خاورميانه و كشورهايي 
همچون امريكا و عربس��تان نيز به ش��دت با برگزاري اين 
همه پرسي مخالف هستند؛ اگرچه مقامات كرد مي گويند 
كه اين يك مس��اله داخلي اس��ت و عبادي هم با مداخله 

بين المللي در حل اين مساله مخالف است. 

 همسايگان نگران
مهم ترين مخالفان همه پرس��ي كردس��تان ع��راق را 
مي توان ايران و تركيه دانست كه هر دو با اين منطقه مرز 
مش��ترك دارند. تهران و آنكارا مخالفت رس��مي خود را با 
برگزاري همه پرس��ي اعالم كرده اند و در مورد عواقب اين 
اقدام هش��دار داده اند. مقامات ايران در چند روز گذش��ته 
تاكيد كردند كه عراق بايد يكپارچه بماند و علي شمخاني 
دبير ش��وراي عالي امنيت ملي اي��ران، تهديد كرد كه در 
صورت برگزاري همه پرسي، ايران همه معابر و گذرگاه هاي 

مشترك مرزي را خواهد بست. 

تركيه نيز به ش��دت با برگزاري اين همه پرسي مخالف 
است. بينالي ييلديريم نخست وزير تركيه، اقليم كردستان 
را به تحريم تهديد كرده و هش��دار داده كه واكنش آنكارا 
به همه پرسي جدايي كردستان »ابعاد اقتصادي و امنيتي« 
خواهد داش��ت و ه��ر اقدامي در اين زمين��ه با هماهنگي 
دولت ه��اي ع��راق و ايران صورت مي گيرد. رييس س��تاد 
مش��ترك ارتش تركي��ه نيز ديروز با همت��اي عراقي خود 
در مورد همه پرسي كردستان عراق گفت وگو و بر اهميت 
حفظ تماميت ارضي عراق و وحدت سياسي آن تاكيد كرد. 
در همي��ن حال، پارلمان تركي��ه در پي نگراني از تحوالت 
منطقه يي ازجمله همه پرس��ي اس��تقالل كردستان عراق، 
با تمدي��د حضور نيروه��اي تركيه يي در عراق و س��وريه 
به مدت يك س��ال ديگر موافقت كرد. باتوجه به تش��ديد 
تهديدهاي آنكارا، برخي كارشناسان در عراق و منطقه ورود 
نظامي تركيه به ش��مال عراق را در صورت اصرار كردها بر 

همه پرسي غيرمحتمل نمي دانند. 
اما بارزاني بارها گفته كه اقليم كردس��تان حاضر است 
هزينه همه پرس��ي را بپردازد و براي ه��ر نوع محدوديتي 
به ويژه از جانب كشورهاي همس��ايه آمادگي كامل دارد. 
به گزارش ايس��نا، رييس اقليم كردستان عراق تاكيد كرد 
كه اربيل زبان تهديد را از س��وي هيچ كشوري نمي پذيرد. 
وي افزود: »دوست دارم كه برگزاري همه پرسي تاثيري بر 
روابط ما با تركيه نگذارد، اما تهديد از سوي هيچ كشوري 
را نخواهم پذيرفت؛ مي خواهم اين پيام آشكارا به مسووالن 
تركيه برس��د تا از زبان تهديد عليه ما اس��تفاده نكنند.« 
بارزان��ي در ادامه گف��ت: »ما مي توانيم ب��ا نظارت جامعه  
جهاني در مورد مسائلي چون استقالل، مرزها و منابع آب و 
نفت و گاز با بغداد به توافق برسيم و به همسايگاني متحد 
و بدون هيچ اختالفي تبديل ش��ويم. به نمايندگان امريكا 
هم گفتيم كه موضع گيري آنها براي ما تعجب آور اس��ت؛ 
نمي داني��م چه گناهي مرتكب ش��ده ايم؟ فقط حق مان را 

مي خواهيم و مي خواهيم مردم نظرشان را بدهند.« بارزاني 
تاكيد كرد: »همه پرس��ي آخر راه نيست و مذاكرات جدي 
پس از همه پرسي آغاز مي شود. آنها مي گويند همه پرسي 
را برگ��زار نكنيد و وارد گفت وگو ش��ويد؛ اما در مورد چه 
چيزي گفت وگو كنيم؟ مخالفت با همه پرس��ي به معناي 
راضي  نش��دن به هر چي��ز ديگري اس��ت. مي خواهيم با 
ضمانت هاي بين المللي و ضمانت امريكا با بغداد به توافق 
برسيم. وقتي بغداد مي گويد هرگز همه پرسي را نمي پذيرد، 

ما نيز وابستگي و سرسپردگي را نخواهيم پذيرفت.«

 واكنش هاي جهاني
بغداد، تركيه، امريكا، ايران و س��ازمان ملل با برگزاري 
همه پرسي مخالف هستند و معتقدند اين مساله مبارزات 
كنوني عليه داعش را منحرف مي س��ازد و به بي ثباتي در 
منطقه منجر مي ش��ود. كاخ سفيد حدود ۱۰ روز پيش با 
انتشار بيانيه يي به تاثيرات برگزاري همه پرسي بر مبارزه با 
داعش اشاره و اعالم كرد واشنگتن از تشكيل كشور مستقل 
كردس��تان حمايت نمي كند. س��فارت امريكا در عراق نيز 
شكنبه به شهروندان امريكايي درباره وقوع ناآرامي احتمالي 
در جريان برگزاري همه پرس��ي جدايي در اقليم كردستان 

هش��دار داد و ركس تيلرس��ون، وزير امور خارجه امريكا، 
در تماس تلفني با نخس��ت وزير عراق بار ديگر بر مخالفت 
كشورش با همه پرسي جدايي كردستان عراق تاكيد كرد. 

وزراي خارجه كش��ورهاي عضو اتحادي��ه اروپا نيز ماه 
ژوئن در نشس��تي در بروكسل به رهبران اقليم كردستان 
توصيه كردند كه مش��كالت خود با دولت مركزي عراق را 
از طري��ق گفت وگو حل كنند. فدريكا موگريني مس��وول 
سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا، در پي اعالم ضرب االجل 
س��ه روزه بارزاني به بغ��داد در بيانيه يي اعالم كرد كه اين 
اتحاديه حامي حق حاكميت و تماميت ارضي عراق است 
و از اقداماتي مانند همه پرس��ي حمايت نمي كند. اتحاديه 
عرب نيز با تش��كيل جلسه يي در س��طح وزراي خارجه با 
برگزاري همه پرس��ي استقالل كردس��تان عراق مخالفت 
كرده و اين اقدام را نقض قانون  اساس��ي اين كشور دانسته 
است. عربس��تان همچنين به طور جداگانه توقف برگزاري 

همه پرسي را خواستار شد. 
رژيم صهيونيستي از معدود موافقان استقالل كردستان 
عراق اس��ت و تنها بنيامين نتانياهو ب��وده كه اعالم كرده 
تالش مردم كرد براي دس��تيابي به كش��وري مس��تقل را 

قانوني مي داند و از آن حمايت مي كند. 

 گروه جهان|
 انتخابات پارلماني آلمان در ش��رايطي برگزار شد كه 
همه چيز از پي��روزي حزب دموكرات مس��يحي آلمان به 
رهبري آنگال مركل حكايت دارد، كسي كه براي بسياري از 
آلماني ها به نمادي از ثبات سياسي- اقتصادي تبديل شده 
است. جسيكا سي ير كارشناس اقتصادي مي گويد: »هراس 
از پوپوليست ها كه سال گذشته بازارها را به هم ريخته بود 
با پيروزي دوباره آن��گال مركل در انتخابات كامال فروكش 
كرده و خوش بيني به رش��د پايدار اقتصادي اروپا افزايش 
مي يابد.« اما تمام روايت هاي منتشر شده درباره انتخابات 
آلمان خوش��ايند نيستند؛ نشريه گاردين نوشته: »آنچه از 
ش��يريني پيروزي مركل مي كاه��د، ورود افراطي هاي ضد 
مهاج��ر به پارلمان آلمان براي نخس��تين بار پس از جنگ 

جهاني دوم است.«
گفته ش��ده، مركل و شولتز با وجود تفاوت هاي حزبي 
درخواست مشتركي از راي دهندگان داشته اند: جلوگيري از 
ورود حزب دست راستي »آلترناتيو براي آلمان« به پارلمان. 
زيگم��ار گابريل وزير خارجه آلمان، نيز درباره چش��م انداز 
روي كار آمدن نازي هاي واقعي براي نخس��تين بار پس از 
جنگ جهاني دوم هش��دار داده اس��ت. با اين حال انتظار 
م��ي رود »آلترناتيو براي آلمان« بين ۱۰ تا ۱۳درصد آرا را 
از آن خود كند. نظرسنجي هاي پيش از انتخابات حاكي از 
آن بود كه حزب مركل حدود ۳۵ تا ۴۰درصد از آرا را از آن 
خود كند و مارتين شولتز رهبر سوسيال دموكرات ها با ۲۱ 

تا ۲۳درصد آرا در جايگاه دوم قرار بگيرد. 
اتحادي��ه  س��ال ۲۰۱۳،  در  پيش��ين  انتخاب��ات  در 
دموكرات مس��يحي ۴۰درصد، سوس��يال دموكرات ها ۳۰ 
درص��د، حزب »چپ« و »اتحاد ۹۰-س��بزها« هريك ۱۰ 
درصد و اتحاديه سوسيال مسيحي بايرن نزديك به ۹ درصد 
از كرس��ي ها را در اختيار داشتند. نتيجه رسمي انتخابات 

دوشنبه )امروز( اعالم خواهد شد. 

 نگاهي به ائتالف هاي ممكن
كارشناسان با توجه به پيش بيني ها احتمال دو الگوي 
ائت��الف را بيش از الگوهاي ديگ��ر مي بينند: يكي ائتالف 
بزرگ و ديگري ائتالف جاماييكا. دويچه وله نوشته، ائتالف 

بزرگ از طريق همراهي دو حزب بزرگ آلمان يعني حزب 
دموكرات مس��يحي و سوسيال دموكرات شكل مي گيرد و 
اين همان ائتالفي اس��ت كه در چهار س��ال گذشته اداره 
كشور را برعهده داشته است. يورونيوز مي نويسد: »جايگزين 
احتمال��ي دولت م��ركل، ائتالف سوس��يال دموكرات هاي 
ِش��ولتز با سبزها و كمونيست ها يا سوسياليست ها خواهد 
بود و آلماني ها اين را نمي خواهند.« )البته مارتين ش��ولتز 
تاكن��ون چند بار به صراحت احتمال ش��كل گيري چنين 

ائتالفي را رد كرده است.( 
ائتالف جاماييكا، متكي به همراهي سه حزب دموكرات 
مس��يحي، حزب دموك��رات آزاد و س��بزها، يعني ائتالف 
س��ياه، زرد و سبز )رنگ پرچم جاماييكا( است. با توجه به 

اختالفات بين مسووالن دو حزب سبزها و دموكرات آزاد، 
دول��ت احتمالي برآمده از اين ائتالف در پيش��برد وظايف 

خود با دشواري هايي روبه رو خواهد بود. 

 چالش هاي پيش روي مركل
مهاجرت: مساله پناهندگان يكي از چالش هاي اصلي 
دولت آينده مركل خواهد بود. مردم آلمان در سال ۲۰۱۵ 
از سياس��ت پذيرش پناهجويان مركل اس��تقبال كردند. 
يك س��ال بعد اما ترديدها نسبت به اين سياست آغاز شد. 
ياگ��ودا مرينيچ، فع��ال اجتماعي معتقد اس��ت كه حفظ 
خوش بيني آلماني ها نس��بت به سياس��ت هاي مهاجرتي 
مركل با توجه به تش��ديد انتقادهاي داخلي بسيار دشوار 

خواه��د بود.  تعامل با اروپا: نتيج��ه اين انتخابات نه فقط 
براي آلماني ها كه براي تمام اتحاديه اروپا جالب است. چون 
آلمان موتور رشد اقتصادي منطقه يورو و قوي ترين اقتصاد 
اروپاس��ت. اروپا منتظر است كه ببيند آيا دولت جديد در 
آلمان با دنبال كردن سياست جزمي ولفگانگ شويبله وزير 
دارايي فعلي مسير ايجاد »اروپاي آلماني« را دنبال خواهد 
كرد كه توجهي به رشد اقتصادي ندارد؛ يا اينكه تغييراتي 
را كه امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه پيش��نهاد 
ك��رده پي خواهد گرفت و به س��وي »آلمان اروپايي« گام 
خواهد برداش��ت و خود را درگي��ر گفت وگوهايي خواهد 
كرد كه فرآيند اتحاد اروپا را تقويت كند. يورونيوز نوش��ته 
است: »آلماني ها بايد نابرابري فزاينده فقير و غني و نواحي 

مختلف اروپا را بهتر درك كنند. چون اين خطري اس��ت 
ك��ه نه تنها اتحاديه اروپا، بلك��ه منافع آلمان را هم تهديد 
مي كند. بنابراين پرسش��ي كه صدراعظ��م و دولت آينده 
آلمان بايد پاسخ دهد، اين است كه آيا آلماني ها مي خواهند 
بيشتر اروپايي باشند يا مي خواهند سياست شويبله و مسير 

اروپايي آلماني تر را دنبال كنند.«
چالش هاي اقتصادي: گرچه از زمان به قدرت رسيدن 
مركل از س��ال ۲۰۰۵ تاكنون نرخ بيكاري در اين كش��ور 
ب��ا كاهش نزديك به 7درصدي مواجه ب��وده اما اين بدان 
معنا نيس��ت كه م��ركل در دولت بعد با چالش��ي روبه رو 
نباش��د. بنا بر آمارهاي منتشر شده، تحريم هاي اقتصادي 
ك��ه اروپا و آلمان عليه روس��يه به  دليل بح��ران اوكراين 
تصويب كرده اند، روابط اقتصادي دو كش��ور را تحت تاثير 
قرار داده و تاثير مستقيمي بر روابط تجاري دوطرف و البته 
صادرات آلمان داش��ته است. از طرفي روابط بين تركيه و 
 آلم��ان هم پس از كودتاي نظامي نافرجام در اين كش��ور 
رو به تيرگي نهاده و كار به جايي رسيد كه آنگال مركل در 
واكنش به دستگيري اتباع آلماني در تركيه از لزوم كاهش 
روابط تجاري با آنكارا سخن گفت. به اعتقاد ناظران، چنين 
اقداماتي بس��ياري از شركت هاي آلماني را كه فعاليت هاي 
اقتصادي در تركيه دارند، متضرر خواهد كرد. از سوي ديگر 
دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا، با ش��عار »اول امريكا« 
خود سياست هاي اقتصادي و منافع واشنگتن را در اولويت 
قرار داده است. در چنين شرايطي دولت آينده آلمان براي 
رهايي از عواقب اقتصادي اين گونه بحران ها بايد برنامه ريزي 
دقيق و حس��اب شده يي داشته باشد.  چالش هاي امنيتي: 
يكي از پرس��ش هاي كليدي كه مركل بايد به آن پاس��خ 
دهد، اين است كه دولت بعدي چگونه با چالش تروريسم 
مبارزه خواهد كرد. حمالت تروريستي در چند ماه اخير در 
آلمان افزايش يافته است. كارشناسان با اشاره به بازگشت 
تروريست هاي آلماني داعش به كشور پس از شكست هاي 
پي در پي اين گروه در عراق و سوريه، هشدار مي دهند كه 
مبارزه با حمالت تروريس��تي همزمان با حفظ آزادي هاي 
اجتماعي براي شهروندان مشكل بزرگ و پيچيده يي است 
ك��ه دولت آينده آلمان بايد وق��ت و بودجه زيادي را براي 

غلبه بر آن صرف كند. 
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پرونده8
 زنگ خطر قاچاق چوب

در جنگل هاي كشور

 با اج��راي طرح تنفس جنگل، خروج درختان 
شكس��ته بر اثر بالياي طبيعي به س��هولت امكان 
پذير نيست و انباش��ت چوب ها، قاچاقچيان را به 

فروش آنها ترغيب كرده است. 
ب��ه گزارش گروه اقتصادي باش��گاه خبرنگاران 
جوان، جنگل خواري و قاچاق چوب سال هاس��ت 
كه به عنوان يك معضل زيست محيطي بر نابودي 
جنگل ها س��ايه انداخته و مسووالن را برآن داشته 
كه در جهت حفظ و صيانت از اين منابع ارزشمند 
طرح تنفس و توقف بهره برداري تجاري و صنعتي 

از جنگل را اجرا كنند. 
اگرچه ب��ا اجراي طرح تنف��س جنگل، خروج 
درختان شكسته و قطع شده بر اثر بالياي طبيعي 
به سهولت امكان پذير نيست، اما انباشت چوب در 
برخي مناطق، قاچاقچيان را به طمع خارج كردن 

و فروش آنها ترغيب كرده است. 
براس��اس اج��راي ط��رح تنفس، برداش��ت از 
درختان جنگل براي مصارف صنعتي ممنوع اعالم 
ش��د كه به همين س��بب طرح زراع��ت چوب در 

دستور كار قرار خواهد گرفت. 
خداكرم جاللي رييس سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخي��زداري در گفت وگ��و با خبرن��گار صنعت، 
تج��ارت و كش��اورزي ب��ا اش��اره ب��ه توقف طرح 
بهره ب��رداري از جنگل ه��اي ش��مال از نيمه دوم 
س��ال 95، اظهار كرد: هر ماه بخشي از قراردادها 
با مجريان طرح جنگل متوقف مي ش��ود، به طوري 
كه از ابتداي س��ال آينده هيچ گون��ه بهره برداري 

نخواهيم داشت. 
وي ب��ا اش��اره به اجراي ط��رح تنفس و توقف 
بهره برداري از جنگل هاي ش��مال افزود: درختان 
شكس��ته و قطع ش��ده يي كه به ص��ورت تجمعي 
روي ه��م قرار دارند و خط��ر حريق و تكثير آفات 
منطقه را تهديد مي كنند، تحت نظارت ادارات كل 
منابع طبيعي استان ها مجوز بهره برداري آن صادر 

مي شوند. 
جاللي ادامه داد: در دودهه اخير ساالنه حدود 
2 ميليون مترمكعب چوب از جنگل هاي ش��مال 
برداشت مي ش��د كه اين رقم اكنون به 500 هزار 

مترمكعب تقليل يافته است. 
مع��اون وزير جهاد از اجراي طرح زراعت چوب 
خب��ر داد و گف��ت: ب��ا توجه به بح��ث ممنوعيت 
بهره ب��رداري از جنگل هاي ش��مال، اراضي مورد 
تصرف توس��ط مردم كه هنوز از س��وي دس��تگاه 
قضاي��ي تعيين تكليف نش��ده و هيچ گونه كاربرد 
جنگلي ندارد به زراعت چوب اختصاص مي يابد. 

رييس س��ازمان جنگل ها با اشاره به اينكه هر 
هكت��ار زراعت ح��دود 25 مترمكعب چوب توليد 
مي كند، بي��ان كرد: با وجود آنكه 90درصد چوب 
مورد ني��از از مناب��ع داخلي و تنه��ا 10درصد از 
طريق واردات تامين مي ش��ود، با توس��عه زراعت 
چوب در آينده يي نزديك مي توان كس��ري مورد 

نياز را تامين كرد. 
وي ب��ا بي��ان اينكه در برنامه شش��م توس��عه 
پيش بين��ي ش��ده كه در س��طح 75ه��زار هكتار 
زراع��ت چوب انجام ش��ود، افزود: كش��ت زراعت 
20هزار هكتار در اس��تان هاي شمالي و مابقي در 
اس��تان هاي غيرشمالي كه نيازي به آبياري ندارد، 

صورت خواهد گرفت. 
جاللي تصريح كرد: در زمينه توس��عه كش��ت 
زراع��ت مس��اعدت هايي از قبي��ل تامي��ن نهال و 
اعطاي تسهيالت به استان هاي مختلف ابالغ شده 

است. 

 حجم درختان قطع شده در جنگل هاي شمال 
300 هزار متر مكعب است

ناصر مقدسي قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخي��زداري در گفت وگ��و با خبرن��گار صنعت، 
تجارت و كش��اورزي گفت: توق��ف بهره برداري از 
جنگل هاي شمال يك امر راهبردي است كه نظام 
و حاكميت براي نج��ات باقي مانده جنگل ها، آن 

را اجرا كرد. 
وي افزود: براساس اجراي طرح تنفس جنگل، 
هيچ گونه بهره برداري از درختان قطع شده و سالم 

صورت نخواهد گرفت. 
به گفته مقدس��ي در كنار توق��ف بهره برداري 
از جنگل هاي ش��مال، براي قاچاق چوب و پروژه 
عمران��ي ناس��ازگار ب��ا جن��گل، باي��د تمهيداتي 
انديش��يده شود تا فشار از روي جنگل هاي شمال 

برداشته شود. 
قائم مق��ام س��ازمان جنگل ها و مرات��ع با بيان 
اينكه حج��م درختان قطع ش��ده در جنگل هاي 
ش��مال ح��دود 300 ه��زار متر مكعب ب��رآورده 
مي ش��ود، بيان كرد: طي چهار س��ال اخير بر اثر 
وزش باد در برخ��ي مناطق با حجم زياد درختان 
قطع شده روبه رو شديم كه يگان حفاظت سازمان 
جنگل ها موظف به صيانت از درختان سرپا و قطع 

شده است. 
ب��ه گفته وي درختان قطع ش��ده در مناطقي 
ك��ه به ص��ورت انباش��ت روي هم ق��رار دارند به 
دليل جلوگيري از ش��يوع آف��ات و حريق با مجوز 

واحدهاي استاني از جنگل خارج خواهد شد. 
اين مقام مس��وول با بيان اينكه مجاز به اجراي 
ط��رح زراعت چوب در محدوده جنگل نيس��تيم، 
گف��ت: براي تامي��ن منابع س��لولزي م��ورد نياز 
واحدهاي صنعتي، بح��ث زراعت چوب در اراضي 

متعلق به اشخاص پيگيري مي شود. 
وي در خاتمه يادآور ش��د: س��ازمان جنگل ها 
در جه��ت توس��عه زراعت چ��وب اقدام ب��ه ارائه 
كمك هاي فني و مش��اوره اي، توزيع نهال رايگان 
و اعطاي تسهيالت ارزان قيمت خواهد كرد تا در 
اراضي داراي پوش��ش گياهي آب و خاك مناسب، 

كاشت درختان سريع رشد توسعه يابد. 

خبر

رييس كل سازمان توسعه تجارت در آستانه روز ملي صادرات تشريح كرد

5 مولفه موثر بر تجارت
تعادل   

متولي دس��تگاه ديپلماس��ي تجارت در آستانه 
»روز مل��ي صادرات« به تش��ريح چن��د محور مهم 
در ح��وزه تج��ارت از جمله »بررس��ي داليل حجم 
كاهش صادرات، داليل توقف ثبت سفارش خودرو، 
پيش��نهاد تثبيت تعرف��ه واردات، طرح جديد براي 
طبقه بن��دي خودروهاي لوكس و تش��ريح جزئيات 
روز ملي صادرات« پرداخت. مجتبي خسروتاج يكي 
از داليل توقف ثبت س��فارش واردات را جلوگيري 
از خروج ارز از كش��ور عنوان كرد و گفت: نمي توان 
براي جلوگي��ري از رانت، اجازه ورود به خودروهاي 
لوك��س داد. او ب��ه اين موضوع نيز اش��اره كرد كه 
براس��اس طرح جديد وزارت صنعت، ممكن است از 
اين پس به جاي اينكه م��الك لوكس بودن خودرو 
قدرت موتور آن باش��د، قيمت خ��ودرو مالك قرار 
گي��رد. »تثبيت تعرفه ها« موض��وع ديگري بود كه 
مورد تاكيد متولي تجارت كش��ور ق��رار گرفت كه 
در اين باره عنواند كرد: پيش��نهاد ي به كميس��يون 
اقتصادي دولت براي تثبيت تعرفه ها طي چند سال 

داده شده است. 
از س��وي ديگ��ر، خس��روتاج از چراي��ي كاهش 
ص��ادرات نيز رمزگش��ايي كرد و در م��ورد ناموفق 
بودن صادرات با وج��ود تالش هاي مختلف صورت 
گرفت��ه، عنوان كرد: باس��قف ۴۴ ميلي��ارد دالري 
صادرات در سال گذش��ته ما توانسته ايم بسياري از 
نيازه��اي داخلي را بدون ات��كا به نفت تامين كنيم 
كه خود اين موضوع داراي اهميت اس��ت؛ از اين رو، 
براي دستيابي به اهداف رشد 21.7 درصدي تدوين 
شده در برنامه ششم توسعه بايد از سرمايه گذارهاي 
صورت گرفته و ظرفيت هاي خالي و بدون استفاده 
بنگاه هاي توليدي استفاده حداكثري برد. خسروتاج 
ن��وك پيكان انتقاد خود را در اين زمينه به س��مت 
بهارستان نشينان نيز نشانه گرفت و تصريح كرد كه 
متاس��فانه عزم جدي در راستاي توسعه صادرات از 
سوي مجلس ش��وراي اس��المي ديده نشده است؛ 
زيرا همچنان شاهد بالتكليفي چندين مصوبه براي 

دريافت يارانه از سوي مجلس هستيم. 

 داليل توقف ثبت سفارش خودرو؟
نيمه اول مرداد سال جاري، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت طي بخشنامه يي اعالم كرد كه از اين پس تنها 
ش��ركت هايي مي توانند به ثبت سفارش خودرو اقدام 
كنند كه به عنوان نماينده رس��مي خودروسازان برتر 
جهاني در داخل كشور ش��ناخته شوند. به طوري كه 
س��ايت ثبت سفارش نه تنها براي افراد و شركت هاي 
متفرقه، بلكه براي نمايندگان رس��مي خودروس��ازان 
نيز بس��ته ش��د. اين موضوع به ش��دت م��ورد انتقاد 

واردكنندگان خودرو قرار گرفت. 
از آنس��و، متوليان سازمان توسعه تجارت بارها از 
تريبون هاي مختلف توضيحات الزم را در اين زمينه 
مط��رح كردند، اما طرح اين موضوع روز گذش��ته به 
نشس��ت روز ملي صادرات نيز كشيده شود ومتولي 
سازمان توس��عه تجارت را به واكنش وا داشت. وزير 
صنعت، معدن و تجارت، در آستانه روز ملي صادرات 
در نشستي خبري در خصوص وضعيت ثبت سفارش 
خودروه��اي وارداتي و چرايي اتخاذ چنين تصميمي 
به ش��كل يك باره اظهاركرد: در اواخر س��ال گذشته 
براس��اس سياس��ت هاي اقتصاد مقاومت��ي تصميم 
گرفتيم كه در حوزه هدفمندي واردات، بحث خودرو 
را نيز مدنظر بگيريم و تغييراتي حاصل كنيم. حتي 
همين حاال هم روزنامه هاي مختلف و رسانه ها به طور 
داي��م تيترهايي در م��ورد واردات بي رويه مي زنند و 
اگر همين حاال از جمع حاضر س��وال كنيم، ش��ايد 
برايند نظرات اين باشد كه واردات همچنان آزاد بوده 

و كنترل شدني نيست. 
مجتب��ي خس��روتاج عن��وان ك��رد: در چنين 
ش��رايطي در مواجهه با كاالهايي مانند خودروهاي 
خارجي كه كاالي لوكس هم محس��وب مي شوند، 
دولت بايد راهي براي هدفمندس��ازي واردات پيدا 
كند. او با طرح اين س��واالتي از اين دس��ت كه آيا 

اين منطقي اس��ت كه يك شركت صاحب برند هر 
چه بخواهد با هر ش��رايطي به ب��ازار ايران وارد كند 
و به مواردي مانند تامين قطعات و... كاري نداش��ته 
باشد؟ تصريح كرد: در سال گذشته قرار بر اين شد 
كه آيين نامه جديد ك��ه در دوره وزارت محمدرضا 
نعمت زاده طراحي ش��ده بود، بازنگري اين بخش را 
مدنظر قرار دهد. چرا كه گاه برخي از نمايندگي هاي 
خودروس��ازان دنيا رقم هايي ح��دود 10 تا 20 هزار 
خودرو به كشور ما صادر مي كنند و بر همين اساس 
اي��ن رقم ارزش دارد كه ما براي ايجاد خط توليد يا 
حداقل قطعه سازي آنها در ايران مذاكراتي را انجام 
دهيم. بر همين اس��اس چارچوب هاي خاصي براي 
شركت هاي صاحب برند در اين عرصه مدنظر گرفته 
شد تا اگر امكان ساخت خودرو در ايران وجود ندارد، 
حداقل در حوزه قطعه س��ازي در ايران وارد مذاكره 
شوند. البته اين موضوع در برخي گروه ها نيز جواب 
داد و اكن��ون ش��اهديم كه ش��ركت هاي كره يي يا 
اروپايي قراردادهايي در اين حوزه به امضا رسانده اند.

او عن��وان كرد كه ب��ا توجه به تم��ام اين موارد 
تصميمات��ي در حوزه توقف ثبت س��فارش صورت 
گرفت اما بايد توجه داش��ت كه ثبت سفارش هاي 
ما 6 ماه اعتبار دارد و با توجه به اينكه آخرين ثبت 
سفارش ها در تيرماه سال جاري صورت گرفته تا دي 

ماه فرصت واردات وجود دارد
خسروتاج در بخش ديگري از سخنان خود به آمار 
واردات خودرو نيز اش��اره كرد وگفت: براساس آمارها، 
در 6 ماه نخست سال جاري حدود يك ميليارد و 200 
ميليون دالر از گمرك خودرو ترخيص ش��ده كه اين 
رقم در مقايس��ه با سال قبل از نظر ارزشي حدود ۴0 
درصد افزايش دارد و از نظر تعداد نيز 3۸ درصد رشد 
را تجربه كرده است. به گفته او، در گزارش هاي مربوط 
به آمارهاي گمركي در 5 ماه نخست سال 96 اين رقم 
50 درصد بوده اس��ت. او بر اين موضوع تاكيد كه اين 
كار با در راس��تاي هدفمندي واردات صورت گرفته و 
اين گفته مي ش��ود براي حمايت از توليد داخل بوده 

است، صحت ندارد. 
خس��روتاج درباره اقدام يك باره وزارت صنعت در 
توقف ثبت سفارش واردات خودرو گفت: اگر قرار بود 
از گذش��ته اين موضوع اعالم ش��ود، عده يي براي 10 
سال خود ثبت سفارش مي كردند و آنگاه رسانه ها ما را 
نقد مي كردند كه چرا در زمينه كنترل واردات اقدامي 

انجام نمي دهيد.
به گفته خس��روتاج، اكن��ون حدود 6 ت��ا 7 هزار 
خودرو در گمركات كشور باقي مانده اند كه هيچ كدام 
از آنها ثبت س��فارش را انجام نداده اند و بر اس��اس به 
آنها اجازه ترخيص داده نشده است. وي افزود: برخي 

افراد واردات خود را بدون ثبت سفارش انجام مي دادند 
و پس از آنكه كاالي آنها وارد كش��ور ش��د، روند ثبت 

سفارش را دنبال مي كردند. 
اين اظهارات در ش��رايطي از سوي متولي تجاري 
كش��ور مطرح شد كه از آنس��و، رييس انجمن صنفي 
واردكنندگان خودرو با انتقاد از بسته بودن سايت ثبت 
سفارش خودروهاي وارداتي، تاكيد كرد: براي حمايت 
از توليدات داخلي كه ۸6.5 درصد آن در اختيار دولت 
اس��ت، تعرفه واقع��ي واردات خودرو ب��ه 115 درصد 
رس��يده، در حالي كه س��ايت ثبت س��فارش از 2 ماه 
پيش تاكنون بس��ته اس��ت. وي به سخنان »مجتبي 
خسروتاج اش��اره كرد كه بسته بودن اين سايت را به 
دليل تصويب دستور العمل جديد برشمرد، اما يادآور 
شد: اين مساله »خالف قانون« است. به گفته احتشام 
زاد، همين مس��اله س��بب ش��ده تا در 2 ماه گذشته 
فقط به دليل »جو رواني« ايجاد شده حاصل از بسته 
شدن سايت ثبت سفارش، شاهد افزايش متوسط ۴0 
درصدي قيمت خودروها باش��يم. وي در پايان تاكيد 
كرد: در اين زمينه ش��اهد نقض مكرر قوانين از سوي 

دولت هستيم و بايد به مطالبه گري بپردازيم. 

 كاهش صادرات خودرو
رييس سازمان توس��عه تجارت از كاهش صادرات 
خودرو و قطعات آن و همچنين موتورسيكلت و لوازم 
آن در پن��ج ماه منتهي به مرداد س��ال 96 خبر داد و 
گفت: صادرات خودرو از نظر وزني 25 درصد و از نظر 
ارزشي 26 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال 

قبل داشته است. 
مطابق آماره��ا، اين رقم در حوزه صادرات قطعات 
و لوازم يدكي با 19 درصدكاهش روبرو بوده است. در 
حوزه موتورسيكلت و قطعات آن نيز از نظر وزني 25 
درصد و از نظر ارزش��ي 33 درصد كاهش صادرات را 
شاهديم. در حوزه ساير نيرو محركه ها نيز 71 درصد 
نيز كاهش ارزشي و 50 درصد ارزش وزني صادرات را 
شاهد بوده ايم. در مجموع در حوزه صادرات خودرو و 
قطعات آن درمدت مذكور، از نظر ارزشي 32 درصد و 

به لحاظ وزني 20 درصد را شاهد هستيم.
خس��روتاج، از داليل عمده اين موضوع را »كاهش 
ق��درت خريد مردم منطق��ه خاورميان��ه، عدم ثبات 
سياس��ي و اقتصادي در برخي از بازارها مانند سوريه 
و عراق و همچنين مش��كالت نقل و انتقال ارز و عدم 

ارتباط بين بانك هاي ايراني و خارجي« عنوان كرد.
از س��وي ديگر، براساس آمار منتشر شده از سوي 
رييس س��ازمان توسعه تجارت، در نيمه نخست سال 
جاري ۴3هزار خ��ودرو از گمركات كش��ور ترخيص 
 ش��ده، كه اي��ن رقم در مقايس��ه با س��ال گذش��ته

12 هزار خودرو افزايش داش��ته كه ب��ه لحاظ تعداد 
3۸ درصد و از نظر ارزش ۴0 درصد رش��د را نش��ان 
مي ده��د. او در خصوص صادرات خودروهاي ايراني و 
كاه��ش آنها نيز اظهار كرد: صادرات خودرو و بازار آن 
قواعد خاص خود را داشته و با بازارهاي ديگر متفاوت 
است. به عنوان مثال وقتي قصد صادرات در اين بخش 
را داش��ته باشيم، ممكن است برخي كشورها بگويند 
كه استانداردهاي خودرو بايد به عنوان مثال با بنزين 
يورو 5 همخواني داشته باشد يا مباحثي در خصوص 
قطع��ات يدكي را مطرح كنند. به هر صورت اين بازار 
قواع��د خاص خ��ود را دارد و بر اس��اس همين موارد 
س��ال گذشته با خودروسازان صحبت شد تا با حضور 
خودروسازان مطرح بين المللي شرايطي فراهم شود كه 

توليدات مشترك با آنها صادر شوند. 

 تثبيت تعرفه ها
»تثبي��ت تعرفه ها« مح��ور ديگر س��خنان روز 
گذشته خس��روتاج بود؛ اهميت موضوع از آنجاست 
ك��ه محم��د ش��ريعتمداري وزير صنع��ت، معدن 
و تج��ارت به فع��االن اقتصادي وع��ده داده بود كه 
تعرفه هاي تجاري را براي يك دوره ۴س��اله تثبيت 

خواهد كرد.
اين در شرايطي است كه متولي دستگاه تجاري 
كش��ور بر اين باور اس��ت كه در 3۸ س��ال گذشته 
امس��ال نخستين س��الي اس��ت كه از ابتداي سال 
تاكن��ون نظام تعرفه يي تغييري نكرده اس��ت. او در 
اي��ن باره گفت كه پيش��نهاد ي هم به كميس��يون 
اقتص��ادي دولت داده اي��م مبني بر اينك��ه بتوانيم 
چارچوب��ي تعري��ف كنيم تا براي چند س��ال ثبات 
تعرفه يي داش��ته باش��يم. او ادامه داد: براي حضور 
بهتر در بازار قطر اقدامات مناسبي در رفع مشكالت 
حمل و نق��ل و صدور ويزا و رفع مش��كالت بانكي 
 انجام ش��ده و اكنون 2 بان��ك صادرات و الخليج در

2 كشور مشغول فعاليت هستند.
رييس سازمان توسعه تجارت بيان كرد: نامه يي 
به رييس بانك مركزي نوش��ته شد و در آن اسامي 
كش��ورهايي كه با آنها مش��كل ارتباط بانكي داريم 
آماده اس��ت. زيرا تجار ما با وج��ود اينكه در دوران 
تحريم ها مي دانستند چگونه مشكالت بانكي را حل 
كنند و تحريم ها را دور بزنند اما بعد از برجام انتظار 
دارند س��رعت بهبود روابط بانكي بيش��تر شود و از 

اين بابت گاليه مندند. 
خس��روتاج همچني��ن در م��ورد ص��ادرات ب��ه 
كش��ور عراق نيز اي��ن توضيح را داد ك��ه بي ثباتي 
در تصميم��ات مش��كالتي را براي ص��ادرات ما به 
وجود آورده اس��ت. به گفت��ه او، دولت عراق گاهي 

در تصميمات��ي ك��ه در گمركات اين كش��ور براي 
واردات و صادرات كاال گرفته مي ش��ود خيلي نقش 
ندارد و ما مش��كل بانكي با عراق داريم و بانك هاي 
عراق تحت تاثير فش��ار بانك هاي امريكايي هستند 
و بنابراين بانك هاي ايراني در آنجا فعاليت مي كنند 
تا صادركنن��دگان بتوانند به فعالي��ت خود در اين 
كش��ور ادامه دهن��د. زيرا مطابق آماره��ا، در 6 ماه 
ابتداي سال گذش��ته 3ميليارد و 100ميليون دالر 
به كش��ور عراق صادرات داش��ته ايم و امس��ال اين 
رقم به 3ميليارد و 200ميليون دالر رس��يده است. 
او ادام��ه داد: هزينه هاي حف��ظ امنيت در عراق بار 
مالي بس��يار زيادي را براي آنها ايجاد مي كند و به 
همين دليل قدرت خريد آنها را كم كرده اس��ت. ما 
به اين كش��ور در س��ه نوبت پيش��نهاد تجارت آزاد 
را داده اي��م كه به دليل مش��كالت مالي و اقتصادي 
نپذيرفته ان��د زيرا بخش��ي از درآم��د دولت عراق از 
عوارض گمركي تامين مي شود. به گفته خسروتاج، 
در س��ال جاري طب��ق قانون بودج��ه 100ميليارد 
تومان كمك سود تسهيالت صادرات و 120ميليارد 
تومان جايزه صادراتي تعيين شده است كه ابالغيه 
اي��ن 220ميليارد تومان صادر و به س��ازمان برنامه 
ارسال ش��ده و منتظر تخصيص اين مبالغ هستيم. 
وي با بيان اينكه دنيا امروز به دنبال تجارت فراگير 
اس��ت اظهار داش��ت: در اين راس��تا براي استفاده 
 از ظرفيت ه��اي بانوان در توس��عه صادرات س��ايت

she export در س��امانه توسعه تجارت راه اندازي 
شده است. 

 جزئيات برنامه روز ملي صادرات 
خس��روتاج در بخش ديگري از سخنان خود با 
اشاره به معرفي صادركنندگان برتر كشور در ويژه 
برنامه 29 مهرماه روز ملي صادرات، گفت: نزديك 
به 700 ش��ركت در فرآيند ثب��ت نام صادركننده 
نمونه سال 96 مشاركت كردند كه نسبت به سال 
گذش��ته نزديك به 70 درصد رشد داشت و تعداد 
660 شركت در بخش كاال و ۴0 شركت باقيمانده 
متعلق به ش��ركت هاي صادركننده خدمات بودند. 
ب��ه گفته او، در اي��ن روز از 50 صادركننده نمونه 
برتر با اعطاي تنديس تقدير مي شود. همچنين به 
صادركنندگاني كه پنج بار حايز عنوان نمونه ملي 
ش��ده و در ب��ار پنجم نيز در گروه خ��ود باالترين 
امتياز را كسب كنند، عنوان و تنديس صادركننده 

ممتاز اهدا خواهد شد.
وي بيش��ترين فراوان��ي متقاض��ي صادر كننده 
نمون��ه را در گ��روه كاالي��ي متعلق ب��ه بازرگاني 
عمومي و معادل 6 درصد دانس��ت و تصريح كرد: 
چگونگ��ي تبليغ��ات بين المللي، ثبت سيس��تمي 
محصول، داش��تن دفتر نمايندگي خارج از كشور، 
حض��ور در نمايش��گاه هاي بين الملل��ي، عضويت 
در كنسرس��يوم هاي صادرات��ي و گواهينامه ه��اي 
بين المللي كيفي��ت و مديريت از جمله مهم ترين 
شاخص هاي معرفي صادركننده نمونه خواهد بود. 
او در ادامه اقدامات الزم براي توسعه صادرات را 
نيز تشريح كرد وگفت: فعال كردن ظرفيت هاي خالي 
و بال استفاده بنگاه هاي مختلف توليدي و بهره وري 
حداكثر از س��رمايه گذاري و ظرفيت هاي نصب شده 
موج��ود از جمله مهم ترين اقدامات كوتاه مدت براي 
توسعه صادرات است. همچنين برقراري مشوق ها و 
تس��هيالت اعتباري و مالي از طريق برگزاري جوايز 
صادراتي، برقراري خطوط اعتباري براي كشورهاي 
هدف اولوي��ت دار و همچنين اجرايي كردن بس��ته 
حمايت از صادرات غيرنفتي با س��رعت بيش��تر، در 

توسعه صادرات موثر خواهد بود.
همچني��ن ب��ه گفت��ه او، »متوازن س��ازي تراز 
تجاري از طريق سرمايه گذاري، توسعه توافق هاي 
تجاري دو جانبه و چند جانبه، ايجاد ش��ركت هاي 
بزرگ صادراتي، توسعه برند و برندسازي، و تثبيت 
مقررات صادرات براي يك دوره حداقل 10ساله« 
از مهم تري��ن اقدام��ات بلندم��دت براي توس��عه 

صادرات است. 

