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روزيكش��نبه16مه��ر96،ب��اوجود
تثبي��تنرخارزهايمبادلهي��يواعالمدالر
3404توم��ان،پون��د4448توم��انويورو
3994توماني،بازارآزادش��اهدافزايشنرخ
دالربارش��دحدود۵6تومانينسبتبهروز
شنبهشدبهطوريكهقيمتآنواردكانال
4000تومانيشد.بهتبعآنيوروهمبا49
توم��انافزايشبه47۵4تومانوهرپوندبا
3۵تومانرشدبه۵284تومانرسيد.براين
اس��اس،فاصلهدونرخمبادلهييوآزاددالر
ك��هدرروزه��ايقبل۵33ت��ا۵۵0تومان
ب��ودهاكنونب��ه607توم��انافزايشيافته
اس��تكهباوجودتالششبكهبانكيبراي
يكسانسازينرخارزوكاهشفاصلهدونرخ
آزادومبادلهي��ي،عمالفاصلهايندونرخدر

حالافزايشاست.
بهعقيدهبرخيفعاالنبازارارز،مهمترين
عاملرش��دنرخارزدرروزهاياخير،اخبار
مختل��فدرموردگ��زارشوزارتخارجهو
رييسجمهورامريكادرمورداحتمالخروج
ازبرجاماس��ت.برايناساسبازارتحتتاثير
اخباروتحوالتسياسيقرارگرفتهوبهنظر
ميرسدكهتاآخراينهفتهمنتظرتصميم
ترامپخواهدبودتامش��خصشودكهچه
شرايطيبراياقتصادايرانوبازارهاازجمله

بازارارزوبانكداريايجادخواهدشد.
البتهدركناراظهارنظرفع��االنبازارارز
درموردواكنشبازارارزبهس��خنانترامپ
ومواضعامريكادرموردپايبنديوشرايط
برجاموتح��والتبعديآنك��هبايدديددر
پاي��انهفتهجاريچگونهرقمخواهدخورد
وچهتاثي��ريبرب��ازارارزميگذارد،برخي
صاحبنظراننيزمعتقدندكهطبيعتنيمه
دومس��البانيمهاولس��المتفاوتاست
وهرس��البازارارزدرنيم��هدومبهداليل
مختلفش��اهدافزايشتقاض��اوبهتبعآن
نرخارزاس��ت.اينصاحبنظرانميگويند
كهتسويهحس��اببينالملليشركتهادر
پايانسالميالدي،مس��افرتهايخارجي
شروعس��النوميالدي،عيدنوروزوواردات
كاالهايموردنيازشبعيدوثبتسفارش
كاالهايبازارشبعيد،مسافرتهاينوروزي
وازهمهمهمترتسويهحسابهايارزيايران
باكشورهايديگر،موضوعاتيهستندكهدر
برخيسالهاازآذرماهباعثافزايشونوسان

نرخارزميشد.
ايندرحالياس��تكهاثررشدتقاضاي
ارزدرنيمهدومكهبهطورس��نتيازآذرماه
ش��روعميش��ودونرخهاراافزايشميدهد
امسالودرسال96ازمهرماهپديدارشدهو
امسالدوماهزودترازسنتسالهايگذشته
ش��اهدرشدنرخهاونوسانبازارارزهستيم.

امس��الازش��هريورماهبهدنبالاعالمبرنامه
يكسانس��ازينرخارز،ح��ذفارزمبادلهيي
برايمس��افرتوبرخيكااله��ايوارداتيو
رشدنرخارزمبادلهيي،شاهدافزايشنرخارز
آزاددربازاربوديماماايناتفاقبابرخوردهاي
رييسجمهوريامريكابابرجاموپايانمهلت
ويب��رايتاييدياعدمتاييدبرجامهمزمان
ش��دهكهتاثيرآنبرب��ازارآزادارززودتراز

موعدسنتيخودرانشاندادهاست.
دركن��اراي��نتح��والتوانتظ��اريك
هفتهييبازارارزبراياقداماتواعالممواضع
ترامپدرموردبرجام،عدهييازكارشناسان
معتقدندكهافزايشن��رخدالركمترازنرخ
تورمدرسهسالاخيروافزايشنرخمبادله
ري��الدربرابردالردرمقايس��هبانرختورم،
مهمتري��نعاملبنياديب��رايافزايشنرخ
ارزاستوامس��الباتوجهبهحذفارزهاي
مبادلهي��يوافزايشن��رخمبادلهييانتظار
ميرودكهاثرتورميسهسالاخيررويارز
ودالرتخلي��هش��ودودالرراحتيبهباالي

4هزارتا4۵00تومانافزايشدهد.
زيرادرس��الهايقبلكهارزمبادلهيي
توزيعميش��دون��رخآنكمتربودوحجم
قابلتوجه��يازكاالهاوخدماتبانرخهاي
مبادلهييانجامميشود،بخشقابلتوجهي
ازتقاضايبازارباارزهايروپيه،روبل،يوان،
لير،درهم،يوروو...تامينميشدودرنتيجه
بخشكمتريازتقاض��ايبازارمتوجهدالر
بود.امادرس��ال96كهاكثرتامينارزهابه
نرخمبادلهييحذفش��ده،واردكنندگانو

خريدارانارزترجي��حميدهندكهبهجاي
س��ايرارزهاازجمل��هروپيه،روب��ل،درهم،
ي��وانو...دالرخريداريكنندواينموضوع
تقاض��ابرايدالرراافزايشدادهاس��ت.زيرا
ه��رروزتمامارزهاوحت��يطالبهنرخدالر
نرخگذاريميش��ودوخري��داروواردكننده
ترجيحميدهدكهدالرنگهداريكنديادر
هركش��وريكهقصدخري��ددارد،پولرابا
دالرپرداختكندياتبديلبهارزهايديگر
كردهوسپسخريدخودراانجامدهدوهمه
اينموارد،عمالتقاضاونوس��انورشدنرخ

دالرراتشديدكردهاست.
ازاينروش��ايدش��بكهبانكيوفعاالن
ارزبتوانندبااستفادهازتجربهقبليخوددر
دورانتحريموتامينارزمبادلهيي،راهكاري
ديگربراياستفادهازذخايرارزيايرانارائه
دهندوتقاضابرايدالرراكاهشدهند.اين
كارچهازطريقتشويقواردكنندهبانرخهاي
تشويقيانجامش��ودوچهازطريقالزامبه
ثبتس��فارشباارزهايغي��ردالريصورت
گي��رد،ميتواندتقاضاب��رايدالرراكاهش
دهد.بهخصوصاگرمواضعترامپوكنگره
امريكا،باعثنوساناتارزيبيشترشود،الزم
اس��تكهبهنوعيازتجربهس��الهايقبل
درايجادثباتارزيدربازاراس��تفادهكنند
والبتهدرهرش��رايطيبايدمتناسببانرخ
تورم،اجازهرش��دنرخارزدادهشودتاتخليه
يكبارهوشديدآنمشكلسازنشودبلكهبه
تدريجبايدشاهدرشدنرخهامتناسبباتورم
باشيمتاوارداتوصادراتنيزتنظيمشود.

سخن نخست

چرايي التهاب بازار ارز
 محسن شمشيري   
دبير گروه بانك و بيمه

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

روزيكش��نبه16مه��ر96،ب��اوجودتثبيت
ن��رخارزهايمبادلهييواعالمدالر3404تومان،
پوند4448تومانويورو3994توماني،بازارآزاد
ش��اهدافزايشنرخدالربارشدحدود۵6توماني
نس��بتبهروزشنبهش��دبهطوريكهقيمتآن
واردكانال4000تومانيش��د.بهتبعآنيوروهم
ب��ا49تومانافزايشب��ه47۵4تومانوهرپوند
با3۵تومانرش��دبه۵284تومانرسيد.براين
اس��اس،فاصلهدونرخمبادلهييوآزاددالركهدر
روزه��ايقبل۵33ت��ا۵۵0تومانبودهاكنونبه
607تومانافزايشيافتهاس��تكهباوجودتالش
ش��بكهبانكيبراييكسانسازينرخارزوكاهش
فاصلهدونرخآزادومبادلهيي،عمالفاصلهايندو

نرخدرحالافزايشاست...

آمارمنتش��رش��دهازوضعيتتوليد۵7محصول
منتخ��بصنعتي،معدنيوپتروش��يميتاپايانماه
اولتابس��تان1396نشانازكاهشمحسوستوليد
محصوالتدراينب��ازهزمانيدارد.مطابقدادههاي
وزارتصنع��ت،معدنوتج��ارت،عملكردواحدهاي
توليدينش��انگرآناس��تكهازمجم��وع29گروه
كاالييتوليددربخشصنعتحدود12كاالازجمله
»انواعتلويزيون،الي��افاكريليك،كولرآبي،وانتو
نئوپان«باافتمحسوسيروبهروشدند.درمقابلدر
همينبازهزماني،17گروهكاالييازجمله»اتوبوس
ومينيبوس،انواعسواري،كمباين،تراكتور،ماشين
لباسش��وييوكاغذ«رش��دتوليدراتجربهكردهاند.
همچنينمطابقآمارهادربخشتوليدانواعكاالهاي
منتخ��بمعدن��يوصناي��عمعدني،گ��روهكااليي
»كاش��ي،شيش��هجاموفوالدخام«رش��دراتجربه

كردهاند...

چرايي التهاب بازار ارز

حركت حلزوني منتخبان صنعتي
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سركوب تورم با اهرم 
سياست هاي انقباضي 

گروه اقتصاد كالن  الهام آبايي  
گ��زارشاخي��ربانكمرك��زيازنرخت��ورمدر
ش��هريورماهس��الجاريحاكيازبازگش��تاين
ش��اخصبهمدارتكرقميبود.بان��كمركزيدر
حال��ينرخت��ورمرادراينم��اه9.9درصداعالم
كردكهپيشبينيهايقبليحاكيازاستمرارروند
افزايش��يتورمبود.بهگونهييكهخوشبينانهترين
پيشبينيهاتورمراامس��الرات��ا13درصدقابل
افزايشميدانس��ت.بااينوجود،كاهشنرختورم
درماهپايانيتابس��تان،بارديگ��رتحليلرونداين
ش��اخصراباترديدهاييهمراهك��رد.بهطوركلي
پسازانتخاباتدوازدهمرياستجمهوريودردور
سياس��يجديدانتظارميرفتسياستهايدولت
انبساطيترش��ودوبهدنبالآنشاهدافزايشنرخ
تورمباش��يم.اماگزارشه��ايبانكمركزيازروند
تورمدرنيمهنخستامسالنشانميدهدكههنوز
زمانانبساطيعملكردنبانكمركزيفرانرسيده
اس��توهمچناندولتدرنظ��رداردكهبهبرنامه

خودبرايمهارتورمادامهدهد...

 محسن شمشيري   

طرحاصالحمالياتيهنددرآستانهانتخاباتدستخوشتغييرشد

عقب نشيني »مودي« از جاه طلبي  اقتصادي

 نهاونديان: تغيير در ساختار اقتصادي كشور 
بدون برنامه تحول امكان تحقق ندارد

مع��اوناقتصاديرييسجمهوربااش��ارهبهضرورتانتق��المحوريدر
شاكلهاقتصاديكشورازدولتيبهبخشخصوصي،گفت:همفكريوتعامل
جديمياندولتبابخشخصوصيدرتحولس��اختاراقتصاديكشورحائز
اهميتاس��ت.بهگزارشپايگاهاطالعرسانيدولت،محمدنهاونديانمعاون
اقتصاديرييسجمهورروزيكشنبهدرنشستيباروساومسووالناتاقهاي
بازرگاني،صنايع،معادنوكش��اورزيكش��وربااشارهبهاوضاعاقتصادكشور
در4س��الگذش��ته،گفت:امروزآنچهحتيبرايبدخواه��انغيرقابلانكار
اس��ت،آناس��تكهماازش��رايطپرالتهابوپرتالطمبهآرامشوثباتدر

اقتصادرسيدهايم.
معاوناقتصاديرييسجمهوربابياناينكهمردمدرانتخاباتارديبهشت
ماهاينفرصترايافتندكهبهجهتگيريومس��يرپيمودهش��دهازس��وي
دولتيكبارديگروباقدرتبيشترمهرتاييدبزنندوازماخواستندتااين
مس��يرراباسرعتبيش��تريادامهدهيم،افزود:امروزبايدهمهباهمفكري
راههايافزايشس��رعتحركتدراينمس��يرراپيداكنيم.نهاونديانادامه
داد:بايدهوشيارباشيمآنچهامروزبهدستآمدهنيازبهمراقبتونگهداري
داردونبايدمفروضباشدكهشرايطبهدستآمدهبدونتالشمستمرثابت

باقيخواهدماند.
مع��اوناقتصاديرييسجمهوربااش��ارهبهاينكهامروزعدهييدردنيابه
دنب��الايجادتالط��موالتهابدراقتصادايرانهس��تند،اظهاركرد:مقصود
رييسجمهورامريكاازاينكهمدامعليهبرجامس��خنميگويدايناستكه
آرامشوثباتيكهبهوجودآمدهرابدوناينكهبراياوهزينههايبينالمللي

نقضپيمانداشتهباشد،برهمبزند.



ب�هزوديتكليفتلگ�رامراروش�نميكنيم-
تسنيم| دادستان كل كش��ور گفت: به زودي تكليف شبكه 
ارتباطي تلگرام را روشن مي كنيم. حجت االسالم منتظري در 
جمع خبرنگاران درباره پرونده مهدي جهانگيري گفت: اصل 
پرونده در استان كرمان تشكيل شده اما به دليل اينكه پرونده 
به تازگي تشكيل شده از بيان جزئيات آن معذور هستم. وي 
درباره اينكه جهانگيري بازداش��ت است يا با قيد وثيقه آزاد 
ش��ده، گفت: اين فرد فعال بازداشت است و پرونده در مرحله 

تحقيقات مقدماتي است. 
برادرجهانگيريدركرمانبازداشتاست-مهر| 
رييس دادگستري استان تهران وضعيت پرونده هاي خاوري 
و برادر جهانگيري را تش��ريح كرد. غالمحس��ين اسماعيلي 
در پاس��خ به اين س��وال كه آيا بازداشت مهدي جهانگيري 
برادر مع��اون اول رييس جمهور مربوط به پرونده هاي بانكي 
و بده��كاران كالن بانكي اس��ت؟ گفت: اين ف��رد در كرمان 
بازداشت است به همين منظور پرونده وي در كرمان تشكيل 

شده و رسيدگي مي شود. 
تالشفراكسيوناميددررابطهبامحدوديتهاي
رييسدول�تاصالحات-ايلنا| نماين��دگان اصالح طلب 
مجلس دهم كه پيش از آغاز نشس��ت علني ديروز پارلمان، 
در جلس��ه ش��وراي مركزي فراكس��يون اميد درباره اعمال 
محدوديت هاي جديد براي حجت االسالم سيدمحمد خاتمي 
بحث و تبادل نظر كرده بودند، در نهايت بيانيه يي در انتقاد از 
اعمال اين محدوديت ها تهيه كردند. بيانيه يي كه در ذيل آن 
امضاي چهره هاي ش��اخصي چون، محمدرضا عارف، الياس 
حضرتي، علي مطهري، مصطفي كواكبيان، تابش، محمدعلي 
وكيل��ي و... ق��رار داش��ت. در اي��ن مي��ان محمدرضا تابش 
نايب رييس فراكس��يون اميد پس از انج��ام مذاكره و رايزني 
طوالني با كاظم جاللي رييس فراكسيون مستقلين واليي و 
صحبت با برخي ديگر از چهره هاي تاثيرگذار اين فراكسيون 
همچون بهروز نعمتي، س��راغ علي الريجاني رييس مجلس 
شوراي اسالمي رفت و مدتي با او مذاكره كرد. مذاكراتي كه 
به نظر مي رسد با محوريت اعمال محدوديت هاي جديد براي 

حجت االسالم سيدمحمد خاتمي صورت گرفته باشد. 
دوردوممذاكراتايرانوافغانستانبرگزارشد-

خبرآنالي�ن| دومين دور مذاكرات ايران و افغانس��تان براي 
تدوين س��ند جامع راهبردي همكاري هاي ميان دو كشور، 
ديروز يك شنبه با حضور هيات 15 نفره ايران و طرف افغان 
در كابل پايتخت افغانستان برگزار شد. گزارش منابع خبري 
افغانس��تان حاكي است در جريان اين مذاكرات كه در پشت 
درهاي بس��ته انجام ش��د؛ از ميان پنج كميسيون مشترك 
همكاري ميان دو كش��ور، تنها ب��ه دو مورد، يعني مذاكرات 
كارشناسي كميته هاي امنيت و آب پرداخته شد. ايران عالوه 
بر اين دو كميسيون با افغانستان در سه حوزه مهاجرين، امور 
اقتصادي و مسائل فرهنگي نيز توافقنامه همكاري دارد كه در 

قالب كميسيون هاي مستقلي دنبال مي شود. 
اي�ران۱۰۰درص�ددرخصوصبرج�امهمكاري
داشتهاس�ت-فارس| سناتور ارش��د دموكرات كنگره در 
مصاحبه ي��ي تصريح كرد كه ايران همكاري كاملي در زمينه 
اجراي برجام داشته است و كناره گيري واشنگتن از اين توافق 
پيام بدي را به كش��ورهايي چون كره شمالي ارسال مي كند. 
»دايان فينستين« سناتور ارشد ايالت »كاليفرنيا« در مصاحبه 
با برنامه »Face the Nation« شبكه »سي بي اس« امريكا 
تصريح كرد: »ايران همكاري 100درصدي )در زمينه برجام( 
داش��ته است و كناره گيري واشنگتن از اين توافق هسته يي، 
پيام بدي را براي دشمنان و رقباي امريكا همچون كره شمالي 
ارس��ال مي كند.«وي درخصوص جلسه كميته قضايي سنا 
درب��اره ايران توضيح داد: »در كميته قضايي س��نا جلس��ه 
اطالعاتي كاملي درباره ايران برگزار شد. هيچ ترديدي درباره 

اين پايبندي ايران به محدوديت هاي برجام وجود نداشت.«
ترامپدربنبس�تاس�ت؛برخيتيترميزنند
»برجامدربنبس�ت«-تعادل| در ش��رايطي كه ايران از 
طريق برجام توانسته هيات حاكمه امريكا را با چالش جدي 
در تصميم گيري مواجه كند و قدرت ديپلماسي خود را به رخ 
بكش��د برخي رسانه هاي داخلي در زميني غير از منافع ملي 
كشور بازي مي كنند. حسام الدين آشنا مشاور رييس جمهوري 
در واكنش ب��ه تيتر ديروز كيهان عليه برج��ام -»برجام در 
بن بست«- نوشت: چرا وقتي ترامپ در بن بست قرار مي گيرد 

كيهان تيتر مي زند برجام در بن بست است؟
امريكامنزويميشود،نهايران-صداوسيما| 
بايدن درب��اره گزارش ها مبني بر قصد ترامپ براي »تاييد 
نكردن« برجام گفت: اين اقدام، موجب انزواي امريكا خواهد 
شد، نه ايران. بنا بر اعالم سي ان ان، جو بايدن معاون سابق 
باراك اوباما رييس جمهور س��ابق امريكا، پنج شنبه شب با 
انتقاد شديد از دونالد ترامپ و دولتش گفت ترامپ، امريكا 
را به س��وي »مسير بسيار تاريك« افول ژئوپليتيكي سوق 
مي دهد.  وي گفت: »ما از اينكه در مس��يري بسيار تاريك 
رو به پايين حركت مي كنيم، واقعا نگرانيم. اين هوچيگري 
نيس��ت. ما در حال حركت رو به پايين در مس��ير بس��يار 
تاريكي هس��تيم ك��ه امريكا را در صحن��ه جهاني منزوي 
مي كند و در نتيجه، منافع و مردم امريكا را تقويت نمي كند، 

بلكه در معرض خطر قرار مي دهد.«
س�والازوزيركش�وردربارهتعللدربررسي
پروندهامالكنجومي-ايسنا| سوال 1۶ نفر از نمايندگان 
از وزير كش��ور درخصوص علت تعلل در بررس��ي وضعيت 
پرونده واگذاري امالك در شهرداري تهران در جلسه ديروز 
مجلس اعالم وصول ش��د. در جلسه علني ديروز عالوه بر 
اعالم وصول سوال از وزير كشور، سوال منطقه يي احمدي 
الش��كي نماينده نوش��هر از وزير راه درخصوص علت عدم 
وجود اراده براي حل مشكل مالكين اراضي اطراف فرودگاه 

نوشهر اعالم وصول شد. 
موافق�تمجلسبادوفوريتطرحاس�تخدام
مهندس�ينناظركش�اورزي-خانهمل�ت| نمايندگان 
مجل��س ب��ا دو فوريت طرح اس��تخدام مهندس��ين ناظر 
كش��اورزي موافقت كردند. نمايندگان مجلس در جلس��ه 
ديروز دو فوريت طرح استخدام مهندسين ناظر كشاورزي 
را ب��ا 15۲ راي موافق، ۲0 راي مخالف و 10 راي ممتنع از 
مجموع ۲۲۳ نماينده حاضر در مجلس به تصويب رساندند. 
عب��اس پاپي زاده عضو كميس��يون كش��اورزي مجلس در 
توضيح اين طرح گفت: در سال ۹0، قانوني به تصويب رسيد 
كه به موجب آن ۹0 درصد از مهندسان ناظر كشاورزي كه 
در س��ال ۸۳ كار مي كردند، جذب ش��دند. از آنجا كه بازه 
زمان��ي اندك بود جذب 10درصد از آنها انجام نش��د كه ما 

مي خواهيم با اين طرح اين مشكل برطرف شود.
آيتاهللهاشمينگرانبياننشدنواقعيتهاي
جن�گبودند-برنا| فاطمه هاش��مي گف��ت: دفاع مقدس 
مهم تري��ن اتفاق تاريخ اي��ران بوده اس��ت، به همين جهت 
هميش��ه نگران اين مس��اله بودند ك��ه واقعيت هاي جنگ 
گفته نشود. فاطمه هاشمي رفس��نجاني در همايش آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني و ۸سال دفاع مقدس گفت: يك بار از وي 
پرس��يدم؛ آيا همه واقعيت هاي جنگ گفته شده كه ايشان 
ج��واب دادند: همه واقعيت ه��اي جنگ بنابر مصلحت گفته 
نشده است. ايشان هميشه مي گفتند: »من با جنگ مخالفم 
و ي��ك بار پيش امام رفت��م و گفتم اگر جنگ را تمام نكنيم 
معلوم نيست چه اتفاقي بيفتد.« پدرم هميشه ناراحت بودند 

كه به آن پيروزي كه حق مان بود، نرسيديم.

روي موج خبر

سرلشكرجعفرينسبتبهتبعاتتحريمسپاهپاسدارانهشدارداد

اجراي كاتسا يعني خروج امريكا از برجام
ازفرصترفتاردولتترامپبابرجامبرايجهشدربرنامههايدفاعي،موشكيومنطقهاياستفادهميكنيم

محسنياژهاياعالمكرد

عدممحدوديتجديدبرايرييسدولتاصالحات
آزاديمداحانبازداشتي

گروهايران|
حجم انب��وه ابهامات و موضوعات مطرح ش��ده در 
حوزه هاي حقوقي و قضايي طي هفته گذشته، نشست 
روز گذش��ته سخنگوي دستگاه قضا با خبرنگاران را به 
جلسه متفاوتي بدل كرده بود. جلسه يي كه در آن دامنه 
وسيعي از موضوعات مختلف از ماجراي محدوديت هاي 
ايجاد ش��ده براي ريي��س دولت اصالحات ت��ا پرونده 
دستگيري مهدي جهانگيري و از ماجراي حاشيه سازي 
يكي از رسانه هاي ضد انقالب عليه رييس دستگاه قضا تا 
سرانجام پرونده مداحان بازداشت شده، مجموعه متنوع 
موضوعاتي را تش��كيل مي دادند كه خبرنگاران بخش 
سياسي رسانه ها در جلسه پرسش و پاسخ غالمحسين 

محسني اژه اي دنبال مي كردند. 
محسني اژه اي در يكصد و نوزدهمين نشست خبري 
گفت: قوه قضاييه به طور جد مصمم است كه با هر گونه 
فساد اعم از اقتصادي و امنيتي و نفوذ بيگانه مبارزه كند 
و مصمم بوده و هست كه از حقوق مردم دفاع كند كه 

نمونه هايي را از آن شاهد هستيد. 
سخنگوي قوه قضاييه گفت: يكي از افرادي كه فساد 
بانكي داشته، دستگير شده كه 14بانك به او تسهيالت 
داده بودند كه معوق شده است. محسني اژه اي در ادامه 
با بيان اينكه برخي از بانك ها وظيفه جدي خود را انجام 
نمي دهند، گفت: بخشي از منابع بانك ها در اختيار عده 
محدودي قرار مي گيرد و در جاي خود مصرف نمي شود 
و پول به بانك برنمي گردد كه در اين خصوص كوتاهي 
جدي از ناحيه بانك ها وج��ود دارد. يكي از افرادي كه 
فس��اد بانكي داشته دستگير ش��د و با 14بانك مرتبط 
ب��وده و بي��ش از ۳0هزارميليارد ري��ال بدهي دارد كه 
حدود 1۶ هزارميليارد ريال آن معوق است. 14بانك به 
او تسهيالت داده بودند كه معوق شده بايد ببينند كه از 
چه رانتي استفاده كرده است. وي افزود: كسي كه اين 

مقدار بده��ي دارد قطعاً قدرت، رانت و نفوذ دارد كه از 
14بانك تسهيالت گرفته است. تسهيالت معوق داشته 
و جالب اينكه باز هم تسهيالت گرفته است. متاسفانه 
در اين موارد تا زماني كه قوه قضاييه وارد نش��ود، خود 
بانك ه��ا اقدام جدي نمي كنند. وي افزود: به هيچ  وجه 
قوه قضاييه در برخورد با مفاسد برخورد سياسي ندارد 
البته امكان دارد اگر فردي وابسته به قدرت و جريان و 
جناح باشد، رقباي آنها بخواهند بهره برداري كنند كه 
ربط��ي به قوه قضاييه ن��دارد و قوه قضاييه طبق قانون 

پيش مي رود. 

قوهقضاييهدرمقابلفضاسازيهاكوتاهنميآيد
محسني اژه اي با اشاره به ادعاهايي كه اخيرا عليه قوه  
قضاييه مطرح شده، گفت: خبرهاي دروغ نسبت به قوه  
قضاييه و مسووالن قوه  قضاييه از سوي شبكه هاي ضد 
انقالب مطرح شده كه كذب محض است. خيلي واضح 

است كه اينها با س��رويس هاي موساد و سيا همكاري 
دارن��د و در اين باره در جعل مطال��ب بهره مي برند با 
اين وجود بسيار ناش��يانه كار مي كنند. محسني اژه اي 
در نشس��ت خبري ديروز خود در پاس��خ به پرسش��ي 
درباره صحت و سقم ايجاد محدوديت هاي جديد براي 
رييس دولت اصالحات گفت: از دادسراي ويژه روحانيت 
پرسيدم از جزييات آن خبر ندارم و گفتند كه دادستان 
ويژه روحانيت اين موضوع را تكذيب نكرده بلكه گفتند، 
محدوديت جديدي اعمال نش��ده و طبق روال گذشته 
توسط دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و نه خود شورا، 
محدوديت هايي كه بوده همچون س��ابق برقرار است و 
طبيعتا اگ��ر بخواهند از آن دس��تورات قضايي تعدي 
كنند، اقدام بعدي صورت خواهد گرفت. وي ادامه داد: 
اقدام جدي��دي صورت نگرفته و همان محدوديت هاي 
قبلي است كه هر چند وقت يك  بار نامه يي به ضابطان 
داده مي ش��د و االن هم مجددا نامه يي داده ش��ده كه 

همان مضمون نامه هاي سابق را دارد و چيز جديدي و 
محدوديت جديدي نبوده و همان دستور گذشته مجددا 

صادر شده است. 

مداحانبازداشتيباقراروثيقهآزادشدند
س��خنگوي دس��تگاه قضا اعالم كرد ك��ه مداحان 
بازداش��تي اكنون با قرار وثيقه آزاد هستند و اتهام شان 
امنيتي نيست. اژه اي در ادامه نشست خبري درخصوص 
آخرين وضعيت پرونده مداحان گفت: آنها درحال حاضر 
با قرار آزاد هس��تند و كيفرخواست صادر نشده است. 
وي ادام��ه داد: در دادگاه وي��ژه روحانيت ۳ نوع پرونده 
مورد بررسي قرار مي گيرد؛ يكي پرونده هاي مربوط به 
افرادي كه با لباس روحانيت باش��ند چه روحاني و چه 
روحاني نما، دس��ته دوم افرادي كه روحاني باشند، چه 
لباس داش��ته باشند و چه نداشته باشند و دسته سوم 
مربوط به افرادي است كه با روحانيون در ارتباط باشند. 
محسني اژه اي تاكيد كرد: درحال حاضر به دليل اينكه 
در پرونده ارتباط با آن روحاني مطرح ش��ده، مشخص 
نيست، دادسراي ويژه روحانيت پرونده را به دادگستري 
فرس��تاد تا ادامه رسيدگي را داشته باشد در عين حال 
اتهام اين افراد امنيتي نيس��ت. محسني اژه اي در پاسخ 
به پرسشي درخصوص آخرين وضعيت حسين فريدون 
نيز اظهار كرد: كيفرخواست پرونده هنوز صادر نشده و 
ب��ه دادگاه نرفته و فردي هم ك��ه در اين پرونده فراري 
بود هنوز فراري است. وي در ادامه در پاسخ به پرسش 
خبرنگار ديگري درباره برگزاري دادگاه حميد بقايي و 
امكان حضور محم��ود احمدي نژاد در آن گفت: قاضي 
براس��اس قانون تش��خيص مي دهد ك��ه دادگاه علني 
باشد يا غيرعلني كه اگر علني باشد، آقاي احمدي نژاد 
مي تواند در آن ش��ركت كن��د در غير اين صورت و اگر 

غيرعلني باشد، خير. 

گروهايران|
»اي��ران، اجراي قانون كاتس��ا را مع��ادل با خروج 
يك جانبه امريكا از برجام مي داند.« اين عباراتي اس��ت 
كه سرلشكر جعفري فرمانده كل سپاه پاسداران آن را 
در واكن��ش به زمزمه هايي كه اخيرا درخصوص اجراي 
قانون كاتس��ا در امريكا به راه افت��اده، مطرح مي كند؛ 
قانوني كه به سبب گستردگي و دايره شمول وسيع با 
عنوان »تحريم هاي مادر« يا »كاتسا« در فضاي رسانه يي 
شناخته شد و با تصويب نمايندگان كنگره در 4 مرداد 
۹۶ براي تاييد نهايي روي ميز ترامپ قرار گرفت و يك 
هفته بعد )11مرداد( با امضاي رييس جمهوري امريكا 

رسما جنبه قانوني به خود گرفت. 
در واقع، عمده تمركز طرح تحريمي و ضدبرجامي 
»كاتس��ا«، روي توان دفاعي و تسليحاتي ايران و ضربه 
زدن به نيروهايي چون س��پاه پاسداران معطوف شده 
است؛ طبق اين طرح اشخاص دخيل در برنامه موشكي 
بالس��تيك ايران و كس��اني كه با آنها داد و ستد دارند، 
مورد تحريم قرار مي گيرند. اما در همان ايام نيز دامنه 
وسيعي از ديپلمات ها، فرماندهان نظامي و تحليلگران 
رس��انه يي اين قانون را برخ��الف منافع ملي امريكا در 
منطقه حس��اس خاورميانه ارزيابي كردند و خواس��تار 
مسكوت گذاشته شدن آن از سوي دولت امريكا بودند. 
در روزهايي كه فضاي بين المللي هنوز در ش��وك 
تصميم س��ازي هاي غيرمعقول ترام��پ در موضوعاتي 
چون خروج از توافقنامه پاريس، رفتارهاي نژادپرستانه 
ترام��پ، مواجهه خصمانه با كره ش��مالي و... قرار دارد؛ 
برجام آخرين س��نگري است كه نظام بين الملل تالش 
مي كند تا آن را از گزند، ماجراجويي هاي خس��ارت بار 
ترامپ نجات دهند و كيس��ت كه ندان��د اجراي قانون 
كاتسا يك سنگ جدي بر سر راه ادامه حيات اين سند 

بين المللي است. 
فرمانده سپاه پاسداران اما در ادامه صحبت هايش با 
مخاط��ب قرار دادن هيات حاكمه اياالت متحده به اين 
نكته اش��اره مي كند در صورتي ك��ه قانون تحريم هاي 
جديد امريكا اجرا ش��ود اين كش��ور باي��د پايگاه هاي 
منطقه ي��ي خ��ود را تا ش��عاع ۲ ه��زار كيلومتري برد 
موش��ك هاي ايران منتق��ل كند. سرلش��كر جعفري 

درنهايت تاكي��د مي كند: »در صورت اجراي اين قانون 
نيروهاي امريكاي��ي در منطقه براي ايران همس��نگ 

داعش فرض خواهند شد.«

جهشدربرنامههايدفاعي
 فرمانده كل س��پاه در تحليل رفت��ار دولت ترامپ با 
تش��ريح اقدامات خصمانه ماه هاي اخير امريكايي ها عليه 
ملت ايران، اجراي قانون كاتس��ا را معادل خروج يكجانبه 
امري��كا از برجام دانس��ت و تاكيد ك��رد: از فرصت رفتار 
احمقانه دولت ترامپ با برجام براي جهش در برنامه هاي 

دفاعي، موشكي و منطقه يي استفاده خواهيم كرد. 
به گزارش »تعادل« به نقل از روابط عمومي كل سپاه، 
سردار سرلش��كر پاس��دار محمدعلي جعفري در جلسه 

ش��وراي راهبردي سپاه كه با موضوع تحليل رفتار دولت 
ترامپ تشكيل شد، با تشريح اقدامات خصمانه امريكايي ها 
در ماه هاي اخير عليه ملت ايران و تاكيد بر اينكه جمهوري 
اس��المي اجراي قانون كاتسا را معادل با خروج يك جانبه 
امريكا از برجام مي داند، گفت: همان طور كه در گذش��ته 
نيز اعالم كرده ايم، درصورتي كه قانون تحريم هاي جديد 
امريكا اجرا شود اين كشور بايد پايگاه هاي منطقه يي خود 
را تا شعاع ۲هزار كيلومتري برد موشك هاي ايران منتقل 
كن��د. وي اف��زود: در صورتي كه اخب��ار پراكنده موجود 
درخص��وص حماقت دولت امريكا مبني بر درنظر گرفتن 
س��پاه به عنوان گروه تروريس��تي صحيح باشد، سپاه نيز 
ارتش امريكا را در سراسر جهان به ويژه منطقه خاورميانه، 

همسنگ داعش درنظر خواهد گرفت. 

دشمنيبهجايحلمسائل
سرلشكر جعفري با بيان اينكه اگر امريكايي ها هدف 
نهايي خ��ود از طرح اين گونه مس��ائل را مذاكره با ايران 
درباره منطقه قرار داده اند، مسيري كامال اشتباه را انتخاب 
كرده اند، تصريح كرد: ايران درنظر دارد مس��ائل منطقه را 
در جاي��ي غي��ر از ميز مذاكره حل كن��د، نه حرفي براي 

مذاكره وجود دارد و نه طرفي براي آن. 
وي در ارزياب��ي رفتار امريكايي ه��ا، با تاكيد بر اينكه 
تحريم هاي جديد امريكا ش��انس هرگونه تعامل را براي 
هميش��ه از بين خواهد برد، گف��ت: اين تحريم ها تجربه 
برجام را براي ما كامل مي كند و آن تجربه اين اس��ت كه 
گفت وگو براي امريكا ابزار فشار و دشمني است نه تعامل 

يا حل مساله. 

فرمان��ده كل س��پاه در پايان با تاكيد ب��ر اينكه رفتار 
امري��كا با ايران ثابت كرد ك��ه نمي توانيم روابط خارجي 
خود را صرفا براس��اس برجام تنظيم كنيم، تصريح كرد: 
امريكايي ها بدانند، جمهوري اس��المي اي��ران از فرصت 
رفتار احمقانه دولت ترامپ ب��ا برجام براي ايجاد جهش 
در برنامه هاي موشكي، منطقه يي و دفاعي متعارف خود 

استفاده خواهد كرد. 

قانونكاتساچهميكند؟
قانون كاتس��ا قانون مقابله با دشمنان امريكا از طريق 
تحريم است كه براس��اس آن ايران، كره شمالي و روسيه 

هدف قرار گرفته شده است. 
اين قان��ون راهب��رد منطقه يي مقابله ب��ا تهديدهاي 
متعارف و غيرمتوازن ايران در خاورميانه و ش��مال آفريقا، 
اعمال تحريم هاي بيش��تر در پاسخ به برنامه موشك هاي 
بالس��تيك ايران، اعمال تحريم هاي مرتبط با تروريسم در 
رابطه با سپاه پاسداران، اعمال تحريم هاي بيشتر در رابطه 
با اشخاص مسوول در نقض حقوق بشر، اعمال تحريم هاي 
تسليحاتي، تداوم تاثير تحريم هاي مرتبط با حمايت ايران 
از تروريس��م، گ��زارش درباره هماهنگ��ي تحريم ها ميان 
اياالت متحده و اتحاديه اروپا و گزارش درباره ش��هروندان 
امريكايي بازداش��ت شده در ايران را ش��امل مي شود. در 
مردادماه كه بحث طرح كاتس��ا مطرح ش��د، برخي منابع 
در داخل امريكا فاش كردند كه اين طرح به سبب شامل 
بودن بندهايي مرتبط با تحريم روسيه و همچنين محدود 
درنظر گرفته شدن اختيار رييس جمهور امريكا براي اعمال 
نظ��ر درباره مفاد اين طرح، چندان موردنظر كاخ س��فيد 
نيس��ت؛ اما باتوجه به اجماعي ك��ه پيرامون اين طرح در 
ميان قانونگذاران امريكايي در مجلس��ين اين كشور از هر 
دو جناح جمهوري خواه و دموكرات وجود داش��ت، چنين 
مطرح ش��د كه به احتمال بسيار زياد حتي با وجود عدم 
امض��اي ترامپ، اي��ن طرح به قانون تبديل خواهد ش��د. 
در چنين ش��رايطي بايد منتظر مان��د و ديد آيا ترامپ در 
مسير سنگ اندازي هايش بر سر راه برجام، قانوني را كه به 
اعتقاد تحليلگران و كارشناسان تعادل و توازن را در منطقه 
حساس خاورميانه بر هم مي زند، اجرايي مي كند يا اينكه 
اين بار منافع واقعي نيروهاي امريكايي را درنظر مي گيرد. 
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ناطق نوري گفت: هاشمي رفس��نجاني 
شخصيتي كم نظير در تاريخ ما بود. 

به گزارش ايسنا، حجت االسالم علي اكبر 
ناطق ن��وري در هماي��ش آي��ت اهلل هاش��مي 
 رفسنجاني و ۸ سال دفاع مقدس با بيان اينكه مرحوم هاشمي آنقدر 
بحث درباره اش هس��ت كه هر چه بگوييم پايان پذير نيست، گفت: 
مرحوم آيت اهلل هاش��مي ش��خصيت اگر نگويم بي نظير، شخصيتي 
ك��م نظير در تاري��خ ما بود و معتقدم گرچه مديريت، علم اس��ت و 
س��طوح و بخش هاي مختلف دارد اما ب��ا حفظ احترام محققان اين 
رشته و نويسندگان كتاب هاي مربوط به آن معتقدم مديريت در خون 

انسان هاست و تربيت است كه مي تواند مدير بار بياورد. 
ناطق نوري با بيان اينكه بعد از پيروزي انقالب هاش��مي، سردار 
سرافراز عرصه قانون گذاري، سازندگي و جنگ و جهاد بود، گفت: در 
سخت ترين شرايط مجلس اول، او رياست مجلس را به عهده گرفت 
و در ماجراي بني صدر به زيباترين شكل جلسه مجلس براي راي به 

عدم كفايت سياسي او را اداره كرد. 
وي ادامه داد: ايشان وقتي رييس جمهور شد نيز درحالي كه نفت 
بشكه يي ۸ تا 1۲دالر بود و زيرساخت هاي كشور پس از جنگ از بين 
رفته بود، كشور را چنان مديريت كرد كه شما همين االن در كشور 
هر چه سد و كارخانه فوالد، سيمان و پتروشيمي مي بينيد با همان 

نفت 14دالر و در زمان هاشمي انجام شده است. 

بازخوانيشخصيت
آيتاهللهاشميرفسنجاني

وزير امور خارجه كشورمان در واكنش به 
اين پرسش كه ايران چه عكس العملي درباره 
راهبرد خصمانه اياالت متحده در پيش خواهد 
گرفت، گفت: ايران سياس��ت خود در منطقه را 
مستقل از لفاظي هاي ديگران دنبال مي كند. به گزارش ايرنا، محمدجواد 
ظريف ظهر ديروز در حاش��يه همايش آيت اهلل هاشمي رفسنجاني و ۸ 
سال دفاع مقدس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
به نظر مي رسد در چند روز آينده رييس جمهور امريكا سياست راهبردي 
خود در مورد ايران و برجام را اعالم مي كند، نظر و موضع ايران در اين 
ارتباط چيست؟ تصريح كرد: جمهوري اسالمي ايران، سياست خود در 
منطقه را مستقل از لفاظي هاي ديگران دنبال مي كند و البته در موقع 
مناسب بعد از اينكه  آقاي ترامپ مطالب خود را مطرح كردند كه تقريبا 
مش��خص است چه چيزي خواهد بود، جمهوري اسالمي ايران پاسخي 
درخور به آن خواهد داد. اين ديپلمات عاليرتبه كش��ورمان خاطرنشان 
كرد: واقعيت اين است كه منطقه ما مدت هاست كه از سياست هاي غلط 
اياالت متحده رنج مي برد و استوانه ثبات و مقابله با تروريست و تكفير 
ايران است و ايران سياست خود را در اين چارچوب ادامه مي دهد و براي 
بقيه كشورهاي دنيا نيز به مرور واقعيت هاي منطقه درحال روشن شدن 
اس��ت. وزير خارجه كشورمان در همايش آيت اهلل هاشمي رفسنجاني و 
۸ س��ال دفاع مقدس كه با حضور حجت االسالم والمسلمين ناطق نوري 

و برخي از اعضاي خانواده آيت اهلل هاشمي برگزار شد، سخنراني كرد. 

ايرانپاسخدرخوري
بهترامپخواهدداد

س��خنگوي وزارت كش��ور گف��ت: هر 
انتقادي كه نس��بت ب��ه عملكرد مجموعه 
وزارت كشور  ش��ود، بررسي مي شود. قطعا 
انتقادهايي كه دقيق و سازنده باشد، مي تواند 
به ما كمك كند تا در تصميم گيري هايمان به آن نكات توجه بيشتري 

داشته باشيم و خود را ارتقا دهيم. 
سيدس��لمان س��اماني در گفت وگو با خبرآنالين و در واكنش به 
انتقاداتي كه درباره انتخاب استانداران مطرح مي شود، گفت:»رويكرد 
وزارت كش��ور در بحث انتخاب اس��تانداران براس��اس شاخص هاى 
مشخص است. يعني ما براساس شاخص ها افراد را پيشنهاد كرده ايم. 
اس��تانداران دولت يازدهم كه تاكنون در اس��تان هاي ديگر منصوب 
شدند، افرادي هس��تند كه در اين 4سال توانستند در شاخص هاي 
مورد نظر امتيازات خوبي كس��ب كنند و با توجه به اينكه در مدت 
ماموريتش��ان در كار خود موفق بودند و ارتباطاتشان با سطوح ملي 
مديريت كش��ور برقرار اس��ت، مي توانند نقش آفريني خوبي داشته 
باشند البته افراد جديدي هم به دايره استانداران اضافه شدند. قطعا 
افراد جديد ديگري هم در ادامه به جمع اس��تانداران دولت دوازدهم 
اضافه خواهند ش��د.« وي درباره حض��ور چهره هاي جوان در جمع 
استانداران گفت:»آقاي س��االري استاندار گيالن متولد سال 1۳55 
اس��ت. تعدادى از استانداران نيز متولد دهه 40 هستند. قطعا مالك 

جواني براي جايگاه هاي مختلف تعريف متفاوتي دارد.«

پاسخسخنگويوزارتكشوربه
منتقدانجابهجايياستانداران

رييس جمهور امريكا با تكرار ادعاهاي 
خصمانه خود عليه كشورمان مدعي شد: 
ايران يك بازيگر بد اس��ت و به عنوان يك 

بازيگر بد با آنها رفتار خواهد شد. 
به گزارش ايسنا، دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا در گفت وگوي 
اختصاصي با مايك هوكابي، سياستمدار كهنه كار امريكايي به تكرار 
ادعاهاي بي اساس خود عليه كشورمان پرداخت و توافق هسته يي را 
توافقي وحشتناك خواند كه هيچگاه نبايد حاصل مي شد. وي مدعي 
شد كه توافق هس��ته يي در زماني كوتاه ايران را به سمت تسليحات 
هسته يي سوق مي دهد. ترامپ در پاسخ به اين سوال كه آيا توافق را 
كنار مي گذارد يا آن را حفظ مي كند؟ گفت: من پاس��خي نمي دهم؛ 
چراكه ش��ما طي چند روز آينده تقريبا يك هفته و نيم ديگر دقيقا 
متوجه خواهيد ش��د ك��ه ما چه كاري انجام خواهي��م داد. البته من 
مي توانم بگويم كه بسيار از توافق با ايران ناخرسند هستم. من خيلي 
از رويكرد آنها )ايران( ناراضي هس��تم. وي در ادامه اين گفت وگو كه 
بيش��تر به موضوعات داخلي امريكا اختصاص داش��ت، مدعي ش��د: 
قطعا روح توافق اجرا نش��ده است؛ زيرا نقاط مختلفي وجود دارد كه 
آنها درحال ايجاد مش��كل و دردس��ر در آن هس��تند. آنها به ويژه در 
خاورميانه مشكل ايجاد مي كنند. من معتقدم كه آنها به كره شمالي 
كمك مي كنند و بر اين باورم كه درحال تجارت با كره شمالي هستند. 

آنها همكاري هايي با كره شمالي دارند كه كامال نامناسب است. 

توافقهستهاي
هيچگاهنبايدحاصلميشد

چهرهها

مجادلهظريفوتيلرسون
درنشستكميسيونبرجام

يك نشريه امريكايي در گزارشي جزئيات جديدي از مجادله 
»سرگئي الوروف«، وزير خارجه روسيه و »محمدجواد ظريف«، 
وزي��ر خارجه ايران با »ركس تيلرس��ون«، وزير خارجه امريكا در 

آخرين نشست كميسيون مشترك برجام فراهم كرده است. 
نش��ريه نيويوركر نوش��ته اس��ت: »ديپلمات ها دور يك ميز 
U ش��كل نشس��ته بودند، وقتي نوبت ظريف رسيد، فهرستي از 
شكايت هاي ايران از دولت ترامپ و شريكان اروپايي آنها را خواند. 
تيلرسون بعد از پايان اظهارات ظريف، در حالي كه از باالي عينك 
مطالعه اش ديگران را نگاه مي كرد گفت: »هيچ كس  نمي تواند ادعا 
كند كه ايران نقش مثبتي در صلح و امنيت منطقه داشته است.«

نيويوركر مي نويس��د: »اتاق س��اكت بود تا زماني كه ظريف 
ميكروف��ون را به دس��ت گرفت. وي س��خنان خ��ود خطاب به 
تيلرسون را با بيان اين جمالت شروع كرد كه در توافق هسته يي، 
ايران و امريكا توافق كرده اند س��اير م��وارد محل اختالف را كنار 
بگذارن��د. ظريف با لحني حرفه يي گفت كه اين براي ايراني ها به 
معني صرفنظر كردن از فهرست طويلي از گاليه ها از امريكاست. 
ظري��ف گفت: »امريكا به جريمه كردن ايران و ايران، به مقاومت 

عادت كرده است.«
وزير خارجه ايران از دولت ترامپ بابت نقض توافق هسته يي 
گاليه كرد و گفت كه واشنگتن از صدور مجوز فروش بويينگ و 

ايرباس امتناع كرده تا جلوي تجارت مشروع با ايران را بگيرد. 
تيلرسون ميكروفون را برداشت و گفت مشكل اصلي اين است 
كه ايران از سال 1۹7۹ به امريكايي ها حمله كرده است. وي گفت: 
»رابطه ايران و امريكا در دوران مدرن اكنون نزديك به 40 سال 
سن دارد. اين رابطه، از دل انقالبي متولد شد كه اعضاي سفارت 

ما را به گروگان گرفت و با ما بدرفتاري كرد.«
وزي��ر خارجه امري��كا گفت: »اين رابطه را خش��ونتي تعريف 
كرده كه عليه ما اعمال ش��ده است. اكنون وزن بيشتري داريم و 
موهايمان س��فيد شده است. شايد تغيير دادن ماهيت اين رابطه 
از توان ما خارج است، چون اسير آن شده ايم. شايد بايد بگذاريم 
كه نسل بعدي در اين مورد دست به اقدام بزند.« تيلرسون، بعد از 

لحظاتي تامل گفت: »نمي دانم، من ديپلمات نيستم.«
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3 كالن
 رتبه نخست گمرك ايران

در مبارزه با مواد مخدر
 دفت��ر اطالع��ات منطقه ي��ي س��ازمان جهان��ي 
گم��رك)RILO( جديدتري��ن رتبه بن��دي گمركات 
جهان را اعالم كرد كه بر اين اساس گمرك ايران رتبه 
نخس��ت جهان را در مبارزه با مواد مخدر و رتبه دوم را 
در مبارزه با قاچاق كاال كس��ب كرده است. به گزارش 
گمرك جمهوري اسالمي ايران، سازمان جهاني گمرك 
در رتبه بندي جديد، عملكرد گمركات جهان را در 9ماه 
سال 2017 و تا پايان ماه سپتامبر)شهريور-مهر( بررسي 
و نتايج ارزيابي عملكرد گمركات را در دو بخش مبارزه 
با مواد مخدر و مبارزه با قاچاق كاال و تخلفات منتش��ر 
كرده اس��ت. براس��اس تازه ترين گزارش دفتر اطالعات 
منطقه يي س��ازمان جهاني گم��رك)RILO( گمرك 
ايران موفق ش��ده تا پايان ماه س��پتامبر سال 2017، 
288مورد عمليات كشف مواد مخدر را با موفقيت انجام 
دهد كه در مقايس��ه با ساير گمركات باالترين امتياز را 

كسب كرده و بهترين عملكرد را داشته است. 
در اين گزارش، آخرين عملكرد گمركات كش��ورها 
در مبارزه و كش��ف انواع مواد مخدر سنتي و صنعتي، 
قرص هاي مخدر و روان گردان ها و پيش س��ازها ارزيابي 
شده است. همچنين اقدامات گمركات در جلوگيري از 
ترانزيت مواد مخدر و پيش سازها به ويژه كشفيات مواد 

نوظهور)NPS( در اين ارزيابي بررسي شده است. 
در گزارش پيشين دفتر اطالعات منطقه يي سازمان 
جهاني گمرك)RILO( نيز گمرك ايران رتبه نخست 

را در مبارزه با مواد مخدر به خود اختصاص داده بود. 
اين دفتر عملكرد گمركات در بخش مبارزه با قاچاق 
كاال و تخلفات را هم بررس��ي ك��رده كه در اين بخش 

گمرك ايران رتبه دوم را كسب كرده است. 
اين ارزيابي شامل آخرين روش هاي مبارزه با قاچاق 
س��وخت، گونه هاي درح��ال انقراض، جرايم زيس��ت 
محيطي، قاچ��اق دارو، كاالهاي تقلبي و س��اير موارد 
مرتبط مي شود كه عملكرد گمرك ايران در سال 2017 
در اين بخش ها نيز بررس��ي شده و در نهايت رتبه دوم 

جهاني به گمرك ايران اختصاص يافته است 
براساس ارزيابي كارشناسان سازمان جهاني گمرك، 
گمرك ايران توانس��ته پروژه گم��رك الكترونيك را با 
موفقيت پياده س��ازي كند و اين اقدام نقش مهمي در 

مبارزه با قاچاق و تخلفات ايفا كرده است. 

احتمال همكاري ايران و 
جمهوري چك در امور گمرگي

اي��ران و جمهوري چ��ك احتم��اال موافقت نامه يا 
يادداش��ت تفاهم براي همكاري در امور گمركي امضا 
مي كنند. به گزارش ايس��نا، فرود عسگري، رييس كل 
گمرك ايران با معاون وزير صنعت و تجارت جمهوري 
چك ديداري را انجام داد كه در اين ديدار از اركان اين 

همكاري صحبت به ميان آمده است. 
در اين ديدار كه در تهران صورت گرفت، مسووالن 
دو كشور در رابطه با امكان انعقاد موافقتنامه يا يادداشت 
تفاهم در زمينه همكاري و كمك متقابل اداري در امور 

گمركي بحث و تبادل نظر كردند. 
مهم ترين محور اين گفت وگوها در رابطه با چگونگي 
ارزش گ��ذاري كااله��اي وارداتي و صادرات��ي، گرفتن 
اطالعات ارزش از توليدكنندگان و دسترس��ي و تبادل 
اطالعات گمركي و آمار ميان گمركات دو كش��ور بود 
كه مقرر ش��د، اقدام مشترك در اين خصوص با امضاي 
تفاهمنامه گمركي ميان گمركات دو كشور انجام شود 
و تب��ادل اطالعات گمركي نيز با توجه به پياده س��ازي 
گمرك الكترونيك��ي در ايران به ص��ورت الكترونيكي 
صورت پذي��رد. همكاري مش��ترك در زمينه مقابله با 
تخلفات گمركي و قاچاق مواد مخدر، همكاري در زمينه 
به رسميت ش��ناختن دو جانبه پروژه فعاالن اقتصادي 
مجاز)AEO( مذاكره درخص��وص همكاري هاي فني 
در زمينه نوس��ازي و مدرن س��ازي گمرك��ي و مذاكره 
درخصوص راه هاي تسهيل ترانزيت جمهوري اسالمي 
ايران و جمه��وري چك از ديگر محوره��اي مذاكرات 
رييس كل گمرك ايران و معاون وزير صنعت و تجارت 

جمهوري چك در تهران بوده است.

50 درصد اقتصاد ماليات 
نمي دهند

معاون سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد: كارگروهي 
مش��ترك از نمايندگان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه 
و بودجه، معافيت هاي 40 ت��ا 50 درصدي مالياتي در 
كشور را ساماندهي مي كنند. به گزارش ايبنا، سيدحميد 
پورمحمدي در اجالس مديران مالياتي سراسر كشور با 
تاكيد بر اينكه بهترين ش��يوه بازتوزيع ثروت در جامعه 
ماليات است، گفت: ماليات بهترين شيوه بازتوزيع ثروت 
در جامع��ه و برگرفته از آموزه هاي ديني اس��ت. معاون 
س��ازمان برنامه و بودجه ك��ه در جمع مديران مالياتي 
سراسر كشور سخن مي گفت با اشاره به اثرات بي بديل 
ماليات در ارتقاي متغيرهاي كالن اقتصادي گفت: ما به 
عنوان بازيگران اين نسل نبايد منابع خدادادي همچون 
نفت را كه متعلق به آيندگان و همه نسل هاست، صرف 
تامين هزينه هاي جاري كشور كنيم و با اتكاي بودجه 
به ماليات باي��د منابع خدادادي را براي آيندگان حفظ 
كنيم. وي در ادامه به برخي اهداف و كاركردهاي مهم 
مالي��ات در اقتصاد و جامعه اش��اره كرد و افزود: اهداف 
درآم��دي و بودجه يي، اه��داف توزيعي، اهداف تثبيتي 
و اه��داف تخصيص��ي، برخي از اه��داف و كاركردهاي 
مه��م ماليات در اقتصاد هس��تند و در حقيقت حفظ و 
ثبات جامعه منوط به افزايش س��هم ماليات در تامين 
هزينه هاي جاري كش��ور است. معاون امور اقتصادي و 
هماهنگي برنامه و بودجه س��ازمان برنامه و بودجه در 
بخشي از سخنان خود كه پيرامون روابط مالي مردمان 
و حاكمان در گذر تاريخ ايران بيان مي شد، عنوان كرد: 
ارتقاي شفافيت اقتصادي به عنوان يكي از ضرورت هاي 
تحول اقتص��ادي و از پيش نيازه��اي حركت اقتصاد و 
جامعه به سمت پيشرفت و آباداني از طريق توسعه نظام 
مالياتي ميسر است كه در نهايت منجر به همراهي هر 
چه بيشتر مردم با برنامه هاي دولت و در نتيجه افزايش 
رضايتمندي و اعتماد مردم به دولت مي شود. وي مبارزه 
بي وقفه با فرار مالياتي را از مهم ترين مسووليت هاي نظام 
مالياتي برشمرد و گفت: كاهش فرار مالياتي مسير تحول 

اقتصادي و توسعه همه  جانبه كشور را هموار مي كند. 