مجتبي نيك اقبال  روزنامه نگار 
يك��ي از مهم تري��ن داليل رك��ود اقتص��ادي س��ال هاي اخير، 
بي انضباطي ه��اي پولي و مالي در دولت هاي نهم و دهم اس��ت. 
چاپ بي رويه و بدون پش��توانه اس��كناس براي طرح هايي چون 
بنگاه هاي زودبازده، مس��كن مهر و هدفمن��دي يارانه ها نه تنها 
باعث تورم نزديك به ۴0 درصدي شد، بلكه دخالتي غيرمستقيم 
و البت��ه بي دلي��ل در نظ��ام عرض��ه و تقاضا ب��ود. تصميم هاي 
غيرمنطقي و اجراي نادرس��ت برخي طرح هاي اقتصادي، منابع 
مالي هنگفتي را دچ��ار انحراف كرد و نتيجه آن طرح ها چيزي 
نب��ود جز عزيمت اجباري ميليون ه��ا ايراني بي گناه به زير خط 
فقر. تقريبا از اواخر دولت نهم و ش��دت گرفتن بي بندوباري هاي 
اقتصادي، ركود گريبان طرف تقاضا را گرفت و روز به روز قدرت 
خري��د مردم كاهش يافت. با نگاهي به ش��اخص قيمت مصرف 
كنند )CPI( در همه س��ال هاي فعاليت دولت هاي نهم و دهم 
)جز س��ال 13۸۸( درمي يابيم كه اين شاخص با سرعت زيادي 
رشد صعودي داشته است. اگرچه در آن زمان برخي براي انكار 
افزاي��ش بي رويه تورم و كاهش قدرت خريد مردم تالش زيادي 

كردند، جهش فنري نرخ ارز در س��ال هاي 1391 و 1392 ثابت 
كرد كه ارزش پول ملي به شدت كاهش  يافته است و مردم توان 
خريد خود را از دست داده اند. بنابراين ركود فعلي اتفاقي نبوده 
كه به يك باره رخ داده باش��د، بلكه روندي بوده است كه به مرور 
زمان تكميل ش��ده و حل اين مش��كل ني��ز نيازمند عقالنيت و 

تصميم هاي كارشناسي است. 

 كمك به صنايع كافي است
همان طور كه گفته ش��د ركود فعلي ريش��ه در كاهش قدرت 
خريد مردم دارد؛ بنابراين طرف تقاضا دچار خلل ش��ده و بسياري 
از كسب وكارها با كم ترين ظرفيت در حال فعاليت هستند و برخي 
نيز با ورشكستگي روبه رو شده اند. درحالي كه بسياري از توليدات 
كارخانه ها در انبارها خاك مي خورند بازهم دولت تسهيالت نقدي 
ارائه مي ده��د تا به زعم خود رونق را ب��ه توليد بازگرداند. چنين 
رويكردي اگرچه اثر مثبتي دارد، فرمول كاملي براي حل مس��اله 
ركود نيست. دولت يازدهم تا اسفند سال گذشته به 2۴ هزار واحد 
صنعتي تس��هيالت رونق توليد پرداخت كرده و امسال نيز مصوب 

شده است تا 20 هزار ميليارد تومان به توليدي ها و صنايع كوچك 
و بزرگ تزريق ش��ود. مشخص نيست چه ميزان از اين تسهيالت 
دچ��ار انحراف و تا چه اندازه صرف خود بنگاه ها مي ش��ود. از آنجا 
كه به داليل متعدد، فعاليت توليدي در كش��ور ما ريس��ك مالي 
بااليي دارد، بهتر بود دولت تس��هيالتي را كه پرداخت كرده است 
تا حصول نتيجه پيگيري مي كرد. معلوم نيس��ت دولت چرا تا اين 
اندازه بر نظام عرضه متمركز ش��ده است درحالي كه دليل عمده 
ركود، كاهش تقاضا اس��ت. اين تصميم درس��تي نيست كه ده ها 
هزار ميليارد تومان به طرف عرضه به عنوان كمك نقدي پرداخت 
كنيم و مردمي را كه با كاهش شديد قدرت خريد روبه رو شده اند 
فراموش كنيم. بيش��ترين كمكي كه دولت تاكنون براي تحريك 
تقاضا انجام داده اس��ت، طرح ارائ��ه كارت هاي خريد لوازم خانگي 
بوده اس��ت كه آن هم با شكست روبه رو شد. البته بايد يادآور شد 
كه قرار نيس��ت براي تحريك تقاضا مانن��د كمك به صنايع، پول 
پاش��ي كنيم. تحريك طرف تقاضا برخ��الف طرف عرضه نيازمند 

راهكارهاي بلندمدت است. 

 راهي براي تحريك تقاضا
ب��راي افزايش قدرت خريد مردم و خروج از ركود راهكارهاي 
متع��دد و البته بلندمدت��ي وجود دارد كه ازجمل��ه آن مي توان 

ب��ه ج��ذب س��رمايه هاي خارج��ي و افزاي��ش تولي��د ناخالص 
داخلي )GDP( اش��اره كرد. متاس��فانه دولت يازدهم در جذب 
س��رمايه هاي خارج��ي آن طور ك��ه انتظار مي رف��ت موفق عمل 
نك��رد. تاكنون اع��داد و ارقام متنوعي در رابط��ه با ميزان جذب 
س��رمايه هاي خارجي منتشر شده اس��ت؛ اما به هرروي اين عدد 
هرچه باش��د، نرخ بيكاري كشور هنوز دو رقمي مانده و به تازگي 
تراز تجاري كش��ور نيز منفي ش��ده اس��ت. راه��كار دوم كه در 
دولت احمدي نژاد به ش��كل كارشناسي نش��ده و نادرستي اجرا 
ش��د، خانه دار كردن اقشار ضعيف جامعه است. طرح مسكن مهر 
اگرچه في نفس��ه مثبت بود، در اجرا كامال اش��تباه عمل ش��د و 
اقتصاد كشور را به بي راهه برد. هم اكنون حدود 35 تا ۴0 درصد 
درآمد 7ميليون خانوار صرف اجاره مسكن مي شود؛ بنابراين اگر 
طرحي مناسب و نه احمدي نژادي براي صاحب خانه كردن مردم 
اجرا شود، قدرت خريد ميليون ها ايراني افزايش چشمگيري پيدا 
خواه��د كرد. نتيجه افزاش قدرت خري��د مردم، افزايش تقاضا و 
رون��ق توليد خواهد بود. در اين صورت ديگر نياز نيس��ت دولت 
ه��زاران ميليارد براي س��رپا نگاه داش��تن بنگاه ه��اي زيان ده و 
ورشكس��ته هزينه كند؛ چراكه آنگاه تقاض��ا تعيين خواهد كرد 
چه بنگاه هايي بايد بمانند و كدام بنگاه ها بايد از چرخه اقتصادي 

كشور خارج شوند. 

جست وجوي ريشه ركود در نظام تقاضا

فائو، در تازه ترين گزارش س��ه ماهه خود از ثبات در توليد گندم ايران براي س��ال 
زراعي 2017 و امكان تحقق توليد 13.5ميليون تني براي امسال خبر داد. 

ب��ه گزارش مهر و به نقل از دفت��ر نمايندگي فائو در جمهوري اس��المي ايران، در 
گزارش تير ماه اعالم شده بود كه وضعيت آب و هوايي مناسب باعث شده تا ايران در 
س��ال زراعي جديد به عنوان يكي از توليدكنندگان ب��زرگ منطقه پس از تركيه باقي 

مانده و در سال زراعي 2017 به توليد 13.5 ميليون تن گندم دست يابد. 
بر اساس گزارش تازه ترين گزارش فائو )مهر 1396( نيز انتظار مي رود باوجود تاخير 
در آغاز فصل كش��ت در غرب و ش��مال غرب كش��ور توليد گندم ايران در سال زراعي 

2017 در سطح سال 2016 يعني در رقم 13.5 ميليون تن باقي مانده و بدين ترتيب 
25 درصد بيش از ميانگين برداشت در پنج ساله اخير باشد. 

 توليد دانه درش��ت ها در اين كش��ور براي سال 2017 نيز با افزايشي 100 هزارتني 
نس��بت به س��ال 2016، بالغ بر ۴ ميليون تن برآورد مي شود. توليد برنج در ايران نيز 
وضعيت مش��ابهي داش��ته و با افزايش 100 هزار تني نس��بت به س��ال 2016 به 2.6 
ميليون تن در س��ال 2017 خواهد رسيد. فائو پيش بيني مجموع توليد غالت ايران در 
س��ال 2017 را بالغ بر 20.1 ميليون تن اعالم كرده كه از رش��د 200 هزار تني نسبت 
به سال 2016 برخوردار است. مجموع ذخاير غالت ايران در سال 2017 بالغ بر 5. ۴ 

ميليون تن برآورد مي ش��ود، كه از احتمال كاهش 900هزارتني نسبت به سال 2016 
)6.3ميليون تن( حكايت دارد. پيش بيني مي ش��ود مجموع ذخاير غالت ايران در سال 

201۸ بالغ بر 5.2 ميليون تن باشد. 
در گزارش »چش��م انداز محصوالت كش��اورزي و وضعيت غذايي« اعالم ش��ده كه 
برداش��ت قوي در امريكاي التين و بهبود ش��رايط كشاورزي در جنوب آفريقا به بهبود 
وضعيت عرضه جهاني غذا منجر خواهد ش��د اما تداوم مناقش��ات و بحران هاي اقليمي 
حركت به س��وي كاهش گرس��نگي را تحت تاثير قرار داده است. بر اساس بررسي هاي 
فائ��و توفان در منطقه كاراييب و س��يل در منطقه غرب آفريقا احتماال برداش��ت هاي 
محلي را كاهش خواهند داد اما الگوي گسترده تر توليد غذا مثبت بوده و انتظار مي رود 

برداشت غالت در چندين كشور به رقمي بي سابقه برسد. 
براس��اس اين گزارش، حدود 37 كش��ور كه ش��امل 2۸ كش��ور آفريقايي مي شوند 

نيازمند كمك هاي خارجي براي تامين غذاي مورد نيازشان هستند. 

فائو پيش بيني كرد 
توليد گندم در ايران؛ ۲۵درصد بيش از ميانگين ۵ سال اخير

يادداشت
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كميل طيبي در گفت وگو با »تعادل« رويكرد ايران در برابر نقض احتمالي برجام را بررسي كرد

سياست تنش زدايي براي توسعه مناسبات اقتصادي

يك اقتصاددان اظهارات اخير سياست مداران مبني بر رفع فقر مطلق را تحليل كرد

لزوم بازتوزيع ثروت با اخذ ماليات حداكثري
ي��ك اقتصاددان مي گويد: دولت اگر مي خواهد 
در چهار س��ال آينده با مش��كالت مربوط به فقر 
و نابرابري مبارزه كند، بايد به اصالحات اساس��ي 
دست بزند كه يكي از آنها اصالح نظام بانكي است. 
پرداخت سودهاي باال به ۲۰ درصد از افراد جامعه 
كه سپرده هاي كالن در بانك ها دارند منجر به آن 
ش��ده كه هم ش��كاف بين دهك هاي باال و پايين 
افزايش يابد و هم دهك ه��اي باال انگيزه يي براي 
توليد و به دنبال آن ايجاد اشتغال داشته باشند. 

وحي��د ش��قاقي در گفت وگو با ايس��نا، درباره 
س��خنراني اخير نوبخت مبني ب��ر كاهش ضريب 
جيني به ۳۴/ ۰ و هدف گذاري نهاونديان مبني بر 
كش��اندن ۱۰ميليون نفر جمعيت فقير از زير خط 
فق��ر به باالي آن اظهار كرد: در حوزه نابابرابري و 
ضريب جيني وضعيت كش��ور در دولت دهم حد 
فاصل بين توزيع يارانه ها تا ش��وك تورمي س��ال 
۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بهب��ود پيدا ك��رده بود و ضريب 
جين��ي به ۰.۳۴ رس��يده بود. با اي��ن حال بعد از 
شوك تورمي سال هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در اقتصاد 

ايران قدرت خريد مردم تنزل پيدا كرد. 
اي��ن اقتص��اددان توضي��ح داد: در ش��رايطي 
ك��ه ارز به يك ب��اره از ۱۲۰۰ توم��ان به ۳۸۰۰ 
تومان رس��يد، وضعيت قدرت خريد مردم چگونه 
مي توانس��ت باش��د. اين جهش قيم��ت ارز زماني 
بيش��تر حايز اهميت اس��ت كه بداني��م اقتصاد ما 
اقتصاد وارداتي اس��ت و در سال ۱۳۹۱ حدود ۶۰ 
ت��ا ۶۵ميلي��ارد دالر واردات كاال صورت گرفت و 
آن كااله��ا هم مصرفي بودند. ضمن اينكه در اين 
اع��داد و ارقام اعداد مرب��وط به قاچاق كاال كه آن 
هم رقم عمده يي دارد را بايد در نظر گرفت. چنين 
وضعيتي منجر به آن ش��د كه قدرت خريد مردم 
بعد از سال هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به شدت فروكش 
كن��د. بحران ارزي منجر به آن ش��د كه كاالهاي 
غيرقابل مبادله يي مانند مسكن، ۷۰ تا ۸۰ درصد 
افزاي��ش يابد. چنين وضعيتي به ش��كاف طبقاتي 

نيز دامن زد. 
اين استاد دانش��گاه درباره اقداماتي كه دولت 
يازدهم براي بهبود وضعي��ت فقر و نابرابري كرد، 
توضي��ح داد: دول��ت يازدهم بيش��تر وقت خود را 
ص��رف مذاكرات ك��رد و نتيجه آن ش��د كه عدد 

ضريب جين��ي در اين دولت م��دام افزايش يابد. 
همچنان كه آخرين عددي كه مركز آمار ايران در 

اين زمينه ارائه كرده است، ۰.۳۹ است. 
ش��قاقي با اش��اره به كم ارزش شدن يارانه هاي 
پرداختي از س��وي دولت به مردم و عدم بازنگري 
به بحث  يارانه ه��ا در دولت يازدهم چنين توضيح 
داد: ب��ه عبارتي اتفاقاتي ك��ه در دولت دهم افتاد، 
مانن��د تحريم هاي اقتصادي جه��ش نرخ ارز و به 
دنب��ال آن افزاي��ش تورم منجر به تحميل فش��ار 
مضاعف ب��ر مردم ش��د. در حالي ك��ه يارانه هاي 
پرداخت��ي به مردم ني��ز ارزش خود را از دس��ت 
داد و ت��ورم دو رقمي فزاينده باعث كاهش قدرت 
خريد يارانه ها ش��د. البته يارانه ها ابزار مناس��بي 
ب��راي كاهش نابراب��ري ميان مردم نيس��ت، ولي 
دولت يازدهم هم عملكرد قابل قبولي در وضعيت 

ساماندهي يارانه ها نداشت. 
وي همچنين توضي��ح داد: دولت اكنون براي 
اينكه وضعيت نابرابري را ساماندهي كند، نيازمند 
اقداماتي اس��ت اعم از اينكه سياس��ت هاي رونق 
اقتصادي را با قدرت در پيش بگيرد. در سال هاي 
گذش��ته اقتصاد ايران در ش��رايط رك��ودي بود و 
همزم��ان نرخ س��ود بانكي هم به ش��دت افزايش 
يافت. اين موضوع منجر به آن شد كه شكاف بين 
دهك ه��اي پايين و دهك هاي ب��اال افزايش يابد. 
چون ۲۰ درصدي از افراد جامعه كه س��پرده هاي 
بانكي كالن دارند و حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد س��ود 
مي گيرند، مدام بر ثروت خود مي افزايند، در حالي 

كه ۸۰ درصد ديگر چنين موقعيتي ندارند. 
او ب��ا تاكيد بر اهميت موضوع خروج از ركود و 
ايجاد رونق اقتصادي گفت: تا رونق ايجاد نش��ود و 
نيروي كار وارد بازار كار نشود، نمي توان فقرزدايي 
ك��رده و نابرابري را كاهش داد. وقتي نرخ بيكاري 
باال باش��د، به اين منزله اس��ت افراد براي كس��ب 
درآمد، شغل مناسبي ندارند و همين موضوع علت 
افزايش نابرابري و فقر در جامعه است. براي خروج 
از ركود و ايجاد رونق اقتصادي بهبود فضاي كسب 
و كار و تقويت سرمايه گذاري اهميت ويژه يي دارد. 
البته بايد در نظر داش��ته باش��يم كه اين اقدامات 
باي��د در كنار سياس��ت هاي حمايت از دهك هاي 

پايين درآمدي انجام شود. 

او ادام��ه داد: دولت بايد س��ريع تر در وضعيت 
يارانه ه��ا بازنگ��ري كن��د و دهك هاي ب��اال را از 
درياف��ت يارانه  حذف كند و ب��ه دهك هاي پايين 

يارانه بيشتري دهد. 
شقاقي به بحث نظام بانكي اشاره كرد و گفت: 
باي��د از توزيع ثروت بدون ريس��ك در قالب نظام 
بانك��ي جلوگيري ك��رد. مكانيس��م فعلي عمال به 
نفع ثروتمندان و به ضرر فقراس��ت. هر كسي كه 
ثروت دارد مي تواند بدون تحمل ريسك باالي ۲۰ 
درصد سود بگيرد و اين موضوع باعث تجمع ثروت 
مي شود. در اين زمينه ضرري كه به فقر و نابرابري 
مي رسد از بعد ديگري نيز قابل بررسي است و آن 
اين اس��ت كه توزيع ثروت بدون ريسك در قالب 
نظام بانكي به ثروتمندان باعث خواهد شد كه آنها 
انگيزه يي براي ورود پول خود به توليد نداش��ته و 
چنين وضعيتي منجر به آن خواهد ش��د كه روند 
رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال براي اقشار مختلف 

جامعه متوقف شود. 
اين اقتصاددان با بي��ان اينكه يكي از ابزارهاي 
مه��م در بحث فقرزدايي و بهبود وضعيت نابرابري 
در كش��ور موضوع ماليات ها اس��ت كه بايد دولت 
به عنوان يك ابزار ب��ه آن نگاه كند گفت: ماليات 
يك��ي از ابزارهايي اس��ت كه اگر از آن اس��تفاده 
درست ش��ود، مي تواند در راستاي كاهش شكاف 
طبقاتي مورد استفاده قرار گيرد. به اين ترتيب كه 
ماليات از ثروتمندان گرفته شود و بازتوزيع شود. 
متاس��فانه اكنون مي بينيم كه فرار مالياتي هم در 
اقش��ار ثروتمند جامعه صورت گرفته است. قاچاق 
كاال ب��ا ق��وت انجام مي ش��ود و پايه هاي جديدي 
ب��راي دريافت مالي��ات تعريف نمي ش��ود. اين در 
حالي اس��ت كه دهك هاي پايين درآمدي به ويژه 
كارمندان نخس��تين كساني هستند كه به راحتي 
شناسايي شده و از آنها ماليات دريافت مي شود. 

شقاقي در بخشي از سخنانش به بحران بيكاري 
پيش رو اشاره كرد و گفت: ما در آينده يي نزديك 
ب��ا چالش بيكاري روبه رو خواهيم ش��د كه اگر به 
درس��تي مديريت نش��ود، هم نابرابري را بيش��تر 
كرده و هم فقر را گس��ترش خواه��د داد. در نظر 
داشته باشيم كه اكنون ۴ميليون و ۸۰۰ هزار نفر 
دانش��جو در ايران وجود دارد كه تا دو سال ديگر 

فارغ التحصيل مي ش��وند و در ب��ازار كار به دنبال 
كار خواهن��د ب��ود. اين در حالي اس��ت كه اكنون 
طبق معي��ار ILO س��ه ميليون بي��كار در ايران 
داريم و بين دو تا س��ه ميليون نف��ر هم بيكار در 
حاش��يه دور و نزديك داريم. اينها افرادي هستند 
ك��ه بيش از يك تا دو روز در هفته نمي توانند كار 
كنن��د. بنابر آنچه گفته ش��د در آينده با يك موج 
۱۰ميلي��ون نفري جوياي كار روبه رو هس��تيم كه 
اغلب تحصيلكرده و دانش��گاهي هس��تند و دولت 
بايد براي آنها اش��تغال ايجاد كند وگرنه با بحران 

روبه رو مي شويم. 
او وضعيت ايجاد اشتغال توسط دولت را چنين 
توضيح داد: در س��ال گذشته يك ميليون و ۱۰۰ 
ه��زار نفر جوي��اي كار به ب��ازار كار ورود كردند و 
دولت ادعا كرد كه براي ۶۰۰ هزار نفر شغل ايجاد 
ك��رده، حتي اگر ادعاي دول��ت را بپذيريم به اين 
معني اس��ت كه ۵۰۰ هزار نفر به جمعيت جوياي 
كار و ب��ه عبارت��ي بي��كار اضافه ش��ده اند. چنين 
وضعيتي نشان مي دهد كه چقدر ايجاد اصالحات 
به وي��ژه در حوزه بانكي ضروري اس��ت وگرنه ما 
ب��ا بحران بيكاري، افزايش فق��ر و نابرابري روبه رو 

خواهيم شد. 
او در پاس��خ به اين مس��اله كه به نظر مي رسد 
دول��ت با پي��روي از اقتص��اد آزاد تصمي��م گرفته 
ه��ر گون��ه نقش آفرين��ي در اقتصاد و ب��ه ويژه در 
حوزه ه��اي فق��ر و نابرابري را منتف��ي كند، گفت: 
در دني��ا اعتقاد دارند كه دول��ت بايد از دخالت در 
اقتصاد دس��ت بكش��د. در ايران همچنين است و 
در سياس��ت هاي كل��ي اصل ۴۴ ه��م اين موضوع 
لحاظ ش��ده است و تاكيد ش��ده كه دولت بايد در 

فعاليت هاي اقتصادي كمتر دخالت كنند. ش��قاقي 
تاكيد كرد: ولي دولت دوازدهم ناگزير است كه دو 
محور را با هم پيش ببرد همين كه فضاي كس��ب 
و كار را بهبود ببخش��د، نظام بانكي را اصالح كند، 
هزينه هاي توليد در اقتصاد ايران را پايين بياورد و 
به اقتصاد بازار احترام گذاش��ته و اجازه دهد بخش 
خصوصي فعاليت كند. ول��ي در كنار آن نمي تواند 
به جامعه يي كه دچار فقر است بي تفاوت باشد. در 
گذشته سياست هاي اشتباهي اعمال شده است كه 
ش��كاف و نابرابري را در جامعه افزايش داده دولت 
بايد براي بهبود وضعيت از دهك هاي پايين جامعه 
حمايت كند. حمايت هاي دولت بايد در س��ه حوزه 
ش��كافي كه وجود دارد، اعمال شود. ابتدا مسكن، 
س��المت و درآمد. در بحث درآمد بايد سريع تر به 
موضوع يارانه ها رس��يدگي كند. در بحث مس��كن 
بايد چاره انديش��ي كند. در گذشته ديديم كه طرح 
مس��كن اجتماعي دولت به جايي نرسيد و مسكن 

مهر را هم نيمه كاره رها كرد. 
اي��ن اقتص��اددان در خصوص ض��رورت ايجاد 
تحول در بحث س��المت اظهار ك��رد: طرح تحول 
س��المت هم چندان نتوانس��ت به بهبود وضعيت 
س��المت در ايران منجر ش��ود. اين ح��وزه نياز به 
تغيي��رات اساس��ي دارد. اكنون بيمارس��تان هاي 
دولتي در وضعيت��ي قرار دارند كه چه ثروتمندان 
و چ��ه فقرا مي توانند از خدمات س��المت عمومي 
برخ��وردار باش��ند. اي��ن در حال��ي اس��ت كه بار 
مال��ي آن به دول��ت تحميل مي ش��ود. دولت بايد 
بتوان��د ثروتمندان را از خدمات رايگان پزش��كي 
 ح��ذف ك��رده و كيفيت خدمات س��المت فقرا را 

افزايش دهد. 

گروه اقتصادكالن| الهام آبايي|
در حال��ي اين روزها خبره��اي اميدواركننده يي 
از گش��ايش اعتبار از كش��ورهاي مختلف همچون 
چين، ك��ره، دانمارك و اتريش به گوش مي رس��د 
ك��ه اظهارات اخير رييس جمه��ور امريكا در مجمع 
جهاني سازمان ملل متحد نگراني هايي را در رابطه 
با آينده برجام برانگيخت. دونالد ترامپ كه بار ديگر 
ق��رارداد برجام را »ش��رم آور« خواند، در كالم خود 
تهديداتي عليه ايران داش��ت كه همين امر س��بب 
ش��د تا احتمال خروج امريكا از برجام تقويت شود. 
اي��ن موضع گي��ري تند امريكا عليه اي��ران گرچه با 
انتقاداتي از س��وي سران س��اير كشورها همراه شد 
اما در عين حال، آين��ده برجام به عنوان قراردادي 
مهم در آينده اقتصادي و سياسي ايران بار ديگر در 
معرض تهديد قرار گرفت. در اين رابطه البته حسن 
روحان��ي در براب��ر اظهارات ترام��پ تاكيد كرد كه 
ايران آغازكننده بازي نق��ض برجام نخواهد بود اما 
در صورت��ي كه چنين اتفاقي رخ دهد، عكس العمل 

نشان خواهد داد. 
در چنين ش��رايطي در حال��ي فضاي نقد برجام 
پرتنش شد كه به نظر مي رسد اين قرارداد رفته رفته 
آثار خود را در فض��اي مالي ايران هم نمايان كرده 
است. پيش تر البته اين نقد از سوي مخالفان برجام 
مطرح مي شد كه اين قرارداد منفعت اقتصادي براي 
كشور به همراه نداشته اس��ت. اما اخيرا و با انتشار 
اخباري مبني بر نهايي ش��دن قراردادهاي گشايش 
فاينانس مسووالن دولتي اين قراردادها را دستاورد 
برج��ام عنوان كردن��د. بدين ترتي��ب، موضع دولت 
ايران در حفظ برجام بر آينده اقتصادي كش��ور هم 
تاثيرگذار خواهد بود و مس��ير مناسبات اقتصادي و 

تجاري آينده كشور را رقم خواهد زد. 
گمانه زني ه��ا در خص��وص آين��ده توافق برجام 
در حال��ي ادام��ه دارد كه ترامپ بايد ت��ا ۱۵ اكتبر 
موض��ع خود را در برابر اين قرارداد مش��خص كند. 
البته خروج كامل امري��كا از برجام مي تواند تبعات 
متعددي را براي اين كش��ور به همراه داشته باشد. 
موضع گيري سران كشورهاي اروپايي اعم از مركل، 
ماكرون و در نشس��ت س��ازمان مل��ل متحد حاكي 
از آن اس��ت كه اروپا همچن��ان طرفدار پايبندي به 
برجام اس��ت. با وج��ود اين اظه��ارات اخير ترامپ 
مي تواند نش��انه هايي واض��ح از تمايل اين كش��ور 
براي خروج از برجام به همراه داش��ته باشد. در اين 
ميان گرچ��ه ترامپ اعالم كرده ك��ه در اين زمينه 
تصميم گي��ري كرده اما از بيان تصميمي كه در اين 

رابطه گرفته امتناع ورزيده است. 
گرچ��ه خروج امريكا از ق��رارداد برجام مي تواند 
ب��ا وضع تحريم هاي جديد بر ايران و محدود كردن 
صادرات نفت كشور همراه باشد اما به نظر مي رسد 
ك��ه بيم از جوانب خروج امري��كا از برجام، مقامات 
امريكاي��ي را از اظهارنظ��ر صري��ح در اي��ن رابطه 
بازداش��ته اس��ت. در عين ح��ال، امريكا ب��ه دنبال 
گزينه هاي ديگري اس��ت تا تحميل محدوديت هاي 

بيشتر را جايگزين خروج كامل از برجام كند. 

 ايران بايد تنش زدايي كند
موضع گيري ايران در براب��ر قرارداد برجام هم 
مي تواند در تش��ديد يا فرو نش��اندن تنش ها حول 
محور برج��ام تاثيرگذار باش��د. گرچ��ه مخالفان 
برج��ام در اي��ران بر اي��ن باورند كه اي��ن قرارداد 

آنچنان كه انتظار مي رف��ت منافع اقتصادي براي 
ايران به دنبال نداش��ته اس��ت اما اعم��ال دوباره 
تحريم ه��ا مي توان��د اقتصاد ايران را ك��ه به ثبات 
نس��بي رسيده دوباره آش��فته كند. در عين حال، 
با گذش��ت كمتر از دو سال از اجراي برجام، رفته 
رفته آث��ار اقتصادي اين ق��رارداد مهم در اقتصاد 
ايران در حال نمايان ش��دن است. گرچه پيش از 
اين ايران در جذب س��رمايه گذاري خارجي موفق 
عمل نكرده بود اما خبرها حاكي از آن اس��ت كه 
طلسم تامين فاينانس در حال گشوده شدن است. 
بنابراين برق��راري فضاي بين المللي اميدواركننده 
مي تواند در پيش��برد اهداف ايران در حوزه جذب 
سرمايه هاي خارجي و گش��ايش اعتبار موثر واقع 
ش��ود. از اين رو رويكرد هوشمندانه ايران در برابر 
برجام متضمن اثرگذاري هاي بيش��تر اين قرارداد 

مهم در اقتصاد ايران خواهد بود. 
در اي��ن رابطه كميل طيبي اس��تاد دانش��گاه 
بر اين باور اس��ت ك��ه دولت ايران باي��د رويكرد 
تنش زدايي را در براب��ر برجام اتخاذ كند تا بتواند 
در درازمدت از دستاوردهاي اين قرارداد در فضاي 

مالي و سرمايه گذاري بهره  ببرد. 
طيب��ي در گفت وگو با »تع��ادل« با بيان اينكه 
اهميت پابرجايي برجام از نظر ايران به اين موضوع 
برمي گردد كه بايد منافع اقتصادي به دنبال داشته 
باشد، اظهار كرد: »قراردادهاي فاينانس اخير قطعا 
دس��تاورد برجام است. به طور كلي وقتي تحريم ها 
برداشته مي شود بايد فشار اقتصادي كم شود. در 
عين حال بايد زمينه براي توسعه روابط اقتصادي 
هم فراهم شود. كمترين دستاورد برجام اين است 
كه س��ايه تحريم از اقتصاد كشور برداشته شده و 
حال بايد از فضاي فراهم ش��ده براي توسعه روابط 

اقتصادي بهره  ببريم. «
و  تج��اري  رواب��ط  »توس��عه  اف��زود:  وي 
س��رمايه گذاري خارج��ي براي ايران بس��يار حايز 
اهميت است چراكه كشور در حال حاضر به شدت 
به اين دو موضوع ني��از دارد. البته تهديدات اخير 
ترامپ در فضاي اقتصادي ريسك ايجاد مي كند. در 
چنين شرايطي فعاليت هاي اقتصادي مخاطره آميز 
مي ش��ود ك��ه در اين رابط��ه موضع گيري صحيح 
ايران مي توان��د تا حدودي تنش ها را برطرف كند 
و فض��ا را براي بهره برداري كش��ور از فرصت هاي 

اقتصادي پس از برجام آماده كند. «

  آثار مخرب تنش هاي سياسي بر سرمايه گذاري
ف��ارغ از نقيصه هاي��ي ك��ه در اقتص��اد اي��ران 
نق��ش بازدارنده را دارند، روابط سياس��ي و فضاي 
بين الملل عامل بسيار مهمي در موفقيت ايران در 
جذب سرمايه هاي خارجي و بهره برداري اقتصادي 
از قرارداد برجام اس��ت. بنابراي��ن وجود تنش در 
فضاي بين المللي باعث مي ش��ود حتي در صورت 
اس��تمرار برجام، ايران نتواند از فرصت ايجادشده 

در جهت منافع اقتصادي خود بهره ببرد. 
در اي��ن زمين��ه طيبي ب��ا بيان اينك��ه هر گونه 
ريس��ك در س��رمايه گذاري آثار منفي را به همراه 
مي آورد، اظهار كرد: »در اين ميان وجود تنش هاي 
سياس��ي آثار مخرب بدتري را روي سرمايه گذاري 
خواهد گذاش��ت، چراكه روابط تج��اري به صورت 
س��نتي دنبال مي شود و كمتر از تنش هاي سياسي 
متاثر مي شود. در حال حاضر هم با توجه به برداشته 

شدن تحريم ها مي بينيم كه صادرات نفت ايران هم 
روال ع��ادي خ��ود را در پيش گرفته اس��ت. اما در 
بلندم��دت اگر س��رمايه گذاري خارجي با ريس��ك 
همراه باش��د، روي روابط تجاري غيرنفتي ايران هم 
اثرگذار خواهد بود. در عين حال، اگر س��رمايه گذار 
خارجي با هدف توس��عه صادرات غيرنفتي باش��د، 
نياز به س��رمايه گذاري، انتقال فناوري، توسعه بازار 
متناس��ب ب��ا اقتصاد جهان��ي و... دارد ك��ه در اين 

صورت تنش ها مي تواند تاثيرگذار باشد. «
اين اقتص��اددان افزود: »عملكرد دولت ايران و 
مديريت برجام در اين زمينه بس��يار حائز اهميت 
اس��ت. اروپ��ا هم برج��ام را قب��ول دارد و مخالف 
موضع گيري ه��اي تند ترامپ عليه برجام اس��ت. 
بنابراين سياس��ت تنش زدايي جمهوري اس��المي 

ايران مي تواند به تداوم برجام كمك كند. «
وي ب��ا بي��ان اينك��ه معموال تحريم ه��ا هزينه 
زيادي ايج��اد مي كند، تصريح ك��رد: »همين كه 
س��ايه تحريم ها برداشته ش��د و بعد رواني منفي 
آن در فض��اي اقتص��ادي تعديل پي��دا كرد، نكته 
مثبتي بود كه در س��ايه برجام حاصل ش��د. يكي 
از بزرگ تري��ن كمك ها به اقتص��اد ايران از همين 
ناحيه حاصل ش��د. چراكه وقت��ي تحريم با چنان 
شدتي در اقتصاد ايران وجود داشته باشد طبيعتا 
آثار منفي در اقتصاد ايجاد مي شود. همچنان كه با 
وجود تحريم ها شاهد رشد منفي در اقتصاد بوديم 
كه اين رش��د منف��ي ممكن بود در نب��ود برجام 

تشديد ش��ود. اين در حالي اس��ت كه التهاب در 
بازارهاي مالي، پولي و ارزي با اجراي برجام از بين 
رفت. ثبات نس��بي در اقتصاد ايجاد شد و از همه 
مهم تر اينكه روند توريسم و گردشگري بين المللي 

در سال هاي پس از اجراي برجام تسريع شد. «

 گشايش فاينانس قطعا دستاورد برجام بود
با توجه به اينكه سال هاي پياپي انواع تحريم ها 
بر اقتصاد ايران تحميل ش��د، دور از انتظار اس��ت 
ك��ه در كوتاه م��دت بت��وان ش��رايط را ب��ه زمان 
پيش از اعمال تحريم ه��ا بازگرداند. با وجود اين، 
قراردادهاي فاينانس اخير نشانه هاي مثبتي است 
كه مي تواند اعتبار از دست رفته ايران در سال هاي 
تحري��م را رفت��ه رفته احي��ا كند. در اي��ن زمينه 
طيبي با بررس��ي دس��تاوردهاي برج��ام در حوزه 
س��رمايه گذاري خارج��ي گفت: »س��رمايه گذاري 
يكي از ش��اخص هاي مهم اقتصادي اس��ت كه در 
اين زمين��ه پس از برجام چندان موفقيتي حاصل 
نش��د. گرچه كم كم مي بينيم با ثبات نس��بي كه 
در اقتصاد ايجاد شد، زمينه هاي گشايش فاينانس 
فراهم ش��ده اس��ت اما انتظارات بيشتري در اين 

ناحيه وجود داشت. «
اين اقتصاددان افزود: »گشايش فاينانس هايي 
كه اخيرا انجام ش��د قطعا دستاورد اجراي برجام 
اس��ت. اين فاينانس ها در س��ايه فرصت هايي كه 
ب��ا اجراي برج��ام به وجود آمد عملياتي ش��د. در 

صورتي كه ب��ه دنبال تقوي��ت چنين فرصت  هاي 
باشيم بايد يك استراتژي مشخص را دنبال كنيم 
تا از طري��ق تنش زدايي جذب مناب��ع خارجي را 

افزايش دهيم. «
وي با اش��اره به اينكه با وج��ود رفع تحريم ها 
هنوز بسياري از شركت ها از همكاري با ايران بيم 
دارند، توضيح داد: »اين امر كامال طبيعي اس��ت، 
چراكه از طريق روابط مالي بهتر مي توان كنترل و 
اعمال محدوديت كرد. بنابراين براي امريكا بسيار 
راحت تر اس��ت كه از اين ناحي��ه محدوديت هايي 
را ب��ه وجود بياورد. در چنين ش��رايطي، ريس��ك 
گشايش روابط بانك هاي بين المللي براي بازارهاي 
مالي بس��يار بيشتر است. اين امر به دليل ريسكي 
اس��ت كه همچنان وجود دارد و آث��ار خود را در 
رواب��ط مالي مي گذارد. به همين دليل اس��ت كه 
روابط تجاري خيلي زودتر و بهتر ش��كل مي گيرد 

تا روابط اقتصادي. «

 جذب سرمايه  خارجي زير سايه ديپلماسي اقتصادي
برخ��ورداري از ي��ك ديپلماس��ي اقتص��ادي 
هوش��مندانه زير س��ايه اجراي برجام مي تواند به 
ايران در دس��تيابي به اهداف اقتصادي پيش بيني 
شده در فضاي بين الملل كمك كند. البته در اين 
مي��ان، گس��ترش روابط بانكي يك��ي از مهم ترين 
اصول اس��ت كه به دليل وجود معضالتي در نظام 
بانكي حتي پ��س از اجراي برجام و رفع تحريم ها 

هم چندان اميدواركننده نبوده است. 
در اي��ن زمين��ه طيب��ي به الزمه هاي توس��عه 
رواب��ط بانكي در فضاي ع��اري از تحريم پرداخت 
و گف��ت: »اين نكته بايد در نظر گرفته ش��ود كه 
موضع گيري درست و به هنگام و مدبرانه از سوي 
ايران در اين رابطه ما را به س��مت توس��عه روابط 
بين بانك��ي مي برد. البته الزم��ه اين كار هم صرف 
زم��ان اس��ت و نباي��د در اين زمين��ه عجله كرد. 
ش��رايط مخاطره بر روابط بانكي بسيار تاثيرگذار 
اس��ت. بنابراين توس��عه روابط مالي زمان مي برد. 
وقتي زمينه س��رمايه گذاري فراهم ش��ود و روابط 
تج��اري تداوم پيدا كن��د، طبيعتا ني��از به روابط 
بانك��ي و مالي خواهد ب��ود كه اين امر هم خود به 

خود در زمان بلندتري ايجاد خواهد شد. «
وي در ادام��ه به تش��ريح س��اير عوام��ل موثر 
در ج��ذب س��رمايه گذاري خارج��ي اش��اره كرد 
و اف��زود: »نكته مهم جدا از مس��ائل سياس��ي كه 
هم��واره ذهن جامعه و دولت را به خود مش��غول 
مي كن��د، اين اس��ت كه آيا ظرفي��ت اقتصادي ما 
اجازه س��رمايه گذاري مي دهد يا خير. ايران براي 
بازار بين المللي ناش��ناخته اس��ت. بنابراين شايد 
مهم تري��ن كاري كه بايد انجام بدهيم اين اس��ت 
ك��ه بازار كش��ور را به جه��ان معرف��ي كنيم. در 
اين خصوص ه��م بايد داراي برنام��ه و طرح هاي 
س��رمايه گذاري باش��يم. ديپلماس��ي و مذاكرات 
اقتصادي در حال حاضر كمك بس��ياري به جذب 

سرمايه هاي خارجي مي كند.«
مي توان مدعي شد كه با گشايش اعتبارات اخير 
تا حدودي فضا براي گسترش همكاري اقتصادي با 
ايران بهبود خواهد يافت. حال بايد ديد در اين فضا 
دولت چگونه از ديپلماس��ي اقتصادي براي توسعه 
مناس��بات اقتصادي و بهره برداري هر چه بيشتر از 

فضاي عاري از تحريم بهره خواهد برد. 

»يكتا اشرفي« سكان دار 
پژوهشكده وزارت اقتصاد شد

وزير امور اقتصادي و دارايي با هدف تحقق سياست دولت 
دوازدهم در به كارگيري از بانوان و جوانان در سطوح مختلف 
مديريتي، »يكتا اشرفي« را به عنوان رييس پژوهشكده امور 

اقتصادي منصوب كرد. 
به گزارش وزارت اقتصاد، مسعود كرباسيان در اين حكم 
آورده است: نظر به تعهد، تخصص، دانش و توانمندي هاي 
ارزنده س��ركارعالي، به موجب اين حكم به سمت »رييس 

پژوهشكده امور اقتصادي« منصوب مي شويد. 
انتظار مي رود، تمام مس��اعي خود را براي بهره مندي از 
توان تخصصي همكاران در معاونت ها و سازمان هاي تابعه، 
افزاي��ش ارتباط با محافل علمي و پژوهش��ي و گس��ترش 
دايره مش��ورت ب��ا صاحب نظران و فع��االن اقتصادي براي 
انجام وظايف قانوني محوله و تبيين و اجراي ماموريت هاي 
پژوهشكده به كار گيريد. با اين حكم، اشرفي نخستين زني 
است كه از زمان تاسيس پژوهشكده امور اقتصادي، رياست 
آن را برعهده مي گيرد؛ وي مدرك كارشناس��ي ارشد رشته 
علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بين الملل از دانشكده اقتصاد 
وزارت امور اقتص��ادي و دارايي دارد و اكنون نيز در مرحله 
دفاع از پايان نامه دكتراي اقتصاد خود از دانشگاه فردوسي 
مش��هد است. اش��رفي پيش از اين به عنوان مديركل دفتر 
مدل س��ازي و مديريت اطالعات اقتصادي وزار ت اقتصاد و 
رياست گروه »اش��تغال« و گروه »يارانه« دفتر تحقيقات و 
سياس��ت هاي بخش هاي توليدي معاونت ام��ور اقتصادي 
وزارت متبوع در ادوار مختلف ايفاي مسووليت كرده است. 