گمرك

ماليات

عملكرد واگذاري طرح هاي بر زمين مانده به بخش خصوصي در مجلس بررسي شد

دعوا بر سر پروژه هاي ناتمام
گروه اقتصاد كالن  

 وجود 71هزار طرح نيمه  تمام ملي و استاني 
و عدم تحقق هر س��اله بودجه طرح هاي عمراني 
سياس��ت گذاران در س��ازمان برنام��ه و بودج��ه 
را واداش��ت تا به فكر برنامه عملياتي تر باش��ند؛ 
راهكار تيم حس��ن روحاني »واگذاري طرح هاي 

عمراني به بخش خصوصي« بود. 
اين راهكار گرچه از نظر برنامه نويس��ان مالي 
دولت بسيار هوشمندانه بود اما بخش خصوصي 
با اي��ن رويك��رد همس��و نبودن��د. بس��ياري از 
نمايندگان اين بخش استدالل مي كردند كه اين 
طرح هاي نيمه تمام، عمدتا پروژه هايي هس��تند 
كه در س��ال هاي پيش بدون آمايش سرزمين و 
صرفه اقتصادي اجرا ش��ده اند و بهره برداري اين 
طرح ها از حاش��يه س��ود اندكي برخوردار است. 
محكم  ب��ودن اين اس��تدالل خ��ود را اقبال كم 
واگذاري ها نش��ان داد، بخش خصوصي حاضر به 
پذيرش اين طرح ها نبود و با گذشت تقريبا يك 
سال از به  جريان افتادن اين راهكار، تنها 4 هزار 
پروژه نيمه تمام واگذار ش��ده است؛ يعني كمتر 
از 5درص��د كل طرح هاي نيمه تم��ام. محمدباقر 
نوبخ��ت در توضي��ح همين ش��رايط دي��روز در 
صح��ن علني مجلس حاضر ش��د، توضيحاتي از 
لحاظ آمار و ارق��ام و خوش بيني با صحبت هاي 
نمايندگان مجلس متفاوت بود و به  نظر مي رسد 

نتوانست آنها را راضي كند. 
همچن��ان  كه علي الريجان��ي رييس مجلس 
شوراي اس��المي پس از ارائه گزارش محمدباقر 
نوبخ��ت در مورد واگذاري طرح ه��اي نيمه تمام 
گفت: »جلسه امروز مجلس براي گزارش درباره 
واگ��ذاري پروژه ها به اين دلي��ل بود كه مجلس 
بررس��ي كن��د اختيارات��ي كه داده ب��ود به كجا 
رسيده است البته آقاي نوبخت نيز تاكيد كردند 
مصمم به انجام اين كار هستند اما بايد بپذيريد 
ي��ك مقداري دي��ر در اين زمينه اق��دام كرديد، 
مجلس سه الي چهار سال است كه مي گويد اين 
طرح ها را دراختيار بخش خصوصي قرار دهيد.« 
البت��ه نوبخت پاس��خ الريجان��ي را به  صورت 
ديگري داد: »روش درست اين است كه بررسي 
ش��ود آيا دولت و مجلس شوراي اسالمي وظايف 
خود در اين رابطه را به درستي انجام داده اند؟«

 اختالف آماري بر سر طرح هاي نيمه تمام
رييس س��ازمان برنام��ه و بودج��ه ديروز در 
صح��ن علن��ي مجل��س در پاس��خ به س��واالت 
برنام��ه  عملك��رد  از  جزئيات��ي  نماين��دگان 
واگ��ذاري طرح ه��اي عمران��ي نيمه تم��ام ارائه 
 ك��رد. ب��ه  گفت��ه محمدباق��ر نوبخت 6 ه��زار و

 49 پروژه ناتمام و 65 هزار و 478 پروژه استاني 
نيمه تمام در دس��ت دولت بوده كه حدود 4هزار 
آن به بخش خصوصي واگذار ش��ده اس��ت. البته 
جهانبخ��ش محبي ني��ا نايب رييس كميس��يون 
برنامه و بودجه مجلس، آمار ديگري را ارائه كرد 
ك��ه فاصله زياد با اعداد و ارقام در ميان اظهارات 
نوبخت داشت. او در اين نشست اعالم كرد: »71 
هزار طرح نيمه تمام ملي و اس��تاني وجود دارد و 
در ح��ال حاضر بيش از 4هزار پروژه نيمه تمام از 
تعداد مذكور واگذار ش��ده ك��ه اگر ميانگين اين 
واگذاري ها در هر سال را درنظر بگيريم، متعاقبا 

15 سال براي تكميل آنها زمان نياز است.«
اما رييس سازمان برنامه و بودجه، چشم انداز 

معضل انباش��ت طرح هاي نيمه تم��ام عمراني را 
اين طور شرح داد: اگر دولت مي خواست به روال 
معم��ول كار اين پروژه ه��ا را ادامه دهد بايد 12 
س��ال وقت و 4هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري 
ص��رف آن مي ك��رد ك��ه چنين چي��زي توجيه 
اقتصادي نداش��ت و از س��وي ديگ��ر، همه اين 
طرح ه��ا براي بخش خصوص��ي صرفه اقتصادي 

نداشتند. 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: 
بنابراي��ن دولت از س��از و كار نوين��ي كه امروزه 
 PPP در دنيا اس��تفاده مي ش��ود، به نام قرارداد

استفاده كرد. 
ب��ه گفته نوبخ��ت، از آنجا كه اي��ن واگذاري 
بايد به صورت ش��فاف و قانونمند انجام مي ش��د 
تا مس��اله رانت خ��واري پيش نياي��د، مقررات و 
آيين نامه ه��اي مربوط تهيه و ب��ه تصويب دولت 
رس��يد و طرح ه��اي قاب��ل واگذاري ب��ه بخش 
خصوصي به صورت ش��فاف از طريق سايتي كه 
به همين منظور طراحي و راه اندازي شده بود به 

اطالع مردم رسيد. 
به گفت��ه وي، راه آه��ن همدان و كرمانش��اه 
درص��دي   140 و   194 تخصيص ه��اي  ب��ا 
تكميل ش��دند و درمورد راه آهن قزوين-رش��ت 
مراغ��ه- راه آه��ن  134درص��دي،  تخصي��ص 

ارومي��ه )ك��ه ظ��رف ماه ه��اي آين��ده افتت��اح 
 مي ش��ود( تخصي��ص 218 درص��دي و راه آهن 
ميانه-تبريز تخصيص 122 درصدي انجام ش��ده 

است. 
مع��اون رييس جمه��وري و رييس س��ازمان 
برنامه و بودجه، ضمن انتقاد از كساني كه ميزان 
اراده ق��وه مجريه، مقننه و حت��ي قوه قضاييه را 
در م��ورد واگذاري طرح ه��اي تملك دارايي هاي 
سرمايه يي زيرسوال مي برند، گفت: روش درست 
اين اس��ت كه بررسي ش��ود آيا دولت و مجلس 
شوراي اس��المي وظايف خود در اين رابطه را به 

درستي انجام داده اند؟ 
وي با اش��اره ب��ه تبصره الف بن��د 19 قانون 
بودجه س��ال 1396 تصريح كرد: براس��اس اين 

تبص��ره، 25درص��د س��رمايه گذاري طرح ه��اي 
عمران��ي بايد توس��ط دولت، 20درصد توس��ط 
پيمانكار خصوصي و 55درصد با مشاركت بانك 

از طريق اعطاي تسهيالت انجام شود. 
مع��اون رييس جمهوري افزود: ب��راي اجراي 
اي��ن واگذاري ها عالوه بر عزم دولت و س��ازمان 
برنامه و بودجه، بايد كار اجرا از طريق يك سري 
دس��تگاه هاي اجرايي انجام شود كه روساي اين 
دس��تگاه ها كه همه حداكثر حقوق 5، 6 ميليون 
توماني مي گيرن��د واقعا از واگذاري مي ترس��ند 
چون مي دانن��د كه مورد مواخذه ق��رار خواهند 

گرفت. 
وي اضاف��ه كرد: نبايد ب��دون اطالعات كافي 
ديگ��ران را متهم كرد، بلكه باي��د كمك كرد تا 
ب��دون تضعيف چتر نظارتي، مس��ووالن اجرايي 
جرات پيدا كنند براي توس��عه كش��ور و تكميل 

اين طرح ها، كار واگذاري انجام شود. 

 استفاده از منابع صندوق توسعه ملي
در ادامه س��خنان رييس سازمان برنامه و بودجه، 
رييس مجلس ش��وراي اس��المي ني��ز در اين زمينه 
گفت: مجلس شوراي اسالمي آماده هرگونه همكاري 
ب��ا دولت براي تس��هيل واگ��ذاري طرح هاي تملك 
دارايي هاي س��رمايه يي اس��ت زيرا مي خواهد منابع 
مح��دود دولت به صورت بهينه و در جهت تس��هيل 

توسعه اقتصادي كشور مورد استفاده قرار گيرد. 
علي الريجاني درمورد پيش��نهاد دولت درمورد 
استفاده بخش خصوصي در تكميل طرح هاي تملك 
دارايي هاي سرمايه يي از منابع صندوق توسعه ملي 
گف��ت: دولت مي تواند اذن رهب��ري در اين مورد را 
خود بگيرد ي��ا انجام اين كار را ب��ه مجلس واگذار 

كند. 
همچنين در ادامه جلسه علني ديروز خانه ملت، 
پ��س از گزارش محمدباقر نوبخت رييس س��ازمان 
برنام��ه و بودجه در مورد رون��د واگذاري طرح هاي 
عمران��ي نيمه تم��ام به مردم، مع��اون پژوهش هاي 
اقتص��ادي مركز پژوهش هاي مجل��س، نايب رييس 
كميسيون برنامه و بودجه، رييس كميسيون عمران 

مجلس و س��ه نماينده براس��اس قرعه به اظهارنظر 
درمورد روند اين واگذاري ها پرداختند. 

وي ادامه داد: دولت بيان كرده بود كه سامانه يي 
را ايج��اد مي كند تا اطالعات طرح هاي نيمه كاره در 
آن قرار گيرد تا مشخص شود هر طرح عمراني چه 
ميزان بازدهي داش��ته و باي��د دراختيار چه افرادي 

قرار گيرد. 
وي تصري��ح كرد: دولت تاكنون در اين خصوص 
اقدامي صورت نداده و آنچه روي سايتي كه معرفي 
ك��رده نش��ان داده ش��ده كفايت الزم ب��راي ايجاد 
انگيزه در بخش خصوصي جهت س��رمايه گذاري در 

پروژه هاي نيمه كاره عمراني را ندارد. 

 جزئيات عملكرد واگذاري طرح هاي نيمه تمام
محمدرض��ا رضايي كوچي رييس كميس��يون 
عم��ران مجل��س ش��وراي اس��المي ني��ز در اين 
زمينه گفت: در پيوس��ت قانون بودجه س��ال 96 
و س��ال هاي گذش��ته 411هزار ميلي��ارد تومان 
پ��روژه تعريف كرده ايم ك��ه از اين ميان 58 هزار 
ميليارد تومان براي طرح هاي اس��تاني ويژه و در 
جدول 9 كه جدول متفرقه است 25هزار ميليارد 
توم��ان پروژه تعريف كرده ايم از اين رو س��رجمع 
پروژه ه��اي تعريف ش��ده در قان��ون بودجه 96، 

600هزار ميليارد تومان است. 
وي افزود: وضعي��ت اعتبارات در قانون بودجه 
س��ال 96 به اين نحو اس��ت كه 71 هزار ميليارد 
تومان اعتبار براي طرح تملك دارايي س��رمايه يي 
تعريف كرده ايم ك��ه تخصيص ريالي آن از خزانه 
در 4 ماه��ه اول س��ال 1100ميلي��ارد تومان به 
پروژه ه��اي عمراني ص��ورت گرف��ت در صورتي 
كه باي��د 24 هزار ميليارد توم��ان تخصيص پيدا 

مي كرد. 
نماينده جهرم در مجلس تصريح كرد: سرجمع 
4ماه��ه اول 4.7درصد تخصيص يافته اس��ت كه 
به طور متوسط ماهانه 1.2درصد شاهد تخصيص 
ريالي بوده ايم البت��ه روي كاغذ 20 هزار ميليارد 
تومان اسناد خزانه منتشر كرده ايم كه تا به دست 
پيمانكار برس��د زمان بر اس��ت ام��ا درنهايت تنها 

1100 ميليارد تومان تخصيص ريالي داشته ايم. 
رضايي كوچي گف��ت: از 1100 ميليارد تومان 
960ميلي��ارد تومان به پروژه ه��اي جدول 9 كه 
ج��دول متفرقه هاس��ت، اختص��اص يافته اس��ت 
ب��ه عبارت��ي 86درص��د اعتبارات تمل��ك دارايي 
س��رمايه يي به پروژه هايي كه ش��فاف نيس��تند و 
ق��درت چانه زني در آن باالس��ت، اختصاص يافته 

است. 
وي اف��زود: در بهتري��ن حال��ت ممك��ن و با 
اختص��اص س��االنه 20 ه��زار ميلي��ارد تومان به 
پروژه ه��اي عمراني اتمام اين پروژه ها 30 س��ال 

زمان خواهد برد. 
وي تصريح كرد: در 21 اسفند 95 طبق گزارش 
 ارائه شده 3780 پروژه واگذار شده كه از اين تعداد
  250 پ��روژه تم��ام، 988 پ��روژه نيمه تم��ام و

 2543 پروژه تكميل ش��ده واگذار ش��ده اس��ت، 
همچنين طبق گزارش امروز 14.31پروژه واگذار 
ش��ده اس��ت كه 250 پروژه جديد، 1096 پروژه 
نيمه تمام و 2781 پروژه تكميل شده واگذار شده 

است. 
رضايي كوچ��ي گف��ت: هي��چ پ��روژه مهم در 
اس��تان ها به بخش خصوصي واگذار نشده است، 
حداقل 15 س��ال اس��ت كه واگذاري پروژه ها در 
كش��ور مطرح اس��ت و قوانين متعددي از سوي 
مجل��س ارائه مي ش��ود اما هنوز نتوانس��ته ايم در 
واگذاري پروژه ها موفق عمل كنيم، در اين مسير 
موانع��ي چون عدم عالق��ه مديران ب��ه واگذاري 
پروژه ها به دليل كاهش اختيارات آنها وجود دارد. 
نايب رييس  همچني��ن جهانبخش محبي ني��ا 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي 
گفت: در حال حاضر براي مديريت برنامه شش��م 
770 ه��زار ميليارد تومان اعتب��ار در بخش هاي 
مختلف نياز اس��ت ك��ه بخش��ي از آن مربوط به 
پروژه هاي نيمه تمام عمراني مي ش��ود، مثال براي 
اتمام طرح هاي نيمه تمام حوزه راه و شهرس��ازي 
نياز به 20 هزار ميليارد تومان اعتبار است اين در 
حالي اس��ت كه نيازهاي اساسي در حوزه آموزش 
و پرورش، دفاع، بهداشت و درمان، كميته امداد، 
بهزيستي و... وجود دارد لذا بايد تصميم اورژانسي 

از سوي مسووالن اتخاذ شود. 
وي اف��زود: 71 ه��زار طرح نيمه تم��ام ملي و 
اس��تاني وجود دارد و در ح��ال حاضر بيش از 4 
هزار پروژه نيمه تمام از تعداد مذكور واگذار ش��ده 
كه اگ��ر ميانگين اين واگذاري ها در هر س��ال را 
درنظر بگيريم متعاقبا 15 س��ال براي تكميل آنها 
زمان نياز است البته بايد درنظر داشت كه شرايط 

در اين 15 سال مناسب باشد. 
نماينده ميان��دوآب در مجلس گفت: اگر قرار 
باش��د اين رون��د ادامه يابد بخش��ي از طرح هاي 
كنون��ي ني��ز به دالي��ل مختل��ف ب��ه طرح هاي 

نيمه تمام تبديل خواهد شد. 
وي يادآور شد: 67 درصد واگذاري هاي صورت 
گرفته طرح ه��اي در حال اتمام بوده اس��ت، اگر 
واگذاري ها به اين ش��كل بوده باش��د حتما ساير 
پروژه ه��اي نيمه تم��ام به زخم كهنه ي��ي تبديل 
مي شود كه از دولتي به دولت بعد انتقال مي يابد. 
محبي نيا ادامه داد: دولت نس��بت به واگذاري 
طرح ه��اي  يعن��ي  دارد  چس��بندگي  پروژه ه��ا 
فرهنگي، هنري، ورزش��ي، گردش��گري، آموزشي 
و... به ش��ركت هاي وابس��ته به دولت، واحدهاي 

اداري، تعاوني هاي وابسته واگذار مي شود. 

از سوي مسووالن اقتصادي كشور مطرح شد

پيگيري 2 سياست مالياتي
سكاندار نهاد اجرايي اقتصاد كشور اعتقاد دارد كه جهت گيري 
س��ازمان مالياتي بايد به گونه يي باش��د كه شاخص سهم ماليات 
نس��بت به توليد ناخالص داخلي از 7.9درصد در س��ال 1395 به 
اس��تاندارد 15 تا 20 درصدي كشورهاي در حال توسعه افزايش 
يابد. بر اساس گفته هاي مسووالن به نظر مي رسد دولت و مجلس 
براي رس��يدن به اين اس��تاندارد قصد دارند دو سياست را دنبال 
كنند: هدفمن��دي معافيت هاي مالياتي و دو نرخي كردن ماليات 

بر ارزش افزوده. 

 نسبت ماليات به GDP در ايران و جهان
T/( به گزارش »تعادل« نس��بت ماليات به توليد ناخالص داخلي

GDP(، نش��انگر مي��زان توانايي دريافت مالي��ات از توليد ناخالص 
داخلي كشور است. اين نسبت به متغيرهاي زيادي از جمله ضريب 
نفوذ ماليات در بخش هاي مختل��ف، ميزان معافيت ها، تخفيف ها و 
ترجيح هاي مالياتي، تركيب توليد ناخالص داخلي، عملكرد دستگاه 
وصول كننده ماليات و... بستگي دارد. از اين نسبت به عنوان معياري 
براي جمع آوري ماليات و مقايسه ميزان استفاده از ظرفيت مالياتي 

كشورها استفاده مي شود. 
 بر اساس آمارها نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي )يا تالش 
مالياتي( در ايران حدود 5/ 7درصد در سال هاي اخير بوده، در حالي 
كه نسبت مخارج دولت به توليد ملي حدود 22/5 درصد است. اين 
امر نش��ان مي ده��د رقم درصد هزينه هاي دول��ت بزرگ تر از تالش 

مالياتي است كه نشانه خوبي براي توسعه محسوب نمي شود. 
اغلب كش��ورهاي جهان سعي مي كنند، تمام هزينه يا قسمت 
اعظم آن را از طريق ماليات تامين كنند. متوس��ط تالش مالياتي 
در ميانگي��ن جهاني معادل 14 درصد )دو براب��ر ايران( و اروپا و 
آسيا معادل 19درصد )7/ 2برابر ايران( است. نكته مهم آن است 
كه كش��ورهاي تازه اس��تقالل يافته و كم تجربه مانند آذربايجان، 
ارمنس��تان، اوكراين و حتي افغانس��تان پيش��رفت زياد و سريعي 
 در اي��ن خص��وص داش��ته اند. در ميان 140كش��ور منتخب دنيا
)كه اطالعات آنها در س��ايت بانك جهاني قابل دس��ترس است( 
اي��ران داراي رتب��ه 135 از نظر ت��الش مالياتي اس��ت. بنابراين 
مشخص است كه فشار مالياتي در ايران نسبت به ميانگين جهاني 
و بعضي از قاره ها يك دوم تا يك س��وم اس��ت و از اين منظر ايران 
جايگاه مناس��بي نداش��ته و از طريق فروش نفت و ايجاد بدهي، 
هزينه هاي دولتي از قبيل بهداشت، آموزش، راه و حقوق كاركنان 
دولتي و... تامين مي ش��ود. در ايران حدود 33درصد از هزينه هاي 
دولت از طريق ماليات تامين ش��ده و مابقي از طريق فروش نفت 

و اس��تقراض از بانك مركزي يا استقراض از خارج يا فروش اوراق 
مشاركت تامين مي شود. 

اين در حالي اس��ت كه بر اساس مطالعه آماري در 140كشور 
جهان طي 10س��ال گذش��ته، همبس��تگي مثبت��ي ميان تالش 
مالياتي و رش��د اقتصادي مشاهده شده اس��ت. يعني كشورهايي 
كه براي تامين منابع هزينه يي خود از طريق ماليات عمل كرده و 
تالش مالياتي بيش��تري دارند، رشد اقتصادي )كه شاخص مهمي 

براي رفاه اقتصادي باالتر است( بيشتري خواهند داشت. 

 برنامه دولت براي حذف معافيت ها
 كارشناس��ان معتقدند كه پايين بودن تالش مالياتي در ايران 
بيانگر وجود فرار مالياتي بوده و بسياري از گروه هاي داراي درآمد 
و س��ود اقتصادي باال ممكن است تمام يا بخشي از ماليات واقعي 
را نپردازند. عالوه بر اين برخي نيز معافيت هاي مالياتي به صورت 
»گس��ترده و غيرهدفمند« را مقصر اين موضوع معرفي مي كنند. 
بر اس��اس گفته ه��اي اخير وزير اقتصاد به نظر مي رس��د برنامه و 
هدف سياس��ت گذاران در زمينه افزاي��ش درآمدهاي مالياتي قرار 
اس��ت بيش از هر چيز با ترفيع همين مشكل شكل گيرد. مسعود 
كرباس��يان، وزير امور اقتص��ادي و دارايي در اجالس سراس��ري 
مديران مالياتي سراس��ر كشور گفته اس��ت: همه ساله در قوانين 
بودجه ش��اهد معافيت ه��اي مالياتي پيچيده يي حس��ب منطقه 
فعاليت و نوع خدمات براي بنگاه ها هستيم كه از شاكله و انسجام 
درخوري برخوردار نيست و به نظر مي رسد جهت گيري ها در اين 

ارتباط بايد با دقت و حساسيت بيشتري صورت گيرد. 
كرباس��يان با اش��اره به م��اده 169 مكرر قان��ون ماليات هاي 
مس��تقيم و الزام آن به همه دستگاه ها براي ارائه اطالعات مربوط 
به فعاليت هاي اقتصادي خود به وزارت اقتصاد اظهار كرده اس��ت: 
اين در حالي اس��ت كه اكنون برخي مشموالن اين قانون در ارائه 
اطالع��ات خود به وزارت اقتص��اد كم كاري مي كنن��د و اين امر 
ب��راي ما قابل قبول نبوده و بايد بدون اغماض پيگير اجراي كامل 
آن باش��يم.  البته كرباس��يان آمارهاي مربوط به سهم درآمدهاي 
مالياتي نس��بت به درآمدهاي نفتي در بودجه هاي س��االنه را در 
س��اليان اخير مثبت ارزيابي كرده و گفته اس��ت: اين امر نش��ان 
موفقيت مسووالن سازمان و مجموعه سياست گذاران وزارت امور 
اقتصادي و دارايي است اما با اين همه، هدف گيري و جهت گيري 
س��ازمان مالياتي بايد به گونه يي كه شاخص سهم ماليات نسبت 
به توليد ناخالص داخلي از 7.9درصد در سال 1395 به استاندارد 

15 تا 20درصدي كشورهاي در حال توسعه افزايش يابد. 

 اصالح قوانين مالياتي
بر اساس برنامه ششم توسعه بايد نسبت ماليات به توليد ناخالص 
داخلي به 11درصد برس��د. بر همين اس��اس دولتمردان در تالشند 
ك��ه تغييراتي در قوانين مربوط به ماليات مس��تقيم و ارزش افزوده 
اعمال كنند. در خصوص ماليات بر ارزش افزوده رييس كل سازمان 
امور مالياتي كشور قبال گفته بود كه يكي از عوامل رشد درآمدهاي 
ماليات��ي كش��ور و در حال حاض��ر درآمدهاي حاص��ل از آن حدود 
70هزار ميليارد تومان است. با اينكه نصف درآمدهاي مالياتي كشور 
از طريق ماليات بر ارزش افزوده حاصل مي شود، اما برخي معتقدند 
كه اين ماليات در سطح اجرا داراي مشكالتي است و به همين دليل 

نمايندگان مجلس به دنبال طرحي براي اصالح اين قانون هستند. 
هادي قوامي در گفت وگو با فارس در مورد گفته كرباس��يان وزير 
امور اقتصادي و دارايي مبني بر هدفمند شدن معافيت هاي مالياتي 
گفته است: بر اساس اليحه اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده كه 
در مجلس شوراي اسالمي در حال بررسي است، قرار است مشكالت 
اجرايي اليحه اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده برطرف شود و به 

جاي نرخ واحد 9 درصدي به نرخ هاي دوگانه تبديل شود. 
به گفته عضو كميس��يون برنام��ه و بودجه مجلس اليحه اصالح 
قان��ون ماليات بر ارزش افزوده در صورت تصويب نهايي، نرخ ماليات 
ب��ر ارزش افزوده به جاي نرخ واحد 9درصد تبديل به 2نرخ 6درصد 
براي كاالهاي اساسي و 12درصد براي كاالهاي غيراساسي مي شود 

و همه معافيت هاي مالياتي در راستاي سياست كاهش اتكاي دولت 
به نفت برداشته مي شود. البته وي تاكيد كرده است كه هنوز تصميم 
نهايي گرفته نش��ده و اليحه ماليات بر ارزش افزوده در جهت دايمي 
كردن قانون ماليات بر ارزش افزوده و رفع مشكالت اجرايي اين قانون 
در مدت 10سال اجراي آزمايشي آن در همه كميسيون هاي مجلس 

براي اصالح قانون در دست بررسي قرار دارد. 
به گفته قوامي مالي��ات بر ارزش افزوده گرچه نيمي از درآمدهاي 
مالياتي كش��ور را تشكيل مي دهد، اما در مرحله اجرا مشكالتي براي 
كش��ور ايجاد و براي بنگاه هاي توليدي شرايط سختي را فراهم كرده 
اس��ت. نماينده اس��فراين در مجلس خبر داده كه در جريان بررسي 
اليحه ماليات بر ارزش افزوده قانون ماليات هاي مستقيم نيز تغييراتي 
پيدا مي كند، به عنوان مثال ماليات شركت ها از 25درصد به 20 درصد 
كاهش پيدا مي كند و نرخ ماليات بر ارزش افزوده براي كاالهاي اساسي 

6درصد و براي ساير كاالها 12درصد در نظر گرفته مي شود. 
كارشناسان معتقدند، سياس��ت هاي كلي در تدوين قوانين بايد 
روال منطقي داش��ته و رعايت ش��ود، به گونه يي كه نمي توان از يك 
ط��رف اعالم كرد ات��كاي دولت به درآمد نفت باي��د كاهش يافته و 
اداره دول��ت با ماليات و عوارض باش��د، اما از طرفي به بهانه حمايت 
از س��رمايه گذاري يا اولويت دادن به يك بخش، مرتب معافيت هاي 
مالياتي بي ضابطه و گاهي معافيت هاي دايمي مالياتي براي عده يي از 

فعاالن اقتصادي در نظر گرفت. 
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  تحقق توسعه خطوط ريلي
با حمايت بانك شهر

ش��هردار مش��هد با اش��اره به حمايت بانك ش��هر از 
ش��هرداري كالن ش��هرها، توس��عه خطوط حمل و نقل 
ريلي را تنها با پشتيباني اين بانك قابل تحقق دانست. به 
گزارش مركز ارتباطات و روابط عمومي بانك شهر، قاسم 
تقي زاده خامس��ي با بيان اين مطلب گف��ت: اقدامات اين 
بانك به ويژه در حوزه حمل و نقل عمومي بسيار چشمگير 
بوده و به ش��هرداري ها به وي��ژه در اين حوزه كمك هاي 
قابل توجهي ش��ده اس��ت. وي افزود: طي سال هاي اخير 
در شهرداري مشهد نيز در توسعه خطوط مترو همچنين 
انتش��ار اوراق، حمايت هاي خوبي از سوي اين بانك انجام 

شده است.
ب��ه گفته وي، در حوزه حم��ل و نقل عمومي و بحث 
قطار ش��هري، چنانچ��ه حمايت هاي بانك ش��هر وجود 
نداش��ت، چنين توسعه يي محقق نمي ش��د و هم اكنون 
نيز تامين فاينانس همه كالن شهرها براي اين موضوع از 
طريق بانك شهر انجام مي شود.  شهردار مشهد در ادامه 
با اش��اره به پشتيباني اين شهر از شهرداري همه شهرها 
اظهار كرد: بسيار خرسند هستم كه هم اكنون بانك شهر 
به عنوان بانكي قابل توجه براي شهرداري ها تاسيس شده 
ك��ه به ارائه خدمات خوبي مي پردازد و توانس��ته رضايت 

شهرداري ها همچنين شهروندان را كسب كند.  

 تحليل 2 چالش بازار پول
از سوي مديرعامل بانك رفاه

مديرعام��ل بانك رفاه گفت: مديريت تقاضاي تامين 
مال��ي در داخل كش��ور و تطبي��ق هر چه س��ريع تر با 
اس��تانداردهاي بانكي مورد تاييد تج��ارت بين الملل دو 
چالش اصلي بازار پول اس��ت. به گزارش روابط عمومي 
بان��ك رف��اه، س��هماني  در گفت وگو با ايبنا با اش��اره به 
مهم ترين چالش ها و مشكالت بازار پول و بيان دو چالش 
اين ب��ازار در ايران گفت: پيش ش��رط حضور كارآمد در 
عرصه بين المللي تعيين رتبه اعتباري بانك ها از س��وي 
موسسات رتبه بندي بين المللي است. سهماني ادامه داد: 
با توجه ب��ه رونق گرفتن تدريج��ي بخش هاي مختلف 
اقتصاد، تقاضا براي تسهيالت سرمايه در گردش در حال 
افزايش است، همچنين مصرف كنندگان نيز همواره اين 
انتظار بحق را از بانك ها دارند كه با كمترين تش��ريفات 
اداري بتوانن��د از وام بانكي برخوردار ش��وند. مديرعامل 
بانك رفاه افزود: اين در حالي اس��ت كه دس��ت بانك ها 
بي��ش از هر زمان ديگري در مقايس��ه ب��ا اين حجم از 
درخواست هاي تامين مالي بسته است، بنابراين بانك ها 
بايد پرتفوي منابع و مصارف خود را مديريت كنند تا به 

انجام اين مهم به طور شايسته نائل آيند. 
س��هماني گفت: موض��وع انطباق با اس��تانداردهاي 
بين الملل��ي نظير نرخ كفايت س��رمايه و س��اير مقررات 
روز بانك��داري دنيا نيز از جمله مس��ائلي اس��ت كه به 
عنوان ش��رط الزم براي توسعه تعامالت مالي بين الملل 
بايد هرچه س��ريع تر عملياتي ش��ود، چراكه گس��ترش 
همكاري هاي صنعتي كشور با ساير ملل نيازمند فراهم 

بودن زمينه هاي الزم براي انجام تبادالت مالي است. 
وي با بيان اينكه تصميم گيري در خصوص اعمال اين 
اس��تانداردها وابسته به سطوح مختلفي از درون بانك ها 
گرفته تا سهامدار و حتي بانك مركزي است، تصريح كرد: 
به طور مثال موضوع اصالح نسبت هاي مالي به ويژه خارج 
كردن دارايي هاي سمي از قبيل اموال تمليكي از ترازنامه 
بانك ه��ا موضوعي اس��ت كه بايد بانك ه��ا با هماهنگي 

سهامداران نسبت به آن اقدام كنند. 
س��هماني با تاكيد بر اينكه پيش شرط حضور كارآمد 
در عرص��ه بين الملل��ي تعيين رتبه اعتب��اري بانك ها از 
سوي موسس��ات رتبه بندي بين المللي است، گفت: اين 
موارد بايد عملياتي ش��وند تا نظام بانكي كش��ور بتواند 
به طور طبيعي در سطوح فراملي فعاليت كند و خدمات 
م��ورد انتظار را ارائه دهد. مديرعامل بانك رفاه  با اش��اره 
به اقدامات انجام ش��ده براي حل اي��ن چالش ها افزود: 
بان��ك مركزي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي 
از مدتي قب��ل برنامه هايي را براي كمك به بازار پول در 
راستاي حل اين مشكالت در نظر داشته كه به طور مثال 
اجراي طرح تدوين صورت هاي مالي بانك ها بر اس��اس 
استاندارد گزارش��گري مالي بين المللي IFRS كه سال 
۹۵ به مرحله اجرا گذاشته شد در جهت ايجاد شفافيت 
بيشتر و نزديك تر كردن بانك ها به استانداردهاي روز دنيا 
مطرح شد. وي افزود: عالوه بر آن اصالحات زيادي نيز در 
ساختار داخلي بانك ها اجرا شده كه از آن جمله استقالل 
واحدهاي مديريت ريس��ك تطبيق و مبارزه با پولشويي 
در س��اختار س��ازماني بانك ها را مي توان نام برد كه اين 
مهم مورد تاكيد نهادهاي رتبه بندي بين المللي به شمار 
مي رود. س��هماني ادامه داد: در زمينه اصالح دارايي هاي 
بانك ها نيز اقداماتي در دس��ت بررس��ي قرار دارد كه به 
موضوع الزام بانك ها به فروش سرمايه گذاري ها و امالك 
م��ازاد و همچنين تاس��يس يك ش��ركت دولتي براي 

خريداري دارايي هاي سمي بانك ها مي توان اشاره كرد. 
مديرعامل بانك رفاه كارگران خاطرنشان كرد: افزايش 
سرمايه بانك هاي دولتي و ترغيب ساير بانك ها به افزايش 
سرمايه و نيز برنامه ريزي براي انجام اصالحات بنيادي در 
بازار بورس در جهت افزايش س��رمايه اين بازار در تامين 
مالي ش��ركت هاي س��هامي در كنار طرح هايي از قبيل 
مديريت نرخ در بازار بين بانكي از س��وي بانك مركزي 
مي تواند در رفع ه��ر دو چالش يعني تقويت توان مالي 
بانك ه��ا در امر مديريت تقاض��اي تامين مالي و رعايت 

استانداردهاي بين المللي موثر باشد.

 سازمان مالياتي از ذخاير 
بانك ها هم ماليات مي گيرد

رييس كانون بانك هاي خصوصي يكي از مش��كالت 
بانك ه��ا در تدوين صورت هاي مالي را اخذ ماليات بابت 
ذخاير مطالب��ات مش��كوك الوصول و اكچوئري بانك ها 
عن��وان كرد و گفت: اميدواريم با توافق رييس كل بانك 
مرك��زي و وزير اقتصاد مش��كالتي از اين دس��ت حل و 
فصل ش��ود. كوروش پرويزي��ان در گفت وگو با فارس با 
اش��اره به توافق رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد 
براي فرمت صورت هاي مالي بانك ها و برگزاري مجامع 
ساالنه اظهار داشت: به دليل برخي دستورات، مشكالتي 
به وجود آمده و فرمت صورت هاي مالي متفاوت ش��ده و 
اين مس��اله كار را براي حسابرسان سخت كرده بود. وي 
با بيان اينكه اين مسائل موجب عدم تصويب صورت هاي 
مالي و برگزاري مجامع بانك ها شده بود، افزود: تجربيات 
متعدد كشورهاي توس��عه يافته براي تدوين صورت هاي 
مالي بانك ها نش��ان مي دهد، فرآيند تدوين صورت هاي 

مالي به اين شكل نيست. 

اخبار

»تعادل« از تازه ترين تحوالت بازار ارز ايران گزارش مي دهد 

ورود دالر به كانال 4 هزار تومان
شايعه احتمال رد برجام توسط ترامپ دالر را گران كرد 

سياست فناوري مالي و ضوابط پرداخت ياران منتشر شد

نقشه راه استفاده از فناوري مالي ايران براي پرداخت هاي بانكي

گروه بانك وبيمه 
 سياس��ت بانكي اي��ران درخصوص فن��اوري مالي 
و ضوابط پرداخت ياران براي اس��تفاده و كس��ب نظر 

صاحب نظران، تدوين و منتشر شد. 
به گزارش »تع��ادل«، باتوجه به تحوالت روي داده 
در حوزه كس��ب و كار و فناوري هاي مالي و با بررسي 
فضاي بين المللي و نظرسنجي از فعاالن داخلي، تنظيم 
سياس��ت كلي درخصوص فناوري و فن��اوران مالي در 
دستور كار قرار گرفته كه نتيجه آن تحت عنوان ويرايش 
اول سياس��ت فناوري مالي جمع بندي و مطرح شده و 
اكنون اين سند براي استفاده و بهره برداري و كسب نظر 

براي مالحظه صاحب نظران آماده است. 
همچني��ن ويرايش اول الزام��ات، ضوابط و فرآيند 

اجرايي فعاليت پرداخت ياران و پذيرندگان پشتيباني 
ش��ده در نظام پرداخت كشور به عنوان گام دوم تدوين 
چارچوب ه��اي فعاليت فناوران مالي نيز تدوين و براي 

استفاده عموم در دسترس قرار گرفته است. 
پرداخت يار به معناي ش��خص حقوقي است كه در 
چارچوب س��ند تدويني و براس��اس قرارداد منعقده با 
ش��ركت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت و تفاهمنامه 
منعقده با شركت شاپرك فعاليت مي كند. پرداخت يار 
پرداخت هاي بدون حضور كارت ازجمله پرداخت هاي 
درون برنامه ي��ي مبتن��ي بر زيرس��اخت هاي همراه را 

دريافت كرده و به شبكه شاپرك ارسال مي كند. 
براساس بررس��ي هاي كارشناسي به عمل آمده در 
حوزه فناوري هاي نوين بانك، سياست كلي شبكه بانكي 

در تبيين جايگاه فناوري مالي و ش��يوه مقررات گذاري 
براي آن برمبناي تجربيات بين المللي ترسيم شده است. 
در اين سياس��ت، به جاي تعري��ف نهادي و ارائه مجوز 
براي آن -كه رويكرد س��نتي ب��راي نهادهاي بازار پول 
بوده است- تعريف نقش ها و چارچوب هاي كاري براي 
آنها مدنظر قرار گرفته است: بدون اينكه بانك مركزي را 
درگير تعريف و صدور مجوزهاي گوناگون و متغير كرده 
و مسووليت سنگين نظارت بر انبوهي از فناوران مالي 

را متوجه آن كند. 
در ساختار نقشي-چارچوب، نظامي سلسله مراتبي، 
ارتباط فن��اوران مالي را با موسس��ات رس��مي داراي 
مجوز از بانك مركزي تبيين كرده و مديريت ريس��ك 
و تطبيق با مقررات را برعهده موسس��ات زيرنظر بانك 
مرك��زي مي گذارد. ارتباط فن��اوران مالي با نظام پولي 
كشور از طريق موسسات اعتباري برقرار شده و ريسك 
آنها به صورت تضامني در مجموعه ريس��ك موسسات 
اعتباري ارزيابي مي شود؛ در مقابل موسسات اعتباري 
از امكانات جذب مشتري و فروش خدمت و محصولي 
كه فناوران مالي براي آنها مهيا مي كنند، بهره مي برند. 
بانك مرك��زي از منظ��ر اجرايي، متول��ي ايجاد و 
سرپرس��تي سامانه هاي بين بانكي اس��ت، بنابراين در 
ايجاد و گس��ترش فضاي كاري فناوران مالي، اقدامات 
بان��ك مركزي عالوه ب��ر تعيين ضوابطه تس��هيل در 
چارچوب توس��عه استفاده از شبكه عمومي پرداخت و 

تبادل اطالعات بين بانكي است. 
در شبكه پرداخت اطالعات دارندگان و پذيرندگان 
ابزاره��اي پرداخت، ج��زو اطالعات محرمان��ه بوده و 
لذا دسترس��ي به اين اطالعات تاب��ع مقررات و ضوابط 
خاصي اس��ت. اين به آن معناس��ت كه با هر ميزان از 

مقررات زداي��ي و تبدي��ل مجوز به چارچ��وب اجرايي، 
همچنان تعيين ضوابط دسترسي به اطالعات محرمانه 

توسط بانك مركزي تعيين و كنترل مي شود. 
بانك ها و موسس��ات اعتباري مج��از بوده اند بنا به 
صالحديد خود و با رعايت چارچوب هاي كلي مديريت 
ريس��ك، زيرس��اخت و خدمات فني هر ي��ك از انواع 
فعاليت ه��ا و عملي��ات بانكي خ��ود را از طرق مختلف 
برون س��پاري كرده و به ش��ركت هاي نوظهور، فناوران 
مال��ي، پيمانكاران حوزه فن��اوري اطالعات و ارتباطات 
و نظاير آن واگذار كنند. بديهي اس��ت بانك ها مالك و 
متولي داده ها و اطالعات بانكي مش��تريان خود بوده و 
در برابر افش��اي انتشار، دستكاري يا سوءاستفاده از اين 
اطالعات پاسخگو هستند؛ بنابراين اختيار توزيع يا انتقال 
اي��ن اطالعات تنها دراختيار آنها ب��وده و هيچ عامل يا 
فرآيندي نظير برون س��پاري، موجب س��لب مسووليت 
بانك ها و موسس��ات اعتباري درخص��وص حفاظت از 
داده ها، اطالعات و دارايي هاي مش��تريان آنها در مقابل 
ريس��ك هاي محتمل نيس��ت، به طور خالصه مي توان 
رئوس سياس��ت گذاري در ح��وزه فن��اوران مالي را به 
ش��رح زير ترس��يم نمود: چنانچه مدل كسب و كار در 
حوزه فعاليت بانكي باش��د، صاحبان اين گروه از كسب 
و كارها بايد از طريق بانك هاي كشور نسبت به ايجاد و 
توسعه كسب و كار خود اقدام نمايند. مالك تشخيص 
فعاليت هاي بانكي برمبناي مصوبات شوراي پول و اعتبار 
است. بانك ها مي توانند با حفظ مسووليت خود در قبال 
سپرده گذاران و ساير مشتريان، برخي فعاليت هاي خود 
را به فناوران مالي برون س��پاري كنن��د. چنانچه مدل 
كسب و كار نيازمند اس��تفاده از شبكه پرداخت باشد، 
دسترس��ي ايشان به ش��بكه پرداخت از طريق بانك ها 

و ارائه كنن��دگان اين خدمات پرداخ��ت فراهم خواهد 
شد. مدل هاي كس��ب و كار فناوران مالي مجاز به ارائه 
خدماتي كه قابليت خلق پول را دارند، نيستند. مجاز به 
سپرده گيري و استفاده از وجوه سپرده نيستند و انجام 
عمليات ارزي توس��ط فناوران مالي صرفا تحت پوشش 
موسسات داراي مجوز و با رعايت قوانين، انجام مي شود. 
مقررات و دستورالعمل هاي ارزي شبكه بانكي ميسر 
است. در همه انواع مدل هاي كسب و كار اعم از بانكي 
و غيربانكي، الزم است مبدا، مقصد، زمان و مسير انتقال 
وجوه به طور كامل ثبت و در صورت لزوم دراختيار بانك 
مركزي قرار گيرد. ميزان ريس��ك عملياتي هر يك از 
مدل هاي كس��ب و كار براساس نوع ابزار به كار گرفته 
ش��ده در آن مدل شناسايي ش��ده و رعايت چارچوب 
امنيتي و اجرايي مربوط در هر يك از انواع مدل كسب 
و كار الزامي اس��ت. ميزان ريس��ك اعتباري هر يك از 
مدل هاي كس��ب و كار براس��اس ميزان گردش مالي 
شناسايي شده و ارائه تضامين و وثايق موردنياز جهت 
پوشش ريسك مربوط به هر يك از انواع مدل كسب و 

كار الزامي است. 
احراز هويت و اهليت همه استفاده كنندگان )كاربران 
نهايي( هر يك از كس��ب و كارها، ضروري بوده و پيش 
از ارائه هرگونه خدمت به ايش��ان بايد انجام شود. نوع 
فعاليت اقتصادي ذي نفعان مدل هاي كسب و كار حوزه 

فناوري مالي بايد مشخص شود. 
باتوجه به ابزارهاي مورد استفاده، موقعيت جغرافيايي 
و مكاني )فيزيكي يا مجازي( استفاده كنندگان مدل هاي 
كسب و كار بايد در زمان عضويت و در هر بار استفاده 

از خدمات مشخص شود. 
باتوجه به وضعيت موجود، سه فاز اصلي براي تدوين 
سياس��ت ها و چارچوب هاي فناوران مالي تعيين شده 
اس��ت: • فاز اول )تا پايان سال ۱۳۹۶(: ضوابط مربوط 
ب��ه فناوري هاي مالي پرداخت و تطبيقي، • فاز دوم )تا 
نيمه اول سال ۱۳۹۷(: ضوابط مربوط به رمزينه پول ها 
و فناوري هاي زنجيره بلوك، • فاز س��وم )تا پايان سال 
۱۳۹۷(: ضوابط مربوط به تامين مالي و ارائه تسهيالت. 

گروه بانك وبيمه  احسان شمشيري    
آخرين اخبار حاكي از آن اس��ت كه دونالد ترامپ، 
رييس جمه��وري اياالت متحده امري��كا تا پايان هفته 
ج��اري تصميم خود درخصوص پايبن��دي يا خروج از 
تواف��ق برجام را اعالم مي كند. اي��ن دوره انتظار، تاثير 
خود را بر بازار معامالت ارز و س��هام گذاش��ته چنانكه 
روز گذشته سبب شد قيمت دالر كانال 4هزار توماني را 
رد كند. ناظران تغييرات اخير بازار ارز و سهام را شبيه 
عاليم بيماري در دوره نهفتگي يا كمون مي داند؛ دوره 

ورود عامل بيماري زا به بدن تا ظهور نشانه بيماري. 
به گزارش »تعادل« روز يك ش��نبه ۱۶ مهر ۹۶، با 
وجودي كه بانك مركزي به دليل تعطيلي بازار جهاني، 
نرخ رس��مي ارزه��ا را بدون تغيير اعالم ك��رده و دالر 
۳404تومان، پون��د 4448تومان و يورو ۳۹۹4 معامله 
شد، اما در بازار آزاد صرافي هاي پايتخت هر دالر امريكا 
را با ۵۶ تومان رش��د نسبت به روز شنبه 4 هزار و ۱2 
تومان فروختند. همچنين هر يورو با 4۹ تومان افزايش 
4 هزار و ۷۵4 تومان و هر پوند با ۳۵ تومان رشد ۵ هزار 
و 284 تومان قيمت خورد.  به گزارش »تعادل« براين 
اس��اس، اكنون فاصله دو ن��رخ مبادله يي و آزاد دالر به 
۶0۷ تومان افزايش يافته و با وجود تالش شبكه بانكي 
براي يكسان سازي نرخ ارز و كاهش فاصله دو نرخ، عمال 
بازار متاثر از اخبار و تحوالت سياسي و از جمله شايعه 
رد برجام توسط ترامپ قرار گرفته و نرخ دالر آزاد فاصله 

۶0۷ توماني با نرخ مبادله يي دارد. 
روز گذش��ته قيمت دالر امريكا يا ارز آزاد به صورت 
اسكناس نقدي در بازار تهران به 40۱2تومان رسيد و 
در شرايطي كه اكثر صرافي هاي دولتي و بانكي تالش 
مي كردند با عرضه دالر نرخ آن را زير 4 هزار تومان نگه 
دارند، نهايتا با جهش چند ده توماني در پايان روز كاري 

گذشته به 40۱2 تومان رسيد. 
همان طور كه پيش از انتخابات رياس��ت جمهوري 
روزنامه تعادل، بر اساس اثر عوامل بنيادي از جمله نرخ 
تورم سال هاي اخير نرخ دالر 4هزار توماني را پيش بيني 
كرده بود، اكنون شاهد نرخ آزاد 4هزار توماني هستيم 
و به عقيده بس��ياري از كارشناسان، رشد نرخ دالر در 
س��ال هاي اخير زير نرخ ت��ورم و افزايش قدرت برابري 
ريال در برابر دالر در مقايس��ه با تورم مهم ترين عامل 

بنيادي در رشد نرخ دالر بوده است. 
از س��وي ديگر مقايس��ه قدرت برابري دالر در برابر 
يورو و س��اير ارزها و ريال ايران در برابر ساير ارزها نيز 
نش��ان مي دهد كه دالر مي تواند بين 4 هزار تا 40۵0 
تومان نرخ گذاري شود.  همچنين جهش دالر به دليل 
شرايط خاص بين المللي و سياسي نيز قابل پيش بيني 
بود و در ش��رايطي كه هيچ عرضه و تقاضاي خاصي در 
بازار نبود، خبرهايي چون شايعه رد برجام توسط ترامپ، 
تقاض��اي كاذب ايجاد كرده و باعث جهش قيمتي اين 
ارز در بازار ايران ش��د.  اخواني��ان از فعاالن بازار ارز در 
پاسخ به اين سوال كه چه چيزي مي تواند روي افزايش 
دالر تاثيرگذار باشد، گفت: قيمت دالر را ارزش و قدرت 
خريد پول ملي تعيين مي كند و هر چه اقتصاد كشور با 
ركود يا افزايش هزينه ها و كاهش رشد اقتصادي مواجه 
شود، دالر گران تر شده و هرچه اقتصاد و ذخاير كشور 
زيادتر شود، دالر ارزان تر مي شود. در اين شرايط گراني 
دالر نشانه كاهش ذخاير و درجه رقابت پذيري اقتصاد، 
اثر تورم چند س��ال اخير، اثر سياست هاي بين المللي، 
كس��ري بودجه دولت و ركود نسبي برخي بخش هاي 
اقتصادي، كاهش درآمد صادراتي بخش هايي از اقتصاد 
و... است و با توجه به ثبات نسبي نرخ دالر در سال هاي 
اخير قابل پيش بيني است كه بخشي از اين اثر تورمي 

در سال ۹۶ به داليل مختلف تخليه شود. 
وي در پاس��خ به اين س��وال كه فكر مي كنيد، دالر 
تا چه قيمتي باال رود، گفت: به نظر من دالر تا 4۵00 
تومان ج��ا دارد زيرا در اين ش��رايط اقتصادي به نظر 

نمي رسد قيمت ها كاهش يابد. 
وي گف��ت: ارزش واحد پول يك كش��ور در مقابل 
ارزهاي ديگر بر اس��اس عرضه و تقاض��ا و در يك بازار 

بدون محدوديت و با كارايي )نسبتا( باال تعيين مي شود. 
در اين ش��رايط هر يك تومان دالر باالتر رود به همان 
اندازه قدرت خريد مردم ضعيف تر مي شود و بايد منتظر 

ماند و ديد بازار به چه سمتي مي رود.
افزاي��ش قيم��ت دالر موج��ب ثروتمندتر ش��دن 
ثروتمن��دان و بي بضاعت تر ش��دن فقيران مي ش��ود و 
قفل بزرگ تري به توليد و صنعت كشور مي خورد زيرا 
ب��راي مثال كارخانه يي كه در زم��ان دالر هزار توماني 
مي توانس��ت با 20ميليارد دستگاه را نوسازي كند االن 
نياز به 80ميليارد تومان دارد كه برايش مقدور نيست. 

 رشد ۳2هزار توماني سكه 
در ب��ازار طال نيز هر اونس جهاني ب��ه ۱2۷۶ دالر 
رس��يد و به دنبال افزايش نرخ دالر، هر گرم طالي ۱8 
عي��ار نيز در بازار آزاد با يك هزار و 2۷0 تومان رش��د 

۱22 هزار و ۹۵۹ تومان ارزش گذاري شد. 
قيم��ت انواع س��كه و ارز نيز در بازار تهران رش��د 
محسوسي داشت به نحوي كه قيمت سكه طرح جديد 
ب��ه يك ميليون و 288 ه��زار و ۹00 تومان و نرخ دالر 
به 40۱0 تومان رسيد.  هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد روز يك ش��نبه در بازار تهران با ۳2 هزار و 
۹00 تومان افزايش نسبت به روز گذشته يك ميليون و 

288 هزار و ۹00 تومان دادوستد شد. 
همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
با ۱۵ ه��زار و ۹00 تومان افزايش يك ميليون و 2۳8 
هزار و 400 تومان ارزش گذاري شد. از سويي ديگر نيم 
سكه بهار آزادي شاهد رشد ۷ هزار و ۷00 توماني بود 

و ۶۵۷ هزار و ۷00 تومان معامله شد. 
ربع سكه بهار آزادي نيز با رشد ۹ هزار توماني ۳80 
ه��زار و ۹00 توم��ان و هر قطعه س��كه گرمي نيز با 2 
ه��زار و ۳00 تومان افزاي��ش، 2۵۳ هزار و ۳00 تومان 
بود. كارشناس��ان اقتصادي بر اي��ن باورند كه افزايش 
انتظ��ارات درباره باال رفتن نرخ بهره فدرال رزرو امريكا 
ط��ي ماه هاي آينده به خصوص در نشس��ت دس��امبر 
مي تواند فش��ار بيش��تري را بر قيمت جهاني طال وارد 
كند.  سرمايه گذاران بين المللي طي روزهاي آتي توجه 
زيادي به مباحث مربوط به سياس��ت هاي سختگيرانه 
پول��ي فدرال رزرو و افزايش نرخ بهره خواهند داش��ت. 
تازه ترين نظرس��نجي ها نيز نشان مي دهد كه احتمال 
افزايش نرخ بهره فدرال رزرو در نشس��ت دس��امبر باال 
رفته و اين مس��اله موجب تقويت ارزش دالر و كاهش 

قيمت طال خواهد شد. 
بر اس��اس تحليل كيتكونيوز، قيمت طال در هفته 

آينده كمتر از س��طح قيمت هاي هفته گذشته خواهد 
بود. گمانه زني ه��اي مربوط به افزايش نرخ بهره امريكا 
موجب تقويت ارزش دالر و اوراق قرضه خواهد ش��د و 

اين مساله بر قيمت طال فشار وارد مي كند. 
قيمت طال در پايان مبادالت هفته گذش��ته تحت 
تاثير آمارهاي اشتغال نااميد كننده امريكا قرار گرفته و 
با افزايش نس��بي روبه رو ش��ده است. البته قيمت طال 
در هفته گذش��ته براي چهارمين بار متوالي با كاهش 

همراه بوده است. 
تازه ترين آمارهاي وزارت كار امريكا نش��ان مي دهد 
ك��ه تعداد فرصت هاي ش��غلي در اين كش��ور طي ماه 
س��پتامبر با كاهش ۳۳هزار موردي روبه رو شده است. 
اين نخس��تين بار در ۷ س��ال اخير اس��ت ك��ه تعداد 
فرصت هاي شغلي در امريكا با كاهش همراه بوده است. 
البته نرخ بيكاري امريكا در ماه گذش��ته به 4.2 درصد 
كاهش يافته است. ميزان دستمزدها در امريكا نيز طي 
ماه سپتامبر 0.۵ درصد افزايش داشته و نسبت به مدت 
مش��ابه سال قبل نيز با رشد 2.۹ درصدي روبه رو شده 
اس��ت.  نظرسنجي موسسه س��ي  ام اي نشان مي دهد 
كه احتمال افزايش نرخ بهره امريكا در نشست دسامبر 
به بيش از 8۶  درصد رس��يده اس��ت. اين در شرايطي 
است كه اين رقم در نظرسنجي هاي سپتامبر به كمتر 
از ۳۳ درصد رسيده بود.  نكته مثبت گزارش وزارت كار 
امريكا افزايش دس��تمزدها بوده است. به نظر مي رسد، 
انتش��ار آمارهاي مهم اقتص��ادي در روزهاي آينده در 
امريكا، منطقه يورو و چين تاثير زيادي بر قيمت جهاني 

طال خواهد داش��ت. تنها عامل مهمي كه مي تواند طي 
روزهاي آينده موجب افزايش قيمت طال شود، تشديد 

تنش هاي سياسي است. 
 هيجان كاذب بازار ارز تخليه شد

در اين رابطه محمد ارباب افضلي، پژوهش��گر ارشد 
پژوهش��كده پولي و بانكي با تاكيد بر اس��تفاده دولت 
از تاكتيك مهار هيجانات كاذب و ش��وك هاي ناگهاني 
در بازار ارز از س��وي دولت، نرخ ۳۵00توماني دالر در 

بودجه سال آينده را معقول دانست. 
ارباب افضل��ي در گفت وگ��و با ايبن��ا درخصوص 
پيش بيني ن��رخ ۳۵00تا ۳۷۵0توماني براي دالر در 
اليحه بودجه س��ال ۹۷ كل كش��ور گفت: در زمينه 
بازار ارز بايد گفت، جهت گيري هاي دولت به سمت و 
سويي است كه در دولت يازدهم دنبال شد و سناريو 
اصل��ي كه دولت درحال حاضر دنبال مي كند، پرهيز 
از ش��تاب زدگي و بروز شوك هاي برون زا به اين بازار 
است.  اين كارشناس ارشد پژوهشي اظهار كرد: دولت 
يازدهم بر اين موضوع تاكيد داشت كه هيجان كاذب از 
بازار ارزي كشور خارج شود و شرايط ثبات حاكم شود. 
در دولت دوازدهم نيز تالش مي ش��ود اين رويه دنبال 
ش��ود؛ بنابراين تجربه جهش نرخ ارز در اوايل دهه ۹0 

نيز چراغ پيش روي دولتمردان است. 
وي افزود: امروز ديگر مشخص است كه نرخ ارز بايد 
با توجه به نرخ تورم داخلي و خارجي به صورت ساالنه 
از تعديل هايي برخوردار باشد و اصرار بر وجود نرخ هاي 
اس��مي به بهانه هايي مانند صيانت از ارزش پول ملي و 

مانن��د آن ديگر اهميتي ن��دارد و دولتمردان نيز بر آن 
تاكيد دارند. 

ارباب افضل��ي با اش��اره به اينكه فنر ن��رخ ارز نبايد 
در جايي جمع س��پس به صورت ش��وك تخليه شود، 
بيان كرد: بنابراين دولت به دنبال آن است كه بتوان با 
روندي معقول كه حاصل نگاه به تورم داخلي و تحوالت 
خارجي مانند قيمت نفت و درآمدهاي ارزي اس��ت با 
روند منطقي و ش��يب ماليم، نرخ ارز افزايش پيدا كند 

و ثابت باقي نماند.
 سياس��ت اصل��ي دول��ت در ب��ازار ارز پرهي��ز از 
شتاب زدگي و هيجانات كاذب قيمتي و افزايش با شيب 

ماليم است.
اين پژوهش��گر امور بانكي گفت: ح��ال نرخي كه 
دولت در بودجه سال آينده بين ۳۵00تا ۳۷۵0تومان 
پيش بيني كرده، گستره وس��يعي است و بايد به عدد 
مش��خص تري در اين زمينه مي رس��يدند اما مي توان 

گفت، نرخ معقولي است و چاره ديگري وجود ندارد. 
پژوهشگر ارش��د پژوهش��كده پولي و بانكي بانك 
مرك��زي با تاكيد بر اينكه ن��رخ ۳۵00تا ۳۷۵0توماني 
دالر در بودجه س��ال آينده در واقع سوپاپ اطميناني 
اس��ت براي مهار ش��رايط بين المللي اف��زود: هر چند 
ش��رايط به بدي گذشته نيس��ت اما گمانه زني ها باعث 

مي شود كه بدترين حالت كار ديده شود. 
وي تاكيد كرد: فرض مي شود كه تحريم ها ادامه يابد 
يا اينكه غربي ها به توافقات پايبند نمانند و از آن سو نيز 
مناسبات تجاري به سطح دلخواه خود نرسد، درآمدهاي 
ارزي دچار مشكل مي شود سپس در قسمت عرضه در 
بازار ارز به مشكل برخورد مي كنيم. با توجه به اينكه در 
سمت عرضه با درآمدهاي ارزي متنوعي مواجه نيستيم 
و درآمدهاي نفتي س��هم اصل��ي در اين بخش را دارد.  
ارباب افضلي افزود: بنابراين در اين ش��رايط، فشارهاي 
سياسي مي تواند به س��رعت كشور را در سمت عرضه 
دچار مش��كل كند كه مي تواند زمينه ساز افزايش نرخ 
ارز باش��د بنابراي��ن دولت اين م��وارد را در تعيين نرخ 
ارز در بودجه س��ال آينده دي��ده ولي بايد بپذيريم كه 
اي��ران داراي يك اقتصاد نفتي اس��ت و نفت در س��بد 
درآمدهاي دولت داراي يك س��هم ويژه يي است.  اين 
پژوهشگر امور بانكي تصريح كرد: به نظر مي رسد، روند 
نرخ گذاري دولت در بودجه سال آينده قابل دفاع باشد 
ولي به صورت مش��خص مهار اثرگذاري نوسانات ارزي 
در معادالت داخلي اقتصاد ايران، موضوعي اس��ت كه 
قرار بود از طريق منابع حساب ذخيره ارزي و صندوق 

توسعه ملي حل شود. 
روند نرخ گذاري دالر در بودجه ۹۷ قابل دفاع است و 
دولت بايد از طريق منابع صندوق توسعه ملي، نوسانات 

ارزي را مديريت كند.
وي خاطرنشان كرد: بنابراين به نظر مي رسد، دولت 
در سمت درآمدي حوزه ارزي بايد همين نگاه را دنبال 
كند و نقش فعالي از طريق صندوق توس��عه ملي ايفا 
شود. مساله اصلي كه مي تواند كشور را از نوسانات ارزي 

مصون كند، انضباط بودجه دولت است. 
پژوهش��گر ارشد پژوهش��كده پولي و بانكي بانك 
مركزي گفت: بايد از س��مت هزينه ها شفاف س��ازي 
رديف هاي بودجه يي ص��ورت پذيرد و در درجه دوم 
هم هدفمند كردن رديف هاي بودجه يي محقق شود. 
در طول س��ال هاي متمادي عالوه بر محدوديت در 
منابع ارزي و مش��كالتي كه از خارج بر اقتصاد ايران 
تحميل مي ش��د، مديريت اقتصادي داخلي نيز دچار 
مش��كل بوده اس��ت.  به گفته ارباب افضل��ي در لوايح 
بودجه يي كه س��اليان درازي اس��ت ب��ه مجلس ارائه 
مي ش��ود، نيازمند اصالح هستيم و بودجه دستگاه ها و 

نهادها بايد مورد بازبيني قرار بگيرد. 
اين پژوهشگر بانكي افزود: اتفاقي كه بايد بيفتد تا 
نگراني ها از نرخ ارز كاهش يابد، اين است كه رديف هاي 
بودجه يي مورد پااليش قرار بگيرد و پس از آن مي توان 
امي��دوار ب��ود نگراني ها درباره دخل و خرج كش��ور به 

كمترين ميزان خود برسد.