همچنين نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي در كميته 
تخصصي خاص امور كالن شهر تهران و ساير كالن شهرها، 
رابط وزارت امور اقتصادي و دارايي در كميسيون اقتصادي – 
اجتماعي سازمان ملل متحد )اسكاپ( و دبير دبيرخانه ستاد 
برنامه ششم، عضويت در كميته رقابت پذيري ستاد برنامه 
چهارم توسعه، مسوول گروه پايش طراحي مدل كالنسنجي 
ايران، عضويت در ش��وراي راهبري و دبير كارگروه اقتصاد 
كالن تدوين برنامه شش��م توس��عه در وزارت اقتصاد، دبير 
كميته اقتصاد سبز و عضويت در كميته ملي توسعه چايدار 
س��ازمان حفاظت محيط زيست از ديگر سوابق اجرايي وي 
است. اشرفي همچنين داراي سوابق پژوهشي و آثار علمي 
متعددي اس��ت كه از آن جمله مي توان به مجري و همكار 
طرح هاي پژوهشي شامل؛ آثار سياست هاي تجاري )با تاكيد 
بر سياست هاي ارزي( روي صادرات بخش صنعت، شناسايي 
خدمات بيمه يي قابل ارائه در اقتص��اد ايران و نقش آن در 
ايجاد فرصت هاي ش��غلي جديد، تعيين قيمت حامل هاي 
انرژي، بررس��ي ع��دم تعادل هاي منطقه يي با اس��تفاده از 
شاخص هاي توسعه يافتگي و ارائه راهكارهايي جهت افزايش 
ت��وازن منطقه يي، طراحي مدل كالن س��نجي خزانه داري 
ايران، تدوين نماگرهاي مالي اقتصادي استان هاي كشور و 
بيش از ۱۷ مقاله علمي پژوهش��ي اش��اره كرد. پژوهشكده 
امور اقتصادي كه سابقه تاسيس آن به دهه ۷۰ شمسي بر 
مي گردد، در سال ۱۳۹۰ با مصوبه شوراي عالي اداري دولت 
دهم از اي��ن وزارتخانه جدا و ب��ه وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري منتقل شده بود در اسفندماه ۱۳۹۴ با مصوبه شوراي 
عالي اداري در دولت يازدهم بار ديگر مديريت آن به وزارت 

امور اقتصادي و دارايي برگشت. 

 »مقامات« مشمول ممنوعيت 
به كارگيري بازنشستگان نمي شوند

نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي تصويب كردند كه 
مقامات )س��ران س��ه قوه، معاون اول رييس جمهور، نواب 
رييس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزيران، نمايندگان 
مجلس و معاونان رييس جمهور، استانداران، سفرا و معاونان 
وزيران( مشمول قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان 
نمي ش��وند. ديروز مجلس شوراي اسالمي طرح استفساريه 
تبص��ره ۱ م��اده واح��ده قان��ون ممنوعيت ب��ه كارگيري 
بازنشس��تگان را با ۱۷۰ راي موافق، ۲۲ راي مخالف و يك 

راي ممتنع از ۲۳۸ نماينده حاضر مصوب كردند. 
در موض��وع اي��ن استفس��اريه كه ب��ه تصويب مجلس 
رس��يد، سوال شده است: آيا در تبصره ۱ ماده واحده قانون 
ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان مصوب ۲۰ ارديبهشت 
۱۳۹۵، منظور از مس��تثنا ش��دن مقامات مصرح در ماده 
۷۱ قانون مديريت خدمات كش��وري و همت��رازان آنها، به 
كارگيري افرادي اس��ت كه در زمان بازنشستگي به يكي از 

سمت هاي مذكور انتصاب يا انتخاب مي شوند؟
در پاسخ استفساريه بيان شده كه بله، بازنشستگاني كه 
به واس��طه انتصاب يا انتخاب در يكي از سمت هاي مذكور 
در م��اده ۷۱ قانون مديريت خدمات كش��وري و همترازان 
آنها به كارگيري مي ش��وند، از شمول ممنوعيت اين قانون 
مستثنا هستند و هر سمتي در زمان بازنشستگي يا قبل از 

آن داشتند مالك نيست. 
در ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري آمده است 
كه س��مت هاي ذيل مديريت سياس��ي محسوب شده و به 

عنوان مقام شناخته مي شوند: الف: روساي سه قوه 
ب: معاون اول رييس جمهور، نواب رييس مجلس شوراي 

اسالمي و اعضاي شوراي نگهبان 
ج: وزرا، نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي و معاونان 

رييس جمهور 
د: استانداران و سفرا 

ه: معاونان وزرا 
در ماده واحده قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان 
كه در ارديبهش��ت س��ال ۹۵ تصويب ش��ده آمده است: به 
كارگي��ري افرادي كه در اج��راي قوانين و مقررات مربوطه 
بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند در دستگاه هاي اجرايي 
موضوع م��اده ۵ قانون مديريت خدمات كش��وري و كليه 
دس��تگاه هايي كه به نحوي از انح��اء از بودجه عمومي كل 

كشور استفاده مي كنند، ممنوع است. 
زهرا ساعي نماينده تبريز در مجلس به عنوان طراح اين 
طرح گفت: پس از تصوي��ب قانون ممنوعيت به كار گيري 
بازنشس��تگان، متاس��فانه هنوز ابهاماتي براي دستگاه هاي 
مشمول قانون وجود داشت كه الزم بود شفاف سازي در اين 
راستا انجام شود. وي افزود: ما همواره تالش داريم كه عرصه 
را براي حضور جوانان در مديريت كالن كشور مهيا كنيم و 
در كنار آن نيز از افراد باتجربه و مديريت باال استفاده كنيم، 
درباره اين افراد باتجربه و تخصصي ابهاماتي وجود داشت كه 

نهايتا براي رفع اين ابهام طرح استفساريه را ارائه كرديم. 
محمد صباغيان نماينده يزد نيز در مخالفت با اين طرح 
گفت: م��ا امروز جوانان بيكار زي��ادي داريم كه بايد به كار 
گرفته ش��وند، قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشس��تگان 
تصويب شد كه جوانان در دستگاه هاي اجرايي به كار گرفته 
ش��وند. وي افزود: نظر ما اين است كه از نظر بازنشستگان 
بايد به عنوان مش��اوره استفاده شود نه اينكه آنها دوباره در 
دستگاه ها به كار گرفته شوند. همچنين احمد سالك نماينده 
اصفهان در موافقت با اين طرح استفساريه تصريح كرد: به 
كار گيري جوانان در مديريت هاي مختلف اهميت دارد ولي 
ما بايد از تجارب افراد و تخصص آنان استفاده كنيم و نبايد 

دستگاه ها را از تخصص اين افراد محروم كنيم. 

اخبار

توسعه روابط تجاري و سرمايه گذاري خارجي براي ايران بسيار حايز اهميت است 
چراكه كشور در حال حاضر به شدت به اين دو موضوع نياز دارد. البته تهديدات 

اخير ترامپ در فضاي اقتصادي ريسك ايجاد مي كند. در چنين شرايطي فعاليت هاي 
اقتصادي مخاطره آميز مي شود كه در اين رابطه موضع گيري صحيح ايران مي تواند 
تا حدودي تنش ها را برطرف كند و فضا را براي بهره برداري كشور از فرصت هاي 

اقتصادي پس از برجام آماده كند
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بورس كاال10
 قيمت انواع فلزات در بورس لندن: بررس��ي 
قيمت انواع فلزات در بازار بورس لندن نش��ان مي دهد 
كه طي يك ماه گذشته اين بازار پر نوسان بوده كه در 
اين ميان فلز كبالت ركورددار قيمت ها است. در آخرين 
به روزرساني بازار بورس لندن قيمت هر تن آلومينيوم 
2137 دالر ب��ه ف��روش رفت. بررس��ي قيمت يك ماه 
گذش��ته اين فلز نش��ان مي دهد كه كمترين قيمت در 
30 آگوس��ت )8 ش��هريور( رقم خورده، روند افزايشي 
كم نوسان اين فلز ادامه يافته اما در 18 آگوست قيمت 
اين فلز مس��ير جهشي را تا رس��يدن به رقم 2163.5 
دالر در ه��ر تن ادامه داده اس��ت. همچنين بر اس��اس 
ب��ازار بورس فل��زات لندن قيمت هر ت��ن مس 6405 
دالر معامله ش��د. اين فلز گرانبها طي يك ماه گذشته 
مس��ير كاهشي داشته بطوري كه از 6600 دالر در يك 
ماه گذش��ته به 6404 دالر رسيده است. در آخرين به 
روزرساني سايت بازار بورس فلزات لندن قيمت هر تن 
روي 3133.5 دالر، ه��ر تن نيكل 10هزار و 580 دالر 
و هر تن س��رب 2477.5 دالر و هر تن قلع 20 هزار و 
845 دالر ثبت ش��ده اس��ت. همچنين فلز كبالت 59 
هزار و 500 دالر و فوالد 530 دالر معامله شده است. 
 طال تحت فش�ار نتايج نشست فدرال رزرو: 
برخي تحليلگ��ران اقتصادي بر اي��ن باورند كه قيمت 
طال در روزهاي آينده تحت تاثير فش��ار ناشي از نتايج 
نشس��ت اخير فدرال رزرو امريكا قرار خواهد داش��ت. 
قيمت جهاني طال طي روزهاي گذشته پس از برگزاري 
نشس��ت ف��درال رزرو امريكا و اعالم نتاي��ج آن با افت 
نس��بي روبه رو شده و بار ديگر وارد كانال 1200دالري 
شده است. براس��اس اين گزارش، تحليلگران اقتصادي 
پيش بين��ي مي كنند كه قيمت ط��ال در روزهاي آينده 
همچنان تحت فشار ناشي از نتايج نشست اخير فدرال 
رزرو امريكا قرار خواهد داش��ت. ب��ارت ملك تحليلگر 
ارش��د موسس��ه تي دي اس در اين باره گفت: به نظر 
من قيمت طال در كوتاه مدت با كاهش بيشتري روبه رو 
مي شود. س��طح حمايتي قيمت طال در روزهاي آينده 
1280 دالر اس��ت و سطح مقاومتي آن نيز 1315 دالر 

خواهد بود. 
 كريستوفر لوني تحليلگر برجسته موسسه 
آر بي س�ي نيز تاكيد كرد: بيانيه نشست اخير فدرال 
رزرو امري��كا فراتر از انتظار بازاره��اي بين المللي بوده 
اس��ت. به نظر مي رسد تا زماني كه قيمت طال نتواند به 
بيش از 1350 دالر برسد، روند صعودي قيمت چندان 
پايدار نخواهد بود. فدرال رزرو امريكا اعالم كرده است 
كه احتمال افزايش نرخ بهره تا پايان امسال وجود دارد. 
به نظر مي رس��د بازار طال در ش��رايط كنوني به دنبال 
دس��تيابي به ثبات اس��ت. فدرال رزرو امريكا در پايان 
نشست چهارشنبه نرخ بهره را بدون تغيير حفظ كرده 
ولي نش��ان داده است كه احتمال افزايش يك بار ديگر 

نرخ بهره تا پايان امسال همچنان وجود دارد. 
فدرال رزرو امريكا همچنين قصد دارد برنامه كاهش 
ت��راز مال��ي 4. 2 تريليون دالري خ��ود را از اكتبر آغاز 
كن��د. 11 نفر از 16سياس��ت گذار ف��درال رزرو امريكا 
در اين نشس��ت اعالم كردند كه نرخ بهره در ش��رايط 
كنوني در وضعيت مناس��بي قرار دارد و نيازي به تغيير 
آن نخواه��د بود. برخ��ي تحليلگران ني��ز معتقدند كه 
تنش هاي سياس��ي در عرصه بين الملل��ي به خصوص 
اوضاع كره ش��مالي مي تواند تاثير زيادي بر قيمت طال 
و ساير كاالهاي راهبردي داش��ته باشد. لوني در ادامه 
افزود: تشديد تنش هاي سياسي مي تواند طي روزهاي 
آينده قيمت طال را افزايش دهد ولي اگر تنها بخواهيم 
عوامل كالن اقتصادي را در نظر بگيريم، قيمت طال در 
روزه��اي آينده زي��ر 1300 دالر خواهد بود. ري يونگ 
هو وزير خارجه كره ش��مالي اعالم كرده كه اين كشور 
احتم��ال آزمايش يك بمب هيدروژني در اقيانوس آرام 
را بررسي مي كند. وي تاكيد كرده است كه كره شمالي 
باالتري��ن س��طح تدابي��ر واكنش��ي در تاري��خ را عليه 

اياالت متحده بررسي مي كند. 
 قيم�ت آهن روي نردب�ان گراني: قيمت آهن 
در چند ماه گذش��ته آن قدر باال رفته كه نه تنها باعث 
تش��ديد ركود شده بلكه روند ساخت وساز را با تاخيري 

بيشتر از گذشته روبه رو كرده است. 
 صنعت ساخت وس��از از صنايع اصلي هر كش��ور به 
ش��مار مي رود و طيف گسترده يي از مشاغل، وابسته به 
آن هس��تند. چندي پيش موسسه پژوهشي »بيزينس 
مانيتور« پيش بيني كرده بود صنعت ساخت وساز ايران 
در س��ال2015 م رش��د 1/4درصد را تجربه كند و در 
5س��ال آينده به طور متوسط رشد ساالنه 3/1درصدي 
داش��ته باش��د. با توج��ه به رك��ود حاكم ب��ر صنعت 
ساخت وس��از، نرخ آهن آالت به عنوان مهم ترين بخش 
هزينه هاي س��اختماني در چند ماه گذشته آن قدر باال 
رفت��ه كه نه تنها باعث تش��ديد ركود ش��ده بلكه روند 
ساخت وس��از را با تاخيري بيشتر از گذشته روبرو كرده 
است به صورتي كه فعاالن حوزه ساخت وساز از افزايش 
50 تا 60 درصدي نرخ آهن آالت كشور خبر مي دهند. 
به گزارش مهر، كارشناس��ان دلي��ل اين افزايش نرخ را 
صادرات س��نگ آهن خام به كش��ورهاي ديگر، افزايش 
نرخ جهاني آهن و قطع صادرات آهن از مقصد چين به 

ديگر كشورهاي جهان عنوان مي كنند. 
قيم�ت  تعيي�ن  از  كش�اورزان  اس�تقبال   
تضمين�ي ذرت: مع��اون بازرگان��ي داخلي ش��ركت 
پش��تيباني امور دام از آغاز عرضه ذرت دانه يي اس��تان 
كرمانشاه در قالب گواهي سپرده كااليي در بورس كاال 
خبر داد و گفت: كشاورزان از اين طرح بسيار استقبال 
كرده اند. عباس والوزي در گفت وگو با مهر اظهار داشت: 
با مش��اركت شركت پشتيباني امور دام با بورس كاالي 
ايران و در راستاي اجراي مصوبه هيات دولت مبني بر 
معامله ذرت توليدي كل كش��ور در بورس كاالي ايران 
در قالب سياس��ت قيمت تضميني، عرضه ذرت دانه يي 
اس��تان كرمانش��اه در قالب گواهي س��پرده كااليي در 
بورس كاالي ايران آغاز شد. وي افزود: به اين ترتيب در 
راستاي اجراي اين سياست، جمع آوري ذرت كشاورزان 
اس��تان كرمانشاه آغاز ش��د به طوري كه كشاورزان اين 
اس��تان، ذرت توليدي خود را ب��ه انبارهاي مورد تاييد 
ب��ورس كاال تحويل داده تا بعد از فروش محصول روي 
تابلوي بورس، پ��ول حاصل از فروش محصول را ظرف 
3 روز كاري درياف��ت كنن��د؛ اين در حالي اس��ت كه 
مابه التفاوت قيمت كش��ف شده در بورس كاال با قيمت 
خريد تضميني بعد از تخصيص اعتبار از سوي شركت 

پشتيباني امور دام به كشاورز پرداخت مي شود. 
اين مق��ام مس��وول از رضايت كامل و اس��تقبال 
كش��اورزان از اجراي سياس��ت قيمت تضميني ذرت 
خبر داد و گفت: اجراي سياس��ت قيمت تضميني در 
دوسال گذش��ته رضايت كامل كشاورزان را به دنبال 
داش��ته اس��ت زيرا هم باعث جلب رضايت كشاورزان 
از نظر س��رعت عمل در پرداخت وجه ش��ان ش��ده و 
هم مشاركت بخش خصوصي و نيز كاهش هزينه هاي 

دولت را به دنبال داشته است. 

بازار كاال

حامد سلطاني نژاد مطرح كرد

»واسطههايخوب«بازيگرانجديدبورسكاال
بزرگان بازار به دنبال بهره مندي از فرصت هاي تاالر نقره اي هستند

گروه بورس |
ب�ورس كاال را مي ت�وان فرصت�ي براي 
رقابت شفاف دانس�ت. در واقع بورس كاال 
ابزاري است كه به كشف قيمت محصوالت 
كم�ك مي كند. به عن�وان مثال بورس كاال 
در رين�گ صادرات�ي خود س�ال گذش�ته 
2.7ميلي�ون ت�ن س�نگ آه�ن را خريد و 

فروش كرد. 
به گزارش»تعادل« حامد س�لطاني نژاد، 
مديرعام�ل ب�ورس كاالي اي�ران معتق�د 
اس�ت، بورس كاال مي توان�د نقش تناوب و 
اس�تمرار را در بازار ايفا كن�د. ضمن آنكه 
بحثي تعريف ش�ده و آن زماني اس�ت كه 
اگ�ر پايين دس�تي ب�ه دليل رك�ود يا هر 
موض�وع ديگ�ر نمي خواهد خريد داش�ته 
باشد، حال چه كسي بايد سمت خريد قرار 
گيرد؟ پيش�نهاد ما در اين باره آن اس�ت 
كه صندوق هاي كااليي تش�كيل شود. بعد 
از بح�ران 2۰۰۸ ك�ه پاي�ه آن اوراقي بود، 
دني�ا به ح�وزه داراي�ي و كاال توجه كرد و 
اگ�ر قرار اس�ت از اين پس كاال ي�ا اوراقي 
منتش�ر ش�ود بايد پاي�ه آن اوراق دارايي 
باش�د. درحال حاض�ر صندوق هاي كااليي 
در حال رونق در دنيا هستند. صندوق هاي 
كااليي به م�ردم گواهي داده كه چه مقدار 
پ�ول گرفت�ه و در ازاي آن يك ورق بهادار 
به آنه�ا مي دهد. ب�ا جم�ع آوري و تجهيز 
كردن اين پول ها، آنها را صرف خريد اوراق 
مبتن�ي ب�ر كاال مي كنن�د. اوراق مبتني بر 
كاال گواهي سپرده است. گواهي سپرده به 
اين مفهوم اس�ت كه كاالي�ي به انبار مورد 
پذيرش بورس رفته و ديپازيت ش�ده و به 
جاي آنكه آن كاال مورد معامله قرار بگيرد، 
اسنادش جابه جا ش�ود. در اين زمان است 
كه اش�خاصي وارد بازار مي شوند كه دنبال 
تحوي�ل گرفت�ن كاال نب�وده اما ب�ه دنبال 
خريد و فروش آن هستند. در واقع به آنها 
واس�طه هاي خوب گفته مي ش�ود. هدف از 
اين كار استمرار و در اختيار داشتن بازيگر 
سمت عرضه و تقاضا اس�ت. بازيگر سمت 
نيس�تند  مصرف كنندگان  هميش�ه  تقاضا 
گاه�ي همين واس�طه هاي مفيد هس�تند 
ك�ه تح�ت نظارت برخ�ي قواني�ن فعاليت 

مي كنند. 
براساس اين گزارش، مديرعامل شركت 
بورس كاال گفت وگويي را انجام داده كه در 

زير مي خوانيد. 
  

درحال حاضر در چه حوزه هايي از بورس 
كاال بيشترين دادوستدها انجام مي شود؟

در سال هاي اخير با بهره برداري از پروژه هاي 
مختلف، مي توان گفت يك بازار خوب در حوزه 
فوالد ش��كل گرفته اس��ت. اما همچن��ان نكته 
موج��ود در اي��ن ميان بحث قيم��ت در صنعت 
فوالد ايران اس��ت. به طوري ك��ه ميان صنايع 
باالدس��تي و پايين دس��تي در ح��وزه قيمت ها 
اخت��الف نظرهاي��ي وج��ود دارد. برخي معتقد 
هس��تند زماني كه قيمت ه��اي جهاني افزايش 
پي��دا مي كن��د، چون فرص��ت ص��ادرات براي 
توليدكنندگان ما به وي��ژه توليدكنندگان ورق 
و ش��مش ايجاد مي ش��ود، تصميم به صادرات 
گرفته و منفعت آن شامل سهام داران و خود آن 
ش��ركت ش��ود چراكه برخي از فرصت ها ممكن 

است، تكرار نشدني باشد. 
در واقع اين موضوع ب��ه منزله فرصتي براي 
توسعه در صنايع باال دستي مي بينند. اما صنايع 
پايين دستي نيز معتقد هستند؛ اگر قيمت هاي 
جهاني افزايش پيدا مي كند ما نبايد قيمت هاي 
داخلي را متناسب با قيمت هاي جهاني افزايش 
دهيم چراكه ما داراي مزيت نس��بي در صنعت 
ف��والد هس��تيم و هدف گ��ذاري اين ب��وده كه 
صنايع پايين دس��تي تشويق شوند و يك مزيتي 
براي آنه��ا در نظر گرفته ش��ود. همچنين آنها 

مي گويند، اگر دنبال اش��تغال هستيم، اشتغال 
در صنايع پايين دستي محقق مي شود. هر چند 
دوستان باالدس��تي نيز معتقدند در صنايع باال 
دس��تي نيز اش��تغال وج��ود دارد. اين بحث در 
جلس��ه اخيري كه با مهن��دس نعمت زاده وزير 
وقت صنعت، معدن و تجارت داشتيم نيز مطرح 
ش��د. اما در اين ميان نظر بنده بر اين است كه 
بايد اجازه دهيم قيمت واقعي در بورس كش��ف 
ش��ود. در واقع كاركرد بورس نيز همين اس��ت. 
هر چند سيستم بورس بر مبناي مزايده تعريف 
ش��ده، البته ما مناقصه را نيز در بورس طراحي 
كرده ايم و ان ش��اءاهلل به زودي پس از تصويب و 

ابالغ سازمان بورس اجرايي خواهد شد. 
اين راهكار مي تواند مانند س�لف موازي 

باشد؟
خوش��بختانه در س��لف م��وازي موفق عمل 
ش��ده بطوري كه س��ال گذش��ته حدود 5هزار 
ميليارد تومان معامله س��لف موازي داش��ته ايم. 
در واقع يك مطالعه و بررس��ي روي ش��يوه هاي 
جديد انجام و س��پس به مرحله اجرا مي رس��د. 
در روش خريد دين نيز صنايع پايين دستي كه 
خواه��ان خريد كاال بوده اما پول ندارند بر س��ر 
خريد كاال مديون مي شوند به صنايع باالدستي. 

دين صنايع پايين دس��تي به باالدستي مي تواند 
در بورس به فروش رفته و صنايع باال دستي به 
نوعي تامين مالي انج��ام دهند. اين موضوع در 
بورس كاال ديده ش��ده و به نوع��ي تامين مالي 
خريداران بوده با استفاده از اوراقي كه در بورس 
منتش��ر مي ش��ود. البته اين موض��وع الزاماتي 
همچ��ون رتبه بندي، ضمانت ه��اي خريداران را 

دارد كه در قالب استاندارد قابل انجام است. 
آيا ف�والد مباركه ورق كمتر از 2 ميل را 

در بورس عرضه مي كند؟
ف��والد مبارك��ه ورق 2 و زي��ر 2 ك��ه مورد 
اختالف دوس��تان سنديكا و دوس��تان فوالدي 
اس��ت را عرض��ه مي كن��د. جالب اس��ت بدانيد 
امس��ال صادرات اين نوع ورق به صفر رس��يده 
اس��ت. يعني 300هزار تن عرضه فوالد مباركه 

امسال در بورس افزايش پيدا كرده است. 
بخ��ش قاب��ل توجه��ي از اي��ن 300 ه��زار 
ت��ن درخص��وص ورق ه��اي خاصي اس��ت كه 
مورد مناقش��ه قرار دارد. همچني��ن با توجه به 
صحبت هايي ك��ه درباره دامپين��گ مطرح بود 
بايد گفت كه رين��گ صادراتي نيز مكان خوبي 
اس��ت براي آنكه مشخص شود، دامپينگ اتفاق 
افتاده است يا خير. عرضه محصوالت در رينگ 
صادراتي باعث مي ش��ود تا عرضه كننده از اتهام 
خارج ش��ده و هم مصرف كننده با خيالي آسوده 
خريد خود را در مقايس��ه با قيمت هاي جهاني 
انج��ام مي ده��د. اما باي��د يك نكت��ه را نيز در 
نظر داش��ت كه در بازار جهان��ي وقتي بازاريابي 
انجام مي شود اينگونه نخواهد بود كه با يك بار 
عرضه مشتري كاال خريداري كرده و برود، بلكه 
خريدار به دنبال استمرار عرضه است. از سويي 
ديگر بازاريابي بين المللي نيز كار آساني نيست. 
اگ��ر ما در داخل با بازاري مواجه باش��يم كه به 
صورت مس��تمر از ما تقاضاي كاال داشته باشد 
بس��يار خوب اس��ت اما با روش خريد نامنظم، 
بازار ش��كل نمي گيرد. در نتيج��ه صنايع بعضا 
باالدس��تي ترجيح مي دهد ب��ه اقيانوس جهاني 
متصل ش��ده و بازار بزرگ تري داشته و تعهدات 

بلندمدت براي خود ايجاد كنند. 
نقش ب�ورس كاال در چش�م انداز ۱۴۰۴و 
صادرات بخش�ي از ۵۵ ميلي�ون تن فوالد 

توليد شده چيست؟
بورس كاال مي تواند نقش تناوب و اس��تمرار 
را در ب��ازار ايفا كند. ضم��ن آنكه بحثي تعريف 
ش��ده و آن زماني اس��ت كه اگر پايين دس��تي 
ب��ه دليل ركود يا هر موض��وع ديگر نمي خواهد 
خريد داشته باش��د، حال چه كسي بايد سمت 
خريد قرار گيرد؟ پيش��نهاد م��ا در اين باره آن 
اس��ت كه صندوق هاي كااليي تش��كيل ش��ود. 

بع��د از بح��ران 2008 كه پاي��ه آن اوراقي بود، 
دني��ا به حوزه داراي��ي و كاال توجه كرد و گفت 
اگر قرار اس��ت از اين پس كاال يا اوراقي منتشر 
ش��ود بايد پايه آن اوراق دارايي باش��د. درحال 
حاضر صندوق هاي كااليي در حال رونق در دنيا 
هس��تند. صندوق هاي كااليي ب��ه مردم گواهي 
داده ك��ه چ��ه مقدار پول گرفت��ه و در ازاي آن 
ي��ك ورق بهادار به آنها مي ده��د. با جمع آوري 
و تجهيز ك��ردن اين پول ها، آنها را صرف خريد 
اوراق مبتني ب��ر كاال مي كنند. اوراق مبتني بر 
كاال گواهي س��پرده است. گواهي سپرده به اين 
مفهوم اس��ت كه كااليي به انب��ار مورد پذيرش 
بورس رفته و ديپازيت ش��ده و به جاي آنكه آن 
كاال مورد معامله قرار بگيرد، اس��نادش جابه جا 
ش��ود. در اين زمان است كه اشخاصي وارد بازار 
مي شوند كه دنبال تحويل گرفتن كاال نبوده اما 
به دنب��ال خريد و فروش آن هس��تند. در واقع 
به آنها واس��طه هاي خوب گفته مي شود. هدف 
از اين كار اس��تمرار و در اختيار داش��تن بازيگر 
س��مت عرضه و تقاضا است. بازيگر سمت تقاضا 
هميش��ه مصرف كنندگان نيستند گاهي همين 
واسطه هاي مفيد هستند كه تحت نظارت برخي 

قوانين فعاليت مي كنند. 

آيا ممكن است واسطه غير مفيد داشته 
باشيم؟

واس��طه غيرمفي��د در ب��ورس وج��ود ندارد 
اما ممكن اس��ت، رخ دهد. كس��اني كه كااليي 
را احت��كار ك��رده و س��پس آن را مي فروش��ند 
واسطه هاي غيرمفيد هستند. بحث ما اين است 
اگر قرار اس��ت واس��طه يي فعاليت كند بايد در 
چارچ��وب قوانين و تحت نظ��ارت فعاليت و در 

يك بازار آزاد اما شفاف فعاليت كند.
 وضعي�ت فعل�ي س�نگ آهن در بورس 

چگونه است؟
زمان زيادي اس��ت كه در رين��گ صادراتي 
س��نگ آهن فع��ال هس��تيم. ب��ه عن��وان مثال 
س��ال گذش��ته بيش از 2 ميليون تن صادرات 
س��نگ آهن از بورس صورت گرفت. اين ميزان 
را 2 ال��ي 3 ش��ركت عرضه كردن��د. اما در بازار 
داخل نكته  مهم براي س��نگ آهن آن اس��ت كه 
در كش��ور ما ب�رخالف كش��ورهاي دي�گر دن�يا 
سنگ آهن ب�ر مبناي نرخ گذاري و تعيين قيمت 
توسط نهادهاي مربوط صورت مي پذيرد. نتيجه 
اين سياست آن خواهد بود كه بعد از چند سال 
سنگ آهني ها به فوالدس��ازها تبديل مي شوند. 
 كمااينك��ه اي��ن موض��وع در حال حاض��ر قابل 

رويت است. 
ن��گاه در اي��ن زمينه ناش��ي از قيمت گذاري 
يا يك ش��يوه ف��روش بر مبناي قرار داد اس��ت 
ك��ه مزيتي براي صاحبان س��نگ آه��ن ايجاد 
ك��رده تا به س��مت صنايع پايين دس��تي بروند. 
ام��ا هر كنش��ي يك واكن��ش به هم��راه دارد. 
پايين دس��تي ها ني��ز مي گويند اگر اي��ن اتفاق 
درح��ال وقوع اس��ت باي��د حركت��ي در جهت 
خنثي س��ازي آن انجام شود. نتيجه آن مي شود 
ك��ه امروز در كش��ور رخ داده اس��ت. به اعتقاد 
بن��ده پ��س از مدت��ي ديگر س��نگ آهني براي 
خريد وجود نداش��ته باش��د. دود اي��ن اتفاق به 
چش��م طرح ها و پروژه هايي م��ي رود كه متكي 
بر خريد س��نگ آهن طراحي شده اند. در نتيجه 
اين طرح ها نيز قدرت رقابتي خود را از دس��ت 
داده و مجبور هستند سنگ آهن وارداتي بخرند. 
ي��ك زمان تمركز صنايع به س��متي مي رود كه 
كجا محصول با قيمتي پايين تر از قيمت جهاني 
وج��ود دارد تا از آن اس��تفاده كنن��د. اما گاهي 
تمركز صنايع به س��متي است كه فناوري خود 
را ب��ه روز كرده تا به قيمت تمام ش��ده كمتري 
دس��ت پيدا كنند. اين موض��وع تفاوت ميان 2 
نگرش اس��ت. درح��ال حاضر بيش��ترين تعداد 
بورس هاي كااليي در چين است زيرا چين يكي 
از بزرگ ترين مصرف كنندگان كاال در دنياس��ت 
در نتيج��ه مي تواند تعيين كننده قيمت باش��د. 
جالب است كه براي كاالهايي نظير ميلگرد و... 
ابزاره��اي مالي تعريف كرده اس��ت كه در نگاه 

نخست ممكن است دشوار به نظر برسد. 
س�نگ آهن صادر ش�ده به چ�ه صورت 

بود؟
س��نگ آهن هاي دانه بندي  بود كه جزو مواد 
اوليه محسوب مي ش��ود. اين محصول مشمول 
م��اده 37 قانون رف��ع موانع توليد اس��ت. البته 
برخي از دوس��تان سنگ آهني يا توليد كنندگان 
م��اده اوليه اظه��ار مي كردند اي��ن محصول در 
داخل جذب نمي ش��ود. معيار اينكه محصول در 
بازار داخل جذب مي شود يا خير بورس كاالست. 
يعني گفته مي شود اگر ماده اوليه در بورس كاال 
عرضه و خريداري نش��ود آن موقع توليد كننده 
مي توان��د محصول خود را ب��دون عوارض صادر 
كن��د در غير اين ص��ورت براي ص��ادرات بايد 
ع��وارض پرداخت كند. البته ت��ا جايي كه بنده 
اطالع دارم امس��ال عوارض صادرات سنگ آهن 

صفر وضع شده است.
 صحبت هايي درباره آلومينيوم مطرح است، 

لطفا كمي درباره اين حوزه توضيح دهيد؟
بح��ث آلوميني��وم از اينج��ا آغ��از ش��د، با 

خصوصي س��ازي آلومينيوم المهدي، عرضه آنها 
در بورس كاهش ياف��ت. در نتيجه ايرالكو تنها 
ماند و معتقد بود ش��ركت رقيب به نحو ديگري 
در بازار خارج از بورس فعاليت داشته و محصول 
خود را مي فروش��د. درنتيجه در خواست اصالح 
قيم��ت پايه را داد. براي اين موضوع قيمت پايه 
اصالح و فروش اين ش��ركت از س��ر گرفته شد. 
با افزاي��ش قيمت فل��زات آلوميني��وم نيز يك 
جهش خوبي داش��ت. بنده فك��ر مي كنم حتي 
اگر آلومينيوم المهدي در بورس حضور داش��ت 
امروز سود خوبي به دست آورده بود. زماني كه 
فروش بر پايه قراردادهاي 2جانبه باش��د ديگر 
نمي ت��وان از تالطم هاي جهاني بهره مند ش��د. 
البته درحال حاضر المهدي براي حضور تمايل 
پيدا كرده و گفته است در قالب قبض انبار كاال 
عرضه كن��د. بطور كلي در حوزه آلومينيوم فراز 

و نش��يب زيادي به دليل خصوصي سازي وجود 
داشته و صنايع پايين دستي كمي اذيت شدند 
اما در حال حاضر يك روند مستمر در اين حوزه 
وجود دارد و پيش بيني ه��ا حاكي از ادامه اين 
روند است. اميدوار هستيم ديگر عرضه كنندگان 

را در هر قالبي داشته باشيم. 
آي�ا در زمينه س�رب و روي نيز فعاليت 

داريد؟
در ح��وزه س��رب و روي فعالي��ت خيلي كم 

است. 
چرا فعاليت كم است؟

س��رب و روي كاموديتي ارزشمندي در دنيا 
اس��ت، اما در ايران كمي فعاليت كم بوده است. 
البته با راه اندازي معدن مهدي آباد شايد شرايط 
تغيي��ر كن��د زيرا دوس��تان در مهدي آب��اد نيز 
عالقه مند به حضور در بورس هس��تند. شركت 
توس��عه معادن روي ني��ز از نظ��ر ذخاير كمي 
مش��كل داش��ته و براي تامين به سمت تركيه 
رفته  است. به نظر مي رسد بورس محفل خوبي 
براي قيمت گذاري اين حوزه است، زيرا سرب و 
روي در بورس لندن قيمت پايه داشته و كاربرد 
آنها روز به روز درحال افزايش اس��ت. اما شرط 
مهم آن اس��ت كه اين حوزه به دوران اوج خود 
بازگردد. استمرار در بازار باعث شكل گيري يك 
بازار كااليي مي ش��ود كه و اتفاقات خوبي را به 
همراه خواهد داشت. ثبات بازار موضوعي بسيار 

مهم است. 
بطور كلي نقش ب�ورس كاال در صادرات 

چيست؟
در حوزه صادرات بحث كش��ف قيمت مطرح 
اس��ت. خريداران خارجي بس��ياري را داريم كه 
در بورس كاال ثبت شده اند كه عمدتا خريداران 
س��نگ آه��ن، گوگ��رد و برخ��ي محص��والت 
فرآورده هاي نفتي هس��تند و واقعا رقابت انجام 
مي ش��ود. اما چون باي��د پول خ��ود را به ريال 
تبديل كنند با مشكل همراه هستند. ما درصدد 
توسعه رينگ صادراتي هس��تيم. اما اين رينگ 
باي��د با كمك بورس ها توس��عه يابد. با 2 بورس 
مذاكرات اوليه در اين باره انجام ش��ده است. اما 
بطور كلي كار بسيار سختي است. هدف گذاري 
م��ا اين اس��ت ك��ه از جابه جاي��ي بي رويه پول 
جلوگي��ري كني��م. زيرا جابه جاي��ي پول هزينه 
دارد. در واق��ع بورس خالص س��ازي معامالت را 
انجام مي دهد. نكته مهم آن اس��ت كه خيلي از 
توليدكنندگان ايراني كه ب��ا مازاد توليد مواجه 
هس��تند در ب��ازار رقابت مي كنن��د. اين رقابت 
منفي باعث مي شود كاالي توليدي در كشور با 

قيمت پايين در اختيار خارجي ها قرار گيرد. اما 
وقتي معام��الت در بورس اتفاق افتد همه بازي 

يكديگر را مي بينند. 
تنوع محصوالت ارائه شده در بورس كاال 
به چه صورت اس�ت؟ آيا قصد اضافه كردن 

محصوالت ديگري به بورس را داريد؟
محصوالت عرضه ش��ده در بورس بايد داراي 
برخي ويژگي ها باشند. به عنوان مثال محصوالت 
واسطه توليد باشند، مانند محصوالت فوالدي يا 
پتروشيمي. اين محصوالت يا قيمت هاي جهاني 
داش��ته يا اينكه كاالي واسطه يي بوده كه براي 
توليد صنايع پايين دس��تي مورد اس��تفاده قرار 
مي گيرن��د اما محص��والت كش��اورزي نيز جزو 
محصوالت بورس��ي محسوب مي ش��وند. عموما 
قيمت گ��ذاري محصوالت كش��اورزي به دليل 
آنكه بر معيش��ت مردم اثرگذار است به سازوكار 

بورس سپرده مي شود. 
جالب اس��ت بدانيد حتي آب پرتقال هم در 
ب��ورس در قال��ب قرارداده��اي بلندمدت مورد 
معامله قرار مي گي��رد. در واقع آب پرتقال طي 
قراردادهاي بلندمدت مورد معامله ش��ده و تنها 
كش��ف قيمت آن در بورس انجام مي ش��ود. به 
طور كلي هر كااليي كه مش��تريان زيادي دارد، 
مي تواند وارد بورس ش��ود البت��ه دارو در ايران 

جزو محصوالت بورسي نيست.
در اي��ران محصوالت كش��اورزي ي��ك بازار 
270هزارميليارد تومان��ي در اختيار دارد كه از 
اين ميزان حداق��ل بين 50 تا 100هزارميليارد 
تومان آن كاالهايي است كه مي تواند در بورس 
مورد معامله قرار بگيرد. در واقع كاالهاي با دوام 
مانند گندم، ش��كر، جو، س��ويا و... مي توانند در 
بورس معامله ش��ود. در نتيجه بازار كش��اورزي 

بازار بزرگي است. 
ابزاره��اي مالي كمك مي كنند تا براي آينده 
برنامه ريزي داش��ته باش��يم. به عنوان مثال در 
حوزه مس��كن به دنبال طراحي ابزاري هستيم 
تا براس��اس آن بتوان متر متر مسكن خريداري 
كرد و هر زمان كه به 80 متر رس��يد بتوان يك 
آپارتم��ان 80 متري تحويل گرفت. اين موضوع 
مي توان��د به تجهي��ز منابع براي خ��روج بخش 
مسكن از ركود نيز كمك كند. متاسفانه در بازار 
مس��كن نمي توان با پول خرد عرض��ه يا تقاضا 
ايجاد كرد اما بورس به دنبال ايجاد ابزاري براي 
اين موضوع اس��ت. البته بازار مس��كن در ايران 
بس��يار سنتي اس��ت.ما به عنوان بورس كاال در 
اين موضوع جدي هستيم اما همانطور كه گفتم 
بازار در اين زمينه بس��يار س��نتي است. الزم به 
ذكر است؛ اين موضوع در سكه نيز با ايجاد آتي 

سكه انجام شد. 

همكاري بورس كاال با ديگر س�ازمان ها 
همچ�ون فراب�وس و اوراق بهادار و س�اير 

صنايع مختلف به چه صورت است؟
زمينه فعاليت بورس ها تفكيك ش��ده است. 
دلي��ل اصل��ي ايج��اد بورس ه��اي مختلف نيز 
آن اس��ت كه هر بورس��ي به صورت تخصصي 
حوزه ه��اي مختلف را پوش��ش داده و منجر به 

توسعه آن حوزه شود. 
ب��ه عن��وان مث��ال اگ��ر فراب��ورس نب��ود، 
ش��ركت هاي كوچك و متوسط تا اين اندازه در 
فرابورس حضور نداشتند. همچنين حوزه كاري 
ب��ورس انرژي مربوط به حامل هاي انرژي مانند 
برق و سوخت است.حوزه بورس كاال نيز حوزه 
بسيار وسيعي از كاموديتي ها را در بر مي گيرد. 
در ارتب��اط ب��ا همكاري ني��ز بايد گف��ت؛ اگر 
تجربه يي در اختيار باشد در نشست ها مشترك 
ميان بورس ها مطرح مي ش��ود. ما تقريبا در هر 

صنعتي با بازيگران آن ارتباط داريم.
به عنوان مثال در حوزه مرغ و طيور، جوجه 
ي��ك روزه و تخم مرغ هر كدام بازيگران خاص 
خ��ود را دارد و مي طلب��د ك��ه ب��ورس كاال با 
آنها در ارتباط باش��د. در ب��ورس كاال هر هفته 
ميزهاي تخصصي ايجاد مي شود كه جمع بندي 
و تصميمات��ي براي حوزه ه��اي مختلف در آنها 
ص��ورت مي گيرد. س��عي م��ا بر اين اس��ت كه 
در اين ميزه��اي تخصصي مالحظ��ات صنايع 
مختلف ديده ش��ود. در واقع ب��ه عنوان اپراتور 

بازار بايد دغدغه هاي صنايع را بدانيم.
و  ارزي  مش�تقه  ب�ازار  درخص�وص   
ص�ورت  اقدامات�ي  چ�ه  آن  راه ان�دازي 

پذيرفته است؟
بل��ه، در واقع بازارهاي مش��تقه ارز فرصتي 
را براي مديريت ريس��ك فراه��م مي كند. بايد 
به اين نكته توجه داش��ت كه؛ س��رمايه گذاري 
خارج��ي بدون بازار مش��تقه ارز چندان محقق 
نخواهد شد. بايد اين موضوع شكل بگيرد البته 
يكي از ملزومات آن تك نرخي شدن ارز است. 
همچني��ن بايد ب��ازار بين بانك��ي ارز نيز ايجاد 
شود. ما به عنوان بورس كاال آمادگي راه اندازي 

آن را در اختيار داريم.
جالب اس��ت بداني��د بزرگ تري��ن بازارهاي 
ارز دنيا نيز در بورس كاال هس��تند. كشورهاي 
درحال توسعه مانند تركيه، روسيه و... سال هاي 
گذشته بازار مش��تقه ارزي را راه اندازي كردند، 
متاس��فانه اين بازار در ايران هنوز ايجاد نش��ده 
است درحالي كه يكي از مطالبات جدي تجار و 

توليدكنندگان به شمار مي رود.

خريداران خارجي بسياري را داريم كه در بورس كاال ثبت شده اند كه عمدتا 
خريداران سنگ آهن، گوگرد و برخي محصوالت فرآورده هاي نفتي هستند و واقعا 

رقابت انجام مي شود. اما چون بايد پول خود را به ريال تبديل كنند با مشكل همراه 
هستند. ما درصدد توسعه رينگ صادراتي هستيم

                                                                                                      

جالب است بدانيد بزرگ ترين بازارهاي ارز دنيا نيز در بورس كاال هستند. كشورهاي 
درحال توسعه مانند تركيه، روسيه و... سال هاي گذشته بازار مشتقه ارزي را راه اندازي 

كردند، متاسفانه اين بازار در ايران هنوز ايجاد نشده است درحالي كه يكي از 
مطالبات جدي تجار و توليدكنندگان به شمار مي رود

                                                                                                      

محصوالت عرضه شده در بورس بايد داراي برخي ويژگي ها باشند. به عنوان 
مثال محصوالت واسطه توليد باشند، مانند محصوالت فوالدي يا پتروشيمي. اين 

محصوالت يا قيمت هاي جهاني داشته يا اينكه كاالي واسطه  اي بوده كه براي توليد 
صنايع پايين دستي مورد استفاده قرار مي گيرند اما محصوالت كشاورزي نيز جزو 

محصوالت بورسي محسوب مي شوند. عموما قيمت گذاري محصوالت كشاورزي به 
دليل آنكه بر معيشت مردم اثرگذار است به سازوكار بورس سپرده مي شود
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 اب�اغ حكم ش�هردار جديد اصفهان ت�ا پايان 
هفته-اصفهان| رييس ش��وراي اس��امي ش��هر اصفهان 
با اش��اره به اينك��ه هنوز حكم تعدادي از ش��هرداران مراكز 
اس��تان ها صادر نشده اس��ت، افزود: با پيگيري هاي شوراي 
پنجم قول اباغ حكم شهردار اصفهان تا آخر هفته را داده اند.  
معين افزود: ش��هرداراني كه تاكنون حكم خود را گرفته اند، 
سابقه ش��هرداري داشته اند. قدرت اهلل نوروزي اوايل شهريور 
در راي گيري رسمي به عنوان منتخب اين شورا براي تكيه 
زدن بر كرسي رياست شهرداري اصفهان انتخاب شده بود. 

 ت�ردد 18 هزار نفر ار مرز مهران از آغاز محرم- 
ايام| مدير پايانه مرزي مه��ران از تردد 18هزار نفر از مرز 

مهران در دو روزهاي اول و دوم محرم خبر داد. 
كامران بختياري اظهار كرد: با شروع ماه محرم و عاقه 
مردم براي حضور در بين الحرمي��ن و انجام عزاداري براي 
امام حسين)ع( تردد از اين مرز افزايش چشمگيري داشته 
و در روز گذش��ته بيش از 8 هزار نفر زائر از اين مرز تردد 
كرده اند. وي با بيان اينكه مرز مهران امن ترين مرز كش��ور 
اس��ت، افزود: تمام امكان��ات براي تردد زائ��ران عتبات به 
خصوص در ايام محرم مهيا شده است. بختياري با تاكيد بر 
اينكه تمام گيت هاي مرز مهران براي ترد زائران و مسافران 
فعال است و در اين زمينه مشكلي نداريم، تصريح كرد: به  
هيچ  عنوان اجازه خروج بدون رواديد قانوني از اين مرز داده 
نمي ش��ود. وي گف��ت: در روز اول محرم نيز 10هزار نفر از 

اين مرز تردد كرده اند. 
 كمبودي در بازار مرغ و تخم  مرغ زنجان نداريم-

زنجان| نايب رييس اتحاديه مرغ و تخم مرغ فروشان زنجان با 
اش��اره به وجود ثبات در بازار مرغ اظهار كرد: انتظار افزايش 

قيمت در روزهاي آينده يا كمبود اين محصول را نداريم. 
س��يدناصر موس��وي اظهار كرد: در ماه گذش��ته شاهد 
بروز نوس��اناتي در بازار مرغ بودي��م و هم اكنون قيمت بازار 
به عدد متعادلي رس��يده و كمبودي نيز براي عرضه در ماه 
مح��رم نداريم و به مقدار تقاضا توليد مي ش��ود. وي تصريح  
كرد: اميدواريم با ش��رايط موجود اي��ن روند با ثبات در بازار 
در ماه هاي آينده نيز مش��اهده ش��ود و قطعا در اين شرايط 
نه توليدكننده و نه مصرف كننده دچار ضرر و زيان نخواهند 
شد و اميدواريم تدابير اتخاذ شده اين روند ادامه دار باشد. اين 
فعال صنفي با اشاره به اينكه هم اكنون كمبودي در بازار مرغ 
و تخم مرغ استان مشاهده نمي شود، خاطرنشان  كرد: درحال 
حاضر قيمت هر كيلوگرم گوشت مرغ 6750 تومان است كه 

قيمت معقولي به نظر مي رسد. 
 كش�ف و معدوم س�ازي 1۹ ت�ن فرآورده ه�اي 
غيربهداش�تي دام و طي�ور- خمي�ن| رييس ش��بكه 
دامپزش��كي خمي��ن از كش��ف و معدوم س��ازي 1۹ت��ن 
فرآورده هاي غيربهداش��تي دام و طيور در خمين خبر داد. 
رييس ش��بكه دامپزش��كي خمين گفت: طي س��ال جاري 
تاكنون 1۹تن فرآورده خام غيربهداش��تي دام و طيور طي 
11هزار بازديد از مراكز توليد، عرضه و توزيع اين محصوالت 
در خمين كشف و معدوم شد.  علي اصغر حمزه لويي ضمن 
بيان اينكه از اقدامات مهم و اساسي شبكه دامپزشكي نظارت 
بر بهداش��ت فرآورده هاي خام دامي اس��ت، اظه��ار كرد: از 
ابتداي سال جاري تا پايان شهريور ماه ۹00هزار قطعه طيور 
و 8 هزار راس دام س��بك و س��نگين در شهرستان خمين 
كشتار و دو هزار و 750كيلوگرم فرآورده خام گوشتي سالم 
اس��تحصال شده اس��ت. وي بيان كرد: از اين مقدار فرآورده 
خام دامي، دو هزار و ۲50تن گوشت مرغ و ۴۹7تن گوشت 

قرمز بوده است. 
 پيش بيني برداش�ت ۲۲۰ هزار تن سيب در 
دماوند-دماون�د| مدير جهاد كش��اورزي شهرس��تان 
دماوند با اش��اره به توليد 8 درصد س��يب كشور در اين 
شهرستان گفت: پيش بيني مي كنيم ۲۲0هزار تن سيب 
در سال جاري در دماوند برداشت شود. هادي طهراني پور 
ديروز با بيان اينكه شهرس��تان دماوند 3دوره در توليد 
محصول سيب عنوان نمونه كشوري را به خود اختصاص 
داده است، گفت: در اين شهرستان بالغ بر ۹11۲هكتار 
باغات بارور داريم كه از اين ميزان اراضي بالغ بر 6800 
هكتار به كشت س��يب اختصاص يافته و حدود ۲0نوع 
سيب تجاري با كيفيت ملي و جهاني در اين باغ ها توليد 
مي ش��ود. وي گفت: از اين مق��دار 1000هكتار از انواع 
سيب پايه رويشي هستند كه تراكم كشت بيشتر نسبت 
به س��يب س��نتي دارند و داراي محصول بيشتر بوده و 
مقرون به صرفه تر هس��تند. وي با بيان اينكه ميانگين 
برداشت سيب در سطح شهرستان دماوند بسيار بيشتر 
از ميانگين كشوري است، گفت: اين ميانگين در دماوند 
35تن در هكتار، در اس��تان تهران 30تن در هكتار و در 

سطح كشور 16تن در هكتار است. 
 س�فر تابس�تاني 11 ميليون و ۴۲ ه�زار زائر به 
مشهد-مش�هد| مديركل امور رفاهي زائران اس��تانداري 
خراسان رضوي گفت: تابستان امسال 11ميليون و ۴۲هزار و 

3۹0نفر زائر به دومين كان شهر كشور سفر كرده اند. 
مه��دي ف��روزان درخصوص آم��ار ورودي زائران به 
مشهد در 3ماهه تابستان سال جاري اظهار كرد: طبق 
آمار ثبت شده در 3ماه تابستان يك ميليون و 17۹هزار 
و 610 نفر از طريق فرودگاه ش��هيد هاش��مي نژاد وارد 
مشهد شدند كه نس��بت به مدت مشابه سال ۹5 يك 
درصد كاهش داشته است. وي افزود: يك ميليون و 6۹ 
هزار و 770نفر از طريق ريلي و دو ميليون و 835 هزار و 
۴77نفر با ناوگان حمل و نقل عمومي جاده يي به مشهد 
مشرف شده اند كه مسافرت جاده يي 3درصد نسبت به 

سال ۹5 رشد داشته است. 
  كنترل و نظارت بازار اس�تان كرمانش�اه در 
مسير زائران اربعين حسيني- كرمانشاه| مديركل 
تعزيرات حكومتي استان كرمانش��اه از كنترل و نظارت 
بازار اس��تان كرمانشاه در مس��ير زائران اربعين حسيني 

توسط گشت هاي تعزيرات حكومتي خبر داد. 
داريوش جودكي گفت: براس��اس مصوبات جلس��ه 
ش��وراي اداري اين اداره كل همچنين جلس��ه شوراي 
اداري فرمان��داري، اي��ن اداره كل در ماه ه��اي محرم 
و صف��ر به خص��وص در ايام اربعين حس��يني با هدف 
نظ��ارت جدي ب��ر دفاتر خدم��ات مس��افرتي مجاز و 
برخ��ورد با دفاتر غيرمجاز در راس��تاي ارائه خدمات و 
س��هولت در تردد زائرين اربعين حس��يني، نحوه ارائه 
خدمات مربوط ب��ه هتل ها، رس��توران ها، عرضه مواد 
غذاي��ي و كنترل و نظارت كاال هاي س��امت محور با 
همكاري دستگاه هاي نظارتي صنعت، معدن و تجارت، 
حج و زيارت مركز بهداشت و نيروي انتظامي اماكن را 

در دستور كار خود قرار داده است.

اخبارشهرستانها

فارس|
در شرايطي كه بسياري از كارشناسان 
اقتص��ادي به دنب��ال يافت��ن ظرفيت هاي 
جديد اشتغال زايي هستند، مديرعامل سازمان 
ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري شيراز 
مي گويد: بيش از 30هزار نفر در بازارچه هاي دايمي، فصلي و ميدان 

مركزي شهر شيراز اشتغال دارند.
به گزارش ايس��نا، ش��هرام منص��وري ديروز ه��دف از ايجاد 
بازارچه ه��اي دايمي، فصلي و ميدان مرك��زي را كنترل قيمت، 
ايجاد درآم��د پايدار، اش��تغال زايي و خدمات دهي مناس��ب به 
ش��هروندان دانس��ت. او گفت: با ايجاد اين بازارچه ها در محات 
مختلف عاوه بر دسترس��ي آسان، عرضه مستقيم محصوالت و 
كاهش تقاضاي سفر به مركز شهر مي توان بر عرضه محصوالت 
باكيفي��ت و قيمت مناس��ب در س��بد خانواده ها نظ��ارت كرد. 
منصوري با بيان اينكه در يك س��ال گذش��ته 18 بازارچه محلي 
عرضه كاال ايجاد ش��ده اس��ت، گفت: تعداد اين بازارچه ها كه به 
عرضه مستقيم محصوالت كشاورزي، پروتئيني و لبنياتي اشتغال 
دارند، هم اينك به 3۴ باب رس��يده است. وي در خصوص نحوه 
قيمت گذاري اجناس عرضه ش��ده در اي��ن بازارچه ها نيز گفت: 
قيمت ه��ا از طري��ق ميدان مركزي به ص��ورت هفتگي اخذ و با 

كمترين ميزان سود محاسبه به غرفه داران اعام مي شود. 

 ايجاد 3۰هزار شغل 
در بازارچه هاي شيراز

اردبيل|
مديركل دامپزش��كي اس��تان اردبيل 
گفت: ب��ا توجه ب��ه اينكه چندي��ن كانون 
بيماري ت��ب برفكي در اس��تان هاي همجوار 
شناسايي ش��ده بنابراين نياز است دامداري هاي استان اردبيل براي 
پيش��گيري از اين بيماري اقدامات اساسي را مبناي كار قرار دهند. 
به گزارش تس��نيم، صادق صالحي ديروز در بازديد از دامداري  هاي 
اردبيل اظهار داش��ت: با توجه به اينك��ه چندين كانون بيماري تب 
برفكي در اس��تان هاي همجوار شناس��ايي ش��ده بنابراين نياز است 
دامداري هاي اس��تان اردبيل براي پيشگيري از اين بيماري اقدامات 
اساس��ي را مبناي كار قرار دهند. وي با اشاره به اينكه رعايت اصول 
بهداش��تي يك اولويت اساسي اس��ت، افزود: اين يك هشدار جدي 
به دامداري هاي اس��تان است كه نياز است تعامات و همكاري هاي 
همه جانبه يي توسط دامداران منطقه مبناي كار قرار گيرد تا بتوانيم 
به تمام اهداف خود دست يابيم. مديركل دامپزشكي استان اردبيل 
گفت: طرح ضربتي مبارزه با بيماري تب برفكي در مناطق پرخطر و 
مرزي با اولويت بيشتري در حال اجراست كه در اين زمينه نياز است، 
بخش غيردولتي دامپزش��كي نيز اقدامات اساسي را مبناي كار قرار 
دهيم تا بتوانيم به تمام اهداف خود در اين زمينه دست يابيم. صالحي 
بيان كرد: تامين واكسن هاي وارداتي و منابع مالي مورد نياز در اين 
زمينه نيز از محل اعتبارات دولتي براي ما يك اولويت اساسي است. 

بيماري »تب برفكي« دام هاي 
اردبيل را تهديد مي كند

آذربايجان غربي|
ب��رق  توزي��ع  ش��ركت  مديرعام��ل 
آذربايجان غربي از شناس��ايي 1۲هزار و 700 
انشعاب غيرمجاز برق در استان طي سال جاري 
خبر داد. اكبر حسن بكلو در گفت وگو با مهر با بيان اينكه اين انشعابات 
غيرمجاز در مناطق روستايي و شهري استان شناسايي شده اند، اظهار 
داش��ت: بيشترين انش��عابات غيرمجاز مربوط به مناطق حاشيه نشين 
ش��هري و روستاهاس��ت. وي با بيان اينكه برنامه ري��زي مدوني براي 
برخورد قانوني با انشعابات غيرمجاز برق در استان صورت گرفته است، 
افزود: اعمال جرايم س��نگين نقدي بخشي از برخوردهاي قانوني است 
كه تشديد مي ش��ود. حسن بكلو با بيان اينكه انجام ساخت و سازهاي 
غيرمجاز در حاش��يه ش��هرها و احداث س��اختمان هاي ب��دون پروانه 
س��اخت و منع قانوني در واگذاري انش��عاب به اين گونه بناها، سهولت 
دسترسي به ش��بكه هاي برق، عدم تمكن مالي در خريد انشعاب برق 
ناش��ي از مهاجرت بي رويه روستاييان به شهرها و بيكاري و فقر شديد 
مالي و نبود مجازات هاي بازدارنده از عواملي هستند كه باعث استفاده 
غيرمجاز از نيروي برق مي شوند. وي حذف انشعابات غيرمجاز را نيازمند 
فرهنگ س��ازي در بين تمام اقشار جامعه دانس��ت و ادامه داد: در اين 
زمينه بايد به گونه يي عمل ش��ود كه برقراري انشعاب غيرمجاز مشابه 
س��اير س��رقت ها در ديدگاه عموم تلقي و با متخلفان نيز همانند ساير 

سارقان برخورد شود تا از برقراري اين گونه انشعابات جلوگيري شود. 

1۲.7هزار انشعاب غيرمجاز برق 
در آذربايجان غربي شناسايي شد

البرز|
اس��تاندار البرز گفت كه اين اس��تان 
داراي ظرفيت ه��اي منحصربه فردي براي 
اشتغال زايي است كه بايد آنها را براي تحقق 
اي��ن مهم به مي��دان آورد و تمام تاش در اين زمينه صورت خواهد 
گرفت. به گزارش ايرنا، محمدعلي نجفي ديروز در نشس��ت كارگروه 
اشتغال استان البرز افزود: بايد سياست ها در اين زمينه هرچه سريع تر 
با برنامه ريزي دقيق مشخص شود. وي ادامه داد: بنا بر فرمايش مقام 
معظم رهبري در ارتباط با توليد و اش��تغال، بايد جهادي عمل كرد، 
آمار ارائه ش��ده در بحث اشتغال زايي البرز قابل قبول نيست. نجفي 
گفت: بايد سياست ها و طرح ها بازبيني شود و به دليل ظرفيت هاي 
فناوري درالبرز بايد دانش��گاه ها را نيز به ميدان آورد. اس��تاندار البرز 
خاطرنش��ان ك��رد: از ظرفيت هاي كش��اورزي الب��رز و مناطق ويژه 
اقتصادي آن و ظرفيت هاي تحقيقاتي براي ايجاد اش��تغال مي توان 
به��ره برد. وي اضافه كرد: روس��تاها داراي ظرفيت هاي توليدي باال 
هستند و وجود بيكار در اين ظرفيت ها نيز منطقي نيست. استاندار 
البرز ادامه داد: از ظرفيت مشاغل خانگي نيز هر چه بيشتر بايد بهره 
برد و در اين زمينه نبايد انفرادي عمل كرد. وي تاكيد كرد: در صورت 
توج��ه به اين نكات و برنامه ريزي دقيق قطعا از رش��د قابل توجهي 
در زمينه اشتغال زايي برخوردار مي شويم. بسياري از برنامه ها را بايد 
اصاح كرد ضمن آنكه بانك ها نيز بايد همراهي الزم را داشته باشند. 

ظرفيت هاي البرز براي توليد و 
اشتغال زايي به ميدان مي آيد

»تعادل« تبعات سوءمديريت هاي گذشته در اقتصاد را بررسي مي كند

مشكالت ريشه دار بنگاه هاي ايراني براي بقا

 :SP1۰۰ مدير پروژه طراحي و ساخت پلتفرم

گروه خودرو سازي سايپا شاهد تحولي بزرگ خواهد بود
 رهبري و ايمان دو عامل استقرار 

و ثبات جمهوري اسامي ايران
 SP100 مدير پروژه طراحي و س��اخت پلتفرم
از س��اخت نخس��تين نمونه هاي اين خ��ودرو، در 
مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا خبر 
داد و گف��ت: اين پلتفرم به دلي��ل تطابق كامل با 
استانداردهاي روز جهاني، سرآغاز تحولي بي سابقه 
در صنعت خودرو سازي ايران و گروه خودرو سازي 

سايپا خواهد بود. 
 به گ��زارش »تعادل« ب��ه نقل از س��ايپانيوز، 
فرهن��گ ذبيحيان ب��ا بيان مطلب ف��وق گفت: با 
هدف صحه گ��ذاري طراحي و انج��ام آزمون هاي 
مختلف خودروي��ي قبل از مرحله تجاري س��ازي 
ساخت نمونه هاي اوليه خودرو در دستور كار قرار 

مي گيرد. 
 قائم مق��ام مرك��ز تحقيقات و ن��وآوري صنايع 
خودرو س��ايپا و مدي��ر پروژه طراحي و س��اخت 
پلتفرم SP100 افزود: ازجمله آزمون ها مي توان به 
تست تصادف، كاليبراس��يون موتور، كاليبراسيون 
ايرب��گ، ارتعاش��ات عم��ر و دوام، فرمان پذيري، 
قرارگيري تزيينات داخلي، سيس��تم خنك كاري، 
وضعيت چراغ ها و روشنايي، اندازه گيري درزهاي 

بين در ها، انواع تس��ت هاي جاده يي، تس��ت هاي 
كمربند و نفوذ آب و گرد و غبار اشاره كرد. 

 SP100 مدير پروژه طراحي و ساخت پلتفرم 
با اش��اره به اينكه در ساخت و مونتاژ اين نمونه ها 
باتوجه به موارد اش��اره شده توجه ويژه يي صورت 
مي گي��رد تا هر خودرو براس��اس تعريف محصول 
جهت انجام تس��ت ها آماده س��ازي ش��ود، گفت: 
ساخت نمونه هاي اين خودرو طي مراحل مختلفي 
شامل: ساخت قطعات بدنه، ساخت فيكسچرهاي 
مونتاژ بدنه، آماده س��ازي خط مونتاژ بدنه، ساخت 
قطع��ات تري��م، آماده س��ازي خط مونت��اژ تريم، 
عمليات مونتاژ بدنه و درنهايت مونتاژ قطعات  تريم 

و مكانيك به انجام رسيده است. 
 وي تاكيد كرد: در حوزه قطعات بدنه كه شامل

 ۴80 قطع��ه اس��ت 165 قطعه آن توس��ط مركز 
تحقيق��ات ب��ا روش ه��اي نمونه س��ازي طراحي 
 و س��اخته ش��ده و مابق��ي آنها توس��ط ش��ركت 
سازه گستر از طريق س��ازندگان داخلي و شركت 
قالب هاي بزرگ صنعتي از قالب هاي اصلي تامين 
مي ش��وند و در حوزه قطع��ات  تريم و مكانيك نيز 

تمام 73۴ قطعه آن با قالب هاي اصلي و همكاري 
ش��ركت هاي سازه گستر، پاس��كوكار و مگاموتور 

ساخته و تامين شده اند. 
 SP100 مدير پروژه طراحي و س��اخت پلتفرم
افزود: مونتاژ بدنه اين خودرو پس از آماده س��ازي 
س��الن، جهت توليد 60 بدنه برنامه ريزي ش��د كه 
پس از آماده سازي و صحه گذاري 10۹ فيكسچر، 
عملياتي شدن آنها توس��ط تيم كارشناسي مورد 
تايي��د قرار گرف��ت و نهايت��ا توليد بدن��ه پس از 
تست گان هاي جوش��كاري و دستيابي به اهداف 
كيفي تعريف شده در حوزه هاي ابعادي )شاخص 
كيفي( و استحكام جوش )براساس تست تخريب( 
صورت گرفت. ذبيحيان در پايان ضمن اش��اره به 
 اينكه تاكنون ب��ا تاش و همت اعضاي تيم پروژه

۲0 دس��تگاه بدنه و ۴دستگاه خودرو كامل توليد 
شده اس��ت، گفت: بر اين باور هستيم كه با ورود 
محص��والت مبتني ب��ر پلتفرم SP100 به س��بد 
محصوالت توليدي گروه خودروسازي سايپا، بازار 
كس��ب و كار اين گروه خودرو سازي شاهد تحولي 

بزرگ و بي سابقه خواهد شد.

گروه بنگاه ها|
دول��ت تدبير و امي��د از ابتداي زعام��ت بر راس هرم 
اجرايي كشور در سال ۹۲ اعام كرد كه برنامه هاي مدوني 
را براي احياي بنگاه ه��اي اقتصادي راكد، نيمه تعطيل و 
تعطي��ل تدارك دي��ده تا از طري��ق افزايش ظرفيت هاي 
تولي��د، كش��اورزي و بازرگاني چرخ دنده ه��اي اقتصادي 
كشورمان با سرعت بيشتري به چرخش درآيد و از طريق 
اين رونق بخش��ي از مشكات معيشتي مردم نيز كاهش 
پيدا كند. اما باوجود اين مانيفست مشخص، مشكات و 
نارسايي هاي بنگاه هاي اقتصادي در كشورمان كه به دليل 
مشكات گذشته، سوءمديريت ها و خألهاي قانوني ايجاد 
ش��ده، هر از گاهي در سطح رسانه هاي گروهي مطرح و 

توجه ها را به خود جلب مي كند. 
 واقعيت آن اس��ت كه بسياري از واحدهاي اقتصادي 
كشور با مشكاتي دس��ت به گريبان هستند كه بخشي 
از آن به س��وءمديريت بنگاه ها، بخشي ديگر به مشكات 
قانوني و حمايتي كس��ب و كار و بخش��ي ديگر به غفلت 
جدي نهادهاي مسوول و تشكل هاي كارگري برمي گردد. 
هر چند دولت دوازدهم بافاصله پس از بروز مش��كل به 
ماجرا ورود كرد و مش��كات اي��ن بنگاه هاي اقتصادي را 
در مسير حل و فصل ش��دن قرار داد، اما تعداد زيادي از 
بنگاه ها كماكان در وضعيت نيمه بحراني قرار دارند و بايد 

هرچه سريع تر براي آنها برنامه ريزي شود. 
اغلب كارشناس��اني كه اين فرآين��د پيچيده را دنبال 
مي كنند دليل اصلي اين مش��كات بنگاه هاي اقتصادي 
را در س��وءمديريت  دولت هاي نه��م و دهم مي دانند كه 
با تصميمات غيركارشناس��ي و يك شبه زمينه بروز اين 
مش��كات را ايجاد كرده است. فرشاد مومني كارشناس 
ارش��د اقتصادي، به تازگي براس��اس گزارش هاي رسمي 
اعام كرده در سال هاي 1388 تا 13۹۲ تعداد بنگاه هاي 
اقتصادي مشكل دار كشور 750درصد افزايش يافته است. 

 مشكات ريشه دار توليد
يكي از بخش هايي كه از طريق آن مي توان تصويري 
از مشكات بنگاه هاي اقتصادي به دست آورد، آمارهايي 
اس��ت كه درباره پرونده  بنگاه ها و مش��كات كارگري در 
معاونت كار منعكس شده اس��ت. حميد حاج اسماعيلي 
فعال ح��وزه كار در جري��ان گفت وگو با ايرن��ا، به تعداد 
پرونده هاي كارگري در هيات هاي حل اختاف در س��ال 
13۹۴ اشاره كرده و مي گويد: در آن سال هيات هاي حل 
اختاف با 1.1ميليون پرون��ده كارگري مواجه بودند كه 
اين حجم پرونده در عمر فعاليت هيات هاي حل اختاف 

بي سابقه اس��ت. وي با انتقاد از نبود روابط منظم كار در 
واحدهاي اقتصادي، تصريح كرد: متاسفانه ما نتوانستيم 
رواب��ط كار را در بنگاه هاي مش��كل دار به گونه يي تنظيم 
كنيم كه امروز با مش��كات حوزه كار نظير كارخانه هاي 
هپكو و آذرآب مواجه نش��ويم. حاج اسماعيلي تاكيد كرد: 
چرا بايد يك بنگاه اقتصادي با چنين پشتوانه قوي توليدي 
داراي مش��كل ش��ود اما از مذاكرات جمعي ياري نگرفته 
باش��د؟اين فعال ح��وزه كارگران معتقد اس��ت: در وهله 
نخست مس��ووالن حوزه كار مقصرند كه پيش از اين به 
مش��كات اين كارخانه ها نپرداخته بودند و از سوي ديگر 
تشكل هاي كارگري مقصرند كه نتوانسته اند مشكات را از 
طري��ق مذاكره پيش ببرند. وي تاكيد كرد: اگر روابط كار 
در ايران به درستي پيگيري نشود، آذرآب و هپكو آخرين 
واحدهاي مشكل دار در كشور نخواهند بود و ما باز هم با 

چنين اعتراض هاي كارگري مواجه خواهيم بود. 
اي��ن فعال كارگ��ري گفت: دولت به ط��رق گوناگون 
مي توان��د به كم��ك واحدهاي مش��كل دار بيايد و پيش 
از آنكه اعتراض��ات كارگري اتفاق بيفت��د با راهكارهايي 

مش��كات نيروي كار را ساماندهي كند. دادن تسهيات، 
پرداخت يارانه، استمهال براي بيمه كارگري، مشاوره هاي 
تخصصي براي بهبود توليد و مشوق هاي بيمه يي از جمله 
راهكارهايي بود كه اين فعال كارگري به آنها اشاره كرد. 

ضمن اينكه هم اكنون بسياري از واحدهاي اقتصادي 
كش��ور با مشكات تامين مالي و نبود سرمايه در گردش 
مواجهن��د و در صورتي كه روابط كار به درس��تي در اين 
بنگاه ها بررسي نشود اين مش��كات مي تواند واحدهاي 

اقتصادي را با مشكات جدي مواجه كند. 
عل��ي يزداني مديرعامل س��ازمان صناي��ع كوچك و 
ش��هرك هاي صنعتي ايران امس��ال اعام كرد: در س��ال 
13۹5 در مجم��وع ۲ ه��زار و ۴11 واحد جديد با ميزان 
اشتغال زايي 383۹۲ نفر به بهره برداري رسيد كه نسبت 
به سال قبل از آن افزايش 8درصدي از لحاظ تعداد واحد 
و ۲0درصدي از نظر اش��تغال زايي داشته، همچنين اين 
مي��زان در ۴۲ ماهه دولت يازدهم نيز به ترتيب با 80۹۹ 
واحد جديد و ميزان اشتغال زايي 13۲هزار و 1۹6 نفر ثبت 
شده است. ميزان ثبت قراردادها در سال 13۹5 نيز با رشد 

1۹درصدي نس��بت به س��ال قبل از آن به ۴031قرارداد 
 در مس��احتي به وس��عت 1۲73 هكتار رس��يد. تنها در

 5 روز آخر سال گذشته 730 قرارداد براي سرمايه گذاري 
جديد انعقاد ش��د. مديرعامل س��ازمان صنايع كوچك و 
ش��هرك هاي صنعتي درباره بازگشايي مجدد بنگاه هاي 
 تعطي��ل نيز گفت: در بازه زماني ۴۲ ماهه تعداد 3 هزار و

 ۴68 واحد تعطيل ش��ده به چرخه توليد بازگشتند كه 
س��هم س��ال 13۹5 تعداد 1081 بنگاه بوده و براس��اس 
كارشناس��ي ها ح��دود 57 هزار و ۴60 نفر ش��غل ايجاد 
ش��ده اس��ت. وزارت صنعت، مع��دن و تجارت همچنين 
اعام كرده اس��ت: ميزان تس��هيات بانكي كه به بخش 
 صنعت و معدن در سال 13۹1 پرداخته شد رقمي معادل

 61.۹ ه��زار ميليارد تومان بود كه با پيگيري هاي دولت 
تدبير و اميد اين رقم سال گذشته به 160.۹هزار ميليارد 
تومان رسيد و سبب رونق و شكوفايي توليد در كشور شد. 
اين حجم تس��هيات كه منجر ب��ه تامين نقدينگي 
بنگاه هاي توليدي مي شود بيانگر روندي مناسب در حوزه 
توليد و در جهت حمايت از توليد و اشتغال است. اگرچه 

بسياري از كارشناس��ان بر اين باورند كه اين وام ها هنوز 
هم جوابگوي نياز بخش صنعت نيست اما بدون ترديد در 
گذر زمان مي توان حمايت هاي جديد و بهتري از صنعت، 
معدن و تجارت با همراهي مردم و دستگاه هاي دولتي در 

دستور كار قرار داد. 

 پرداخت معوقات كارگران هپكو توسط 
سازمان خصوصي سازي

در همين حال جلس��ه بررسي مشكات صنايع اراك 
به ويژه هپكو و آذرآب با حضور رييس كل بانك مركزي، 
وزراي كار، اقتصاد، صنعت، استاندار مركزي، نمايندگان 
اراك، كميج��ان و خن��داب و نماين��دگان كارگ��ران در 
ساختمان وزارت صنعت برگزار شد. محمدرضا حاجي پور 
 درخصوص نتايج اين نشس��ت گفت: جلس��ه يي به مدت

3 ساعت با حضور نمايندگان كارگران آذرآب و هپكو به 
رياست ش��ريعتمداري وزير صنعت برگزار شد و در واقع 
تيم اقتصادي دولت براي حل و فصل مشكات واحدهاي 
بزرگ استان به ويژه اين دو واحد تشكيل جلسه داد. وي 
درخص��وص نتايج اين نشس��ت گفت: برگ��زاري مجمع 
عمومي شركت آذرآب يكي از تصميمات اين جلسه بود 
كه با حضور نماينده ناظ��ر بورس و نماينده بانك برگزار 
خواهد ش��د. حاجي پور اظهار كرد: با توجه به ش��بهاتي 
كه درخصوص منابع مالي آذرآب مطرح ش��د، قرار ش��د 
حسابرس بورس در شركت آذرآب مستقر شده و مدارك 
و مس��تندات را بررس��ي كند و بعد از برگ��زاري مجمع 
عمومي و تعيين مديرعامل جديد، اقداماتي براي تقسيط 
بدهي هاي تامين اجتماعي، امور مالياتي و صدور گواهي 
ماده 186 و ترخيص بدون ضمانتنامه بانكي مواد اوليه يي 

كه شركت در گمرك دارد، انجام شود. 
وي با بيان اينكه در راستاي حمايت از توليدات داخل 
از ثبت سفارش واردات محصوالتي كه اين شركت توليد 
مي كند خودداري ش��ود، افزود: مقرر شد جهت پرداخت 
تسهيات 50 ميليارد توماني كه مصوبه كارگروه ملي بوده 
اس��ت، توسط بانك ملي اقدام شود و شركت هاي هپكو و 
آذرآب مشمول بخشنامه طرح رونق توليد مبني بر عدم 
مشموليت چك هاي برگشتي و بدهي هاي معوق باشند. 

با وجود حل اين مش��كل، هن��وز دامنه بلندبااليي از 
بنگاه هاي ايران��ي آرام آرام توانايي هاي خ��ود براي ادامه 
حيات را از دست مي دهند، به نظر مي رسد در بطن دولت 
بايد كارگروه ويژه يي براي پيگيري و بررس��ي مش��كات 
بنگاه هاي ايراني ايجاد ش��ود تا قبل از رسيدن به مراحل 

بحراني براي مشكات بنگاه ها فكري شود. 

اصفهان| مراسم گراميداشت ياد و خاطره شهداي 
8 سال دفاع مقدس و شهداي مدافع ح����رم با برپايي 
نمايش���گاهي در شركت ف��والد مباركه با حض������ور 
مديرعامل، م���عاونان، مديران و ج����معي از كاركنان 
و بسيجيان فوالد مباركه، نماينده شهرستان مباركه در 
مجلس ش��وراي اسامي، فرمانده لشگر زرهي 8 نجف 
اش��رف، جانشين فرماندهي گروه موشكي 15خرداد و 
جانش��ين فرماندهي ناحيه مقاومت بسيج شهرستان 

مباركه برگزار شد. 
ب��ه گ��زارش خب���رنگار ف��والد در اين مراس��م 
س��بحاني، مديرعامل فوالد مباركه در س��خناني با 
يادآوري حماس��ه ش��هداي 8 س��ال دفاع مقدس و 
شهداي مدافع حرم به خصوص شهيدمحسن حججي 
از فداكاري اين عزيزان در راه اس��تقال و سربلندي 
نظام جمهوري اس��امي ايران تجلي��ل كرد و گفت: 
ايام دفاع مقدس يادآور رش��ادت هاي ملتي است كه 
با دست خالي و فقط با قدرت ايمان در تمام جبهه ها 
در مقابل قدرت هاي جهاني ايس��تادند و باعث شدند 
امروز درخت تنومند جمهوري اس��امي همچنان با 

ع��زت و اقت��دار پا برجا بماند. وي ب��ا تاكيد بر اينكه 
امنيت امروز كش��ور مرهون همين رشادت هاس��ت، 
افزود: به پاس همه اين از خودگذش��تگي ها ما نيز با 
كار در جبهه صنعت فوالد كشور تاش خواهيم كرد 
تا ايران اس��امي همچنان سربلند بماند. مديرعامل 
ف��والد مباركه ضمن قدرداني از ت��اش كاركنان در 
ثبت ركوردهاي جديد و با تاكيد بر اينكه امروز ميدان 
نبرد، ميدان اقتصادي است، گفت: چنانچه هر كس 
در هر س��ازماني بتواند در جبهه اقتصادي به خوبي 
ايفاي نقش كند، برنده است و از اين راه توانسته است 
به كش��ور و آب و خاك خود خدمت كند. س��بحاني 
از رهب��ري و قدرت ايمان به عن��وان دو عامل اصلي 
اس��تقرار و ثبات نظام جمهوري اس��امي ياد كرد و 
گفت: دش��منان ايران در محاسبات خود به ويژه در 

دوران جنگ به اين دو عامل توجه نداشتند. 
مديرعامل فوالد مباركه يادآور شد: امروز دستيابي 
به منافع اقتصادي عل��ت اصلي بروز جنگ هاي بزرگ 
دنياس��ت از اين رو كش��ورهايي كه به لحاظ اقتصادي 

قوي باشند كمتر مورد هجوم قرار مي گيرند. 
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اقتصاد اجتماعي12
 مصدوميت 20 دانش آموز 

در تصادف »سرويس مدرسه«
تصادف س��رويس مدرس��ه پس��رانه با يك دستگاه 
تريلي در كرمان باعث مصدوميت 20 دانش آموز شد. 

پيرحس��ين كوليون��د از تص��ادف ي��ك دس��تگاه 
ميني بوس س��رويس مدرسه با تريلي در استان كرمان 
خب��ر داد و گفت: اي��ن حادثه س��اعت 13:14 ديروز 
يك شنبه در ميرزاآقاخان كرمان رخ داد و يك دستگاه 
ميني بوس كه متعلق به مدرس��ه پس��رانه بود با تريلي 
تص��ادف مي كند كه بر اثر اين اتف��اق 20 نفر مصدوم 
شدند. سرپرست س��ازمان اورژانس كشور اضافه كرد: 
سرنش��ينان اين ميني بوس اغل��ب نوجوانان 11 تا 13 
ساله بودند و 19 نفر از آنها به بيمارستان باهنر كرمان 
منتقل شدند. يك نفر از مصدومان نيز در محل درمان 
شد. در اين حادثه يك نفر دچار تروماي سر و يك نفر 
دچار تروماي زانو ش��د. در حال حاضر وضعيت تمامي 

مصدومان مساعد است. 

معرفي محيط  بانان به عنوان 
ضابط قضايي عام

عضو كميس��يون كش��اورزي مجلس با بيان اينكه 
محيط  بان��ان بايد به عنوان ضاب��ط قضايي عام معرفي 
ش��وند، تصري��ح كرد: اليح��ه حماي��ت از محيط بانان 
كارآمد نيس��ت. عل��ي ابراهيمي با بي��ان اينكه اليحه 
حمايت از محيط  بانان در دستور كار بررسي كميسيون 
كش��اورزي قرار داش��ته و تمامي تالش خ��ود را براي 
بررسي سريع و رفع نواقص آن به كار مي بريم، به خانه 
ملت گفت: قانون استفاده از سالح و مهمات در كشور 
ب��راي ضابطان خاص و عام وجود دارد كه دراين رابطه 
محيط  بانان جزو ضابطان خاص هستند و نياز است جزو 
ضابطان قضايي عام معرفي شوند. نماينده مردم شازند 
در مجلس شوراي اس��المي، با بيان اينكه محيط  بانان 
باي��د مانن��د نيروهاي مس��لح از حمايت ه��اي قانوني 
برخوردار ش��وند، تصريح كرد: متاسفانه محيط  بانان با 
وجود س��ختي كار و حضور در محيط هاي خطرناك از 
حمايت هاي قضايي كافي برخوردار نيس��تند در حالي 
است كه خطرات زيادي از جانب شكارچيان غيرمجاز 
آنه��ا را تهدي��د مي كند. او ب��ا ي��ادآوري اينكه اليحه 
حمايت از محيط  بانان مش��كالت عمده محيط  بانان را 
رفع نمي كند و كارآمد نيس��ت، افزود: شيوه حمايت از 
محيط  بانان به ويژه در جايگاه قانونگذاري بايد واضح تر، 
ش��فاف تر و قوي تر از گذش��ته انجام شود هر چند در 
اليحه مذكور به معاضدت هاي قضايي اش��اره شده اما 
اين موضوع از شفافيت الزم برخوردار نيست. ابراهيمي 
با انتقاد از اينكه اغلب محيط  بانان با مشكالت معيشتي 
دس��ت و پنجه ن��رم مي كنند، گفت: ق��وه مجريه بايد 
ارتقاي سطح معيش��ت اين قشر را در دستور كار قرار 
دهد و همچنين قوه مقننه نيز از نظر قانونگذاري بايد 
قوه مجريه را مكلف ب��ه تامين منابع الزم براي بهبود 

معيشت محيط  بانان كند. 
نماينده مردم ش��ازند در مجل��س دهم، با تاكيد بر 
اينكه تعداد محيط  بان��ان جوابگوي حفاظت از محيط 
حيات وحش نيس��ت، ادامه داد: تعداد اين قشر بايد به 
استانداردها نزديك ش��ود. عضو كميسيون كشاورزي، 
آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي، با تاكيد بر 
اينكه قوانين حوزه صيد و شكار به روز نيست و بايد در 
آنها بازنگري الزم انجام شود، تصريح كرد: براي بهبود 
وضعيت محيط زيس��ت و حيات وحش بايد در قوانين 
صيد و ش��كار بازنگري انجام ش��ود و از س��ويي مجوز 

شكار صادر نشود. 

»نوراللهي« حق همراهي 
پرسپوليس را ندارد

رييس اداره س��رمايه انساني س��رباز ستادكل نيروهاي 
مس��لح گفت: با توجه ب��ه موافقت س��تاد كل با همراهي 
»نوراللهي« با تيم پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا، ولي با 
توجه به اينكه هنوز خدمت سربازي اين بازيكن تمام نشده، 

حق همراهي پرسپوليس در بازي هاي داخلي را ندارد. 
موسي كمالي از موافقت ستادكل نيروهاي مسلح براي 
همراهي احمد نوراللهي در بازي هاي ليگ قهرمانان آس��يا 
براي تيم پرسپوليس خبر داد و به تسنيم گفت: روز گذشته 
به دنبال درخواس��ت وزير ورزش و جوانان مبني بر صدور 
مجوز همراهي نوراللهي با تيم پرسپوليس در ليگ قهرمانان 
آسيا، ستادكل نيروهاي مسلح با اين تقاضاي وزير موافقت 
كرد. او گفت: براس��اس اين موافقت نوراللهي تنها مي تواند 
در ليگ قهرمانان آس��يا اين تيم را همراهي كند و با توجه 
به اينكه هنوز خدمت سربازي اين بازيكن به اتمام نرسيده، 
حق همراهي تيم پرسپوليس در بازي هاي داخلي را ندارد. 