جدول قيمت ارز و سكه در بازار )قيمت ها به تومان(
يك شنبهشنبهپنج شنبهنوع سكه و ارز 

۱2۵۴۵۰۰۱2۵۶۰۰۰۱2۸۸۹۰۰تمام بهار آزادی طرح جديد
۱2۱۳۰۰۰۱222۵۰۰۱2۳۸۴۰۰تمام بهار آزادی طرح قديم

۶۴۹۰۰۰۶۵۰۳۰۰۶۵۷۷۰۰نيم سكه
۳۶۹۰۰۰۳۷۱۹۰۰۳۸۰۹۰۰ربع سكه

2۴۹۰۰۰2۵۱۰۰۰2۵۳۳۰۰سكه گرمی
۱2۱۵۹۷۱2۱۶۸۹۱22۹۵۹هر گرم طالی ۱۸ عيار

۳۹۴۰۳۹۵۴۴۰۱2دالر
۴۷۱2۴۷۰۵۴۷۵۴يورو
۵2۶۹۵2۴۹۵2۸۴پوند



 Mon. October  9. 2017  939   دو شنبه        17  مهر 1396     18   محرم 1439  شماره 
bourse@taadolnewspaper.ir  66420769 

5 بورس و فرابورس
 پنجمي�ن عرض�ه اوليه ريلي اس�ت: امروز تعداد 
80ميليون س��هم از كل سهام ش��ركت آسيا سير ارس 
كه 800 ميليارد ريال س��رمايه دارد، از س��وي سهامدار 
عمده يعني ش��ركت توكا ريل به روش ثبت س��فارش 
عرضه مي ش��ود. س��هام ش��ركت آسيا س��ير ارس كه 
اواخر ارديبهش��ت ماه س��ال جاري در گروه حمل ونقل، 
انب��ارداري و ارتباط��ات با نماد »حآس��ا« در فهرس��ت 
 نرخ ه��اي ب��ازار دوم فرابورس درج ش��د، روز دوش��نبه

 17 مهرماه عرضه اوليه مي ش��ود. به گزارش فرابورس، 
قرار اس��ت امروز تعداد 80 ميليون س��هم از كل سهام 
ش��ركت آسيا س��ير ارس كه 800 ميليارد ريال سرمايه 
دارد، از س��وي س��هامدار عمده يعني شركت توكا ريل 
ب��ه روش ثبت س��فارش عرضه  ش��ود. رن��ج قيمتي در 
ثب��ت س��فارش از مبلغ يك هزار و 150 ت��ا يك هزار و 
200ري��ال تعيين ش��ده و تعداد س��هام قابل خريداري 
 توس��ط هر ش��خص حقيق��ي و حقوقي ني��ز حداكثر

 850 سهم درنظر گرفته شده است. مدير اين عرضه نيز 
ش��ركت كارگزاري مهرآفرين است كه در صورت فروش 
نرفتن سهام عرضه  شده، تعهد دارد 50 درصد اين سهام 
را خري��داري كند. ماموريت اصلي »حآس��ا« فعاليت در 
حمل ونقل ريلي، بارگيري، توليد، خريدوفروش، نگهداري 
و تعمي��رات واگن، تامين تجهي��زات موردنياز راه آهن و 
ص��ادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز مرتبط با فعاليت 

شركت عنوان شده است. 
 گزارش شهريورماه »خكمك«: شركت كارخانجات 
 كم��ك فن��ر ايندامين س��ايپا با س��رمايه ثبت ش��ده

 320 ه��زار و 857 ميلي��ون ري��ال گ��زارش فعالي��ت 
ماهانه يك ماه منتهي به پايان ش��هريور 96 را منتش��ر 
ك��رد. ش��ركت كارخانجات كم��ك فن��ر ايندامين در 
ش��هريور ماه 114ه��زار و 820 عدد ان��واع محصول را 
توليد كرد. بيش��ترين تولي��د اين ش��ركت در يك ماه 
كم��ك فنر تيپ 62 بوده اس��ت. همچنين مبلغ فروش 
 ش��ركت كارخانجات كمك فنر ايندامين در شهريور ماه

 124 ميليارد و 562 ميليون ريال بود. اين ش��ركت در 
نيمه اول سال جاري 852هزار و 822 عدد انواع محصول 
را توليد كرده اس��ت. مبلغ فروش اين شركت در 6 ماهه 

اول سال جاري 648 ميليارد و 923ميليون ريال بود. 
 نگاهي بر عملكرد دو ماهه ناب خراسان: شركت 
كشت و صنعت شهداب ناب خراسان پيش بيني درآمد 
هر س��هم س��ال مالي منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را 
حسابرس��ي ش��ده مبلغ 365 ريال اعالم كرده است و 
ط��ي دوره دو ماهه منتهي به 31 ارديبهش��ت ماه 96 
مبلغ 26 ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داد و به 
7 درصد از پيش بيني هايش رسيد كه در مقايسه با دوره 
مشابه سال مالي قبل معادل 160 درصد افزايش يافت. 
گفتني است اين شركت در دو ماهه نخست سال مالي 
قبل مبلغ 10 ريال س��ود به ازاي هر س��هم اختصاص 
داد و مع��ادل 4 درص��د از پيش بيني هايش را پوش��ش 
داد. اين شركت، داليل تغيير اطالعات پيش بيني سال 
مالي منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرسي شده 
نس��بت به اطالعيه قبلي منتشر كرد. بر اين اساس، در 
بودجه اوليه س��اخت و توليد و فروش سال 96 باتوجه 
به اس��تخراج اطالعات واقعي نه ماهه سال 95 و اضافه 
كردن س��ه ماهه آخر 95 محاسبه ش��ده و همان رويه 
توليد كارمزدي مانند سال 1395 لحاظ شده بود ولي با 
توجه به توانايي هاي شركت در توسعه بازارهاي فروش 
در بودج��ه تعديلي كل توليدات واقعي براي ش��ركت 
لحاظ شده و توليد كارمزدي حذف شده است. باتوجه 
به توضيحات بند فوق حاش��يه سود ناخالص در روش 
توليد كارمزدي به دليل نبود مواد اوليه و دس��تمزد در 
بهاي تمام شده حاشيه س��ود باالتري نسبت به روش 
توليد و فروش واقعي دارد. به عبارتي در توليد كارمزدي 
مبلغ درآمد پايين و حاش��يه س��ود باالست و در روش 
فروش مبلغ درآمد باال ولي حاش��يه سود پايين است. 
همچنين داليل تغيير اطالعات واقعي دوره منتهي به 
30 ارديبهشت ماه 96 به صورت حسابرسي نشده نسبت 
به اطالعيه قبلي شامل، روال تحقق توليد، فروش و در 
نتيجه س��ودآوري شركت در طول ماه هاي سال به طور 
يكنواخت نبوده و نسبت هاي فروش و سودآوري بودجه 

با دو ماهه واقعي قابليت مقايسه را ندارد. 
 ارزش بازار »سرچشمه« افزايش يافت: شركت 
سرمايه گذاري مس سرچشمه صورت وضعيت پرتفوي 
سرمايه گذاري ها در دوره يك ماهه منتهي به 31شهريور 
96 را با سرمايه ثبت شده يك هزار و 600ميليون ريال 
)سرمايه ثبت نشده 400هزار ميليون ريال( منتشر كرد. 
ش��ركت سرمايه گذاري مس سرچشمه در ابتداي دوره 
يك ماهه منتهي به پايان ش��هريور امس��ال تعدادي از 
سهام چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام شده 233 
ميليارد و 624ميليون ريال و ارزش بازار 321 ميليارد و 
531 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. بهاي تمام 
شده سهام بورسي اين ش��ركت در دوره يك ماهه ياد 
شده هيچ تغييري نكرده است اما ارزش بازار اين شركت 
طي همين دوره 5 ميليارد و 360 ميليون ريال افزايش 
يافت و در پايان دوره معادل 326ميليارد و 891ميليون 
ريال محاسبه ش��د. »سرچش��مه« در دوره يك ماهه 
منتهي به 31 شهريور ماه 96 سهام هيچ شركت بورسي 
را واگذار نكرد. همچنين اين شركت در دوره يك ماهه 

ياد شده هيچ سهامي را خريداري نكرده است. 
 انتشار صورت هاي مالي سال 96 قند مرودشت: 
شركت قند مرودشت صورت هاي مالي 6 ماهه منتهي به 
31 خرداد ماه 96 را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 
200 ميليارد ريال منتشر كرد. شركت قند مرودشت با 
انتشار عملكرد يك ساله منتهي به 31 تير ماه 96 اعالم 
كرد در سال مالي كه گذشت مبلغ 88 ميليارد و 447 
ميليون ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين اساس 
مبلغ 442 ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشت كه 
اين رقم در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 
12 درصد كاهش داش��ت. گفتني است اين شركت در 
س��ال مالي قبل مبلغ 504 ريال سود به ازاي هر سهم 
محقق كرده بود. با احتس��اب سود انباشته ابتداي سال 
 به س��ود خال��ص دوره در نهايت مبل��غ 90 ميليارد و

 103 ميلي��ون ري��ال س��ود انباش��ته پاي��ان دوره در 
حساب هاي اين شركت منظور شد. 

 43 درصد پيش بيني »شپترو« محقق شد: شركت 
پتروشيمي آبادان با سرمايه ثبت شده 630هزار ميليون 
ريال پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به پايان 
اسفند 96 براي دوره سه ماهه منتهي به پايان خرداد را 
به صورت حسابرسي نشده اعالم كرد. شركت پتروشيمي 
آبادان در حالي پيش بيني درآمد هر سهم براي سال مالي 
منتهي به پايان اسفند 96 را مبلغ 630 ريال زيان به طور 
خالص پس از كس��ر ماليات اعالم كرده بود كه در دوره 
س��ه ماهه منتهي به پايان خرداد به ازاي هر سهم 274 
ريال زيان شناس��ايي كرد و 43 درصد از پيش بيني ها را 
محقق كرد. »ش��پترو« براي سال مالي قبل به ازاي هر 
 س��هم 634ريال زيان اعالم كرده بود كه در س��ه ماهه

 189 ريال معادل 30 درصد آن را پوشش داده بود. 

روي خط شركت ها 

»تعادل« در گفت وگو با صاحب نظران بازار سرمايه بررسي مي كند

ريزش سياسي بورس

گروه بورس  مسعود كريمي  
نبض معامالت بازار س��هام چند روزي اس��ت كه 
به درس��تي نمي زند و متاس��فانه ش��اهد ريزش هاي 
پ��ي در پي دماس��نج تاالر در روند داد و س��تد هاي 
بورس هس��تيم. در اين بين شايعاتي هم بين اهالي 
تاالر شيش��ه يي و دنياي مج��ازي مبني بر تغييرات 
كالن در س��طح مديران ارشد بازار سرمايه به گوش 
مي رس��د كه تا كنون واكنش هايي به اين موضوعات 
مطرح ش��ده در بازار نشان داده شده است. اما به هر 
روي با نگاهي كالن به مس��ائل سياسي، اقتصادي و 
بين المللي ايران، متاسفانه همانند گذشته شاهد اوج 
گرفتن بدعهدي هاي اياالت متحده امريكا درخصوص 
برجام هس��تيم و طب��ق آخري��ن موضع گيري هاي 
ترام��پ احتمال نقض يك طرف��ه توافقنامه برجام از 
جانب اين كش��ور تا پايان هفته ج��اري وجود دارد. 
از همي��ن رو، معامله گ��ران بازار س��هام نيز به نوعي 
دس��ت به عصا ب��ه ادامه فرآين��د معامالتي خود در 
بورس تهران مي پردازند و در انتظار روش��ن ش��دن 
فضاي جديد و حذف س��ايه ريسك سيستماتيك در 
بازار سرمايه كشور هستند. از همين رو، »تعادل« در 
گفت وگ��و با بهنام بهزاد فر مدي��ر امور اعضاي كانون 
كارگ��زاران بورس و اوراق به��ادار و رضا زنگنه مدير 
س��رمايه گذاري شركت سرمايه گذاري آتيه پارسيس 
پارس درخصوص داليل ريزش ش��اخص كل، تاثير 
دستورالعمل جديد بازگشايي نماد ها، مسائل مربوط 

به برجام كه توسط رييس جمهور امريكا مطرح شده 
و... پرداخته است كه آن را در ادامه مي خوانيد. 

 تغييرات مفيد
بر اين اس��اس، بهنام بهزاد فر مدي��ر امور اعضاي 
كان��ون كارگزاران ب��ورس و اوراق به��ادار درخصوص 
داليل ريزش چند روز اخير شاخص بازار سهام عنوان 
ك��رد: يك��ي از مهم ترين داليل ريزش ب��ازار مباحث 

سياسي طي چند روز گذشته پيرامون برجام است. 
وي خاطرنشان كرد: طبيعتا به صورت بدوي هر گاه 
اظهارنظرهاي سياسي عليه كشور زياد شود شاخص 
بورس واكنش منفي نش��ان مي دهد و در واقع بورس 

ايران وارد ريسك سيستماتيك مي شود. 
اين اس��تاد دانش��گاه تصريح كرد: در حال حاضر 
ب��ا توجه ب��ه مس��ائل مربوط ب��ه برجام كه توس��ط 
رييس جمهور امريكا مطرح مي ش��ود، سرمايه گذاران 
بورس��ي را به نوعي دچار نگراني هايي كرده است و از 
آنجا كه مسائلي شبيه اين موضوع در سال هاي گذشته 
نيز وجود داش��ته و امري متداول اس��ت، پيش بيني 
مي ش��ود عطش اي��ن افت بازار طي چن��د روز آينده 

فروكش كند. 
اين كارشناس ارش��د بازار سرمايه عنوان كرد: در 
شرايط فعلي به تدريج گزارش هاي 6 ماهه شركت هاي 
پذيرفته در بورس و فرابورس منتش��ر خواهد ش��د و 
احتمال مي رود كه وضعيت مثبتي هم داشته باشند، 

از طرفي با رش��د نرخ دالر عمال صنايع صادرات محور 
شرايط مثبت تري را تجربه خواهند كرد. 

بهن��ام بهزاد فر با اش��اره به روند ب��ازار نيز گفت: 
چش��م انداز ميان مدت بورس كم��اكان مثبت ارزيابي 

مي شود. 
مدي��ر امور اعض��اي كان��ون كارگ��زاران بورس و 
اوراق بهادار درخصوص دس��تورالعمل جديد توقف و 
بازگشايي نماد ها بيان كرد: تغييراتي در دستورالعمل  
مربوط به بازگش��ايي و توقف نمادها ايجاد ش��ده كه 
درنهايت موجب نقدش��وندگي بازار س��رمايه شده و 
به نوعي سرنوشت سرمايه س��هامداران را به اقدامات 

ناشرين گره نمي زند. 
اين تحليلگر بازار سرمايه عنوان كرد: عالوه بر اين، 
حل مشكل توقف نمادها مي تواند تسهيل كننده ورود 
ابزارهاي نوين مالي، نظير معامالت فروش استقراضي، 
معامالت اختيار معامله، آتي سهام و... نيز باشد چراكه 
نحوه كاركرد اين ابزارها در زمان توقف نمادها مبهم و 

حتي بي معناست. 
بهنام بهزاد فر عن��وان كرد: اين تغييرات براي بازار 
مفيد است اما موجب رشد شاخص بورس نخواهد شد. 

 ريسك سياسي
در س��ويي ديگر و با توجه به تحوالت اخير، رضا 
زنگنه مدير س��رمايه گذاري ش��ركت سرمايه گذاري 
آتيه پارسيس پارس درخصوص وضعيت بورس ابراز 

ك��رد: يكي از داليل ريزش ب��ازار طي چند روز اخير 
مربوط به مسائل سياسي است. وي خاطرنشان كرد: 
رييس جمهور امريكا طي هفته جاري تصميم گيري 
نهاي��ي خود را درخصوص برج��ام اعالم خواهد كرد 
و اي��ن موضوع باعث ش��ده كه بازار س��هام به نوعي 

تحت تاثير قرار بگيرد. 
اين كارشناس ارشد بازار سرمايه عنوان كرد: طي 
چند هفته اخير روند بازار مثبت بود و ش��اهد رش��د 
نماگر ها در معام��الت بوديم. اينكه روند حركتي بازار 
سهام صعودي مي شود بدين معناست كه معامله گران 
در س��ود هستند اما به محض تغيير شرايط متاسفانه 

شاهد فروش سهام و منفي شدن بازار هستيم. 
اين تحليلگر بازار س��رمايه تصريح ك��رد: بازار در 
فاز اصالحي نيست و بيش��تر تحت تاثير ريسك هاي 

سياسي و بين المللي وارده قرار گرفته است. 
وي افزود: اصالح زماني اتفاق مي افتد كه در مسير 
طبيع��ي عرض��ه و تقاضا قرار گرفته باش��يم و برخي 
معامله گران در حال شناسايي سود و برخي ديگر اقدام 
به فروش س��هام در بورس مي كنن��د كه درنهايت در 
چنين حالتي اصالح صورت مي گيرد. همچنين، زماني 
كه بازار بيش از اندازه رش��د كرده باشد اصالح شكل 

مي گيرد. 
رضا زنگنه درباره شايعات مطرح شده درخصوص 
تغييرات كالن مديريتي نيز گفت: مقامات ش��ايعات 
را در ب��ازار تكذي��ب كرده ان��د. اما متاس��فانه برخي 
سياستمداران شفاف س��ازي نمي كنند و شاهديم كه 
خبري تكذيب مي شود اما پس از مدتي آن خبر اتفاق 

مي افتد. 
وي تاكيد كرد: وجود چنين شايعاتي به هيچ عنوان 

باعث ريزش شاخص بازار سهام نشده است. 
عضو هيات مديره ش��ركت مش��اور سرمايه گذاري 
هدف حافظ اظهار كرد: با نگاهي به روند بازار مشاهده 
 P/E  مي شود شركت هايي كه س��ودآورند و به نوعي
معقول تري دارند يا برآورد بازار اين اس��ت كه س��ود 
چنين شركت هايي نسبت به سود پيش بيني شده آنها 
افزاي��ش پيدا خواهد كرد، افت كمتري را در ش��رايط 

فعلي متحمل مي شوند. 
اين كارشناس ارش��د بازار سرمايه عنوان كرد: در 
مقابل شركت هايي كه از رشد قيمتي زيادي برخوردار 
بودند و P/E دو رقمي كس��ب كردن��د، احتمال افت 
چنين شركت هايي در شرايط فعلي بيشتر خواهد بود. 
مدير سرمايه گذاري شركت س��رمايه گذاري آتيه 
پارس��يس پارس اذعان داش��ت: درصورتي كه فردي 
اقدام به خريد س��هام يك شركت ارزنده، داراي سود، 
P/E  معقول و ارزش بازار مناسب در بازار سهام كرده 
است، طبيعتا نبايد نگران سهام خود باشد زيرا تجربه 
ثابت كرده در چنين شرايطي، جو منفي حاكم در بازار 

به طور قطع پايدار نخواهد بود. 
رضا زنگنه گفت: شركت هايي كه پتانسيل الزم را 
دارند كمتر افت خواهند كرد و با بهبود شرايط در روند 

افزايشي قرار خواهند گرفت. 
اين تحليلگر بازار س��رمايه بيان كرد: آن دس��ته 
از س��هم هايي كه با ديدگاه كوتاه مدت يا سفته بازانه 
خريداري ش��ده اند، در ش��رايطي كه جو بازار منفي 
مي شود چنين سهم هايي بيش  از اندازه افت خواهند 
كرد و نمي توان به نگهداري اين گونه س��هام در بازار 
توصي��ه ك��رد زيرا ممكن اس��ت اين روند كاهش��ي 

همچن��ان ادامه پيدا كن��د. وي گفت: در صورتي كه 
سهام خريداري شده دچار حباب قيمتي نشده و به 
نوعي ارزنده اس��ت با نگهداري اين گونه سهام به طور 
قط��ع در آينده هم رش��د اين گونه س��هام در بورس 

خواهند داشت. 
 اي��ن كارش��ناس ارش��د ب��ازار س��رمايه درباره 
دس��تورالعمل جديد نيز اظهار ك��رد: در صورتي كه 
به ط��ور واقعي و مدون اجرايي ش��ود دس��تورالعمل 

جديد مناسب ارزيابي مي شود. 
مدير سرمايه گذاري شركت س��رمايه گذاري آتيه 
پارسيس پارس عنوان كرد: يكي از مشكالت اساسي 
بازار در ش��رايط فعلي اين است كه نماد هايي كه قبل 
از اين دس��تورالعمل متوقف بودند ش��امل اين قانون 
نخواهند ش��د. در همين حال، عمده ترين نماد هايي 
كه در ش��رايط فعلي متوقف هس��تند مربوط به نماد 
بانك هاست و اين موضوع كه نماد هاي بسته بانكي از 
چنين دستورالعملي نمي توانند تبعيت كنند، مي تواند 
نشان دهنده اين موضوع باشد كه در حال حاضر هيچ 

اميدي به بازگشايي اين نماد ها در بورس نيست. 
رض��ا زنگنه خاطرنش��ان كرد: اين دس��تورالعمل 
مي تواند در آين��ده اين اطمينان را ايجاد كند كه اگر 
سهامداران اقدام به خريد سهمي در بازار كردند نماد 
آن شركت براي بلندمدت در بازار بسته نخواهد بود. 

وي گفت: س��هامداران هيجاني خريد نكنند و در 
صورتي كه س��هامداران از لحاظ س��ودآوري به سهام 
خريداري شده اطمينان دارند، حتما از سهام خود در 

بازار نگهداري كنند. 

 نقدشونده ترين بازار 
در س��ويي ديگر، حامد مددي تحليلگر كارگزاري 
آگاه عن��وان كرد: يكي از مهم ترين فاكتورهاي جذب 
مناب��ع مالي در بازاره��اي پولي و مال��ي در هر نظام 
اقتصادي در تمام دنيا قابليت نقدش��وندگي س��رمايه 
س��رمايه گذاران اس��ت. به خصوص اين مس��اله بين 
س��رمايه گذاران كوچك كه دان��ش و اطالعات كافي 
درخصوص بازارهاي مالي ندارند و به دنبال دسترسي 

سريع به سرمايه شان هستند، تاثيرگذارتر است. 
وي گفت: در سال هاي اخير اخبار مربوط به بسته 
ب��ودن نمادها در بورس و خصوصا نمادهايي كه زمان 
بلوكه شدن سرمايه س��هامداران در آنها بيش از يك 
سال مي شد براي همه شنوندگان اين سوال را تداعي 
مي كرد كه چرا بايد در بازاري سرمايه گذاري كرد كه 
هر لحظه ممكن است كنترل سرمايه افراد براي مدت 
نامعلومي از دست شان خارج شود و همين مساله باعث 
مي شود س��رمايه گذاري در بورس در مقايسه با ساير 

بازارها به اولويت هاي چندم تبديل شود. 
وي به سنا، گفت: در چند ماهه اخير شاهد كاهش 
زمان بس��ته بودن نمادها در بورس بوديم اما كماكان 
قفل ش��دن سرمايه س��هامداران از دغدغه هاي اصلي 
بازار بود و اين مس��اله از چنان اهميتي برخوردار بوده 
كه شاهد مصوبه جديد وزير اقتصاد مبني بر قانونمند 

شدن زمان بسته بودن و بازگشايي نمادها بوديم. 
م��ددي خاطرنش��ان ك��رد: دس��تورالعمل جديد 
بازگش��ايي و توقف نمادها يقين��ا گام مثبتي خواهد 
بود درراستاي بهبود شرايط سرمايه گذاري در بورس 
و مي تواند مجددا اين بازار را به عنوان نقدشونده ترين 

بازار بين ساير بازارها معرفي كند. 

نگاهي به تحوالت بازار
نرخ س�ود بانكي 12درصدي؛ ضرورت اقتصاد: 
س��خنگوي كميسيون صنايع و معادن با بيان اينكه نرخ 
سود بانكي بايد به 12 يا 13درصد برسد، اظهار كرد: سود 
بانكي بايد با نرخ تورم رابطه مس��تقيم داشته و همسو با 
هم در حركت باش��د اما در حال حاضر نرخ س��ود بانكي 
بيش��تر از نرخ تورم است. سعيد باس��تاني با بيان اينكه 
اولويت اول بايد هدايت س��پرده ها به سمت توليد باشد، 

گف��ت: درحال حاضر طرح هفت گانه رونق توليد تنظيم 
شده است كه با نگاه صادرات محوري همراه است و افراد 
بايد به سمت توليد كاالهاي صادرات پذير حركت كنند. 
وي افزود: در اين طرح نياز به تسهيالت با سود كم است 
و در همين راس��تا كاهش نرخ س��ود تس��هيالت مطرح 
مي ش��ود كه بعد از كاهش نرخ سود س��پرده بايد انجام 
شود چون بانك ها بايد ابتدا نرخ سود سپرده را كم كنند 

تا تسهيالت ارزان قيمت به افراد پرداخت كنند. سخنگوي 
كميس��يون صنايع و معادن در خص��وص اوراق خزانه و 
تاثير آن بر اقتصاد معتقد است: به لحاظ كمبود نقدينگي 
چون مشكالتي وجود دارد عرضه اوراق خزانه مي تواند در 
تامين نيازها نقش بسزايي ايفا كند و گردش پول مجازي 
در حوزه ه��اي مختلف به ويژه عمران را به همراه خواهد 
داشت. باس��تاني تصريح كرد: چون اين اوراق به نسبت 
حجم نقدينگي بازار محدود هستند و براي اهداف خاصي 

منتشر مي شوند، مشكلي ايجاد نخواهند كرد. 
تخلفات دولت در خصوص سهام عدالت: رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس: قرار بود پول سهام عدالت از 

محل سود سهام تسويه شود اما دولت مي خواهد از مردم 
پول هم بگيرد. محمدرضا پورابراهيمي در مورد دريافت 
تفاوت قيمت سهام عدالت و پرداخت سود آن به صورت 
قطره چكاني به مشموالن گفت: دولت بايد به جاي سود 
س��هام، اصل س��هام را واگذار كند، سودي كه قرار است 
براي مشموالن تقسيم شود جز اتالف منابع ملي چيزي 
براي كشور ندارد. وي گفت: اين منابع بايد سرمايه گذاري 
شود اما دولت برخالف ضوابط و مقررات به مردم مي گويد 
بايد 500 هزار تومان واريز كنيد تا 80 هزار تومان س��ود 
ساالنه دهيم كه اين درخواست خالف است و همين االن 
اين پول در بانك ها سود باالتري دارد. پورابراهيمي افزود: 

قرار بود مبلغ سهام از محل سود سهام تسويه شود اما در 
حال حاضر نه تنها اين مبلغ تس��ويه نشده و سهامي هم 
دس��ت مردم را نگرفته، بلكه از مردم هم قرار است، پول 
بگيرند. وي گفت: دولت مي خواهد 4هزار ميليارد تومان 
سرمايه را به صورت ماهانه 10تا 20هزار تومان در اختيار 
مردم قرار دهد در حالي كه اين مبلغ با ضريب 5برابري 
حدود 20هزار ميليارد تومان پروژه را كه همين شركت ها 
اجرا مي كنند، مي تواند پوشش دهد. پورابراهيمي تاكيد 
ك��رد: فعاليت هاي اقتصادي با اين پول قيمت س��هام را 
چندين برابر مي كند و مردم در زمان آزادسازي اثرش را 

روي قيمت سهم مي بينند نه روي سود ناچيز. 

گروه بورس 
معامله گران بورس تهران با غلبه عرضه بر تقاضاي س��هام مواجه 
ش��دند، گروه خودرويي ها، پااليش��ي ها و فلزات اساسي و هلدينگ 
پتروشيمي خليج فارس مقابل سقوط نماگر بورس در كانال 84 هزار 

و احدي ايستاد. 
به گزارش »تعادل« بازار س��هام روز گذش��ته در حالي همچنان 
چش��م انتظار خبره��اي ينگه دنيا و رييس جمهور پرحاش��يه آن در 
مورد برج��ام بود كه انتظار براي برخي تغيي��ر و تحوالت مديريتي 
در گروه بانك ها، بيمه، خودرو و البته بازار س��رمايه باعث شده تا به 
قول برخي سهامداران بازار حاميان شاخص تا اطالع ثانوي دست از 
حمايت بازار بردارند. بر اين اساس شاخص كل قيمت و بازده نقدي 
بورس و اوراق بهادار تهران )تدپيكس( در پايان معامالت روز گذشته 
يك شنبه 16 مهرماه 96 با كاهش 504 واحدي روي رقم 84هزار و 
565واحد ايستاد. شاخص كل هم وزن اما با كاهش 267 واحدي عدد 
17هزار و 328واحد را به نمايش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور 
نيز با كاهش 857واحدي به رقم 91هزار و 190 واحد دس��ت يافت. 
شاخص بازار اول اما در حالي با كاهش 556 واحدي به رقم 58هزار 
و 299واحد دس��ت يافت كه شاخص بازار دوم با كاهش 34 واحدي 

عدد 189هزار و 404واحد را به نمايش گذاشت. 
روز گذش��ته همچنين ش��اخص كل فراب��ورس )آيفكس( نيز با 
كاهش 22واحدي به رقم 915واحد رضايت داد. براساس اين گزارش 
روزگذشته معامالت سهام در نماد هلدينگ پتروشيمي خليج فارس 
با 170واحد، پتروش��يمي فجر با 26 واحد و ارتباطات سيار ايران با 
12واحد افزايش بيش��ترين تاثير مثبت را بر محاس��به شاخص كل 
ب��ورس به نام خ��ود ثبت كردند. در مقابل معامالت س��هام در نماد 
معامالتي شركت هاي س��ايپا با 39واحد، پااليش نفت بندرعباس با 
37واحد و فوالدمباركه اصفهان با 33واحد كاهش بيش��ترين تاثير 

منفي را در برآورد اين نماگر به دوش كشيدند. 
ارزش كل معامالت روزگذشته بورس تهران در حالي به بيش از 
232ميليارد تومان نمايش داده شد كه ناشي از دست به دست شدن 
بيش از 836 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 66 هزار و 

194 نوبت دادوستد بود. 
اي��ن در حالي بود ك��ه ارزش معامالت بازار نق��د بورس بيش از 
172ميلي��ارد تومان بود. طي معامالت روز گذش��ته نماد معامالتي 
ش��ركت هاي بيمه رازي، لبنيات كالبر، پتروشيمي كازرون از سوي 
ناظ��ر بازار س��هام متوق��ف و در مقابل نماد معامالتي ش��ركت هاي 

س��رمايه گذاري توس��عه و عمران اس��تان كرمان، كش��ت و صنعت 
ش��هداب ناب خراسان و اوراق گواهي سپرده عام بانك رفاه كارگران 
متوقف ش��دند. روز گذشته همچنين آگهي عرضه اوليه 80ميليون 
س��هم شركت آسيا سير ارس براي دوشنبه به روش ثبت سفارش در 

فرابورس منتشر شد. 
روز گذشته در بازار 2 بورس تهران كه به معامالت درون گروهي 
س��هامداران عمده اختصاص دارد، 20 ميليون سهم سرمايه گذاري 
صندوق بازنشس��تگي به ارزش كمتر از 3ميلي��ارد تومان كد به كد 
ش��د. در س��رمايه گذاري بوعلي نيز 15ميليون سهم به ارزش يك و 
ني��م ميليارد تومان به كدهاي انتقالي س��هامدار عمده انتقال يافت. 
در گسترش نفت و گاز پارسيان همچنين 10ميليون سهم به ارزش 

كمتر از 2 ميليارد تومان كد به كد شد. 
در عين حال 10ميليون سهم پتروشيمي مبين به ارزش كمتر از 

4ميليارد تومان به كدهاي انتقالي سهامدار عمده انتقال يافت. 
در اي��ن بازار همچنين بيش از 6.5ميليون س��هم نهادهاي مالي 
ب��ورس و اوراق بهادار به ارزش بيش از 2.5 ميليارد تومان كد به كد 
شد. در عين حال روز گذشته 5ميليون سهم پتروشيمي خليج فارس 
به ارزش 2.5ميليارد تومان، 5ميليون سهم مخابرات ايران به ارزش 
يك ميليارد تومان و 5 ميليون سهم مس ايران به ارزش بيش از يك 
ميليارد تومان كد به كد ش��د. پتروشيمي جم نيز روز گذشته با كد 
به كد شدن بيش از 3ميليون سهم به ارزش كمتر از 3ميليارد تومان 
مواجه بود. در نهايت روز گذش��ته اندكي بيش از يك ميليون س��هم 
ش��ركت ارتباطات س��يار ايران به ارزش بيش از 2ميليارد تومان كد 
به كد ش��د. در بازار نقد سهام نيز روز گذشته هلدينگ پتروشيمي 
خليج فارس در حالي با بازارگرداني سهام از كد حقيقي به حقوقي در 
مح��دوده صفر تابلو به كار خود پايان داد كه در گروه خودرويي ها با 
وجود انباشت عرضه سهام از سوي معامله گران حقيقي اما بازارگرداني 
س��هام باعث شد تا معامالت اين گروه در روندي متعادل روي دامنه 

نزولي قيمت ها بسته شود. 
در اين گروه روز گذشته سايپا شاهد معامالت دوطرفه و كد به كد 
ميان معامله گران حقيقي بود. در ذوب آهن نيز معامالت دوطرفه و كد 
به كد از سوي معامله گران اغلب حقيقي به روند معامالتي متعادل اما 

در پايين تر كف دامنه نوسان قيمتي انجاميد. 
در گروه پااليشي ها نيز انباشت عرضه سهام از سوي معامله گران 
اغل��ب حقيقي در حالي ادامه يافت كه با بازارگرداني حقوقي ها روند 

معامالتي متعادل در دامنه نزولي قيمت ها حاكم شد. 

گروه بورس  
از نظر حرفه يي، هيچ فردي نمي پذيرد كه در بازار منفي، شاخص 
مثبت باش��د و س��ازمان بورس به هيچ وجه خواهان چنين رويه يي 
نيس��ت و در اي��ن رابطه به مدي��ران بورس نكاتي را اع��الم كرده تا 

پيگيري هاي الزم از »فارس« به عمل آيد. 
به گزارش »تعادل«، برخالف نظر برخي فعاالن، معامله بلوكي بر 
سهام اين شركت انجام نشده و سهامداران حقوقي با هدف حمايت از 

سهم اقدام به خريد سهام از سرمايه گذاران خرد كرده اند. 
محس��ن خدابخش مدير نظارت بر بورس هاي س��ازمان بورس، 
درباره رشد قيمت سهام »فارس«، در جريان معامالت دو روز گذشته 
به پايگاه اطالع رساني بازار سرمايه )سنا(، گفت: برخالف انتقاداتي كه 
مطرح اس��ت، معامالت بلوكي تعريف و شرايط خاص خود را دارد و 
براي اين ش��ركت رخ نداده اس��ت، به طوري كه عمده معامالت 3.5 

ميليون سهمي مربوط به سهامداران خرد است. 
اين مقام مس��وول افزود: نكته دوم مربوط به علت رش��د قيمت 
س��هام »ف��ارس« در روز منفي بازار اس��ت كه اگر ناش��ي از مجمع 
هلدينگ خليج فارس باشد، از نظر سازمان درست نيست و مديراني 
كه مي خواهند به طور حرفه يي در بازار فعاليت داش��ته باشند نبايد 

چنين اقدام غيرحرفه يي را انجام دهند. 
خدابخش با بيان اينكه سازمان بورس نمي تواند مانع از معامالت 
خرد سهام شركت ها ش��ود، تاكيد كرد: مسووالن سازمان بورس به 
رويداد امروز بازار انتقاد دارند و 100درصد مخالف شاخص س��ازي با 

يك شركت در برابر كاهش قيمت سهام ديگر شركت ها هستند. 
وي با رد درخواست س��ازمان بورس براي انجام معامالت بلوكي 
و خري��د و فروش س��هام برخي ش��ركت ها با هدف شاخص س��ازي 
خاطرنش��ان كرد: از نظر حرفه يي، هيچ فردي نمي پذيرد كه در بازار 
منفي، ش��اخص مثبت باشد و س��ازمان بورس به هيچ وجه خواهان 
چنين رويه يي نيست و در اين رابطه به مديران بورس نكاتي را اعالم 

كرده تا پيگيري هاي الزم از »فارس« به عمل آيد. 
به گ��زارش فارس، معامله گران بورس تهران درحالي نس��بت به 
ازس��رگيري معامالت بلوكي حقوقي ها با هدف جلوگيري از ريزش 
نماگرهاي منتخب بورس ابراز نارضايتي مي كنند كه معتقدند خريد 
و فروش سهام و سرمايه گذاري در بورس تبديل به كوره پول سوزي 
شده است. از تاالر معامالت بورس تهران در روز جاري، معامله گران 
بورس تهران در دومين روز معامالتي هفته جاري در حالي همچنان 
با ريزش نماگرهاي منتخب بورس��ي مواجه هستند كه معتقدند با 

وجود قول رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر عدم انجام 
معامالت بلوكي و كد به كد در جريان بازار نقد از سوي معامله گران 
اما طي روزهاي اخير و امروز همچنان از طريق معامالت كد به كد و 
بلوكي در برخي نماگرهاي تاثيرگذار روي شاخص ازجمله هلدينگ 
پتروشيمي خليج فارس نسبت به مهندسي حجم و ارزش معامالت و 
به تبع آن جلوگيري از ريزش بيشتر شاخص كل بورس روي تابلوي 

معامالت صورت مي گيرد. 
در اي��ن رابطه، عل��ي بهرامي يكي از س��هامداران حاضر در تاالر 
بورس، با انتقاد از اقدام هاي كنوني ناظران بازار سهام براي ازسرگيري 
معامالت كد به كد و بلوكي در جريان بازار نقدي سهام مي گويد: با 
وجود افزايش شاخص كل بورس در هفته هاي قبل اما قيمت سهام 
همچنان براي اغلب سرمايه گذاران در سبدهاي سرمايه گذاري با افت 

معناداري مواجه است. 
اين درحالي است كه متوليان بازار سهام هم اكنون با ازسرگيري 
معامالت كد به كد و بلوكي روي س��هم هاي شاخص سازي همچون 
هلدينگ پتروشيمي خليج فارس و برخي سهم هاي تاثيرگذار به دنبال 
باال نش��ان دادن حجم و معامالت روزانه بازار س��هام و جلوگيري از 

كاهش بيشتر شاخص كل بورس هستند. 
يك سهامدار ديگر حاضر در تاالر معامالت سهام بورس تهران نيز 
با اين عبارت كه بورس تهران تبديل به كوره پول سوزي شده است، 
گفت: ش��اخص كل بورس و فرمول محاسباتي آن طي دست كم 14 
سال گذشته نشان دهنده وضعيتي غيرواقعي براي بازار سهام بوده و 
اين درحالي اس��ت كه با وجود تعريف ش��اخص هاي كاربردي ديگر 
ازجمله شاخص كل هم وزن اما همچنان شاخص كل بورس مبناي 

عملكرد مديران دولتي و متوليان بازار سهام قرار مي گيرد. 
علي اسدي يك سهامدار ديگر حاضر در بورس تهران نيز با بيان 
اينكه حقوقي ها از خريد س��هام يا دس��ت كم حمايت از س��هم هاي 
ارزنده از طريق بازارگرداني دس��ت كش��يده اند، گفت: بازار سهام در 
انتظار برخي تغيير و تحوالت مديريتي اس��ت و اين درحالي اس��ت 
كه اظهارات رييس جمهور امريكا درخصوص جدا ش��دن يكطرفه از 
توافقنامه برجام نيز در نگراني سهامداران فروشنده سهام طي روزهاي 
اخير بي تاثير نبوده است. وي با پراهميت دانستن طرح دستورالعمل 
توقف نمادهاي معامالتي از س��وي س��ازمان بورس گفت: اين طرح 
بزرگ در حالي مي تواند براي بازار س��هام ايران سرمنشا رخدادهاي 
بزرگ��ي قرار گيرد كه برخي اقدام ها در نحوه بازگش��ايي يا افش��اي 

اطالعات براي ناظران بازار سهام قابل تامل است. 

عقب گرد پرحاشيه شاخص كل بورس مديران بورس پيگير معامالت هستند

گزارش روز گزارش يك

بازار سرمايه 
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 هيات تجاري ايران
در راه مسكو

ناي��ب  رييس اتاق مش��ترك اي��ران و روس��يه در 
گفت وگو با اگزيم نيوز با اش��اره به اهميت بازار روس��يه 
در راهبردهاي تجاري ايران گفت: روسيه كشور بسيار 
مهمي براي ماس��ت و اميدواريم در اين سفر در مسير 
توس��عه روابط دوجانب��ه و توليدكنندگان دو كش��ور 

گام هاي موثري برداشته شود. 
هادي تيزهوش تابان از س��فر هي��ات تجاري ايراني 
در دوم آب��ان خبر داد و گف��ت: اعضاي هيات همراه را 
اتاق هاي مش��ترك حوزه درياي خزر تشكيل مي دهد، 
همچنين اين هيات همزمان با برگزاري ش��انزدهمين 
اج��اس ش��وراي بين الملل��ي همكاري ه��اي تجاري 
اتاق هاي بازرگاني و صنعت كش��ورهاي حاشيه درياي 

خزر )ICBC( به آستاراخان اعزام مي شود. 
وي ضمن اش��اره به رابطه دوستانه و همسايگي دو 
كش��ور از سال هاي دور، بر اهميت روابط بعد از انقاب 
اسامي بين ايران و روسيه تاكيد كرد و گفت: با وجود 
اينكه اراده مقامات سياسي دو كشور بر توسعه مناسبات 
اقتصادي است ولي حجم مراودات مناسب با اين اشتياق 
نيست. تيزهوش تابان با اشاره به اينكه حجم مناسبات 
بين دو كشور مطلوب نيست، گفت: تا زماني كه امكان 
دسترس��ي سهل تاجر به اين كشور ميسر نشود، حجم 

مراودات تجاري نيز افزايش نخواهد يافت. 
نايب  رييس اتاق مش��ترك ايران و روسيه به اهداف 
اين س��فر اش��اره كرد و گفت: در اين س��فر به بررسي 
مشكات و موانع موجود بر سر راه همكاري تجاري دو 
كشور همانند صدور رواديد تجاري، برطرف شدن موانع 
دست وپاگير بانكي، نوسازي تجهيزات هوايي و ريلي و... 
پرداخته مي شود. به گفته وي مشكاتي از اين دست بر 

توسعه تجارت دو كشور سايه افكنده است. 
تيزهوش تابان از افتتاح س��راي تج��اري ايرانيان در 
طول اين سفر خبر داد و گفت: افتتاح اين سرا مي تواند 
در توس��عه روابط تجاري و افزايش حجم مبادالت كاال 
بين دو كش��ور ايران و روسيه تاثيرگذار باشد. معتقدم 
هرگونه پتانس��يل اقتصادي و صادراتي مي تواند زمينه 
گسترش صادرات كاالهاي ايراني را به ساير استان هاي 
روسيه فراهم كند. وي در خصوص ديگر برنامه هاي اين 
سفر افزود: برگزاري نشس��ت هاي بي توبي شركت هاي 
فني مهندسي دو كش��ور، تجار، بازرگانان و واحدهاي 

توليدي و صنعتي از ديگر برنامه هاي اين سفر است. 
تيزهوش تابان ادامه داد: بازار كش��ور بزرگ روس��يه 
براي محصوالت توليدكنندگان ايراني بسيار مناسب و 
جذاب است. در صورتي كه صادرات روسيه هم اكنون با 
مشكل روبه رو است بايد تاش كرد تا اطمينان الزم از 
لحاظ كيفيت و قيمت در تاجر روس��ي ايجاد شود تا از 
اين فرصت به نحو شايسته يي بهره مند شد. به بيان ديگر 
اگر موانع تجاري، بانكي و گمركي برطرف ش��وند قطعا 
شاهد رشد چش��مگيري در حجم مناسبات اقتصادي 

بين دو كشور خواهيم بود. 

حوزه فعاليت و عملكرد تعاون 
توسعه مي يابد

رييس اتاق تعاون ايران از تشكيل جلسه مشتركي با 
حضور وزير كشور، استانداران و روساي اتاق هاي تعاون 
در آينده نزديك خبر داد. بهمن عبداللهي اظهار داشت: 
بخش تع��اون به عنوان يك��ي از اركان اقتصاد ملي در 
كش��ور به طور قطع بايد فعاليت در حوزه اس��تان ها را 
به صورت جدي دنبال كنن��د. وي ادامه داد: به همين 
منظ��ور تاكنون جلس��ات متع��ددي با وزير كش��ور و 

معاونت هاي وي برگزار شده است. 
رييس اتاق تعاون ايران با اش��اره به برنامه ريزي هاي 
جدي��د در دولت دوازدهم ب��راي اتاق هاي تعاون، بيان 
داش��ت: در دولت دوازدهم ب��راي فعاليت هاي اتاق ها با 
همكاري وزارت كش��ور و اس��تانداران پيش بيني هايي 
صورت گرفته است و در آينده نزديك جلسه مشتركي با 
حضور وزير كشور، استانداران و روساي اتاق هاي تعاون 
سراسر كشور براي توسعه حوزه فعاليت و عملكرد تعاون 

برگزار مي شود. 

 تحول در بخش تعاون
با تاكتيك حضور شركت ها

رييس فراكس��يون تعاون مجلس شوراي اسامي 
برلزوم تسهيل حضور ش��ركت هاي تعاوني در بورس 
تاكيد كرد. سيدكاظم دلخوش درباره وضعيت بخش 
تعاون در اقتصاد كش��ور گفت: در حال حاضر س��هم 
بخش تعاون در اقتصاد كم بوده و اين در حالي است 
كه براي رشد اش��تغال زايي ضرورت دارد اين بخش 

متحول شود. 
رييس فراكس��يون تعاون مجلس ش��وراي اسامي 
ادامه داد: وزير تعاون، كه و رفاه اجتماعي بايد به بخش 
تعاون توجه بيشتري داشته باشد و قوانين مرتبط با اين 
بخش را به صورت صحيح اجرايي كند، چرا كه عملكرد 

بخش تعاون در سال هاي اخير مطلوب نبوده است. 
نماينده صومعه س��را در مجلس ش��وراي اس��امي 
تصري��ح ك��رد: بايد ارزياب��ي كارشناس��ي در خصوص 
عملك��رد بخ��ش تع��اون انجام ش��ود تا زمين��ه رفع 
آسيب هاي س��اختاري در اين بخش فراهم شود و اگر 
در قوانين مرتبط با بخش تعاون نياز به بازنگري وجود 
دارد، فراكس��يون تعاون مجلس زمينه انجام اين مهم 
را در مجل��س فراهم مي كند و از نظرات كارشناس��ي 

صاحب نظران بهره مي گيرد. 
دلخوش با تاكيد برلزوم توجه بيشتر دولت به بخش 
تعاون افزود: يكي از راهكارها براي ارتقاي بخش تعاون 
اس��تفاده از ظرفيت بازار سرمايه است بنابراين بايد در 
اين راس��تا محدوديت ها در رابطه با حضور شركت هاي 

تعاوني در بورس رفع شود. 
به گزارش خانه ملت، اين نماينده مردم در مجلس 
دهم افزود: يكي از راهكارها براي كوچك س��ازي بخش 
دولتي، مردمي كردن اقتصاد است كه در سياست هاي 
اقتص��اد مقاومتي ني��ز روي مش��اركت دادن مردم در 

اقتصاد تاكيد شده است. 
دلخوش اباتري گفت: با توسعه بخش تعاون، امكان 
مش��اركت دادن بيش��تر مردم در اقتصاد كشور فراهم 
مي ش��ود بنابراين بايد دولت اين ام��كان را فراهم كند 
كه كارآفرينان در قالب تشكيل تعاوني از ظرفيت هاي 

تخصصي جوانان استفاده كنند. 
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسامي 
افزود: براي دستيابي به رشد اقتصادي مدنظر در برنامه 
شش��م توسعه بايد بخش تعاون بيشتر مورد توجه قرار 
بگيرد و در اين راستا تسهيات بانكي مناسب به صورت 

هدفمند به بخش تعاون ارائه شود. 

اخبار

استراتژي اتاق هاي بازرگاني درباره شرايط جديد در فضاي اقتصادي

حركتبهسوياقتصاداستارتآپي

عضو هيات مديره خانه صنعت و معدن ايران عنوان كرد

بازسازي و نوسازي صنعتي؛ مهم ترين ماموريت در پسابرجام
برجام دستاورد بزرگ دولت يازدهم بود ولي به 
دس��ت آوردن مجدد بازارهاي از دست رفته، بسيار 
س��خت است و بايد اعتماد از دست رفته مشتري را 
جلب كرد. ش��ايد اگر اين بازگشت سخت نبود، به 
سرعت ش��ركت هاي ايراني در بازارهاي بين المللي 
وارد مي ش��دند و فضاي از دس��ت رفت��ه را مجدد 

بازپس مي گرفتند. 
عض��و هيات مديره خانه صنع��ت و معدن ايران 
با اش��اره به اينكه اعمال تحريم هاي مختلف بخش 
صنعت را متحمل مشكات زيادي كرده بود، گفت: 
اگ��ر بخواهيم پي��ش و پس از برج��ام را با يكديگر 
مقايس��ه كني��م؛ بايد اذع��ان كنيم ك��ه در حوزه 
سرمايه گذاري و كسب درآمدهاي نفتي و غيرنفتي 

در دوران تحريم موانع فراواني پيش رو بود. 
آرم��ان خالقي ادامه داد: بس��ياري از واحدهاي 
صنعت��ي ب��ا ركود مواجه ش��دند و از حج��م توليد 
به ش��دت كاسته ش��د. س��هم بازار ايران در سطح 
بين الملل��ي كاه��ش پيدا كرد و كش��ورهاي رقيب 

توانستند جايگاه آن را در بازارها تصاحب كنند. 
وي افزود: اما امضاي برجام ش��رايط كشور را از 
منظر اقتصادي تا حد قابل توجهي بهبود بخش��يد. 
در زم��ان تحريم ها، با توجه به ركود ش��ديدي كه 
ب��ر بخش صنعت حاكم بود، بس��ياري از واحدهاي 
تولي��دي در ش��رف ورشكس��تگي ق��رار گرفتند و 
حتي برخي هم تعطيل ش��دند. در اين ميان برخي 

واحدهاي صنعتي فعال نيز با حداقل ظرفيت اسمي 
و واقعي خ��ود اقدام به توليد كردند كه با اين حال 

وضعيت روشني نداشتند. 
ب��ه گفته عضو هيات مديره خانه صنعت و معدن 
در دوران تحري��م، امكان مبادالت پول با بس��ياري 
از كش��ورها وجود نداش��ت، اما خوشبختانه پس از 
برجام در اين حوزه ظرفيت هاي گس��ترده يي ايجاد 
ش��ده اس��ت. بنابراين معتقدم ش��رايط امروز قابل 

مقايسه با شرايط ايران پيش از برجام نيست. 
خالق��ي به تاثيرات برجام اش��اره ك��رد و گفت: 
يك��ي از تاثيرات مش��هود اي��ن توافق هس��ته يي، 
بازگش��ت مجدد صنايعي كه قبل از برجام غيرفعال 
ي��ا با ظرفيت هاي پايين مش��غول ب��ه كار بودند به 
چرخه فعاليت كه اين امر هم تاثير مثبتي در رش��د 

اقتصادي خواهد داشت. 
وي تصري��ح ك��رد: طبيعي اس��ت در زماني كه 
تحريم بوديم به دليل محدوديت در دسترس��ي به 
م��واد اوليه و برخي ملزومات توليد، توليدي صورت 
نگيرد يا واحدهاي توليدي با ظرفيت پايين فعاليت 
كنن��د اما بع��د از برجام اين مش��كات تا حدودي 
برطرف ش��د. به بيان ديگر مس��ائل قب��ل از برجام 

هنوز بطور كامل رفع نشده است. 
وي با اش��اره به اينكه اين توق��ع براي مردم به 
وج��ود آمده كه بعداز برجام تمام مش��كات توليد 
رفع مي شود، گفت: متاسفانه اين انتظار ايجاد شده 

كه بعداز توافق، چالش هاي توليد حل و شاهد رونق 
باش��يم، درصورتي كه بايد ما بسترهاي الزم داخلي 
را ني��ز فراهم كنيم. در واقع تجربه ركود س��نگين 
و تورم باال موجب ش��ده رش��د صنعتي با مشكات 
عديده يي دست و پنجه نرم كند كه رفع كامل آنها 

نيازمند زمان بيشتري است. 
عض��و هيات مديره خانه صنع��ت و معدن اظهار 
كرد: بازگشتن واحدهاي توليدي ايران به بازارهاي 
بين المللي در ش��رايطي كه ما از اي��ن بازارها كنار 
گذاشته شديم بسيار مشكل است؛ چراكه به دست 
آوردن مجدد بازارهاي از دس��ت رفته، بسيار سخت 
اس��ت و بايد اعتماد از دست رفته مشتري را جلب 
كرد. شايد اگر اين بازگشت سخت نبود، به سرعت 
ش��ركت هاي ايران��ي در بازاره��اي بين المللي وارد 
مي ش��دند و فضاي از دس��ت رفته را مجدد بازپس 

مي گرفتند. 
خالقي با اش��اره به طرح تس��هيات رونق توليد 
گفت: براس��اس اين طرح در س��ال گذشته حدود 
16 الي 17هزار ميلي��ارد تومان منابع به واحدهاي 
صنعتي تزريق ش��د جهت نوسازي خطوط توليدي 
بنگاه هاي كوچك و متوس��ط تا تحولي در فناوري 

توليد ايجاد شود. 
وي با تاكيد بر اينكه بازسازي و نوسازي صنايع 
كش��ور به وي��ژه صنايع كوچك و متوس��ط يكي از 
مهم تري��ن ماموريت ه��اي پس��ابرجامي در صنايع 

كشور اس��ت، گفت: براس��اس گفته هاي مسووالن 
قرار اس��ت س��ال جاري هزار ميليارد تومان منابع 
مالي از سوي شبكه بانكي براي بازسازي و نوسازي 

واحدهاي صنعتي تزريق شود. 
عضو هيات مديره خانه صنعت و معدن عنوان كرد: 
تخصيص اين تس��هيات براي نوس��ازي و بازسازي 
فناوري واحدهاي صنعتي مي تواند تحولي بزرگي در 
بهره وري خطوط توليد و كاهش نرخ تمام شده ايجاد 
كند. البته جهت تحقق اين امر در ابتدا دولت يا وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت باي��د واحدهاي صنعتي كه 
توجيه فني و اقتصادي دارند و مي توانند توليد رقابتي 

داشته باشند را شناسايي كند. 
خالقي با اش��اره به اينكه در ح��وزه صنايع پايه 
و توليد محصوالت پايه از جمله مس، پتروش��يمي، 
فوالد و آلومينيوم به عنوان صنايع پيشران هستند، 
گفت: رشد اقتصادي ما متكي بر صنعت نفت است 
و ب��ه نوعي موتور محرك كش��ور در دس��ت نفت و 
مش��تقات آن اس��ت. باي��د توجه داش��ت وقتي كه 
موقعي��ت باالدس��تي در تامين نفت و گاز داش��ته 
باش��يم، در مذاك��رات آين��ده ب��ه عن��وان دومين 
توليدكننده نفت و نخس��تين دارن��ده ذخاير انرژي 

دنيا، دست باالتري خواهيم داشت. 
ب��ه گفته وي در رابطه با س��اير صنايع همچون 
خ��ودرو، صنع��ت س��اختمان و ل��وازم خانگي اين 
پتانسيل و ظرفيت وجود دارد تا با يك برنامه ريزي 

بلندمدت و مديريت بهينه به خودكفايي رس��يده و 
بتواند جايگزين صنايع پيشران شوند. 

وي افزود: صنعت برنامه ريزي مي خواهد و حتما 
بايد برنامه ريزي بلندمدت داشته باشد تا با تغييرات 
دولت ها و مجلس ها، اين برنامه ها تغيير پيدا نكند، 
پس برنامه بايد تداوم داش��ته باش��د. ت��ا زماني كه 
حس ما خودكفايي باش��د نه استفاده از مزيت هاي 

نسبي مان، نمي توانيم يك صنعتگر موفق باشيم. 
 عضو هيات مديره خان��ه صنعت و معدن اضافه 
ك��رد: صنعت غذا يك��ي از صنايع ديرپ��اي اقتصاد 
كشور اس��ت و جزو صنايع موفق ايران به خصوص 
در دو ده��ه گذش��ته محس��وب مي ش��ود. در واقع 
صنع��ت غذا مي تواند زنجيره ارزش افزوده از مزرعه 

تا سفره مصرف كننده را تشكيل دهد. 
وي ادامه داد: صنايع غذايي ايران معدن طايي 
اس��ت كه در صورت توجه به آن مي تواند به يكي از 
ارزآورترين صنايع كشور بدل شود، چرا كه پتانسيل 
آن وج��ود دارد و تنها باي��د از آن حمايت هاي الزم 

صورت گيرد تا بتوانيم به چنين نقطه يي برسيم. 
وي در ادام��ه به صنعت پوش��اك اش��اره كرد و 
گفت: صنعت پوشاك نيز ديگر صنعتي است كه به 
عنوان صنعت پيشران در اقتصاد كشور مطرح است 
و اگ��ر م��ورد توجه و حمايت مس��ووالن قرار گيرد 
مي تواند در بازارهاي بين المللي و منطقه يي حرفي 

براي گفتن داشته باشد. 

حضور اس��تارت آپ ها در اقتصاد ايران با سرعتي 
ب��ه مراتب بيش��تر از چيزي كه فع��االن اقتصادي 
انتظار داشتند، صورت گرفت. اين سرعت تغييرات 
به حدي بود كه بس��ياري از صنف ها عما در قبال 
آن غافلگير ش��دند و نتوانس��تند واكنشي در قبال 
آن نش��ان دهند. در چنين شرايطي عما طبيعتي 
بود كه انتظار داش��ته باشيم پاي اين استارت آپ ها 
به زودي به تش��كل ها باز شود. در مرحله اول براي 
قانوني ش��دن اين تشكل ها نياز به حضور به عنوان 
ي��ك اتحاديه صنفي ضروري بود تا بحث مجوزهاي 
اس��تارت آپي س��اماندهي ش��ود. اما اين موضوع به 
س��ختي و با كش��مكش هاي زيادي صورت گرفت. 
ام��ا در مرحله بعد اتاق بازرگاني كه متوجه اهميت 
موضوع ش��ده ب��ود به جاي تقابل با اس��تارت آپ ها 
تاش كرد با ارائه خدمات گوناگوني اقدام به جذب 
آنها كند. بر همين اس��اس پروژه هاي مختلفي براي 
همراه كردن استارت آپ ها و تشكل ها شكل گرفت. 