افزايش تيم هاي اجتماع محور 
براي كاهش آسيب

رييس سازمان بهزيستي از افزايش تيم هاي اجتماع 
محور براي كاهش آسيب هاي اجتماعي در محالت پر 

خطر و حاشيه يي شهرها خبر داد. 
انوش��يروان محس��ني بندپي به اقدامات بهزيستي 
ب��راي مب��ارزه با آس��يب هاي اجتماعي اش��اره كرد و 
افزود: رويكرد بهزيس��تي براي حل مشكالت اجتماعي 
اس��تفاده از ظرفيت هاي نهادهاي اجتماع محور است 
و دراين راس��تا اقدامات زيادي انجام شده است. او در 
ادام��ه به مهر گف��ت: در همين راس��تا در محيط هاي 
عمومي، محالت و مناطق پرخطر و حاشيه يي شهرها، 
ب��راي كاهش و كنترل آس��يب هاي اجتماعي تيم هاي 
اجتماع محور مس��تقر ش��ده اند و اين ط��رح تا حدود 
زيادي نيز موفق بوده اس��ت. رييس سازمان بهزيستي 
با اش��اره به اينكه در حال حاض��ر ۵ هزار تيم اجتماع 
محور در محالت فعاليت مي كنند، تاكيد كرد: با توجه 
به نتيجه مثب��ت فعاليت گروه هاي اجتماعي محور در 
مناطق پرخطر قصد داريم تا پايان س��ال جاري تعداد 
اين تيم ها را افزايش دهيم و از كارشناسان بيشتري در 
جهت كاهش آسيب ها استفاده كنيم. بندپي به تدوين 
پروتكلي براي س��ربازان اشاره كرد و گفت: با همكاري 
ستاد مبارزه با مواد مخدر پروتكلي در جهت پيشگيري 
از آس��يب هاي اجتماع��ي اين اف��راد در طول خدمت 

سربازي تدوين شده كه به زودي اجرايي مي شود. 
به گفت��ه او، برخورد، مقابله و كاهش آس��يب هاي 
اجتماع��ي فقط ب��ا فعاليت و طرح هاي يك س��ازمان 
عملياتي نمي ش��ود بلكه بايد س��ازمان ها و ارگان هاي 
مختلف��ي دراين زمين��ه قدامات موث��ري انجام دهند 
تا ش��اهد كاهش آس��يب ها در جامعه باش��يم در غير 

اينصورت موفق نخواهيم شد. 

اخبار

ازدواج سرپرست با فرزندخوانده سال 92 تصويب شد

تبصره جنجالي در دست اصالح

صابر از »مدرسه« جا ماند
ص��داي زنگ مدارس در حالي به صدا درآمده اس��ت 
كه بس��ياري از كودكان كار و خيابان از تحصيل محروم 
هستند. اين روزها بسياري از كودكان كوله  بر دوش راهي 
مدرسه مي شوند، اما صبح ها كودكاني در خيابان نيز وجود 
دارند كه به جاي راهي شدن به مدرسه از زباله گردي شب 

گذشته به خانه باز مي گردند. 
هوا رو به روش��ني است، خنكي پاييز كه به صورتش 
مي خ��ورد، چيزي در دل��ش فرو مي ريزد؛ حس��ي مثل 
دلتنگي يا حتي حس��رت. س��عي مي كن��د همه حواس 
خود را صرف كار كند، اما فكر مجال نمي دهد، آرام روي 
جدول مي نش��يند، هر چه هوا روشن تر مي شود به تعداد 
ماشين ها در خيابان هم اضافه مي شود، چهره هايي خندان 
از يك خانواده درست مثل يك فيلم از مقابل چشمانش 
رد مي ش��وند. دست هاي كوچك خود را در دو طرف سر 
مي گذارد، بغض يك هفته بي خبري را قورت مي دهد، بلند 
مي شود و كيسه را روي شانه هاي كوچك خود مي گذارد، 
دلش اما جاي ديگري اس��ت، جايي به اسم ياسر كه يك 
هفته پيش با شنيدن اسمش آواري بر دلش شد. زمزمه 
مي كن��د: »صابر. « با قدم هاي س��نگين راه مي رود. »اگر 
بود خودم مي بردمش مدرس��ه.« مهر اس��ت، صابر يا در 
قرارگاه ياس��ر اس��ت يا...، صابر قرار بود به مدرس��ه برود، 
همراه با كودكاني كه به اجبار هم كار مي كنند و هم درس 
مي خوانن��د. برادر صابر همينطور كه به بچه هاي كيف به 
دست نگاه مي كند؛ بغضش مي تركد: »همه تابستون كار 
كرديم كه صابر امروز مدرسه باشه، نمي دونيم كجاست، يه 

هفته ست كه بردنش.«
ب��ه گزارش ايلنا، ص��داي زنگ م��دارس در حالي به 

صدا درآمده اس��ت كه بس��ياري از كودكان كار و خيابان 
از تحصيل محروم هستند. اين روزها بسياري از كودكان 
كوله  بر دوش راهي مدرسه مي شوند، اما صبح ها كودكاني 
در خياب��ان ني��ز وجود دارند كه به جاي راهي ش��دن به 
مدرسه از زباله گردي شب گذشته به خانه باز مي گردند. 
كودكاني هم هس��تند كه بعد از طرح ضربتي جمع آوري 
ك��ودكان كار و خيابان در قرارگاره ياس��ر يا اردوگاه هاي 
بالتكليف و در انتظار هس��تند، البته اگر به اجبار رد مرز 

نشده باشند. 

 آيين نامه جمع آوري كودكان بيشتر مربوط به 
كودكان خياباني است

رضا ش��فاخواه؛ وكيل يك��ي از ان جي اوها در رابطه با 
وضعي��ت جمع آوري كودكان به ايلن��ا گفت: »با مطالعه 
آيين نامه ساماندهي كودكان كار و خيابان متوجه خواهيد 
ش��د كه اين آيين نامه بيشتر مربوط به كودكان خياباني 
اس��ت و شامل كودكان كار نمي شود و مشمول كودكاني 
است كه خانواده ندارند و به هر طريقي در خيابان زندگي 
مي كنن��د. اين آيين نامه به نوعي ش��امل كودكي كه در 
خيابان كار مي كند، نمي شود. اگر هم شامل اين كودكان 
ش��ود؛ بيش��تر ناظر بر جذب اين كودكان است. در بقيه 
موارد نيز راجع به توانمندس��ازي اين كودكان و خانواده 
آنهاست؛ يعني اقداماتي كه در زمان برگشت اين كودكان 
به خانواده بايد صورت گيرد. البته خبري از توانمندسازي 
اين كودكان نيست ياحداقل اينطور به نظر نمي آيد. حتي 
قرار بود دوره هاي كارآموزي براي كودكان در نظر گرفته 

شود كه اين اتفاق هنوز نيفتاده است. «

وي افزود: »متاسفانه شاهد اتفاق بدتري در مشهد 
نيز هستيم، لباس هاي متحدالشكل بر تن اين كودكان 
مي كنند كه پش��ت اين لباس ها نوش��ته ش��ده است؛ 
طرح جم��ع آوري كودكان كار و خيابان و آنها را مجبور 

به فروش روزنامه مي كنند. «
ش��فاخواه در رابطه با رد مرز ك��ودكان جمع آوري 
شده بيان داشت: »اين اتفاق بيشتر در مشهد رخ داده 
است و اين بچه ها را براي رد مرز به اردوگاه فرستادند. 
اول اينكه رد مرز بايد با حكم دادگاه باشد و دادگاه بايد 
اين راي را بدهد، در ثاني بچه ها با خانواده خود رد مرز 
شوند. بچه يي كه در قلمرو ايران به سر مي برد، مهاجر 
است از وضعيت خطرناكي فرار كرده و مجبور به ترك 
كشور خود به دليل وجود فقر، فحشا و قاچاق كودكان 
شده و به كشور ما پناه آورده است. به خصوص وضعيت 
نامناس��ب هزاره  اي هاي افغانستان كه آنان را مجبور به 
ترك وطن كرده است، از همين رو ما نبايد اين بچه ها 
را رد مرز كنيم و آنها را به شرايط قبلي باز گردانيم. «

وي افزود: »ايران به عنوان يكي از امضاكنندگان 
كنوانس��يون حق��وق كودك موظف اس��ت كه اين 
مس��ائل را رعاي��ت كند، البته در ح��ال تحقيق در 
رابط��ه ب��ا چند و چون اي��ن ماجرا هس��تيم. البته 
آگاهي داريد كه در س��ال دو بار ش��اهد جمع آوري 
اين كودكان هستيم يك بار در زمستان، يك بار هم 
در اواخر تابستان. خود مسووالن نيز اعالم مي كنند 
كه به دنبال زيباسازي مبلمان شهري هستند. حاال 
چ��ه وضعيتي قرار اس��ت براي اي��ن كودكان پيش 

بيايد؛ مشخص نيست. «

ش��فاخواه گف��ت: »در اردوگاه ه��ا بچه ه��ا كچ��ل 
مي ش��وند. حتي در تهران كه شرايط كمي بهتر است، 
نخس��تين كار اين اس��ت كه اين بچه ها را كچل كنند. 
اصال مش��خص نيست كه اين كار با حكم دادگاه انجام 
مي ش��ود يا خير و مشخص نيست كه بچه هايي كه در 
اردوگاه مي مانند از حق تحصيل برخوردار مي ش��وند يا 

خير؟«
وي اف��زود: »برخي از خانواده ها ب��راي پيدا كردن 
كودكان خود به مركز ياس��ر رفتند، ام��ا كودكان آنها 
آنجا نبودند و هنوز تكليف ش��ان مشخص نشده است. 
خانواده نه اطالع دارد، بچه در كجا اس��ت و نمي دانند 

هم قرار است؛ چه اتفاقي براي كودك بيفتد.«

 كلمه »جمع آوري« نقض كامل حقوق كودك است
مظف��ر الوندي؛ دبير مرجع ملي كنوانس��يون 
حق��وق كودك ني��ز درب��اره طرح جم��ع آوري 
ك��ودكان كار تصري��ح كرد: »كلم��ه جمع آوري 
نق��ض كامل حقوق ك��ودك اس��ت و تجربيات 
متعددي از سال هاي گذشته درباره اين موضوع 
وج��ود دارد كه اينگون��ه طرح ها موث��ر نبوده و 
جواب نداده است. مس��اله اصلي درباره كودكان 
كار و خيابان اين اس��ت كه ما بايد از منشأ توليد 
اين پديده جلوگيري كني��م، چرا كه در خيابان 
 هيچ اتفاق��ي نمي افتد و فردا دوباره اين كودكان 

باز مي گردند.«

س��ال 92 اليحه حمايت از كودكان بي سرپرست 
در مجلس نهم تصويب ش��د و به مرحله اجرا رسيد؛ 
قانوني كه از همان زمان به  شدت مورد انتقاد فعاالن 
مدني ق��رار گرفت و ب��ا تغيير مجل��س نمايندگان 
مجلس ت��الش كردند، بخش هاي��ي از آن را اصالح 

كنند. 
طب��ق تبصره م��اده 27 اين قان��ون، ازدواج چه 
در زم��ان حضان��ت و چه بعد از آن بين سرپرس��ت 
و فرزندخوان��ده ممنوع اس��ت »مگر اينك��ه دادگاه 
صالح پس از اخذ نظر مش��ورتي س��ازمان بهزيستي 
اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد.« 
به اين ترتيب براي نخس��تين  بار ازدواج سرپرست و 

فرزندخوانده در قانون گنجانده شد. 
ب��ا تغيي��ر نماين��دگان و روي كار آمدن مجلس 
دهم، خيلي ها انتظار داشتند اين قانون مورد بازبيني 

قرار بگيرد. 
برخ��ي معتقد بودند، اين تبص��ره عالوه بر آنكه 
با روح قانون س��ازگاري ن��دارد از نظر عقلي، عرفي، 
اخالقي و شرعي به مصلحت تحكيم خانواده نيست. 

 اصالح در كميسيون حقوقي 
طيب��ه سياوشي ش��اه عنايتي، عضو فراكس��يون 
زنان مجلس ش��وراي اس��المي با اش��اره به فعاليت 
فراكس��يون زنان در راستاي اصالح قوانين نادرست 
كه در دوره هاي گذش��ته تصويب شده است، گفت: 
اين فراكس��يون با وجود برخي هجمه ها سعي دارد، 
قواني��ن اين چنين��ي را بازبيني و اص��الح كند ولي 
اين قانون فعال در دس��توركار فراكس��يون زنان قرار 
ندارد و اين موضوع در دستوركار كميسيون قضايي 
اس��ت. البته با وجود تصويب اين قانون  تاكنون هيچ 

دادگاهي حكم به ازدواج سرپرس��ت با فرزندخوانده 
نداده اس��ت اما به هر حال اي��ن تبصره بايد اصالح 
ش��ود. مونيكا نادي، فعال حقوق كودكان با اشاره به 
اينك��ه اين تبصره در س��ال 92 قانوني و اجرا ش��د، 
گفت: قبل از اين اليحه ني��ز چنين اجازه يي وجود 
داش��ت ولي تصريح قانوني نشده بود. اعتراض اصلي 

فع��االن در اين حوزه اين اس��ت كه اين كار به  كلي 
ممن��وع ش��ود. او با تاكي��د بر اينك��ه تاكنون حكم 
دادگاهي بر مبني اين تبصره نش��نيده ايم، افزود: در 
شان قانون و قانون گذار نيست كه چنين اختياري را 
بدهد و انتظار مي رود با توجه به ش��نيده ها، مجلس 

دهم اين قانون را اصالح كند. 

 اميدواري به اصالح اليحه 
حسن نوروزي، س��خنگوي كميسيون حقوقي و 
قضايي مجلس نيز با اش��اره به اينكه درحال بررسي 
اين قانون در كميس��يون هستيم به »تعادل« گفت: 
مواد قانون حماي��ت از حقوق كودكان درحال بحث 
اس��ت. او افزود: تبص��ره ماده 27 قان��ون حمايت از 

حقوق كودكان نيز در دس��ت بررسي است و اميدوار 
به اصالح آن هس��تيم تا اليحه يي جديد را به هيات 
رييس��ه و صحن مجلس ارائه دهي��م. نوروزي تاكيد 
ك��رد كه با توجه به اهميت موضوع در آينده نزديك 
بررس��ي اين موضوع در كميسيون به پايان رسيده و 

براي بررسي به صحن مجلس مي آيد. 
نماين��دگان مجلس درحالي با گذش��ت نزديك 
به دو س��ال هنوز اين قانون را اص��الح نكرده اند كه 
مهر س��ال 92 همايون هاشمي، رييس وقت سازمان 
بهزيستي كش��ور گفته بود امكان ويرايش اين ماده 
وجود دارد؛ ويرايش��ي هرگز در دولت كس��ي پيگير 

آن نشد. 
آن زمان هاش��مي گفته بود: در م��ورد اين ماده 
كه محل اش��كال بود هنوز درهاي ويرايش و اصالح 
تبصره ماده 27 باز است و مي توانيم در اين زمينه از 
اظهارنظر كارشناس��ان استفاده كرده و به انتقادات و 

نقطه نظرات توجه كنيم. 
او تاكيد كرده بود: امكان بازبيني، ويرايش و تغيير 
احتمالي در تبصره اين ماده وجود دارد و مي توانيم با 
بررس��ي نظرات كارشناسي و از طرف دولت در مورد 

برطرف كردن و حل مشكل برآييم. 
ح��اال با گذش��ت 6 س��ال از تصويب اي��ن ماده 
جنجال��ي، گرچه هنوز گزارش��ي از راي دادگاه براي 
ازدواج سرپرس��ت و فرزندخوانده منتشر نشده اما با 
توجه به نبود منع قانوني، سرپرس��ت ها حق ازدواج 
با فرزندخوانده را براي خود محفوظ مي دانند. شايد 
اصالح قانون در كميس��يون قضايي و صحن مجلس 
مقدم��ه اصالح قوانيني باش��د كه ب��ه عقيده برخي 
نمايندگان مجلس و اعضاي فراكسيون زنان با حقوق 

كودك و زن خانواده در تضاد قرار دارد. 

رييس مركز فوريت هاي اجتماعي سازمان بهزيستي با اشاره 
به اينكه در س��ال گذش��ته ۸6 درصد كودك آزاري ها توس��ط 
والدين صورت گرفته اس��ت، گفت: در مراكز مداخله در بحران، 
1642 م��ورد كودك آزاري ها يعني 60 درصد آن توس��ط پدر 
اتفاق افتاده است. حسين اسدبيگي در رابطه با وضعيت كودك 
آزاري به ويژه در خانواده ها بيان كرد: در سال گذشته ۸6 درصد 
كودك آزاري ها توسط پدر و مادر صورت گرفته است، اما نكته 

اصلي آمار كودك آزاري از جانب پدر است. 
او افزود: طبق آمار اورژانس اجتماعي در س��ال گذش��ته در 
مراكز مداخله در بحران 1642 مورد كودك آزاري ها يعني 60 
درصد آن توسط پدر صورت گرفته است. اسدبيگي در ادامه به 
ايلنا گفت: از اين آمار 739 مورد يعني 26 درصد توس��ط مادر، 
۸ مورد توسط خواهر و 20 مورد نيز توسط برادر صورت گرفته 
اس��ت. بر اس��اس گفته هاي رييس مركز فوريت هاي اجتماعي 
س��ازمان بهزيس��تي تنها 1. ۵ درصد كودك آزاري ها توس��ط 

غريبه ها صورت گرفته است. 
رييس مركز فوريت هاي اجتماعي س��ازمان بهزيس��تي در 
پاس��خ به اين س��وال كه آي��ا فعاليت س��من ها و مراكز مردم 
نه��اد كه در حوزه حماي��ت از كودكان فعالي��ت مي كنند در 

كاهش خش��ونت عليه كودكان تاثيرگذار اس��ت يا خير، بيان 
داش��ت: فعاليت س��من ها و ان جي اوه��ا در كاهش و كنترل 
خش��ونت عليه كودكان نقش بس��زايي دارد و الزم اس��ت كه 
توجه بيش��تري به اين س��ازمان ها ش��ود. او با اشاره به اليحه 
حماي��ت از كودكان و نوجوانان اظهار كرد: تصويب اين اليحه 
نقش مهمي در حمايت از كودكان ايفا مي كند. در اين اليحه 
به س��وء رفتار، بهره كش��ي، فحش��ا، معامله و خريد و فروش 
ك��ودك مدنظر قرار گرفته اس��ت. همچنين اگر كودك مورد 
تحقير قرار بگيرد، ترسانده شود يا در وضعيتي قرار بگيرد كه 
از لحاظ رواني مورد آزار قرار بگيرد، مصداق كودك آزاري در 

نظر گرفته شده است. 
ريي��س اورژانس اجتماعي كش��ور اف��زود: همچنين در اين 
اليحه به غفلت والدين نيز اش��اره ش��ده اس��ت كه شامل عدم 
مراقبت والدين و س��هل انگاري آنها نسبت به كودك مي شود. 
او با اشاره به اينكه خانواده ها كمتر اجازه مي دهند كه كسي از 
كودك آزاري جنسي فرزندشان مطلع شود، بيان داشت: بعضي 
از خانواده ها تصور مي كنند كه مي توانند به تنهايي اين مس��اله 
را حل كنند و به همين خاطر اين اتفاق را از اورژانس اجتماعي 

پنهان مي كنند كه اين راه حل مناسبي نيست. 

آمار تكان دهنده از كودك آزاري در كشور
كولبراني كه زمس��تان پارسال در مرزهاي شمال غرب كشور زير 
آوار برف جانشان را از دست دادند، نام كولبري را كه تا آن زمان بيشتر 
فقط براي مرزنش��ينان آشنا بود به سر زبان ها انداختند؛ كولبراني كه 
براي ۵0 هزار تومان بارهايي گاهي باالي100كيلوگرم را از مسيرهاي 
س��خت و صعب العبور به دوش مي كش��ند. طرح ساماندهي كولبران، 
خودداري ماموران از شليك به سمت آنها، بيمه كولبران و... موضوعاتي 
بود كه پس از مرگ اين كولبران در مجلس مطرح شد و اتفاقاتي هم 
كه در روزهاي گذشته رخ داد و كشته شدن دو كولبر بانه يي، بررسي 

سريع تر اين طرح ها را الزامي كرد. 
عضو كميس��يون اجتماعي مجلس با تاكيد بر رفع اشكاالت طرح 
س��اماندهي كولبران از س��وي نمايندگان گفت: ايج��اد تعاوني براي 

فعاليت كولبران دروزارت تعاون بامشكالتي روبه رو شده است. 
رس��ول خضري در م��ورد آخري��ن پيگيري ها در رابط��ه با طرح 
س��اماندهي كولبران گفت: اي��ن طرح براي رفع برخي مش��كالت و 
دريافت راهنمايي به مركز پژوهش ها ارسال شد اما اين مركز تنها به 

ارائه توضيحات كوتاهي اكتفا كرد. 
نماينده سردشت و پيرانشهر درمجلس شوراي اسالمي با اشاره به 
اينكه مركزپژوهش ها بايد پيشنهادهاي سازنده و كارشناسي شده در 
مورد ساماندهي كولبران ارائه مي داد، به خانه ملت گفت: بيمه اين افراد 

س��ال گذشته به نتيجه رسيد از طرف ديگر درخصوص ايجاد تعاوني 
هم بحث ها و رايزني هايي با معاونت وزارت تعاون صورت گرفته است؛ 
اما به گفته مسووالن وزارت رفاه مشكالتي در اين خصوص وجود دارد. 
او با بيان اينكه درخصوص كولبران حساسيت هايي در جامعه 
وج��ود دارد، تصري��ح كرد: ب��ا توجه به اينك��ه مركزپژوهش هاي 
مجلس پس از بررسي هاي چندين ماهه پيشنهادهاي قابل قبولي 
ارائه نداد و با تاكي��د براينكه نمايندگان به دنبال تصويب قانوني 
جام��ع درخصوص فعاليت كولبران هس��تند به ط��ور حتم طرح 
مذكور پس از بررسي هاي تكميلي تر و رفع نقاط ضعف مجدد در 
دس��تور كار قرار مي گيرد. خضري با بيان اينكه ايجاد منطقه آزاد 
تجاري دررفع مشكالت كولبران تاثير دارد، گفت: متاسفانه برخي 
مناط��ق آزاد درحال حاضر تنها به مكاني براي واردات به كش��ور 
تبديل شده است، ايجاد منطقه آزاد تجاري سردشت و پيرانشهر 
در رفع مش��كالت 1۸هزار كولب��ر در اين مناطق و ايجاد 4۵هزار 
فرصت ش��غلي براي آنه��ا تاثير دارد. عضو كميس��يون اجتماعي 
مجلس با اش��اره به اينكه همزمان با پيگيري اين موارد رفع نقاط 
ضعف طرح نيز مورد توجه قرار دارد، افزود: نمايندگان با بررس��ي 
مج��دد و توجه به مس��ائل مهم درخصوص كولب��ران طرح را به 

صحن مجلس ارجاع مي دهند. 

طرح ساماندهي كولبران در ايستگاه رفع اشكاالت

شهرداران به ميراث فرهنگي مشاوره گردشگري بدهندبودجه دانشگاه ها در حد حقوق كاركنان و هزينه آب و برق
رييس دانش��گاه اميركبير با اشاره به اينكه بودجه دولت كفاف 
همه هزينه هاي دانشگاه ها را نمي دهد؛ گفت: بودجه دانشگاه ها در 
حد تامين حقوق كاركنان و هزينه آب و برق است. احمد معتمدي، 
رييس دانش��گاه صنعتي اميركبير درباره برنامه هاي جديد در اين 
دانش��گاه گفت: يك س��ري موضوعات در دانش��گاه وجود دارد كه 
بس��يار مهم است و بايد مستمر باشد از جمله موضوعات فرهنگي، 
اسالمي كردن دانشگاه ها و فعاليت هاي سياسي و اجتماعي كه نبايد 
برنامه هاي كوتاه مدت يا ۵س��اله داشته باشند. او ادامه داد: دانشگاه 
اميركبي��ر طبق 6 برنام��ه راهبردي؛ آموزش، پژوه��ش و فناوري، 
مس��ائل فرهنگي و دانشجويي، بين الملل، توسعه و مديريت منابع 
و ارتباطات و فناوري اطالع��ات )ICT( فعاليت مي كند. در حوزه 
ارتباطات و فناوري اطالعات اين دانشگاه به شكل تخصصي با برنامه 
طوالني مدت در حال انجام امور اس��ت، زي��را فضاي مجازي امروز 
نق��ش زيادي بر جامعه دارد و ما نيز باي��د بتوانيم در اين حوزه به 

خوبي نقش خود را ايفا كنيم. 
رييس دانشگاه صنعتي اميركبير با تاكيد براينكه برنامه اجرايي 
همه برنامه هاي راهبردي تهيه ش��ده است، به ايلنا گفت: سال 94 

براي هربرنامه راهبردي يك برنامه اجرايي تدوين شد كه بر اساس 
آن دانش��گاه هر س��ال رو به اهدافش حركت مي كند و در هر حوزه 
اولويت هايي تعريف شده كه بايد دنبال شود، بنابراين نمي توان گفت؛ 
قرار اس��ت همه امور دانش��گاه با عوض شدن دولت و رسيدن سال 
تحصيلي دچار تحول ش��ود؛ بلكه تغييرات ب��ا توجه به برنامه هاي 
بلندمدت در جهت اصالح امور اجرا مي شود. معتمدي درباره بودجه 
سال آينده دانشگاه هاي دولتي نيز گفت: دانشگاه هاي دولتي عمدتا 
متكي به بودجه هاي دولتي هس��تند؛ بنابراين دولت كه با مش��كل 
بودجه مواجه مي شود به طبع آن همه دستگاه ها با اين مساله درگير 
مي ش��وند. متاس��فانه در س��ال هاي اخير به دليل مشكالت دولت، 
مشكالت بودجه يي دانشگاه ها نيز بيشتر شده است. او با بيان اينكه 
رويكرد جديدي بايد براي مساله بودجه دانشگاه ها ايجاد شود؛ افزود: 
دانشگاه ها بايد رويكرد جديدي را اتخاذ كنند كه تا اين حد وابسته 
به بودجه دولت نباش��ند. به نظر مي رسد؛ دولت بودجه يي بيشتر از 
اين، آن هم در حد تامين حقوق كاركنان و هزينه  آب و برق و حقوق 
نمي تواند به دانشگاه ها پرداخت كند. دانشگاه ها بايد سعي كنند در 
عين حال كه كيفيت شان را حفظ مي كنند، درآمد هم داشته باشيم. 

معاون گردش��گري س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري از شهرداران و اعضاي شوراهاي اسالمي شهر درخواست 
كرد به سازمان ميراث فرهنگي، مشاوره گردشگري دهند و شهرها 

را براي ايجاد بسترهاي گردشگري وارد رقابت كنند. 
محمد محب خدايي روز يك شنبه در نشست خبري روز جهاني 
گردشگري اظهار كرد: براي رسيدن به آمار 20 ميليون گردشگر در 
س��ند چشم انداز 1404 به مولفه هاي متعددي نيازمنديم. او افزود: 
بعد از برجام، به لحاظ رتبه گردش��گري در بين 136 كشور جهان 
از رتبه 97 به 93 رس��يده ايم، يعني جايگاه كشور ما از نظر جايگاه 
سفر و گردشگري چهار پله ارتقا يافته است. خدايي ادامه داد: براي 
موفقيت در توسعه گردشگري بايد به دست اندركاران اين عرصه، 
معافيت هاي مالياتي و يارانه دهيم و طرح شهر گردشگر را در كشور 
به خوبي اجرا كنيم. او تاكيد كرد: براي توس��عه گردشگري كشور، 
40 برنامه تدوين كرديم كه در ريل طرح ش��هر گردش��گر تعريف 
مي شود. خدايي تصريح كرد: طرح شهر گردشگر مي گويد به جاي 
پاسخ دادن به جامعه شهروند ساكن، بايد شهروندها و گردشگران 
غير س��اكن خارجي و داخلي را مدنظر قرار داده و نيازهاي آنان را 

پاس��خ دهيم. خدايي گفت: بر اساس آمار، 16/6 درصد از جمعيت 
جهان گردش��گر هس��تند بنابراين مديران ش��هري براي ارزآوري 
از گردش��گران كش��ورهاي ديگر بايد به باال بردن اس��تانداردهاي 
گردشگري و افزايش بهره وري فرودگاهي و تجاري آن شهر اهميت 
دهند. او تاكيد كرد: اختالف عميقي بين بحث گردشگري شهري و 
شهر گردشگر وجود دارد و در شهر گردشگر تمام برنامه ريزي هاي 
مراكزي مانند بيمارس��تان، بازار، رسانه ها و تلويزيون همه با هدف 
جذب گردشگر انجام مي شود. معاون گردشگري كشور يادآور شد: 
70درصد رستوران هاي تركيه، سنتي و فقط 30درصد مدرن است 
در حالي كه ما براي جذب گردش��گر از داشته هاي اصيل و سنتي 
خود استفاده نمي كنيم. خدايي تاكيد كرد: مشكل اصلي گردشگري 
كشور تامين زيرساخت ها نيست، بلكه قيمت تمام شده خدمات ما 
براي مس��افران خارجي و تورها باال است و از يك الگوي واحد نيز 
تبعيت نمي كند. او تنها راه حل مشكل اشتغال در كشور را توسعه 
گردشگري دانست و گفت: اگر دقت كنيم از هر 10 شغل در جهان، 
يك ش��غل به گردشگري مربوط مي ش��ود، بنابراين بايد با جديت 

بيشتري به سمت توسعه گردشگري گام برداريم.
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»تعادل«ازنشستعلنيپارلمانشهريپايتختگزارشميدهد

هولوگرام هاي فسادزا زير ذره بين شوراي شهر
گروهراهوشهرسازي 

واگ��ذاري ام��اك و اموال ش��هرداري ته��ران و 
همچنين فروش تراكم ش��ناور س��اختماني از طريق 
صدور هولوگرام، ديروز با تذكر رييس و معاون نظارت 
ش��وراي ش��هر تهران وارد فاز جديدي ش��د. محسن 
هاش��مي رييس ش��ورا درخواس��ت كرد ت��ا عاوه بر 
شهرداري، كميسيون برنامه و بودجه شورا نيز گزارشي 
در خصوص مكانيسم فس��ادزاي فروش هولوگرام در 

شهرداري تهران تهيه كند. 
به گزارش »تعادل« هفته گذشته محمدعلي نجفي 
ش��هردار جديد تهران بر قول خود مبني بر مبازره با 
فساد در شهرداري وفا كرد و در نخستين اقدام، دستور 
توقف صدور هولوگرام را صادر كرد. اين دستور كه طي 
بخشنامه يي به شهرداري اعام شد، واكنش هاي مثبت 
بسياري به دنبال داشت و كارشناسان و اعضاي شوراي 

شهر بر درستي اين اقدام تاكيد كردند. 
دو روز پيش نيز افشين حبيب زاده معاون نظارت 
ش��وراي ش��هر تهران پ��رده از بخش ديگ��ري از اين 
مكانيسم فس��ادزا برداشت و عنوان كرد كه هولوگرام 
فقط محدود به فروش تراكم نش��ده و ش��امل موارد 
ديگر شهرداري نيز مي ش��ود. به گفته او، پيمانكاران 
و طلبكاران به شركت هاي كارگزاري معرفي مي شدند 
تا طل��ب خود را به صورت غيرنق��دي دريافت كنند. 
وقت��ي پيمانكاران به ش��ركت هاي كارگزاري مراجعه 
مي كردند، اين شركت ها پيشنهادهاي مختلفي به آنها 
مي دادند، براي مثال پيشنهاد مي دادند در قبال طلب 
غيرنقدي ش��ان از ش��ركت كارگزاري ماشين يا ملك 
دريافت كنند، آن هم به قيمت كارشناسي كه شركت 
كارگزاري يا كارشناس شركت مشخص مي كرد. البته 
خود اين قيمت گذاري هم جاي بحث دارد. يكي ديگر 
از روش ها اين بود كه در قبال طلب پيمانكار پيشنهاد 
خريد تراكم مي دادند. در هر حال، تراكم يكي از انواع 
پيشنهادها بود و اگر پيمانكار براي دريافت طلب خود 
تراكم را انتخاب مي كرد، مي توانست مشخص كند در 
كدام منطقه و محله قصد دارد از اين تراكم اس��تفاده 
كند ك��ه اصطاحا به اين عمل نش��اندن تراكم روي 
زمين مي گفتند. از اين رو، مبلغ آن به صورت حدودي 
مشخص مي ش��د و نامه يي به منطقه يي كه پيمانكار 
قصد داشت از آن تراكم استفاده كند، ارسال مي شد. 

3تذكربهشهرداري
حبيب زاده همچنين در جلس��ه روز گذشته شورا 
در رابطه با بخشنامه شهردار در خصوص توقف صدور 

هولوگرام 3 تذكر به شهرداري داد. 
 او در تذك��ر پيش از دس��تور خود با اش��اره به 
بخش��نامه صادر ش��ده از سوي ش��هردار تهران در 
خصوص ممنوعيت صدور هولوگرام و ش��فافيت در 
اين خصوص و جلوگيري از پرداخت نقدي موديان 
به ش��يوه پش��ت باجه يي و تعيين تكليف مراودات 
فيمابين ش��هرداري ته��ران و كارگزاري ها گفت: از 
شهردار تهران بابت اين سرعت عمل تشكر مي كنم، 
زي��را اي��ن موضوع بخ��ش قابل توجهي از مس��ائل 
مالي ش��هرداري را در خود مس��تتر دارد. او با بيان 
اينكه نباي��د به تعيين تكليف مراودات ش��هرداري 
و كارگزاري ه��ا اكتف��ا كني��م از ش��هرداري تهران 

درخواست كرد كه گزارش كامل از اين مراودات كه 
در سال هاي گذشته وجود داشته ارائه شود. 

او ادامه داد: طبق ماده ۷3 قانون شوراها اين تذكر 
را به اطاع شهردار مي رسانم. من سه درخواست دارم 
نخست اينكه ليست كامل اماكي كه به شركت هاي 
كارگ��زاري از س��وي ش��هرداري تهران واگذار ش��ده 
ارائ��ه ش��ود همچنين مبل��غ چك هاي واگذار ش��ده 
به ش��ركت هاي كارگزار به تفكيك ش��ركت ها اعام 
ش��ود و مبلغ تسويه ش��ده با پيمانكاران شهرداري از 
س��وي ش��ركت هاي كارگزاري و نحوه آن به تفكيك 
نوع تهاتر مش��خص ش��ود. رييس شوراي شهر تهران 
نيز درخواس��ت كرد تا عاوه بر شهرداري كميسيون 
برنامه و بودجه شورا نيز گزارشي در خصوص واگذاري 
هولوگرام ها در ش��هر تهران تهيه كند. وي اعام كرد: 
تم��ام تذكرات به ص��ورت طبقه بن��دي تفكيك و به 

تك تك آنها رسيدگي مي شود. 

انتقادازجمعآوريكودكانكار
به��اره آروين، عضو هيات رييس��ه ش��ورا و عضو 
كميسيون برنامه و بودجه نيز در جلسه روز يك شنبه 
ش��ورا در نطق پيش از دس��تور خ��ود از جمع آوري 
ك��ودكان كار انتقاد ك��رد و گفت: چندين دس��تگاه 
مملكت جمع شده اند، ميلياردها تومان بودجه مملكت 
را هزينه كنند تا بي پناه ترين انس��ان هاي اين شهر را 
از جلو چش��م ها دور كنند. كودكاني كه ناخواس��ته و 
باالجبار به دنياي س��رد و خش��ن بزرگس��الي پرتاب 
شد ه اند، بدون اينكه امكان تجربه لذتبخش لحظه هاي 
سرخوش��انه كودكي را داشته باشند، كودكاني كه به 
دليل فقر و ديگر شرايط آسيب ديده خانواده، مجبور به 
كار در خيابان شده اند، چندين دستگاه مملكت جمع 
ش��ده اند تا اين جاماندگان از كودكي و مهر را از جلو 

ديدگان دور كنند، مبادا كه اسباب دل مشغولي   شوند. 
او افزود: به گفته مس��ووالن بهزيستي، 90درصد 
كودكاني كه با زور و اجبار از س��طح شهر جمع آوري 
مي ش��وند، داراي سرپرس��ت و خانواده ان��د كه براي 
بازپس گيري فرزندان ش��ان به مراكز نگهداري موقت 
اين كودكان مراجعه مي كنن��د. فرآيند كار اين گونه 
اس��ت ك��ه خانواده ه��ا پ��س از پرس وج��و و يافتن 
فرزندش��ان در يكي از مراكز نگهداري بايد بروند در 
دادگاه تعه��د بدهند كه ديگر بچه ش��ان كار نخواهد 
كرد و بعد حك��م قضايي براي آزادي و بازپس گيري 
فرزندش��ان بگيرن��د، چرخه ي��ي معي��وب، بي ثمر و 
سرش��ار از هزينه هاي گ��زاف رواني كه به كودكان و 

خانواده هاي آسيب ديده شان وارد مي شود. 
به گفته مس��ووالن مربوطه حدود 60 تا ۷0درصد 
اين كودكان غيرايراني هس��تند، حال مي توان پرسيد 
كه اين ش��اخ و ش��انه دولتي براي چه كسي كشيده 
مي ش��ود؟ براي افغانس��تاني هاي نجيب، سر به زير و 
در عين ح��ال بي كس و كار در اي��ن مملكت كه بايد 
دنبال بچه هايش��ان، پيش كوچك و بزرگ مسووالن 
ما گردن خم كنند؟ براي زهر چشم گرفتن از چنين 
بي پناهاني اس��ت كه خدم و حش��م چندين دستگاه 
دولتي لشكركشي كرده اند؟ زورمان به علت هاي قدر 
قدرت اجتماعي نمي رس��د، به جايش يقه معلول هاي 
آس��يب ديده يي را مي گيري��م كه نفس خودش��ان و 
زندگي شان در زير آسيب هاي حاصل از علل اجتماعي 
به شماره افتاده است؟ زورمان به حذف علت نمي رسد، 
معل��ول را ب��راي چن��د صباحي هم كه ش��ده حذف 

مي كنيم؟ چه كسي را گول مي زنيم؟
آروي��ن از ش��هردار تهران خواس��ت ت��ا به جاي 
دنباله روي دس��تگاه هاي ديگ��ر در اج��راي اين نوع 
طرح هاي آسيب زا، بي ثمر و غيركارشناسي ابتكار عمل 

را در اين حوزه به دست گيرد و با فراهم كردن زمينه 
همكاري چارجانبه ميان ش��هرداري ته��ران، وزارت 
آموزش و پ��رورش، وزارت رف��اه و فرمانداري تهران، 
طرح هايي مبتني بر ارائه مشوق را به جاي طرح هاي 
تنبيه��ي در پيش گيرند. مثا مي توان آن 20ميليارد 
بودجه اين طرح را صرف افزايش جذابيت مدارس در 
مناطق حاشيه نشين تهران كرد. طرح هاي مبتني بر 
جمع آوري و نگه��داري اجباري نه فقط نقض حقوق 
شهروندي ش��هروندان كم توان و آسيب ديده اند بلكه 
مهم تر از آن، اين طرح ها جز آس��يب فزاينده و اتاف 

منابع هيچ ثمر ديگري ندارند. 

قرائتگزارشپالسكودرشورايشهر
گزارش ملي حادثه پاس��كو نيز در ش��وراي شهر 
قرائت شد و اعضاي شورا تذكرات و نظرات خود را در 

اين خصوص عنوان كردند. 
 آقاكوچ��ك از اعضاي اين هيات ملي با اش��اره به 
تشكيل 6 كميته تخصصي در حوزه هاي فني، حقوقي 
و اجتماع��ي در اين هي��ات ابراز كرد: اي��ن هيات از 
تصاوير و فيلم ها، مكاتبه رس��مي با ارگان ها، برگزاري 
جلسه استماع با مسووالن، تحليل رسانه ها و نخبگان، 
نمونه برداري از مصال��ح، گزارش هاي مردمي و... براي 

ارائه اين گزارش استفاده كرد. 
عضو هيات ويژه گزارش ملي بررسي حادثه پاسكو 
در بيان بررس��ي هاي تخصصي مهندسي آتش گفت: 
بار حريق باال، عدم انطب��اق فني پلكان ها و فضاهاي 
خروجي، نبود فضاس��ازي فني و عدم وجود سيستم 
بازدارنده، وجود وسايل گرمايشي غيراستاندارد و... از 
داليل گس��ترش حريق در ساختمان پاسكو بود. بر 
اين اساس يك س��ري توصيه هاي جزيي و كلي براي 
جلوگيري از موارد وقوع در آينده در گزارش ارائه شد. 

وي ادامه داد: در بررسي هاي مهندسي سازه ابتدا 
سعي شد، سيستم سازه شناسايي شود. اين سيستم 
سازه شبيه سيستم لوله يي بود كه ستون هاي زيادي 
در كنار س��اختمان هستند و تعداد ستون هاي مياني 
كم است. همچنين اجزاي سازه از مقاطع مركب بودند 
كه ضعف هاي خ��ود را در حادثه نش��ان داد و وجود 

حرارت و اثر آتش باعث شد، ساختمان فرو بريزد. 
آقاكوچك با تشريح سه مرحله مختلف فروريزش 
ساختمان پاسكو بر اثر حريق و حرارت گفت: فرضيه 
آتش سوزي و انفجار عمدي در ساختمان در بررسي ها 
رد شد و در نهايت توصيه هايي براي جلوگيري از تكرار 
حادثه مطرح شد از جمله آنكه ضوابط و مقررات ملي و 
مبحث 22 از نظر محتوا و نحوه اجرا داراي ضعف هايي 
است كه بايد برطرف ش��ود. همچنين لزوم تمايز در 
نگرش به س��اختمان هاي بلندمرتبه و تدوين ضوابط 

الزم براي اين ساختمان ها مورد تاكيد قرار گرفت. 