 حضور استارت آپ ها در عرصه بين المللي
يكي از اين پروژه ها نمايش��گاه جي تكس 2017 
از روز گذشته كار خود را در مركز تجاري دوبي در 
امارات متحده عربي آغ��از كرد و تا پايان هفته نيز 
برقرار اس��ت. در اين رويداد ب��زرگ جهاني فعاالن 
ح��وزه فناوري و كس��ب وكارهاي نوين ب��راي ارائه 
آخرين ايده ها و خاقيت هاي خود گرد هم مي آيند 

و به دنبال جذب سرمايه گذار خواهند بود. 
هيات اعزامي اتاق تهران براي حضور در رويداد 
ب��زرگ فن��اوري جي تك��س 2017 در دوب��ي كه 
متش��كل از 12 اس��تارت آپ بخش خصوصي است، 
عازم محل اين نمايشگاه در امارات شد تا توانمندي  
و ظرفيت ه��اي بخ��ش خصوصي اي��ران در حوزه 

فناوري را به معرض نمايش بگذارد. 
هومن حاجي پور، معاون كس��ب وكار و سرپرست 
هي��ات اعزامي ات��اق تهران به نمايش��گاه جي تكس 
2017 با اشاره به اهداف اتاق براي حمايت از حضور 
12 استارت آپ در اين رويداد بزرگ حوزه فناوري و 
تجاري بين المللي گفت: پاويون جمهوري اس��امي 
ايران در سال هاي 2015 و 2016 با حمايت معاونت 
علمي و فناوري رياس��ت جمهوري، وزارت فرهنگ و 
ارش��اد و صندوق نوآوري و ش��كوفايي در نمايشگاه 
جي تكس برپا شد اما اين براي نخستين  بار است كه 
اتاق تهران هم به نمايندگي از بخش خصوصي كشور 
با افتتاح يك غرفه در اين رويداد 12 اس��تارت آپ را 

به اين نمايشگاه اعزام  مي كند. 
حاجي پ��ور اف��زود: اتاق ته��ران در نمايش��گاه 
جي تك��س 2017 غرفه ي��ي گرفته ك��ه به صورت 
راي��گان در اختيار اين اس��تارت آپ ها قرار  مي گيرد 
تا آنها نس��بت به معرفي توانمندي ها و كس��ب وكار 

خود اقدام كنند. 
حاجي پور درباره روند انتخاب اس��تارت آپ هاي 
صاحب  صاحيت، جهت بهره مندي از حمايت اتاق 

تهران براي حضور در نمايش��گاه جي تكس 2017 
دوبي نيز توضيحاتي ارائه داد و گفت: روند انتخاب 
به اين صورت بود كه ابتدا طي مكاتبات گسترده يي 
با مراكز شتاب دهي كسب وكار يا تقاضاي مستقيم، 
تع��داد 56 اس��تارت آپ جه��ت حض��ور در فرآيند 
داوري، درخواست خود را به اتاق تهران ارائه دادند. 
در مرحل��ه اول غربالگ��ري نيز 25 اس��تارت آپ 
با در نظ��ر گرفتن ماك هاي مختلف��ي نظير ايده، 
عم��ر ش��روع اس��تارت آپ، س��طح بهره من��دي از 
فن��اوري و قابليت تطابق با بازار هاي جهاني از ميان 
درخواس��ت هاي رسيده پذيرفته ش��ده و به مرحله 
داوري رس��يدند و در نهايت 12 استارت آپ با راي 

هيات داوران برگزيده شدند. 
او ادامه داد: استارت آپ ها نه تنها در كشورهاي 
توسعه يافته كه در كشورهاي منطقه نيز رو به رشد 
بوده و س��رمايه گذاراني از سراس��ر جهان را به خود 
جذب كرده اند. حضور در اين رويداد، فرصت بزرگي 
براي اين استارت آپ ها و حوزه فناوري كشور است. 
معاون كس��ب وكار ات��اق تهران با اش��اره به اينكه 
بي��كاري ب��ه عن��وان يك��ي از ابرچالش ه��اي اقتصاد 
ايران معرفي  مي ش��ود، حركت به س��وي اكوسيستم 
اس��تارت آپي را براي كش��ور الزامي دانس��ت و گفت: 
جمعيت جوان و تحصيلكرده اي��ران توانمندي بااليي 
براي حضور و فعالي در كسب وكارهاي نوين دارد و بازار 

كش��ور و منطقه نيز  مي تواند به عنوان بستري مناسب 
براي رشد استارت آپ ها و كاهش نرخ بيكاري در ميان 
جوانان محسوب شود؛ مش��روط بر اينكه ريسك هاي 
اقتصادي به حداقل برسد و با بهبود فضاي كسب وكار؛ 
ترس از شكست در ميان كارآفرينان جوان كاهش يابد. 
حاجي پور با اش��اره به اينكه اتاق تهران حمايت از 
كس��ب وكار هاي نوين را در دستور كار خود قرار داده 
اس��ت، گفت: به دليل رش��د روزافزون ش��ركت هاي 
دانش بنيان، اتاق تهران در پي آن اس��ت كه به بهبود 
ش��رايط رشد اين ش��ركت ها از طريق تعامل با دولت 
و اصاح قوانين و مق��ررات اقدام كند. چراكه وظيفه 
ذاتي اتاق، حمايت از بخش خصوصي اس��ت و بخش 
خصوصي اكنون درحال تغيير شكل به كسب وكار هاي 

نوين و مبتني بر فناوري اطاعات و ارتباطات است. 

 تالش براي ادغام ساختارها
درخصوص اس��تارت آپ ها ما ب��ا اين واقعيت 
روبه رو هستيم كه از يك سو اين كسب وكارهاي 
جدي��د داراي س��اختاري مخصوص ب��ه خود و 
متفاوت از س��اختارهاي قبلي و س��نتي هستند 
و از س��وي ديگر ساختار س��نتي توانايي جذب 
اين كسب وكارها را ندارد. براي چنين موضوعي 
باي��د برنامه هايي در نظر گرفت اما تاكنون كمتر 
برنامه ي��ي در اين خصوص در نظر گرفته ش��ده 

اس��ت. براي مثال اگر يك برنامه مشخص براي 
استفاده از پتانسيل تاكسي تلفني ها وجود داشت 
مطمئنا اس��نپ منجر به ورشكستگي بسياري از 
تاكس��ي تلفني ها نمي شد و اين ساختارها با هم 

ادغام مي شدند. 
در همين راس��تا اتاق بازرگان��ي تهران اقدام 
به برنامه هايي براي حل مش��كل احتمالي كرده 
اس��ت. براين اس��اس مع��اون كس��ب و كار اتاق 
بازرگان��ي، صناي��ع، معادن و كش��اورزي تهران 
از برگزاري نخس��تين روي��داد Tech Deal در 
ات��اق تهران خبر داد. اين رويداد كه قرار اس��ت 
روز چهارش��نبه 26 مهرماه امس��ال برگزار شود، 
فرصتي اس��ت ت��ا صاحبان س��رمايه و صاحبان 
ايده ها و طرح هاي فناورانه گردهم آمده و امكان 
همكاري ، مش��اركت و س��رمايه گذاري در حوزه 

فناوري را بررسي كنند. 
به گزارش رواب��ط عمومي اتاق تهران، هومن 
حاجي پور با بيان اينكه اين رويداد با مش��اركت 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، مركز 
فن بازار ملي ايران، شركت توسعه ارتباطات بازار 
شريف و اتاق بازرگاني تهران برپا مي شود، افزود: 
در اين رويداد، سرمايه گذاران و صاحبان صنايع 
با جديدتري��ن فناوري هاي دانش بنيان مرتبط با 
حوزه كاري خود آشنا مي شوند. به گفته وي، در 

اين رويداد فناوران و صاحبان طرح هاي نوآورانه، 
كارآفرين��ان، صنعتگران و مديران تش��كل هاي 
اقتصادي و صنعتي، بنگاه هاي س��رمايه گذاري و 
مش��تريان طرح هاي خاقانه و اختراعات حضور 
دارند. حاجي پور افزود: در اين گردهمايي، هيات 
داوراني متش��كل از خبرگان صنايع مختلف نيز 
حض��ور دارند و به ارزيابي طرح ه��اي فناورانه و 

راستي آزمايي آن خواهند پرداخت. 
معاون كسب وكار اتاق تهران با اشاره به اينكه 
 Tech در نخس��تين دوره از سلسله رويدادهاي
Deal دو پن��ل تخصصي با موض��وع تجهيزات 
پزشكي و نيز نانوفناوري و زيست فناوري برگزار 
مي شود، تصريح كرد كه مديران تشكل هاي اين 
دو حوزه در پانل ها حضور فعاالنه خواهند داشت. 

 آينده پژوهي استارت آپي
مس��يري كه امروز براي اس��تارت آپ ها آغاز 
ش��ده در آينده ب��ه بس��ياري از صنف ها خواهد 
رس��يد. در 2سال گذش��ته اكثر اس��تارت آپ ها 
درباره كس��ب وكارهاي س��اده و ابتدايي بوده اما 
به نظر مي رس��د در آينده نزديك ش��اهد حضور 
اس��تارت آپ ها در مراح��ل جدي ت��ري خواهيم 
بود. در سال هاي گذش��ته به خصوص در بخش 
خدمات در كش��ور ما اس��تارت آپ هاي متعددي 
راه اندازي ش��ده اند كه هر روز به هزاران مشتري 
خ��ود در رقابت با ديگران خدمات ارائه مي كنند 
ول��ي متاس��فانه تاكن��ون در حوزه كش��اورزي 
اس��تارت آپ هاي موفق��ي ش��كل نگرفته ان��د و 

راه اندازي نشده اند. 
اس��تارت آپ هايي كه بتوانن��د به خصوص در 
بخش فروش محصوالت كش��اورزي، دامپروري 
و... فعاليت كنند و بتوانند خدمات به مش��تريان 
ارائ��ه دهند و در نهايت به توس��عه و پيش��رفت 

كشاورزي ايران منجر شوند. 
در واق��ع آنچه تاكنون در حوزه كش��اورزي و 
فعاليت هاي خاقانه و استارت آپي رخ داده است 
تنها محدود به برگزاري چند دوره اس��تارت آپ 
ويكند در اين حوزه مي ش��ود كه در ش��هرهايي 
مانند تبريز، گرگان و ش��يراز برگزار شده اند ولي 
ايده هاي مطرح ش��ده در آنها نيز هنوز به مرحله 
اجراي��ي نرس��يده اند يا آنچنان كه بايد و ش��ايد 

مورد توجه قرار نگرفته اند. 
همچنين در بحث هاي مالي و بيمه يي در حد 
ابتدايي شاهد استارت آپ هايي هستيم اما به نظر 
مي رس��د جاي كار جدي ت��ري در اين خصوص 
وجود دارد. بر همين اساس احتماال يك تحقيق 
آينده پژوه��ي مي تواند اطاعات بس��يار مفيدي 
درباره اس��تارت آپ هاي آتي به اي��ران بدهد اما 
س��وال اساسي اين اس��ت كه چه برنامه يي براي 
همگرايي اين تحوالت با كسب وكارهاي فعلي در 

دستوركار است؟

ج��ذب منابع مالي خارج��ي در انواع و اش��كال گوناگون از 
اولويت ه��اي غالب كش��ورهاي جهان بوده و ب��ه يكي از پيش 
نيازهاي دستيابي به اهداف توس��عه يي آنها بدل گرديده است. 
تن��وع و آثار اجتماع��ي روش هاي تامين منابع مالي در كش��ور 
ميزبان سبب شده كه كشورها در كنار تمركز بر كميت سرمايه 
خارج��ي ب��ه كيفيت آن نيز توج��ه كنند. در مي��ان روش هاي 
مختل��ف تامين، روش س��رمايه گذاري مس��تقيم خارجي يكي 
از كارآمدتري��ن روش هاس��ت. با اين وجود ب��ه خصوص پس از 
انعق��اد ق��رارداد تامي��ن مالي خارج��ي با چند كش��ور خارجي 
نقدهايي به اين روش تامين مالي وارد ش��ده اس��ت. قدير قيافه 
عضو هيات مديره كنفدراس��يون صادرات اي��ران در گفت وگو با 
اگزيم ني��وز در م��ورد نقد ه��اي وارده به اش��كال مختلف جذب 
منابع مالي خارجي و مزاياي آن براي اقتصاد كش��ور گفت: بايد 
پذيرفت كه مبادله و تبادل دو س��ر يك طيف هستند كه شامل 
واردات و صادرات است. در واقع امروز در هيچ جاي دنيا اقتصاد 

موفقي را نمي توان ديد كه از سرمايه گذاري خارجي، ريفاينانس 
يا فاينانس خارجي استفاده نكرده باشد. 

قيافه تاكيد كرد: اگر واردات براي تامين كاالهاي واسطه يي، 
مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز اقتصاد يك كشور مورد استفاده 
قرار بگيرد يقينا براي اقتصاد آن كشور مفيد و تاثيرگذار خواهد 

بود و توليد ناخالص ملي كشور را افزايش خواهد داد. 
 عضو هيات مديره كنفدراس��يون صادرات خاطرنش��ان كرد: 
بخش��ي از فاينانس ها در قالب اعتبار خريدار است و صرفا براي 
واردات اس��تفاده دارد و در حقيقت كش��ور فروشنده با اعطاي 
اي��ن اعتبار براي ما امكان خريد از توليدات كش��ور خود فراهم 
مي كن��د. چند بانك عامل در داخل كش��ور مقص��د ريفاينانس 
انتخاب مي ش��وند و مسووليت پيدا مي كنند كه اعتبار ياد شده 
را ب��راي خريد موارد اولي��ه، تجهيزات و كاالي واس��طه يي در 
اختي��ار خريداران ق��رار دهد.  وي در ادام��ه گفت: برخي ديگر 
از قرارداده��اي فاينانس براي اجراي برخ��ي پروژه و طرح هاي 

اقتصادي اس��ت كه تاكنون بخش عمده يي از اين دس��ت منابع 
ص��رف پروژه هاي عمراني از جمله احداث ني��روگاه حرارتي در 

بندرعباس و نيروگاه زغال سنگي طبس شده است. 
قدير قيافه اذعان داش��ت: فاينانس ه��اي بلندمدت 5 تا 10 
س��اله و گاه تا 15 س��ال براي اين طرح ها در نظر گرفته ش��ده 
كه از نرخ هاي بين المللي مناس��بي ني��ز برخوردارند. ترديد در 
استفاده از فاينانس كوتاه مدت منطقي است چرا كه غالبا صرف 
كاالي مصرفي ش��ده و در طرح هاي بزرگ و مدت دار اس��تفاده 
ن��دارد و احتمال هدررف��ت آن وج��ود دارد و در نهايت به نفع 

اقتصاد ما نيست. 
 وي افزود: جذب منابع خارجي جدا از امتيازاتي كه ذكر شد 
خبر خوش��ي در حوزه تعامات مالي بين المللي است. چرا كه تا 
پيش از اين ما در انتقال پول هايي كه متعلق به خودمان بود نيز 
مش��كل داشتيم. اين يك نشانه مثبت در بهبود مراودات مالي و 

بانكي بين المللي در ايران است. 
قيافه با تاكيد بر اهميت مديريت صحيح اين منابع در حصول 
نتيجه مطلوب گفت: با وجود همه امتيازات ذكر شده اين منابع 
براي كش��ور يك تعهد محسوب مي شود و دريافت كنندگان آن 
بايد با درايت و دقت كامل پروژه هاي مربوطه را مديريت كنند. 
هرچند دريافت اين منابع كشور را بدهكار مي كند اما در مقابل 

در كشور شاهد ايجاد ارزش افزوده خواهيم بود. 

قدي��ر قيافه تاكي��د كرد: اگ��ر بتوانيم برنامه ري��زي دقيق و 
مناس��بي در بهره برداري از اين منابع داشته باشيم؛ بي شك در 
توسعه صادرات، افزايش حجم صادرات و ظرفيت هاي صادراتي 
موفق خواهيم بود. نرخ اين منابع مناسب و به نفع اقتصاد است 
به شرطي كه بانك هاي عامل در مسير اعطاي تسهيات هزينه 
به آن اضافه نكنند و حداقل كارمزد را براي آن در نظر بگيرند. 
وي در ادام��ه ب��ه موضوع هجينگ ارزي اش��اره كرد و گفت: 
موضوع پراهميت در اين ميان بحث هجينگ ارز است. اين دغدغه 
براي فعاالن اقتصادي وجود دارد كه افزايش ناگهاني نرخ ارز آنها 
را در موعد بازپرداخت دچار خسران كند. اتفاقي كه سال ها قبل 
براي استفاده كنندگان از حساب ذخيره ارزي افتاد و با گذشت 15 

سال هنوز درگير مشكات ناشي از آن هستند. 
قيافه خاطرنش��ان ك��رد: بانك ها براي جلوگي��ري از چنين 
مس��اله يي باي��د وام ه��اي دريافتي را ه��ج يا تح��ت بيمه قرار 
دهند. ت��ا در صورت افزايش ناگهاني نرخ ارز خس��ارتي متوجه 
اس��تفاده كنندگان از تس��هيات ارزي خارجي نگ��ردد. به ويژه 
اينكه واحدهاي صنعتي تا رسيدن به سوددهي چند سال زمان 
نياز دارند و تجربه يي كه در كش��ور با آن روبه رو بوده ايم نش��ان 
مي دهد كه امكان افزايش ناگهاني و جهش خيره كننده ارز دور 
از انتظار نيس��ت و بايد با پيش��گيري و احتياط از وقوع زيان در 

اين حوزه جلوگيري كرد. 

 عضو هيات مديره كنفدراسيون صادرات ايران خبر داد

چالش هاي هجينگ ارز در فاينانس خارجي
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7  جهان

مجازاتبيشازيكميليون
مقامچينيبهجرمفساد

مذاكراتبرگزيتيمحرمانه
اتحاديهاروپاباكوربين

زمزمههايتعليقخودمختاري
كاتالونياازطرفاسپانيا

گروه جهان  
مقام هاي اتحاديه اروپا در بحبوحه نگراني ها درباره سقوط دولت ترزا مي  پيش 
از خ��روج بريتانيا از اين نهاد با جرمي كوربين، رهب��ر حزب كارگر درباره برگزيت 
مذاكرات محرمانه يي داش��ته اند. به گزارش روزنامه ديلي ميل، مذاكره كنندگاني از 
بروكسل در هفته هاي اخير با جرمي كوربين و نيز كر استارمر، وزير برگزيت دولت 
سايه، ديدار و گفت وگو داشتند. آنها به دنبال دريافت  تضمين هايي از كوربين بودند 
تا در صورت به قدرت رس��يدن او پيش از خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا در س��ال 
۲۰۱۹ اين مقام به وعده هاي محافظه كاران عمل كند. به گفته منابع مطلع از زمان 
برگزاري انتخابات پارلماني در ماه ژوئن كه حزب محافظه كار ترزا مي  بيش از ده ها 
كرسي خود را در سراسر اين كشور از دست داد، تغيير چشمگير تمايالت به حزب 
كارگر در بروكس��ل ديده مي شود. مقام هاي ارش��د اتحاديه اروپا نگران هستند در 
صورت تغيير دولت در بريتانيا، مذاكرات آتي با ترزا مي  در ۱۹ اكتبر بي معنا شود. 
يك منبع مطلع به ديلي تلگراف گفت:»به تدريج بروكسل كوربين را جدي مي گيرد. 
او در طول همه پرسي و بعد از آن در امور اروپايي به  شدت مرموز بود؛ مردم دقيقا 
نمي دانس��تند كه او چه مي خواهد و چه فكري مي كند اما اين روند درحال تغيير 
اس��ت.«جنگ داخلي محافظه كاران پس از كنفرانس حزب ترزا مي  در منچستر با 
يك س��ري بدشانسي هاي وي همچون س��رفه هاي مداوم او، افتادن يكي از حروف 
شعار وي از روي سن و حضور يك كمدين و دادن نامه تسويه  حساب به نخست وزير 
تشديد شد. همين امر سبب شد تا ترزا مي  در مقابل چالش هاي رهبري آغاز شده 
پس از انتخابات پارلماني، آسيب پذيرتر شود و با وجود يك كودتاي ناموفق در اوايل 
همين هفته مكررا تكرار كند كه از »حمايت كامل« وزراي كابينه دولت برخوردار 
اس��ت. چندي قبل بوريس جانس��ون، وزير خارجه بريتانيا در اقدامي آشكار قدرت 
ترزا مي  را به چالش كشيد و در گفت وگو با روزنامه »سان« خطوط قرمز جديدي 
درباره برگزيت ترسيم كرد. نظرسنجي جديد يوگاو نشان مي دهد، جانسون اكنون 
در ميان ساير اعضاي حزب محافظه كار از محبوبيت بيشتري براي تصدي رهبري 

حزب برخوردار است. 

گروه جهان  
ديدبان مبارزه با فس��اد چين از مجارات ۱.34 ميليون نفر از مقامات دون  پايه 
اين كش��ور در راس��تاي اجراي برنامه مبارزه با فساد و اختالس شي جين پينگ، 

رييس جمهوري اين كشور، از سال ۲۰۱3 تاكنون خبر داد. 
رويترز به نقل از كميس��يون مركزي بازرسي انضباطي گزارش داد، آمار اعالم 
ش��ده از مجازات ش��دگان به جرم اختالس از سال ۲۰۱3 تاكنون ۶4۸هزار نفر از 
مقامات در سطح روستايي را شامل مي شود كه جرم اكثر آنها مربوط به فسادهاي 
كوچك بوده است. در حالي كه بسياري از برنامه هاي مبارزه با اختالس، مقامات 
روستايي و شهرستاني چين را هدف قرار داده است، چندين شخصيت عالي رتبه 
اين كشور نيز در پي همين تحقيقات از سمت خود بركنار شده اند. در ماه آگوست، 
ريي��س هيات مبارزه با اختالس وزارت دارايي چين، خود به اتهام اختالس مورد 
بازجويي قرار گرفت. در ماه سپتامبر يك افسر ارشد ارتش كه در كميسيون نظامي 
مركزي چين حضور دارد در پي اتهاماتي مرتبط با فساد دستگير و بازجويي شد. 
كميسيون نظامي مركزي چين، نهادي قدرتمند است كه به طور مستقيم تحت 
نظارت رييس جمهوري اين كش��ور فعاليت مي كند. كميس��يون مركزي بازرسي 
انضباطي چين اظهار كرد، ۱۵۵ هزار دفتر حزبي در سطح كشوري، از ماه آگوست 
از سيستم اداره مبني بر مبارزه با فساد پيروي مي كنند كه اين آمار، ۹4.۸ درصد 

از كل دفاتر و ادارات چين را تشكيل مي دهد. 
رييس جمهوري چين كه براي كنفرانس بزرگ رهبري حزب كمونيس��ت در 
اواخر ماه جاري آماده مي ش��ود، براي مقابله با فس��اد همه مقامات از عالي رتبه تا 
دون پاي��ه كه آنان را »ببرها و مگس ها« خوان��ده، يك كمپين مبارزه با اختالس 
تشكيل داده است. مبارزه با اختالس، اولويت اصلي سياست هاي شي جين پينگ در 
دوره پنج ساله رياست جمهوري  وي بوده است. نوزدهمين كنگره حزب كمونيست 
در اواخر ماه جاري برگزار مي شود. اين كنگره يك رويداد رهبري است كه هر پنج 
سال برگزار ش��ده و پيش بيني مي شود شي جين پينگ از ان براي تحكيم قدرت 

خود استفاده كند و جايگاه سياسي خود را ارتقا دهد. 

گروه جهان  
ماريانو راخوي، نخس��ت وزير اسپانيا گفته در صورت ادامه فعاليت ها و سخنان 
رهبران منطقه كاتالونيا در پيوند با دستيابي به استقالل، احتمال تعليق و برچيدن 
حق خودمختاري اين منطقه را رد نمي كند. راخوي در مصاحبه يي با روزنامه »ال 
پايس« در پاس��خ به پرسش��ي در ارتباط با به كار گيري احتمالي بخشي از قانون 
اساس��ي براي تعليق خودمختاري كاتالونيا گفته اس��ت»من هيچ گزينه يي را رد 
نمي كن��م ولي بايد همه  چيز را در زمان خودش انجام دهم… مايل هس��تم كه 
تهديدها در مورد اعالم استقالل از طرف منطقه كاتالونيا هر چه  زودتر متوقف شود. 
نخست وزير اسپانيا گفته، بهترين وضعيت اين است كه مادريد مجبور نباشد 
دس��ت به انتخاب گزينه هاي شديد بزند. پيش از اين نيز وزير دادگستري اسپانيا 
گفته بود در صورتي كه پارلمان كاتالونيا استقالل اين منطقه را اعالم كند، دولت 
مركزي اين كشور مي تواند با استفاده از حقي تعيين  شده در قانون اساسي، فعاليت 
دولت منطقه يي را به حال تعليق درآورد. اين گفته ها اش��اره به ماده ۱۵۵ قانون 
اساس��ي اسپانيا دارد كه بر پايه آن دولت مركزي مي تواند اختيارات خودمختاري 
كاتالوني��ا را به حال تعليق درآورد. اين واكنش ها در كنار تظاهرات، هش��دارها و 
تهديدهاي دو طرف طي هفته هاي گذش��ته و در پيوند با همه پرسي در كاتالونيا 
صورت گرفته اند. همه پرسي استقالل با وجود مخالفت شديد مادريد انجام شد و 
رهبران منطقه كاتالونيا گفته اند بيش از 4۰درصد از واجدان شرايط در آن شركت 
كرده و ۹۰درصد از آنها خواستار جدايي از اسپانيا شده اند. دولت مركزي اسپانيا با 
استناد به قانون اساسي آن كشور، كه در پي مرگ ژنرال فرانكو واپسين ديكتاتور 
اسپانيا در سال ۱۹۷۸ميالدي به تصويب رسيد، مي گويد اين همه پرسي غيرقانوني 
است. ماريانو راخوي پيش از اين نيز به كارلوس پوجدمون، رييس منطقه خومختار 
كاتالونيا هشدار داده بود براي پرهيز از شر و اتفاقات ناگوار بزرگ تر برنامه ريزي هاي 
خود براي اعالم استقالل يك جانبه را متوقف كند. پوجدمون كه گفته، ترسي از 
بازداشت و زنداني  شدن ندارد و اعالم كرده اين منطقه در روزهاي آينده)احتماال 

سه شنبه( اعالم استقالل خواهد كرد. 

 چشم انداز مبهم
جنگ ۱۷ساله

گ�روه جه�ان    ۱۷ س��ال پي��ش در چني��ن روزهايي 
)هفت��م اكتبر( اياالت متح��ده به مواضع القاع��ده و طالبان 
در افغانس��تان حمله كرد. حمله ب��ه طالبان كه در آن زمان 
 ب��ر افغانس��تان حكوم��ت مي كردند، در پاس��خ به حمالت

۱۱ س��پتامبر صورت گرف��ت. در آن زمان رهبران و اعضاي 
القاع��ده با مالعم��ر رهبر طالبان، بيعت ك��رده بودند و اين 
نشان مي داد كه مالعمر و القاعده به  لحاظ اعتقادي تفاوتي 
نداش��تند. ب��ا اين ح��ال روايت هاي متعدد نش��ان مي دهد 
كه مالعمر پيش از ۱۱ س��پتامبر نمي دانس��ته كه القاعده 
قصد حمله گس��ترده به امريكا را دارد. يك روايت مش��هور 
مي گوي��د كه او به س��ران القاعده گفته بود كه بهتر اس��ت 
به اس��راييل حمله كنند، نه امريكا. برمبناي همين روايت، 
مالعم��ر به القاع��ده گفته بود كه اگر ب��ه امريكا هم حمله 
مي كنند، نبايد حمله چنان گس��ترده باشد كه واشنگتن را 
 وادار ب��ه واكن��ش نظامي كند. با اين ح��ال پس از حمالت

 ۱۱ س��پتامبر مالعم��ر تصميم گرف��ت از القاعده حمايت 
كن��د. پ��س از حمل��ه ب��ه افغانس��تان، اولويت واش��نگتن 
بازداش��ت رهب��ران القاع��ده ب��ود. امري��كا در آن زم��ان 
كاب��وس تك��رار  از  مي خواس��ت  انتقام گي��ري  كن��ار   در 

 ۱۱ س��پتامبر جلوگيري كند. تمام رهبران القاعده پس از 
س��قوط طالبان فرار كردند. القاعده كه پيش از ۱۱سپتامبر، 
ش��بكه حمايتي نيرومندي در پاكس��تان داشت، موفق شد 
براي رهبرانش در كراچي، راولپندي، كويته، پيشاور و الهور 
پوشش حمايتي درست كند؛ اما طالبان با پوشش حمايتي 
اس��الم آباد دوباره به ميدان نبرد افغانستان بازگشت. سقوط 
طالب��ان براي امريكايي ها يك پيروزي بزرگ نظامي بود، اما 
حكومت جانش��ين طالبان و حامد كرزاي موفق نشدند اين 
پي��روزي نظامي را به پيروزي سياس��ي و اجتماعي تبديل 
كنند. ضعف حامد كرزاي در بس��يج گس��ترده روستاييان 
واليات جنوب غربي، حمايت اس��تراتژيك ارتش پاكس��تان 
از طالب��ان و حضور محدود نظامي امريكا در افغانس��تان و 
گرفتاري آن كش��ور در عراق، سبب شد كه شورش طالبان، 
روزبه روز گسترده شود. حضور گسترده  نظامي و منابع كافي 
امريكا هم نتوانست شورش طالبان را آن طوري كه بايد، مهار 
كند. حال دونالد ترامپ اس��تراتژي متفاوتي در پيش گرفته 
است. براساس اين استراتژي نيرو هاي امريكايي از نيروهاي 
داخلي افغانستان حمايت استراتژيك مي كنند، پاكستان زير 
فش��ار بيش��تر قرار مي گيرد و هيچ نوع جدول زماني براي 
خروج اعالم نمي ش��ود. اما حكومت كنوني اياالت متحده به 
لحاظ سياس��ي و مالي در موقعيتي نيس��ت كه مثل س��ال 
۲۰۱۰، صد هزار نيروي امريكايي در افغانستان مستقر كند. 
هدف استراتژي كنوني اياالت متحده اين است كه طالبان از 
پيروزي نظامي نااميد شوند و به مذاكره روي بياورند. به نظر 

نمي رسد كه اين اتفاق به اين زودي ها بيفتد. 
منبع: روزنامه هشت صبح افغانستان

 برگزاري سمپوزيوم
كودتاي ۱۵ جوالي در تركيه

تركيه ميزبان سمپوزيوم بين المللي درباره كودتاي 
۱۵ جوالي ۲۰۱۶ اس��ت. به گزارش آناتولي، اس��اتيد 
دانش��گاه و چهره هاي دانشگاهي از دست كم 3۰ كشور 
جهان در س��مپوزيوم بين المللي كودت��اي ۱۵جوالي 
۲۰۱۶؛ تاثيرات جهاني، رس��انه و دموكراس��ي كه قرار 
اس��ت روزهاي ۲۶ ت��ا ۲۸ اكتب��ر در كوجائلي تركيه 
برگزار شود، ش��ركت مي كنند. براس��اس بيانيه صادر 
ش��ده از س��وي برگزار كنن��دگان اين س��مپوزيوم اين 
نشس��ت جامع ترين نشست روشنفكران با حضور افراد 
آكادميك در سراسر جهان برگزار مي شود. در اين ميان 
كشورهايي از جمله ش��يلي، آرژانتين و كلمبيا حضور 
دارند. در كودتاي س��ال گذشته بيش از ۲۶۰نفر كشته 
و صدها نفر زخمي ش��دند. دولت آنكارا فتح اهلل گولن، 
روحاني در تبعيد و مخالف دولت تركيه و افراد وابسته 
به وي را متهم اصلي اين كودتا مي داند. تاكنون هزاران 
نفر در دوران پساكودتا بازداشت يا از كار خود تعليق و 

اخراج شده اند. هنوز روند بازداشت ها ادامه دارد. 

ورود نخستين بالگردهاي 
امريكايي به افغانستان 

افغانستان رسما چهار فروند بالگرد بلك هاوك امريكا 
را وارد ناوگان هوايي خود كرد كه گفته شده براي تقويت 
قدرت ارتش در مقابله با ش��به نظاميان ضروري است. به 
گزارش حريت، امريكا ق��ول داده تا ۲۰۲3 ميالدي ۱۵۹ 
هواپيم��اي ترابري و بالگ��رد ش��امل ۱۱۹ فروند بالگرد 
بلك هاوك UH۶۰ را به افغانستان تحويل دهد. نخستين 
فروند از اين بالگردها ماه گذش��ته وارد قندهار شدند. ناتو 
اعالم كرده اين بالگردها توانايي نيروي هوايي افغانستان را 

براي مقابله با شبه نظاميان افزايش مي دهند. 

گفت وگوي روساي جمهور 
تركيه و آذربايجان

رييس جمه��ور تركي��ه در تم��اس تلفن��ي ب��ا همتاي 
آذربايجاني اش درباره مسائل منطقه گفت وگو و تبادل نظر 
كردند. به گزارش روزنامه يني شفق، رجب طيب اردوغان، 
رييس جمهور تركيه در تماس تلفني با الهام علي اف، همتاي 
آذربايجان��ي اش درباره مس��ائل منطقه و رواب��ط دوجانبه 
گفت وگو و تبادل نظر كردند. براساس اعالم منابع مطلع در 
دفتر رياست جمهوري طي اين تماس تلفني مقدمات سفر 
رييس جمهور تركيه به جمهوري آذربايجان كه در ماه اكتبر 

قرار است، انجام شود مورد تبادل نظر قرار گرفت. 

تعقيب ۱00 اروپايي داعشي 
در عراق 

دست كم ۱۰۰ اروپايي كه به داعش پيوسته اند در عراق 
تحت پيگرد قرار دارند و اكثرش��ان با اعدام روبه رو هستند. 
به نوشته نيويورك تايمز، افرادي از روسيه، جمهوري چچن 
و آس��ياي ميانه نيز در ميان افرادي هس��تند كه به داعش 
در عراق پيوس��ته اند. زماني كه داعش در ۲۰۱4 در س��وريه 
و عراق گسترش يافت، شبه نظامياني از سراسر جهان براي 
داعش سالح به دست گرفتند و عضو آن شدند. شبه نظاميان 
انگليسي از جمله محمد اموازي معروف به »جان جهادي« 
در ميان ش��به نظاميان اروپايي هس��تند كه در عراق فعال 

بودند. جان در ۲۰۱۵ در رقه كشته شد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

طرح اصالح مالياتي هند در آستانه انتخابات دستخوش تغيير شد

عقبنشيني»مودي«ازجاهطلبياقتصادي

اخبار ضد و نقيض درباره عمليات بزرگ تركيه در شمال سوريه 

اردوغان در ادلب به دنبال چيست؟
گروه جهان  

چند س��اعت پس از انتشار خبر ورود تجهيزات 
نظام��ي تركيه ب��ه ادلب س��وريه، برخ��ي منابع از 
درگي��ري و تب��ادل آتش مي��ان گروه تروريس��تي 
تحريرالش��ام )جبهه نصرت س��ابق( و ارتش تركيه 
خبر داده اند. اين در حالي است كه برخي رسانه هاي 
تركي��ه با رد گزارش ها مبني بر آغاز عمليات بزرگ 
نظامي كشورش��ان در شمال س��وريه نوشته اند كه 
نيروهاي تركيه در مرز ادلب مس��تقر شده اند و تنها 
پنج گلوله توپ در حمايت از »ارتش آزاد س��وريه« 
)مخالفان مسلح دولت بش��ار اسد( به خاك سوريه 
ش��ليك ش��ده و خبر ورود نيروهاي تركيه به خاك 

سوريه از غرب ادلب نادرست است. 
رس��انه هاي تركيه در ش��رايطي آغ��از عمليات 
تركيه در ش��مال سوريه را رد كرده اند كه رويترز به 
نقل از شاهدان عيني گزارش داده تجهيزات نظامي 

تركيه وارد ادلب سوريه شده اند. 
تركيه آگوس��ت ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۷ عمليات 
نظامي را در ش��مال سوريه براي مبارزه با داعش و 
كرده��ا ب��ه راه انداخت. پس از پاي��ان اين عمليات 
تركيه آمادگي خ��ود را براي انجام عمليات ديگري 
در سوريه اعالم و تاكيد كرده كه هرگز اجازه ايجاد 
گذرگاه تروريستي در مرزهايش را نخواهد داد. حال 
ديد بان حقوق بشر سوريه نيز اعالم كرده بلدوزرهاي 
ارتش تركيه بخش هايي از ديوار امنيتي را كه آنكارا 

در مرز با سوريه ساخته بود، منهدم كرده است. 
هيات تحريرالشام كنترل بخش اعظم ادلب را در 
دست دارد. جبهه فتح الشام )جبهه النصرت سابق( 
و وابس��ته به القاعده از مهم تري��ن گروه هاي هيات 
تحريرالش��ام محس��وب مي ش��ود. ادلب جزو چهار 
منطقه كاهش تنش در س��وريه است. ۱۵سپتامبر 
روس��يه و ايران، هم پيمانان نظام س��وريه و تركيه 
اع��الم كردند كه نيروهاي حاف��ظ صلح را در ادلب 
مستقر خواهند كرد. به اعتقاد ناظران، طرح مناطق 
كاهش تنش مي تواند راه را روي برقراري آتش بس 

دايم در سوريه هموار كند. 
خبرگ��زاري آناتول��ي ش��نبه گ��زارش داد ك��ه 
كماندوها و تجهيزات نظامي تركيه در مرز با سوريه 
مستقر شده اند. در اين گزارش آمده كه ۵۰۰نيروي 
ارتش آزاد س��وريه نيز از مرزهاي تركيه به س��مت 
ادلب حرك��ت كرده ان��د. اين خبرگ��زاري پيش از 
انتش��ار خبر درگيري هاي پراكنده ارتش تركيه در 
شمال سوريه نوشته بود: »تحركات ارتش تركيه در 
ادلب ش��بيه عمليات نظامي نخواهد بود بلكه صرفا 
استقرار است. ورود به درگيري با نيروهاي سوريه يا 
نيروهاي محلي طي مستقر شدن يا بعد از آن جزو 
اهداف ارتش تركيه نيس��ت. ارت��ش تركيه با هدف 
تضمين ادامه آتش بس ايس��ت هاي بازرس��ي را در 

شهر ادلب ايجاد خواهد كرد.«
روزنامه استار تركيه نيز نوشته كه در قالب توافقنامه 

»آستانه ۶« در قزاقستان نيروهاي نظامي تركيه يي در 
۱4 نقطه ادلب به مدت ۶ماه مستقر مي شوند. 

بنا بر گزارش ها، تركيه و روسيه در ماه هاي گذشته 
اختالفاتشان را با هدف رسيدن به توافق حل وفصل در 
سوريه كنار گذاشته اند. والديمير پوتين، رييس جمهور 
روس��يه و رجب طيب اردوغان در پايان ديدارشان با 
افزايش تالش ها براي ايجاد مناطق امن در ادلب توافق 
كردند. درباره تقس��يم نقش ها، اردوغان گفته اس��ت 
كه روسيه مس��ووليت تماس و ارتباط با نظام سوريه 
را برعه��ده دارد و تركيه اقداماتي در زمينه هاي ديگر 
اتخاذ خواهد كرد. رجب طيب اردوغان رييس جمهوري 
تركيه ش��نبه نيز با اعالم خبر عمليات بزرگ نظامي 
كشورش در ادلب گفته بود: »در حال حاضر عمليات 
گس��ترده يي در ادلب سوريه آغاز شده و اين عمليات 
ادامه خواهد داش��ت. ما هرگز اجازه نخواهيم داد كه 
گذرگاهي تروريستي در امتداد مرز ما با سوريه ايجاد 
شود. ما پس از عمليات نظامي ادلب به اقدامات نظامي 

ديگري دست خواهيم زد.«
روزنام��ه يني ش��فق تركي��ه نزديك ب��ه دولت 
اردوغان اهداف عمليات در ادلب را به 4بخش كلي 
تقسيم كرده اس��ت: بازگرداندن امنيت به مرزهاي 
تركيه و س��وريه و حفظ اين امني��ت، جلوگيري از 
قدرت گيري گروه هايي كه مخالف تركيه هس��تند، 
جلوگيري از مهاجرت اهال��ي ادلب به داخل خاك 
تركيه و جلوگيري از دس��تيابي نيروهاي پ ك ك و 

يگان هاي مدافع خلق )كردهاي س��وريه(  به درياي 
مديترانه. 

تركيه در توجيه عمليات نظامي در ادلب س��وريه 
اعالم ك��رده كه »اين منطقه در ط��ول درگيري هاي 
داخلي س��وريه يكي از پرخش��ونت ترين مناطق اين 
كش��ور بوده، به پناهگاه ميليون ها نفر تبديل شده و 
در صورت عدم محافظت از آتش بس ايجاد ش��ده در 
آن با موج جديد درگيري ها روبه رو خواهد ش��د و اين 
به معناي روانه ش��دن ميليون ه��ا آواره از اين منطقه 
به س��وي تركيه خواهد بود.« در حال حاضر بيش از 
۲ميليون و 4۰۰ هزار بومي و يك ميليون و 3۰۰هزار 
مهاج��ر غيربوم��ي در ادلب حضور دارن��د. در همين 
حال آناتولي يك شنبه )ديروز( به نقل از سخنگوي 

وزارت دف��اع امريكا گزارش داده كه واش��نگتن از 
انتقال س��ربازان نيروهاي مس��لح تركيه به اس��تان 
ادل��ب س��وريه حمايت مي كن��د. در اي��ن گزارش 
آم��ده كه اريك پاهون س��خنگوي مي��ز خاورميانه 
پنتاگون در پاس��خ مكتوب به آناتولي درباره توافق 
تركيه، روس��يه و ايران بر سر اس��تان ادلب سوريه 
گفت��ه اس��ت: »از تالش هاي تركي��ه، متحدمان در 
نات��و ب��راي محافظ��ت از مرزهاي خود، مب��ارزه با 
تروريسم و همچنين مقابله با گروه هاي تروريستي 
كه تالش مي كنن��د موانعي براي ايجاد مناطق امن 
تشكيل بدهند، حمايت مي كنيم.« بينالي ييلديريم 
نخس��ت وزير تركيه نيز يك ش��نبه تاكيد كرده كه 

آنكارا در عمليات ادلب با مسكو هماهنگ است. 

گروه جهان   
پ��س از تغيير رويكرد دولت هن��د در زمينه 
اصالح��ات ماليات��ي در ت��الش ب��راي مقابله با 
انتقادهاي فزاينده در آستانه يك سري انتخابات 
مهم محلي، ناراندرا مودي، نخست وزير اين كشور 
به تجار »جش��ن ديوالي زودهنگام« يا به عبارت 
ديگر نوس��ازي قوانين مالياتي را وعده داد. اوايل 
امسال با پيروزي غيرمنتظره حزب بهاراتيا جاناتا 
در ايالت »اوترپرادش« با وجود برنامه نامحبوب 
حذف پول نقد از چرخه اقتصادي كش��ور به نظر 
مي رسيد كه هيچ چيزي س��د راه نارندرا مودي 
نخواهد ش��د. اما اكنون ش��رايط متفاوت اس��ت 
و ب��ه نظر مي رس��د كه عجله نخس��ت وزير براي 
اصالح��ات به عامل شكس��ت وي تبديل خواهد 
ش��د. طرح حذف پول نقد كه براي مقابله با بازار 
س��ياه و فرارهاي مالياتي اجرايي ش��د، ش��رايط 
زندگي را براي ميليون ه��ا هندي و تجارت هاي 
كوچك مش��كل كرد و با وجود گذشت چندين 
م��اه از اج��راي اين طرح، كاب��وس مردمان هند 
هن��وز ادام��ه دارد؛ مردماني ك��ه پيش تر تنها از 
پول نقد اس��تفاده مي كردند و از كنار بانك ها رد 
نمي ش��دند اكنون مجبورند ساعت هاي طوالني 
را در صف ه��اي طوي��ل در مقابل دس��تگاه هاي 
خودپ��رداز بگذرانند. پس از آن هم درس��ت در 
زماني كه هندي سعي داشتند خود را با شرايط 
وفق دهند، دولت برنامه موس��وم به ماليات كاال 
و خدمات را اجرايي كرد. اما انتقادهاي گسترده 
و اختالفات در حزب حاكم س��بب شد، قوانيني 
كه با هدف س��اماندهي تج��ارت و مقابله با فرار 
ماليات��ي در نظر گرفته ش��ده بودن��د، تنها 3ماه 
پس از اجرايي ش��دن دستخوش تغييرات شوند. 
اگرچ��ه در خ��ارج از هن��د به  وي��ژه در اتحاديه 
اروپا، رژيم مالياتي جديد گامي مثبت از س��وي 
مودي در مسير تسهيل تجارت و ارتقاي اقتصاد 

محسوب مي شود. 
به گزارش فايننشال تايمز، برخي از ايالت هاي 
مهم هند تا پيش از پايان س��ال جاري ميالدي 
ش��اهد برگزاري انتخابات محلي خواهند بود كه 
يك��ي از آنها ايالت گج��رات، محل تولد مودي و 
ايال��ت تحت كنترل حزب حاك��م بهاراتيا جاناتا 

در ۱۲س��ال گذشته اس��ت. در چنين شرايطي 
افزاي��ش اختالف ه��ا در ميان مقام��ات حزب و 
كاهش حمايت ها از ناراندرا مودي، نخس��ت وزير 
را بر آن داش��ت تا به اين ايالت س��فر و از جلب 
حمايت اكثريت كس��ب اطمين��ان كند. وي در 
آس��تانه اين س��فر از تغييرات ش��ناور ماليات بر 
اق��الم و خدم��ات كه تنه��ا 3ماه پي��ش به اجرا 
درآمده بودند، استقبال كرد و گفت:»فضا، فضاي 

جشن ديوالي )نوسازي( است.«
ك��ه  و خدم��ات  كاال  ب��ر  مالي��ات  برنام��ه 
جاه طلبانه تري��ن اصالح ماليات��ي در تاريخ هند 
محسوب مي ش��ود، اول ماه جوالي اجرايي شد؛ 
اين برنامه مالياتي به معناي كاهش شديد گريز 
مالياتي تج��ار غيررس��مي و تجارت كنندگان با 
وجوه نقد و تغييري بزرگ از اقتصاد غيررس��مي 
به اقتصاد رس��مي اس��ت. اما از زمان اجراي اين 

ط��رح، دولت ب��ا انتقادهاي ش��ديد تجارت هاي 
كوچك مواجه ش��ده كه ادع��ا مي كنند، توانايي 
هماهنگ سازي فعاليت هاي خود با موانع قانوني 
جديد را ندارند. برخي تحليل گران بر اين باورند 
كه اجراي طرح اصالح مالياتي عامل كاهش اخير 
رشد اقتصادي بوده و اين مساله به آشفتگي هايي 

در راس دولت مودي منجر شده است. 
با نزديك ش��دن زمان انتخاب��ات در برخي از 
ايالت هاي مهم هند ازجمله ايالت گجرات، وزراي 
دولت جمعه از برخي تغييرات در قوانين مالياتي 
جدي��د خبر دادن��د كه ازجمله آنه��ا مي توان به 
مس��تثنا  شدن شركت هاي بيشتري از اين قانون 
مالياتي همچنين رد اتهام از ش��ركت هايي كه از 
تامين كنندگان غيررس��مي مواد اوليه خريداري 
مي كنند، اشاره كرد. اين درحالي است كه برخي 
از اصالح��ات با ه��دف ترغي��ب تامين كنندگان 

ب��ه ثبت رس��مي ي��ا روي  آوردن ش��ركت ها به 
تامين كنندگان رسمي به اجرا گذاشته شده بود. 
اما بس��ياري بر اين عقي��ده بودند كه اين قوانين 
بقاي بسياري از تجارت هاي كوچك كه در چند 
دهه گذشته نقش بسزايي در توليدات كارخانه يي 
هند داش��تند را به مخاطره مي اندازد. آبيش��ك 
جين، يكي از شركاي مالياتي در شركت مشاوره 
تج��اري »اي واي« در اين ب��اره گفت:»مجازات 
ش��ركت ها براي خري��د از تامين كنندگان ثبت 
نش��ده، اقدامي بسيار مهم براي گسترش ماليات 
در برنام��ه ماليات بر اقالم و خدمات بود. اما اين 
اق��دام بقاي بس��ياري از تجارت ه��اي كوچك را 
تهدي��د مي كرد و تهديد اخت��الل در اقتصاد نيز 
وجود داش��ت.« اما آنش��ومان تيواري، تحليل گر 
اقتصادي و س��ردبير بخش هندي زبان نش��ريه 
»هن��د ام��روز« در انتقاد از تغيي��رات در اصالح 

مالياتي نوشت: »عقب نشيني از اجراي اين برنامه 
روز جمعه اعالم شد و ماليات بر اقالم و خدمات 

را به برنامه يي غيراصالحاتي تبديل كرد.«
در همي��ن ح��ال، وزرا از تغيي��رات ديگ��ري 
ازجمل��ه كاهش نرخ ماليات بر بس��ياري از اقالم 
همچنين تس��ريع پرداخت هاي اعتبار مالياتي به 
صادركنندگان خبر دادند. برنامه اصالح مالياتي 
از زمان اجرايي  ش��دن مش��كالتي را براي حزب 
بهاراتي��ا جاناتا به  ويژه در ايالت گجرات به وجود 
آورده اس��ت. اين ايالت حامي حزب حاكم است 
ام��ا در عي��ن ح��ال بس��ياري از صادركنندگان 
كاال و تج��ار منس��وجات كه از منتق��دان برنامه 
ماليات��ي محس��وب مي ش��وند در اي��ن ايال��ت 
س��كونت دارند. به  ويژه در آس��تانه انتخابات در 
اي��ن ايالت، دولت مجبور اس��ت براي راضي نگه 
داش��تن راي دهندگان تمهيداتي بينديشد. جاي 
تعجب ن��دارد كه تغييرات اعالم ش��ده در مورد 
برنامه مالياتي به  ويژه امتيازات براي تجار ايالت 

گجرات را افزايش مي دهد. 

 حمايت اروپا از طرح مالياتي
با وجود مخالفت هاي داخل��ي، قانون ماليات بر 
كاال و خدم��ات مورد اس��تقبال اتحادي��ه اروپا قرار 
گرفته اس��ت و مقامات اين منطق��ه اصالح مالياتي 
را ب��راي تج��ارت و اقتص��اد هند مفي��د مي دانند. 
دونالد تاس��ك، رييس ش��وراي اروپايي و ژان كلود 
يونكر، رييس كميس��يون اروپا كه براي شركت در 
چهاردهمين نشس��ت ساالنه هند- اتحاديه اروپا به 
دهلي نو س��فر كرده  بودن��د از برنامه مالياتي مودي 
استقبال و اعالم كردند اين برنامه اتحاديه اروپا را به 
در نظر گرفتن مشاركت بيشتر سازمان هاي تجاري 
هند در شبكه كارآفريني اروپا ترغيب كرده است. 

طب��ق بيانيه مش��تركي كه در انتهاي نشس��ت 
منتش��ر ش��د، اتحاديه اروپ��ا اصالح��ات اقتصادي 
نخست وزير مودي و معرفي طرح تاريخي ماليات بر 
كاال و خدم��ات را از نزديك دنبال مي كند. اتحاديه 
اروپا بر اين باور اس��ت كه ط��رح مالياتي تجارت با 
هند را تس��هيل مي كن��د و بازار هن��د را از طريق 
اجراي نظام مالياتي غيرمستقيم در سطح كشوري 

يكدست مي كند. 
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پرونده8
صنايع تبديلي، حلقه مفقوده 

بخش كشاورزي
كارشناس��ان معتقدند كه توسعه صنايع تبديلي، حلقه 
مفقوده بخش كشاورزي است و اين امر مي تواند در كاهش 
ضايعات، تعادل قيمت محصوالت در بازار و ايجاد اش��تغال 

تاثيرگذار باشد. 
كاف��ي نبودن صنايع تبديلي و تكميل��ي در جوار مراكز 
توليد از يك طرف و كمبود تجهيزات برداش��ت محصوالت 
باغ��ي و زراعي از س��وي ديگر موجب ش��ده كه دس��ترنج 

كشاورزان در برخي از محصوالت به هدر رود. 
در اقتصاد كشاورزي امروز صنايع تبديلي عامل مهم در 
فرآوري محصوالت كشاورزي است چراكه ضمن ايجاد ارزش 

افزوده باال، كيفيت محصوالت را نيز ارتقا مي دهد. 
ح��ال انتظار مي رود كه با تاكيد وزير صنعت بر توس��عه 
صناي��ع تبديلي و تكميل��ي گام هاي خوب��ي در اين زمينه 
برداش��ته شود. مس��عود اسدي، رييس تش��كل هاي بخش 
كش��اورزي در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان با بيان 
اينكه وضع صنايع تبديلي در كش��ور مناسب نيست، اظهار 
ك��رد: در چند ده��ه اخير نگاه نامتعارف مس��ووالن بخش 
ب��ه صنايع خرد، ش��رايط كنوني را رقم زد. وي با اش��اره به 
اينكه توسعه اقتصاد كشور منوط به رشد صنايع خرد است، 
افزود: نگاه ويژه مس��ووالن به صنايع مادر موجب شد كه در 
ايجاد صنايع تبديلي توفيق چنداني نداشته باشيم. به گفته 
اس��دي نبود صنايع تبديلي در بخش كشاورزي، مشكالت 
متعددي از قبيل افزايش ضايعات محصوالت كش��اورزي و 
زيان توليدكنندگان را به همراه داش��ت. رييس تشكل هاي 
بخش كش��اورزي ادامه داد: همه  ساله كشاورزان در برخي 
محص��والت با مازاد و در برخي ديگر با كاهش توليد روبه رو 
مي ش��وند كه اين ام��ر منجر به نوس��ان قيمت محصوالت 
در ب��ازار، امح��اي كاال و فقر و تنگدس��تي روزافزون جامعه 
كش��اورزي خواهد شد. به گفته وي، توسعه صنايع تبديلي 
و فرآوري محص��والت امري مهم در مديريت و تنظيم بازار 
است. اين مقام مسوول با اشاره به ضرورت تغيير نگاه مديران 
بيان كرد: مسووالن براي دستيابي به صنايع پيشرفته بايد از 
صنايع خرد شروع كنند چراكه فرمول مديران سابق بخش 
صناي��ع در دهه هاي اخي��ر جواب نداد.  وي ب��ا تاكيد وزير 
صنعت بر توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي 
تصريح كرد: با توجه به آنكه توسعه صنايع تبديلي و تكميلي 
بخش كش��اورزي عالوه بر ايجاد اش��تغال تاثير بسزايي در 
تعادل قيمت محصوالت دارد از اين رو حركت به اين سمت 

و سو امري مهم تلقي مي شود. 

  فاصله توسعه صنايع تبديلي با توليد 
عل��ي خان محم��دي، مديرعامل مجمع مل��ي نخبگان 
كشاورزي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار كرد: 
توس��عه صنايع تبديلي با توليد محصوالت كشاورزي فاصله 
معن��اداري دارد از اين رو حمايت وزير صنعت در اين زمينه 

تاثير بسزايي دارد. 
وي اف��زود: صنايع تبديلي فعلي از اس��تانداردهاي الزم 
برخوردار نيس��ت و اين امر موجب شده تا مصرف كنندگان 
اطمينان خاطر چنداني نسبت به مصرف محصوالت فرآوري 
شده، نداشته باشند. خان محمدي ادامه داد: با توجه به آنكه 
توسعه صنايع تبديلي و تكميلي تاثير بسزايي در تعادل بازار 
محصوالت كش��اورزي دارد به روزرس��اني تجهيزات امري 
ض��روري تلقي مي ش��ود. مديرعامل مجم��ع ملي نخبگان 
كشاورزي با اشاره به ضرورت راه اندازي صنايع تبديلي بيان 
كرد: با برندسازي محصوالت فرآوري شده و اطمينان خاطر 
به مصرف كنندگان مي توان در بازارهاي صادراتي حرفي براي 
گفتن داشته باشد درحالي كه اكنون به دليل صادرات خام 
محصوالت، ام��كان رقابت وجود ندارد. وي در خاتمه يادآور 
شد: با وجود آنكه توسعه صنايع تبديلي و تكميلي، كاهش 
ضايعات و مديريت تنظيم بازار محصوالت كشاورزي را در بر 
دارد از اين رو فرهنگ سازي مصرف محصوالت فرآوري شده، 

امري ضروري است. 

راهكار مخابرات براي هزينه  
ناخواسته قبوض 

مع��اون ش��ركت مخاب��رات اي��ران از ش��ارژ آنالي��ن 
س��رويس هاي هوش��مند تلف��ن ثابت ب��راي جلوگيري از 
هزينه هاي ناخواسته روي صورت حساب مشتركان خبر داد. 
داوود زارعيان در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اعتراض 
برخي از مش��تركان مبني بر مازاد هزينه صورت حساب 
تلفن ثابت نس��بت به اس��تفاده آنها اظهار ك��رد: ما دو 
گروه مش��ترك اينترنت داريم؛ يك گروه كه پول ثابتي 
مي پردازن��د و به صورت نامحدود هر ميزان كه بخواهند 
استفاده مي كنند كه در تهران حدود ۵۵۰ هزار مشترك 
از اين دس��ته هس��تند. اين گروه قاعدتا مشكلي ندارند. 
دسته دوم كساني هستند كه به صورت حجمي خريداري 
 CRM مي كنند. حجم استفاده مشتركان روي سيستم
)مديريت ارتباط با مش��تري( با پسوردي كه به آنها داده 

مي شود، قابل ديدن است. 
وي ادامه داد: مخابرات با اين نوع ش��كايات برخورد 
كرده است. اما چند نكته وجود دارد كه بايد مورد توجه 
قرار گيرد؛ نكته اول بحث نرم افزارهايي است كه معموال 
روي گوشي هاي تلفن همراه و كامپيوترهاست و بسياري 
از افراد آگاه نيستند؛ اين نرم افزارها دايما به روز مي شود و 
قطعا مشكالتي براي مشتريان ايجاد مي كند. بخش ديگر 
كساني هستند كه از پس��وردهاي معمولي قابل حدس 
مثل ۱۲۳۴ اس��تفاده مي كنند. بنابراين توصيه مي شود 
براي اينترنت خود پسوردهاي قوي تري را انتخاب كنند. 
معاون شركت مخابرات ايران همچنين درباره اعتراض 
كاربران در حوزه تلفن ثابت بيان كرد: شكايت در حوزه 
قبوض تلفن ثابت و مكالمه بسيار كم است اما نكته يي كه 
وجود دارد، اس��تفاده برخي از مشتركان از سرويس هاي 
هوشمند شامل مس��ابقات و نوارهاي ضبط  شده است. 
حت��ي در مواردي ممكن اس��ت خود خان��واده نداند اما 
فرزندانش��ان از اين سرويس ها استفاده كنند. مشتركان 
مي توانند در تهران ۱۸۱۸و در استان هاي ديگر ۲۰۰۰ را 
شماره گيري كنند و ريز مكالمات خود را به صورت آنالين 
بشنوند. به اين ترتيب مطلع مي شوند كه هزينه هاي آنها 
مربوط به چه بخشي بوده است. زارعيان در ادامه با اشاره 
به راهكار مخابرات براي مش��كل سرويس هاي هوشمند 
اظهار كرد: مخابرات ب��راي اين موضوع هم فكري كرده 
است، بدين صورت كه سيستم سرويس را آنالين كرده 
تا از اين پس ش��ارژ آنالين را روي شبكه هاي هوشمند 
داشته باشيم. هزينه س��رويس هاي هوشمند نيز از اين 
پس به صورت آنالين روي سيس��تم قرار مي گيرد. وي 
در پاس��خ به اينكه اگر مش��كل از ناحيه مخابرات باشد 
و مش��تركان بخواهند طرح ش��كايت كنند، مراجعه به 
كدام بخش صورت مي گيرد، گفت: مشتركان مي توانند 
با ش��ماره ۲۰۲۰ تماس بگيرند يا به بازرسي ها مراجعه 
كرده يا از طريق پرتال اعتراض كنند. البته در اين شرايط 
مخاب��رات تقريبا اطمينان دارد كه از اين س��رويس هاي 

هوشمند استفاده شده است. 

اخبار

رييس جمهوري پيشين لبنان: 

 ايران قدرت منطقه اي است

اين اقدامات براي تثبيت قدرت است يا فرار از فشارها؟

اصالحات اجتماعي در عربستان از حرف تا عمل
ديپلماسي ايراني|

 س��رعت اصالح��ات اجتماعي دولت��ي از باال به 
پايين در عربس��تان به حدي زياد شده كه مي توان 
ب��راي آن اصطالح ش��وك آور به كار ب��رد. آزادي 
رانندگي زنان، تعيين س��خنگوي زن براي سفارت 
عربستان در امريكا، برگزاري برنامه موسيقي در ۱7 
جش��ن برگزار ش��ده به صورت مختلط به مناسبت 
روز ملي عربس��تان، آزادي صدور فتوا توسط زنان، 
لزوم تصويب قانون جلوگيري از تعرض جنس��ي به 
زنان، پخش موس��يق با ص��داي خوانندگان زن در 
ش��بكه دولتي عربس��تان و موارد زياد ديگر از اين 

دست هستند. 

 علل و عوامل
در شبكه هاي اجتماعي فيلمي منتشر شده كه 
چند ماه پيش محمد بن س��لمان انجام اصالحات 
اجتماعي و دادن آزادي بيش��تر به زنان را منوط 
به پذيرش جامعه كرده اس��ت. ب��ه بيان ديگر به 
صورت غيرمستقم وي به عدم پذيرش اصالحات 
مزبور در عربس��تان اذعان كرده اس��ت. حال اين 
س��وال پيش مي آيد كه به چه عل��ت يك مرتبه 
 و در ع��رض يك هفته و با دس��تور حاكميت و نه 
بر اساس يك روند طبيعي، زلزله اجتماعي در آن 
كش��ور پديد مي آيد. هنوز دليل قطعي اين مساله 
بيان نش��ده ولي دالئل زير ه��ر كدام مي تواند در 

اين زمينه نقش داشته باشد. 

 فشار خارجي
اخيرا چند پرونده مهم عليه عربستان در مجامع 
بين المللي در آستانه باز شدن بود. از جمله تشكيل 
گ��روه تحقيق بين المللي درب��اره جنايات در جنگ 
يمن، جنايت در حق كودكان يمن، قرار داده شدن 
عربس��تان و هم پيمانانش در جنگ يمن در ليست 
س��ياه س��ازمان ملل، پيگيري هاي حقوقي قطر در 
پرونده تحريم آن كش��ور توس��ط عربس��تان و سه 
كشور ديگر و انتشار مطالب رسانه يي و گزارش هاي 
مراكز تحقيقاتي درباره نقش عربس��تان در حوادث 
تروريس��تي در سراس��ر جهان و... برخي معارضان 
عربس��تان مدعي هس��تند براي جلوگي��ري از اين 

روند مقامات عربستان در واكنشي سراسيمه تالش 
كرده ان��د با دادن امتياز به غرب جلو مطرح ش��دن 

پرونده هاي مزبور را بگيرند. 

 زمينه سازي براي جانشيني محمد بن سلمان
رون��د قدرت گيري و انتخاب محمد بن س��لمان 
به عنوان وليعهد عربس��تان يك روند طبيعي نبوده 
و نيس��ت و از آن ب��ه عنوان كودتاي��ي عليه بزرگان 
خاندان حاكم در آن كش��ور ياد مي شود. محمد بن 
سلمان تالش كرده خود را به عنوان فردي عمل گرا، 
طرف��دار جوان��ان و قهرم��ان توس��عه و پيش��رفت 
عربس��تان مطرح كند و با اي��ن كار حمايت جوانان 
و طبقه متوس��ط آن كش��ور را جلب كند. به عنوان 
مث��ال آخرين دس��تور وليعهد عربس��تان مبني بر 
مجاني شدن ديدن بازي هاي ليگ فوتبال عربستان 
سعودي در ورزشگاه ها را مي توان در اين راستا تعبير 
كرد. از طرف ديگر طي هفته هاي گذشته به موازات 
انتشار شايعه كناره گيري پادشاه فرتوت عربستان به 
نفع پسرش از قدرت برخي فعاالن سياسي و فعاالن 
اجتماعي آن كش��ور در سطح گسترده يي بازداشت 
ش��ده اند. ش��ايد بتوان گف��ت دادن آزادي به زنان 
تا اندازه ي��ي با هدف دادن امتياز ب��ه بخش هايي از 
جامعه براي كس��ب حمايت آنها در برابر رانده شدن 
برخي گروه هاي ديگر از حاكميت عربستان است. به 
بيان ديگر در اين راس��تا تالش مي شود آزادي هاي 
اجتماعي كنترل شده يي به جامعه داده شود ولي در 

مقابل كنترل سياسي جامعه افزايش مي يابد. 

 بحران اقتصادي
با وجود گزارش هاي گاه و بيگاه دولت عربستان 
مبني بر پيش��رفت اقتصادي آن كشور اخيرا دولت 
عربس��تان از كاهش ۲9درصدي معامالت مس��كن 
در آن كش��ور خبر داد. با توج��ه به نقش معامالت 
مسكن در تحليل رونق يا ركود اقتصادي هر كشور 
مي ت��وان گف��ت كه عربس��تان در ركود ش��ديدي 
فرو رفته اس��ت. از طرف ديگر برنام��ه بلندپروازانه 
۲۰۳۰ وليعهد عربس��تان نه تنها موجب پيش��رفت 
اقتصادي عربس��تان نشده بلكه فعال عربستان را در 
ركود فرو برده اس��ت. برنامه اقتصادي ۲۰۳۰ كه به 

گفته وليعهد عربس��تان توسط گروه »مك كنزي« 
تهيه شده موجب ش��ده فعاالن اقتصادي عربستان 
 وزارت توسعه اقتصادي آن كشور را به مزاح وزارت

مك كنزي معرفي كنند. 

 شكست در همه پرونده هاي منطقه اي
ش��ايد عدم موفقيت در پرونده س��وريه و حتي 
يمن تا اندازه يي براي عربستان قابل تحمل بود ولي 
آنچه كمر سياس��ت خارجي عربس��تان را شكست 
بحران قطر بود. ش��دت دش��مني عربس��تان و قطر 
به اندازه دش��مني امارات و قط��ر نبود و با توجه به 
نقش حيات��ي امارات در به قدرت رس��يدن محمد 
بن س��لمان و تقويت وي با فراهم كردن مقدمات و 
انجام هماهنگي الزم براي سفر ترامپ به عربستان، 
وليعهد عربس��تان ني��ز تالش كرد به درخواس��ت 
امارات براي بايكوت كردن قطر پاس��خ مثبت دهد. 
شايد در ابتدا تصور مي شد كه به آساني مي توان بر 
قطر پيروز ش��د ولي در عم��ل همه اين تصورات نه 
تنها نقش بر آب ش��د بلكه مايه آبروريزي دستگاه 
سياست خارجي عربس��تان، امارات، مصر و بحرين 
ش��د. مي توان گفت همه عوامل مزبور در اصالحات 
اجتماعي س��ريع دولت عربس��تان نقش داش��ته اند 
اگرچه هنوز هم درباره س��رعت و سراسيمه گي اين 

اصالحات ابهام وجود دارد. 

 موانع
-جامعه عربستان را مي توان از حيث دينمداري 
به س��ه دس��ته دينمداران معت��دل، گروه هاي تند 
مذهب��ي و جريان هاي ليبرال تقس��يم ك��رد. افراد 
ليب��رال در جامع��ه عربس��تان در اقليت هس��تند. 
همچنين در سال هاي اخير با گسترش شهرنشيني 
و افزايش نس��بت طبقه متوس��ط شهرنشين شاهد 
بيش��تر ش��دن دينم��داران معتدل در آن كش��ور 
هس��تيم. ول��ي اين دو گ��روه نبايد م��ا را از قدرت 
گروه ه��اي مذهب��ي تن��درو در جامعه آن كش��ور 
غاف��ل كند. لذا بايد منتظر واكنش جدي گروه هاي 

مذهبي تندرو بود. 
-عربستان سعودي از زمان تشكيل بر پايه اتحاد 
آل سعود با علماي وهابي ايجاد و اين اتحاد تاكنون 

به حيات خويش ادامه داده است. براي نخستين بار 
است كه يك طرف اين اتحاد نظرات طرف مقابل را 
در اين حد ناديده مي گيرد. اگرچه دستگاه مذهبي 
رس��مي عربس��تان تا اندازه يي تحت تاثير دستگاه 
سياس��ي هس��تند و تا اندازه يي و نه بطور كامل با 
ديدگاه ها و سياس��ت هاي دولت هماهنگي مي كنند 
ولي نبايد اين مساله را به معناي همراهي كل نهاد 

مذهب در عربستان با اصالحات اخير تعبير كرد. 
-مي توان گفت در كنار سالح نفت مهم ترين 
ابزار سياست خارجي عربستان استفاده از قرار 
داش��تن حرمين شريفين در آن كشور و صدور 
تعاليم وهابيت به سراس��ر جهان بوده اس��ت. 
انجام اصالحات مزبور تاثير منفي گس��ترده يي 
بر اين ابزار عربس��تان خواهد داشت. به عنوان 
مث��ال پيروان طالبان، القاع��ده، داعش و ديگر 
گروه ه��اي س��لفي تندرو با چني��ن اصالحاتي 

همراه نخواهند بود. 
-ج��دا از مباحث مذهبي نقش س��نت و زندگي 
قبيله يي در عربس��تان را بايد جدي گرفت و تاكيد 
مي شود كه در جامعه عربستان روندهاي زن ستيز 
ناشي از سنت هاي قبيله يي كمتر از تعاليم مذهبي 
آن كش��ور نيس��ت. براي يك مرد عربستاني كه به 
عرب بودن خود و تعلق خاطر به فالن قبيله افتخار 
مي كند به هيچ عنوان قابل قبول نيست كه ناموسش 
اجازه مس��افرت، رانندگي، رفتن به رستوران، ثبت 
ش��كايت و... را به تنهايي داش��ته باش��د. حتي در 

كش��وري چون كويت كه از نظر قانوني آزادي هاي 
كاملي به زنان داده شده باز هم سنت هاي قبيله يي 
در بخش ه��اي س��نتي تر آن جامعه محدوديت هاي 
زيادي را براي زنان ايجاد كرده اس��ت. لذا مي توان 
پيش بيني كرد كه جامعه س��نتي عربستان به شدت 
در برابر اصالحات اجتماعي داده شده در آن كشور 

مقاومت كند. 
-از س��وي ديگ��ر هيچ گاه و در هي��چ جامعه يي 
اصالحات اجتماعي س��ريع از باال ب��ه پايين جواب 
نداده اس��ت. ب��ه عن��وان نمونه پس از س��رنگوني 
نظ��ام حكومت فردي در آلم��ان در آغاز قرن پيش 
آزادي هاي سياس��ي كاملي در آن كشور حكم فرما 
ش��د ولي به دليل عدم هضم اين حجم از آزادي ها 
در جامع��ه آن روز آلمان نتيجه آش��فتگي جامعه و 
در نهايت ظهور ديكتاتوري هيتلر و حزب سوسيال 

دموكرات بود. 

 نتيجه گيري
ب��ا توجه به عل��ل و عوامل ذكر ش��ده در باال و 
همچنين موانع پيش روي اصالحات اجتماعي اخير 
در عربس��تان به نظر مي رس��د با توجه به مقاومت 
نهاده��اي س��نت و مذه��ب در جامعه عربس��تان 
اصالحات مزبور به آس��اني به سرانجام نرسد و خود 
مولد مشكالت ديگر ش��ود. هدف اصلي را مي توان 
افزايش قدرت محمد بن سلمان و زمينه سازي براي 

پادشاه شدن وي تحت هر شرايطي ارزيابي كرد. 

»امين الجميل« رييس جمهوري پيشين لبنان در 
گفت وگو با ايرنا ايران را يك قدرت منطقه يي دانست 
كه لبنان نيز خواهان روابط نزديك با آن اس��ت. وي 
سياس��ت هاي ترام��پ را نيز براي هم��ه گيج كننده 

دانست. 
امين الجميل در فاصله سال هاي ۱9۸۲ تا ۱9۸۸ 
در اوج جنگ هاي داخلي در لبنان و اشغال اين كشور 
به وس��يله رژيم صهيونيس��تي، رييس جمهور لبنان و 

سال ها نيز رهبر حزب مسيحي »الكتائب« بود. 
خان��دان الجمي��ل ش��ناخته ش��ده ترين خاندان 
مس��يحي در لبن��ان هس��تند. پ��در او نيز س��ال ها 
رييس جمهوري لبنان بود. الجميل ها سال هاست كه 
رهبري حزب الكتائب را كه يكي از قديمي ترين احزاب 
در لبنان است برعهده دارند. او از سياستمداران جريان 
۱۴ مارس اس��ت كه پس از ترور »رفيق الحريري« به 

منتقد سرسخت دولت سوريه تبديل شدند. 
امين الجميل چند سالي است كه از فعاليت حزبي  
فاصل��ه گرفته و رهبري حزب الكتائب را به »س��امي 
الجميل« پسرش واگذار كرده است. چند سال پيش 

بشير الجميل پسر ديگر  امين، ترور و كشته شد. 
او اينك بيشتر وقت خود را در »بيت المستقبل« 
كه يك مركز تحقيق��ات و پژوهش در زمينه تاريخ 
و سياست اس��ت مي گذراند. البته همچنان با طرح 
نظ��رات و واكنش هاي خود يكي از چهره هاي فعال 
در عرص��ه سياس��ت لبنان اس��ت. گفت وگوي ما با 
الجمي��ل هم در دفترش در ش��هر كوچك »بكفيا« 
كه زادگاه او و خاندان الجميل اس��ت، برگزار ش��د. 
البت��ه امين الجميل نگاه نااميدانه و نگران كننده يي 
نسبت به تحوالت منطقه از جمله در سوريه و لبنان 

داشت. 

 ايران قدرت منطقه اي است/لبنان خواهان 
روابط نزديك با ايران است

گفت وگو با امين الجميل را با موضوع روابط ايران و 
لبنان شروع كرديم و اينكه او چه نگاهي به ايران دارد؟

وي گفت كه روابط دو كشور »از قديم و در دهه هاي 
گذش��ته« همواره »گرم« بوده است. به گفته الجميل 
»تحوالت گوناگون و تب��ادل تجربيات در زمينه هاي 
فكري و فرهنگي و دانش��گاهي و مناسبات اقتصادي 
باعث تحكيم بيش��تر روابط دو كش��ور شده است.«او 
ايران را يك »قدرت منطقه يي« خواند و گفت: »لبنان 
اصرار دارد كه روابط خود با ايران را بر مبناي برادري و 
تكامل در سطوح مختلف تنظيم كند؛ براي همين نيز 
روابط دو طرف در دهه هاي گذشته بيش از آنكه شكل 
مناسبات رسمي داشته باشد مبتني بر پايه هاي عميق 
انس��اني و مردمي بوده اس��ت.«وي به حضور خاندان 
الجمي��ل در ايران نيز اش��اره كرد و گف��ت: »خاندان 
الجميل از حدود ۱۰۰ سال پيش يعني در دهه سي ام 
قرن گذشته ميالدي در ايران حضور داشته است. اين 
خان��واده كه از خانواده هاي بزرگ در تهران به ش��مار 
مي آمد در بخش صنعت فعاليت داشت. آقاي »ميشل 
الجمي��ل« پايه گذار اين روابط بود و در ايران و لبنان 

فعاليت هاي خيريه انجام مي داد.«

 سياست هاي گيج كننده ترامپ
از رييس جمهوري پيش��ين لبنان نظرش را درباره 
مواضع اخي��ر »دونالد ترامپ« رييس جمهوري امريكا 
عليه برجام پرسيديم كه پاسخ او گرچه كوتاه اما پر از 
نكته و حرف بود. الجميل گفت: »خيلي صريح بگويم، 
سياس��ت هاي امريكا در دوره رييس جمهوري جديد 

امريكا براي همه گيج كننده بوده است.«

 ميراث سايس پيكو
از امين الجميل نظرش را درباره برخي تحوالت و 
رونده��ا كه بيانگر تالش براي تغيير مرزها در منطقه 

است، پرسيديم. 
او ريشه بسياري از چالش هاي كنوني منطقه را در 
ترسيم مصنوعي مرزها توسط قدرت هاي استعماري 
پس از جنگ جهاني اول و مشخصا در »پيمان سايس 

پيكو« و »پيمان بلفور« مي داند. 
به گفته رييس جمهوري پيش��ين لبن��ان در اين 
تقسيم بندي ها »مصالح مردم قرباني منافع طرف هاي 
مختلف ش��د و انقالب ها و جنگ هاي بي پايان را رقم 
زد.« وي افزود: »منطقه خاورميانه بعد از گذشت ۱۰۰ 
سال از قرارداد سايس پيكو بار ديگر در جست وجوي 
خود بر آمده است. مساله با حقوق و احساسات برحق 
قوميت ها آغاز مي ش��ود اما بعدا مطالبات بيش��تري 
مطرح مي ش��ود و پاي قدرت ه��اي خارجي و منافع 

طرف هاي خارجي نيز به ميان كشيده مي شود.«

 راه برون رفت از نزاع بين قدرت هاي منطقه اي
يكي ديگر از پرس��ش هاي م��ا از رييس جمهوري 
پيش��ين لبنان اي��ن بود ك��ه چگونه مي ت��وان بين 
قدرت ه��اي منطقه يي با وجود اين همه اختالف بين 
آنها، نقطه اش��تراكي ايجاد كرد تا منطقه به س��مت 
صلح حركت كند؟ او در جواب پيشنهاد برگزاري يك 
»نشست منطقه يي« را داد و گفت: »شركت كنندگان 
در اين نشس��ت بايد از احس��اس مس��ووليت پذيري 
برخوردار باش��ند و به جاي منافع طرف هاي خارجي 
به فكر مصالح كلي منطقه باشند. بايد به احساسات و 

منافع ملت ها احترام قائل شوند.«

 لبنان دچار از هم گسيختگي شده است
طبيعي است كه بخش زيادي از گفت وگو با امين 
الجميل به بررسي وضعيت لبنان اختصاص پيدا كند. 
او البت��ه نگاهي منتقدانه و تا اندازه زيادي مايوس��انه 
نسبت به وضعيت كنوني لبنان داشت. رييس جمهوري 
پيشين لبنان وضعيت كنوني اين كشور را از نظر وجود 
چنددستگي حتي »خطرناك تر و بدتر« از سال ۱97۵ 

يعني آغاز جنگ هاي داخلي ۱۵ س��اله در اين كشور 
دانست. الجميل گفت: »لبنان هيچ گاه دچار اين ميزان 
از هم گس��يختگي نبوده اس��ت. طرف ه��اي خارجي 
در ايجاد اين وضعيت بي تقصير نيس��تند. كشورهاي 

مختلفي با سرنوشت لبنان بازي مي كنند.«
رييس جمهوري پيش��ين لبنان افزود: »در جريان 
جنگ داخلي برق ۲۴ ساعته و همه خدمات رساني ها 
برقرار بود. مهم تر از همه اينكه مردم اميدوار بودند آن 
وضعيت نادر به پايان برسد و بار ديگر دولت مبتني بر 
دموكراسي با عملكرد شفاف و روش بر سر كار  آيد. اما 
امروز متاسفانه اميدها در حال فروكش كردن است.«

او تنه��ا راه برون رف��ت از اين وضعي��ت را رجوع به 
»ميثاق نامه ملي« كه در ابتداي تاسيس جمهوري لبنان 
به نگارش درآمد مي داند. الجميل در همين حال گفت كه 
از زمان رياس��ت جمهوري »ميشل عون« لبناني ها »اميد 
تازه« پيدا كرده اند و »ما همچنان منتظريم.«امين الجميل 
در پاس��خ به اين پرسش كه چرا حزب الكتائب تبديل به 
حزبي ش��ده كه از همه جريان ها و همه تصميمات انتقاد 
مي كند گفت: »اين حزب س��از مخالف نمي زند اما فرق 
بين ما و ديگران آن اس��ت كه برخي سياستمداران فقط 
به ق��درت فكر مي كنن��د و هيچ چيز ديگ��ري را لحاظ 
نمي كنن��د. آنها فكر مي كنند دس��تيابي به قدرت مانند 

يك عصاي س��حرآميز خواهد توانست همه مشكالت را 
ح��ل كند و به مردم هم همين را القا مي كنند. در حالي 
كه حزب الكتائب طرح ايجاد يك كش��ور دموكراتيك با 
مديريت شفاف را در دستور كار خود دارد و صرفا به فكر 
رسيدن به قدرت براي دستيابي به نفوذ بيشتر و استفاده 
از ثروت هاي كش��ور نيس��ت.« وي گف��ت: »اينك قانون 
اساسي به حالت تعليق درآمده و لگدكوب مي شود؛ قانون 
از سوي دولت مورد بي اعتنايي قرار مي گيرد و بديهي ترين 

اصول آن زير پا گذاشته مي شود.«

 نگراني از وضعيت سوريه
وضعيت سوريه و چش��م انداز آتش بس و صلح در 
اين كش��ور يكي ديگر از موضوعاتي بود كه نظر امين 

الجميل را درباره آن جويا شديم. 
رييس جمهوري پيش��ين لبنان گف��ت كه راه حل 
سوريه از طريق »معادله غالب و مغلوب« نيست. وي 
توضيح داد: »س��وريه امروز دچار ويراني هاي گسترده 
ش��ده و قربانيان زيادي در آن به جا مانده است. بايد 
روي اين مساله تمركز كرد كه چطور مردم با يكديگر 
به مصالحه و سازش دست پيدا كنند و چطور مي توان 
ح��س اعتماد به نفس و اعتماد به آين��ده را به مردم 
سوريه برگرداند. اين آن چيزي است كه آينده كشور 

را تعيين مي كند. بايد راه حلي براي مشكل ۸ ميليون 
پناهجوي سوري پيدا كرد و به احساسات مردم توجه 
كرد. به نظ��ر من با ادامه وضعيت كنوني نمي توان بر 
زخ��م مردم مرهم گذاش��ت و زندگ��ي را به وضعيت 
عادي اش برگرداند.«وي نس��بت به مذاكرات اخير در 
آستانه قزاقستان چندان اميدوار نبود و گفت: »درمان 
زخم هاي مردم مهم ترين مساله است و خود سوري ها 
مس��ووليت آن را برعهده دارن��د. طرف هاي خارجي 
مي توانند كمك كنند اما راه حل اصلي به دست خود 
مردم اس��ت. در آستانه ايران و سوريه و روسيه حضور 
دارند، مردم كجا هستند؟ پناهجويان كجا هستند؟ آيا 
آنها هم در آستانه حضور دارند؟«الجميل افزود: تا امروز 
تفاهم سوري–سوري اتفاق نيفتاده است. تحميل يك 
مساله به زور اسلحه نمي تواند راه حل قلمداد شود. يك 
فيلس��وف قديم رومي مي گويد: »س��كوت را تحميل 
كردي��م و آن را صلح ناميدي��م« معناي اين حرف آن 
است كه پيروزي هاي نظامي موجب شكل گيري صلح 

نمي شود.«

 ضرورت بازگشت پناهجويان سوري
با محوريت سازمان ملل

وضعي��ت حدود ي��ك و ني��م ميلي��ون آواره و 
پناهجوي س��وري در لبنان كه اي��ن روزها يكي از 
موضوعات اصلي در اين كش��ور است يكي ديگر از 
موضوعاتي است كه در گفت وگو با رييس جمهوري 

پيشين لبنان مطرح شد. 
الجميل از اين وضعيت به عنوان يك »معضل« ياد 
ك��رد كه »خطرات زياد« ب��راي آينده لبنان به همراه 
خواهد داش��ت و »بايد از هر راه ممكن براي بازگشت 

پناهجويان به كشورشان استفاده كنيم.«
به گفته وي بازگش��ت آوارگان و پناهجويان بايد 
زيرنظر س��ازمان ملل انجام ش��ود چون اين سازمان 

»تجربه و ابزار كافي« در اين زمينه دارد. 
الجميل گفت: »بازگشت پناهجويان در يك مرحله 
به س��ختي امكان پذير اس��ت و ما بايد طرحي براي 
بازگش��ت تدريجي آنها تهيه كنيم و تماس هاي الزم 

را براي تحقق اين هدف انجام دهيم.«
وقتي از او پرس��يديم كه »هرگونه تماس��ي حتي 
تماس ب��ا نظام س��وريه؟«، ج��واب داد: »دولت بايد 
هم��ه اقدامات الزم براي تامين مصالح لبنان را به كار 
ببندد.« رييس جمهوري پيش��ين لبن��ان به صراحت 
گفت كه درباره وضعيت پناهجويان نظر جامعه جهاني 
با لبنان الزاما همس��ويي ندارد. وي گفت: »چيزي كه 
براي جامعه جهاني اهميت دارد آن اس��ت كه جلوي 
ورود پناهجوي��ان ب��ه كشورهايش��ان را بگيرند. آنها 
حاضرند براي اين كار كمك هايي به لبنان ارائه دهند 
تا لبنان به اين افراد مأوي دهد و آنها را از كشورهاي 
آنها دور س��ازد.« امين الجميل در پاس��خ به پرسشي 
درباره دي��دار اخير »جب��ران باس��يل« وزير خارجه 
لبنان با »وليد المعلم« وزير خارجه س��وريه كه بسيار 
بحث برانگيز شد گفت: »درباره اين مساله بحث هايي 
در هيات دولت صورت گرفت. من در جريان ابعاد اين 
ديدار نيس��تم.« وي در پاس��خ به اين پرسش كه آيا 
لبنان مي تواند از فرصت بازسازي ها در سوريه بهره مند 
شود؟ گفت: »هيچ كس قادر به پيش گويي درباره روند 
بازس��ازي ها نيست. ما در عراق ديديم كه چند كشور 
معدود همه پروژه هاي س��اختماني و نفت و توسعه و 
اقتصاد را به احتكار خود در آوردند. اينكه در س��وريه 
وضع به چه صورت پيش خواهد رفت و چه كسي در 
بازس��ازي ها نقش اصلي را خواهد داشت اين به خود 

سوري ها برمي گردد.«

منطقه خاورميانه بعد از گذشت 100 سال از قرارداد سايس پيكو بار ديگر در 
جست وجوي خود بر آمده است. مساله با حقوق و احساسات برحق قوميت ها آغاز 
مي شود اما بعدا مطالبات بيشتري مطرح مي شود و پاي قدرت هاي خارجي و منافع 

طرف هاي خارجي نيز به ميان كشيده مي شود

سوريه امروز دچار ويراني هاي گسترده شده و قربانيان زيادي در آن به جا مانده است. 
بايد روي اين مساله تمركز كرد كه چطور مردم با يكديگر به مصالحه و سازش دست پيدا 

كنند و چطور مي توان حس اعتماد به نفس و اعتماد به آينده را به مردم سوريه برگرداند. 
اين آن چيزي است كه آينده كشور را تعيين مي كند. بايد راه حلي براي مشكل 8 ميليون 

پناهجوي سوري پيدا كرد و به احساسات مردم توجه كرد. به نظر من با ادامه وضعيت 
كنوني نمي توان بر زخم مردم مرهم گذاشت و زندگي را به وضعيت عادي اش برگرداند
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مركزآمارايرانمنتشركرد

تغييراتفصلي۵متغيرعمدهاقتصادي
مرك��ز آمار ايران با انتش��ار نتايج بررس��ي روند 
تغيي��رات فصلي ۵ متغير عمده اقتصادي، از رش��د 
۳۲درصدي واس��طه گري مالي در فصل بهار س��ال 

جاري خبر داد. 
مركز آم��ار ايران با ارائه نتاي��ج گزارش تحليلي 
روند تغييرات فصلي ۵متغير عمده اقتصادي با تاكيد 
بر رش��د اقتصادي در فصل به��ار ۱۳۹۶ اعالم كرد: 
محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ۱۳۹۰ 
در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۸۳۶۴۲۷ 
ميليارد ريال با نفت و ۱۴۵۶۶۹۳ميليارد ريال بدون 
احتساب نفت رسيده است، در حالي كه رقم مذكور 
در مدت مشابه سال قبل با نفت ۱۷۲۳۸۵۷ميليارد 
ري��ال و بدون نفت ۱۳۶۱۰۰۵ميليارد ريال بوده كه 
نش��ان از رشد ۵,۶درصدي محصول ناخالص داخلي 
و ۷درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در 

فصل بهار سال ۱۳۹۶ دارد. 
نتاي��ج مذك��ور حاكي از آن اس��ت كه در س��ه 
ماهه نخس��ت سال جاري رش��ته فعاليت هاي گروه 
كش��اورزي ۳,۱، گ��روه صنع��ت )اس��تخراج نفت 
خام و گاز طبيعي، س��اير مع��ادن، صنعت، انرژي و 
ساختمان( ۴,۹ و گروه خدمات ۸,۳درصد نسبت به 

فصل مشابه سال قبل رشد داشته است. 
از طرفي ش��اخص كل )بر مبن��اي۱۰۰=۱۳۹۰( 
قيم��ت كااله��ا و خدمات مصرف��ي خانوارهاي كل 
كش��ور در فصل بهار ۱۳۹۶ عدد ۲۴۷,۹ را نش��ان 
مي دهد كه نس��بت ب��ه ۱۲ماهه منته��ي به خرداد 

۱۳۹۶ به ميزان ۷,۶درصد افزايش داشته است. 
اين ش��اخص براي خانوارهاي ش��هري در فصل 
بهار س��ال ۱۳۹۶ ع��دد ۲۴۴,۸ و ب��راي خانوارهاي 
روس��تايي عدد ۲۶,۹ را نش��ان مي دهد كه نسبت به 
۱۲ماه��ه منتهي به خ��رداد ۱۳۹۶، به ترتيب ۷,۴ و 

۸,۵درصد افزايش داشته است. از آنجا كه در مناطق 
روستايي ضريب اهميت كاالهاي خوراكي، آشاميدني 
و دخانيات بيش��تر از ش��هري اس��ت )۴۰,۲ در برابر 
۲۵,۵درص��د( و ضري��ب اهميت مس��كن در مناطق 
شهري بيشتر از روستايي است )۳۰,۵ در برابر ۱۱,۳( 
لذا در دوره هايي كه مسكن در ركود باشد اين ضريب 
اهميت باال در مناطق شهري همانند وزنه يي سنگين 
عمل كرده و اجازه نمي دهد، ش��اخص كل ش��هري 
تغييرات زيادي داش��ته باش��د. در مناطق روستايي 
خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات مشابه همين وزنه 
اس��ت. با توجه به اينك��ه در دوره هاي اخير همچنان 
اجاره به��اي واحدهاي مس��كوني در قياس با قيمت 
خوراكي ها، رشد كمتري داشته، بنابراين سبب شده 

كه نرخ تورم روستايي بيشتر از شهري باشد. 

نكاتكليديقابلتوجهدرحسابهاي
مليفصلي

۱- در فص��ل به��ار ۱۳۹۶ ه��ر چن��د بخ��ش 
اس��تخراج نفت خ��ام و گاز طبيعي رش��د مثبت 
۴,۷درصدي را تجربه كرده اس��ت ام��ا از آنجا كه 
اين رشد كمتر از ميانگين رشد ساير بخش ها بوده 
باعث فزوني يافتن رش��د محصول ناخالص داخلي 
بدون نفت نسبت به محصول ناخالص داخلي، بعد 
از حدود ۴ فصل كه دوران اوج صادرات نفتي پس 

از اجرا شدن برجام بوده، شده است.
۲- ب��ا وج��ود رش��د اقتصادي حاصل ش��ده در 
س��ال ۱۳۹۵ و بهار ۱۳۹۶، مقايس��ه ارزش افزوده 
رش��ته فعاليت ها به قيمت هاي ثابت ب��ا مقادير آن 
در س��ال ۱۳۹۰ نش��ان مي دهد در برخي بخش ها 
مانند استخراج نفت خام و گاز طبيعي، ساختمان و 
واسطه گري هاي مالي، سطح ارزش افزوده به قيمت 

ثابت هنوز به سطح عدد سال ۱۳۹۰ نرسيده است. 
۳- بررس��ي اجزاي هزين��ه نهايي به قيمت ثابت 
نيز نشان مي دهد صرف نظر از افزايش هزينه مصرف 
نهايي خصوصي و دولت نسبت به سال ۱۳۹۰، سطح 
ارقام تش��كيل سرمايه در ماش��ين آالت و ساختمان 

همچنان كمتر از سطح ارقام سال ۱۳۹۰ است. 
۴- آمارهاي طرح نيروي كار در فصل بهار ۱۳۹۶ 
نيز مي تواند مويد رش��د حاصل شده در بخش هاي 
اقتصادي باش��د. جمعيت ۱۰س��اله و بيشتر شاغل 
در همه رش��ته فعاليت هاي اقتصادي در فصل بهار 
۱۳۹۶ نس��بت به فصل مشابه سال قبل رشد داشته 
اس��ت. اگرچه مي توان استدالل كرد در شرايط عدم 
وجود اش��تغال كامل، ب��ا اس��تفاده از ظرفيت هاي 
موجود و بدون افزايش اش��تغال نيز مي توان رش��د 

اقتصادي بااليي را تجربه كرد. 
۵- براس��اس نتايج طرح هزينه - درآمد خانوار، 
مص��رف نهايي خانوارهاي كش��ور در فصل بهار ۹۶ 
به قيمت ثابت، با رش��د ۶,۹درصد و در سال ۱۳۹۵ 
با رشد ۳,۲درصدي مواجه شده است. اين تغييرات 
نشانگر آن است كه به طور متوسط خانوارهاي كشور 
توانسته اند هزينه هاي مصرفي خود را افزون بر تورم 
افزايش دهند، لذا مقدار مص��رف نهايي خانوارهاي 

كشور با رشد مثبت مواجه شده است. 
۶- گروه كش��اورزي شامل زيربخش هاي زراعت 
و باغ��داري، دام��داري، جنگل��داري و ماهيگي��ري 
است. محاس��بات انجام شده در اين بخش براساس 
طرح آمارگي��ري از قيمت و مقدار توليد محصوالت 
كش��اورزي، كه توس��ط مركز آمار اي��ران به صورت 
فصلي انجام مي شود و بيش از ۲۲۰۰ آبادي كشور را 
در سطح استان هاي مختلف پوشش مي دهد، انجام 
مي ش��ود و همچنين اطالعات فصل��ي وزارت جهاد 

كشاورزي به تفكيك محصوالت زراعي، باغي، دامي 
و ماهيگيري در انجام برخي محاس��بات و همچنين 

بررسي هاي الزم مورد استفاده قرار مي گيرد. 
براساس محاس��بات فصل بهار ۱۳۹۶ رشد اين 
گ��روه ۳,۱درصد بوده اس��ت. رش��د زيربخش هاي 
و  جنگل��داري  دام��داري،  باغ��داري،  و  زراع��ت 
ماهيگيري در اي��ن فصل به ترتيب برابر ۲,۳، ۵,۸، 

۰,۷ و ۰,۸درصد است. 
۷- گروه صنعت ش��امل زيربخش هاي استخراج 
نف��ت خام و گاز طبيعي، اس��تخراج س��اير معادن، 
صنعت، تامين آب، برق و گاز طبيعي و س��اختمان 
است. در سال ۱۳۹۵ ارزش افزوده بخش استخراج 
نف��ت خام و گاز طبيعي به ميزان ۳۵ درصد رش��د 

داشته است. 
لغ��و تحريم ه��ا و اجرايي ش��دن برج��ام منجر 
ب��ه افزايش صادرات نف��ت خام به عن��وان يكي از 
مولفه هاي اصلي ارزش افزوده اين بخش بود كه در 
س��ال ۱۳۹۶ با كاهش فشار صادرات نفت خام، اين 

بخش رشد ۴,۷ درصد داشته است. 
براس��اس محاس��بات ي��ك واحد از رش��د ۶,۵ 
واحدي يا به عبارت ديگر حدود ۱۵درصد از رش��د 
محصول ناخالص داخلي فصل بهار ۱۳۹۶ ناش��ي از 
بخش نفت بوده، در حالي كه س��ال گذش��ته ۵,۷ 
واحد از رش��د ۱۱ واحدي محصول ناخالص داخلي 
يعني حدود ۵۲ درصد رشد از بخش استخراج نفت 

خام و گاز طبيعي حاصل شده است. 
در فصل بهار سال ۱۳۹۶، بخش صنعت رشدي 
برابر ۵,۸درصد داش��ته است. رش��د مثبت صنعت 
بيش��تر ناش��ي از رش��د باالي رش��ته فعاليت هاي 
اثرگذار و با س��هم قابل توجه ش��امل توليد وسايل 
نقلي��ه موتوري، س��اخت كك، فرآورده هاي حاصل 
از تصفي��ه نفت و س��وخت هاي هس��ته يي و توليد 
كاني هاي غيرفلزي )سيمان، كاشي و...( بوده است. 
بخش س��اختمان پ��س از چندي��ن دوره ركود، 
تغيي��رات اي��ن بخ��ش از فص��ل زمس��تان ۱۳۹۵ 
روند صعودي پيدا كرده اس��ت. محاس��بات بخش 
ساختمان براس��اس اطالعات عملكرد پرداخت هاي 

عمران��ي دول��ت و س��رمايه گذاري بخش خصوصي 
در س��اختمان برمبناي ميانگين متحرك از فصول 

گذشته انجام مي شود. 
عملك��رد پرداخت هاي عمران��ي دولت در فصل 
بهار ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش 
داش��ته و ميانگين متحرك پروانه هاي س��اختماني 
صادر ش��ده پ��س از چند دوره در اين فصل رش��د 
مثبت داش��ته اس��ت ك��ه برآيند آن تحقق رش��د 

۷درصدي در فصل بهار ۱۳۹۶ است. 
۸- گروه خدم��ات ش��امل زيربخش هاي عمده 
فروشي و خرده فروش��ي، هتل و رستوران، حمل و 
نقل و ارتباطات، واسطه گري هاي مالي، مستغالت، 
امور عمومي، آموزش، بهداش��ت و مددكاري و ساير 

خدمات است. 
خدم��ات عمده فروش��ي و خرده فروش��ي حلقه 
وص��ل بي��ن عرض��ه و تقاضاي ب��ازار كاال اس��ت، 
به طوري كه از يك س��و ستانده بخش هاي مختلف 
مانند صنع��ت، كش��اورزي، ماهيگي��ري از كانال 
عمده فروشي و خرده فروش��ي در بازار عرضه شده 
و از س��وي ديگر، كاالهاي م��ورد نياز فعاليت هاي 
اقتص��ادي و خانوار كه به واس��طه واردات يا توليد 
داخ��ل تامين مي ش��وند از كانال عمده فروش��ي و 

خرده فروشي در اختيار آنها قرار مي گيرد. 
بنابراي��ن انتظ��ار براين اس��ت كه س��تانده اين 
بخش از يك س��و متاثر از ستانده بخش هاي توليدي 
و تجارت خارجي و از س��وي ديگ��ر متاثر از هزينه 
خانوار ها در گروه هاي منتخب كااليي باشد كه رشد 

حاصل شده در اين بخش را توجيه مي كند. 
در فصل بهار سال ۱۳۹۶ بخش واسطه گري هاي 
مال��ي، رش��د ۳۲ درص��دي داش��ته اس��ت. اي��ن 
بخ��ش ش��امل زيربخش ه��اي بيمه، بانك و س��اير 
واسطه گري هاي مالي اس��ت كه تمام اطالعات اين 
بخش ها با استفاده از اطالعات ثبتي دريافت شده از 

سازمان هاي مربوطه انجام مي شود. 
براس��اس اطالعات دريافت شده از بيمه مركزي 
رشد زيربخش بيمه ناشي از افزايش بيمه گروه هاي 

درمان، باربري و نفت و انرژي بوده است. 

گروهاقتصادكالنالهامآبايي
گ��زارش اخي��ر بانك مرك��زي از نرخ ت��ورم در 
ش��هريور ماه س��ال جاري حاكي از بازگش��ت اين 
ش��اخص به مدار تك رقمي بود. بان��ك مركزي در 
حال��ي نرخ ت��ورم را در اين م��اه ۹,۹ درصد اعالم 
كرد كه پيش بيني هاي قبلي حاكي از استمرار روند 
افزايش��ي تورم بود. به گونه يي كه خوشبينانه ترين 
پيش بيني ها تورم را امس��ال را ت��ا ۱۳ درصد قابل 
افزايش مي دانس��ت. با اين وجود، كاهش نرخ تورم 
در ماه پاياني تابس��تان، بار ديگ��ر تحليل روند اين 

شاخص را با ترديدهايي همراه كرد. 
دوازده��م  انتخاب��ات  از  پ��س  كل��ي  به ط��ور 
رياس��ت جمهوري و در دور سياس��ي جديد انتظار 
مي رفت سياس��ت هاي دولت انبس��اطي تر ش��ود و 
ب��ه دنبال آن ش��اهد افزايش نرخ تورم باش��يم. اما 
گزارش ه��اي بان��ك مركزي از روند ت��ورم در نيمه 
نخس��ت امس��ال نش��ان مي ده��د كه هن��وز زمان 
انبس��اطي عمل ك��ردن بانك مركزي فرا نرس��يده 
اس��ت و همچنان دولت در نظ��ر دارد كه به برنامه 
خود براي مهار تورم ادامه دهد. اما اين س��وال هم 
وجود دارد كه اهرم دولت براي س��ركوب تورم چه 

بوده است؟

مقاومتبانكمركزيدربرابرسياستهاي
انبساطي

در اين زمينه رامين مجاب كارشناس اقتصادي 
بر اين باور اس��ت كه انبس��اطي عمل نكردن بانك 
مركزي باعث ش��ده تا نرخ ت��ورم دوباره تك رقمي 
ش��ود. مجاب در گفت وگو با »تعادل« با اش��اره به 
نگراني هاي��ي كه از اتخاذ سياس��ت هاي انبس��اطي 
در دوره سياس��ي جديد وجود داش��ت، اظهار كرد: 
»حداق��ل آمارهاي تورم نش��ان مي ده��د كه بانك 
مرك��زي در برابر انبس��اطي عمل ك��ردن مقاومت 
مي كند و همين عامل هم باعث شده تا تورم دوباره 

تك رقمي شود.«
با اين وجود، اين كارشناس اقتصادي بر اين باور 
اس��ت كه با توجه به بحران��ي كه در حال حاضر در 
نظام بانكي كشور وجود دارد، استعداد افزايش تورم 
باالس��ت و افزايش اين ش��اخص در نيمه دوم سال 

محتمل تر از استمرار روند تورم تك رقمي است. 
مجاب ب��ا بيان اينكه نرخ تورم در ش��هريور ماه 
پايين تر از پيش بيني هاي قبل��ي بود، افزود: »تورم 
۹,۹ درص��دي ش��هريور ماه ب��ا برآوردهاي پيش از 
همخواني  رياس��ت جمهوري  دوازده��م  انتخاب��ات 
نداش��ت و اين تصور وجود داشت كه تورم بيشتر از 
اين ارقام باشد و رفته رفته به سمت روند بلندمدتي 
كه در اقتصاد داش��تيم حركت كند. بر اين اساس، 
انتظ��ار ت��ورم ۱۶-۱۵ درصدي مي  رفت اما ش��اهد 
بودي��م كه تورم در ش��هريور ماه دوب��اره تك رقمي 

شد.«
وي در خص��وص عوامل اصلي تك رقمي ش��دن 
تورم توضيح داد: »به نظر مي رسد كه بانك مركزي 
همچنان بر انبس��اطي عمل نكردن اصرار مي ورزد. 
البته ممكن اس��ت انبس��اطي عمل نك��ردن بانك 
مركزي يك وجه از ماجرا باش��د و در س��وي ديگر، 
مس��اله كنترل قيمتي وجود داشته باشد. دولت در 
حال حاضر قدرت كنترل يك س��ري از قيمت ها را 
دارد. بنابراين دولت با كنترل قيمتي، باعث شده تا 
تورم كنترل ش��ود. قيمت سوخت يكي از اين موارد 
اس��ت. چند س��الي است كه قيمت س��وخت ثابت 
مان��ده و به اصطالح لنگر كرده اس��ت و با توجه به 
اهميت هزينه هاي س��وخت، اين امر مي تواند يكي 

از عوامل موثر در پايين نگه  داشتن تورم باشد.«
مجاب افزود: »يك��ي ديگر از مهم ترين فاكتورها 
در مهار تورم، كنترل نرخ ارز اس��ت. به نظر مي رسد 

كه به دليل گشايش��ي كه در درآمدهاي نفتي ايجاد 
شده، قدرت كنترل دولت روي نرخ ارز افزايش پيدا 
كرده، آن چنان كه در دهه ۸۰ نرخ ارز كنترل ش��د. 
اين دو عامل در كنار سياست هاي غيرانبساطي بانك 
مركزي باعث ش��ده تا دولت بتوان��د تورم را كنترل 
كند و اين ش��اخص بر خ��الف پيش بيني هاي قبلي 

همچنان تك رقمي باقي بماند.«

ابهاماتسياستارزيدولتدرنيمسالدوم
گرچه تورم تك رقمي در ش��هريور ماه احتمال 
ادام��ه روند ت��ورم تك رقمي را تا ح��دودي تقويت 
كرد اما يكي از عوام��ل تاثيرگذار كه در اين زمينه 
مي توان��د تعيين كننده باش��د، سياس��ت هاي ارزي 
دولت اس��ت. افزايش قابل توجه ن��رخ ارز مي تواند 
جهش تورم را به همراه داش��ته باشد. بنابراين بايد 
ديد دولت در نيمه دوم س��ال سياس��ت هاي ارزي 
خ��ود را چگونه دنب��ال خواهد كرد. اين مس��اله با 
توج��ه به افزايش نرخ ارز در حدود يك هفته اخير، 
احتم��ال افزايش دوب��اره تورم را تقوي��ت مي كند. 
چراكه اين شاخص در حال حاضر در مرز دو رقمي 
شدن قرار دارد و افزايش نرخ ارز مي تواند به زودي 

در نرخ تورم انعكاس پيدا كند. 
در اين خصوص مجاب با بيان اينكه افزايش نرخ 
ارز در نيمه دوم سال به تصميمات بانك مركزي در 
اين زمينه بس��تگي دارد، اظهار كرد: »بعيد به نظر 

مي رسد كه جهشي در نرخ ارز رخ دهد.
جهش نرخ ارز در صورتي كه ش��وك سياس��ي 
رخ ده��د محتمل خواهد بود. به عن��وان مثال اگر 
در آينده برج��ام خللي وارد ش��ود، مي توان انتظار 
بازتاب شوك سياس��ي در نرخ ارز را داشت. اما اگر 
اي��ن عامل را كنار بگذاريم، بس��يار بعيد اس��ت كه 
دولت ي��ا بانك مركزي به دليل م��دل تامين مالي 
كه دارند تصميماتي بگيرند كه منجر به جهش نرخ 

ارز شود.«
وي توضيح داد: »بخشي از درآمدهاي دولت ارزي 
اس��ت و يك س��ري مخارج ريالي هم وجود دارد كه 
تامي��ن مالي آنها ب��ا عرضه درآمده��اي ارزي به بازار 
صورت مي گيرد. اگر نرخ ارز افزايش يابد، دولت مخارج 
ريالي خود را چطور پاس��خ خواه��د داد؟ قاعدتا بعيد 
اس��ت كه به دليل تصميمات داخلي، نرخ ارز جهش 
داشته باشد يا حتي روند افزايشي ملموس تري نسبت 

به حدود پنج س��ال اخير داشته است. بنابراين، ادامه 
روند فعلي نرخ ارز محتمل تر است تا وقوع جهش.«

موضعبانكمركزي
يك��ي از مهم تري��ن عوام��ل در مهار ت��ورم هم 
رويك��رد بانك مركزي بود كه بر خالف آنچه انتظار 
مي  رفت پس از انتخابات رخ دهد، دس��ت به اجراي 
سياس��ت هاي انبس��اطي نزد. در اي��ن زمينه البته 
بحران در نظام بانكي ه��م بي تاثير نبود. چراكه در 
حال حاضر بخش عمده توجه بانك مركزي معطوف 

به حل بحران نظام بانكي شده است. 
در اين زمينه مجاب بر اين باور است كه انبساطي 
عمل نكردن بانك مركزي به طور كلي مثبت اس��ت. 
وي اف��زود: »در ماه ه��اي ابتدايي س��ال جاري و با 
نزديك ش��دن به موعد انتخابات رياس��ت جمهوري 
دوازده��م اي��ن نگران��ي وجود داش��ت ك��ه دولت 
انبساطي عمل كند. به نوعي اميدوار بوديم كه پس 

از انتخابات بانك مركزي انبساطي عمل نكند.«
اين كارش��ناس اقتص��ادي در ادامه توضيح داد: 
»البته به كار بردن عبارت »انبساطي عمل نكردن« 
براي بانك مركزي با توجه به يك سري سياست ها 
كه براي بانك ها در نظر گفت ش��ايد چندان درست 
نباشد و مي توان به اين دست اقدامات بانك مركزي 
برچسب انبساطي هم زد. به صورت غيررسمي هم 
مي ش��نويم كه خط اعتباري با نرخ هاي پايين براي 
برخي بانك ها گشايش يافته است كه بر اين اساس 
ش��ايد بتواند اين اقدامات را انبس��اطي هم قلمداد 
كرد. با اين وجود، دست كم نرخ تورم نشان مي دهد 
كه تقاضاي موثري از طرف بانك مركزي در اقتصاد 

ايجاد نشده است.«
وي با بيان اينكه بانك مركزي بيش��تر به دنبال 
كنت��رل س��المت بانك ها اس��ت تا اينك��ه بخواهد 
مشكالت كوتاه مدت آنها را رفع كند، افزود: »مساله 
گشايش خطوط اعتباري براي برخي بانك ها هم به 

صورت غيررس��مي به گوش مي رسد و ممكن است 
بر اين اس��اس اضافه برداشت هايي هم وجود داشته 
باش��د. به غير از اين مورد، به نظر مي رسد كه بانك 
مركزي به دنبال كنترل سالمت بانك ها است؛ براي 
اين منظور از يك س��ري ابزارهاي غيرپولي استفاده 
مي كن��د تا عدم س��المت بانك ه��ا را برطرف كند 
ن��ه اينكه به س��راغ ابزارهاي پول��ي و حمايت هاي 

نقدينگي بسيار وسيع برود.«

اولويتبارونقاستيامهارتورم؟
اين طور به نظر مي رسد كه رويكرد بانك مركزي 
كه به نوعي مي توان آن را غيرانبس��اطي دانست با 
برخي سياس��ت هاي دولت در تناقض است و بر اين 
اساس، نمي توان با اطمينان گفت كه بانك مركزي 
تا چه زماني خواهد توانست در برابر انبساطي عمل 
ك��ردن مقاومت كند. يك��ي از مهم ترين برنامه هاي 
تيم روحاني در طول دوره دوازدهم س��اماندهي به 
وضعيت اشتغال و كاهش نرخ بيكاري است. در اين 
زمينه طرح هايي هم تعريف ش��ده ك��ه اجراي آنها 
نيازمند تامين اعتباراتي خواهد بود. بر اين اس��اس، 
اين انتظار وجود دارد كه دولت در راس��تاي بهبود 
وضعيت اشتغال دست به حمايت هاي مالي بزند كه 

مي تواند بالقوه تورم را به اقتصاد ايران بازگرداند. 
در اي��ن زمين��ه مجاب ب��ا بيان اينك��ه بعيد به 
نظر مي رس��د در زمينه حمايت هاي مالي در حوزه 
طرح هاي اش��تغال زايي دول��ت اختالف نظر داخلي 
وجود داش��ته باش��د،؛ توضي��ح داد: »در اين زمينه 
تردي��د وجود دارد ك��ه با توجه ب��ه وضعيت فعلي 
بانك ها آيا حمايت از اش��تغال زايي در اولويت قرار 
دارد يا خير. وضعيت تورم حداقل به ما اين سيگنال 
را مي ده��د ك��ه اولويت در حال حاض��ر بحث هاي 
اعتب��اري و حمايت هاي نقدينگي نيس��ت. در حال 
حاضر دول��ت بيش��تر روي اصالح س��اختارها كار 
مي كند و از روي آمارها هم مي توان همين مس��اله 

را برداشت كرد.«
ب��ا توجه به تناقضاتي كه در مورد رويكرد دولت 
در نيمه دوم س��ال وجود دارد، نمي توان با قطعيت 
ه��م روند ت��ورم را پيش بيني ك��رد. در اين زمينه 
مج��اب هم بر اين باور اس��ت ك��ه پيش بيني روند 
تورم در نيمه دوم سال همچنان با نااطميناني هايي 
همراه اس��ت. به نظر نمي رس��د كه در دور سياسي 
جديد بانك مركزي بتواند بيش از اين مقاومت كند 
و سياس��ت هاي انبساطي را در دستور كار خود قرار 
ندهد. بر اين اس��اس، انتظارات تورمي محتمل تر از 

استمرار روند تورم تك رقمي است. 
وي اف��زود: »قاعدتا يكي از عوام��ل اصلي تورم 
همان مس��اله حمايت ه��اي نقدينگي بانك مركزي 
و انبساطي ش��دن سياس��ت هاي پولي است. تورم 
نهفته ي��ي در ح��ال حاضر وجود دارد ك��ه با توجه 
به مش��كالت موجود در سيس��تم بانك��ي بروز پيدا 
مي كن��د و بخ��ش ديگر آن هم به دلي��ل تغييراتي 
اس��ت ك��ه احتماال در ماه ه��اي آين��ده در رويكرد 

سياست گذاري رخ خواهد داد.«
بايد ديد وزنه كدام بخش در سياست گذاري هاي 
دولت س��نگين تر خواهد ب��ود. اگر موض��وع رونق 
اقتصادي و بهبود اشتغال مد نظر دولت باشد، قطعا 
در اين زمينه بايد دس��ت به ارائه تس��هيالت مالي 
بزند كه اين امر در شاخص تورم هم بازتاب خواهد 
داشت. اما اگر دولت همچنان بر ادامه روند كاهشي 
تورم اصرار داشته باشد، در تسهيالت دهي به بخش 
اش��تغال هم دس��ت به عصا خواهد بود. با توجه به 
بحراني بودن نظام بانكي كشور، اين طور پيش  بيني 
مي ش��ود كه دولت اولويت را ب��ه جلوگيري از بروز 
بحران در نظ��ام بانكي بدهد تا هر اقدام ديگري در 

حوزه رونق و اشتغال. 