علتاصليمشخصنشدهاست
ناهيد خداكرمي نيز پس از ارائه گزارش كميته ملي 
بررسي حادثه پاس��كو در صحن علني شوراي شهر 
تهران گفت: گزارش به لحاظ متدولوژي خيلي خوب 
بود، اما در تحليل راهبرد اساسي كه تكاليف و راه حل 

را مشخص كند نكته ويژه يي نداشت. 
اين عضو ش��وراي ش��هر تهران با بيان اينكه اين 
گزارش تكرار تش��كيل كميته هاي قبلي است، گفت: 
مهم ترين س��وال اين اس��ت كه تكليف ذي نفعان كه 
درگير حادثه بودند چه مي شود. وي ادامه داد: گفتيد 
فرضيه عمدي بودن حادثه رد شده اما سوال اين است 
كه چرا رد ش��ده و اينكه آيا علت آتش سوزي به طور 
روشن مشخص شده است؟خداكرمي گفت: پيشنهادم 
اين اس��ت كميته يي با حضور اعضاي ش��وراي شهر 
تش��كيل شود كه هدف آن تحليل گزارش و پيشنهاد 
عمل��ي براي پيش��گيري از تكرار اين حوادث باش��د. 
وي گفت: متاسفانه همچنان شاهديم ساختمان ها و 
برج هاي بلندي در كوچه هاي باريك ساخته مي شود و 

معلوم نيست چه كسي بايد جلو آن را بگيرد؟

1000مدرسهپايتختناايمناست
زهرا نژادبهرام عضو هيات رييس��ه شوراي شهر از 
وجود هزار مدرس��ه ناايمن در ش��هر خبر داد و گفت: 
بند ۵۵ قانون شهرداري موظف است، نسبت به نقاط 
ايمني ش��هر اقدام كند. در شرايط بازگشايي مدارس، 
يك دبستان دخترانه در تهران آتش گرفته و مدرسه 
تعطيل شد. منبع آتش سوزي سيم هاي برقي بوده اند 

كه از سال ها قبل دچار پوسيدگي شده بودند. 
نژادبهرام با اش��اره به ناايمن بودن ساختمان هايي 
نظير مدارس گفت: 2۵درصد فضاي غيرايمن ش��امل 
بيش از هزار مدرسه تهران مي شود. در واقع در صورتي 
كه شاهد شرايط بحراني مانند زلزله و حوادث مشابه 
باشيم، ممكن است آسيب جدي به فضاهاي آموزشي 
برسد. وي گفت: موضوع پاسكو نياز به رسيدگي دارد 
اما ضروري است كه آتش نشانان ما مجهز به تجهيزات 
مناسب باشند و شهرداري براي افزايش بودجه در اين 
زمينه اقدام كند ضمن اينكه تجهيزات و آموزش هاي 

الزم مهيا شود.

رشد11درصديپروازهاي
فرودگاهامام)ره(درنيمهاول96

براس��اس جديدترين آمارهاي فرودگاه بين المللي 
امام خميني)ره( در 6ماهه نخست سال 96، 3۱هزار 
و ۵00پ��رواز انج��ام ش��ده كه نش��ان دهنده رش��د 
۱۱درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. 
به گزارش روابط عمومي فرودگاه امام خميني)ره(، 
در حوزه اعزام و پذيرش مسافر هم در سال 96 تعداد 
مسافران اين فرودگاه به بيش از ۵ ميليون نفر رسيده 
كه اين رقم در قياس با مدت مش��ابه س��ال گذشته، 

افزايشي ۱۵.۵درصدي را نشان مي دهد. 
عملكرد اين ف��رودگاه در حوزه جابه جايي بار هم 
مثبت بوده و با عب��ور ميزان بارهاي اين فرودگاه در 
6ماهه ابتدايي س��ال جاري از 9۵ هزار تن رش��دي 

۱6.۵درصدي به ثبت رسيده است. 
همچني��ن اين ف��رودگاه پيش بيني كرده ميزان 
مس��افران اعزام و پذيرش شده در س��ال آينده به 
۱2 ميليون نفر برس��د از اين رو پيگيري هاي الزم 
براي س��اخت و تكميل ترمينال س��ام در دستور 
كار اس��ت تا بتوان در كوتاه تري��ن زمان ممكن آن 

را اجرايي كرد. 
اي��ن ف��رودگاه در 6 ماه��ه ابتدايي س��ال جاري 
يك ميلي��ون و ۵0 هزار دقيقه تاخير در پرواز به ثبت 
رس��انده كه به اعتقاد مسووالن فرودگاه امام)ره( نياز 
به بهبود جدي دارد. از س��وي ديگ��ر نياز به افزايش 
ظرفي��ت ثاب��ت ترمين��ال كنوني هم يك��ي ديگر از 
اولويت هايي است كه فرودگاه امام خميني)ره( آن را 

در دستور كار قرار داده است.

تخلفگستردهدر
ساختساختمانيدردزاشيب

حجت نظري عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي 
ش��وراي ش��هر ته��ران، ري و تجري��ش، از تخل��ف 

ساختماني در منطقه يك خبر داد. 
به گزارش ايلنا، حجت نظري در جلس��ه ش��وراي 
ش��هر تهران، ري و تجريش، پس از استماع گزارش 
كميت��ه ملي پاس��كو گف��ت: در ش��ورا درخصوص 
س��اختمان بلندمرتبه نا ايمن صحب��ت مي كنيم در 
حالي كه برخي در حال س��اخت س��اختماني هاي نا 

ايمن و تخلف هستند. 
وي نسبت به وقوع پاسكوي ديگر در منطقه يك 
هش��دار داد و افزود: ساختماني در دزاشيب با وجود 
دستور كتبي شوراي عالي شهرسازي و دستور معاون 
شهرس��ازي شهرداري تهران براي توقف همچنان در 
حال ساخت است و تخلف ادامه دارد. اين ساختمان 
در دزاش��يب ۵0 متر پيشروي غيرمجاز دارد و تعداد 
طبق��ات از ۱6 طبقه مجاز به 24 طبقه افزايش پيدا 

كرده است. 
 نظري با تاكيد بر اينكه اين س��اختمان همچنان

 در حال س��اخت است و بايد جلوي آن گرفته شود، 
افزود: به شهرداري منطقه يك در اين خصوص تذكر 

خواهم داد. 

60درصدمطالباتپيمانكاران
پرداختميشود

مع��اون برنامه ريزي و مديريت مناب��ع وزير راه و 
شهرسازي از توافق اين وزارتخانه و سازمان مديريت 
و برنامه ري��زي ب��راي پرداخت 60درص��د مطالبات 

پيمانكاران خبر داد. 
به گ��زارش ايرنا، امي��ر اميني، مي��زان مطالبات 
پيمانكاران از وزارت راه و شهرسازي را در پايان سال 
۱39۵ بي��ش از 9 ه��زار و 400 ميليارد تومان اعام 
كرد و گفت: براساس برنامه قرار بود براي انجام ساير 
پروژه هاي عمراني وزارت راه و شهرس��ازي امس��ال 

8هزار و ۱00 ميليارد تومان اعتبار اختصاص يابد. 
وي ب��ا بيان اينكه از 8 هزار و ۱00 ميليارد تومان 
اعتبار بايد ۷0درصد آن تخصيص يابد، گفت: تاكنون 
يك هزار ميلي��ارد تومان به وزارت راه و شهرس��ازي 
اختصاص يافت��ه و ۵80 ميليارد تومان هم به صورت 
نقدي پرداخت ش��ده كه از اين مبل��غ 340ميليارد 
توم��ان ب��راي س��اخت بيمارس��تان و مابق��ي براي 

حوزه هاي مختلف راهسازي اختصاص يافته است. 
مع��اون وزير راه و شهرس��ازي افزود: قرار اس��ت 
ت��ا مهر و آبان س��ال جاري در 2 مرحل��ه 2 هزار و 
600ميليارد تومان اسناد خزانه ديگر پرداخت شود، 
ضمن اينكه دولت نظر مساعد دارد اين اعتبارها زودتر 
از موع��د مقرر به وزارت راه و شهرس��ازي تخصيص 
يابد. وي با اش��اره به برنامه هاي اقتصاد مقاومتي در 
وزارت راه و شهرس��ازي افزود: براي انجام پروژه هاي 
اقتص��اد مقاومتي نيازمن��د 6 هزار ميلي��ارد تومان 
اعتبارهستيم و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در 
مجموع اجراي 8 منشور، انجام ۱۷ برنامه اولويت دار 
 و ۷پ��روژه تكليفي را براي وزارت راه و شهرس��ازي

تعريف كرده است.

۴6۴تاكسيپيكاندرحال
طيكردنروندنوسازي

ش��هريار افندي زاده قائم مقام معاونت حمل و نقل 
و ترافيك ش��هر تهران گفت: 464 تاكسي پيكان در 
شهر تهران باقي مانده كه در حال طي كردن فرآيند 

نوسازي هستند. 
ب��ه گزارش مهر، افندي زاده با بيان اينكه قرار بود 
در امسال 960 تاكس��ي پيكان نوسازي شود، افزود: 

از اين تعداد 464 تاكسي پيكان باقي مانده است. 
وي ادام��ه داد: تاكس��ي پيكان ه��اي باقي مان��ده 
فرآيند نوس��ازي را ط��ي كرده اند ام��ا به دليل آنكه 
يك ماه اس��ت پيش فاكتور براي تاكس��ي هاي جديد 
صادر نمي شود روند نوسازي اين 464 تاكسي پيكان 

متوقف شده است. 
سرپرست سازمان تاكسيراني اضافه كرد: براساس 
مصوبه وزارت كشور تاكس��ي هاي فرسوده زماني كه 
اس��قاط مي ش��وند همزمان كليد تاكس��ي جديد را 
درياف��ت مي كنند ام��ا به دليل اين وقفه كه توس��ط 
ش��ركت خودروس��از ايجاد ش��ده اين تعداد تاكسي 
هنوز در انتظار نوسازي هستند و هيچ مشكلي براي 

صاحبان اين تاكسي ها ايجاد نشده است. 
مرتضي ضامني سرپرست اتحاديه تاكسيراني هاي 
ش��هري كش��ور نيز در اين رابطه به مهر اعام كرد: 
مش��كل خودروسازان برطرف ش��ده و به زودي روند 

نوسازي از سر گرفته مي شود.

ايرانشهر

مناقصه گزار: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه هرمزگان
موضوع مناقصه: مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي مشروح زير:

»مناقصه افزايش ظرفيت تخليه نفتكوره در انبار نفت شهيد رجايي بندرعباس«
 تاريخ مهلت و نشاني محل دريافت تحويل اسناد مناقصه:

پس از انت���ش��ارآگه���ي نوبت دوم در روزنامه و قاب���ل برداش������ت از س��اي���ت هاي : http://monaghese.oldportal.niopdc.ir  و http://iets.mporg.ir و يا براي دريافت اس��ناد مناقصه و 
اسناد ارزيابي كيفي به دبيرخانه كميسيون مناقصات به نشاني هرمزگان – بلوارپاسداران – جنب اسكله شهيد باهنر- شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه هرمزگان مراجعه نمايند.      شماره هاي 

تماس: ۷6 و 0۷6-33۵۱32۷۵
۱- مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه. ۱/4۷۵/000/000 )يك ميليارد و چهارصد و هفتاد و پنج ميليون( ريال.

2- مدت اجراي كار 6 ماه .
3- داراي رتبه ۵ تاسيسات و تجهيزات، نيرو، ابنيه و سوابق كاري مرتبط.

4- حدود برآورد اجراي كاربه مبلغ 29.400.000.000 )بيست ونه ميليارد و چهارصد ميليون( ريال مي باشد.
۵- احراز امتياز قابل قبول »60« براساس معيارهاي ارزيابي كيفی و توانمندي بهداشتي، ايمني و زيست محيطي الزامي مي باشد.

6- توزيع اسناد پس از انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ۷روز از تاريخ 96/0۷/03 لغايت 96/0۷/۱2، مهلت تحويل پاكت ها به دبيرخانه كميسيون مناقصات )الف، ب، ج و ارزيابي كيفي( تا ساعت ۱4 تاريخ 
96/0۷/24، بازگشايي پاكت هاي ارزيابي كيفي مورخ 96/0۷/2۵ مي باشد و تاريخ بازگشايی پاكت هاي)الف، ب و ج( متعاقباً اعام خواهد شد.

۷- تاريخ بازديد از تاسيسات و جلسه آشنايي با HSE ساعت ۱0 روز شنبه مورخ 96/0۷/۱۵ مي باشد.
8- تذكرمهم: پس از طي مراحل قانوني، پاكات الف، ب و ج مناقصه گراني مفتوح خواهد شد كه حداقل 60 امتياز در ارزيابي كيفي را كسب كرده باشند.

9- به پيشنهادهاي فاقدامضاء، مشروط، مخدوش و همچنين پيشنهاداتي كه پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۱0- تاريخ چاپ آگهي نوبت اول يكشنبه ۱396/0۷/02 وتاريخ چاپ نوبت دوم، دوشنبه ۱396/0۷/03 مي باشد.

شركت ملي پخش فرآورده اهي نفتي اريان 
منطقه هرمزگان

آگهيمناقصهعمومييكمرحلهايباارزيابيكيفي
نوبت دوم

شمارهمجوز1396-2929

روابطعموميشركتمليپخشفرآوردههاينفتيمنطقههرمزگان

شعبهدومدادياريدادسرايعموميوانقالبايالم

بنابه تجويز ماده ۱۷4 قانون آيين دادرسي كيفري به آقاي صمد حسيني مجهول المكان به اتهام سرقت گوشي 
مس��روقه در پرونده كاسه 9۵804 شعبه دوم دادياري اباغ مي شود كه ظرف مهلت يك ماه پس از انتشار اين 
آگهي در ش��عبه دوم دادياري دادس��راي عمومي و انقاب ايام حاضر ش��ويد در صورت عدم حضور اين مرجع 

قضايي راساً به موضوع رسيدگي و تصميم قانوني اتخاذ مي نمايد.
داديارشعبهدومدادسرايعموميوانقالبايالم/پورياسنجابي

آيارشدغيرتورميقيمتمسكنطي6ماههگذشتهنشانهرونقبازاراست؟

تحليلرسميازبازارمسكندرسال96
گروهراهوشهرسازي

نگاهي به حجم معامات مسكن همچنين قيمت 
هر مترمربع واحد مسكوني طي ۵ ماهه ابتدايي سال 
جاري در مقايسه با مدت مشابه سال 9۵ نشان از رشد 
۱.۵درصدي تع��داد قراردادها و افزايش ۵.۵ درصدي 
قيمت ها دارد، آماري كه اگرچه نمي تواند نقطه اتكايي 
براي اثبات ادعاي رونق بازار مس��كن باش��د اما نشانه 
مثبتي براي ايجاد رونق در بازار اس��ت. موضوعي كه 
معاون وزير راه و شهرس��ازي هم به آن اشاره مي كند. 
حامد مظاهريان از افزايش قيمت مس��كن با ش��يب 
مايم و حركت به س��مت رونق ب��ازار خبر مي دهد و 
مي افزايد: اگر شيب قيمت شديد باشد قطعا به جهش 
ناگهاني قيمت ها مي انجامد كه اين اتفاق خوشايندي 
نيست ضمن اينكه تمام تاش وزارت راه و شهرسازي 
اين اس��ت كه از رونق بخش مسكن در بخش مصرف 
دفاع كند و از رونقي كه منجر به س��فته بازي ش��ود، 
حمايت نكند. مظاهريان همچنين درباره رقم افزايش 
قيمت مسكن در سال جاري مي گويد: اين رقم كمتر 
از نرخ تورم و معادل ۵.6 درصد اس��ت درحالي كه از 

رقم ۱0درصد تورم پايين تر است. 
وي همچني��ن از بررس��ي پيش��نهاد وزارت راه 
و شهرس��ازي ب��راي كاهش دوره س��پرده گذاري وام 
صندوق پس انداز مس��كن يكم از 6 به ۵ ماه توس��ط 
هيات دولت خبر مي دهد و مي افزايد: قرار اس��ت كه 

ضمن افزايش رقم وام، زمان بازپرداخت اقس��اط هم 
افزاي��ش يابد. اين مقام مس��وول ادام��ه مي دهد: در 
مرحله اول پيش��نهاد اوليه به دولت اين بود كه دوره 
سپرده گذاري وام مسكن از 6 ماه به ۵ ماه كاهش يابد. 
يعني زمان ماندن نقدينگي به جاي يك سال به ۱0ماه 

كاهش يابد تا خانوار زودتر صاحب خانه شود. 
معاون مسكن و س��اختمان وزير راه و شهرسازي 
اظهار مي كند: نرخ سود تسهيات درحال حاضر همان 
8 و 9.۵درصد براي صندوق پس انداز يكم اس��ت كه 
كمترين ميزان س��ود تسهيات بانكي و رقم مناسبي 
است اما قطعا هر چه نرخ سود كاهش يابد، اقساط هم 

مي تواند كاهش  يابد. 
مظاهريان ب��ا بيان اينكه صن��دوق پس انداز يكم 
منحصرا مربوط به بانك مس��كن اس��ت، مي گويد: تا 
پي��ش از اين ديگر بانك ها از ورود به ارائه تس��هيات 
مسكن منع مي شدند اما از 2سال پيش اين ممانعت 

برداشته شده ولي بانك ها حركتي جدي نداشته اند. 
وي با بيان اينكه درحال حاض��ر 260هزار خانوار 
در صندوق پس انداز يكم حساب پس انداز دارند، بيان 
مي كند: نرخ سود تسهيات صندوق پس انداز يكم در 
بافت فرس��وده 8 درصد و 9.۵درصد در ديگر مناطق 
است و هر 6 ماه با هر مقدار پس انداز اين مبلغ دو برابر 
مي شود كه كمك مي كند، فردي كه بيشتر پس انداز 

مي كند، وام را زودتر دريافت كند.



رشد6درصديمعامالتمسكنتهران
همگام با معاون وزير راه و شهرس��ازي كه از آغاز 
مايم رونق در سال جاري مي گويد، مديركل اقتصاد 
مس��كن وزارت راه هم با اتكا ب��ه آمار ۱8هزار معامله 
مسكن در شهر تهران مي گويد: اين آمار در مقايسه با 

تير ماه رشد 6 درصدي داشته است. 
علي چگن��ي مي افزايد: اين ميزان در مقايس��ه با 
مرداد س��ال گذش��ته ۱0درصد افزايش يافته ضمن 
اينكه قيمت مس��كن در تابستان امسال در مقايسه با 
فصل مشابه سال قبل هم ۷درصد رشد داشته است. 

چگن��ي ادامه مي دهد: تعداد ص��دور پروانه هاي 
ساختماني در سال جاري نسبت به سال گذشته 6 
درصد افزايش يافته اس��ت. مديركل اقتصاد مسكن 
وزارت راه و شهرس��ازي با اش��اره به سياس��ت هاي 
جديد اين وزارتخانه براي ساخت وساز در بافت هاي 
فرس��وده مي گويد: درصدديم تا م��دت انتظار براي 
دريافت تس��هيات را به 4 ي��ا ۵ ماه كاهش دهيم، 
زمان بازپرداخت اين تس��هيات را 20ساله كنيم و 
همزمان نرخ س��ود تس��هيات را ي��ك تا دو درصد 

كاهش دهيم. 
چگني با اشاره به سياست هاي بلندمدت دولت ها 
در زمينه مس��كن اظهار مي كند: در 20سال گذشته 
3ميليون نفر از تس��هيات مس��كن براي خريد خانه 
اس��تفاده كردن��د و در چند س��ال اخير240هزار نفر 

براي اس��تفاده از تس��هيات خريد مس��كن در بانك 
سپرده گذاري كردند و تاكنون 20هزار نفر توانسته اند 

از اين تسهيات استفاده كنند. 

بستهويژهبرايورودبهبافتهايفرسوده
درحالي كه مديركل اقتصاد مس��كن وزارت راه و 
شهرس��ازي به تاش اين وزارتخان��ه با هدف كاهش 
مدت انتظار براي دريافت تسهيات در بافت فرسوده 
اش��اره مي كند، سرپرست ش��ركت عمران و بهسازي 
ش��هري ايران از ارائه راهكارهاي جديد به انبوه سازان 
و حذف محدوديت ها براي ورود به بافت هاي فرسوده 
خبر مي ده��د و مي گويد: تهران 3ت��ا 4هكتار زمين 
دولتي دارد كه انبوه س��ازان مي توانند براي س��اخت 
مس��كن در اي��ن زمين ه��ا و واگذاري ب��ه متقاضيان 
اقدام كنند. هوشنگ عش��ايري در گفت وگو با فارس 
مي افزايد: فعاليت انبوه سازان در مناطقي كه ساختار 
س��كونتگاهي به خود گرفت��ه و در آن جريان زندگي 

وجود دارد، سخت تر از ساخت وساز در بيابان هاست. 
وي بي��ان مي كند: ب��ه 3 دليل ساخت وس��از در 
مناطقي كه ساختار سكونتگاهي به خود گرفته مشكل 
است كه نخس��تين دليل آن هماهنگي مالكان براي 
تخريب تعداد زيادي از واحدهاي مس��كوني و احداث 

واحدهاي مسكوني جديد است. 
عش��ايري با اشاره به اينكه مدل ورود به بافت هاي 
فرس��وده يكي ديگر از داليل مش��كات انبوه س��ازان 
در اين بافت هاس��ت، اظهار مي كند: اگر سازنده ها در 
بيرون از ش��هر بخواهند اقدام به ساخت وس��از كنند، 
مشكات و محدوديت هاي شهرسازي در آنجا مطرح 
نيس��ت به طوري كه در خارج از بافت هاي فرس��وده 
ي��ا در بيابان ها به راحتي س��اختمان هاي ۱0طبقه و 
بيشتر احداث مي شود اما در داخل بافت هاي فرسوده 

محدوديت هاي نظام شهري وجود دارد. 
سرپرست شركت عمران و بهسازي شهري ايران، 
محدودي��ت اجرا را يكي ديگ��ر از عوامل نبود انگيزه 
براي ورود انبوه سازان به بافت هاي فرسوده مي داند و 
مي گويد: در داخل بافت هاي فرس��وده به دليل وجود 
انشعابات و شرايط سخت در كوچه ها و معابر سازنده 
ترجيح مي دهد، خارج از بافت هاي فرس��وده اقدام به 

ساخت وساز كند. 
وي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه بخش اجراي��ي قابل حل 

اس��ت اما مش��كل اصلي محدوديت هاي نظام شهري 
اس��ت، يادآور مي شود: نگاه سوداگرانه سازندگان بايد 
در بخش محدوديت هاي نظام ش��هري كاهش يابد و 
آنها نبايد انتظار داشته باشند كه مي توانند چند طبقه 
بيشتر از طرح تفصيلي در بافت هاي فرسوده اقدام به 

ساخت وساز كنند. 
عش��ايري با اش��اره به اينكه به هر ح��ال توافق با 
مالكان بافت هاي فرسوده براي ساخت مسكن سخت و 
دشوار است، تصريح مي كند: شايد سخت ترين قسمت 
ساخت مسكن در بافت هاي فرسوده نظام پياده سازي 
بافت قديم باشد كه بس��يار مهم است چراكه در اين 
بخش خانواده ها از محله ها بايد رانده شوند ضمن اينكه 
بايد در نظر داش��ت كه اين خانواده ها كجا بايد ساكن 
ش��وند و اگ��ر از آن محله مورد نظر خارج ش��دند آيا 
دوباره به آن محله باز مي گردند. وي ادامه مي دهد: در 
جلسات با انبوه سازان به آنها اعام كرده ايم، مي توانند 
به جاي ساخت مسكن در حجم باال براي ساخت حتي 

در حد ۱0واحد مسكوني هم اقدام كنند. 
عش��ايري اضافه مي كند: در اين بخش انبوه سازان 
مي توانند با هماهنگي مالكان بافت هاي فرسوده نسبت 
به س��اخت مسكن كه نرخ س��ود آن 8 درصد است، 
اقدام كنند. وي مي گويد: در جلسه يي كه با انبوه سازان 
داشتيم، اعام شد دريافت تسهيات از صندوق خانه 
يكم مس��تلزم سپرده گذاري است بنابراين به آنها اين 
اطمينان و اين راهكار را داديم كه انبوه سازان مي توانند 
از امتي��از مالكاني كه در اين صندوق س��پرده گذاري 
كرده اند، اس��تفاده كنند و براي آنها اقدام به س��اخت 
مسكن كنند و اقساط آن تس��هيات را متقاضيان و 

مالكان بافت هاي فرسوده پرداخت كنند. 
سرپرست شركت عمران و بهسازي شهري ايران 
ادامه مي دهد: در ادامه اين جلس��ه راهكار ديگري به 
انبوه سازان ارائه ش��د كه براساس آن اگر انبوه سازان 
نتوانند با مالكان بافت هاي فرس��وده براي تملك به 
هماهنگي برسند، مي توانند از اراضي دولت استفاده 
كنند سپس اين واحدهاي مسكوني را به متقاضيان 

واگذار كنند. 
عش��ايري مي گوي��د: ق��رار ب��ر اين ش��ده تا يك 
كارگروهي از س��وي انبوه س��ازان و ش��ركت عمران و 
بهس��ازي ش��هري ايران براي رفع و رجوع اين اقدام 

تشكيل شود. 
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روي كاالها الزامي شد
تس�نيم  مديركل دفتر مقررات ص��ادرات و واردات 
سازمان توسعه تجارت اعالم كرد: شركت هاي توليدي 
و بازرگان��ي قبل از اقدام به چاپ و تكثير لفاف و طرح 
بس��ته بندي در داخ��ل و خارج از كش��ور نيازمند اخذ 
تاييديه از دفتر تبليغات و اطالع رس��اني وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي دارند. علي  علي آبادي فراهاني، مديركل 
دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت 
ايران با ارس��ال نامه يي به س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تجارت 31 استان كشور و جنوب استان كرمان شرايط 
بس��ته بندي محصوالت توليدي و وارداتي را براس��اس 
اعالم دفت��ر تبليغات و اطالع رس��اني وزارت فرهنگ و 
ارشاد اس��المي به س��ازمان متبوع خود اعالم كرد. در 
اي��ن نامه آمده است:»ش��ركت هاي توليدي و بازرگاني 
قبل از اقدام به چاپ و تكثير لفاف و طرح بس��ته بندي 
در داخل و خارج از كش��ور نيازمند اخذ تاييديه الزم از 
دفتر تبليغات و اطالع رس��اني وزارت فرهنگ و ارش��اد 

اسالمي را دارند.«
 

 تصويب صورت هاي مالي 95 
صندوق ضمانت صادرات 

تعادل  مجمع عمومي عادي ساالنه صندوق ضمانت 
صادرات براي بررس��ي صورت هاي مالي س��ال 1395 
برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومي صندوق ضمانت 
صادرات ايران، صورت هاي مالي اين صندوق در س��ال 
م��ورد نظر با توجه به گزارش س��ازمان حسابرس��ي به 
عنوان حسابرس قانوني شركت با اظهارنظر مطلوب به 
تصويب رس��يد. در اين جلسه، »سيدكمال سيدعلي«، 
ريي��س هيات مدي��ره و مديرعام��ل صن��دوق ضمانت 
ص��ادرات ايران، گزارش��ي از عملك��رد هيات مديره در 
سال 1395 ارائه كرد. وي با اشاره به نقش صندوق در 
كاهش ريس��ك هاي موجود در تجارت بين المللي براي 
صادركنن��دگان ايراني به خصوص در خالل س��ال هاي 
تش��ديد تحريم ه��اي بين الملل��ي عليه ايران از رش��د 
70درص��دي عملك��رد صندوق در س��ال 95 خبر داد. 
سيدعلي افزود: ميزان كل بيمه نامه ها و ضمانتنامه هاي 
صادره طي س��ال 1395 براب��ر 1587ميليون دالر بود 
كه اين ميزان پوش��ش به نس��بت ص��ادرات غيرنفتي 
در مقايس��ه با موسس��ات همتا صندوق را در رده قابل 
قبولي در منطقه قرار مي دهد. او ميزان تعهدات جاري 
و سررسيد نشده صندوق در سال مالي مورد نظر را بالغ 
بر 56 هزار و 435ميليارد ريال اعالم كرد و از پرداخت 
39ميليون و 257هزار دالر خس��ارت به سيستم بانكي 
و صادر كنن��دگان ايراني در س��ال 95 خب��ر داد. او در 
ادامه با نگاهي به ميزان بازيافت خسارت در سال مالي 
مورد اش��اره گفت: البته در سال 95 بالغ بر 23ميليون 
و 117ه��زار دالر ني��ز از مديوني��ن داخل��ي و خارجي 
بازيافت ش��ده كه اين ميزان بازيافت خسارات صندوق 
را به لحاظ عملياتي در جايگاه مناسبي نشان مي دهد. 
رييس هيات مديره صن��دوق در ادامه گفت: نكته قابل 
توجه در اين ميزان پوش��ش ريس��ك، اختصاص سهم 
65 درصدي از پوش��ش ها ب��راي حمايت از صادرات به 
كشورهايي با گروه ريسك بيشتر از متوسط است و اين 
يعني صندوق، رس��الت اصلي خود را كه همان كاهش 
ريس��ك هاي صادراتي است به نحو قابل قبولي به انجام 

رسانده است. 

  ثبت ركورد توليد
»شمش روي«

ايميدرو  مديرعامل هلدينگ توسعه معادن روي ايران از 
ركوردش��كني توليد شمش روي در هلدينگ توسعه معادن 
روي اي��ران خب��ر داد و گف��ت: با ت��الش و همت مجموعه 
دس��ت اندركاران هلدينگ توس��عه معادن روي ايران اعم از 
كارگران، تكنيسين ها و سطوح مختلف مديران در شركت هاي 
توليدي زيرمجموعه هلدينگ افتخار دارد، ثبت ركورد توليد 
بالغ بر 8198 تن ش��مش روي در شهريور ماه سال جاري را 
اعالم كند. به گزارش روابط عمومي هلدينگ توسعه معادن 
روي ايران، اردش��ير سعدمحمدي در ادامه، دستيابي به اين 
ركورد را بي س��ابقه عنوان كرد و افزود: الزم به ذكر است در 
مقايسه با آمار توليد ماهانه تجميعي هلدينگ، دستيابي به 
اين حجم از توليد طي 60 ماه گذش��ته سابقه نداشته است. 
به گفته او، استحصال بيش از 8 هزار تن شمش روي آن هم 
در شرايط كاهش بي سابقه عيار مواد معدني داخلي و موانع 
تامين خ��اك از منابع خارجي به صورت مضاعف بر اهميت 

دستيابي به ركورد ياد شده، مي افزايد. 

 ارسال اليحه رفع ممنوع الخروجي 
مديران بنگاه ها به دولت 

اليحه رفع ممنوع الخروج و بازداشت مديران بنگاه هاي 
اقتص��ادي با امض��اي وزير صنعت، مع��دن و تجارت براي 
اس��حاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور ارس��ال شد. 
در اين نامه آمده است: »تصويرنامه شهريور ماه سال جاري 
محمدرض��ا نعم��ت زاده وزير س��ابق وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با عن��وان اليحه رفع ممنوع الخروج و بازداش��ت 
كردن مديران بنگاه هاي اقتصادي به همراه ضمائم مربوط 
)پيش نويس اليحه مربوطه( جهت استحضار ايفاد مي شود. 
خواهشمند است باتوجه به اهميت موضوع دستور رسيدگي 
ويژه صادر كنيد. بر اين اس��اس اليحه رفع ممنوع الخروج، 
ممنوع المعامله و ممنوع الخدمات مديران بنگاه هاي اقتصادي 
داراي يك ماده واحده به اين ش��رح است: »با تصويب اين 
قان��ون كليه قوانين مغاير از  جمل��ه قانون گذرنامه مصوب 
اسفندماه س��ال 1351، قانون ممنوعيت خروج بدهكاران 
بانك ها در ارديبهش��ت 1359 مصوب شوراي انقالب ايران 
و ماده 202 اصالح ماليات هاي مستقيم مورخ تيرماه 1394 
لغو و بالاثر مي ش��ود. هيچ مقام و دس��تگاهي اعم از دولتي 
و غيردولت��ي جز با ارائه مس��تندات الزم به مراجع قضايي 
ذي صالح و با دريافت حكم قضايي مجاز به ممنوع الخدمات، 
ممنوع المعامله يا ممنوع الخروج كردن مديران شركت هاي 

توليدي، صنعتي و بازرگاني و خدماتي نيست.« 

اخبار

 مسعود نيلي در نشست مهرماه هيات نمايندگان
اتاق ايران تشريح كرد

دو چهره از اقتصاد ايران
گروه تجارت  

س��اختار فعلي اقتصاد ايران نمي تواند سوخت الزم 
را ب��راي يك اقتص��اد خوب فراهم كن��د؛ از اين رو اگر 
مي خواهيم به رش��د قابل  قبول در ش��رايط اقتصادي 
كش��ور برسيم بايد ساختار اقتصاد را اصالح كنيم. اين 
گفته دستيار ويژه حسن روحاني در جمع فعاالن بخش 
خصوص��ي بود. مس��عود نيلي كه ميهم��ان اتاق ايران 
ب��ود، دو چهره متفاوت از اقتصاد ايران را نيز به تصوير 
كش��يد؛ يك چهره خوب كه »تورم تك رقمي، اشتغال 
و رش��د اقتصادي باال« را دربر مي گيرد. اما درست در 
نقط��ه مقابل آن ابرچالش هايي هس��تند كه نمي توان 
منكر آنها ش��د. به گفته او آنچه ما در عرصه بيروني و 
به ويژه در ميان سياسيون مشاهده مي كنيم در دو گروه 
طبقه بندي مي شود؛ يك گروه كه با اشتياق نمايي مثبت 
از عملكرد اقتصادي دولت را به نمايش مي گذارند و از 
وضع موجود ابراز رضايت مي كنند. اما در مقابل گروهي 
ديگر منكر اين دستاوردها شده و بر مشكالت پافشاري 
دارند. نيلي مي گويد: چنانچه كارشناسي نگاه كنيم، هر 
دو گروه درس��ت مي گويند، اما اين دو تصوير از اقتصاد 
ايران تا حدي قابل جمع است. اين اقتصاددان در عين 
حال، يكي از رس��الت هاي پارلمان بخش خصوصي را 
اثر گذاري روي سياس��ت  هاي اتخ��اذي دولت ها عنوان 
و تصري��ح مي كن��د: ميزان اثرگ��ذاري ات��اق ايران در 
جلوگيري از اعمال سياست غلط، به پيشنهاد سياست 
درس��ت به دولت و اصالح سياس��ت در ح��ال اجراي 
ش��اخص موفقيت اين گونه نهادها خالصه مي شود. از 
سوي ديگر رييس اتاق ايران تنها راه مقابله با مشكالت 
اقتصادي را بازگشت اعتماد به بخش خصوصي دانست، 
اما در عين حال، افزايش مداوم حجم دولت در اقتصاد 
باعث ش��ده كامال بخش خصوصي ناديده گرفته شود 
و زماني كه درآمدهاي نفتي باالس��ت بخش خصوصي 
جايگاه��ي ندارد اما وقتي درآمدهاي نفتي با مش��كل 
روبه رو مي ش��ود ب��ه بخش خصوصي توج��ه مي كند. 
غالمحسين شافعي تاكيد كرد كه دولت بايد رفاه مبتني 

بر اضمحالل منابع را كنار بگذارد. 
***

دس��تيار ويژه رييس جمه��ور در امور اقتصادي در 
نشس��ت مهر ماه هيات نمايندگان اتاق ايران پيرامون 
مهم تري��ن موضوع��ي كه باي��د در دس��تور كار همه 
بخش ها در كش��ور قرار بگيرد، صحبت كرد. مس��عود 
نيلي با اشاره به ش��رايط اقتصاد كشور گفت: درحال 
حاضر س��اختار فعل��ي اقتصاد ما نمي تواند س��وخت 
الزم را ب��راي يك اقتصاد خ��وب فراهم كند؛ چنانچه 
مي خواهيم به رش��د قابل  قبول در ش��رايط اقتصادي 
كشور برسيم بايد ساختار اقتصاد را اصالح كنيم. وي 
با اشاره به دو تصوير در اقتصاد ايران اظهار كرد: اقتصاد 
ما دو چه��ره دارد؛ يك چهره خوب كه ش��امل تورم 
تك  رقمي و اش��تغال باال و رشد اقتصادي خوب است 
اما درس��ت در نقطه مقابل ابرچالش هايي وجود دارند 
كه نمي توان گفت هيچ كدام نيس��تند يا وجود ندارند. 
»بحران منابع آب كشور«، »مسائل زيست محيطي«، 
»صن��دوق بازنشس��تگي«، »بودجه دول��ت«، »نظام 
بانكي« و »بيكاري« به عنوان 6 ابرچالش اقتصاد ايران 
هستند كه مشاور ويژه رييس جمهور از آنها به عنوان 

معضالت اصلي نظام اقتصادي كشور ياد كرد. 
دبير س��تاد هماهنگي اقتصادي با اش��اره به نماد 
درون��ي و بيروني نظام آماري كش��ور اف��زود: آنچه ما 
در عرصه بيروني به  ويژه در ميان سياسيون مشاهده 

مي كنيم در دو گروه طبقه بندي مي ش��ود يك دسته 
كساني هستند كه با ش��وق زيادي آماري از عملكرد 
مثبت اقتصادي نشان مي دهند و از وضع موجود ابراز 
رضايت مي كنند. يك دسته هم منكر اين دستاوردها 
ش��ده و روي مش��كالت تاكيد دارند. چنانچه به اين 
وقايع به طور كارشناس��ي ش��ده، بنگريم و بينديشيم 
ش��اهد خواهيم بود كه هر دو اين گروه ها تا حدودي 
درست مي گويند و اين دو تصوير از اقتصاد ما تا حدي 

قابل  جمع است. 
چنانچه مي خواهيم به رشد قابل  قبول در شرايط 
اقتصادي كش��ور برسيم بايد همه س��اختار اقتصاد را 
اصالح كني��م؛ موضوعي كه مورد تاكيد نيلي نيز قرار 
گرفت و در اين باره گفت: به واقع تغيير ساختار را در 
عمل و نه در حد حرف بايد به كرس��ي بنش��انيم. در 
واقع آنچه از تعريف س��اختار گفته مي شود، اين است 
قوانين بلندمدت حاكم بر اقتصاد كه روي انگيزه هاي 

كنشگران اقتصادي اثر مي گذارد، تعريف كنيم. 
دس��تيار وي��ژه رييس جمهور با اش��اره ب��ه عامل 
پديدارنده ابرچالش ها افزود: آنچه امروز اين ابرچالش ها 
را ايجاد كرده از درون ساختار اقتصادي كشور نشأت 
مي گيرد. اين چالش ها را كس��ي بر ما تحميل نكرده 
همه اي��ن ابرچالش ها به خاط��ر تصميماتي بوده كه 

خودمان گرفته ايم. 
حال اين پرسش قابل طرح است اينكه راه حل اين 
ابرچالش ها چيس��ت؟ اينجاس��ت نيلي گره مشكالت 
فعلي اقتصادي را تاثيرات اش��تباه افراد اعم از بخش  
خصوص��ي و دولتي مي داند و مي گوي��د: تا زماني كه 
نپذيريم خودمان اش��تباه كرده اي��م، راه حل هاي ارائه 
 ش��ده هم كمكي نمي كنند؛ چراكه ريشه يي نيستند 
بلكه راه حل هاي تكنيسيني هستند؛ آن چيزي كه به 
عنوان ساختار اقتصادي مطرح مي شود، يك پارادايم 
اقتصاد سياسي مبتني بر مصرف منابع است كه هيچ 
كاري ب��ه ورود مناب��ع ندارد. وي اضاف��ه كرد: قوانين 
مبتني بر رفاه همراه با هدررفت منابع كش��ور بر اين 
چالش ها حاكم اس��ت؛ در مورد اينك��ه آيا دولت رفاه 
خوب اس��ت يا خير، نظرات متفاوت��ي وجود دارد اما 
هدررفتن اي��ن منابع در دولت ها خوب نيس��ت. اين 
ابرچالش ه��ا تا زماني كه هدررفت منابع كش��ور اصل 
باش��د، حل نمي ش��وند. بدون تغيير پارادايم اقتصاد 
سياس��ي هم نمي توانيم، مشكالت را حل كنيم و بايد 
بدانيم كه پارادايم اقتصاد سياسي فعلي كه مبتني بر 
اضمحالل منابع طبيعي اس��ت به انتهاي راه خويش 
رسيده است. به گفته اين اقتصاددان، منابع ما كفاف 
ش��كل فعلي از اداره كش��ور را نمي دهد و بايد تغيير 
پارادايم��ي در اين زمينه انجام دهيم. نيلي همچنين 
نظ��ام بانكي و نرخ باالي س��ود بانك��ي را بزرگ ترين 
مش��كل اقتصادي ياد كرد و افزود: س��اماندهي نظام 
اقتصادي بايد در اولويت سياست هاي اقتصادي كشور 
قرار بگيرد؛ نرخ س��ود بانكي معلول يك سري ديگر از 
عوامل است كه آن عوامل بايد درست شوند. چنانچه 
به تاريخچ��ه اصالح نظ��ام بانكي نگاه كنيم ش��اهد 
خواهيم بود كه در سال 93 اصالح نظام بانكي را آغاز 
كرديم اما با كاهش قيمت نفت نتوانس��تيم آن پروژه 
را جلو ببريم و حال اميدواريم به زودي بتوانيم دوباره 

اين پروژه را شروع كنيم. 
نيلي همچنين از ارائه برنامه هايي براي اس��تقالل 
بانك مركزي خبر داد و گفت: استقالل بانك مركزي 
يك هدف بزرگ اس��ت كه براي رس��يدن به آن بايد 

زمينه س��ازي كنيم؛ چراكه براي رسيدن به اين هدف 
باي��د در جهتي حركت  كنيم ك��ه ابتدا رابطه دولت و 
بانك مركزي را قاعده مند سپس براي آن برنامه ريزي 
كني��م. در نهايت نيز فعاالن اقتصادي از مش��اور ويژه 
رييس جمهوري س��واالتي را درباره تك نرخي كردن 
ارز، اس��تقالل بانك مركزي كاهش موانع زيرساختي 

در نظام اقتصادي پرس و جو كردند. 

 دو معضل از منظر فعاالن اقتصادي
از س��وي ديگر رييس پارلمان بخش خصوصي نيز 
در اين نشس��ت، دو محور مهم را مورد اش��اره قرار داد 
و گفت:»اعتمادسازي بين بخش خصوصي و دولت« و 
»ايجاد وفاق ملي براي تقويت توليد، ايجاد اشتغال زايي 
و اجراي صحيح سياست هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي« 
موضوعاتي است كه بايد مد توجه قرار گيرد. غالمحسن 
ش��افعي ادامه داد: اعتمادسازي بين بخش خصوصي و 
دولتي را بايد ايجاد كنيم؛  چراكه تمام س��وابق تاريخي 
تصميمات كالن اقتصادي طي ادوار گذش��ته نش��ان 
مي دهد ك��ه اعتماد بخش خصوص��ي واقعي به دليل 
تصميمات كالن دولت ها، آثار مخرب آنها و بي تفاوتي 
دولت ها در جبران آنها با صدمات جدي مواجه ش��ده 
است. او در ادامه توضيح داد: در دوره يي كه شاهد رونق 
درآمدهاي نفت��ي بوديم در تصميمات كالن اقتصادي 
بخش خصوصي ناديده گرفته ش��د اما در زمان بحران 
اقتصادي، چرخش به س��وي بخ��ش  خصوصي ايجاد 
ش��د. مصاديق عيني نشان مي دهد كه دولت به بخش 
خصوصي اعتماد ندارد. وقتي درآمدهاي نفتي باالست، 
بخش  خصوصي جايگاهي ن��دارد اما وقتي درآمدهاي 
نفتي كاهش مي يابد، بخش خصوصي عزيز مي ش��وند 
و بر رفع مش��كالت اقتصاد بر آنها تكيه مي كنند؛  اين 
موض��وع درحالي اس��ت ك��ه اعتقاد واقع��ي به بخش 

خصوصي ريشه همه مشكالت اقتصادي كشور است. 
رييس اتاق ايران با اش��اره به رفتارهاي تش��ريفاتي 
در جامعه اظهار كرد: امروز بسياري از مفاهيم ازجمله 
بخش  خصوصي، توليد، قانون، نهادهاي مبارزه با فساد 
و رانت، بانك مركزي و... كه به كرات مورداستفاده قرار 
مي گيرند، بيش��تر جنبه تش��ريفاتي داشته و هيچ گاه 
جنبه واقعي كاركرد خود را به دست نياورده اند. به واقع 
هنگامي ك��ه اعتقادي به توس��عه اقتصادي و صنعتي 
وجود نداش��ته باش��د، اعتقادي به مفاهيمي همچون 
بخش  خصوصي، توس��عه، مبارزه با رانت و فس��اد و... 
ني��ز پديد نمي آيد. ش��افعي بحران بي��كاري را يكي از 
چالش هاي اساس��ي در كش��ور خواند و ريش��ه اصلي 
مش��كالت را بدفهمي عميق در مشكالت عنوان كرد و 

گفت: چنانچه براي اين معضل اقتصادي راه حل درستي 
انديشيده نشود، نتايج غيرقابل جبراني را درپي دارد. 

رييس اتاق ايران بخ��ش  خصوصي را بازيگر اصلي 
در اقتصاد و اشتغال زايي دانست و گفت: در دنيا بخش 
 خصوصي بازيگر اصلي در اقتصاد و اشتغال زايي شناخته 
مي شود، در ايران بي توجهي به اين عناصر، آسيب هاي 
جدي بر اقتصاد وارد كرده تا آنجا كه روند اشتغال زايي 
در سال هاي 1385 تا 1390 متوقف بود. اين واقعيتي 
است كه اشتغال پايدار، نياز به سرمايه گذاري بلندمدت 
دارد. به گفته شافعي، باتوجه به تجارب به دست آمده 
اين حقيقت بر هيچ كس پوشيده نيست كه هيچ دولتي 
مسووليت اثرات مخرب ناشي از تصميمات كالن اتخاذ 
شده دولت هاي قبلي را نمي پذيرد و در مورد آنها سكوت 
مي كند. در اين وضعيت چگونه مي توان اعتماد بخش  
خصوصي واقعي را جلب كرد؟ رييس اتاق ايران كاهش 
اعتم��اد بخش  خصوصي را موضوع بس��يار با اهميتي 
دانست و گفت: تنها راه خروج از اين وضعيت چيزي جز 
اعتماد واقعي به بخش خصوصي سالم، بازگشت اعتماد 
از دست رفته به اين بخش و اتخاذ تصميمات براساس 
توسعه صنعتي و صنعتي شدن صحيح در كشور نيست. 
شافعي با اشاره به رفتار دولتمردان به اجراي اصل 44 
اظهار كرد: در موضع گيري هاي اخير رييس جمهوري، 
برخ��ي وزرا و مع��اون اول رييس جمهور موضوع ايجاد 
اعتماد در بخش  خصوصي را شاهد بوديم اما در عمل و 
در بدنه سنگين دولت اين مهم را نمي بينيم. بايد اشاره 
كرد كه ايجاد اعتماد به بخش  خصوصي واقعي به ويژه 
بخش هاي مولد ش��ايد تنها راه ح��ل خروج از وضعيت 
فعلي باشد؛ چراكه دولت قادر نيست بدون كمك بخش 

خصوصي بر مشكالت فائق آيد. 
شافعي »آس��يب هاي بخش صنعت« را ديگر چالش 
امروز اقتص��اد مي داند. رييس اتاق اي��ران در اين ارتباط 
تصريح كرد كه صنعت صرفا با اعطاي مجوز ورود، رش��د 
پيدا نمي كند؛ توس��عه مراودات تجاري و سرمايه گذاري 
بين المللي به صرف برجام تحقق نخواهد يافت و از اعطاي 
وام به طرح هاي ضربتي به  تنهايي نتيجه نخواهيم گرفت؛ 
كما اينكه بانك��داري را آزاد كرديم و نتيجه آن مصايبي 
شد كه گريبانگير كشور شده است. وي با اشاره به برخي 
كج فهمي ها در واژه كوچك س��ازي گفت: با تقليد از واژه 
كوچك س��ازي و عدم درك پايه ريزي رابطه خوش��ه يي 
بنگاه هاي بزرگ در برابر بنگاه هاي كوچك و متوسط كشور 
را گرفت��ار واحدهاي غيرقابل  رقابت و ناتوان در تحقيق و 
توسعه و فناوري به دليل كوچك مقياس بودن و هزينه هاي 
باالي توليد كرده ايم؛ به دنبال خصوصي سازي رفتيم ولي 
خصولتي شديم؛ حامل هاي انرژي را هدفمند كرديم اما به 

درد بزرگ و مخرب حاشيه نشيني شهرهاي بزرگ گرفتار 
ش��ديم. به گفته ش��افعي، زماني كه در صحبت ها هدف 
ارتقاي صنعتي و توليدي كشور، ايجاد اشتغال و دستيابي 
به اقتصاد مقاومتي است، ساير اهداف، ابزارها و دستگاه ها 
بايد به صورت مكمل در خدمت تحقق اين هدف باشند. 
همچنان كه وقتي تماميت ارضي كشور مورد هجوم واقع 
شد، همه ابزارها در خدمت دفاع قرار گرفت. امروز در توليد 

و اشتغال و اقتصاد مقاومتي بايد اين چنين عمل كنيم. 
رييس پارلمان بخش خصوصي يادآور شد كه در اين 
بازه زماني بايد علم و منطق را در صدر امور اقتصادي قرار 
دهيم و تشخيص امور را به فرهيختگان واقعي و بازيگران 
اصلي جامعه محول كنيم و آنان را در صدر بنشانيم. اميد 
مي رود كه با اين حركت ها بتوانيم به بند جديدي از توسعه 

برسيم و تبلور جامعه آرماني و ايماني باشيم. 

 موانع بانكي سد راه توسعه تجارت
از سوي ديگر نايب رييس اتاق بازرگاني ايران به 
تش��ريح جزئيات برنامه هاي كنگره جهاني اتاق هاي 
بازرگان��ي پرداخت و گفت: حض��ور موثر و پررنگ 
ات��اق ايران در اي��ن كنگره بين المللي باعث ش��ده 
اتاق هاي بازرگاني ساير كش��ور اشتياق همكاري با 
ايران را پيدا كنند. پدرام س��لطاني به ارائه گزارشي 
از دهمين كنگره جهاني اتاق هاي بازرگاني كه اخيرا 
در استراليا برگزار شد، عنوان كرد: 20 سال است كه 
اتاق هاي بازرگاني جهان هر دو سال يك بار دور هم 
جمع مي شوند و درباره چالش هاي بخش خصوصي 
و نوآوري ه��اي خود با يكديگ��ر بحث مي كنند و از 
ه��م ياد مي گيرند. وي افزود: م��ا در دوره هاي قبل 
حض��ور جدي در اي��ن كنگره نداش��تيم اما در اين 
دوره حضور پيدا كرديم و از حاميان برتر اين كنگره 
بوديم. سلطاني با بيان اينكه امروز بخش خصوصي 
نقش پيش��ران را در چالش ه��اي جهاني پيدا كرده 
است، گفت: تمام اقداماتي كه دولت ها انجام داده اند 
ب��ه صلح پايدار در منطقه نينجاميده اس��ت. در آن 
كنگره اتاق ايران پيش��نهاد ايج��اد جنبش اتاق ها 
براي صلح را مطرح كرد و اين پيش��نهاد اتاق ايران 
مورد اس��تقبال ق��رار گرفت. به گفته س��لطاني، با 
مذاكراتي كه با نمايندگان ديگر كشورها انجام شد، 
مهم ترين مانع بر س��ر توس��عه تجارت موانع بانكي 
بود و در اين زمينه بس��ياري از كشورهاي اروپايي 
براي توس��عه مبادالت تجاري ابراز همكاري كردند 
كه اميدواريم بتوانيم ب��ا برچيدن معضالت اقتصاد 
ايران راهي براي مثبت شدن تراز تجاري و افزايش 

نرخ رشد اقتصاد بيابيم.

عضو هيات  مديره صندوق ضمانت صادرات ايران  خبر داد

كاهش رتبه ريسك اعتباري ايران نزد »بريكس«
تعادل   

رتبه اعتباري ايران نزد گروه بريكس متشكل از 
قدرت هاي نوظهور در اقتصاد جهاني به زمان پيش 
از تحريم ها بازگش��ته اس��ت. اين درحالي است كه 
اكن��ون رتبه اعتباري ايران در س��ازمان همكاري و 
توس��عه اقتصادي)OECD( در گروه 6 قرار دارد. 
اين رتبه نزد كش��ورهايي چون برزيل، روسيه، هند 
و چين به ش��رايط پيش از تحريم ها بازگشته و بين 
»س��ه تا پنج« اس��ت. ب��ه گفته عض��و هيات مديره 
صن��دوق ضمان��ت صادرات اي��ران، رتب��ه اعتباري 
ايران نزد كش��ورهاي عضو بريك��س نه تنها پس از 
برج��ام بهبود يافته بلكه در م��واردي حتي بهتر از 
آن شده، براي نمونه صندوق ضمانت صادرات هند 
در رتبه بن��دي 7 گروهي خود، رتب��ه 3 را به ايران 

اختصاص داده است. 
ب��ا آغ��از اج��راي برج��ام در دي م��اه 1394 
موض��وع تامين مال��ي خارجي)فاينان��س( و جذب 
س��رمايه گذاري خارج��ي براي توس��عه اقتصادي و 
ايجاد اشتغال در دستور كار دولت ايران قرار گرفت 
كه تاكنون توانس��ته بي��ش از 46ميلي��ارد دالر از 
كشورهاي»چين، روسيه، هند، كره جنوبي، اتريش 
و دانم��ارك« فاينان��س جذب كن��د و رايزني براي 
جذب منابع بيش��تر در دس��تور كار اس��ت. يكي از 
عوامل اثرگذار در موفقيت كشور براي جذب منابع 
خارجي، رتبه اعتباري ايران در مراودات بين المللي 
اس��ت. به گفته محمد خزاعي مع��اون وزير اقتصاد 
اين رتبه در س��ازمان همكاري و توس��عه اقتصادي 
در دول��ت اصالح��ات ب��ه رتبه 4 از 7 رس��يده بود 
ام��ا در زم��ان تحريم ها ب��ه عدد 7 رس��يد و ايران 

در زمره پرريس��ك ترين كش��ورها قرار گرفت. اما با 
اج��راي برجام اكنون رتبه ايران ب��ه 6 بهبود يافته 
و مس��ووالن ايراني در تالش هستند در سال جاري 
مي��الدي اين رتبه را ب��ه 5 بهبود دهند. س��ازمان 
همكاري و توس��عه اقتصادي)OECD( س��ازماني 
بين الملل��ي و از مهم تري��ن نهادهاي تصميم گير در 
عرصه اقتصاد جهاني اس��ت كه مق��ر اصلي آن در 
پاريس است. اين س��ازمان در سال 1948ميالدي 
با هدف بازس��ازي اقتصاد كشورهاي اروپايي پس از 
جنگ جهاني دوم ايجاد شد و به تدريج كشورهاي 
غيراروپايي نيز به آن پيوس��تند. رتبه بندي كشورها 
از نظر ريسك سرمايه گذاري يكي از اقدام هاي مهم 
 )BRICS(اين س��ازمان به ش��مار مي رود. بريكس
نام گروهي به رهبري قدرت هاي اقتصادي نوظهور 
است كه از به هم پيوستن حروف اول نام انگليسي 
كش��ورهاي عض��و برزيل، روس��يه، هن��د، چين و 
آفريقاي جنوبي تشكيل ش��ده است.؛ اعضاي گروه 
بريكس همگي غير از روس��يه در رده كش��ورهاي 
درحال توسعه يا اقتصادهاي درحال ظهور هستند. 
از اي��ن رو معاون فني و عض��و هيات مديره صندوق 
ضمانت صادرات ايران از كاهش رتبه اعتباري ايران 
نزد گروه بريكس متش��كل از قدرت هاي نوظهور در 
اقتصاد جهاني خبر داده و گفته اس��ت كشورهايي 
كه در س��ازمان »او. يي.س��ي.دي« عضويت دارند، 
كش��ورهاي پيش��رفته اقتصادي هس��تند كه براي 
هماهنگ سازي سياست هاي تجاري خود در زمينه 
اعتبار صادراتي و نرخ ها، كشورها را از نظر اعتباري، 
رتبه بندي مي كنند تا ي��ك رقابت عادالنه بين اين 

كشورها شكل بگيرد. 

سيدآرش شهراييني در گفت وگوي خود با ايرنا 
بيان ك��رد كه كش��ورهاي عضو بريك��س همچون 
هن��د، چين، برزيل و آفريقاي جنوبي با برخورداري 
از 44درص��د جمعي��ت جهان و در اختيار داش��تن 
ح��دود 25درصد توليد ناخال��ص داخلي دنيا، وزنه 

قابل توجهي در اقتصاد جهاني به شمار مي روند. 
وي ادامه داد: »سايناشور« چين نيز از 9 گروهي 
كه براي رتبه بندي كشورها تعيين كرده، رتبه 5 را 
به ايران اختصاص داده كه معادل رتبه 4 از 7 گروه 
اس��ت؛ ضمن اينكه روس��يه نيز ايران را در گروه 4 
اعتب��اري خود قرار داده و رتب��ه ايران نزد آفريقاي 

جنوبي نيز 5 از 7 است.
مع��اون فني صن��دوق ضمانت ص��ادرات ايران 
گف��ت: مس��ووالن بدانن��د اگرچ��ه رتب��ه اعتباري 
 اي��ران در س��ازمان هم��كاري و توس��عه اقتصادي

)او. يي.سي.دي-OECD( از 7 به 6 بهبود يافته اما 
در مورد ساير كشورها كه سهم اثرگذاري در اقتصاد 
جهاني دارند نيز بهتر از اين رتبه است كه مي تواند 
آنه��ا را در رايزني براي جذب س��رمايه با ش��رايط 
بهتر راهنمايي كند. ش��هراييني درباره اهميت اين 
رتبه بندي ها توضيح داد: اثر اوليه اين رتبه بندي در 
زمينه ريس��ك پذيري كشورها در كاهش يا افزايش 
هزينه هاي جذب سرمايه ديده مي شود و كشورهاي 
ب��ر مبناي آن بس��ته هاي تامين مال��ي مختلفي به 

كشورهاي فاينانس گيرنده ارائه مي كنند. 
ش��هراييني اف��زود: با توج��ه به بهب��ود رتبه 
اعتباري ايران نزد كشورهايي چون هند، روسيه، 
چي��ن و حتي آفريق��اي جنوبي، اي��ران مي تواند 
بس��ته هاي مالي جذاب تري نسبت به اروپا از اين 

كش��ورها دريافت كند. او افزود: هزينه تامين مالي 
خارجي)فاينانس( ش��امل بهره وام و بيمه)پوش��ش 
ريس��ك( اس��ت كه اين هزينه ه��ا با توج��ه به نرخ 
ريسك كشورها متغير است؛ هر چه ريسك كشوري 
پايين تر باش��د، اين هزينه ها نيز با نرخ كمتري براي 
آن محاس��به مي شود. شهراييني در بخش ديگري از 
س��خنان خود توضيح داد: براي نمونه كش��وري كه 
در »او. يي.س��ي.دي« در رتبه كم ريسك ترين كشور 
ق��رار دارد، مي تواند اين فاينان��س را با پرداخت يك 
درص��د ح��ق بيمه درياف��ت كند اما اگ��ر در رتبه 7 
يعني پر ريس��ك ترين كش��ور قرار گيرد، اين نرخ به 
باالي 10درصد مي رس��د يعني اينكه اين رتبه بندي 
در هزينه ناش��ي از جذب سرمايه گذاري خارجي نيز 

موثر است. 
اين كارشناس حوزه تامين مالي بين المللي بيان 
كرد: با توجه به بهبود رتبه ايران نزد كشورهايي كه 
در »او. يي.س��ي.دي« عضويت ندارند و نيز يارانه يي 

كه اين كشورها براي پرداخت فاينانس به كشورهاي 
مختلف در نظر مي گيرند، مي توان گفت تامين مالي 

از كشورهاي بريكس براي ايران كم هزينه تر است. 
وي توضيح داد: براي نمونه روسيه براي پرداخت 
فاينانس ت��ا 3.5درصد ياران��ه صادراتي مي دهد كه 
س��بب مي ش��ود مجموع نرخ هزينه بيمه و بهره وام 

فاينانس به كمتر از 3درصد برسد. 
به گفت��ه ش��هراييني، اين درحالي اس��ت كه با 
توجه به رتبه 6 ايران نزد سازمان همكاري و توسعه 
اقتصادي، هزينه جذب فاينانس از كش��ورهاي عضو 
اي��ن گروه به مرات��ب براي ايران باالتر اس��ت. عضو 
هيات مدي��ره صندوق ضمانت صادرات ايران در عين 
ح��ال گفت: البته در فرآيند ج��ذب فاينانس بايد به 
اي��ن نكته توجه كرد از كش��ورهايي اين تامين مالي 
انجام شود كه از فناوري هاي جديدتر برخوردارند تا 
بتوان در كنار جذب فاينانس، صنعت كش��ور را نيز 

روزآمد كرد. 
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15 نفت و انرژي
ظرفيت پااليشگاهي ايران 

اندك است 
خان�ه ملت   عضو كميس��يون انرژي مجلس ش��وراي 
اسالمي با اشاره به ادعاي برخي كارشناسان اقتصادي مبني 
بر اينكه قبح  فروش��ي در صنعت نفت شكسته شده است، 
اظهار كرد: بايد با دليل گفته ش��ود، قبح  فروشي در صنعت 
نفت شكس��ته ش��ده و اين سوال مطرح اس��ت كه مگر در 
گذشته توليدات با ارزش افزوده داشته ايم كه اكنون به سمت  
فروشي رفته ايم؟ جالل ميرزايي با اشاره به شرايط اقتصادي 
در دنيا توضيح داد: امروز كشورهاي نفت خيز در زمينه جذب 
سرمايه گذاري هنگفت در استخراج نفت و فروش آن در دنيا 
رقابت دارند و بسياري از موسسات و كارشناسان حوزه انرژي 
برآورد كرده اند كه ميزان وابس��تگي به نفت تا س��ال 2030 
كاسته مي شود و به همين جهت كشورها به دنبال  فروشي 
نفت مي روند تا درآمد الزم را كس��ب كنند.  نماينده ايالم، 
ايوان، چرداول در مجلس دهم شوراي اسالمي ادامه داد: آنها 
تالش دارند، منابع مالي الزم و كافي براي اينكه اقتصادشان 
را بازس��ازي و نوس��ازي كنند و به سمت اقتصاد بدون نفت 
بروند، فراهم كنند. وي با بيان اينكه ايران زماني درآمدهاي 
هنگفت نفتي داشته است با انتقاد از آن دوران گفت: زماني 
س��االنه بيش از 100ميليارد دالر درآمد نفتي داش��تيم اما 
مديران به س��مت ايجاد زيرساخت ها جهت عدم وابستگي 
ب��ه نفت نرفته اند و در هيچ برنامه يي مبني بر اينكه س��االنه 

30درصد از وابستگي به نفت كاسته شود، نداشته ايم.
اي��ن نماينده مجلس با تاكيد ب��ر اينكه درحال حاضر با 
وضعيت حاد اقتصادي مواجه هس��تيم، عنوان كرد: بعضي 
كارشناسان حرف هايي مي زنند كه زمينه اجرايي آن وجود 
ن��دارد. درحال حاضر بايد به س��مت افزايش توليد نفت  با 
هدف تاثيرگذاري در بازار نفت و س��ازمان كشورهاي اوپك 
بيش��تر حركت كنيم و به نظر مي رس��د اين مس��ير درست 
است.  او با تاكيد بر اينكه در شرايط اقتصادي مناسبي قرار 
نگرفته ايم، بيان كرد: بايد به سمت اقتصاد بدون نفت برويم 
و براي اين كار بايد پايه هاي اقتصادي را مس��تحكم كنيم تا 
در صورتي كه بازار جهاني نفت دچار ركود ش��د و خريداري 
براي آن وجود نداشت بتوانيم از پس مسائل اقتصادي كشور 
برآييم. وي در پايان گفت: كارشناسان طوري جلوه مي دهند 
كه ايران مازاد توليد خود را خام فروشي مي كند درحالي كه 
ما به سختي مي توانيم سهميه صادرات تعيين شده از سوي 
س��ازمان كش��ورهاي اوپك را تامين كنيم چراكه در زمينه 
تولي��د نفت محدوديت هايي داريم. اي��ن نماينده مجلس با 
تاكي��د بر اينكه تحول خاصي در زمينه توليد نفت رخ نداده 
است، بيان كرد: شرايط توليد و فروش نفت ما تغيير نكرده 
كه از آن با عنوان شكس��ته شدن قبح  فروشي ياد كنيم در 
ضمن در كشور ما ظرفيت ها و پااليشگاه هايي براي فرآوري 
نفت وجود ندارد كه اكنون وزارت نفت در زمينه  فروش��ي 

كوتاهي كرده باشد. 

افت چشمگير توليد نفت 
سنگين جهان 

ايرن�ا    پايگاه خب��ري اويل پرايس امري��كا اعالم كرد، 
كاه��ش توليد اوپ��ك موجب افت چش��مگير توليد نفت 
س��نگين و گراني آن شده اس��ت. به گزارش پايگاه خبري 
ياد ش��ده، اگرچه تبعيت كش��ورها از توافق كاهش توليد 
100درصد نبوده اما كاه��ش توليد برخي از انواع نفت در 
بازارهاي جهاني را به همراه داش��ته است.  بيشترين افت 
توليد را نفت هاي س��نگين و نيمه سنگين تجربه كرده اند، 
زي��را عربستان س��عودي و عراق از جمل��ه توليدكنندگاني 
هستند كه بخش عمده توليد آنها نفت نيمه سنگين است 
و ونزوئال نيز يكي از مهم ترين كشورهاي توليدكننده نفت 
سنگين در جهان اس��ت. نفت ماسه يي كانادا نيز كه يكي 
از بزرگ ترين منابع توليد نفت س��نگين در جهان است و 
روزانه 2 ميليون بشكه نفت توليد مي كند نيز به دليل قطع 
برق، توليدش به طور موقت كاهش يافته است.  آتش سوزي 
بزرگ س��ال 2016 »ف��وت مك موري« كه در آگوس��ت 
2017 )مرداد-شهريور 1396( به طور كامل خاموش شد، 
بس��ياري از شركت ها را مجبور كرد به طور موقت كار خود 
را تعطيل كنند. به تازگي نيز آتش سوزي ديگري در شركت 
توسعه و استخراج »سينكرود« آتاباسكاي كانادا تعدادي از 
شركت ها را ناچار به محدود كردن فعاليت هاي خود كرد. 

كاه��ش ادامه دار توليد مكزيك كه به طور معمول نفت 
س��نگين ترش تولي��د مي كند نيز موج��ب كاهش عرضه 
نفت س��نگين در بازارها شده است. اين امر موجب كاهش 
اختالف قيمت نفت سبك و سنگين در ماه هاي اخير شده 
اس��ت.  در امريكا در ماه آگوس��ت، اخت��الف قيمت نفت 
شيرين س��بك لويزيانا و نفت س��نگين ماياي مكزيك از 
9دالر در ماه مارس )اسفند-فروردين( گذشته به 5دالر در 
هر بشكه در ماه آگوست كاهش يافت.  همچنين اختالف 
قيمت نفت خام وس��ت تگزاس اينترمدييت امريكا و نفت 
 غ��رب كان��ادا نيز از 13دالر در هر بش��كه در ماه مارس به

10 دالر در هر بشكه در ماه آگوست كاهش يافت.  قيمت 
آتي نفت خام غرب تگزاس در پايان معامالت جمعه گذشته 
بازار نايمكس امريكا 11 سنت نسبت به روز پيش از آن باال 
رفت و به 50 دالر و 66س��نت در هر بش��كه رسيد. قيمت 
نفت سنگين ايران نيز از 46دالر و يك سنت در ماه جوالي 
به 48 دالر و 70سنت در ماه آگوست افزايش يافته است. 

 3 دشت آبي كردستان
ممنوعه شد 

پ�اون    مناب��ع ارزش��مند آب زيرزمين��ي، قرباني 
اصلي حفر چاه ه��اي غيرمجاز اس��ت و ادامه حيات 
اين منابع به دس��ت كش��اورزان تابع قان��ون توزيع 
عادالن��ه آب رقم مي خورد. براس��اس گزارش رييس 
اداره منابع آب شهرستان قروه، با تالش كاركنان اين 
اداره ط��ي ماه هاي اخير 16 حلق��ه چاه غيرمجاز در 
دش��ت هاي اين شهرستان پس از قطعيت احكام آنها 
پر و مسلوب المنفعه ش��د. بحران آب و برداشت هاي 
بي رويه موجب ش��ده تا 3 دش��ت اس��تان كردستان 
كه در محدوده ش��رقي واقع شده است به دليل افت 
قابل توجه آب هاي زيرزميني به عنوان دشت ممنوعه 
اعالم ش��ود، به اين جهت عملياتي از قبيل حفر چاه 
غيرمجاز و برداش��ت هاي خارج از ميزان تعريف شده 
در اين دش��ت ها موجب نابودي آب هاي اين مناطق، 

نشست زمين و از بين رفتن كشاورزي مي شود. 

خبر

طالي سياه

هشدار

وزير نفت در مراسم افتتاحيه يازدهمين دوره نمايشگاه »ايران پالست« مطرح كرد

4 مانع توسعه پايين دست پتروشيمي
 معاون اول رييس جمهور: توسعه پتروشيمي از هر جهت با سياست هاي داخلي انطباق دارد      ترامپ به دنبال هراس افكني براي توسعه تجارت اسلحه است

گروه  انرژي    حميد مظفر 
دوره  يازدهمي�ن  برگ�زاري  آغ�از  س�وت 
نمايش�گاه ايران پالس�ت روز گذش�ته به صدا 
درآمد. ايران پالس�ت هر س�ال از لحاظ كمي و 
تعداد حاضران داخلي و خارجي با رش�د مواجه 
اس�ت كه علت اصلي آن جذابيت پتروش�يمي 
اي�ران براي س�رمايه گذاران داخلي و خارجي و 
اشتياق روزافزون آنها براي ورود به اين صنعت 
خصوصا در پسابرجام است. اما از لحاظ كيفيت 
و نظم برگزاري وضعيت اين نمايش�گاه روند رو 
به بهبود را طي نمي كند و همين مس�اله سبب 
شده تا ايران پالست نتواند تنه به تنه بزرگ ترين 

نمايشگاه هاي پالستيك جهان بزند. 
با اين حال، برگزاري اين نمايش�گاه با هر كم 
و كيف�ي، اتف�اق مهمي براي پتروش�يمي ايران 
محسوب مي شود و خصوصا شركت هاي داخلي 
فع�ال در پايين دس�ت تالش مي كنن�د به نحو 

قابل توجهي در آن عرض اندام كنند. 
آيين افتتاحيه يازدهمين دوره ايران پالست 
روز گذشته با حضور 3 نفر از مقامات ارشد كشور و 
وزارت نفت برگزار شد.اسحاق جهانگيري معاون 
اول رييس جمهور، بيژن زنگنه وزير نفت و مرضيه 
 ش�اهدايي مديرعامل ش�ركت ملي پتروشيمي
بودن�د.  گذش�ته  روز  مراس�م  س�خنران   3  
همان طور كه انتظار مي رفت بخش قابل توجهي 
از صحبت ه�اي اس�حاق جهانگي�ري ارتب�اط 
مستقيمي با موضوع برگزاري نمايشگاه و صنعت 
پتروشيمي نداشت و بيش�تر صرف ارائه آمار و 
اطالعات در رابطه با شاخص هاي اقتصادي كشور 
در يك س�ال اخير شد. صحبت هاي مديرعامل 
ش�ركت ملي پتروشيمي نيز بسيار كلي و عاري 
از نكته جدي�د بود. اما صحبت هاي وزير نفت تا 
حدودي خأل محتوايي افتتاحيه نمايشگاهي كه 
تمركز آن بر صنعت پالس�تيك است را جبران 
ك�رد. زنگن�ه در صحبت هاي خود ب�ه 4 چالش 
اساس�ي اش�اره كرد كه مانع از توس�عه صنايع 
پايين دستي پتروشيمي در سال هاي اخير شده 

است و خبر از چاره انديشي براي رفع آنها داد. 
گزارش »تعادل« از آغاز به كار ايران پالس�ت 

يازدهم را در ادامه مي خوانيد. 
  

يازدهمين دوره از نمايشگاه تخصصي ماشين آالت 
و تجهيزات صنايع پالستيك و الستيك ايران موسوم 
به ايران پالس��ت روز گذشته و با حضور 530 شركت 
از 23 كش��ور خارجي و بيش از 600 شركت داخلي 
در فضايي به مساحت 35 هزار مترمكعب روز گذشته 
آغاز به كار كرد. براي افتتاح اين نمايشگاه، معاون اول 
رييس جمهور همراه با وزير نفت و معاون وي در امور 
پتروش��يمي در محل نمايشگاه هاي بين المللي تهران 
حاضر ش��دند و پس از بازديد از سالن اصلي در ضلع 
جنوبي نمايش��گاه، عازم سالن خليج فارس شده تا به 

ايراد سخنراني بپردازند. 
اس��حاق جهانگيري ش��اخص ترين چه��ره حاضر 
در مراس��م دي��روز بود ك��ه صحبت هاي خ��ود را با 
مهم ترين رويداد سياسي هفته گذشته يعني سخنراني 
حس��ن روحاني در س��ازمان ملل آغاز كرد. او مجمع 
عموم��ي اخير س��ازمان مل��ل متح��د را تصويري از 
تقابل جنگ طلباني همچ��ون رييس جمهور امريكا و 
نخست وزير رژيم صهيونيس��تي در مقابل كشورهاي 
مستقل و متكي به آراي مردمي همچون ايران عنوان 
ك��رد كه به تعه��دات بين المللي خود پايبند اس��ت. 
جهانگيري صحبت ه��اي دونالد ترامپ را تالش براي 

هراس افكني براي توس��عه تجارت اسلحه و تسلط بر 
دنيا دانست. 

او در ادامه صحبت هاي خود به وضعيت اقتصادي 
داخلي پرداخ��ت و ادعا كرد كه اقتصاد ايران با وجود 
تمام محدوديت هايي كه با آن مواجه اس��ت، مس��ير 
خوب��ي را طي مي كن��د. جهانگيري ب��راي اثبات اين 
ادعاي خود به ش��اخص هاي اقتصادي ارائه ش��ده از 
س��وي بانك مركزي و مركز ملي آمار و خصوصا رشد 
12درصدي به روايت بانك مركزي و رشد 9درصدي 

به روايت مركز آمار در سال 95 استناد كرد. 
رش��د اقتصادي ايران در س��ال گذشته وابستگي 
ش��ديدي به رش��د درآمدهاي نفتي ايران داشت و به 
همين دليل پيش بيني كارشناس��ان اقتصادي بر اين 
بود كه در س��ال 96 ايران تجربه نرخ هاي باالي رشد 
را نخواهد داشت. اما جهانگيري در پاسخ به اين گروه 
به آمار رش��د اقتصادي ايران در 3 ماهه نخست اشاره 
كرد كه حاكي از رش��د 6.5درصدي با احتساب نفت 
و رش��د 7درصدي بدون احتساب نفت است. رشدي 
ك��ه در همه بخش ها مثبت بوده و اكنون بخش هايي 
همچون معدن، س��اختمان و تش��كيل سرمايه ثابت 
ناخالص داخلي نيز كه در س��ال گذشته منفي بودند 

تغيير عالمت داده و مثبت شده اند. 
ايج��اد بي��ش از 700 هزار ش��غل در فاصله بهار 
سال گذشته تا بهار امس��ال و تورم 7 دهم درصدي 
ماهان��ه در مرداد آمارهاي ديگري بود كه معاون اول 
رييس جمه��ور براي نش��ان دادن وضعيت مناس��ب 

اقتصادي كشور به آنها استناد كرد. 
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي پس از بيان 
مس��ائل سياسي و كالن اقتصادي، تالش كرد تا ادامه 
صحبت هاي خود را با حوزه نفت و پتروشيمي مرتبط تر 
كند. او وزارت نفت و شركت هاي زيرمجموعه آن را در 
زمره بهترين دستگاه هاي اجراكننده اولويت هاي ستاد 
فرماندهي اقتص��اد مقاومتي در س��ال هاي 95 و 96 
معرفي كرد. وي نهايي ك��ردن چارچوب قراردادهاي 
نفتي و جذب سرمايه گذاري در بخش باالدستي نفت 
و گاز و در ميدان هاي مشترك را كار بزرگ وزارت نفت 

در سال گذشته توصيف كرد. 
تنها بخ��ش صحبت هاي جهانگيري كه مس��تقيما 

به صنعت پتروش��يمي و با كمي اغماض به نمايش��گاه 
ايران پالس��ت اختصاص داشت، جايي بود كه وي اظهار 
كرد: »يكي از اصلي ترين رشته هاي صنعت نفت، بخش 
پتروشيمي است. صنعتي پويا و توجيه پذير كه توسعه آن 
از هر جهت با سياست هاي داخلي كشور همخواني دارد، 
چراكه اين صنعت هم دانش بنيان و هم مردمي است و 
هم در بازارهاي جهاني حضور دارد. لذا براي توسعه اين 
صنعت وزارت نفت برنامه ه��اي خوبي را تدوين كرده و 
بخش هاي پايين دس��تي آن بايد با همكاري وزارت نفت 
و وزارت صنعت به سرعت توسعه پيدا كند و محصوالت 

آن به بازارهاي جهاني عرضه شود.« 
جهانگيري دي��روز تمايل زيادي ب��راي ارائه آمار 
دستاوردهاي دولت در بخش هاي مختلف داشت و به 
همين دليل بيشتر صحبت هاي وي خارج از موضوع 
افتتاح ايران پالست بود. معاون اول رييس جمهور پس 
از صحب��ت كوتاه خ��ود در رابطه ب��ا اهميت صنعت 
پتروش��يمي و لزوم جذب س��رمايه خارج��ي در اين 
صنعت، مجددا به سياهه دستاوردهاي اقتصادي دولت 
بازگش��ت و اعالم كرد كه از ابت��داي دولت يازدهم تا 
پايان ش��هريورماه 96، بي��ش از 19.3ميلي��ارد دالر 
سرمايه خارجي در وزارت اقتصاد به تصويب رسيده كه 
11ميليارد و 600ميليون دالر آن اجرايي شده است. 

مذاك��ره ب��ا بانك هاي آس��يايي و اروپاي��ي براي 
انعقاد 60ميليارد دالر ق��رارداد فاينانس و ايجاد خط 
اعتباري بخش پايان��ي ارائه آمارهاي آقاي معاون اول 
رييس جمهور بود. جهانگيري با اعالم آمار 26ميليارد 
دالري قراردادهاي امضا ش��ده ب��ا بانك هاي خارجي 
از ابت��داي دولت ت��ا به امروز، به بخ��ش خصوصي و 
واحدهاي��ي كه از محل توليد خود توانايي بازپرداخت 
ارز دريافت��ي را دارند، اطمينان خاط��ر داد كه آنها در 

اولويت دريافت اين پول ها قرار دارند. 

 دغدغه ام، توسعه  پايين دست پتروشيمي است
بي��ژن زنگنه، مردي كه در طول س��ال هاي وزارت 
خود از س��وي برخي كارشناسان نسبت به عدم توجه 
به توس��عه صنايع پايين دستي و ترويج خام  فروشي در 
كش��ور مورد انتقاد بوده اس��ت، ديگر چهره حاضر در 
آيين افتتاح يازدهمين نمايشگاه ايران پالست بود. اما 

سخنان ديروز زنگنه نش��ان از دغدغه مندي بيشتر او 
در رابطه با اين بخش از صنعت پتروشيمي داشت. 

وزي��ر نف��ت صحبت هاي خ��ود را ب��ا فالش بكي به 
صحبت هاي سال گذش��ته خود در دهمين دوره ايران 
پالس��ت آغاز كرد. جايي ك��ه وي وعده افتتاح چندين 
طرح پتروش��يمي از جمله لرس��تان، ارومي��ه، مهاباد، 
مرودش��ت، فاز 2 كارون، تخت جمشيد و كردستان را 
تا پايان 95 داد. طرح هايي كه عمده آنها تا پايان س��ال 
گذشته و اوايل سال جاري به بهره برداري رسيدند. وزير 
نفت امسال نيز وعده افتتاح چند طرح باالدستي ديگر 
از جمله پتروشيمي هاي كاوه، پرديس و بوشهر را داد. 

صحبت هاي زنگنه حاكي از طيب خاطر وي در رابطه 
با توليد محصوالت باالدستي بود. موضوعي كه از نظر وي 
به بركت تامين خوراك كافي و ارزان بوده و سبب رغبت 
س��رمايه گذاران عمدتا نيمه دولتي براي فعاليت در اين 

بخش شده است. 
به نظر مي رسد، اصلي ترين دغدغه وزير نفت در حوزه 
پتروشيمي در دوره جديد فعاليتش كه شايد آخرين دوره 
حضور او در اين وزارتخانه باشد توسعه بخش پايين دستي 
باشد. بخشي از اين صنعت كه از نظر وي داراي ظرفيت 
خال��ي زياد و البته نيازمند همكاري دو وزارتخانه نفت و 

صنعت، معدن و تجارت است. 
او 4مش��كل اصلي موجود در س��ر راه توسعه بخش 
ميان دستي و پايين دستي صنعت پتروشيمي را بر شمرد. 
چالش نخس��ت از نظر زنگنه، درد مش��ترك بسياري از 
مجتمع هاي پايين  دستي است و آن چيزي جز نوسانات 
كمي��ت و قيم��ت عرضه محص��ول از س��وي واحدهاي 
باالدس��تي نيس��ت. به گفته زنگنه واحده��اي توليدي 
مش��غول فعاليت در پايين دست پتروش��يمي عمدتا در 
مقياس كوچك به حساب مي آيند و به راحتي نمي توانند 
وضعيت خود در برابر اين نوسانات را اداره كنند. از اين رو 
نياز به حضور اتحاديه هايي به نمايندگي از آنها احساس 

مي شود تا همواره محصوالت اصلي آنها تامين باشد. 
چال��ش دومي ك��ه زنگنه از آن نام ب��رد به نوعي در 
امتداد چالش نخس��ت قرار مي گيرد. به گفته وزير نفت 
واحدهاي بزرگ باالدس��تي به عل��ت معافيت از ماليات 
بيش��تر تمايل به صادرات محصول خود به كش��ورهاي 
ديگر دارند تا اينكه توليدات خود را در بازار داخل عرضه 

كنند. اين گاليه بارها از سوي توليدكنندگان پايين دست 
پتروش��يمي مطرح شده و روز گذشته نيز زنگنه بر لزوم 
اص��الح اين رويه تاكيد كرد. البت��ه وزير نفت اعالم كرد 
كه سال گذشته عرضه خوراك به واحدهاي پايين دستي 
حدود يك ميليون تن اضافه ش��ده و قرار اس��ت در سال 

جاري نيز يك ميليون تن ديگر به آن افزوده شود. 
چال��ش بع��دي ك��ه زنگن��ه از آن ن��ام ب��رد، الزام 
توليدكنندگان كوچك براي خريد محصوالت مورد نياز 
خود از بورس بود. مساله يي كه در دولت يازدهم نيز محل 
اختالف به ش��مار مي رفت. زنگنه طي س��خنان خود در 
مراسم افتتاحيه ايران پالست از مذاكرات خود با مديران 

بورس كاال براي حل اين مشكل خبر داد. 
چهارمين چالش مورد اش��اره از س��وي عضو كابينه 
دولت دوازدهم، مربوط به وضعيت كالن اقتصادي است 
كه گريب��ان بخش هاي مختلف كش��ور از جمله بخش 

پايين دستي را نيز گرفته است. 
زنگنه با اشاره به دستيابي بخش باالدستي پتروشيمي 
به تولي��د 40ميلي��ارد دالري ت��ا پايان برنامه شش��م، 
دغدغه اصلي خ��ود را ايجاد زنجيره ارزش تا بخش هاي 
ميان دستي و پايين  دس��تي خواند و اعالم كرد كه بدين 
منظور قرار اس��ت، منطقه ش��رق عس��لويه براي ايجاد 
واحدهاي ميان دستي پتروشيمي با هدف عرضه داخلي و 

صادرات اختصاص داده شود. 

 حيات مجدد پتروشيمي در پسابرجام
در آيين افتتاحيه نمايش��گاه ايران پالست، مرضيه 
ش��اهدايي معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي 
پتروشيمي ديگر سخنران مراسم بود كه به بيش از نيم 
قرن تجربه صنعت پتروش��يمي در ايران و برنامه هاي 
توس��عه اجرا ش��ده در اين صنعت در سال هاي اخير 
اشاره كرد. روند توس��عه يي كه به گفته شاهدايي در 
دوران تحريم با كندي مواجه شد. اما با به ثمر نشستن 
برجام و لغو تحريم هاي بين المللي رش��د اين صنعت 
مجددا س��رعت گرفته است. ش��اهدايي پسابرجام را 
دوران حيات مجدد صنعت پتروش��يمي خواند و ابراز 
اميدواري كرد جهشي كه در اين صنعت پس از توافق 
هس��ته يي با 6 قدرت جهاني آغاز ش��ده است تبديل 
ب��ه موتور محرك��ه اقتصاد كش��ور خصوصا در بخش 

پايين دستي پتروشيمي بشود. 
مع��اون زنگن��ه در امور پتروش��يمي با اش��اره به 
مذاك��رات و تفاهمنامه هاي امضا ش��ده ايران در اين 
مدت و حضور مجدد در بازارهاي جهاني و دسترسي 
به منابع بين المللي از مسووالن ارشد كشور درخواست 
كرد از فرصت ايجاد شده استفاده كرده و زمينه حضور 

سرمايه گذاران خارجي را در كشور فراهم كند. 
مديرعام��ل ش��ركت ملي صنايع پتروش��يمي در 
بخش ديگري از صحبت هاي خود تازه ترين آمارها از 
توليدات اين صنعت را ارائه كرد. به گفته وي در حال 
حاضر توليد مواد پليمري ايران به س��طح 7ميليون و 
500هزار تن در س��ال رسيده است كه تا پايان برنامه 
ششم توسعه اين رقم به 12ميليون تن خواهد رسيد. 
همچنين در س��ال گذش��ته از 16ميليون تن عرضه 
داخلي محصوالت پتروش��يمي، بالغ بر 4ميليون تن 
آن ش��امل انواع محصوالت پليمري بود كه در اختيار 
واحدهاي پايين دس��تي قرار گرفت. از اين رقم حدود 

60درصد شامل پلي اتيلن و پروپيلن بوده است. 
ش��اهدايي توسعه بخش پايين دس��تي را نيازمند 
حمايت تمام اركان نظام و بخصوص دولت دانس��ت. 
اشاره اين مقام دولتي مشخصا به نظام تعرفه يي كشور 
براي محصوالت وارداتي مش��ابه توليد داخل بود. وي 
همچنين خواس��تار اعمال قوانين مشوق براي فروش 

محصوالت پتروشيمي در داخل شد.