دريافتليست
۲۵۴فعالبزرگارزي

ريي��س كل س��ازمان مالياتي با برش��مردن اقدامات 
كليدي اين سازمان، اعالم كرد: براي مقابله با فرار مالياتي، 
فهرست ۲۵۴ شخص حقيقي و حقوقي خريدار و فروشنده 

ارز از بانك مركزي دريافت شد. 
به گزارش تارنماي س��ازمان امور مالياتي، سيدكامل 
تقوي نژاد در اجالس سراس��ري مديران مالياتي كشور با 
ارائه گزارش��ي از عملكرد نظام مالياتي در س��ال گذشته 
و همچنين دس��تاوردها و توفيقات س��ازمان، مهم ترين 

برنامه هاي آتي اين دستگاه را نيز تبيين كرد. 
رييس كل س��ازمان ام��ور مالياتي، م��ودي مداري و 
اعتمادآفريني در جامعه، برق��راري عدالت مالياتي و رفع 
تبعيض ه��اي مالياتي و همچنين مبارزه ب��ا فرار مالياتي 
و شناس��ايي موديان جدي��د؛ را از مهم ترين رويكردهاي 
سازمان در سال هاي اخير برشمرد و گفت: در اين راستا، 
اقدامات و برنامه هايي ديگ��ري همچون افزايش تعامل و 
تسهيل خدمت  رس��اني به موديان، ارتقاي سالمت نظام 
اداري و برخ��ورد قاطعانه و جدي با فس��اد اداري و ايجاد 
فرهنگ برخورد مناسب كاركنان مالياتي با موديان نيز در 

دستور كار سازمان قرار دارد. 
مع��اون وزير امور اقتص��ادي و دارايي، با اش��اره به 
افزايش س��هم ماليات در بودجه طي س��ال هاي اخير 
عنوان كرد: با تحق��ق ۹۷ درصدي درآمدهاي مالياتي 
كشور در سال ۹۵ با رضايت مندي موديان و به واسطه 
شناس��ايي موديان جديد و مبارزه با فرار مالياتي، عمال 
س��ازمان امور مالياتي كشور توانس��ت كارنامه موفقي 
از خ��ود در زمين��ه عمل و اق��دام در راس��تاي تحقق 

سياست هاي اقتصاد مقاومتي را به ثبت برساند. 
وي ادام��ه داد: در ح��وزه ماليات ب��ر ارزش افزوده كه 
مالياتي غيرمستقيم بر پايه مصرف و عرضه كاال و خدمات 
است، در سال ۹۵ مبلغي در حدود ۳۵ هزار ميليارد تومان 
مالي��ات بر ارزش افزوده و مبل��غ ۱۶ هزار ميليارد تومان 
عوارض ارزش افزوده و مجموعا به ميزان ۵۱ هزار ميليارد 
تومان وصول شده كه اين مبلغ حاكي از وزن ۵۰ درصدي 
درآمدهاي اين نظام مالياتي در نظام بودجه كشور در سال 
۹۵ اس��ت. تقوي نژاد در خصوص اقدامات س��ازمان براي 
مب��ارزه با فرار مالياتي و شناس��ايي موديان جديد گفت: 
اجراي طرح جامع مالياتي و ايجاد پايگاه اطالعات موديان 
مالياتي، ايجاد دفتر مبارزه با پولش��ويي و فرار مالياتي در 
س��ازمان امور مالياتي كشور، رصد و بررسي تراكنش هاي 
س��نگين و مشكوك بانكي و پيگيري و رصد فعاليت هاي 
شركت هاي صوري )كاغذي(، از مهم ترين اقدامات سازمان 
در جهت كاهش فرار مالياتي بوده كه در نهايت، شناسايي 
فرارهاي ماليات��ي منجر به واريز ۵ ه��زار ميليارد تومان 

ماليات به خزانه دولت در سال ۹۵ شد. 
وي تصري��ح كرد: تنها با بررس��ي ۷۷ پرونده مالياتي 
در ش��ش ماهه دوم سال ۹۵، سازمان امور مالياتي كشور 
موفق ش��د ۹۹۰ ميليارد تومان مالي��ات تعيين و وصول 
نمايد. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور همچنين از 
شناسايي حدود ۳۰۰۰ شركت صوري خبر داد و گفت: با 
ايج��اد پايگاه اطالعات موديان مالياتي و تقويت و افزايش 
سيستم هاي مكانيزه شناسايي موديان، روند مبارزه با فرار 
مالياتي سرعت يافته و در سال ۹۵ و با تكيه بر اطالعات 
اي��ن پايگاه، در ح��دود ۳۰۰ هزار م��ودي مالياتي جديد 

شناسايي و ماليات حقه از آنان اخذ شد. 
معاون وزي��ر اقتصاد همچنين در خص��وص اقدامات 
س��ازمان امور مالياتي كش��ور در خصوص اعتمادآفريني 
در جامع��ه و مودي م��داري نيز گفت: توافق بي س��ابقه با 
اصناف و تعيين ماليات عملكرد س��ال ۹۴ معادل ماليات 
قطعي شده عملكرد س��ال ۹۳ براي نخستين بار در سال 
۹۵، از مهم ترين اين اقدامات بوده كه بر مبناي اين توافق 
و براس��اس خوداظهاري موديان ماليات��ي، بدون دخالت 
مامورين مالياتي برگ قطعي ماليات رسيدگي و ابالغ شد. 
تقوي نژاد، توس��عه خوداظهاري مالياتي و برنامه ريزي 
براي حذف شيوه علي الرأس از نظام مالياتي و جلوگيري 
از اعم��ال س��ليقه مام��وران مالياتي، ساده س��ازي قانون 
ماليات هاي مس��تقيم و شفاف سازي آن، تعديل و كاهش 
نرخ هاي مالياتي، بخشودگي جرايم قابل بخشش مالياتي و 
تسهيل خدمات رساني به موديان از طريق برقراري نظام 
مالي��ات الكترونيك را از ديگ��ر اقدامات صورت گرفته در 

راستاي اعتمادآفريني در جامعه برشمرد. 
وي با اعالم درج ۱۰۰ درصد اطالعات موديان مالياتي 
در پايگاه اطالعات موديان، اظهارداشت: اجراي طرح جامع 
مالياتي منجر به اتصال و بهره گيري از ش��بكه هاي ملي و 
دستگاهي شده است. تقوي نژاد اضافه كرد: در حال حاضر 
با توس��عه و تكميل پايگاه اطالعات هويتي، عملكردي و 
دارايي موديان در راستاي ماده ۱۶۹ مكرر ق.م.م، دريافت 
اطالعات از س��امانه هاي مختلف برون سازماني به صورت 
برخط و اس��تعالمي در حال انجام اس��ت، در حال حاضر 
ح��دود يك ميليارد ركورد اطالع��ات در اين پايگاه ثبت 
شده اس��ت. وي همچنين از همكاري سازمان بازرسي و 
ديوان محاسبات كشور و ساير مراجع اطالعاتي، نظارتي و 
انتظامي با سازمان امور مالياتي كشور براي شناسايي موارد 
مشكوك به فرار مالياتي و پولشويي و انعقاد تفاهم نامه در 
خصوص تبادل اطالعات و هم افزايي در شناس��ايي جرم 
خبر داد و گفت: دريافت فهرس��ت ۲۵۴ شخص حقيقي 
و حقوقي خريدار و فروش��نده عم��ده ارز از بانك مركزي 
و پيگيري جهت اخذ مش��خصات هويت��ي، جهت انجام 
اقدامات الزم براي شناسايي و مطالبه حقوق حقه دولت، 

يكي از دستاوردهاي اين همكاري بوده است. 
 )E-tax( تق��وي نژاد از ايجاد اداره ماليات الكترونيك
در ادارات كل امور مالياتي سراسر كشور خبر داد و گفت: 
در طي سال هاي اخير اقدامات موثري در راستاي مكانيزه 
كردن فرآيندهاي مالياتي، تسهيل امور و كاهش مراجعات 
موديان، تس��هيل در پرداخت ماليات و همچنين كاهش 
ارتباط مستقيم موديان و ماموران مالياتي به اجرا درآمده 
و فرآيندهاي��ي همچون ثبت نام ش��ماره اقتصادي، ارائه 
اظهارنامه اشخاص حقيقي و حقوقي، اجاره امالك و ماليات 
بر ارزش افزوده، همچنين پرداخت انواع ماليات ها، عمليات 
ماليات مشاغل خودرو و نقل و انتقال امالك و نيز ارسال 
اطالعات صورت معامالت فصلي موضوع ماده ۱۶۹ قانون 
ماليات هاي مستقيم به صورت الكترونيكي انجام مي گيرد. 
وي در بخش��ي از گزارش خود به موضوع ارتقاي سالمت 
نظام اداري پرداخت و گفت: در حال حاضر برخورد قاطع، 
جدي و بي رحمانه با فساد در دستور كار سازمان قرار دارد 
و با ايجاد واحد بازرسي مالياتي در اين سازمان، همچنين 
تشكيل كميته تخصصي سالمت اداري و صيانت از حقوق 
مردم و انتصاب بازرسين مالياتي، مبارزه با مصاديق فساد 
مالياتي در سازمان تس��ريع پيدا كرده است. معاون وزير 
اقتص��اد تصريح كرد: از ديگر اقدامات س��ازمان در جهت 
حمايت از توليد، تقسيط پلكاني بدهي مالياتي واحدهاي 
توليدي كوچك و متوس��ط براي بهره  مندي از تسهيالت 
بانكي بوده، بطوري كه در س��ال ۹۵ بدهي مالياتي تعداد 

۷۵۰۰ مودي به صورت پلكاني تقسيط شد. 

خبر
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 مت�د معامالت�ي ژاپن�ي در ب�ورس ته�ران: 
ب��راي  روش��ي   Zaraba  method زاراب��ا  روش 
تطبي��ق دس��تورهاي خريد با دس��تورهاي ف��روش در 
 بازاره��اي س��رمايه به خص��وص بازاره��اي اوراق بهادار
Stock exchange است. به گزارش سنا، در اين روش، 
دس��تورهاي خريد يا فروش خريداران و فروشندگان به 
ترتي��ب قيمت و زمان دس��تور معامله براي طرف مقابل 
قابل معامله اس��ت. بدين ترتيب ك��ه پايين ترين قيمت 
خريد با باالترين قيمت فروش در زمان واحد تطبيق پيدا 
كرده و چنانچه قيمت هاي عرضه و تقاضا يكس��ان باشد 
معامله انجام مي شود. چنانچه قيمت هاي خريد يكساني 
در بين متقاضيان سهم وجود داشته باشد اولويت زماني 
ترتيب اثر داده شده و دستور خريد نخستين خريدار در 
صف اعمال مي شود. با انجام عمليات معامله دستورهاي 
خريد و فروش انجام ش��ده، از دس��تور كار خارج شده و 
معامله بعدي )با لحاظ نزديك ترين قيمت( در صف انجام 
مي شود. اين روش معامله كه در بورس اوراق بهادار تهران 

نيز استفاده مي شود ريشه در معامالت ژاپني دارد. 
 ركن توس�عه صنايع معدني: مديرعامل شركت 
معدني و صنعتي چادرملوگفت: محصوالت معدني ايران 
در صورت رفع مش��كالت موجود و تكميل زنجيره توليد 
بهترين و مناس��ب ترين جايگزين براي برداش��ته شدن 
ات��كاي دولت بر درآمدهاي نفتي اس��ت. محمود نوريان 
با تاكيد بر وظيف��ه خطير نهادهاي اقتصادي و دولت در 
توسعه بخش معدن گفت: در صورت وجود اراده يي قوي و 
برنامه ريزي مناسب مي توان به رونق بخش معدن و منابع 
بس��يار غني تري دسترسي پيدا كرد. وي افزود: بر اساس 
مطالعات انجام شده تاكنون حدود 4.6 ميليارد تن ذخيره 
زمين شناسي سنگ آهن در ايران شناسايي شده كه 2.5 

ميليارد تن آن ذخيره قطعي است. 
 اپليكيش�ن آپ با ۸ ميليون دانلود: براس��اس 
آخرين گزارش هاي منتشر ش��ده، آسان پرداخت داراي 
بيشترين س��هم تعداد و مبلغ تراكنش ها با ابزار موبايلي 
ش��املUSSD ك��د #733* و اپليكيش��ن آپ اس��ت. 
اپليكيش��ن آپ با 8 ميلي��ون بار نصب توس��ط كاربران 
ايران��ي، يكه تاز پرداخت موبايلي كش��ور اس��ت. آس��ان 
پرداخت پرش��ين سه س��ال پيش اپليكيش��ن آپ را به 
 USSD عنوان جايگزيني آسان و مطمئن براي پرداخت
معرفي كرد. اين اپليكيش��ن به يك��ي از پركاربردترين و 
پرتراكنش ترين اپليكيشن هاي فارسي حوزه خدمات مالي 
كش��ور تبديل شده است. براس��اس اعالم شركت آسان 
پرداخت، اپليكيشن آپ روزانه بيش از 5۰۰ هزار تراكنش 

و 2۰۰ هزار كارت به كارت را پشتيباني مي كند. 
 170 ريال س�ود هر سهم »وسكاب«: »وسكاب 
)وصبا(« با انتشار عملكرد شش ماهه نخست امسال اعالم 
كرد در دوره ش��ش ماهه نخست سال مالي جاري مبلغ 
594 ميليارد و 882 ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بر اين اساس مبلغ 17۰ ريال سود به ازاي هر سهم كنار 
گذاشت كه اين رقم در مقايسه با دوره مشابه سال مالي 
قبل معادل 31 درصد كاهش داش��ت. گفتني است اين 
شركت در 6ماهه نخست سال مالي 95 مبلغ 245 ريال 
س��ود به ازاي هر سهم محقق كرده بود. با احتساب سود 
انباشته ابتداي سال به سود خالص دوره در نهايت مبلغ 
يك هزار و 7۰7 ميليارد و 446 ميليون ريال سود انباشته 
پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. تمامي 
متقاضيان سقف قيمت مجاز اين اوراق به قيمت 3174 
ري��ال را پذيرفتند كه به موجب اي��ن امر، قيمت عرضه 
ش��ده هر واحد صن��دوق در اين پذيره نويس يك درصد 
نسبت به قيمت پايه افزايش يافت؛ لذا سود اوراق نسبت 
به سود اعالم شده در اميد نامه با يك درصد كاهش براي 

سرمايه گذاران مواجه خواهد شد. 
 اس�تفاده 39 ميلي�ون نفر از س�امانه س�هام 
عدالت: از حدود 49 ميليون نفر مشموالن سهام عدالت، 
تاكنون حدود 39 ميليون نفر سامانه سهام عدالت مراجعه 
كرده اند. س��ازمان خصوصي س��ازي اعالم كرد: حدود 8۰ 
درصد مش��موالن سهام عدالت به س��امانه سهام عدالت 
مراجعه و از خدمات اين س��امانه مانند مش��اهده صورت 
حساب، وضع سهامداري و... استفاده كرده اند. روستاييان 
و عش��اير هم ش��امل حدود 17 ميليون نف��ر از مجموع 
49 ميليون مش��مول سهام عدالت در سبد سهام عدالت 
هس��تند. اين اقشار با 87 درصد مشاركت با سامانه سهام 
عدالت، باالترين ميزان مراجعه به س��امانه و اس��تفاده از 
خدمات الكترونيك آن را داش��ته اند. از حدود 47 ميليون 
نفر افراد مجاز براي اعالم شباي بانكي، تاكنون حدود 33 
ميليون نفر اقدام كرده اند. مددجويان نهادهاي حمايتي، 
روستاييان و عشاير و كارگران فصلي و ساختماني باالترين 
ميزان مش��اركت در اعالم شماره شبا بانكي به سامانه را 
داشته اند. مددجويان با 76 درصد، روستاييان با 75درصد 
و كارگران با 7۰درصد، مش��اركت بااليي در سامانه سهام 
عدالت و ثبت شماره شبا بانكي در سامانه دارند. استان هاي 
ايالم، كهگيلويه و بوير احمد و لرستان باالترين مشاركت را 
با سامانه سهام عدالت دارند. مشموالن استان ايالم با 88 
درصد، استان كهگيلويه و بويراحمد با 85 درصد و استان 
لرستان با 83 درصد باالترين مشاركت را در سامانه سهام 
عدالت دارند. مش��موالن اس��تان هاي قم، تهران و يزد به 
ترتيب با 56 و 57 و 57 درصد مش��اركت كمترين سطح 

مراجعه مشموالن را به سامانه سهام عدالت دارند. 
 كارگ�روه مش�ترك ابزاره�اي نوي�ن مال�ي: 
س��ومين جلسه كارگروه ابزارهاي نوين مالي اوراق بهادار 
و چهارمين جلس��ه كارگروه مطالعات تطبيقي در كانون 
كارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار ش��د. محمد عابد، 
مديرعامل كارگزاري بانك پاسارگاد، محمد كفاش پنجه 
شاهي، مديرعامل كارگزاري خبرگان سهام، محمد اقبال 
نيا، مديرعامل كارگزاري حافظ، جواد سنگينيان، مشاور 
مديرعامل كارگزاري بانك رفاه كارگران و جمعي ديگر از 
مديران عامل كارگزاري ها در كارگروه مشترك ابزارهاي 
نوين مالي اوراق بهادار و مطالعات تطبيقي حضور داشتند. 
سال گذشته نمايندگان كارگروه مطالعات تطبيقي كانون 
كارگزاران با نمايندگان س��ازمان بورس و اوراق بهادار در 
خصوص معامالت Short selling جلس��ه مش��تركي 
داشتند. در آن جلسه مدل ارائه شده نمايندگان سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار تركيب��ي از دو اختيار معامله بود. 
همچنين نمايندگان س��ازمان بورس چهار مدل اجرايي 
معام��التShort selling را در قالب هاي ذيل معرفي 
كردند: م��دل فروش اختياري س��هام؛ مدل تركيب بيع 
نقد و س��لف؛ م��دل تركيب مرابحه و وعد؛ مدل س��هام 
س��پرده قرضي. اعضاي كارگروه عن��وان كردند با توجه 
به جمع بندي و توضيحات ارائه ش��ده مدل سهام سپرده 
قرضي به روش فعلي دنيا ش��باهت بيش��تري داش��ته و 
متعارف به نظر مي رس��د. در اين مدل كارگزاري همانند 
بانك فرض مي شود و با دريافت يك كارمزد معين، سهام 
افرادي را كه متمايل به قرض دادن هس��تند را دريافت و 
به كساني كه متقاضي قرض گرفتن هستند فروش غير 
مالكانه انجام مي دهد، در واقع س��هام طي عقد وكالت از 
قرض دهنده به كارگزار منتقل شده و طبق عقد قرض در 

اختيار قرض گيرنده قرار مي گيرد. 

روي خط خبر

نخستين صندوق پروژه در كسر ثانيه پذيره نويسي شد

استقبال از ابزار نوين مالي در بورس انرژي
گروه بورس| 

واحدهاي نخس��تين صن��دوق س��رمايه گذاري 
پ��روژه كش��ور در ثانيه هاي ابتدايي نخس��تين روز 
پذيره نويسي به فروش رفت. صندوق سرمايه گذاري 
پ��روژه پرند به عنوان جديدترين ابزار مالي نوين در 
بورس انرژي با استقبال 4.5 برابري سرمايه گذاران، 

پذيره نويسي شد. 
به گزارش »تعادل« مديرعامل شركت كارگزاري 
سهم آش��نا با اش��اره به اس��تقبال از پذيره نويسي 
نخس��تين صندوق س��رمايه گذاري پروژه در بورس 
ان��رژي، از ابزارهاي نوين مالي طي س��ال هاي اخير 
ب��ه عنوان يكي از ابزارهاي جذب س��رمايه در بازار 
سرمايه نام برد كه كمك شاياني به سرمايه گذاران با 
درجه ريسك پذيري متفاوت و همچنين بنگاه هاي 
اقتصادي كش��ور كه نيازمند به وجوه نقد هس��تند، 
كرده است. شهريار ش��هميري در ادامه اظهاركرد: 
اي��ن ابزارها عالوه بر جذب س��رمايه هاي كوچك و 
ب��زرگ، هدايت وجوه نقد از بازارهاي كم كارآمد به 

بازارهاي كارآمد را به عهده دارند. 
وي از صندوق پ��روژه به عنوان جديد ترين ابزار 
نوين مالي طراحي شده در بازار سرمايه نام برد كه 
در اين راس��تا نخس��تين صندوق پروژه روزگذشته 
توس��ط گروه مپنا براي نيروگاه گازي پرند مپنا به 
نام »صندوق سرمايه گذاري پروژه آرمان پرند مپنا« 
در ش��ركت بورس انرژي ايران و با مديريت مشاور 
س��رمايه گذاري آرمان آتي توسط شركت كارگزاري 
س��هم آش��نا به مبلغ يك هزار ميليارد ريال عرضه 
ش��د. كارگزار عرضه كننده صندوق س��رمايه گذاري 
پ��روژه پرن��د، ه��دف از راه اندازي اي��ن صندوق را 
جم��ع آوري وجوه براي تبديل ني��روگاه گازي پرند 
به ش��كل تركيبي عنوان كرد كه تا به اين واس��طه 
راندمان ني��روگاه از 33 درصد ب��ه حدود 5۰ درصد 

افزايش يابد )افزايش 1.5 برابر راندمان( . 

وي همچنين از صرفه جويي در مصرف س��وخت 
ني��روگاه ب��ه عنوان ديگ��ر مزاياي تامي��ن مالي به 

واسطه اين صندوق پروژه ياد كرد. 
به گفته شهميري؛ صندوق سرمايه گذاري پروژه 
آرمان پرند مپنا داراي س��ود روز ش��مار 2۰ درصد 
اس��ت كه در ص��ورت نگه داش��ت اوراق صندوق تا 
پايان سال، اين س��ود به ميزان 22.5 درصد ساالنه 
افزاي��ش مي يابد. وي با اش��اره ب��ه روش عرضه به 
صورت بوك بيلدينگ، خواس��تار توجه سهامداران 

و س��رمايه گذاران نس��بت به اين مس��اله ش��د كه 
تم��ام متقاضيان س��قف قيمت مجاز اي��ن اوراق به 
قيمت 3174 ري��ال را پذيرفتند كه به موجب اين 
امر، قيمت عرضه ش��ده هر واح��د صندوق در اين 
پذيره نويس يك درصد نسبت به قيمت پايه افزايش 
يافت؛ لذا س��ود اوراق نسبت به سود اعالم شده در 
اميد نامه با يك درصد كاهش براي س��رمايه گذاران 
مواجه خواهد ش��د. كارگزار عرضه كننده در اش��اره 
به اركان صندوق، از ش��ركت مشاور سرمايه گذاري 

آرمان آتي به عنوان مدير صندوق، تامين س��رمايه 
آرمان به عن��وان متولي و تامين س��رمايه امين به 
عنوان متعهد پذيره نويسي و بازارگردان اين صندوق 
نام برد. الزم اس��ت بدانيد صندوق س��رمايه گذاري 
پروژه آرمان پرند مپنا در دو مرحله ديگر به ترتيب 
ب��ه ميزان 15۰ و 1۰۰ ميلي��ارد تومان تامين مالي 
خواهد كرد كه در ماه هاي آينده انجام خواهد شد. 
از ن��كات مه��م عرضه ه��اي روزگذش��ته بورس 
ان��رژي، عرضه بيش از 13 ه��زار تن ميعانات گازي 

پاالي��ش گاز ايالم و خانگي��ران در رينگ داخلي و 
3 ه��زار تن گازمايع پااليش نفت ش��ازند در رينگ 

بين الملل بازار فيزيكي است. 
ط��ي معام��الت روز 16 مهرم��اه 96، كاالهاي 
آيزوريس��ايكل و حالل 4۰4 پااليش نفت ش��يراز، 
ميعانات گازي پااليش گاز ايالم و خانگيران، نفتاي 
س��بك پااليش نفت تهران و ح��الل 4۰2 پااليش 
نفت كرمانش��اه در رينگ داخلي و آيزوريسايكل و 
حالل 4۰4 پااليش نفت ش��يراز و گاز مايع پااليش 
نفت شازند در رينگ بين الملل عرضه خواهند شد. 
اما ب��ازار فيزيكي ب��ورس انرژي در روز ش��نبه 
15 مهرم��اه ميزب��ان عرض��ه كااله��اي آيزوفي��د، 
آيزوريس��ايكل، حالل 4۰2 و ح��الل 4۰4 پااليش 
نف��ت تبريز، گاز مايع صنعت��ي، گاز بوتان صنعتي، 
گاز پروپ��ان صنعتي و برش س��نگين پتروش��يمي 
بندرام��ام در رينگ داخلي و ح��الل 4۰2 پااليش 
نف��ت اصفه��ان، نفت كوره 38۰ س��انتي اس��توك 
ش��ركت مل��ي نف��ت اي��ران و هيدروكربن س��بك 
حاصل از بلندينگ س��اينا شيمي بهشت در رينگ 
بين المل��ل بود. حجم كل معامالت صورت گرفته در 
اين روز 3 ه��زار و 219 تن و به ارزش بيش از 59 
ميلي��ارد و 295 ميليون ريال اس��ت. از نكات مهم 
معام��الت اين روز مي توان ب��ه معامله هيدروكربن 
سبك حاصل از بلندينگ س��اينا شيمي بهشت در 
رينگ بين الملل اش��اره ك��رد.  همچنين در جريان 
معام��الت بورس انرژي اي��ران ش��نبه 15 مهر ماه 
 96 ب��ازار ب��رق بورس ان��رژي ايران ش��اهد معامله
 16 ميليون و 798 هزار قرارداد معادل 249 ميليون و

52۰ هزار كيلووات س��اعت به ارزش 87 ميليارد و 
957 ميليون ريال بود. در اين روز، نمادهاي بارپايه، 
ميان ب��اري، بارپيك و كم باري با متوس��ط قيمت  
344، 355، 4۰3 و 3۰۰ ريال بر كيلووات س��اعت 

مورد معامله قرار گرفتند. 

علي اشرف عبداهلل پوري حسيني رييس سازمان 
خصوصي سازي گفت: سهام عدالت هيچ وقت رايگان 
واگذار نش��ده بود. وي درباره نحوه واريز سود سهام 
عدالت كه قرار بود تا انتهاي ش��هريور واريز ش��ود، 
گفت: بعد از يازده س��ال ك��ه از آغاز طرح واگذاري 
س��هام عدال��ت مي گ��ذرد امس��ال قرار ش��د براي 
نخستين بار سود سهام عدالت به صورت قانوني در 

اختيار مشموالن قرار بگيرد. 
وي افزود: ش��ركت هاي سرمايه پذير از سال 95 
بايد س��ود توليد ش��ده خود را از طريق واگذاري به 
سازمان خصوصي س��ازي در اختيار مشموالن قرار 
دهن��د. البته پاي��ان تيرماه زمان ص��دور مصوبات 
شركت هاي س��رمايه پذير بود و طبق قانون بعد از 
آن 8 م��اه فرصت دارند تا اين س��ود را به حس��اب 

سازمان خصوصي سازي واريز كنند. 
پوري حسيني گفت: چند شركت هم وجود دارند 
كه س��ال مالي ش��ان 31 خرداد و 31 شهريور است 

كه آنها درس��ال 97 پايان 8 ماه فرصت قانوني شان 
فرا خواهد رسيد. 

افزود: سازمان  رييس سازمان خصوصي س��ازي 
خصوصي س��ازي به موج��ب مصوبه ش��وراي عالي 
اج��راي سياس��ت هاي كلي اصل 44 موظف اس��ت 
كه اين سود را از ش��ركت هاي سرمايه پذير مطالبه 
و به حس��اب مش��موالن واريز كند اما تا زماني كه 
اين س��ودهاي دريافتي به حد نصابي نرسيده باشد 
امكان اي��ن كار وجود ن��دارد. وي گف��ت: تا امروز 
ح��دود 15 درصد يعني بيش از 5۰۰ميليارد تومان 
از 34۰۰ميلي��ارد تومان س��ود مصوب به حس��اب 
س��ازمان خصوصي سازي واريز شده است و ما اعالم 
كرديم كه تا پايان شهريور واريز سود سهام عدالت 
دري��ك مرحله آغاز خواهد ش��د. البته در طي يك 
ماه گذش��ته به دليل بعضي مش��كالت فني امكان 
واريز سود در مرحله اول كمي به تاخير افتاده است. 
ام��ا مي توان اي��ن قول را به م��ردم داد كه در چند 

روز آينده واريز مرحله اول س��ود آغاز خواهد ش��د. 
وي گفت: ضمنا اين نبايد تلقي ش��ود كه قرار بوده 
تا پايان ش��هريور س��ود به صورت كامل واريز شود، 
چراكه ش��ركت هاي س��رمايه پذير تا انتهاي اسفند 

براي واريز سود مصوب خود فرصت دارند. 
پوري حس��يني درباره نحوه توزيع سهام عدالت 
تاكيد كرد: واريز س��ود براي هم��ه 47 ميليون نفر 
به ص��ورت يكج��ا ام��كان واريز ن��دارد و در صورت 
ش��روع واريز سود س��هام عدالت به مرور به حساب 

مشموالن انتقال خواهد يافت. 
همچنين رييس سازمان خصوصي سازي درباره 
بازگشت س��هام مش��موالني كه ما به التفاوت سهام 
عدالت خ��ود را پرداخ��ت نكرده اند ه��م گفت: در 
سال 85 تعدادي از شركت ها به عنوان شركت هاي 
س��رمايه پذير انتخاب ش��دند و بخشي از سهام هر 
كدام از اين ش��ركت ها از يك تا نود درصد به سهام 
عدالت اختص��اص پيدا كرد. وي گف��ت: دولت هم 

براي هر مش��مول در آن زمان ي��ك ميليون تومان 
س��هم در نظر گرفت و قرار بر اين ش��د كه از محل 
س��ود همين سهام قيمت يك ميليون توماني آن به 

دولت پرداخت شود. 
پوري حسيني اضافه كرد: هيچ وقت سهام عدالت 
راي��گان در اختي��ار مردم قرار نگرفت��ه بلكه قرار بر 
اين ش��د كه هر مقدار از يك ميليون تومان قيمت 
س��هام از محل س��ودش وصول ش��د الباقي قيمت 
سهم از مش��مول دريافت شود تا مشمول به صورت 
كامل صاحب سهام عدالت خود گردد. اما در صورت 
نپرداختن الباقي قيمت سهم از طرف مشمول تنها 
بخش��ي از س��هم كه از طريق س��ود سهام قيمتش 
به دولت پرداخت شده سهم مشمول مي شود باقي 

سهم به دولت بازگردانده مي شود. 
پوري حسيني در مورد بازگرداندن باقي سهامي 
كه از جانب مشموالن مابه التفاوتش پرداخت نشده 
تاكيد ك��رد: س��هام عدالت به هيچ وجه به كس��ي 

واگذار نشده بود كه از جانب دولت پس گرفته شود 
بلكه بخشي از سهام كه هزينه اش پرداخت شده به 
مشمول تعلق دارد و بخشي كه پرداخت نشده هنوز 

در اختيار دولت است. 
رييس س��ازمان خصوصي س��ازي درباره قيمت 
فعلي هر سهم در بازار هم گفت: يك ميليون تومان 
س��هامي كه در س��ال 85 به هر مشمول اختصاص 
داده ش��ده در حال حاضر حدود دو ميليون تومان 
ارزش دارد اما ما هن��وز مابه التفاوت آن را با همان 
قيمت يك ميليون تومان س��ال 85 براي مشموالن 

محاسبه مي كنيم. 
پوري حسيني در انتها هم گفت: مشموالن سهام 
عدالت تا زماني كه سهام عدالت آزاد و قابل خريد و 
فروش شود هم ساالنه سود آن را دريافت مي كنند 
و هم در زمان آزاد س��ازي به قيمتي كه قطعا باالتر 
از 2 ميليون تومان امروز اس��ت ام��كان فروش آن 

را دارند. 

 گروه بورس|
آخرين وضعيت بازارهاي جهاني سنگ آهن، قراضه، 
بيلت، مقاطع و ورق نشان مي دهد كه محصوالت فوالدي 
در هفته گذش��ته رون��د مطلوبي را س��پري كردند و با 
افزايش مواجه شدند. هفته گذشته بازار سنگ آهن چين 
روند روشني نداشت چون در جو تعطيالت بود. قيمت در 

ابتدا افت كرد ولي مجددا كمي باال رفت. 
به گزارش »تعادل« و به نقل از فوالد ايران سنگ آهن 
خلوص 62 درصد اس��تراليا آخر هفت��ه در چين 1.۰5 
دالر ب��اال رفت و 62.55 دالر هر تن خش��ك س��ي اف 
آر ش��د. ظاه��را برخي كارخانه ه��اي كوچك چيني كه 
مدت��ي بود خريد نك��رده بودند وارد بازار ش��دند تا قبل 
از بازگش��ت فعاالن به بازار پ��س از تعطيالت هفته اول 
اكتب��ر موجودي ها را باال ببرند. ولي اين روند صعودي را 
نمي توان مداوم خواند بايد ديد روزهاي آتي با فعال شدن 

كامل بازار چين قيمت ها به چه سمتي مي رود. شايد پس 
از تعطي��الت خريد ها در چين ب��اال برود چون موجودي 

كارخانه ها در يك هفته تعطيلي بازار كاهش مي يابد. 
از اين رو برخ��ي اميدوارند اين افزايش خريد از بازار 
حماي��ت كند البته از طرف ديگر سياس��ت دولت چين 
براي مقابله با آلودگي هوا و پايين آوردن توليد فوالد نيز 
مطرح اس��ت كه تاثير منفي بر قيمت سنگ آهن خواهد 
داشت.  در بازار سنگ آهن صادراتي ايران، آخرين قيمت 
سنگ آهن مگنتيت خلوص 6۰ درصد از حدود 44 دالر 
به 41.55 دالر هر تن فوب رس��يد. سنگ آهن هماتيت 
صادراتي ايران نيز حدود 38 دالر هر تن فوب ثبت شد. 
در آخر هفته گذشته پس از نهايي شدن چند معامله 
قيمت قراضه وارداتي س��نگين 2۰-8۰ در تركيه پس از 
مدت��ي روند نزولي تا 6 دالر باال رفت و 3۰3 دالر هر تن 
سي اف آر شد. برخي قيمت هاي پيشنهادي 313 تا 32۰ 

دالر هر تن سي اف آر نيز صحبت مي كردند و از اين رو 
انتظار مي رود قيمت باالتر برود. تمايل به خريد ترك ها 
موجب شده بازار سريع تر از انتظارات روند نزولي اخير را 
جبران كند.  در بازار داخلي امريكا قراضه خرد ش��ده در 
316 دالر هر النگ تن در ثبات بود. در بازار داخلي ژاپن 
كارخانه توكيو اس��تيل قيمت خري��د قراضه را تا 4 دالر 
پايين آورده به 285 تا 289 دالر هر تن رساند. در تايوان 
قراضه كانتينري وارداتي با 9 دالر افت 275 دالر هر تن 
سي اف آر ثبت شد.  در بازار چين بيلت آخر هفته 1.5 
دالر رش��د داشت و 541 دالر هر تن درب كارخانه ثبت 
شد در حالي كه هفته آخر سپتامبر حدود 522 دالر هم 
شنيده شده بود. انتظار مي رود با فعال شدن بازار پس از 

تعطيالت اين هفته در چين قيمت باالتر هم برود. 
بيلت صادراتي سي اي اس يك هفته اخير نزولي بود 
كه به دليل ركود بازار قراضه بوده اس��ت. آخرين قيمت 

بيل��ت صادراتي س��ي آي اس 49۰ دالر هر تن فوب بوده 
اس��ت. خريداران منتظر افت قيمت هاي بيشتر بودند از 

اين رو دست از معامله برداشتند. 
بيلت سي آي اس در تركيه 51۰ تا 52۰ دالر هر تن 
 س��ي اف آر و در مصر نيز در 52۰ ت��ا 53۰ دالر هر تن 
س��ي اف آر شنيده شد. در جنوب شرق آسيا بازار واردات 
بيلت فعاليتي نداش��ت و با افت قيمت 5 دالري 53۰ تا 

535 دالر هر تن سي اف آر شنيده شد. 
ميلگرد صادراتي در تركيه با وجود مقاومت كارخانه ها 
در هفته گذش��ته ب��ا تخفيف هايي روبه رو ب��ود. آخرين 
قيمت پيش��نهادي صادراتي 53۰ دالر هر تن فوب بوده 
ولي برخي از تج��ار اظهار داش��تند كارخانه ها در 515 
ت��ا 52۰ دالر هر تن فوب نيز پيش��نهاد مي دهند. روند 
نزول��ي بازار قراضه ميلگ��رد را ارزان كرده بود ولي چون 
قراضه اواخر هفته بهبودهايي داش��ت روزهاي آتي شايد 
بازار ميلگرد تركيه هم باال برود.  ميلگرد صادراتي چين 
به دليل تعطيالت در ثب��ات بود و 54۰ تا 565 دالر هر 
تن فوب ش��نيده شد. در بازار سي آي اس قيمت ميلگرد 
صادرات��ي 545 تا 555 دالر هر تن فوب و در ثبات بود. 
در بازار داخلي امريكا آخرين قيمت ميلگرد هفته گذشته 

64۰ دالر هر شورت تن درب كارخانه و در ثبات بود. 
در بازار واردات جنوب ش��رق آسيا نيز آخرين قيمت 
ميلگرد 54۰ تا 545 دالر هر تن سي اف آر ثبت شد كه 

حدود 2 درصد افت قيمت داشته است. 
قب��ل از تعطيالت چين قيمت ورق گرم صادراتي آن 
تا 2۰ دالر افت داش��ت و 57۰ تا 58۰ دالر هر تن فوب 
شد. در بازار داخلي هم قيمت تا 16 دالر افت داشت. بازار 
منتظر اتمام تعطيالت و روشن شدن روند قيمت هاست. 
در جنوب ش��رق آسيا ورق گرم وارداتي با 3 درصد افت 

56۰ تا 57۰ دالر هر تن سي اف آر ثبت شد. 
ورق گرم صادراتي س��ي آي اس 56۰ تا 565 دالر هر 
ت��ن فوب و در ثبات بود. در بازار واردات تركيه ورق گرم 
6۰۰ تا 625 دالر هر تن سي اف آر بود كه كمتر از يك 
درصد افت داش��ت.  در بازار داخلي امريكا نيز ورق گرم 
كمي افت داش��ته 61۰ دالر هر شورت تن درب كارخانه 
ثبت شد. متوسط قيمت ورق گرم در شمال اروپا 52۰ تا 
54۰ يورو هر تن درب كارخانه و در ثبات بود. در جنوب 
اروپا نيز متوس��ط قيمت 51۰ تا 54۰ يورو هر تن درب 
كارخانه اس��ت. پيش بيني شده در سه ماهه پاياني سال 
2۰17 قيمت ورق گرم در بازار اروپا نسبتا در ثبات بماند. 

 احتمال مي رود با خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، گرايش به استفاده 
از ابزارهاي تامين مالي اس��المي )صكوك( در اين كشور افزايش يابد.  
به گزارش س��نا، بريتانيا قصد دارد تا دومين صكوك خود را در س��ال 
2۰19 به ارزش يك ميليارد پوند منتشر كند و در پي عملي شدن طرح 
خروج از اتحاديه اروپا، صنعت مالي اس��المي را در اين كش��ور توسعه 
دهد. در حالي كه بريتانيا، نخس��تين كش��ور غربي بود كه از ابزارهاي 
تامين مالي اس��المي استفاده كرد. اين كشور در سال 2۰14 اقدام به 
انتشار صكوك 5 ساله به ارزش 2۰۰ ميليون پوند كرد كه با استقبال 
س��رمايه گذاران 1۰ برابر ارزش اوراق عرضه ش��ده، پذيره نويسي شد.  
سخنگوي خزانه داري انگلستان اعالم كرده است كه دولت انگليس پس 
از سررس��يد شدن اوراق فوق در سال 2۰19، براي دومين بار اقدام به 
تامين مالي از طريق انتشار صكوك به ارزش يك ميليارد پوند خواهد 
كرد.  وي همچنين اظهار كرد: انگلستان، مركزي پيشرو در حوزه مالي 
اس��المي در غرب اس��ت و دولت انگليس مصمم به توسعه اين بخش 
اس��ت.  به گفته كارشناسان حوزه فاينانس اسالمي در انگليس، خارج 
ش��دن بريتانيا از اتحاديه اروپا، انگيزه هاي دولت را نسبت به فاينانس 
اس��المي و برقراري روابط اقتصادي با كشورهاي خارج از اتحاديه اروپا 
از جمله كشورهاي آس��ياي جنوبي و حوزه خليج فارس افزايش داده 
اس��ت. در حال حاضر بيش از 2۰ موسس��ه مش��غول به ارائه خدمات 
و محصوالت مالي اس��المي در بريتانيا هستند.  هم اكنون در بورس و 
اوراق بهادار لندن كه مركز اصلي معامالت صكوك به ش��مار مي رود، 
65 صكوك به ارزش كل 48 ميليارد دالر در حال معامله اس��ت.  بر 
اين اس��اس، لوكزامبورگ نيز در سال 2۰14 صكوك دولتي به ارزش 
2۰۰ ميليون يورو منتشر كرد كه در نوع خود، نخستين صكوك دولتي 
با رتبه اعتباري AAA به ش��مار مي رود.  برخي مديران ارش��د حوزه 

فاينانس اسالمي در انگلستان بر اين باور هستند كه اقتصاد اين كشور 
نيازمند ابزار مالي اس��المي جديدي است كه نگاهي به سرمايه گذاري 
در ش��ركت هاي متوسط داشته باش��د، حوزه يي كه تاكنون فاينانس 
اس��المي به آن ورود نكرده اس��ت.  در سال جاري شركت بيمه چند 
مليتي AIG با همكاري ش��ركت لندني كوبالت، ساز و كاري منطبق 
با ش��ريعت جهت پوشش ريسك هاي مربوط به حوزه ادغام و تمليك 
در خاور ميانه راه اندازي كرد.  بر خالف ش��يوه هاي سنتي بيمه كه بر 
پايه پيش بيني و انتقال كل ريسك صورت مي گيرند، در بيمه اسالمي 
هم��كاري متقابل مالك اس��ت. به اين معني ك��ه، طرفين معامله در 
اين س��از و كار مبالغي را در يك صندوق واريز مي كنند تا در صورت 
وقوع زيان، غرامت طرف زيان ديده از محل وجوه ذخيره شده در اين 
صندوق پرداخت شود. بازار بيمه لندن )Lloyds( بر اين باور است كه 
انگلس��تان بايد از فرصت هاي خلق شده در حوزه بيمه و بيمه اتكايي 

اسالمي نهايت بهره را ببرد. 

  كارشناس��ان اقتصادي بر اين باورند كه افزايش انتظارات 
درب��اره باال رفتن ن��رخ بهره فدرال رزرو امري��كا طي ماه هاي 
آينده به خصوص در نشس��ت دسامبر مي تواند، فشار بيشتري 

را بر قيمت جهاني طال وارد كند. 
بر اس��اس اي��ن گ��زارش س��رمايه گذاران بين المللي طي 
روزهاي آتي توجه زيادي به مباحث مربوط به سياس��ت هاي 
س��ختگيرانه پولي ف��درال رزرو و افزايش ن��رخ بهره خواهند 
داش��ت. تازه ترين نظرسنجي ها نيز نشان مي دهد كه احتمال 
افزايش نرخ بهره فدرال رزرو در نشس��ت دس��امبر باال رفته و 
اين مس��اله موج��ب تقوي��ت ارزش دالر و كاهش قيمت طال 

خواهد شد. 
روبين بيهار تحليلگر ارش��د بانك سوس��ايت جنرال تاكيد 
ك��رد: قيمت ط��ال در هفته آينده كمتر از س��طح قيمت هاي 
هفته گذش��ته خواهد بود. گمانه زني ه��اي مربوط به افزايش 
نرخ به��ره امريكا موج��ب تقوي��ت ارزش دالر و اوراق قرضه 

خواهد شد و اين مساله بر قيمت طال فشار وارد مي كند. 
قيم��ت طال در پاي��ان مبادالت هفته گذش��ته تحت تاثير 
آمارهاي اش��تغال نااميد كننده امريكا قرار گرفته و با افزايش 
نس��بي روبه رو شده اس��ت. البته قيمت طال در هفته گذشته 

براي چهارمين بار متوالي با كاهش همراه بوده است. 
تازه تري��ن آماره��اي وزارت كار امريكا نش��ان مي دهد كه 
تعداد فرصت هاي ش��غلي در اين كش��ور طي ماه سپتامبر با 
كاهش 33 هزار موردي روبه رو ش��ده اس��ت. اين نخستين بار 
در 7 سال اخير است كه تعداد فرصت هاي شغلي در امريكا با 

كاهش همراه بوده است. 

البته ن��رخ بيكاري امريكا در ماه گذش��ته ب��ه 4.2درصد 
كاهش يافته اس��ت. ميزان دس��تمزدها در امريكا نيز طي ماه 
س��پتامبر ۰.5درصد افزايش داشته و نس��بت به مدت مشابه 

سال قبل نيز با رشد 2.9درصدي روبه رو شده است. 
نظرس��نجي موسسه سي ام اي نش��ان مي دهد كه احتمال 
افزايش نرخ بهره امريكا در نشس��ت دس��امبر به بيش از 86 
درصد رس��يده اس��ت. اين در شرايطي اس��ت كه اين رقم در 

نظرسنجي هاي سپتامبر به كمتر از 33 درصد رسيده بود. 
نكته مثبت گزارش وزارت كار امريكا افزايش دس��تمزدها 
بوده اس��ت. به نظر مي رسد انتشار آمارهاي مهم اقتصادي در 
روزه��اي آينده در امري��كا منطقه يورو و چي��ن تاثير زيادي 
ب��ر قيمت جهاني طال خواهد داش��ت. تنه��ا عامل مهمي كه 
مي تواند طي روزهاي آينده موجب افزايش قيمت طال ش��ود، 

تشديد تنش هاي سياسي است. 

طال در دوراهي قيمترونق اوراق صكوك در پي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا

رييس سازمان خصوصي سازي: 

واريز سود سهام عدالت تا چند روز آينده

عملكرد هفتگي بازار فلزات نشان داد 

بهبود روند مبادالت در بازارهاي فوالد

’
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 پيرترين مرش�د ايران در مش�هد درگذشت- 
مش�هد|  دبير هيات ورزش پهلواني و زورخانه يي خراسان 
رضوي گفت: استاد سيدمهدي ببرحسيني، پيرترين مرشد 
كشور و صاحب عنوان »كهن كس��وت مرشدي ايران« در 
مش��هد درگذش��ت. عباس جليليان افزود: ببرحسيني در 
92سالگي پس از يك سال تحمل بيماري شب گذشته بر 
اثر سكته قلبي  دار فاني را وداع گفت. وي اظهار كرد: وي از 
مرشدهاي قديمي مشهد و بازنشسته آموزش و پرورش بوده 
و صداي دلنوازش سال ها نواي ضرب زورخانه هاي اين شهر 
بود. جليليان افزود: ورزش زورخانه يي داراي رتبه بندي است 
و استاد ببرحسيني صاحب باالترين رتبه در بين مرشدها و 

صاحب زنگ در زورخانه بود. 
 كاه�ش 50 درصدي مصرف آب ذوب آهن طي 
15 سال گذشته- اصفهان| بحران آب از حدود 15سال 
قبل آغاز شده و طي اين مدت اقدامات بسياري براي كاهش 
مصرف آن انجام گرفته است. در نتيجه صرفه جويي زيادي 
در مص��رف آب كارخانه ايجاد ش��ده كه نمودار مصرف آب 
كارخانه طي 15سال گذشته نشان دهنده اين موضوع است. 
اسماعيلي، مدير آب رساني شركت ضمن بيان مطلب فوق 
گفت: با وجود راه اندازي پروژه هايي نظير طرح سبا)مصرف 
باالي 4ميليون متر مكعب در س��ال(، كوره بلند3، نيروگاه 
هاربين، آگلوماش��ين4 و باتري كك س��ازي 3 و ايس��تگاه 
ريخته گري 5 همچنان مصرف آب كمتر از گذش��ته است 
و با توجه به افزايش توليد كارخان��ه و راه اندازي پروژه هاي 
فوق در 15س��ال گذش��ته حدود 50 درصد در مصرف آب 

صرفه جويي شده است. 
 ركورد توليد روزانه مجتمع فوالد سبا- اصفهان|

در مجتمع فوالد سبا، نخس��تين ركورد توليد روزانه با 
اس��تفاده از دو خط ريخته گري ب��ه ميزان 2٧00تن كالف 
جمعه 14مهر ماه ثبت ش��د. روابط عمومي ش��ركت فوالد 
مباركه اين موفقيت را به عموم همكاران و ذي نفعان فوالد 

مباركه تبريك مي گويد. 
 ه�اري س�االنه 60 ه�زار نف�ر در دني�ا قرباني 
مي گيرد-ساري| نماينده سازمان بهداشت جهاني در امور 
هاري گفت: س��االنه دس��ت كم بيش از 60 هزار نفر بر اثر 
ابتال به بيماري هاري جان خود را از دست مي دهند. خانم 
»برنادت آبال ريدر« ديروز در حاشيه كارگاه بين المللي پايش 
و كنترل بيماري هاري در آمل افزود: 40درصد از اين افراد 
كه جان خود را بر اثر ابتال به اين بيماري از دست مي دهند، 
كودكان هس��تند. وي با قدرداني از تالش هاي ايران در امر 
پيش��گيري در بيماري هاري ونيز اقدام هاي درماني در اين 
بخ��ش گفت، ايران اكنون به مدل هاي جهاني براي كنترل 
و پيشگيري از هاري نزديك كشورهاي پيشرفته رسيده و 

جاي تبريك زياد دارد. 
 150 ميليارد تومان طلب گندمكاران گلس�تان 
پرداخت ش�د- گرگان| 90درص��د از طلب گندمكاران 
گلستاني تاكنون پرداخت ش��ده است. مديرعامل شركت 
بازرگاني دولتي و غله اس��تان گلس��تان گف��ت: در دو روز 
گذش��ته يكصد ميليارد تومان ديگر از دس��ترنج دهقانان 
پرداخت ش��د و اميدواري��م 10درصد باقي مان��ده نيز كه 
حدود 150ميليارد تومان اس��ت تا پايان هفته تسويه شود. 
حميدرضا عليمحمدي افزود: در مجموع از آغاز فصل خريد 
گندم تاكنون بيش از يك هزار و 300ميليارد تومان طلب 
گندمكاران گلستان به آنان پرداخت شده است. وي گفت: 
گلستاني ها امسال بيش از يك ميليون و 250هزار تن گندم 

به مراكز خريد تضميني اين استان فروختند. 
 پيش بين�ي تولي�د 16 هزار تن انگور س�ياه در 
مريوان-مريوان| پيش بيني مي ش��ود، امسال از سطح دو 
هزار و 200هكتار باغات شهرستان مريوان بيش از 16هزار 
تن انگور س��ياه برداش��ت مي ش��ود. مدير جهاد كشاورزي 
مري��وان با اعالم اي��ن مطلب گفت: شهرس��تان مريوان با 
ميانگين توليد ۸ تن در هكتار رتبه اول توليد اين محصول 
در اس��تان را به خود اختصاص داده است. عزيز هاشمي با 
بيان اينكه آب و هوا، شرايط اقليمي و بارندگي هاي مناسب 
س��بب شد در سال گذشته 250هكتار به سطح زير كشت 
اين محصول اضافه ش��ود، افزود: در س��ال جاري نيز 500 
هكتار باغ انگور ديم در شهرس��تان مريوان احداث خواهد 
شد. مدير جهاد كشاورزي مريوان در ادامه گفت: در راستاي 
حمايت از توليد و رفع مشكالت خريد اين محصول، موافقت 
اصول��ي با ايجاد دو كارخانه و يك كارگاه صنايع تبديلي در 

مريوان صادر شده است.
 ضرورت رس�مي شدن مرز س�ومار- كرمانشاه| 
معاون امور عمراني استانداري كرمانشاه با اشاره به ظرفيت هاي 
باالي بازارچه مرزي س��ومار بر ضرورت رسمي شدن اين مرز 
تاكيد ك��رد. مجتبي نيك كردار در كارگروه توس��عه صادرات 
غيرنفتي استان با اشاره به ظرفيت هاي ضرورت رسمي شدن 
مرز سومار باالي بازارچه مرزي سومار بر رسمي شدن آن تاكيد 
كرد و گفت: تاكنون بي��ش از 150ميليارد ريال براي بازارچه 
مرزي سومار هزينه شده اس��ت. وي خاطرنشان كرد: احداث 
بازارچه س��ومار در س��ال 93 آغاز شد و از س��ال 94 نيز كار 
ص��ادرات در آن صورت گرفت. معاون امور عمراني اس��تاندار 
اظهار كرد: مرز س��ومار تنها مرزي اس��ت كه در منطقه عربي 
كشور عراق واقع شده و با بغداد مركز اين كشور نيز تنها حدود 

يكصد كيلومتر فاصله دارد. 
 مخ�زن ذخيره س�ازي اس�تراتژيك در خارگ 
راه اندازي مي ش�ود- خارگ| شهردار خارگ گفت: براي 
پاس��خگوي به نيازها در مواقع بحراني مخزن ذخيره سازي 
اس��تراتژيك در خارگ ب��ه عنوان يك ض��رورت راه اندازي 
مي ش��ود. عبدالحميد صفايي ديروز در نشست با مسووالن 
امور شهري و شوراهاي استانداري بوشهر اظهار كرد: در راه 
توس��عه جزيره خارگ از هيچ تالش��ي دريغ نمي شود و در 
اين راس��تا مش��اركت مردم در اولويت قرار دارد. صفايي با 
تاكيد بر تدوين برنامه ويژه براي تسريع در طرح هاي عمران 
ش��هري افزود: با تشكيل كارگروه با مشاركت مردم خارگ 
و تدوين يك برنامه مدون مش��كالت جزيره خارگ در يك 

برنامه زمان بندي شده برطرف مي شود. 
 معدن تجك چالوس قابل بهره برداري نيست- 
ساري| معاون حفاظت و امور اراضي اداره كل منابع طبيعي 
و آبخي��زداري مازندران گفت: معدن تجك چالوس به هيچ 
عنوان قابل بهره برداري و واگذاري نيست. عبدالرضا سنگاري 
در جمع خبرنگاران اظهار كرد: نگراني دوستداران طبيعت 
و افكار عمومي مردم منطقه با گرفتن ابطال مجوز معدن از 
شوراي عالي معادن رفع مي شود. وي تصريح كرد: دريافت 
مجوز بهره برداري از معدن مازوپش��ته چالوس موس��وم به 
تجك يا دژك بدون استعالم از منابع طبيعي صورت گرفت 

و فاقد جنبه قانوني است. 

اخبارشهرستانها

خراسان رضوي|
مس��وول امور بين الملل اتاق بازرگاني 
مي��زان  در خص��وص  خراس��ان رض��وي 
مبادالت تجاري اي��ران و مكزيك عنوان كرد: 
عمده مبادالت ما با اين كش��ور در س��طح 300 تا 400ميليون دالر 
اس��ت كه اين مبادالت عمدتا در حوزه نفت و گاز اس��ت. البته اين 
سرمايه گذاري ها در حال توسعه است و دولت نيز اقدام خوبي كرده 

تا اين سرمايه ها وارد كشور شود. 
به گزارش ايس��نا، منوچهري در حاشيه نشست هيات اقتصادي 
مكزيك در اتاق بازرگاني خراسان رضوي اظهار كرد: تالش ما ايجاد 
يك ارتباط اقتصادي بين مكزيك و ايران اس��ت. مكزيك كش��وري 
اس��ت كه عالقه به همكاري با آس��يا و اروپا دارد. حضور اين هيات 
اقتصادي به گونه يي اس��ت كه عالقه مند به همكاري با ايران بوده و 

مايل به توسعه همكاري با ايرانيان هستند. 
مسوول امور بين الملل اتاق بازرگاني خراسان رضوي با بيان اينكه 
توليد در ايران بسيار ارزان تر از ساير كشورهاست، گفت: يكي از اهداف 
ما اين است كه توليد محصول مشترك با اين كشور داشته باشيم. يكي 
از علل كم بودن تراز تجاري بين دو كشور اين است كه بايد دو كشور 
در مناسبات خود به راهبردهاي برد- برد برسند. در اين راستا بايد افراد 
به درستي با يكديگر ارتباط داشته باشند. اين هيات هاي اقتصادي هم 
عالق��ه به خريد و هم عالقه به فروش دارند. وي اضافه كرد: همچنين 
سعي بر اين داريم كه گردشگري بين دو كشور را آغاز كنيم. گردشگري 
در ايران براي مكزيك جذابيت زيادي دارد و خود مكزيكي ها نيز اعتقاد 

داشتند كه ايران جذابيت زيادي براي مكزيكي ها دارد. 

مبادالت تجاري با مكزيك 
حدود 400ميليون دالر است

زنجان|
معاون استاندار زنجان با اشاره به اينكه 
تولي��د برق از زباله روش جديدي در بخش 
بازيافت است، گفت: كارخانه توليد برق از زباله 

به شكل پايلوت در زنجان احداث مي شود. 
به گزارش تس��نيم، ج��واد رحمتي ديروز در جلس��ه هماهنگي 
ق��رارداد توليد ب��رق از زباله با هيات س��رمايه گذاري خارجي اظهار 
داش��ت: در گذشته روش هاي زيادي براي بازيافت زباله مطرح شده 

كه تهيه كمپوست از مهم ترين آنهاست. 
وي با اشاره به اينكه توليد انرژي از زباله سابقه يي كوتاه دارد، ابراز 
كرد: تاكنون پروژه توليد انرژي از زباله در زنجان به نتيجه نرس��يده 

بود و تجربه مشابهي از توليد برق از زباله در كشور وجود نداشت. 
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار زنجان با اشاره به اينكه توليد 
برق از زباله به عنوان يك روشي مطمئن از نظر اقتصادي و تكنولوژي 
در حوزه بازيافت مطرح شد، بيان كرد: فراخوان احداث كارخانه توليد 
برق از زباله اعالم و پيشنهاد چند شركت مورد بررسي قرار گرفت. وي 
با اش��اره به اينكه در نهايت شركت انگليس��ي »گرين گلوبال انرژي«  
)Green Global Energy( موفق به اخذ موافقت شد تا اين پروژه 
در زنجان اجرايي شود، عنوان كرد: عزم ما براي برداشتن موانع احتمالي 
جدي اس��ت. رحمتي ابراز كرد: اميدواريم اجراي اين پروژه پايلوتي در 
كش��ور براي ساير استان ها باشد. اين مسوول در مورد مكان يابي براي 
استقرار كارخانه توليد برق از زباله بيان كرد: سعي داريم اين كارخانه در 
حد فاصل چند شهر قرار گيرد تا ظرفيت ساير شهرها نيز براي تامين 

زباله مورد نياز به آن اضافه شود. 

كارخانه توليد برق از زباله به شكل 
پايلوت در زنجان احداث مي شود

سمنان|
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان سمنان گفت: 56۸واحد توليدي براي 
دريافت تس��هيالت رونق تولي��د به بانك هاي 

عامل استان سمنان معرفي شدند. 
به گزارش تسنيم بهروز اسودي ديروز در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: با راه اندازي مجدد سامانه بهين ياب از ابتداي سال 96 تاكنون 
بالغ  بر يك هزار و 1٧0واحد توليدي از استان سمنان در اين سامانه 
ثبت نام كردند كه رفع مش��كالت اين واحدها در دستور كار اعضاي 

كارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد قرار گرفت. 
وي با اش��اره به اينكه از مجم��وع واحدهاي ثبت نامي تنها 56۸ 
واحد براي دريافت تس��هيالت رونق توليد به بانك هاي عامل استان 
سمنان معرفي شدند، اضافه كرد: تاكنون 21واحد توليدي در استان 
سمنان موفق به دريافت اين تسهيالت شدند. رييس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان سمنان با بيان اينكه ارزش اين تسهيالت بالغ  
بر 19ميليارد تومان است، خاطرنشان كرد: استان سمنان رتبه سوم 
كشوري را در تعداد پرداخت تسهيالت رونق توليد به توليدكنندگان 
ب��ه خود اختصاص داده اس��ت. وي تصريح كرد: در آخرين جلس��ه 
كارگروه تس��هيل و رفع موانع توليد اس��تان س��منان با درخواست 
1٧1 واحد توليدي براي دريافت تس��هيالت رونق توليد در اس��تان 
سمنان موافقت شد. اس��ودي از ايجاد 936فرصت شغلي جديد در 
استان سمنان خبر داد و افزود: 65واحد توليدي در بخش صنعت و 
106واحد توليدي در بخش كشاورزي براي دريافت اين تسهيالت به 

بانك هاي عامل معرفي شدند. 

معرفي 568واحد توليدي در 
سمنان براي دريافت تسهيالت

بوشهر|
ريي��س س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تج��ارت اس��تان بوش��هر گفت: ب��ا ابالغ 
دس��تورالعمل هاي اجرايي س��ازمان توسعه 
تج��ارت ايران، اين اس��تان به عنوان متولي برگ��زاري ميزهاي ملي 

توسعه صادرات محصوالت پتروشيمي و آبزيان انتخاب شد. 
به گزارش ايرنا، سيدحس��ين حس��يني محمدي دي��روز افزود: 
گسترش بازارهاي هدف از جمله برنامه هاي سازمان توسعه تجارت 
ايران اس��ت كه با تش��كيل ميزه��اي كااليي در كش��ور و در مراكز 

استان هاي داراي مزيت نسبي با اين هدف برگزار مي شود. 
وي بي��ان كرد: بوش��هر با وجود قابليت ه��ا در صنايع نفت، گاز، 
پتروشيمي، شيالت و صنايع دريايي داراي مزيت نسبي براي توسعه 
بازار اين كاالهاست و به عنوان سازمان معين در كشور براي پيگيري 

دو ميز كااليي پتروشيمي و آبزيان انتخاب شده است. 
حسيني محمدي اضافه كرد: سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان هاي سراسر كشور با توجه به ابالغ دستورالعمل هاي اجرايي 
ميزهاي ياد ش��ده توس��ط وزير با جلب مش��اركت و همكاري تمام 
بخش هاي دست اندركار به ويژه استانداري ها به عنوان مديريت ارشد 
اس��تان، زمينه تشكيل مستمر و موثر ميزهاي تخصصي كااليي در 
حوزه صادرات را بايد مدنظر قرار دهند و س��هم اين ش��اخص را در 
توسعه صادرات غيرنفتي اس��تان افزايش دهند. وي گفت: ميزهاي 
كااليي ب��ا محوريت تنوع بخش��ي به محص��والت صادراتي فعاليت 
مي كنند ك��ه اهداف آن تقويت ق��درت رقابت كااله��اي ايراني در 

كشورهاي هدف است.

تعيين متولي برگزاري ميزهاي 
صادرات پتروشيمي و آبزيان

 معاون آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي خبر داد

آموزش1.5ميليوننفردرمراكزفنيوحرفهاي

سرپرست معاونت صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيالت:

چيني ها در سواحل ايران صيادي نمي كنند
گروه بنگاه ها|

سرپرس��ت معاونت صي��د و بن��ادر ماهيگيري 
س��ازمان ش��يالت، صيد آبزيان توس��ط كشتي ها 
و ش��ناورهاي چين��ي را رد ك��رد و گفت: در حال 
حاضر تمام كش��تي هاي صيادي فعال در آب هاي 
تحت حاكميت جمهوري اس��المي ايران، مالكيت 
و پرچم ايراني دارند و وجود ش��ناورهاي چيني در 

اين سواحل غيرمستند است. 
ب��ه گزارش »تعادل« به نق��ل از روابط عمومي 
وزارت جهاد كشاورزي، شاپور كاكولكي درخصوص 
انتش��ار اخباري مبني بر وجود ش��ناورهاي چيني 
در آب هاي اي��ران افزود: كش��تي هاي صيادي در 
سواحل جنوب كشور با دريافت گواهينامه ثبت از 
سازمان بنادر و دريانوردي و همچنين مجوز صيد 
از ش��يالت به فعاليت صي��د در چارچوب مقررات 

مشغول هستند. 
ب��ه گفت��ه وي، وج��ود ش��ناورهاي چيني در 

صي��ادي ايران كامال غيرمس��تند اس��ت و به طور 
احتمالي مي تواند مكان تامين ش��ناورهاي چيني 

از خارج كشور باشد. 
وي اظهار كرد: صيد اين كش��تي ها براي گونه 
فانوس ماهي��ان كه داراي س��ايز كوچك حداكثر 
٧س��انتي متري ب��ا وزن 4 تا 5 گ��رم و عمر كوتاه 
حدود يك س��ال اس��ت كه به صورت گله يي و در 
حج��م زي��اد در مناطق عميق بي��ش از 200 متر 

زيست مي كنند. 
وي اضافه كرد: از اين رو امكان صيد اين ماهي 
با ش��ناورهاي كالس لنج و قايق )صيادان سنتي( 
ك��ه جامعه بهره بردار س��نتي را تش��كيل مي دهد 
وجود نداش��ته و تداخل با صيد خرد ندارد و تنها 
به روش صيد ترال ميان آبي توس��ط كش��تي هاي 
توانمند با برداش��ت از آب ه��اي عميق امكان پذير 
است. سرپرس��ت معاونت صيد و بنادر ماهيگيري 
س��ازمان ش��يالت اي��ران تصريح ك��رد: باتوجه به 

بيولوژي اين آبزي و عمر كوتاه در صورت برداشت 
نكردن به طور طبيعي از بين خواهند رفت. 

كاكولكي درباره ذخي��ره فانوس ماهيان گفت: 
ذخي��ره اين ماهيان نزديك به 50 س��ال پيش در 
درياي عمان شناسايي و طي اقدامات موثر و صرف 
هزينه هايي در طول اين س��ال ها ذخاير ارزيابي و 
تكنولوژي صيد از آب هاي عميق شناس��ايي شده 
است. وي براس��اس اعالم موسسه تحقيقات علوم 
شيالتي كشور، ذخيره فانوس ماهيان را حدود 2.3 
ميلي��ون تن عنوان كرد و اف��زود: بنابراين حداكثر 
مي��زان مجاز قابل برداش��ت اين گ��روه از ماهيان 
ساالنه بين 200 تا 300 تن است كه امروزه كمتر 
از 10 درصد از ميزان مجاز قابل برداش��ت، توسط 

كل كشتي هاي فعال برداشت مي شود. 
سرپرس��ت معاونت صي��د و بن��ادر ماهيگيري 
اضاف��ه ك��رد: برنامه توس��عه بهره ب��رداري از اين 
ذخاير ازجمله برنامه هاي اقتصاد مقاومتي سازمان 

شيالت است كه اشتغال مس��تقيم و غيرمستقيم 
قابل توجهي را نصيب كشور مي كند. 

وي ب��ا بي��ان اينكه تجهي��زات نظارت��ي مانند 
سيس��تم كنت��رل از راه دور VMS واف الي��ن 

روي تمام كش��تي ها نصب اس��ت، افزود: عالوه بر 
آن با نظارت دقيق بر تخليه، پايش مس��تمر تمام 
كش��تي ها صورت مي گيرد و با كوچك ترين تخلف 

برابر ضوابط و مقررات برخورد مي شود.

گروه بنگاه ها|
 مع��اون آموزش��ي س��ازمان آم��وزش فني و 
حرف��ه اي گفت: س��االنه يك و ني��م ميليون نفر 
توسط مراكز اين س��ازمان آموزش مي بينند كه 
ص��رف نظر از مي��زان تحصي��الت، مي توانند در 
افزايش اشتغال كشور نقش تاثيرگذار ايفا كنند. 

به گزارش ايرنا، علي موس��وي ديروز در ديدار 
با فرماندار تربت حيدريه افزود: آموزش هاي ارائه 
ش��ده در قالب سند توسعه اشتغال هر استان كه 
ب��ر مبناي ظرفيت هر منطقه تدوين ش��ده، اجرا 
مي ش��ود. وي اظهار كرد: عالوه بر س��ند توسعه 
اس��تان، طرح تكاپوي روس��تاييان نيز به عنوان 
يك برنامه آموزشي تدوين شده كه سازمان فني و 
حرف��ه اي آمادگي دارد، س��االنه 100هزار نفر را 
در قالب طرح تعاوني ه��ا آموزش دهد كه تحقق 
آن منوط به ايجاد تعاوني اس��ت تا آموزش ها در 

راستاي فعاليت تعاوني ايجاد شده، ارائه شود. 
وي گف��ت: يكي از مهم تري��ن برنامه هاي اين 
س��ازمان تش��كيل كميس��يون مهارت آموزي و 
اش��تغال ب��ا حضور مس��ووالن نظام آموزش��ي و 
مدي��ران اجتماعي و صاحبان مش��اغل اس��ت تا 
براس��اس نياز هر منطقه نيروي انس��اني كارآمد 

تربيت شود. 
موس��وي افزود: تربيت نيروي انساني براساس 
نياز هر منطقه قابليت اجرايي و بهره وري دارد لذا 
براي تحقق اين مهم نظام آموزشي و دستگاه هاي 
متولي هر منطقه بايد نياز بازار كس��ب وكار را به 

سازمان فني و حرفه اي اعالم كنند. 

وي با بيان اينكه س��ازمان فن��ي و حرفه اي با 
بيش از ٧0دس��تگاه دولتي تفاهمنامه همكاري 
امضا كرده، اظهار كرد: اغلب دستگاه هاي متولي 
صاحبان مشاغل هستند و سال هاست در سازمان 

فني و حرفه اي حضور دارند اما اكنون شكل كار را 
به سوي صاحبان مشاغل تغيير داديم. 

وي گفت: اگر نياز بازار كسب وكار هر منطقه 
توسط نظام آموزشي همان منطقه سنجيده و به 

مراكز فني و حرفه اي اعالم ش��ود به يقين در يك 
حركت هماهنگ و پس از تربيت نيروي انس��اني 

الزم، طرح ها قابليت اجرايي پيدا خواهند كرد. 
موسوي افزود: براس��اس تفاهمنامه با شوراي 

عالي اصناف كش��ور نيز مقرر شده، نياز هر حوزه 
در بازار كس��ب وكار براي س��ال آينده سنجيده 
و س��ازمان فني و حرفه اي به هم��ان ميزان نيرو 

آموزش دهد. 
وي با انتقاد از ارتباط بسيار كم رنگ صاحبان 
مشاغل و حرف شهرستان تربت حيدريه با مركز 
آموزش فني و حرفه اي اين شهرستان اظهار كرد: 
ه��ر قدر اي��ن ارتباط پررنگ تر باش��د در كاهش 

بيكاري موثرتر خواهد بود. 
وي همچني��ن از فرمان��دار ترب��ت حيدري��ه 
خواست نس��بت به تشكيل كميته مهارت آموزي 
و اش��تغال متشكل از 4 گروه مسووالن آموزشي، 
مس��ووالن اجتماعي)به ويژه شهرداري( صاحبان 
مش��اغل بزرگ مث��ل كارخان��ه داران و صاحبان 

مشاغل نوپا اقدام كند. 
معاون استاندار خراسان رضوي و فرماندار تربت 
حيدريه نيز گفت: چنين كميته يي داير و تاكنون 
جلسات متعدد نيز تشكيل شده اما مشكل ما در 
حوزه آموزش آن اس��ت كه براس��اس يك شيوه 
سنتي غلط رايج در ايران چون آموزش ها رايگان 
است، كسي قدر آنها را نمي داند و نتيجه آن شده 
ك��ه امروز به ج��اي تربيت تعميركار، ب��ازار ما از 
وجود تعويض كاران فاقد مهارت اشباع شده است. 
احمدعلي موهبتي افزود: براساس اين فرهنگ 
غل��ط وقتي دولت به متقاضي��ان كمك بالعوض 
اهدا مي كند، قدرش را نمي دانند و س��رمايه هاي 
ملي را به باد مي دهند لذا چنين كمك هايي هم 

بايد ضابطه مند باشد. 

 بنگاه ها|
در چارچ��وب برنامه ريزي تنوع بخش��ي به همكاري هاي اقتصادي 
ايران، ارزش صادرات ايران به روسيه در 6ماهه اول سال 201٧ نسبت 

به دوره مشابه سال پيش 36 درصد افزايش يافت. 
به گزارش ايرنا، مقايسه آمار تجارت خارجي دو كشور نشان مي دهد 
كه صادرات ايران به روسيه از 16۸ميليون دالر در 6 ماهه نخست سال 
2016 به 22۸ ميليون دالر در دوره مش��ابه سال كنوني رسيده است. 
فرهاد پرند رايزن بازرگاني س��فارت ايران در فدراسيون روسيه ديروز با 

اعالم اين آمار، گفت: نكته قابل توجه در اين رش��د، تالش موفق طرف 
ايراني براي ايجاد تعادل منطقي در تراز تجاري با روس��يه است. وي با 
بيان اينكه ارزش كل روابط اقتصادي دو كش��ور در مدت مورد بررسي 
٧3٧ ميليون دالر اس��ت، اظهار كرد: همچنين واردات ايران از روسيه 
از 594ميلي��ون دالر نيمه اول س��ال 2016 ب��ه 509 ميليون دالر در 
6ماهه نخست امسال رسيده كه كاهش 16درصدي آن حركت به سوي 
متعادل كردن تراز بازرگاني اس��ت. فرهاد پرند در ادامه نيز با اشاره به 
زمينه هاي فراوان افزايش روابط اقتصادي دو كش��ور به برنامه برگزاري 

نشس��ت 4 روزه همكاري هاي تجاري، صنعتي و معدني ايران و روسيه 
اش��اره كرد كه از س��وم آبان ماه به رياست مشترك مجتبي خسروتاج 
قائم مق��ام وزير صنعت، معدن و تج��ارت و گئوركي كاالمانوف معاون 
وزير صنعت و تجارت روس��يه در آستراخان اين كشور برگزار مي شود. 
وي افزود: امكان حضور نمايندگان ش��ركت هاي ايراني در زمينه هاي 
مرتبط ازجمله صنعتي و معدني، ماشين آالت كشاورزي، خودرو، نفت 
و گاز، س��اخت واگن، مع��دن، صنايع غذايي، كش��اورزي، محصوالت 
دام��ي و لبني، صنايع ش��يميايي و پتروش��يمي، بخش هاي مختلف 

بانكي و س��رمايه گذاري در اين اجالس پيش بيني شده است. از سوي 
ديگر باتوجه به برنامه ريزي روس��يه براي حضور گسترده شركت هاي 
اين كش��ور، زمينه ه��اي رايزني ب��راي ايجاد و توس��عه همكاري هاي 
دو و چندجانب��ه با هدف افزايش مبادالت، توليد و صدور مش��ترك و 
نيازس��نجي وجود دارد. براي حضور در اين نشس��ت كه در آستراخان 
در كناره شمال غربي درياي خزر و با همكاري طرف هاي روسي برگزار 
مي شود، شركت هاي متقاضي مي توانند از طريق اداره كل اروپا، امريكا و 

مشترك المنافع سازمان توسعه تجارت ايران اقدام كنند. 

نشست كار گروه صنعت و معدن در آستراخان

صادرات ايران به روسيه 36درصد بيشتر شد 
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اقتصاد اجتماعي12
 پيگيري وزير براي

وضعيت معلم هاي قراردادي
وزير آموزش و پرورش از برگزاري آزمون استخدامي 
در زمستان خبر داد و گفت: تبديل وضعيت نيروهاي 
قراردادي و پيماني را پيگيري مي كنم. محمد بطحايي 
گف��ت: » صحبت ه��اي مقدماتي، در اواخ��ر دي ماه 
آزمون اس��تخدامي را برگزار مي كنيم اما تاريخ دقيق 
آن منوط به تاييد سازمان امور استخدامي است كه تا 

دو هفته آينده مشخص مي شود.
با سازمان امور استخدامي در خصوص تعداد نيروي 
انس��اني اختالف نظر داريم كه اين مساله بايد برطرف 
ش��ود و به عدد ثابت برس��يم و براس��اس آن ظرفيت 

آزمون برگزار شود. 
وزير آموزش و پرورش درباره رتبه بندي گفت: بايد 
براس��اس قانون برنامه ششم يك انطباق و همبستگي 
بي��ن نظام پرداخت ها و رتبه بندي ايجاد ش��ود كه در 

قالب اليحه به تاييد مجلس برسد.
در متن قانون اش��اره شده كه در سقف بودجه هاي 
سنواتي مشكل داريم و براي آغاز كار مشكالت كمتر 
است اما در آينده مشكالت ما جدي تر مي شود و بايد 
 در قان��ون بودجه س��ال ۹۷ اين پيش بين��ي را انجام

دهي��م. بطحاي��ي درب��اره تبديل وضعي��ت نيروهاي 
پيماني نيز گفت: سياس��ت كل��ي دولت براي آموزش 
و پرورش و ساير دستگاه ها، تبديل وضعيت پيماني ها 
و قراردادي هاس��ت ك��ه حدود ۱۲هزار نفر هس��تند. 
اميدوارم بتوانم موافقت دولت را براي تبديل وضعيت 
پيماني ه��ا به رس��مي و قراردادي ها به پيماني بگيرم. 
امروز پاسخ صريحي براي وضعيت همكاران قراردادي 

و پيماني ندارم و در حال پيگيري هستيم. 

بازنگري در دستورالعمل 
بيماران خاص و سرطاني

وزي��ر تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي از بازنگري در 
دس��تورالعمل بيماران خاص، صعب العالج و سرطاني 
در نشس��ت ش��وراي عالي بيمه خبر داد. علي ربيعي 
ب��ا اعالم اين خبر گفت: دبيرخانه ش��وراي عالي بيمه 
بسته حمايتي بيماران خاص شامل دياليز، تاالسمي، 
هموفيلي،  ام اس، پيوند كليه و بيماران سرطاني كه نياز 
به شيمي درماني و پرتو درماني دارند را مصوب كرد. 

او اف��زود: ب��ر اين اس��اس، اهم مصوب��ات بيماران 
دياليزي ش��امل تمام هزينه هاي خدم��ات دياليز در 
بخش هاي دولت��ي، عمومي و غي��ر دولتي به صورت 
۱٠٠درص��د تحت پوش��ش بيم��ه پايه ق��رار گرفت 
و بيم��اران ي��اد ش��ده هيچ گونه هزينه ي��ي پرداخت 
نخواهند كرد. همچني��ن هزينه هاي مصرفي بر عهده 

سازمان هاي بيمه گر خواهد بود. 
ربيع��ي بي��ان ك��رد: هزين��ه مرتب��ط ب��ا تزريق 
فرآورده ه��اي خوني و هزينه هاي ناش��ي از فيلترهاي 
خوني تحت پوش��ش قرار گرفت. در خصوص بيماران 
هموفيلي فاكتورهاي خون��ي و داروهاي مرتبط با آن 
توس��ط س��ازمان هاي بيمه گر پرداخت خواهد شد و 
آزمايش ژنتيك براي مادراني كه يك فرزند هموفيلي 

دارند بدون هزينه خواهد بود. 
وزي��ر تعاون، كار و رف��اه اجتماعي همچنين بيان 
كرد: ب��راي بيم��اران  ام اس عالوه ب��ر داروهاي قبلي 
»ريپوكس��ي مب« تحت پوشش قرار گرفت و بيماران 
پيوند كليه به شكل كامل تحت پوشش بيمه پايه قرار 

مي گيرند. 
ب��ه گفته وزير تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي تمام 
هزينه هاي بيماران ش��يمي درماني ب��راي تزريق در 
مراكز دولت��ي و تمامي ل��وازم مصرفي راي��گان ارائه 
خواهد شد و بيماران هيچ هزينه يي براي آن پرداخت 
نخواهند كرد. راديوتراپي در مراكز دولتي براي بيماران 
سرطاني ۱٠٠درصد رايگان مي شود و بيمار هزينه يي 

پرداخت نخواهد كرد. 

 تحويل 205 زنداني افغان
به مقامات قضايي افغانستان

فرمان��ده هنگ مرزي تايباد گف��ت: در چارچوب 
اجراي تفاهمنامه امضا ش��ده بين جمهوري اسالمي 
ايران و افغانس��تان، هفته گذشته ۲٠5زنداني افغان 
از طريق هنگ مرزي تايباد به مقامات كش��ور متبوع 

خود تحويل شدند. 
مجيد پويان ب��ه ايرنا گفت: اي��ن زندانيان كه به 
اتهام س��رقت، قاچاق م��واد مخدر و كاال ي��ا اعتياد 
در اي��ران زنداني بودن��د براي گذران��دن ادامه دوره 
محكوميت در مرز دوغ��ارون تحويل مقامات قضايي 
افغ��ان ش��دند. وي بيان كرد: اين اقدام در راس��تاي 
پايبندي به حقوق بش��ر و با هدف نزديك شدن افراد 

زنداني به خانواده هاي خود صورت گرفت. 
س��رهنگ پويان اف��زود: محكومان مزبور توس��ط 
نيروي انتظامي اس��تان تهران بزرگ بدون هيچ گونه 
مشكلي بدرقه و پس از هماهنگي هاي الزم در حضور 
نماينده دستگاه هاي قضايي ۲ كشور در مرز دوغارون 

تحويل هيات افغان شدند. 

 افزايش 43 درصدي
جرايم در فضاي مجازي

  فرمان��ده ني��روي انتظامي با اش��اره ب��ه افزايش
43 درصدي جرايم در فضاي مجازي گفت: شناسايي 
باندها و ش��بكه هاي مش��كل دار در حوزه اقتصادي و 

اخالقي به شيوه مطلوبي دنبال شده است. 
س��ردار حسين اش��تري افزود: پليس سايبري هر 
ساله نسبت به سال گذشته فعاليت هاي گسترده تري 
را دنبال مي كند. او ادامه داد: نيروي انتظامي در حوزه 
نظم و امنيت گام هاي مطلوبي را برداش��ته است و در 
حوزه مبارزه ب��ا ورود مواد مخدر و برخورد با باندها و 

قاچاقچيان اقدامات مطلوبي انجام شده است. 
فرمان��ده ناج��ا، همچني��ن از افزاي��ش ريال��ي و 
3۱درصدي كش��فيات كاالي قاچاق خبر داد و گفت: 
اين نهاد از ظرفيت هاي مختلف خود در راستاي مقابله 
با قاچ��اق كاال اس��تفاده مي كند. اش��تري ادامه داد: 
دس��تگاه هاي مختلف نيز بايد همكاري الزم را داشته 
باش��ند و يكي از درخواس��ت ها اين است كه بتوان در 
مبادي رس��مي از جمله بنادر حضور داشته باشيم. او 
در بخش ديگري از سخنان خود به صدور يك ميليون 
گواهينامه طي يك س��ال اخير اش��اره كرد و افزود: با 
وجود اينكه يك و نيم ميليون وسيله نقليه به ناوگان 
حمل و نقل اضافه شده ولي آمار جانباختگان تصادفات 

4درصد با تعداد 5۷۷ نفر كاهش داشته  است. 

اخبار

تفاهمنامه سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري پايتخت براي بهسازي پارك پرديسان

بهسازي ريه تهران به شهرداري محول شد

نگراني از تخريب يك خانه تاريخي در رشت

كلنگ بر اندام خاطرات
ريحانه جاويدي  

هنوز يك ماه از اظهارات رضا عليزاده،  مديركل 
ميراث فرهنگي،  صنايع دستي و گردشگري استان 
گيالن درب��اره ضرورت حفظ بافت تاريخي ش��هر 
رش��ت نگذشته اس��ت كه بار ديگر صحبت هايي از 
آماده س��ازي مقدمات براي تخري��ب يك خانه در 
بافت تاريخي اين ش��هر به گوش مي رسد؛ خانه يي 
كه نزديك به ۱٠٠ س��ال قدمت داشته و به دوران 

پهلوي اول مي رسد.
خانه نبي زاده كه آن را به عنوان لوكيش��ن فيلم 
»در دنياي تو س��اعت چند است« مي شناسند، هر 
روز ب��ه تخريب نزديك تر مي ش��ود، حال آنكه اين 
بنا ب��ه داليلي هنوز در فهرس��ت مي��راث ملي به 
ثبت نرس��يده و كارشناس��ان اداره ميراث فرهنگي 
در بازديد از اي��ن خانه اعالم كردند به اندازه كافي 

گچبري ندارد و واجد ارزش نيست.
دوس��تداران ميراث فرهنگي اين استان نگراني 
آن را دارن��د ك��ه اين خانه هم به سرنوش��ت چند 
خان��ه ديگري كه درچند س��ال اخير در اين محله 
تخريب ش��د،  دچار ش��ود چرا كه در سال گذشته 
چندين بناي تاريخي مهم ازجمله سراي ميخچي، 
خانه ش��بان، خانه پدري هوشنگ ابتهاج و چندين 
مورد ديگر يا تخريب ش��دند يا در آس��تانه تخريب 

قرار گرفتند.
آرش خارابي،  معمار و كارش��ناس حوزه ميراث 
فرهنگ��ي درباره اي��ن خبر به »تع��ادل« مي گويد: 
»اين خانه در كنار ارزش ه��اي معماري و تاريخي 
مس��تقل، ب��ه دليل قرارگي��ري در باف��ت تاريخي 
محله ساغريس��ازان، جزيي از هويت هسته تاريخي 
رشت محسوب مي ش��ود اما متاسفانه خبر رسيده 
ك��ه مجوزهاي تخريب اين بنا از طرف ش��هرداري 

رش��ت در حال صدور است و حال، تنها اميد است 
با حضور موثر سازمان ميراث فرهنگي و ثبت خانه 
تاريخ��ي نبي زاده، اين خانه نيز به سرنوش��ت خانه 
دكتر كاشاني، خانه جاويد، خانه ژني، خانه شبان و 

ساير خانه هاي مشابه رشت دچار نشود. 
او اف��زود: خانه نب��ي زاده در مركز بافت تاريخي 
رش��ت در محله ساغريس��ازان قرار دارد. اين خانه 
متعلق ب��ه اوايل دوره پهلوي اول و از نظر س��بك 
معماري، مش��ابه بناهايي چون ش��هرداري رشت، 
دبيرستان ش��اهپور و كاخ دادگستري انزلي است. 
س��بك معماري اي��ن خان��ه، مع��رف نمونه يي از 

خانه هاي باهويت و تاريخي رشت است.
معماري جالب توجه و وضعيت كالبدي مطلوب 
دليل انتخ��اب اين خانه به عنوان لوكيش��ن اصلي 
فيلم »در دنياي تو س��اعت چند است« با بازي ليال 
حاتمي و علي مصفا در سال ۱3۹۲ نيز شده است.«

 گچ بري هاي خانه براي ثبت ملي كافي نبود
يكي از فعاالن ميراث فرهنگي ش��هر رشت هم 
درباره جزئيات پرونده تخري��ب اين خانه تاريخي 
ب��ه »تعادل« مي گويد:  » چند س��ال پيش بود كه 
خانه دكتر توكلي را با 8٠ سال قدمت،  كوبيدند و 
جايش يك آپارتمان پنج طبقه ساختند،  بعد از آن 

خانه ويشكايي را هم خراب كردند.
ح��اال از خانه هاي قديمي محله ساغريس��ازان 
رش��ت، چند خان��ه مانده ك��ه يك��ي از آنها خانه 
نبي زاده اس��ت. خانه يي كه نزديك به ۱٠٠س��ال 
قدمت دارد ام��ا يكي از ورثه مرح��وم نبي زاده به 
دنبال گرفتن مجوز تخريب بوده تا خاطرات بافت 
تاريخ��ي رش��ت يكي پ��س ازديگري پاك ش��ود. 
قيمت��ي كه روي اين خانه گذاش��ته ش��ده حدود 

يك ميليارد و 6٠٠ميليون تومان است كه با تامين 
ش��دن اين مبلغ مي توان خانه را از تخريب نجات 

داد.«
اين فعال ميراث فرهنگي كه تاكنون تالش هاي 
بس��ياري براي حفظ اين خانه تاريخي كرده است، 
اف��زود:  » اگرچه تاكنون چندين بار كارشناس��ان 
مي��راث فرهنگي از خانه نب��ي زاده بازديد كرده اند 
ام��ا اين بنا به دليل ناراضي بودن يكي از وراث در 
فهرس��ت ميراث ملي ثبت نشده است و ساير ورثه 
هم به دليل مناسبات خانوادگي تالشي براي ثبت 

ملي نكرده اند.
نكته قابل تامل اما اين اس��ت كه كارشناس��ان 
ميراث فرهنگي پ��س از بازديد از بنا اعالم كردند 
چ��ون خانه به ان��دازه كافي گچ بري ن��دارد، واجد 
ارزش ثبت نيست. در حالي كه عكس هايي از خانه 
براي سيدمحمد بهشتي،  رييس پژوهشگاه ميراث 
فرهنگي ارسال شده و طبق اظهارنظر او،  بنا واجد 
ارزش ثب��ت اعالم ش��د. با اين ح��ال هنوز هم در 
فهرس��ت ميراث ملي قرار نگرفته است كه همين 

امر هم نگراني ها را بيشتر مي كند.«
او درب��اره كارب��ري پيش��نهادي ب��راي اي��ن 
بن��ا مي گوي��د: »تاكن��ون طرح هاي زي��ادي براي 
بهره برداري از اين خانه اعالم ش��ده است از جمله 
اينك��ه محل قرار گرفتن خان��ه نبي زاده در ابتداي 
مس��ير گردشگري اس��ت كه قرار است تا روستاي 
امام املش ادامه داش��ته باشد. بنابراين مي توان به 

اين بنا كاربري اقامتي بخشيد.
ضم��ن اينك��ه يك��ي از ورثه مرح��وم نبي زاده 
طرحي براي راه ان��دازي اقامتگاه بوم گردي در اين 
بن��ا به اداره كل ميراث فرهنگي اس��تان ارائه كرد 
كه شامل رستوران سنتي با هدف كارآفريني براي 

زنان بي سرپرس��ت و بدسرپرست بود اما باز هم به 
دليل مس��اله ورثه ي��ي بودن اين خان��ه طرح ها از 

سوي اداره كل ميراث رد شد.«

 معاون ميراث فرهنگي در جريان جزئيات 
نيست

 ولي جهاني،  معاون ميراث فرهنگي اداره ميراث 
فرهنگي،  صنايع دستي و گردشگري استان گيالن، 
ب��ا بيان اينكه در جريان جزئي��ات پرونده اين خانه 
نيس��ت به »تعادل« مي گويد:  » تاكنون شهرداري 
براي اين خانه استعالمي از ميراث فرهنگي نگرفته 
اس��ت اما با توجه به اينكه بافت تاريخي شهر ثبت 
ملي ش��ده اس��ت،  ام��كان تخريب بن��اي تاريخي 
نبي زاده وجود ندارد. در ح��ال حاضر تعامل خوبي 
ميان ميراث فرهنگي شهرداري رشت برقرار است و 

افتاق نظر بر حفظ بافت تاريخي وجود دارد.
ضواب��ط باف��ت تاريخ��ي در م��اه گذش��ته ب��ه 

ش��هرداري،  شوراي شهر و اس��تانداري ابالغ شده و 
ب��دون رضايت ميراث فرهنگي امكان ندارد خانه يي 

تخريب شود.«
جهان��ي درب��اره اينكه چرا تاكنون اي��ن خانه با 
داش��تن ۱٠٠سال قدمت در فهرس��ت ميراث ملي 
كش��ور به ثبت نرسيده است،  افزود:  »رضايت مالك 
ش��رط اول براي ثبت ملي اس��ت. با توجه به اينكه 
خانه نبي زاده يك مالك مش��خص ندارد و ورثه يي 
محسوب مي شود لذا بايد تمام وراث مايل به سمت 
ملي بنا باش��ند يا اينكه بنا از نفايس به ش��مار رود 
كه ميراث فرهنگي بتواند بدون رضايت مالك آن را 
ثبت كند. خانه نبي زاده تنها بنايي نيست كه چنين 
وضعيت��ي دارد،  تاكنون 6٠ بن��اي تاريخي در بافت 
تاريخي رش��ت شناسايي شده كه ثبت ملي نشدند 
و اعتبار اداره كل ميراث استان هم جوابگوي حجم 
پرونده ها نيس��ت با اين حال امس��ال مرمت 55 اثر 

تاريخي در كل استان گيالن انجام شد.«

سازمان محيط زيست و شهرداري تهران براي 
بهس��ازي پارك طبيعت پرديسان كه برخي به آن 

ريه تهران مي گويند، تفاهمنامه امضا كردند. 
معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت 
محيط زيست با تاكيد بر اينكه بودجه كل محيط 
زيست كش��ور يك سوم بودجه ش��هرداري تهران 
است، از سپردن بهسازي پارك طبيعت پرديسان 
به شهرداري پايتخت خبر داد. عيسي كالنتري در 
مراس��م امضاي تفاهمنامه بهسازي پارك طبيعت 
پرديس��ان بين س��ازمان حفاظت محيط زيست و 
ش��هرداري تهران اظه��ار كرد: از ش��هردار تهران 
تش��كر مي كنم كه دس��تور اكيد صادر كرد تا در 
مورد بهس��ازي پارك طبيعت پرديس��ان به توافق 
برس��يم. او با اش��اره به اينكه شهروندان تهراني از 
پارك پرديسان اس��تفاده مي كنند، گفت: سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت از لحاظ بودجه سازماني 
فقير و مس��تضعف است و ش��رايط مالي مناسبي 
براي بهس��ازي پارك پرديسان ندارد، براي همين 
طي توافقي با ش��هرداري تهران، بهس��ازي پارك 

پرديسان صورت خواهد گرفت.
 رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست با بيان 
اينكه بودجه كل محيط زيس��ت كش��ور كمتر از 
بودجه يك ناحيه از منطقه شهرداري تهران است، 
گفت: كل بودجه س��ازمان محيط زيست كمتر از 

سه درصد بودجه شهرداري تهران است. 
5۲٠ميلي��ارد تومان بودجه كل اين س��ازمان 
اس��ت. كالنتري با تاكيد بر اينكه پارك پرديسان 
ريه تهران محس��وب مي ش��ود، گفت: در شرايط 
حاضر پرديسان وضعيت مناسبي ندارد و سازمان 
محيط زيس��ت به دليل فقر از عهده بهس��ازي آن 
ب��ر نمي آيد. او در ادامه با اش��اره به اينكه س��ابقه 
پارك پرديس��ان به س��ال 6۷ بر مي گردد، گفت: 
در آن مقط��ع اين پارك از اختيار س��ازمان اوقاف 
خارج ش��د. پارك پرديسان قبل از انقالب طرحي 
داش��ت كه در اين دوره قابل اجرا نيست. بنابراين 
طي توافق با مختاري رييس س��ازمان بوستان ها و 
فضاي سبز شهري شهرداري تهران قرار شد طرح 
مصوب دهه ۷٠ با تغييراتي براي پارك پرديس��ان 

اجرا شود. 

 برنامه 15ساله بهسازي پرديسان 
رييس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره 
به اينكه طرح بهسازي پارك پرديسان يك برنامه 
۱5 س��اله اس��ت، گفت: حدود ۱۲ هكت��ار از اين 
پارك در اختيار وزارت نيرو براي ساخت موزه آب 
بود كه قرار ش��د اين محدوده را نيز از وزارت نيرو 
پس بگيريم و در اختيار سازمان فضاي سبز شهر 

تهران قرار دهيم. 
كالنت��ري تاكيد ك��رد: اميدواريم ب��ا حمايت 
ش��هرداري تهران و شوراي شهر، پرديسان تبديل 
به يك پارك بي بديل در س��طح شهر تهران شود. 
مس��احت پارك پرديسان حدود ۱8٠ هكتار است 
كه بزرگ ت��ر از پارك واليت اس��ت و بزرگ ترين 

پارك تهران محسوب مي شود.

او ب��ا بيان اينكه پارك پرديس��ان در ش��رايط 
كنوني امكانات مناس��بي ندارد، گفت: ش��ب ها به 
دليل نب��ود نور كافي در پارك پرديس��ان ممكن 
اس��ت اتفاقات بدي بيفتد. از شهرداري و شوراي 
شهر تشكر مي كنيم كه سعي دارند با نگاه محيط 
زيس��تي پارك طبيعت پرديسان را به پارك قابل 

استفاده تبديل كنند. 

 برآورد 300 ميليارد توماني 
مع��اون رييس جمهور در مورد هزينه بهس��ازي 
پارك طبيعت پرديس��ان اظهار كرد: 3٠٠ ميليارد 
تومان براي بهسازي پرديسان طي چهار سال آينده 

از سوي شهرداري تهران تامين خواهد شد. 
كالنتري افزود: اميدواريم در كمتر از يك س��ال 
ش��هرداري تهران طبق پروژه يي كه از ده ها س��ال 

پيش طراحي ش��ده بود احيا و بازس��ازي پرديسان 
را انجام دهد. 

رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست در مورد 
وضعيت كنوني پارك پرديس��ان گفت: پرديس��ان 
وضعيت مناس��بي ندارد. درختان خش��ك ش��ده، 
بخش��ي از پارك دچار آتش س��وزي شده و امكان 
آب رس��اني پ��ارك مح��دود اس��ت چون س��ازمان 
حفاظ��ت محيط زيس��ت منابع مال��ي كافي و الزم 
براي احيا و بازس��ازي پارك ندارد، اين امر مهم به 

شهرداري تهران واگذار شده است. 

 اختالفات و تعصب هايي كه مانع از بهسازي 
پرديسان شده بود

محمدعل��ي نجفي، ش��هردار ته��ران نيز در اين 
مراس��م گفت: هدف از توافقنامه با سازمان حفاظت 
محيط زيست، بهسازي، سازماندهي و استفاده بهينه 
و مطلوب از پارك طبيعت پرديسان است. بهسازي 
اين پارك هم مس��ائل زيست محيطي و هم مسائل 
اجتماع��ي و فرهنگ��ي را در بر مي گي��رد. نجفي با 
اشاره به اينكه پارك طبيعت پرديسان ظرفيت هاي 
باالي��ي دارد، گف��ت: اين پارك مي توان��د هم براي 
نش��اط اجتماعي و هم براي آم��وزش دانش آموزان 
و دانشجويان و هم براي كارهاي پژوهشي در مورد 
گونه هاي گياهي و جانوري مفيد و موثر باشد. سعي 
داريم با كمك و نگاه علمي سازمان حفاظت محيط 
زيست بتوانيم وضعيت مطلوبي براي پارك طبيعت 
رقم بزنيم تا شهروندان تهراني حداكثر بهره برداري 

را از اين پارك داشته باشند. 
ش��هردار تهران اف��زود: تاكن��ون اختالف نظرها 
و تعصب��ات دس��تگاهي مان��ع از اين ش��ده بود كه 
مديريت پارك پرديس��ان به نتيجه برس��د. تا اينكه 
با دخالت مس��تقيم دكتر كالنتري توانستيم در اين 
زمين��ه به توافق برس��يم. نجفي با اش��اره به اينكه 
س��ازمان فضاي سبز ش��هرداري تهران و شهرداري 
منطقه اين موض��وع را بايد مورد تاكيد قرار دهند، 
گفت: ط��رح جامع پارك پرديس��ان بايد با اولويت 
انجام ش��ود تا در كوتاه ترين ب��ازه زماني به نتيجه 
مطلوب برس��يم و ش��اهد تحول در پارك طبيعت 

پرديسان باشيم. 

»س��المت بيناي��ي س��هيال جورك��ش، يك��ي از 
آس��يب ديدگان حادثه اسيدپاش��ي اصفهان در حال 
بهبودي اس��ت«؛ اين خبري اس��ت ك��ه او اعالم اما 
تاكي��د كرد كه با وجود بازگش��ت بخش��ي از بينايي 
چش��م چپ، هنوز نمي توان به طور قطعي تاييد كرد 
كه اين بينايي ثابت مي ماند. س��هيال اواخر سال ۹5 
براي جراحي چشم چپ خود به بوستون امريكا سفر 
ك��رد. طبق اظهارات او و خان��واده اش در اين مدت با 
وجود درخواست هاي مكرر براي كمك مالي، مبلغي 
كه ب��راي اين كار به آنها اختصاص داده ش��ده براي 

هزينه هاي درمان كافي نيست.
جوركش در گفت وگوي قبلي خود با ايسنا كه در 
تيرماه ۹6 انجام ش��د، گفته بود كه بعد از 6ماه كه از 
سفر آنها به امريكا مي گذرد، هنوز هزينه يي براي انجام 
كارهاي درماني پرداخت نشده؛ هزينه هايي كه دستور 
پرداخت آن از س��وي رييس جمهور و وزير بهداشت 
صادر شده است. او دو عمل جراحي را در امريكا پشت 
سرگذاشته كه نتايج مثبتي را به دنبال داشته  است. 
سهيال جوركش درباره آخرين وضعيت درمان چشم 
چپ خود به ايسنا مي گويد: 8ماه است كه در بوستون 
امريكا اقامت داريم و در اين مدت با جراحي كه براي 
نخستين بار مجوز آن از طرف اف.دي. اي امريكا صادر 
شد، توانستم قسمتي از بينايي چشم چپم را به دست 
آورم. بعد از عمل جراحي اول، چشمم خونريزي كرد و 

مجبور شدم عمل ديگري انجام دهم. پزشكان از اينكه 
مي توانند اين جراحي را روي بيماران ديگر نيز انجام 
دهند بسيار خوش��حال هستند، اما با توجه به اينكه 
اين جراحي براي نخستين بار است كه انجام مي شود 
نتيجه آن قابل پيش بيني نيست و چشمي كه جراحي 
شده نياز به مراقبت هاي زيادي دارد. او ادامه مي دهد: 
هنوز در حال گذراندن دوره درمان هس��تم و پزشك 
زمان بازگش��تم به ايران را مشخص نكرده است. ديد 
من فعال بايد تثبيت ش��ود و از عينك استفاده كنم. 
البت��ه تا امروز ج��ز جراحي روي چش��م چپ، هيچ 
اقدامي براي جراحي زيبايي انجام نش��ده اس��ت. من 
نخس��تين نفري بودم كه اين جراح��ي را انجام دادم 
و در عين حال بايد معاين��ات به صورت مداوم انجام 

شود. جوركش با ابراز اميدواري درباره بازسازي چشم 
و ش��بكيه، ادامه داد: چشم من در حال حاضر نياز به 
مراقبت زياد و داروهاي س��اختني دارد. در طول اين 
سه سال با تمام رنجي كه كشيدم توانستم با استقامت 
بجنگم و بينايي چشمم را به دست آورم. در اين مدت 
نيز هزينه كمي به ما پرداخت كردند كه پاس��خگوي 
نيازهاي ما نيست؛ من بينايي ام را به سختي به دست 
آورده ام، كمك كنيد اين بينايي را نگهدارم. با توجه به 
ادامه روند درمان، همچنان نياز به همراهي مسووالن 
و درخواست رسيدگي به مشكالتم را دارم. اميد دارم 
كه بيناي��ي ام رو به بهب��ودي رود، چون ديگر طاقت 

نابينايي ندارم. 
او با تشكر از مقاماتي كه در اين مدت او را همراهي 
كردند، تصريح ك��رد: در مالقاتي كه با رييس جمهور 
داشتم گفتم آرزو مي كنم ديگر چنين اتفاقاتي تكرار 
نش��ود و به جاي بي عدالتي، خشم و خشونت، عشق، 
مهربان��ي، عدال��ت، برابري و صلح دني��ا را فراگيرد و 
مسووالن نيز مش��كالت من را پشت گوش نيندازند. 
در اين مدت عالوه بر ديدار رييس جمهور، ش��نيدن 
خبر عروس��ي خانم مرضيه ابراهيم��ي نيز براي من 
بسيار خوشحال كننده بود. جوركش ادامه داد: با وجود 
انس��ان هايي كه من را نا اميد مي كردند، به لطف خدا 
و پ��در و م��ادرم و دعاي مردم، بينايي چش��مم را به 

دست آورم. 

بخشي از بينايي »سهيال جوركش« بازگشت
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
از بررسي آخرين وضعيت تاييديه بدهي دولت 
به صندوق هاي تامين اجتماعي و بازنشس��تگي 
كش��وري با حضور مسووالن ذي ربط در جلسه 

عصر ديروز اين كميسيون خبر داد. 
محمدرض��ا تابش با اش��اره به جلس��ه عصر 
ديروز كميس��يون برنامه و بودج��ه اظهار كرد: 
بنابر قانون بودجه سال ۱3۹6، مجموع بودجه 
س��ازمان تامين اجتماعي در اين سال8۲6٠٠ 
ميليارد تومان است كه 6٠ هزار ميليارد تومان 
آن از درآمدهاي تامين اجتماعي حاصل مي شود 
و۲۲ هزار ميليارد تومان نيز س��هم دولت است 
ك��ه بابت تكاليفي كه دول��ت و مجلس برعهده 
اين سازمان نهاده، از قبيل معافيت كارگاه هاي 
زي��ر 5 نفر، قاليبافان، باربران، صاحبان حرف و 

صنايع دستي و... بايد پرداخت شود.
او اف��زود: در ط��رف مصارف در س��ال ۹6، 
۱8ميلي��ارد و ۹٠٠ميليون تومان صرف درمان 
افراد خواهد ش��د. اين نماينده مجلس به ايسنا 
گف��ت: در مبحث مس��تمري، 35۲٠٠ميليارد 
تومان بابت مس��تمري و ۱35٠٠ميليارد تومان 
باب��ت بيم��ه از كار افتادگ��ي و ۲٠٠٠ميليارد 
تومان بابت تعهدات كوتاه م��دت بايد پرداخت 
ش��ود. همچني��ن حدود3۲٠٠ميلي��ارد تومان 

هزينه ه��اي اداري ب��راي اين س��ال پيش بيني 
ش��ده اس��ت. تابش در ادامه يادآور شد: در اين 
جلس��ه كس��ري بودجه اين س��ازمان در سال 
 ج��اري، حدود ۱۹٠٠٠ ميلي��ارد تومان برآورد

شد.
همچنين ب��راي جلوگيري از ورشكس��تگي 
اي��ن س��ازمان و ممانعت از كمك بگير ش��دن 
آن از دولت همانند صندوق هاي بازنشس��تگي، 
بر تالش براي اس��تقالل اين س��ازمان و تهاتر 
بدهي هاي دولت با واگذاري شركت هاي دولتي 

به قيمت واقعي تاكيد شد. 
به گفته او، در اين جلسه بازدهي شركت هاي 
تحت پوشش شستا نيز نامناسب ارزيابي شد. 

كسري بودجه 1۹هزار ميليارد توماني تامين اجتماعي

 پرديسان وضعيت مناسبي ندارد. درختان خشك شده، بخشي از پارك دچار 
آتش سوزي شده و امكان آب رساني پارك محدود است چون سازمان حفاظت 

محيط زيست منابع مالي كافي و الزم براي احيا و بازسازي پارك ندارد، اين امر مهم 
به شهرداري تهران واگذار شده است

                                                                                                      



omran@taadolnewspaper.ir  66420769 13راه و شهرسازي  Mon. October  9. 2017  939   دو شنبه        17  مهر 1396     18   محرم 1439  شماره 

در پارلمان شهري پايتخت 16 نامه محرمانه سازمان بازرسي كل كشور بررسي شد

هشدار درباره تكرار تخلفات شهرداري
گروه راه و شهرسازي  آزاده كاري 

پارلمان ش��هري پايتخت ديروز در يك جلس��ه 
غيرعلن��ي، مف��اد 16 نامه ي��ي كه طي ي��ك ماهه 
گذش��ته از سوي س��ازمان بازرس��ي كل كشور به 
محس��ن هاشمي ارسال شده اس��ت را بررسي كرد. 
در برخ��ي از اين نامه ها ضمن برش��مردن تخلفات 
دوره گذشته مديريت ش��هرداري تهران به اعضاي 
ش��وراي پنجم تذكر داده ش��ده كه اين تخلفات در 

دوره جديد مديريت شهري تكرار نشود. 
ب��ا آغاز به كار ش��وراي پنجم، س��نت برگزاري 
جلس��ات غيرعلن��ي روزهاي يك ش��نبه ب��ه تاريخ 
پيوس��ت و اعض��اي ش��ورا اعالم كردن��د در جهت 
ش��فافيت عملكرد شورا و شهرداري در دوره جديد 
تمام جلس��ات علني و با حض��ور خبرنگاران برگزار 
مي ش��ود. طي 45روزي كه از آغاز به كار ش��وراي 
پنجم مي گ��ذرد، اعضا به قول خود وفادار ماندند تا 
روز گذشته كه با اعالم قبلي جلسه روز يك شنبه را 
به شكل غيرعلني برگزار كردند. پيش از اين افشين 
حبيب زاده، معاون نظارت شوراي شهر تهران اعالم 
كرد كه به دليل بررس��ي گزارش محرمانه سازمان 
بازرس��ي اين جلس��ه به ش��كل غيرعلن��ي برگزار 

مي شود. 
به گفت��ه حبيب زاده، برگزاري جلس��ه غيرعلني با 
موافقت دو س��وم اعضاي ش��وراي ش��هر به هيچ وجه 
غيرطبيع��ي نيس��ت و طبق قانون، ش��ورا مي تواند در 
مواقعي كه دو س��وم اعضا تش��خيص دهند، جلس��ه 
غيرعلني داشته  باشد. گزارش هايي كه از سوي نهادهاي 
نظارتي به دست شورا رسيده است، جنبه محرمانه دارد 

و بايد در يك جلسه غيرعلني بررسي شود. 
ب��ه گزارش»تع��ادل« محمد عليخان��ي، رييس 
كميس��يون حمل و نقل و ترافيك شورا درخصوص 
جلس��ه غيرعلني ديروز شورا توضيحاتي ارائه داد و 
گفت: بازرس��ي كل كش��ور در يك ماه اخير حدود 
16نامه به ش��وراي ش��هر ارس��ال كرده اس��ت. در 
برخ��ي از اين نامه ها ضمن برش��مردن تخلفاتي از 
دوره گذش��ته مديريت شهرداري تهران به ما تذكر 
داده اند كه اين تخلفات در دوره جديد تكرار نشود. 
عليخاني اين تخلفات را اينگونه برش��مرد: تغيير 
كاربري هاي غيرقانوني، واگذاري امالك مش��كل دار 
ب��ه پيمانكاران، ع��دم واريز درآمدهاي ش��هرداري 
به حس��اب مجاز و خرج ش��دن اين وجوه خارج از 
چارچوب، عدم ش��فافيت مالي درآم��د و هزينه ها، 
عدم اجراي آراي كميسيون ماده 100، عدم رعايت 
قوانين بودجه، استخدام هاي غيرقانوني، دادن پست 
و س��مت به برخي كاركنان بدون داش��تن شرايط، 
انعقاد قرارداد نجومي بدون توجيه فني- اقتصادي، 
انعقاد قرارداد بيش��تر از س��قف اختي��ارات، صدور 
پروانه برخالف ضوابط، س��اخت و ساز بدون صدور 

پروانه و... 

وي خواس��تار اين ش��د كه اين گزارش ها به قوه 
قضاييه ارجاع ش��ود و اظهار كرد: برخي از مديراني 
كه تخلفات برشمرده را مرتكب شده اند همچنان در 
مسووليت هاي خود حضور دارند، الزم است شهردار 
محت��رم تهران هر چه س��ريع تر متخلفان را بركنار 

كند. 

 راهبرد اصلي شوراي پنجم
علي اعطا، سخنگوي شورا نيز با اشاره به نتيجه 
بررس��ي گزارش هاي طبقه بندي و محرمانه رسيده 
به ش��ورا گفت: براي ارتقاي تعام��ل بين نهادهاي 
نظارتي و بازرس��ي با حوزه مديريت شهري با لحاظ 
كردن محدوده مسووليت ها و اختيارات طرفين در 
آينده نزديك س��رفصل هاي مطرح ش��ده با روسا و 
متوليان اين سازمان ها مورد بررسي قرار مي گيرد. 

وي تصري��ح كرد: يكي از س��ازمان هاي نظارتي 
كش��ور طي 45روز اخي��ر همزمان با آغ��از به كار 
ش��وراي پنجم مكاتب��ات متعددي ب��ا طبقه بندي 
محرمانه با رييس شوراي اسالمي شهر تهران انجام 
داده است. بر همين اساس با توجه به راي گيري كه 
هفته گذش��ته در صحن علني شورا صورت گرفت، 
اعضا به اين تصميم رسيدند كه جلسه يك شنبه به 

صورت غيرعلني جهت بررسي دقيق اين گزارش ها 
برگزار شود. 

سخنگوي شوراي اس��المي شهر تهران با تاكيد 
ب��ر اينكه به دليل طبقه بن��دي نامه ها موضوعات با 
دقت بيش��تري مورد بررس��ي ق��رار گرفت، تصريح 
كرد: اين مكاتبات دلسوزانه در دو حوزه نظام اداري 
دبيرخانه ش��ورا و حوزه عملكردي شهرداري تهران 

و سازمان هاي وابسته تنظيم و ارسال شده است. 
سخنگوي شوراي اسالمي شهر تهران با تاكيد بر 
اينكه ش��فافيت و سالمت اداري يكي از راهبردهاي 
اصلي شوراست، افزود: بالطبع در اجراي اين راهبرد 
از همكاري س��اير نهادها اس��تقبال مي كنيم. ضمن 
اينك��ه بايد ب��ه گونه يي عمل ش��ود ك��ه برخي از 
مكاتب��ات احتمالي در تداخل با وظايف و اختيارات 

شورا نباشد. 

 گزارش 100 روزه شهردار به شورا
در روزه��اي ابتداي��ي ش��وراي پنج��م طرح دو 
فوريتي الزام ش��هردار ته��ران مبني بر ارائه گزارش 
100روزه به اعضاي شوراي شهر تهران درخصوص 
تغيير و تحول در ش��هرداري به تصويب رسيد و به 
دلي��ل تخلف��ات گوناگوني كه در دوره گذش��ته در 

ش��هرداري انجام ش��ده بود، ش��هردار جديد مكلف 
ش��د طي 100روز گزارش��ي از تم��ام فعاليت ها و 
عملكرده��اي ش��هرداري تهي��ه كند ك��ه تخلفات 
ش��هرداري را نيز شامل مي ش��د اما ظاهرا نهادهاي 
نظراتي در اين موضوع از شهرداري پيشي گرفته اند 
و با گذش��ت كمت��ر از 50 روز از فعاليت ش��وراي 
پنج��م، گزارش هايي مبني بر وج��ود تخلفات را به 
شورا ارائه كرده اند. نامه هاي نهادهاي نظارتي حاكي 
از تاييد فس��اد در اركان مختلف ش��هرداري است. 
از اي��ن رو از مديريت جديد ش��هر تهران خواس��ته 
شده تا ضمن رسيدگي به اين تخلفات از تكرار آنها 

خودداري كند. 
هر چن��د اكنون براي قضاوت زود اس��ت اما در 
اين مدت هم اعضاي ش��ورا و هم ش��هردار جديد، 
شفافيت و مبارزه با فساد سازمان يافته را در دستور 
كار خ��ود قرار داده اند و انتظار نمي رود كه به دنبال 

تكرار تخلفات انجام شده در دوره قبلي باشند. 

 2 بخشنامه ضد فساد
شهردار تهران طي دو هفته گذشته با صدور دو 
بخش��نامه ضد فساد رس��ما مبارزه با فساد را كليد 
زد. نجفي پس از بخش��نامه توقف صدور هولوگرام، 

بخش��نامه يي در چند بند در ارتباط با فعاليت هاي 
ش��وراي شهرس��ازي و معماري مناطق صادر كرد 
كه تخلفات بس��ياري را مرتكب مي ش��دند. اعضاي 
ش��وراي شهر نيز از اين بخش��نامه ها حمايت كرده 
و آن را زمينه ي��ي ب��راي حذف فس��اد سيس��تمي 
از مناس��بات مال��ي ش��هرداري هاي و ش��وراهاي 
شهرس��ازي و معماري مناط��ق عنوان كردند كه به 

امور مالي شهرداري نظم و انسجام مي بخشد. 
به گزارش»تعادل« س��ال گذش��ته نيز سازمان 
بازرس��ي كش��ور درخصوص واگذاري برخي امالك 
ش��هرداري به افراد خاص به شهرداري نامه نوشته 
بود كه يك س��ايت خبري از اين نامه پرده برداشت 
و اين موضوع به امالك نجومي شهرت يافت. بعد از 
اين بود كه موضوع اس��تخدام هاي نجومي، تبليغات 
نجوم��ي و ديگر تخلفات در ماه ه��اي آخر مديريت 
قاليباف رسانه يي شد و به همين دليل طرح تحقيق 

و تفحص مجلس از شهرداري كليد خورد. 
هر چند به گفته برخي از اعضاي ش��وراي چهارم، 
البي قدرتمند ش��هرداري باعث ش��د تا مجلس طرح 
تحقيق و تفحص از ش��هرداري را از دستور كار خارج 
كند اما اعضاي ش��وراي پنجم به دنبال اين هس��تند 
كه اين موضوع را مجددا پيگيري كنند. چندي پيش 
نيز محمدمهدي تندگويان، عضو اصالح طلب شوراي 
چهارم در گفت وگو با »تعادل« اظهار كرد كه اين طرح 

مجددا در مجلس درحال پيگيري است. 
حج��ت نظ��ري، عض��و كميس��يون فرهنگي و 
اجتماع��ي ش��ورا ني��ز درب��اره گ��زارش 100روزه 
ش��هرداري گفته بود: تا جايي كه اطالع دارم، طرح 
تحقي��ق و تفحص از ش��هرداري دوباره در دس��تور 
كار مجل��س قرار گرفته اس��ت. تحقيق و تفحص از 
ش��ورا از اساسي ترين اختيارات شوراست و كامال به 
لحاظ قانوني جزو وظايف ش��ورا محس��وب مي شود 
و در اين رابطه حتما ش��ورا ورود پيدا خواهد كرد. 
البته ممكن اس��ت اين ورود در قالب طرح تحقيق 
و تفحص نباش��د اما طرح گزارش 100روزه در اين 
راس��تا انجام شد و حتما ش��ورا به اين وظيفه خود 
عمل خواهد كرد. گزارش شورا شامل تمام عملكرد 
ش��هرداري ش��امل تخلفات انجام شده نيز هست و 
قطعا در شورا پيگير تخلفات احتمالي خواهيم بود. 
با توجه به اينكه اواخر ماه گذش��ته نيز افش��ين 
حبيب زاده، رييس كميته عمران شوراي شهر تهران 
از ارائه اس��ناد و مداركي خبر داد كه نشان مي دهد 
در حركتي جديد، برخي امالك ش��هرداري به افراد 
خاص واگذار ش��ده اس��ت  بنابراين از شوراي پنجم 
انتظار مي رود تا بررس��ي اي��ن تخلفات و برخورد با 
آنه��ا را در اولويت هاي كاري خ��ود قرار دهد. زهرا 
صدراعظم نوري نيز در گفت وگويي عنوان كرده بود 
كه پيگير تخلفات مربوط به واگذاري ها و نيز امالك 

نجومي خواهيم بود. 

حمايت شهرداري از توليد 
وسايل نقليه برقي در كشور

ش��هردار تهران از برگزاري جلسه يي با شركت هاي 
ساخت موتورسيكلت در دو هفته آينده خبر داد و گفت: 
به دنبال اين هس��تيم تا خط توليد اين كارخانه ها را از 
محصوالت با س��وخت بنزين به محصوالت برقي تغيير 
دهيم. به گزارش فارس، محمدعلي نجفي شهردار تهران 
درخصوص برنامه هاي ش��هرداري ته��ران براي كاهش 
آلودگي هواي تهران گفت: با مذاكراتي كه با مسووالن 
وزارت نيرو داش��تيم، قرار بر اين ش��د كه نيروگاه هاي 
اطراف تهران به  هيچ  عنوان از س��وخت مازوت استفاده 
نكنند. وي افزود: چ��ون درصد قابل توجهي از آلودگي 
هواي تهران در زمس��تان مربوط به مازوت مصرفي اين 
نيروگاه هاس��ت، وزي��ر نفت قول داده ب��راي تامين گاز 
در زمس��تان با مشكلي مواجه نشوند. ش��هردار تهران 
رفت وآمد كاميون ها در شب را عامل ديگر آلودگي هواي 
تهران دانست و گفت: به دنبال برقي كردن اتومبيل ها و 
موتورسيكلت ها در شهر تهران هستيم. نجفي با تاكيد بر 
اينكه مشكل اصلي هر دو طرح تامين منابع مالي است، 
اظه��ار كرد: براي ترغيب مردم به اس��تفاده از اتومبيل 
و موتورس��يكلت هاي برق��ي بايد وام ه��اي ارزان قيمت 
تخصيص داده شود و البته ما به التفاوت سود بانكي اين 
طرح ها بايد از محلي تهيه شود. به گفته شهردار تهران، 
براي تهيه موتورس��يكلت هاي برقي كه قيمت باالتري 
دارند بايد تس��هيالتي ارائه ش��ود، اين موتورسيكلت ها 
حدود 10 ميليون تومان قيمت دارد. نجفي از برگزاري 
جلس��ه يي با شركت هاي س��اخت موتورس��يكلت در 
دو هفت��ه آينده خبر داد و تصريح ك��رد: به دنبال اين 
هس��تيم تا خط توليد اين كارخانه ها را از محصوالت با 
س��وخت بنزين به محصوالت برقي تغيير دهيم. نجفي 
درخصوص بهبود شرايط حمل ونقل عمومي نيز گفت: 
براي وارد كردن 2 هزار واگن متروكه كه هزار واگن آن 
سهم تهران اس��ت تا اوايل آبان ماه با انجام مناقصه يي 
ميان ش��ركت هاي بين المللي و همكاري ش��ركت هاي 
داخلي اقدام خواهيم كرد و تا آخر سال جاري تعدادي 

از اين واگن ها وارد خطوط مترو مي شوند. 

 خيابان 1۷ شهريور
به حالت قبلي خود برگردد 

زهرا نژادبهرام عضو هيات رييسه شوراي شهر با انتقاد 
از هرگونه دستكاري و مداخله  كه تعادل محالت را برهم 
مي زند، گفت: در برنام��ه داريم محالتي مانند خيايان 
1۷شهريور كه در معرض دس��تكاري قرار گرفته اند را 
شناس��ايي و مجدد شرايط را برايش��ان پايدار كنيم. به 
گ��زارش فارس، زه��را نژادبهرام گف��ت: در تمام بحث 
مديريت شهري انس��ان بايد محور توسعه و توجه قرار 
گي��رد و در سياس��ت گذاري ها به اين مقوله انس��اني و 
اخالقي توجه بيشتري ش��ود. وي ادامه داد: زماني كه 
انسان محور توسعه نباشد مديران شهري فقط به دنبال 
س��اختن پل و برج مي روند و نگاه كمتري به انسانيت 
مي كنند در نتيجه حاصل كار چيز ديگري مي شود كه 
انتظارش را نداريم. عضو هيات رييسه شوراي شهر گفت: 
ما در اين رابطه قوانين بسياري داريم و در توليد قانون 
خيلي هم موفق هس��تيم اما مشكل در اجراي قانون و 
نظارت بر اجرا است كه تاكنون كمتر بوده و نظارتي بر 
نحوه اجراي قانون نمي ش��ود. عضو كميسيون معماري 
و شهرس��ازي شوراي شهر افزود: بنابراين بهتر است در 
تمام تصميم هاي آينده از هرگونه دستكاري و مداخله يي 
كه تع��ادل را بر هم مي زند، پرهيز كرد. نژادبهرام ادامه 
داد: برهمين اس��اس در برنامه داري��م محالتي كه در 
معرض دستكاري قرار گرفته اند شناسايي كرده و مجدد 
ش��رايط را براي شان پايدار كنيم. به عنوان مثال خيابان 
1۷ش��هريور كه براثر مداخله غيركارشناس��انه آسيب 
ديده و حتي وضعيت س��كونت، كس��به و اشتغال آن 
هم تحت الشعاع قرار گرفته و دچار چالش شده بايد به 
حالت تعادل خود برگردد تا زندگي در آن جاري شود. 
عضو هيات رييسه ش��وراي شهر گفت: در واقع هويت 
محلي در برخي محالت شهر به دليل تغييرات نامتوازن 
دچار چالش جدي شده است و به همين دليل نوسازي 
و بهسازي محيطي كه مردم در آنجا زندگي مي كنند و 
اكنون با استانداردها فاصله بسياري گرفته اهميت دارد. 