گروه  انرژي    
در حال��ي آمارها هر روز اوضاع��ي وخيم تر از وضعيت آبي 
اس��تان خوزس��تان را به تصوير مي كش��ند كه مانند بسياري 
از چالش هاي آب��ي در ايران مانند بس��تن چاه هاي غيرمجاز، 
وضع محدوديت هاي كشت و زرع در اين استان با سطح فعلي 
مخازن س��دها، با ممانعت استانداري به دليل واهمه از تبعات 
اجتماع��ي روبه روس��ت. در واقع بح��ران آب در ايران هر روز 
بيش��تر از قبل به چاقوي دولبه يي بدل مي ش��ود كه يك سر 
آن خشكاندن منطقه و سر ديگر آن خشكاندن معيشت كوتاه 
و ميان مدت كش��اورزان است. در اين ميان نيز هنوز راهكاري 
كه بتواند هر دو دغدغه را حل كند از س��وي مس��ووالن ارائه 

نشده است. 
س��دهاي ح��وزه كارون بزرگ در س��ال گذش��ته آبي كه 
31ش��هريورماه س��ال 1396 به پاي��ان رس��يد، وخيم ترين 
وضعيت را در ميان س��دهاي تمام ايران تجربه كردند. پيش 
از اي��ن گزارش ش��ركت مديريت منابع آب ك��ه فروردين ماه 
س��ال جاري منتشر شد از كاهش 41درصدي ورودي آب به 
سدهاي س��يمره و كرخه حكايت داشت و حاال نيز تازه ترين 
آمار منتش��ر شده از س��وي وزارت نيرو از اين مساله حكايت 
دارد ك��ه س��دهاي حوزه كارون بزرگ س��ال آبي جديد را با 
تنه��ا 2.5ميلي��ارد مترمكع��ب آب آغ��از كرده ان��د. در واقع 
حج��م انتهايي آب موجود در اين س��دها معادل 8.5ميليارد 
مترمكعب بوده اس��ت كه 6ميلي��ارد مترمكعب از آن حداقل 

تراز نيروگاهي محسوب مي شود. 
در واقع سطح كاهش ورودي آب به سدهاي حوزه كارون 
بزرگ به حدي بوده اس��ت كه با وجود اينكه ديگر س��دهاي 
ايران يا وضعيتي بهتر نس��بت به س��ال گذش��ته داش��ته يا 
توانس��ته اند همان وضع را حفظ كنند، آمار نهايي از كاهش 

14درصدي ورودي آب به سدهاي ايران حكايت دارد. 
پي��ش از اي��ن محمد حاج رس��ولي ها مديرعامل ش��ركت 
مديري��ت مناب��ع آب ايران گفته بود كه اس��تان خوزس��تان 
ب��ا 42درصد كاهش بارش ها نس��بت به متوس��ط بلندمدت 
بيش��ترين كاهش را در سال جاري در ميان تمام استان هاي 
ايران داش��ته است. او البته با تاييد بر اينكه به همين واسطه 
سدهاي اس��تان خوزس��تان بيش��ترين كاهش را داشته اند، 

عنوان كرده اس��ت با اي��ن وجود به دلي��ل مديريت مخزن، 
خروجي اين سدها تغييري نكرده است. 

البته كاهش ورودي آب ها به سدهاي حوزه كارون بزرگ 
و كل س��دهاي استان خوزس��تان اتفاق جديدي نبوده و در 
س��ال هاي اخير نيز روندي قابل مش��اهده بوده اس��ت. سال 
1393 خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران در گزارشي نوشت 
كه آمارها از كاهش 27 درصدي ورودي به مخازن س��دهاي 

استان نسبت به ميانگين بلندمدت است. 
پي��ش از اين علي محمد آخوندعلي اس��تاد تمام دانش��كده 
مهندس��ي علوم آب دانشگاه ش��هيد چمران اهواز گفته بود كه 
در صورتي كه مخازن س��دهاي كارون و دز در درازمدت ساالنه 
كمتر از متوس��ط 15ميليارد مترمكعب، 13ميليارد مترمكعب 
باشد چش��مه ها تضعيف و رطوبت خاك كاهش مي يابد كه در 

اين صورت با خشكسالي هيدرولوژيك مواجهيم. 
همزم��ان با انتش��ار تازه ترين آمار در م��ورد وضعيت وخيم 
مخازن س��دهاي استان خوزس��تان، خبرگزاري تسنيم به نقل 
از هوش��نگ حسوني زاده معاون س��ازمان آب و برق خوزستان 
نوشت: »تمام مخازن سدهاي استان خوزستان منفي و از برنامه 
عقب اس��ت و عمدتا كش��ت ها در فصولي از سال انجام مي شود 

كه تامين آب براي آنها مشكل است. « 
او در بخش ديگري از صحبت هاي خود عنوان كرده اس��ت: 
»در وضعي��ت كنوني حجم آب هاي ذخيره ش��ده در س��دهاي 
خوزستان، 12ميليارد مترمكعب بوده كه از اين ميزان 4ميليارد 
و 581ميليون آن مفيد و نسبت به سال گذشته حدود 2ميليارد 

مترمكعب كمتر شده است. « 
حس��وني زاده با بيان اين آمار خواس��تار اين ش��ده است كه 
اس��تانداري خوزستان از مجوز كش��ت محصوالتي كه پيش از 
نيمه آب��ان نياز به آب دارند خودداري كند، خواس��ته يي كه با 
واكنش غالمرضا شريعتي استاندار خوزستان مواجه شده است. 
شريعتي در اين جلسه عنوان كرده است: »براي كشت تابستانه 
در حوزه مارون اجازه كش��ت برنج و ذرت صادر نش��د و تبعات 
اجتماعي براي خوزس��تان به همراه داش��ت همچنين س��طح 
نارضايتي ها نيز افزايش پيدا كرد در صورتي كه بخواهيم اجازه 
كاش��ت چغندرقن��د و كلزاي پاييزه نيز براي آنها صادر نش��ود، 

مشكالت دوبرابر مي شود.«

آمارها از وضعيت وخيم ورودي آب به سدهاي حوزه كارون بزرگ حكايت دارد

چاقوي دولبه كمبود آب و معيشت كشاورز در خوزستان
لوك اويل به دنبال حفظ سطح توليد خود با پروژه هاي جديد خارج از روسيه

ايران باعث تثبيت توليدات »لوك اويل« مي شود؟
گروه  انرژي   

ش��ركت لوك اويل به ش��دت دنبال همكاري هاي نفتي با ايران 
اس��ت. اي��ن موضوع را به وض��وح مي توان از خ��الل صحبت هاي 
اخير مديرعامل اين ش��ركت روس��ي دريافت. وي كه روز ش��نبه 
براي راه اندازي يكي از تاسيس��ات گازي شركت خود در ازبكستان 
حض��ور يافته بود، بخش اصلي صحبت هاي خود را نه به پروژه در 
دست افتتاح شركتش اختصاص داد و نه درباره همكاري هاي گازي 
روس��يه و ازبكستان س��خن چنداني گفت. او در جمع خبرنگاران 
بيش از هر چيز از ايران و پروژه هاي نفتي اين كشور سخن گفته و 
توليد نفت در ايران را عمال يكي از مهم ترين استراتژي هاي 10سال 

آينده شركت خود خواند. 
مديرعامل لوك اويل اعالم كرد كه با آغاز پروژه هاي جديد خارج 
از روس��يه از جمله در ايران، اين شركت روس سطح توليد خود را 
حفظ مي كند.  به گ��زارش رويترز، واگيت الكپروف اعالم كرد كه 
اين شركت روسي قصد دارد با سرمايه گذاري در پروژه هاي خارج 
از روسيه در س��ال هاي 2018 تا 2027 ميالدي توليد خود را در 

سطح 100ميليون تن در سال حفظ كند. 
وي همچنين تصريح كرد: لوك اويل سرمايه گذاري ساالنه خود 

را در سطح 8 ميليارد تا 8.5 ميليارد دالر حفظ مي كند. 
لوك اويل كه دومين توليدكننده بزرگ نفت روس��يه اس��ت با 
وج��ود توليد كمت��ر از انتظار نفت از ميدان ه��اي خود در منطقه 
س��يبري غربي در روسيه توانسته است با تمركز بر رشد توليد در 
مناطق جديد از جمله درياي خزر و عراق سطح توليد خود را حفظ 
كن��د و اكنون به توليد نفت در ايران و مكزيك نيز توجه دارد. در 
همين زمان لوك اويل براي افزايش توليد گاز خود دنبال گسترش 

فعاليت هايش در ازبكستان است. 
الكپروف در جمع خبرنگاران به تش��ريح جزئيات اس��تراتژي 
لوك اوي��ل براي س��ال هاي 2018 ت��ا 2027 پرداخت. وي عنوان 
كرد كه جزئيات اين استراتژي به وسيله هيات مديره لوك اويل در 
ماه دسامبر مورد بحث قرار خواهد گرفت. بر اساس اين استراتژي 
جديد لوك اويل برنامه دارد كه 1.1 تا 1.2ميليارد تن هيدروكربن 
به ذخاير خود اضافه كرده و توليد گازش را نيز تا 2027 به 30 الي 

40ميليارد مترمكعب در سال برساند. 
به گفته مديرعامل لوك اويل كه خود نيز از س��هامداران بزرگ 
اين ش��ركت است، بودجه س��ال هاي 2018 تا 2020 اين شركت 

 براس��اس قيمت نفت 50دالر در هر بش��كه و ن��رخ برابري 62 تا
64 روبل به دالر خواهد بود. 

لوك اويل كه يكي از واردكنندگان بزرگ فرآورده هاي نفتي در 
بازار اروپاست به كار كردن روي پروژه هاي اروپايي ادامه خواهد داد 
و دنبال آن است كه حتي با وجود تحريم هاي امريكايي آغاز شده 
از س��ال گذش��ته، ميزان درآمدهاي خالص خرده فروشي خود در 

تركيه را هم حفظ كند. 

 اميد به پروژه هاي ايراني
اما مهم ترين و طوالني ترين بخش سخنان مديرعامل لوك اويل 
به همكاري هاي قريب الوقوع اين ش��ركت با ايران مربوط مي شد. 
الكپروف اعالم كرد كه 3 اكتبر )8 روز ديگر( در مس��كو پايتخت 
روسيه با بيژن زنگنه وزير نفت ايران ديدار خواهد داشت تا درباره 

پروژه هاي ديگر مدنظر لوك اويل به گفت وگو بنشينند. 
تهران پيش از اين گفته بود كه انتظار دارد در 5 تا 6 ماه آينده 
براي توس��عه منابع نفت و گازي خود، قراردادهايي با شركت هاي 

روسي مانند لوك اويل امضا كند. 
وي ب��ا اش��اره به مذاكره لوك اويل با ش��ركت مل��ي نفت ايران 
براي همكاري در توس��عه ميدان ه��اي آب تيمور و منصوري گفت: 
»ما بس��يار نزديك )به توافق( هستيم؛ در زمينه حجم توليد و روند 
رسيدن به برخي سطوح توليد اختالف هايي داريم، اما مهم نيستند.« 

او ابراز اطمينان كرد كه اين اختالف ها مي توانند حل شوند. 

 پروژه هاي غيرايراني لوك اويل
الكپروف همچنين گفت كه شركت او در حال مذاكره با شركت 
ايتاليايي اني در پروژه هاي مشتركشان در مكزيك است. وي اظهار 
كرد ك��ه لوك اويل، 3ميليارد دالر هم تا س��ال 2022-2021 در 

پروژه هاي گازي ازبكستان سرمايه گذاري خواهد كرد. 
ازبكس��تان به دنبال آن اس��ت كه در س��ال ج��اري ميالدي، 
1.5ميليارد مترمكعب به توليد گاز خود نس��بت به س��ال 2016 
اضافه كند. سال گذشته توليد گاز اين كشور 55ميليارد مترمكعب 

بود كه 30ميليارد مترمكعب آن در داخل مصرف شد. 
رييس ش��ركت ازبك  نفت گاز عنوان كرد: تاشكند قراردادهايي 
براي صادرات تا 6ميليارد مترمكعب گاز به روسيه و تا 10ميليارد 

مترمكعب گاز به چين دارد. 
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اقتصادمابهداللهااصالتميدهد،نهكارگر
بنیانگذار مكتب كنش شناس��ي و كارش��ناس رس��انه مي گويد: ما نه به س��رمايه اصالت مي دهیم و نه به كارگر، ما به دالل اصالت 
مي دهیم. به گزارش ايلنا، حس��ین باهر جامعه ش��ناس و اس��تاد دانشگاه، كاركرد و مفهوم نوكیس��ه گي در ايران را متفاوت از معنا و 
كاركرد اين عبارت در سطح جهاني دانست. او در ادامه گفت: به اين دلیل كه در ايران سال هاي اخیر داستان رانت خواري، پولشويي، 
فساد اداري و اختالس باعث شد تعدادي بدون آنكه واجد شرايط اكتساب حق و مالي و مقامي باشند از طريق هاي نامعلوم، نامشروع، 
نامعقول و نامالوف به انباش��تي از ثروت و مكنت رس��یدند كه مقداري از آن را صادر كردند، بخشي را صرف ولخرجي يا تجمل گرايي 
كردند و مقداري را هم صرف امور خیريه كردند. حتي متولیان برخي رفتارها و مناسك مذهبي يا بناهايي كه با كاربردهاي عمومي 
و گاه مذهبي ساخته مي شود همین گروه هستند.  حاال در ايران ما نه سرمايه داري هستیم و نه ماركسیستي. شیوه اقتصادي ايران 
سرمايه مداري است هیچ چارچوب و نظامي ندارد. در اين مدل اقتصادي سرمايه مدار مي خواهد با پولش همه را بخرد حتي آخرتش 

را. قرار بود اقتصاد ما اسالمي باشد ولي در حال حاضر اين اقتصاد هر چیزي هست جز اسالمي. 

چهرهروز

نگاهيبهوضعيتدرخواستهايپناهندگيبهكشورهاياروپايي

مهاجراندربرزخاروپا
گروهگوناگونآمارهاي منتش��ر  شده 
از اتحادي��ه اروپا نش��ان مي ده��د كه در 
س��ال 2016 بیش از يك میلیون پناهجو 
براي نخس��تین  بار در يكي از كشورهاي اتحاديه اروپا 
درخواس��ت پناهندگي داده اند. هر چن��د كه اين رقم 
در مقابل آم��ار پناهجوياني كه در س��ال 2015 براي 
نخستین بار در يكي از كشورهاي اتحاديه اروپا، نروژ و 
سويیس، درخواست پناهندگي داشته اند، كاهش يافته 
اما در مقايسه با آمار س��ال 2014 افزايشي دو برابري 
را نش��ان مي ده��د. طبق گزارش هاي به دس��ت آمده، 
اكثر درخواست هاي پناهندگي كه به كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا، نروژ و س��ويیس در سال 2015و 2016 

ارائه شده هنوز در انتظار تصمیم گیري هستند. 
طب��ق آخري��ن آم��ار منتش��ر ش��ده از مجموع 
درخواس��ت هاي پناهندگ��ي كه تا دس��امبر 2016 
به كش��ورهاي اتحاديه اروپا، ، نروژ و س��ويیس ارائه 
ش��ده اس��ت نزديك به يك میلیون و 500 هزار نفر 
در انتظار پذيرش تقاضاي پناهندگي خود هس��تند. 
طبق گ��زارش كمیس��ارياي عالي س��ازمان ملل در 
امور پناهندگان از نیمه نخس��ت س��ال 2015 شمار 
پناهندگاني كه از طريق دريا خود را به اروپا رساندند، 
افزايش قابل توجهي داشته است. در سال هاي اخیر 
جنگ ها، رش��د گروه هاي تروريس��تي، س��ركوب و 
ناآرامي هاي داخلي و بحران هاي اقتصادي مهم ترين 
عام��ل افزاي��ش ش��مار پناهجويان در كش��ورهاي 
اروپايي بوده اس��ت. به عالوه جنگ داخلي س��وريه، 
وضعیت نابس��امان و ناآرام در عراق و افغانستان، فقر 
و ش��ورش ها در افريق��ا، بح��ران پناهجويان را بیش 
از پیش دامن زده اس��ت؛ بحران��ي كه پس از جنگ 
جهاني دوم كم س��ابقه توصیف مي ش��ود. اطالعات 
به دس��ت آمده، نش��ان مي دهد كه تنه��ا در 3دهه 
گذش��ته بیش از دو س��وم از پناهجوياني كه به اروپا 
آمده اند، درخواس��ت پناهندگي خود را در 4 كش��ور 
آلمان، ايتالیا، فرانس��ه و س��وئد ثبت كرده اند كه به 
ترتیب بیش��ترين درخواست ها مربوط به آلمان بوده 
است. مجارستان نیز در سال 2014میالدي بیش از 

42هزار درخواست پناهندگي دريافت كرده كه تنها 
به ۹درصد از متقاضیان پاس��خ مثبت داده است. در 
مقابل بلغارستان كه به دلیل داشتن مرز مشترك با 
تركیه منطقه يي كلیدي براي مهاجران سوري براي 
ورود به خاك اروپا به ش��مار مي رود به درخواس��ت 
۹4درص��د از متقاضی��ان پاس��خ مثبت داده اس��ت. 
طبق آمار به دس��ت آمده در می��ان پناهجوياني كه 
تا پايان دسامبر 2016 به كشورهاي اروپايي، نروژ و 
 سويیس وارد شده اند با درخواست پناهندگي حدود

880 هزار نفر موافقت شده است. 
در اي��ن می��ان هج��وم بي س��ابقه پناهجويان به 
مرزهاي اتحاديه اروپا و س��ردرگمي رهبران اروپايي 
در مقابله با آن به مش��كلي جدي براي اين اتحاديه 
تبديل ش��د. به اين فهرست بايد نگراني از تهديدات 
تروريس��تي در كش��ورهاي اروپايي را نی��ز افزود كه 
پ��س از حمالت تروريس��تي پاريس بی��ش از پیش 
جدي ش��د. از طرفي بحران اقتصادي ايجاد شده در 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپ��ا، نارضايتي از حضور 
مهاج��ران را افزايش داد. در نهاي��ت اين نگراني ها و 
بحران هاي ايجاد شده از افزايش آمار مهاجران منجر 

به برگرداندن ش��ماري از پناهجويان به كش��ورهاي 
اصلي خود شد. طبق آمار به دست آمده 66 هزار نفر 
از پناهجوياني كه تا پايان دسامبر 2016 درخواست 
پناهندگي به كش��ورهاي اروپايي، نروژ و س��ويیس 
داش��تند به كش��ورهاي خود بازگردانده ش��دند. در 
اين میان از سرنوش��ت بس��یاري از پناهجوياني كه 
در س��ال هاي اخیر خ��ود را به كش��ورهاي اروپايي 
رس��انده اند، خبري در دس��ت نیس��ت. در سال هاي 
گذشته بس��یاري از گزارش ها حاكي از مرگ صدها 
پناهج��و در آب هاي مديترانه بوده اس��ت. طبق آمار 
به دس��ت آمده در مجم��وع پناهندگاني كه تا پايان 
دس��امبر 2016 كش��ور خ��ود را براي رس��یدن به 
كش��ورهاي اروپايي ت��رك كرده اند ح��دود 110نفر 

سرنوشت نامعلومي دارند. 
اين آمار درحالي ارائه شده كه پیش بیني مي شود تا 
پايان سال 2017 شمار مهاجران به كشورهاي اتحاديه 
اروپا تا 3میلیون نفر افزايش يابد. براساس آمار اتحاديه 
اروپا بیشترين شمار مهاجران و پناهجويان را به ترتیب 
ش��هروندان سوريه، افغانستان، آلباني، عراق و كوزوو به 

خود اختصاص داده اند.

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

پيشبينيحوادثسهمگينباكمكرياضيات
فن��اوري  »موسس��ه  در  دانش��مندان 
ماساچوست« )MIT( با همكاري محمد 
فرازمند دانشمند ايراني اعالم كرده اند كه 
قادرند از مدل هاي مهندس��ي ش��ده براي 
پیش بیني توفان هاي بزرگ استفاده كنند. 
به گ��زارش اينورس، اين دانش��مندان 

با اس��تفاده از يك س��ري فرمول هاي مهندس��ي ش��ده، الگوريتم هايي را براي 
پیش بین��ي حوادث س��همگین توس��عه دادند.  »تمیس��توكلیس ساپس��یس« 
يكي از دانش��مندان اين موسس��ه اظهار كرد: در حال حاضر هیچ روش��ي براي 
پیش بین��ي زمان وقوع اين ح��وادث وجود ندارد به همی��ن دلیل ما چارچوبي 
را براي پیش بیني اين حوادث عظیم از روي جريان هاي س��یال آش��فته ايجاد 
كرده اي��م.  اين الگوريتم جديد از ش��رايط پیش زمینه حوادثي مانند توفان هاي 
بزرگ براي پیش بیني آنها استفاده مي كند.  به گزارش ايسنا، ساپسیس پیش تر 
نی��ز كارهايي را در اين زمینه انجام داده بود اما در اين پژوهش جديد با كمك 
محمد فرازمند دانشمند ايراني در موسسه فناوري ماساچوست مطالعات پیشین 
خود را در زمینه پیش بیني وقايع بزرگي مانند توفان هاي سهمگین ادامه داد. 
او در اين باره اظهار كرد: اگر ما توانايي پیش بیني اين وقايع را داشته باشیم، 

مي توانیم استراتژي هايي را در جهت جلوگیري از آنها به كار گیريم. 
جريان هاي سیال آشفته به جريان هايي گفته مي شود كه به شیوه نامنظم و 

نه خطي حركت مي كنند كه توفان ها نمونه يي از آن هستند. 
محققان يك الگوريتم ساخته اند كه معادالت مربوط به يك نوع آشفتگي به 
نام »جريان كولموگروف« )Kolmogorov flow( را با داده هاي هواشناس��ي 
موجود براي ايجاد شرايط پیشگیرانه در برابر جريان هاي آشفته تركیب مي كند. 
آنها دقت اين الگوريتم را با شبیه س��ازي جريان هاي آش��فته سنجیدند و در 
نهاي��ت دريافتند كه اي��ن الگوريتم مي تواند با دقتي بی��ن 75 تا ۹۹درصد اين 

وقايع عظیم را پیش بیني كند.

تركبرپيشانيتپه7هزارساله
 تپه حصار واقع در حاش��یه جنوبي شهر 
دامغان براي نخستین بار توسط اريخ اشمیت 
از دانشگاه پنس��یلوانیا در سال 1312 مورد 
كاوش ق��رار گرفت. با اين كاوش ها روش��ن 
شد كه اين محوطه باستاني داراي سه دوره 
اصلي فرهنگي از اواخر نوسنگي تا پايان عصر 

مفرغ است. از زمان كاوش هاي اشمیت در تپه حصار اين محوطه به عنوان يكي از 
محوطه هاي مبنا براي شناسايي فرهنگ هاي همزمان در فالت مركزي ايران مورد 

استناد باستان شناسان است. 
در سال 1355 هیاتي از باستان شناسان دانشگاه پنسیلوانیا، تورين ايتالیا و مركز 
باستان شناسي ايران به سرپرستي رابرت دايسون و موريتزيو توزي كاوش هايي در 
تپه حصار انجام دادند. بر اثر اين كاوش ها روش��ن ش��د كه تپه حصار در هزاره هاي 
چهارم و س��وم قب��ل از میالد يكي از مراكز مهم تولیدي براي س��اخت انواع اقالم 
صادراتي نظیر اشیاي سنگي و فلزي در فالت ايران بوده است. در سال 1373 تپه 
حصار براي سومین بار مورد كاوش قرار گرفت. در آن سال قرار بود خط دوم راه آهن 
تهران- مش��هد كه در زمان پهلوي اول در دل تپه حصار ايجادش��ده بود، س��اخته 
ش��ود. امروز، پس از گذشت سال ها از آغاز احداث خط دوم راه آهن تهران- مشهد، 
خبرهاي ناگواري از تپه حصار دامغان به گوش مي رسد. ترك بر پیشاني تپه هفت 
هزارساله حصار دامغان در استان سمنان با عبور دو خط ريلي و تردد روزانه 80 رام 
قطار مسیر تهران- مشهد در كنار كاوش هاي غیرقانوني، روز به روز عمیق تر شده و 
بر تخريب اين بناي تاريخي افزوده است. مسیر اصلي ريلي تهران- مشهد كه بخش 
مهمي از آن زيرپوشش ناحیه شمال شرق قرار دارد از استان سمنان عبور مي كند و 
تپه حصار در فاصله پنج كیلومتري در مسیر ريلي دامغان به شاهرود قرار دارد، يعني 
خط ريلي در دو مسیر رفت و برگشت از دل تپه حصار دامغان عبور مي كند، طراحي 
اين خط ريلي از ابتداي طراحي اين مسیر از پیش از انقالب انجام شده و همچنان 

قطارها از اين دو خط از میان اين منطقه تاريخي عبور مي كنند. 

تاريخنگاري

نامه نگاري بدون سانسور؛ مسافرت بدون مجوز
دوره 16س��اله ديكتاتوري رضا شاهي، سال هاي 

سكوت و اختناق ايران بود. 
ش��هريور 1320 و اشغال كش��ور توسط متفقین، 
شكس��ت اين كاخ شیش��ه يي بود. اي��ن دوران نقطه 
عطفي در تاريخ اين س��رزمین محس��وب مي ش��ود؛ 
چراكه اگرچه ايران مورد هجوم واقع شده بود و مردم 
حضور بیگانگان را با گوشت و پوست حس مي كردند 
اما اين اش��غال نويدبخش آزادي بود؛ آزادي از سلطه 
م��ردي كه حتي خودش نیز شكس��ت ناپذيري اش را 

باور كرده بود. 
پ��س از خلع و تبعید رضاخ��ان و روي كار آمدن 
محمدرضا، اين اختناق شكست و سال هاي 1320تا 
32 س��ال هايي ب��ود كه اندك��ي فضاي سیاس��ي و 
اجتماعي ايران باز ش��د. دو رويه عجیب كه تا پیش 
از آن جري��ان داش��ت، سانس��ور مكاتب��ات و نامه ها 
در ادارات پس��ت همچنین اجبار ب��ه گرفتن پروانه 

مسافرت از اداره كل شهرباني بود! 
س��وم مه��ر 1320 و چن��د روز پ��س از اينك��ه 
محمدرض��ا ب��ه تخت پادش��اهي نشس��ت، ماموران 
سانسور نامه ها در ادارات پست و صندوق هاي پستي 

برداشته شدند. 
در اي��ن روز گرفتن پروانه مس��افرت از اداره كل 
ش��هرباني ملغي ش��د و مردم از اين تاريخ توانستند 
به هر ش��هري كه مايل بودن��د بدون گرفتن اجازه از 

شهرباني مسافرت كنند. 

در اين سال خیلي از زندانیان سیاسي آزاد شدند، 
سیاس��تمداران كهنه كار هم كه در بازنشستگي هاي 
اجباري زخم هايش��ان را درمان مي كردند به صحنه 
عموم��ي بازگش��تند. اجتماع��ات مذهب��ي و س��اير 
گردهمايي ها حاال مي توانس��ت علني برگزار ش��ود، 
رهبران مذهبي از كتابخانه هاي حوزه ها خارج شدند 
و وعظ و خطابه را از س��ر گرفتن��د. روزنامه و كتاب 
مي توانست فارغ از سانسورهاي شديد سیاسي دوره 

رضاخان منتش��ر ش��ود و مردم مي توانستند، آزادانه 
در خانه هاي خود سخن بگويند بدون ترس از اينكه 
منس��وبان يا خدمتكاران، آنها را لو بدهند، زنان هم 

مي توانستند چادر بر سر كنند و به خیابان بیايند. 
از سقوط س��لطنت رضا شاه در شهريور 1320تا 
آغاز س��لطنت نظامي محمدرضا ش��اه در مرداد ماه 
1332 قدرت در بین 5 قطب دربار، مجلس، كابینه، 

سفارتخانه هاي خارجي و مردم در گردش بود. 

بازارهنر

حاشيه

گزيدهاشعار»قيصرامينپور«درلندن

بدرقه»نادرگلچين«

آمادگيانجمنزنانناشربرايحضوردرفرانكفورت

مزاحمهامواظبباشند

شهیده السادات صفوي گزيده شعر قیصر 
امین پور را به انگلیس��ي ترجمه كرد كه به 
همت آكادمي مطالعات ايراني لندن منتشر 
شد.  مجموعه »گزيده شعر معاصر فارسي« 
در راس��تاي پروژه كالن »ايران شناس��ي«؛ 
به ارائه گزيده اش��عار شاعران دوره انقالب 
اس��المي اي��ران مي پ��ردازد. اي��ن پ��روژه 
تحقیقات��ي؛ حاصل توافقنام��ه بین حوزه 

هنري اي��ران و آكادم��ي مطالعات ايراني لندن اس��ت. 
ش��عرها از س��وي كارشناس��ان واحد آفرينش هاي ادبي 
حوزه هنري گزيده و زير نظر دكتر سیدس��لمان صفوي 
توس��ط مترجمان و ويراستاران آكادمي مطالعات ايراني 
لندن به انگلیس��ي ترجمه و از س��وي انتشارات آكادمي 
مطالعات ايراني لندن منتش��ر ش��ده اس��ت. آشنايي و 
مطالعه شعر فارسي ازجمله ملزومات ايران شناسي است. 
اي��ن مجموعه براي عالقه مندان ادبیات و هنر اس��المي 
و ايراني، اسالم شناس��ان، ايران شناسان و شرق شناسان 
مفید اس��ت. به گزارش مهر، آكادمي مطالعات ايراني در 
لندن به رياس��ت آيت الحق دكتر سیدسلمان صفوي در 

س��ال 2015 تفاهمنامه يي با حوزه هنري 
با رياس��ت محسن مومني ش��ريف و مركز 
ترجمه ح��وزه هنري به مديريت س��عیده 
حسینجاني منعقد كرد كه براساس آن قرار 
شد، كتاب هايي حاوي گزيده اشعار شاعران 
معاصر ايران توسط مركز ترجمه آماده شود 
و براي ترجمه و انتش��ار در اختیار آكادمي 
مطالعات ايراني لندن قرار گیرد. روند كار با 
سرعت و كیفیت خوبي درحال انجام است و سال گذشته 
ش��اهد رونمايي دو كتاب از اين مجموعه يعني ترجمه 
انگلیس��ي گزيده اشعار سیدعلي موس��وي گرمارودي و 

ترجمه انگلیسي گزيده اشعار علیرضا قزوه بوديم. 
جايگاه قیصر امین پور در شعر معاصر فارسي بي بديل 
است. وجود ارزش هاي مشترك جهاني در شعر شاعران، 

مالك گزينش اشعار شاعران اين مجموعه است. 
ترجمه انگلیسي گزيده سروده هاي قیصر امین پور به 
انتخاب محمدجواد آسمان و علیرضا قزوه است كه توسط 
انتش��ارات آكادمي مطالعات ايراني لندن در انگلس��تان 

منتشر شده است. 

مراس��م تش��ییع پیكر زنده ي��اد نادر 
گلچین، خواننده پیشكس��وت موسیقي 
ايراني دي��روز با حضور تع��داد زيادي از 
مردم و هنرمندان در تاالر وحدت برگزار 
شد. به گزارش هنرآنالين به نقل از مهر، 
مراسم تشییع پیكر زنده ياد نادر گلچین، 
خوانن��ده پیشكس��وت موس��یقي ايراني 
ديروز درحالي برگزار ش��د كه تعدادي از 

هنرمندان كش��ورمان در قدردان��ي از مقام هنري اين 
خواننده سخنراني كردند. 

حمیدرضا نوربخ��ش، مديرعامل خانه موس��یقي 
نی��ز با بی��ان خاطراتي از زم��ان حیات زنده ي��اد نادر 
گلچین توضیح داد: 12س��ال پی��ش در يك نوبت كه 
بزرگداشتي براي نادر گلچین از سوي سازمان فرهنگي 

هنري ش��هرداري تهران در فرهنگسراي 
ارس��باران برگزار ش��د به  تفصیل درباره 
ويژگي هاي اين هنرمند س��خن گفتم و 
يك  بار هم در س��ال گذش��ته كه مراسم 
نكوداشتي در تاالر وحدت به ياد او برگزار 
ش��د پیرامون ويژگي هاي آوازي زنده ياد 
گلچین صحبت هاي��ي را ارائه دادم. وقتي 
ويژگي هاي آوازي زنده ياد نادر گلچین را 
موشكافانه و محققانه واكاوي كنیم، خواهیم ديد كه او 
يكي از استعدادهاي كم نظیر آواز ايران بود كه بايد قدر 

او را بیشتر بدانیم. 
مراسم ترحیم زنده ياد نادر گلچین روز چهارشنبه 
5 مهر از ساعت 17تا 18:30 در مسجد جامع شهرك 

غرب تهران برگزار مي شود. 

ريیس هیات مديره انجمن زنان ناش��ر 
از آمادگ��ي اين انجمن و ترجمه آثار براي 
عرض��ه در نمايش��گاه بین الملل��ي كتاب 
فرانكفورت خب��ر داد. مريم جدلي، ريیس 
هیات مديره انجمن زنان ناش��ر بیان كرد: 
انجمن زنان ناشر وظیفه خود مي داند كه با 
انتخاب و ارائه كتاب هاي اعضاي خود باعث 
توج��ه بازديدكنندگان خارج��ي به غرفه 

ايران در نمايشگاه بین المللي كتاب فرانكفورت شود. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، او در ادامه با بی��ان اينكه 
امیدواري��م ب��ا ارائه كتاب هاي بهت��ر و قوي تر باعث 
حضور منس��جم نش��ر زنان در فرانكفورت باش��یم، 
يادآوري كرد: امیدواري��م با عرضه كتاب هاي خوب 
و قدرتمن��د اعض��ا بتوانیم چهره زنان ناش��ر را بهتر 

معرف��ي ك��رده و با معرف��ي اين كاالي 
فرهنگي نام ايران را سربلند كنیم. 

جدلي با تاكید ب��ر اينكه گرچه هنوز 
در ابت��داي راه هس��تیم و كس��ب تجربه 
مي كنیم، اب��راز كرد: با توج��ه به اهداف 
در نظر گرفته ش��ده براي اين نمايشگاه 
برنامه ريزي هايي صورت گرفته است البته 
نیازمند اطالعات و پیشنهادهاي بیشتري 
هستیم. به گفته ريیس هیات مديره انجمن زنان ناشر با 
توجه به تعداد اعضا و تعداد زياد كتاب هاي تالیفي و در 
جهت انتخاب مناسب كتاب ها براي عرضه در نمايشگاه 
بین المللي كتاب فرانكفورت و با توجه به محدود بودن 
فضا براي ويترين آثار تنها تعدادي از كتاب هاي مناسب 
جهت عرضه در اين عرصه بین المللي ارائه خواهد شد. 

مدرسه ها شروع شده و همزمان با افزايش 
ترافیك در شهرهاي بزرگ در ساعات شروع 
و تعطیل��ي م��دارس، بعضي ها ه��م با تردد 
در حاش��یه مدارس، مزاح��م دانش آموزان 
مي ش��وند. ام��ا ريی��س پلی��س پايتخت از 
برخ��ورد با مزاحمان در اطراف مدارس خبر 
داده اس��ت.  سردار حس��ین رحیمي اظهار 
كرد: عالوه بر تدابیر و اقداماتي كه در حوزه 

ترافیكي براي مدارس انجام داده ايم در حوزه انتظامي نیز 
اقداماتي انجام ش��ده و بر اين اساس گشت هاي پلیس در 
اطراف مدارس و همچنین تعامل كالنتري هاي با مدارس 
افزايش يافته است. او با بیان اينكه اين اقدامات در راستاي 
امنیت و آرامش هر چه  بیش��تر دانش آموزان است، درباره 

افرادي كه با حضور در مقابل مدارس به ويژه 
م��دارس دخترانه اقدام ب��ه ايجاد مزاحمت 
براي دانش آم��وزان مي كنند نیز به ايس��نا 
گفت: ب��ا اقداماتي كه امس��ال انجام داديم، 
تمام مدارس به ويژه دبیرستان هاي دخترانه 
در سطح شهر تهران بدون استثنا شناسايي 
و براي تمام آنها مامور پیش بیني شده است. 
ريیس پلیس پايتخ��ت ادامه داد: در همین 
راس��تا تقريبا از يك ربع پیش از آغ��از فعالیت مدارس و 
همچنی��ن يك رب��ع بع��د از تعطیلي م��دارس، ماموران 
پلیس در اطراف مدارس مس��تقر مي شوند و با كساني كه 
بخواهند، اقدام به ايجاد مزاحمت براي دانش آموزان كنند 

به شديدترين وجه برخورد خواهند كرد. 

ادامهحمالتترامپبه»اون«
ريپابليكا:

اين روزنامه ايتالیايي در 
صفحه اول خود، گزارش��ي 
از تهديد ترام��پ علیه كره 
شمالي منتش��ر كرد. طبق 
گ��زارش ريپابلی��ك، دونالد 
ريیس جمه��وري  ترام��پ، 
امريكا ديروز با انتشار پیامي 
در تويیت��ر با لحني تند كره 
ش��مالي را تهديد به نابودي 

در آينده نزديك كرد. اين تهديد، واكنش��ي از س��مت 
ترامپ در مقابل سخنراني وزير امور خارجه كره شمالي 
در مجمع عمومي س��ازمان ملل ب��ود. »ري يونگ هو« 
وزير خارجه كره شمالي روز شنبه در سخنراني خود در 
سازمان ملل با اشاره به لقب »مرد موشكي« كه از سوي 
ريیس جمهوري امريكا به رهبر كشورش داده شد، اصابت 
موش��ك هاي اين كشور به خاك امريكا را اجتناب ناپذير 
دانس��ت. ريیس جمهوري امريكا در مورد اين سخنراني 
گفته اگ��ر او افكار كیم جونگ اون رهبر اين كش��ور را 
تكرار كرده باش��د، كشورشان مدت زيادي دوام نخواهد 
آورد. پی��ش از اي��ن نیز ترامپ كه رهبر كره ش��مالي را 
»مرد موشكي« خوانده بود، پس از آنكه وزير خارجه اين 
كشور ترامپ را به دلیل اين لقب تهديد كرد در پیام تازه 
خود كیم جونگ اون را دوباره »مردك موشكي« خطاب 
كرد. يونگ هو گفت كه پیونگ يانگ پس از تالش هاي 
طوالني و دشوار در چند قدمي تكمیل نیروي هسته يي 
ق��رار دارد و تحريم هاي دش��منان در موضع كش��ورش 

بي تاثیر است. 

لوموند:
اي��ن روزنامه در صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود  اول 
هی��الري  واكنش ه��اي 
كلینتون در مورد س��خنان 
ترامپ در مورد كره شمالي 
منتش��ر ك��رده اس��ت. به 
گ��زارش لومون��د، هیالري 
كلینت��ون، رقیب دموكرات 
دونالد ترام��پ در انتخابات 

رياس��ت جمهوري ادعا ك��رده كه س��خنراني ترامپ 
خطرناك ب��ود. پیش از اين ترام��پ در اين مجمع از 
نابودي و تهديد كره ش��مالي و ساير كشورها صحبت 
ك��رده ب��ود. به گزارش اي��ن روزنام��ه كلینتون گفته 
اس��ت:»اين يك سخنراني س��یاه و خطرناك بود. اين 
پیامي نبود كه رهبر كشور قدرتمند جهان به مخاطبان 
خ��ود ارائه كند. او يك چهره بس��یار بد از امريكا را به 
نمايش گذاش��ت و از اين بابت متاسفم.« او همچنین 
بی��ان كرد كه ترامپ در حمل��ه لفظي به كیم جونگ 
اون تندروي كرده و گويش او شايسته يك رهبر بزرگ 
نیست. طبق گزارش هاي به دست آمده، ترامپ در اين 
سخنراني گفته بود:»اگر كیم جون اون به تهديد علیه 
امريكا ادامه بدهد، كره شمالي را نابود خواهیم كرد.« 

الپايس:
اي��ن  اول  گ��زارش 
روزنامه اسپانیايي مربوط 
نیروه��اي  كنت��رل  ب��ه 
كاتاالن  محل��ي  پلی��س 
برگ��زاري  راس��تاي  در 
همه پرسي در اين منطقه 
اين  گ��زارش  به  اس��ت. 
اس��پانیا  روزنام��ه دولت 
نیروهاي  از  نف��ر  هزاران 

نظام��ي اي��ن كش��ور را ب��ه منطق��ه خودگردان 
كاتالونیا فرس��تاده تا مانع برگزاري همه پرسي در 
اين منطقه شوند. ش��مار دقیق اين نیروها اعالم 
نش��ده اما رسانه ها گزارش كرده اند كه حدود 3تا 
4هزار نیروي نظامي به كاتالونیا اعزام شده اند. در 
كاتالونیا حدود 17ه��زار نیروي پلیس منطقه يي 
مربوط به خ��ود كاتالونیا حضور دارند. به گزارش 
ال پاي��س درحالي ك��ه دولت اس��پانیا هر گونه 
رفراندومي را در اين زمینه مغاير با قانون دانسته 
است، دولت محلي كاتاالن بر پیشبرد اين برنامه 
تاكید و اعالم كرده كه هرگز كنترل پلیس محلي 

را به وزارت كشور اسپانیا محول نخواهد كرد.

كيوسك