دوره آموزشي براي رانندگان 
خودروهاي توقيفي

س��ردار حسين رحيمي رييس پليس پايتخت نيز 
اظه��ار كرد: به تمام س��تادهاي ترخي��ص در تهران 
دس��تور داديم كه تم��ام رانن��دگان خودروهايي كه 
به دليل تخلف توقيف ش��ده اند حتما قبل از ترخيص 
خودرو يك دوره آموزش��ي ببينند و س��پس خودرو 
ترخيص مي ش��ود. اين موضوع الزم االجراست و تمام 

ستادهاي ترخيص ملزم به اجراي آن هستند. 
رييس پلي��س پايتخت در عين ح��ال از برخورد 
ت��وأم ب��ا اغماض و گذش��ت پلي��س ب��ا خودروها و 
موتورس��يكلت هاي توقيفي نيز خب��ر داد و گفت: به 
مناس��بت هفته ناجا دس��تور داديم تا تمام خودروها 
و موتورس��يكلت هاي توقيفي كه فاق��د منع قضايي 
هس��تند با اغماض، ترخيص ش��وند.  رحيمي افزود: 
البته ما نمي توانيم جريمه يي را بخش��يده يا دس��تور 
قضايي را نقض كنيم اما مي توانيم تا جايي كه ممكن 

است با اغماض با اين افراد برخورد كنيم.

ايرانشهر

عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي

2 درصد مصالح ساختماني استاندارد هستند
پيش نوي��س بازنگري توليد مصالح س��اختماني 
درحالي نهايي ش��د كه به گفت��ه عضو هيات مديره 
سازمان نظام مهندسي س��اختمان استان تهران از 
5 ه��زار مصالح صنعت س��اختماني تنها 100مورد 
)2درص��د( آن داراي اس��تانداردهاي اجباري ملي 
اس��ت. بر همين اس��اس توجه به كيفي��ت مصالح 

ساختماني ضروري به نظر مي رسد. 
مهدي روانش��ادنيا در حاش��يه نهمين كنفرانس 
ملي بتن و پانزدهمين همايش روز بتن در گفت وگو 
ب��ا ايرنا افزود: مصالح به عن��وان يكي از بخش هاي 
ابتدايي فرآيند س��اخت س��اختمان اهميت زيادي 
دارند و الزمه افزايش بهره وري س��اخت در كشور، 
مديريت زنجيره تامين مصالح ساختماني در فرآيند 
توليد ساختمان است. او با بيان اينكه ساختمان بر 
س��ازه استوار است و از بين مصالح ساختماني مورد 
استفاده، مصالح سازه يي نقش ويژه يي در عمر مفيد 
س��اختمان دارند، گفت: بايد تمام فرآيند ساخت را 
با مديريت يكپارچه پروژه به س��رانجام برس��انيم و 
در اين راس��تا از زم��ان توليد مصالح تا حمل آن به 
كارگاه و نهايت��ا اجرا و تكميل يك س��اختمان بايد 

فرآيندي يكپارچه داشته باشد. 

 افزايش سازه هاي بتني پس از پالسكو
عض��و هيات مدي��ره س��ازمان نظام مهندس��ي 
س��اختمان اس��تان تهران با اش��اره به اهميت بتن 
در حوزه ساخت و س��از هاي شهري گفت: با توجه 
به مالحظ��ات اقتص��ادي و نگراني هايي كه پس از 
آتش س��وزي پالس��كو به وجود آمد در سال جاري 

سهم پروانه هاي مربوط به س��اختمان هاي بتني 5 
درصد بيش از مدت مش��ابه س��ال قب��ل بوده و به 

نزديك ۷5درصد رسيده است. 
او اظهار كرد: البته اين درصد در شهرهاي مختلف 
متفاوت اس��ت مثال در شهرهايي مثل مشهد و شيراز 
توجه به سازهاي فلزي بيش��تر است و در شهرهايي 

مثل اصفهان، بتن طرفداران بيشتري دارد. 
روانش��ادنيا بيان كرد: در مورد بتن به خصوص 
تيرچه هاي پاشنه بتني و بتن آماده، استاندارد ملي 
وجود دارد اما توجه به آنها تا همين امس��ال بسيار 
ناچيز ب��ود. اين فعال حوزه س��اختمان اظهار كرد: 
متاسفانه در مواردي مش��اهده شده در ساختماني 
كه قيمت متر مرب��ع فروش آن بيش از 10ميليون 
توم��ان اس��ت، مش��كالتي مث��ل كنت��رل كيفيت 
نامناس��ب اجزاي بتني، استفاده از بتن كارگاهي در 
ستون ها، دستكاري وزن تراك ميكسرها، كم بودن 
عيار س��يمان و رعايت نك��ردن دقيق طرح اختالط 

وجود دارد. 

 افزايش بازرسي ها
اين اس��تاد دانش��گاه در مورد اقدامات سازمان 
نظام مهندسي ساختمان استان تهران براي ارتقاي 
كيفيت س��ازه هاي بتني افزود: در س��ال گذش��ته 
تفاهمنامه يي با س��ازمان اس��تاندارد داش��تيم كه 
در س��ال جاري آن را به همكاري در بازرس��ي هاي 
بتن گس��ترش داديم و بازرس��ي هاي سال 96، سه 
برابر بازرس��ي هاي سال 95 ش��ده و فرآيند كنترل 
كيفيت ساخت و راهنمايي ناظران از متوسط ماهانه 

۷00مورد به 2000 بازرس��ي در ماه افزايش يافته 
است. 

ب��ه گفته او، با امضاي اي��ن تفاهمنامه و افزايش 
غيراس��تاندارد  تيرچه ه��اي  عرض��ه  بازرس��ي ها، 
20درص��د كمتر از س��ال گذش��ته ش��ده و عيوب 
بحراني اين تيرچه ها 40درصد كاهش يافته اس��ت 
ه��ر چند كه اي��ن كافي نيس��ت و باي��د در آينده 
همكاري هاي س��ازمان اس��تاندارد، س��ازمان نظام 
مهندسي ساختمان و شهرداري ها توسعه بيشتري 
پيدا كند تا مردم از خريد يك س��اختمان احساس 

امنيت بيشتري داشته باشند. 
روانشادنيا افزود: اين در كنار اقدامات نرم افزاري 
مث��ل صدور شناس��نامه فن��ي الكتروني��ك و بيمه 
تضمين كيفيت مي تواند باعث رضايت بهره برداران 
و افزايش كيفيت زندگي شود، اگرچه در آينده بايد 
بيش از گذش��ته متوجه بحث هاي محيط زيستي و 
اس��تفاده از مصالح بازيافتي و كاهش مصرف مواد و 

مصالح نيز باشيم. 

 پيش  نويس نهايي شد
نماينده س��ازمان برنامه و بودجه در نظام فني- 
اجرايي كش��ور نيز در نهمين كنفرانس ملي بتن و 
پانزدهمين هماي��ش روز بتن از تدوين پيش نويس 

نهايي بازنگري توليد مصالح ساختماني خبر داد. 
عليرضا توتونچيان اظهار كرد: پيشنويس نهايي 
بازنگري مصالح ساختماني تدوين شده ضمن اينكه 
پيش نوي��س حوزه س��ازه هم درحال نهايي ش��دن 

است. 

او ب��ا بي��ان اينكه بالفاصله پس از نهايي ش��دن 
پيش نويس براي نظرخواهي اطالع رس��اني مي شود، 
 ادامه داد: از صاحبنظ��ران حوزه بتن مي خواهيم با 
ارائه اس��تدالل  در نهايي ش��دن پيش نويس مذكور 
كم��ك كنند تا تض��ادي بي��ن دو آيين نامه بتن و 
مبحث 9 مقررات ملي س��اختمان نباش��د و اين دو 

آيين نامه پشتيبان يكديگر باشند. 
توتونچيان تصريح كرد: متاس��فانه شاهد چالش 
ايج��اد نظام هاي مختلفي بوده ايم كه آنها به  صورت 
يكپارچه با يكديگر كار نمي كنند اما ماده 34 احكام 
دايمي توس��عه كشور قرار اس��ت اين هماهنگي را 
برقرار كند تا منابع محدود به صورت درستي مورد 

استفاده قرار گيرد. 

 ضرورت استفاده از بتن مقاوم 
رييس مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي 
ه��م در نهمي��ن كنفرانس مل��ي بتن ب��ا تاكيد بر 
ضرورت اس��تفاده از بتن مقاوم در س��اختمان هاي 
بلندمرتبه در كشور گفت: ساختمان هاي بلندمرتبه 
در كش��ور بيشتر بر پايه اس��كلت فوالدي بنا شده 
ك��ه بايد با اصالح اين روند ش��رايط ب��راي احداث 

ساختمان هاي بلندمرتبه بتني فراهم شود. 
محمد شكرچي زاده افزود: در دنيا ساختمان هاي 
بلند مرتبه ازجمله برج دوبي و پتروناس كواالالمپور 
بر پايه اس��كلت بتني بنا ش��ده و در ايران هم بايد 
در ساخت س��اختمان هاي بلند به اين مساله توجه 

جدي داشته باشيم. 
شكرچي زاده س��اخت برج ميالد، سردر دانشگاه 
تهران، س��د كارون 4، روس��ازي بتني در فرودگاه 
مهرآباد روس��ازي بتني در بزرگراه اصفهان- شيراز 
و تيره��اي پيش س��اخته در بندر ام��ام را ازجمله 

طرح هاي موفق بتني در كشور نام برد. 
رييس مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي 
اف��زود: در ط��ول س��ال هاي گذش��ته اس��تفاده از 

س��ازه هاي بتني نسبت به س��ازه هاي اسكلت فلزي 
روند رو به رش��دي داش��ته اس��ت.  او تصريح كرد: 
در عرصه س��ازه هاي فوالدي هم در سال هاي اخير 
از بعد نرم افزاري و س��خت افزاري ب��ه نتايج خوبي 
رس��يديم و اگر صحبت از بت��ن مي كنيم به معناي 
زير س��وال بردن توان مهندسان در حوزه سازه هاي 
فوالدي نيس��ت بلك��ه بايد با جهت دهي مناس��ب 
ش��رايطي فراهم ش��ود تا اين مصالح ساختماني در 

جاي خود مورد استفاده قرار گيرد. 
رييس مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي 
گف��ت: مزيت هاي بس��يار بتن موجب مي ش��ود تا 
استفاده بيش��تر از آن به عنوان يكي از اولويت هاي 
امروز كشور در حوزه هاي مختلف مد نظر قرار گيرد. 
او مقاوم��ت در براب��ر آت��ش، دسترس��ي ب��ه 
سنگدانه هاي مناسب، مصرف انرژي كمتر و به تبع 
آن كاه��ش گازهاي گلخانه يي را از برجس��ته ترين 
مزاياي استفاده از بتن برشمرد و افزود: ظرفيت هاي 
ايجاد شده در كشور براي توليد سيمان در سال هاي 
اخير روند رو به رش��دي داشته تا جايي كه حتي با 

مازاد توليد سيمان هم مواجه بوده ايم. 
ش��كرچي افزود: در 65 س��ال گذشته با افزايش 
3براب��ري جمعيت جهان، توليد ف��والد 10و توليد 
سيمان در جهان 34برابر شده و افزايش 34برابري 
تولي��د س��يمان در جهان از س��ال 1950تا 2015 
نش��ان دهنده رش��د س��اخت و س��ازهاي بتني در 

كشورهاي مختلف جهان است. 
به گفت��ه رييس مركز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازي، براس��اس آمار و ارقام موجود همچنين 
برآورد مصرف مصالح س��اختماني از سال 2002تا 
2005 حاكي اس��ت كه فوالد در مقايسه با سيمان 
و بتن س��هم كمتري را در س��اخت وس��از به خود 
اختص��اص داده و افزايش توليد و مصرف س��يمان 
نش��ان دهنده جايگاه بس��يار مهم صنع��ت بتن در 

دنياست. 

روز گذش��ته تع��دادي از اهال��ي منطقه پاس��داران 
در اعتراض ب��ه تغيير كاربري و تبديل فضاي س��بز به 

مسكوني مقابل ساختمان شوراي شهر تجمع كردند. 
به گزارش ايلنا، تعدادي از اهالي منطقه پاس��داران 
در اعتراض ب��ه تغيير كاربري و تبديل فضاي س��بز به 
مس��كوني مقابل ساختمان شوراي ش��هر تهران تجمع 
كردند. يكي از معترضان با تاكيد بر اينكه اين اعتراضات 
حدود يك س��ال قدم��ت دارد، گفت: س��ال 92 پارك 

بوس��تان پنجم در منطقه 4 ش��هرداري تهران ناحيه 3 
به وس��عت 3800 متر به قيمت 20 ميليارد تومان براي 

ساخت دو برج 15 طبقه به پيمانكار فروخته شد. 
او ادامه داد: پيمانكار تمام درخت هاي قديمي 100 
الي 200 ساله اين پارك را نابود كرده است تا زمينه را 

براي ساخت و ساز آماده كند. 
اي��ن ش��هروند با تاكي��د ب��ر اينكه اعتراضات ش��ان 
مدت هاس��ت ادامه دارد، اف��زود: توانس��تيم با اعتراض 

جلوي گودبرداري را بگيريم، اما هنوز س��اخت و س��از 
ادامه دارد. اين دفعه اولي اس��ت كه جلوي شوراي شهر 
تجمع كرده ايم و ش��هردار منطقه نيز پاس��خ درس��تي 
نمي دهد و اعالم مي كند كه زمين فروخته شده، اين در 
حالي است كه براساس طرح تفصيلي كاربري اين زمين 
خدماتي اس��ت كه يا بايد به فضاي س��بز يا آتش نشاني 
اختصاص يابد. پيش از اين زهرا نژادبهرام عضو ش��وراي 
ش��هر اعالم كرده ب��ود، پيگيري هاي��ي را در اين زمينه 
انجام داده اس��ت، اما به گفته معترضان اين پيگيري ها 

هنوز به جايي نرسيده است. 

رييس كميته نامگذاري ش��وراي شهر چهارم تهران 
با اش��اره به اينكه ش��ورا در دوره قب��ل مصوبه يي براي 
تغيير نام خيابان ش��هيد مطهري نداش��ته است، گفت: 
تغيي��ر نام خيابان ش��هيد مطهري به نام ش��هداي ناجا 
غيرقانون��ي اس��ت.  به گزارش تس��نيم، روز گذش��ته با 
حضور س��ردار رحيمي فرمان��ده انتظامي تهران بزرگ، 

س��ميه حاجوي ش��هردار منطقه ۷، قائم مقام و جمعي 
از معاون��ان و مديران منطقه ۷، حد فاصل خيابان دكتر 
شريعتي تا خيابان ش��هيد صياد شيرازي به نام شهداي 

ناجا نامگذاري شد.  
در حال��ي اي��ن نامگذاري انجام ش��ده ك��ه به گفته 
مجتبي ش��اكري رييس كميته نامگذاري ش��وراي شهر 

تهران در دوره چهارم، ش��ورا در دوره گذشته مصوبه يي 
براي تغيير نام اين خيابان نداشته است. 

وي تصريح ك��رد: تغيير نام هر معبر بايد براس��اس 
مصوبه ش��وراي ش��هر ته��ران باش��د و اقدام يادش��ده 
غيرقانوني اس��ت.  به گزارش تسنيم، اين در حالي است 
كه در دوره جديد ش��وراي شهر تهران نيز هنوز كميته 
نامگذاري تش��كيل نش��ده و قاعدتا مصوبه يي نيز براي 

تغيير نام نداشته است.

اعتراض به پارك خواري در مقابل شوراي شهر تهران

ابهام در تغيير نام بخشي از خيابان شهيد مطهري
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صنعت، معدن و جتارت14
 واكنش فوالد مباركه

به اقدام اخير اتحاديه اروپا
ايس�نا  معاون ف��روش و بازاريابي ف��والد مباركه 
اصفهان در واكنش به وضع تعرفه هاي ضد دامپينگ 
واردات ورقه هاي فوالدي از سوي اتحاديه اروپا عليه 
ش��ركت فوالد مباركه گفت: عوارض آنتي دامپينگ 
جنبه حمايتي براي فوالدسازان اروپايي دارد و انگيزه 
آن فقط به خاطر قيمت نيست. محمود اكبري گفت: 
وضعيت قيمت فوالد جهان به گونه يي است كه اروپا 
با فش��ار برخ��ي توليدكنندگان بزرگ اي��ن اتحاديه 
مانند آرس��لوميتال كه ۶۰ درصد از توليد فوالد اروپا 
را بر عهده دارد، تصميم گرفته و براي باال بردن نرخ 
فروش فوالدس��ازان اروپايي آيين نامه يي تحت عنوان 
تعرفه هاي آنتي دامپينگ عليه ش��ركت هاي 4 كشور 
صادركنن��ده فوالد به اين اتحاديه وضع كرده اس��ت. 
وي ادام��ه داد: انگيزه يي كه باعث ش��د تا تعرفه ها از 
۱۷.۶ ت��ا ۹۶.۵ دالر براي ش��ركت هاي مذكور وضع 
شود بيش��تر جنبه حمايتي از فوالدسازان اروپايي را 
داش��ته و توانسته مزيت 4۰تا ۹۰دالري را در قيمت 
تمام شده براي توليدكنندگان فوالد اتحاديه اروپا به 

همراه داشته باشد. 

برآورد واقعي قيمت 
محصوالت لبني 

ف�ارس   دبي��ر انجمن صنايع لبن��ي درباره تعيين 
قيم��ت 3 محص��ول پرمصرف لبني گفت: س��ازمان 
حمايت مصرف كنندگان از بهمن  ماه س��ال گذش��ته 
درحال بررس��ي و حسابرسي شركت هاي لبني براي 
برآورد قيمت تمام  ش��ده محصوالت اس��ت تا نتيجه 
را ب��راي تعيين قيمت به س��تاد تنظيم ب��ازار ارجاع 
كن��د. رضا باكري با اش��اره به زمانبر بودن بررس��ي 
اسناد مالي توليدكنندگان براي تعيين قيمت واقعي 
محصوالت لبني گفت: در 4س��ال اخير دستورالعمل 
قيمت گذاري كااله��اي توليد داخل براي محصوالت 
لبن��ي به صورت علي الحس��اب ۵ ي��ا ۶ درصد مجوز 
افزايش قيمت به ش��ركت هاي لبني داده مي شد اما 
اكنون قرار است قيمت واقعي تمام  شده هر محصول 
برآورد ش��ود تا براس��اس آن در س��تاد تنظيم بازار 

تصميم گيري شود.
دبي��ر انجم��ن صنايع لبن��ي همچني��ن در مورد 
آخري��ن وضعيت اختصاص اعتب��ار الزم براي توزيع 
ش��ير مدارس با آغاز سال تحصيلي جديد هم گفت: 
طبق برآوردها 2۰۰ميلي��ارد تومان بودجه براي اين 
امر الزم اس��ت ك��ه اميدواريم در بخش��نامه جديد 
معاون اول رييس جمهور كه ب��راي اختصاص اعتبار 
پروژه هاي عمران��ي و برنامه هاي دولت ابالغ ش��ده، 
س��ازمان برنامه و بودجه اين اعتبار را هم براي شير 

مدارس اختصاص دهد.
 

 احداث »خانه تجارت«
در مرز ايران 

تسنيم   رييس س��ازمان دولتي »مجمع بين المللي 
ش��راكت اوراس��يايي« ارمنس��تان گفت: روس��يه يك 
خانه تجاري در ارمنس��تان و در مرز ب��ا ايران احداث 
خواه��د كرد و امكان فروش كاالهاي روس��ي به ايران 
از اين طريق فراهم خواهد ش��د و اين بدان معناس��ت 
كه موافقتنامه مش��تركي با مركز صادرات روس��يه در 
زمينه ايجاد منطقه آزاد اقتصادي در ارمنستان به امضا 

رسيده است.
آرا آبراهامي��ان اظه��ار كرد ما قبال با س��رمايه گذار 
مربوطه در زمينه ايجاد يك شراكت دولتي- خصوصي 
توافق كرده ايم و اين به طور ويژه ش��امل س��اخت يك 
خانه تجاري روسي در ارمنستان در مرز با ايران است. 
بدين ترتي��ب ام��كان فروش كاالهاي روس��ي به ايران 

فراهم خواهد شد.

ورود ۴۴ هزار دستگاه 
خودرو به كشور 

فارس   طبق آمار تجارت خارجي كش��ور در نيمه 
نخست س��ال جاري بيش از 44هزار خودرو در نيمه 
نخس��ت س��ال جاري وارد كشور ش��د. بر پايه آمار 
گمرك در مدت ياد ش��ده؛ مجم��وع واردات خودرو 
ب��ا احتس��اب قطعات آن ب��ه مي��زان ۱4۵ميليون و 
۹88ه��زار تن به ارزش يك ميلي��ارد و ۷۱۵ميليون 
و ۱۹2هزار دالر بوده اس��ت. براساس آمارها در نيمه 
نخست طي س��ال جاري 23ميليارد و ۵۹۵ ميليون 
دالر انواع كاال وارد كش��ور ش��ده كه س��هم واردات 
خودرو و قطعات به ميزان يك ميليارد و ۷۱۵ميليون 

و ۱۹2هزار دالر بوده است. 

به جاي واردات روغن 
دانه هاي روغني وارد شود

فارس   دبير انجمن روغن كشي با بيان اينكه براي 
تكميل ظرفي��ت كارخانه هاي روغن كش��ي به جاي 
واردات روغ��ن خام بايد دانه هاي روغني وارد ش��ود، 
گفت: با واردات روغن خ��ام، پول كارگران برزيلي و 
آرژانتين��ي را مي دهيم. اكبر س��بقتي در واكنش به 
فراخوان شركت بازرگاني دولتي براي خريد 3۰هزار 
تن روغن خام س��ويا از محل واردات و ش��ركت هاي 
خارجي اظهار كرد: اگرچه در كش��ور ش��عار اقتصاد 
مقاومتي و حمايت از توليد داخل داده مي شود اما در 

عمل، برنامه ريزي ها به گونه ديگري است.
وي با اش��اره به ظرفيت هاي خال��ي كارخانجات 
روغن كش��ي در كش��ور گفت: اين همه نيروي بيكار، 
سرمايه گذاري مسكوت و كارخانجات روغن كشي در 
كش��ور وجود دارد كه تنها با 3۰درصد ظرفيت خود 
كار مي كنند و چنانچه دانه روغني براي توليد روغن 
در كش��ور وارد شود با استفاده از ظرفيت اين صنايع 
بي��ش از 3۵درصد روغ��ن خام كش��ور را مي توانيم 
تامين كنيم. س��بقتي با اشاره به موضوع ديگري در 
مورد گذاش��تن تعرفه ۵۰ و 2۰۰توماني براي واردات 
دانه روغني و روغن خام توس��ط مجلس اظهار كرد: 
اگر آقايان ادعا مي كنند كه مجلس با گذاش��تن اين 
تعرفه ها حالوت خري��د دانه روغني را از بين برده از 
ايشان بايد پرس��يد اين پيشنهاد توسط كدام بخش 
ب��ه مجلس رفته اس��ت؟ وقت��ي خ��ود وزارت جهاد 
كشاورزي اين پيشنهاد را مي دهد، چگونه مي توانيم 

بگوييم كه مي خواهيم به خوداتكايي برسيم؟ 

اخبار

آمار ۵۷محصول منتخب تا پايان ماه اول تابستان نشان مي دهد

حركت حلزوني منتخبان صنعتي

سازمان توسعه تجارت ايران با صدور اطالعيه اي به بازرگانان ايراني هشدار داد

۷توصيه در تجارت با هندوها
تعادل  

س��ازمان توسعه تجارت ايران با صدور اطالعيه يي به 
بازرگانان ايراني، درباره مراوده با تجار هندي هشدار داد. 
مس��عود كمالي اردكاني، مديركل دفتر توس��عه صادرات 
محصوالت صنعتي و معدني سازمان توسعه تجارت ايران، 
اطالعيه يي را درباره »هشدارهاي الزم براي مراوده با تجار 
هندي« به كليه تش��كل هاي تولي��دي و صادراتي اعالم 
كرد. اطالعيه س��ازمان توسعه تجارت ايران به اين شرح 
اس��ت: با عنايت به گزارشات واصله از مقامات ذي صالح 
در خصوص مش��كالت به وجود آم��ده در روابط تجاري 
برخي بازرگانان ايراني در كشور هند و براي جلوگيري از 
بروز اختالفات تجاري و حقوقي آتي براي تجار و فعاالن 
اقتصادي اين حوزه، هش��دارهاي الزم در مراوده با تجار 

هندي جهت اطالع و بهره برداري ارسال مي شود. 

ب��روز اختالفات تج��اري در روابط تج��اري و مراوده 
بازرگاني بين كشورها به طور كلي و در ميان شركت هاي 
تجاري دو كش��ور، بخش خصوصي به طور خاص، امري 
غيرقابل اجتناب در عرصه تجارت محسوب مي شود. در 
اين ميان به دليل ش��رايط تجاري، اقتصادي، فرهنگي و 
حقوقي يك كشور آشنايي با الزامات و تمهيدات و مديران 
شركت ها را براي مواجهه با شرايط احتمالي آتي آماده تر 
و به لحاظ قانوني و حقوقي مجهزتر مي كند. در اين راستا 
بايد تالش كرد تا اختالفات تجاري و حقوقي به حداقل 
كاهش يافته و حتي المقدور از گرفتار شدن در اين گونه 
اختالفات احتراز ش��ود. نگاهي به مطالبات شركت هاي 
دولتي و خصوصي ايراني از همتايان هندي حاكي از آن 
است كه كشور مذكور از جمله كشورهايي است كه براي 
مراودات تجاري با آن مالحظات ذيل قابل تامل است. در 

هند ش��رايط كس��ب و كار تجارت به طور كلي بر مبناي 
پايبندي به تعهدات ش��فاهي نيست و فرار از تعهدات به 

بهانه ها و داليل واهي بسيار معمول و مرسوم است. 
 كش��ور هند داراي قوانين و مقررات حقوقي بس��يار 
پيچي��ده ب��وده و دادگاه ها و ش��رايط و آيين دادرس��ي 
دادگاه ها بس��يار طوالني است. بنابراين از اعتماد بيجا و 
قول و قرارهاي ش��فاهي پرهيز كرده و صرفا بر اس��اس 
قراردادهاي كتبي و مطابق تعهدات طرفين كه به صورت 
عمل متقابل و گام به گام اس��ت، اقدام كنيد. بس��ياري 
از ش��ركت هاي دولتي و خصوص��ي ايراني به دليل عدم 
اس��تفاده از مشاوران حقوقي و انجام معامالت تجاري بر 
مبناي اعتماد بعضا دچار مش��كالت عديده يي در كشور 
هند ش��ده اند. ش��ركت هاي خارجي عالقه مند به روابط 
بازرگان��ي با ش��ركت هاي هندي بايد با بررس��ي كامل 

وضعيت همتاي تجاري خود ه��ر گونه معامله و فروش 
و توافق تجاري را حتما ب��ه صورت يك قرارداد كتبي و 
حتي االمكان مبتني بر قوانين كشورهايي مثل سنگاپور، 
آلمان، انگليس، سوييس و در بخش مرجع حل اختالفات 
مجددا مراجع حكميت همين كشورها مورد توافق قرار 

گرفته و قرارداد را منعقد و پيگيري كنند. 
حال رعايت ن��كات حقوقي و تجاري ذيل براي تمام 
ش��ركت هاي ايراني اعم از بخش دولتي و خصوصي الزم 
بوده و توجه به آنها ۷ بند را توصيه مي شود: ۱- آنكه قبل 
از هرگونه معامله و تجارت و انعقاد قرارداد با شركت هاي 
هندي به طرق مقتضي از جمله تماس با رايزن بازرگاني 
س��فارت جمهوري اس��المي اي��ران در دهلي ن��و هند، 
بررس��ي هاي الزم در مورد طرف تجاري خود را به عمل 
آورده و از اعتم��اد يك جانبه و فوري ب��ه آنها خودداري 
كني��د. 2- در صورت تصميم به م��راوده تجاري، حتما 
توافق��ات خ��ود را در قالب يك قرارداد رس��مي و كتبي 
تنظيم و با اطالع و نظارت رايزن بازرگاني امضا، تسجيل و 
ثبت كنيد. 3- تحويل كاالهاي فروخته شده را بر اساس 
اصول تجارت بين الملل يا گشايش اعتباري اسنادي الزم 
و س��اير روش هاي متداول مالي مرسوم در انجام تجارت 

با آن كش��ور و بر اساس مقررات و قرارداد منعقده، انجام 
دهند و از تحويل آنها بدون استناد و مدارك كافي اكيدا 

خودداري كنيد. 
4- چنانچه آشنايي قبلي با شركت هاي هندي نداريد 
و ب��ه هيچ عنوان تا كل مبلغ قرارداد اخذ نش��ده كاال را 
براي خريدار ارس��ال نكنيد، زيرا در بنادر هند اين امكان 
وجود دارد كه بدون نياز به مدارك، كاال ترخيص ش��ود 
كه تا به حال چندين بار شركت هاي ايراني در تجارت با 

شركت هاي هندي دچار اين مشكل شده اند. 
۵- در انجام معامالت تجاري با ش��ركت هاي هندي 
حتي المقدور از پيش پرداخت اجتناب ورزيد مگر در قبال 

يك تضمين معتبر. 
۶- قب��ل از امض��ا و نهايي كردن هرگون��ه قرارداد با 
ش��ركت هاي هندي از نزديك مديران ارش��د شركت را 
مالقات و از تاسيسات و امكانات شركت هندي اطمينان 
حاصل كنيد و هيچ وقت در بررس��ي و پروس��ه شناخت 
شركت هندي به وب سايت تكيه و اعتماد نداشته باشيد. 
۷- ب��راي عق��د قراردادهاي بزرگ، حتم��ا از وكال و 
مشاوران حقوقي ايراني، هندي و اروپايي مسلط به قوانين 

هند استفاده كنيد. 

تعادل   
آمار منتشر شده از وضعيت توليد ۵۷ محصول منتخب 
صنعتي، معدني و پتروش��يمي تا پايان ماه اول تابستان 
۱3۹۶ نشان از كاهش محسوس توليد محصوالت در اين 
بازه زماني دارد. مطابق داده هاي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، عملكرد واحدهاي توليدي نشانگر آن است كه از 
مجم��وع 2۹ گروه كااليي توليد در بخش صنعت حدود 
۱2كاال از جمله »ان��واع تلويزيون، الياف اكريليك، كولر 
آبي، وانت و نئوپان« با افت محسوس��ي روبه رو شدند. در 
مقاب��ل در همين بازه زماني، ۱۷ گ��روه كااليي از جمله 
» اتوبوس و ميني بوس، انواع س��واري، كمباين، تراكتور، 
ماشين لباسشويي و كاغذ« رشد توليد را تجربه كرده اند. 
همچني��ن مطابق آمارها در بخ��ش توليد انواع كاالهاي 
منتخب معدني و صنايع معدني، گروه كااليي »كاش��ي، 
شيش��ه جام و فوالد خام« رش��د را تجرب��ه كرده اند. از 
طرفي تا پايان تيرماه سال جاري توليد »انواع كاتد مس 
و ظروف شيشه يي« با افت توليد مواجه شدند. همچنين 
آمارها گوياي رش��د توليد كاالهاي منتخب شيميايي و 
پتروشيمي در همين بازه زماني دارد كه بيشترين رشد را 
دو گروه كااليي »پلي استايرن و پلي كربنات« را از آن خود 
كرده ان��د. آمارها حكايت از اي��ن دارد كه با وجود تزريق 
منابع مال��ي به بخش صنعت، همچنان ش��اهد حركت 
حلزوني وار رش��د توليدات كاالهاي منتخب صنعتي در 

مقايسه با ساير گروه هاي كااليي هستيم. 

  محصوالت منتخب صنعتي 
بررس��ي آمار منتش��ر شده از س��وي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در تيرماه منتهي به س��ال ۱3۹۶ نشان 
مي دهد، در حوزه محصوالت صنعت��ي انواع »اتوبوس و 
ميني بوس« بيشترين رشد را تجربه كرده است. به طوري  
كه مطابق آمارها در همين مدت، تعداد ۱۰۶2دس��تگاه 
انواع اتوبوس و ميني بوس توليد شده كه نسبت به مدت 

مشابه سال قبل رشد ۹۷ درصدي را تجربه كرده است. 
»توليد كمباين« نيز در حوزه تجهيزات كش��اورزي 
توانس��ته رتبه دوم باالترين ميزان رشد توليد را به خود 
اختصاص دهد و اين محصوالت با تعداد 24۵ دستگاه در 
4 ماه ابتداي س��ال جاري در مقايسه با مدت مشابه قبل 
كه تعداد آن ۱33دستگاه بوده است، رشد 84.2 درصدي 
را در پي داش��ته اس��ت. از س��وي ديگر آمار منتشره از 
رش��د توليد در گ��روه كااليي »دوده« نش��ان مي دهد، 
اي��ن محصول صنعتي ب��ا توليد 4۱.2 هزارت��ن تا پايان 
تيرماه س��ال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل كه 
3۰.۷هزارتن گزارش شده، با رشد 34.4 درصدي مواجه 
بوده است. همچنين در ليست كاالهاي منتخب صنعتي، 
»ماشين لباسشويي، كولر آبي و انواع تلويزيون« در همين 

مدت نيز رشد را تجربه كرده اند. 
به طوري كه مطابق آمارها، انواع لباسشويي با 23۱.4 
هزاردس��تگاه در 4ماه منتهي به تيرسال جاري تغييرات 
2۷.2 درصدي نس��بت به مدت مش��ابه س��ال ۱3۹۵ را 
تجربه كرده است. اما برخالف تصور كه به نظر مي رسيد، 
خودروس��ازان بتوانند با تكيه بر حمايت هاي تعرفه يي و 
تزريق نقدينگي از سوي دولت در باالي ليست محصوالت 
صنعتي قرار گيرند. اين در شرايطي است كه توليد انواع 
س��واري در 4 ماه منتهي به تيرسال جاري، 4۱۰.3هزار 
دس��تگاه گزارش شده كه نس��بت به مدت مشابه سال 
۱3۹۵ ك��ه تعداد توليد آن 338.۶ هزار دس��تگاه بوده، 
توانست تنها رشد 2۱.2 درصدي را در كارنامه خود ثبت 
كند. از سوي ديگر در زمان مورد بررسي باالترين كاهش 
توليد را در محصول »الياف اكريليك« ش��اهد هستيم. 
به ط��وري كه مطاب��ق آمارها اين محصول ك��ه تا پايان 

تيرماه سال ۹۵ توانس��ته بود ۶.2 هزار تن توليد داشته 
باشد، اما در سال جاري هيچ گونه توليدي نداشته و افت 

۱۰۰ درصدي را در كارنامه خود گنجانده است. 
»كول��ر آبي« از ديگر محصوالت منتخب صنعتي كه 
در مدت مذكور، باالترين كاهش توليد را در كارنامه خود 
ثبت كرده و در اين زمينه رتبه دوم را به خود اختصاص 
داده اس��ت. به طوري كه مطابق آماره��ا، با 3۱2.3 هزار 
دس��تگاه در 4 ماه ابتداي س��ال ۹۶ نسبت به 42۷هزار 
دستگاه در مدت مشابه سال قبل كاهش 2۶.۹ درصدي 

را تجربه كرده است. 
همچني��ن مطابق آمار، محص��ول ديگري كه در اين 
زمينه با افت توليد مواجه ش��ده، ان��واع »وانت« بوده كه 
در جايگاه س��وم از نظر افت توليدات قرار گرفته اس��ت. 
مطاب��ق آمارها مي��زان توليد وانت تا پايان تيرماه س��ال 
جاري ۱۹.۷هزار دس��تگاه گزارش ش��ده كه در مقايسه 
با مدت مشابه س��ال ۱3۹۵ كه 2۵.3هزار دستگاه بوده 
اس��ت، با افت بي��ش از 22درصد مواجه بوده اس��ت. از 
سوي ديگر توليد كنندگان »نئوپان« نيز نتوانسته اند در 
4ماه منتهي به تير امس��ال، چن��دان موفق عمل كنند 
و اين گ��روه با توليد 22۱.2ه��زار مترمكعب نئوپان در 
مقايسه با 2۷۹.۷هزار مترمكعب در سال ۹۵ افت توليد 
2۰.۹ درصدي را تجربه كرده اند. همچنين مطابق آمارها، 
»توليدكنندگان داروهاي انساني« افت بيش از ۹ درصدي 

توليد را تجربه كرده اند. 

  جزئيات تغييرات در محصوالت معدني
از س��وي ديگر آمارهاي ارائه ش��ده از ميزان توليد ۱3 
محصول متنخب معدني نش��ان مي ده��د، در اين بخش 
بيشترين ميزان رش��د در توليد »شيشه جام« ثبت شده 
و اي��ن محصوالت ب��ا 3۰۹.۵هزارت��ن در 4 ماه منتهي به 
تير س��ال جاري نس��بت به مدت مشابه س��ال ۱3۹۵ كه 
232هزارتن بوده است، رش��د 33.4 درصدي را پشت سر 
گذاش��ته اس��ت.  همچنين »توليدكنندگان كاشي« در 
رديف بيشترين تغييرات مثبت قرار گرفته اند؛ به طوري 
ك��ه مطابق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت با توليد 
۱۰۶۹۷4ه��زار مترمربع در مدت ياد ش��ده نس��بت به 
مدت مش��ابه سال ۱3۹۵، رش��د 23.۹ درصدي را از آن 
خود كرده اس��ت. از آن س��و اگرچه كارشناسان فوالدي 
همواره از رشد چش��مگير توليدات اين حوزه به واسطه 
افزوده ش��دن كارخانجات مختلف به زنجيره توليد خبر 
مي دهند، اما فوالد خام توانسته تنها رشد ۱۱.۱ درصدي 
را نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته از آن خود كند. 
از آن سو در ليس��ت محصوالت منتخب معدن و صنايع 
معدني، بيش��ترين كاهش تولي��د را »كاتد مس« تجربه 
كرده اس��ت. اين محصول در س��ال ۹۶ با كاهش توليد 
۱4.8هزار تني نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل، افت 
24.۵ درصدي را تجربه كرده اس��ت. همچنين »ظروف 
شيش��ه يي« ني��ز در همي��ن مدت توانس��ته ب��ا توليد 
۱3۰.3هزار تني در مقايس��ه با توليد ۱۵۷.۶هزارتن در 
مدت مشابه س��ال قبل با افت بيش از ۱۷درصد مواجه 
بوده است. در ادامه بايد به افت »توليد شمش آلومينيوم« 
اش��اره كرد؛ در واقع اين فلز كه ب��ه جهت امكان بازيافت 
۱۰۰ درص��دي از آن ب��ه عنوان انرژي جامد ياد مي ش��ود 
ب��ا وجود توج��ه ويژه دولت در س��ال هاي اخي��ر با توليد 
۱۰۹.8هزارتن سال ۹۶ نسبت به ۱۱۶.۷هزار تن در سال 

۹۵ با افت توليد ۵.۹ درصدي روبه رو بوده است. 

  منتخبان مثبت 
از س��وي ديگر اگرچه بررسي آمارها در 4 ماه ابتداي 
س��ال ۱3۹۶ حاكي از افزايش توليد در اكثر محصوالت 

گروه پتروشيمي دارد، اما تنها يك محصول نتوانسته به 
مثابه ديگر محصوالت در اين بازه زماني رش��د را تجربه 
كند. مطابق آمار ارائه ش��ده در ليست كاالهاي منتخب 
شيميايي و پتروشيمي، محصول »پلي كربنات« با توليد 
حدود 3.3 هزارتن توليد، رش��د ۹4.۱ درصدي را در اين 

بازه زماني تجربه كرده است. 
همچنين »پلي اس��تايرن« نيز با ۹8هزارتن توليد تا 
پايان تيرماه س��ال جاري در مقايس��ه با ۶۱.4 هزار تني 
س��ال ۹۵ رشد ۵۹.۶ درصدي داشته است. از سوي ديگر 
»محصوالت پليمري« نيز با تغييرات مثبت ۱۶.۷ درصدي 
مواجه بوده اس��ت، به طوري كه توانس��ته تا پايان تيرماه 
سال ۱3۹۶، توليدات خود را به 22۷۷.4هزارتن به ثبت 
برس��اند. تنها محصولي كه در گ��روه كاالهاي منتخب 
شيميايي و پتروشيمي موفق به رشد توليد نشده، »اكريلو 
نيتريل بوتادين استايرن« بوده كه در 4 ماه ابتداي سال 
۹۶ با توليد ۱۵.3هزا تن نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذش��ته كه مي��زان توليد آن 3ه��زار تن ب��وده و افت 
24.۶ درصدي توليد را در كارنامه خود ثبت كرده است. 

  رشد جواز صنعتي سال 96 
از سوي ديگر، آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نشان از رشد ۱3.۷درصدي صدور جواز 
تاسيس و ۹.۷درصدي جوازهاي صنفي در ۵ ماه منتهي 
به مرداد س��ال جاري دارد. مطابق آمارها، ميزان وصول 
حقوق دولتي معادن در اين بازه زماني 3.۶ برابر و صدور 
پروانه هاي اكتشاف معادن نيز 3۰.3درصد رشد را تجربه 
كرده اند. همچنين مطابق آمارها در مدت مذكور، 2هزار 
و 238 فقره پروانه بهره برداري با ميزان س��رمايه گذاري 
حدود ۱۱4هزار و ۵84 ميليارد ريال و اشتغال 3۶ هزار و 
4۰۹ نفر صادر شده كه از لحاظ تعداد 8.۷درصد، ميزان 
س��رمايه گذاري ۱.۹درصد و اش��تغال 2۰.2درصد رشد 
را نسبت به مدت مشابه س��ال ۱3۹۵ شاهد هستيم. از 
طرفي مطابق داده ها در مدت مشابه سال گذشته، 2هزار 
و ۵۹ پروان��ه بهره برداري با س��رمايه گذاري ۱۱2 هزار و 
4۶۷ ميليارد ريال و اش��تغال زايي حدود 3۰ هزار و 2۹۶ 

نفر صادر شده بود. 
مطابق آمارها، جوازهاي تاس��يس صادر ش��ده در ۵ 
ماه نخست سال جاري، ۷هزار و 33۶ فقره با پيش بيني 
سرمايه گذاري ۶۷۰هزار و ۱۷8ميليارد ريال و پيش بيني 
اش��تغال ۱۶8هزار و ۶۵۰نفر گزارش شده كه نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته از لحاظ تعدادي ۱3.۷درصد، 
ميزان س��رمايه گذاري ۰.۶درصد و اشتغال ۱۷.۶درصد 
رش��د را نش��ان مي دهد. اين در حالي است كه درمدت 
مشابه سال ۱3۹۵، ۶ هزار و 4۵۱ جواز تاسيس صنعتي 
با پيش بيني سرمايه گذاري ۶۶۶ هزار و ۱۵۱ميليارد ريال 
و همچنين پيش بيني اشتغال ۱43هزار و 38۱ نفر صادر 
ش��ده بود. از سوي ديگر گزارش عملكرد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت حاكي از اين اس��ت كه تعداد مجوزهاي 
صنفي صادر ش��ده در ۵ ماه منتهي به مرداد سال جاري 
نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته ۹.۷درصد رشد را 

تجربه كرده است. 
از سوي ديگر مطابق آمارها در همين مدت ۱۱3هزار 
و ۷8۹ فقره مجوز صنفي صادر ش��ده است؛ در شرايطي 
كه تعداد مجوزهاي صنفي صادر ش��ده در مدت مشابه 
س��ال گذشته، ۱۰3هزار و ۷2۵ فقره گزارش شده است. 
همچني��ن واكاوي بخش معدن نش��ان مي دهد، صدور 
پروانه هاي اكتشاف در ۵ماه منتهي به مرداد ۱3۹۶، رشد 
3۰.3درصدي را تجربه كرده اس��ت. همچنين در همين 
مدت 3۷4 فقره پروانه اكتشاف صادر شد كه اين ميزان 
در مدت مشابه سال گذشته 28۷فقره بود. ميزان حقوق 

دولتي وصول ش��ده معادن در مدت ياد شده نيز حدود 
3هزار و 4۵۷ ميليارد ريال گزارش ش��ده كه نس��بت به 
مدت مشابه سال گذش��ته كه حدود ۹۷3ميليارد ريال 

بوده، 3.۶ برابر شده است. 
رش��د ۵۹.4درصدي ارزش ماش��ين آالت مش��مول 
معافيت گمركي در مدت ياد ش��ده از ديگر موضوعاتي 
اس��ت كه مورد اشاره قرار گرفته اس��ت. مطابق آمارها، 
ماشين آالت مش��مول معافيت گمركي از لحاظ تعداد و 
ارزش در ۵ م��اه منتهي به مرداد س��ال جاري به ترتيب 
ب��ا ۱2.8درصد و ۵۹.4درصد رش��د مواجه بوده اس��ت. 

همچنين 2هزار و ۱۰۵كاال از اين دست به ارزش حدود 
2هزار و ۷۰۱ ميليون دالر مشمول معافيت هاي گمركي 
شد كه ماشين آالت مشمول اين معافيت ها در سال ۱3۹۵ 
يك ه��زار و 8۶۶ فقره به ارزش ح��دود يك هزار و ۶۹4 
ميليون دالر بوده اس��ت. از طرفي ماشين آالت مستعمل 
معافيت گمركي 2۶۷ فقره به ارزش حدود ۱۰3ميليون 
دالر بود كه با توجه به ۱88 فقره ماشين آالت مستعمل 
معافيت هاي گمركي به ارزش حدود ۹۵ميليون دالر در 
مدت مشابه سال ۹۵، از لحاظ تعدادي و ارزشي به ترتيب 

با 42 و 8.8 درصد رشد مواجه بوده است.

 آمار توليد كاالهاي منتخب صنعتي در ۴ ماهه منتهي به تير سال 1396

درصد تغيير۴ ماهه اول ۴139۵ ماهه اول 1396واحد سنجشنام محصول

۴10.3338.621.2هزار دستگاهانواع سواري

22.2-19.۷2۵.3هزار دستگاهوانت

1062.0۵39.09۷.0دستگاهاتوبوس و ميني بوس

۴.3-3۵2۴.03682.0دستگاهكاميون كشنده

2۴۵.0133.08۴.2دستگاهكمباين

۴9۴۷.0۴0۵2.022.1دستگاهتراكتور

0.۷-۴۷۴.3۴۷۷.۵هزارتنروغن ساخته شده نباتي

9.۷-11.212.۴ميليارد عددداروي انساني

۷1.86۵.110.3هزار تنپودر شوينده

۷1.86۵.110.3هزار تنالستيك خودرو

216.91۷3.82۴.8هزار تنانواع كاغذ

11۵.۴113.22.0هزار تنكارتن

20.9-221.22۷9.۷هزار مترمكعبنئوپان

316.62۷0.۴1۷.1هزار مترمكعبفيبر

1۵.۴13.21۷.۴هزار تنسموم دفع آفات نباتي

3.6-131.۴136.3هزار تنروغن موتور و صنعتي تصفيه اول

۴1.230.۷3۴.۴هزار تندوده

100.0-0.06.2هزار تنالياف اكريليك

نخ سيستم پنبه اي و تركيبي الياف 
مصنوعي

0.2-66.866.9هزار تن

0.9-60.861.۴هزار تنالياف و تاپس پلي استر

۷2.169.۴3.9هزار تننخ پلي استر

26۷۵1.026323.01.6هزار مترمربعفرش ماشيني

12.۴12.02.6ميليون فوت مربعچرم

۴0.۴39.13.۵ميليون زوجانواع پايپوش

13.6-2۷۵.۴318.8هزار دستگاهانواع تلويزيون 

299.۴280.۵6.۷هزار دستگاهيخچال و فريزر

231.۴181.92۷.2هزار دستگاهماشين لباسشويي

26.9-312.3۴2۷.0هزار دستگاهكولر آبي

8.3-2902.۴316۴.2هزار دستگاهالكتروموتور

دستورالعمل س��اماندهي واردات پوش��اك وزارت صنعت زمينه 
عرضه پوشاك وارداتي را براي چند برند معروف با هر شرايطي فراهم 
كرده و منجر به محدود شدن فعاليت تجاري خرده فروشان پوشاك 
شده است. چندي پيش نيز نايب رييس اتحاديه پوشاك تهران با اعالم 
اين موضوع گفته بود كه در حال حاضر فقط برخي برندهاي پوشاك 
خارجي كه تعداد آنها اندك است، دستورالعمل سال گذشته وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ساماندهي واردات پوشاك را اجرا 
كرده اند و به نوعي امكان واردات پوش��اك دارند و هيچ فرد و شركت 
ديگري اجازه واردات پوشاك رسمي را ندارد. در دستورالعمل واردات 
پوش��اك وزارت صنعت اعالم شده كه الزاما هر كسي كه مي خواهد 
پوشاك وارد كند بايد از يك شركت و يك برند توليد پوشاك خارجي 
نمايندگي داشته باشد و در غير اين صورت مجاز به واردات پوشاك 
به كش��ور نيست. همچنين در ادامه اين دستورالعمل آمده است كه 
براي ثبت نمايندگي هم قواعدي گذاش��ته ش��ده كه يكي از الزامات 
آن اين اس��ت كه برند واردكننده پوشاك بايد پس از مدتي در ايران 
كاالي خود را توليد و 2۰درصد از مقدار توليد خود را هم صادر كند. 
از اين رو رييس مركز پژوهش هاي اتحاديه صنف پوشاك براي اجراي 

اين دستورالعمل به 8 آيتم اشاره دارد كه آنها عبارتند از: نگاه جامع به 
تمام فرآيند توليد تا مصرف، نظام هاي  طراحي، توليد، خرده فروشي، 

پخش، برندسازي، تبليغات  و رقابت پذيري. 
رييس مركز پژوهش هاي اتحاديه صنف پوشاك به سختگيري هاي 
غيركارشناسانه دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت و موانعي 
كه براي واردكنندگان اين حوزه ايجاد كرده اس��ت، اشاره كرد. جواد 
صدق آميز با اشاره به نواقص دستورالعمل واردات پوشاك اظهار كرد: 
سخت گيري هاي غير كارشناسي در اين دستورالعمل واردات رسمي 
را سخت كرده كه مي تواند بستري براي افزايش قاچاق پوشاك باشد. 
وي درب��اره نواق��ص دس��تورالعمل نحوه ص��دور گواهي فعاليت 
نمايندگان و ش��عب ش��ركت هاي خارجي عرضه كننده پوشاك در 
ايرا ن كه در راستاي ساماندهي واردات پوشاك و جلوگيري از واردات 
پوش��اك قاچاق توس��ط وزارت صنعت اواسط سال گذشته تدوين و 
ابالغ شد، گفت: هر دستورالعمل و هر قانوني بهتر از بي قانوني و هرج 
و مرج اس��ت. پس اصل هر قانون��ي در فضاي فعاليت هاي اقتصادي 
كش��ور باعث مضاعف شدن شفافيت اس��ت كه اين موضوع خوب و 
واجب است و تالش وزارت صنعت براي تدوين چنين دستورالعملي 

بس��يار تحس��ين برانگيز اس��ت. اين نماينده صنفي با اشاره به اصل 
رقابت پذي��ري گفت: مولفه يي كه بايد در تدوين هر دس��تورالعملي 
مورد توجه قرار گيرد، اصل رقابت پذيري است و هيچ شاه كليدي جز 
رقابت هاي عادالنه براي توس��عه صنعت پايدار پوشاك يا هر صنعت 
ديگري در كشور وجود ندارد. رييس مركز پژوهش هاي اتحاديه صنف 
پوشاك با بيان اينكه واردات پوشاك قاچاق منجر به رقابت ناعادالنه 
مي شود، گفت: يك عده يي بدون پرداخت تعرفه واردات و بدون اينكه 
حق و حقوق دولت و مردم را در حوزه ماليات پرداخت كنند، اقدام به 
واردات غيررسمي  مي كنند و اين در حالي است كه توليد كننده بايد 
براي واردات مواد اولي��ه مورد نيازش تعرفه بپردازد. صدق آميز بيان 
ك��رد: عالوه بر اين يك توليد كننده بايد هزينه هاي تامين اجتماعي 
را متقبل شود كه هزينه هاي توليد را باال مي برد و قدرت رقابت را از 

توليدكننده مي گيرد. 
وي افزود: چنانچه امروز توليد كننده از پرداخت 3۰درصدي حق 
بيمه كارگر به تامين اجتماعي گاليه مند است به دليل چانه زني هاي 
كاس��ب كارانه نيس��ت؛ بلكه مي گويند پرداخت اين مقدار حق بيمه 
قدرت رقابت را با كشورهاي رقيب كه پرداخت حق بيمه كارگر آنها 
۶ تا ۷درصد اس��ت از ما مي گيرد. رييس مركز پژوهش هاي اتحاديه 
صنف پوشاك اظهار كرد: نرخ سود سرمايه 2۰ و ۱8درصد در مقابل 
نرخ س��ود سرمايه 4 و 2درصدي كشورهاي رقيب هم عامل ديگري 
براي از بين رفتن قدرت رقابت توليد كنندگان ماست. وي همچنين 
به قيمت مواد اوليه توليد پوشاك در كشور رقيب تركيه اشاره كرد و 
گفت: قيمت مواد اوليه در اين كشور ۵۰درصد از ايران پايين تر است 

و تمام اين عوامل منجر به از دست دادن قدرت رقابت توليد كننده ما 
مي شود. به گفته صدق آميز توسعه توليد با رقابت پذيري امكان پذير 
اس��ت و در غير اين صورت در درازمدت ب��ا منافع مصرف كننده در 

تضاد قرار مي گيرد. 
وي گفت: اين دس��تورالعمل در نگاه جامع ب��ه تمام اجزا و در 
نگاه جامع و استراتژيك به كل منافع داراي نواقصي است كه بايد 
برطرف ش��ود وگرنه اصل وجود قانون بس��يار خوب است. رييس 
مركز پژوهش هاي اتحاديه صنف پوشاك با طرح دو پرسش درباره 
واردات بي رويه پوش��اك و تناقض آن با توليد داخل گفت كه اگر 
مي توانيم كااليي مثل پوشاك را در كشور توليد كنيم پس براي چه 
وارد مي شود؟ و بايد گفت كه واردات آن غلط است و اگر نمي توانيم 
توليد كنيم آيا الزامات شديد و بدون هيچ توجهي به شرايط درست 
است؟ رييس مركز پژوهش هاي اتحاديه صنف پوشاك اظهار كرد: 
دليل اينكه بسياري از برندهاي پوشاك نتوانستند، نمايندگي خود 
را در اي��ران به ثبت برس��انند، اين بود كه ش��رايط توليد در ايران 
باكيفي��ت باال براي آنها وجود نداش��ت. صدق آميز با بيان اينكه با 
دستورالعمل واردات پوشاك نقض غرض شده است، گفت: براساس 
اين دستورالعمل برندهاي مطرح و درجه يك كه تكنولوژي توليد 
باكيفيت پوشاك براي آنها در ايران وجود ندارد، نمي توانند پوشاك 
ب��ه ايران وارد كنند و در مقابل كمپاني هاي توليد پوش��اك درجه 
چن��دم كه كيفيت توليدات آنها خوب نيس��ت، مي توانند در ايران 
توليد داشته باشند، نمايندگي ثبت كنند و واردات هم به كشورمان 

داشته باشند. 

 رييس مركز پژوهش هاي اتحاديه صنف پوشاك مطرح كرد

رعايت 8 آيتم براي اجراي يك دستورالعمل
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15 نفت و انرژي
اهميتتفاهمنامهباروسها

درنفتخزر
ايسنا| نايب رييس كميسيون انرژي، صنايع پااليشي و 
پتروشيمي اتاق بازرگاني ايران ضمن ارزيابي تفاهمنامه هاي 
جديد ميان ايران و روسيه در درياي خزر، تصريح كرد كه 
اين تفاهمنامه ها براي اي��ران اهميت زيادي دارد و زمينه 
مناس��بي را فراهم مي كند كه در توس��عه ميادين نفتي و 

گازي وارد تعامل و همكاري شويم. 
به تازگي ش��ركت ملي نفت ايران با شركت لوك اويل 
روس��يه با هدف ارزيابي زمين شناختي در درياي خزر دو 
تفاهمنامه همكاري به امضا رس��اندند، اين در حالي است 
كه تا پيش از اين تفاهمنامه ها هيچ شركتي به طور رسمي 

براي ورود به توسعه خزر اعالم آمادگي نكرده بود. 
در اي��ن زمينه رضا پدي��دار نايب رييس كميس��يون 
انرژي، صنايع پااليش��ي و پتروشيمي اتاق بازرگاني ايران 
با اش��اره به اهميت اين دو تفاهمنامه با روسيه اظهار كرد: 
اين تفاهمنامه ها براساس هماهنگي هايي بوده كه قبال در 
سرفصل فعاليت هاي وزارت نفت با همسايگان تعريف شده 
بود كه دول��ت در اجراي برنامه شش��م آن را مدنظر قرار 
داده است. وي ادامه داد: اين تفاهمنامه ها بيشتر براي رفع 
اختالف نظرهايي است كه ما در چند نوبت با همسايگان مان 
پيدا كرده بوديم. اختالف هايي با آذربايجان، گرجستان و 
تركمن ها كه درنهايت باعث شد تفاهمنامه هاي ما اجرايي 
نش��ود. ب��ه هر حال اين كار درس��تي نب��ود و بايد به اين 
روند پاي��ان داده مي ش��د. در اين دور جدي��د، مذاكراتي 
كه با كش��ورهاي حاش��يه درياي خزر انجام ش��د يكي از 
س��رفصل هاي مذاكرات اين بود كه تقسيم كار انجام شود 
و حوزه نفت درياي خزرمان را با اين كش��ورها در ارتباط 
قرار دهيم. پديدار افزود: بايد توجه داشت كه روس ها نقش 
تعيين كننده يي در درياي خ��زر دارند. يكي از موضوعات 
مهم، نشست وزارتي بود كه مجمع صادركنندگان گازي در 
مسكو برگزار كرده بود كه مسائل مهمي در آن مطرح شده 
بود. ما قبال گفت وگويي با شركت »لوك اويل« روسيه در 
ارتباط با قراردادهاي IPC داشتيم؛ اين زمينه مناسبي را 
فراهم كرد كه ما در زمينه قراردادهاي نفتي و هم در حوزه 
ميادين نفتي و ميادي��ن گازي هم وارد تعامل و همكاري 
ش��ويم. نايب رييس كميس��يون انرژي، صنايع پااليش��ي 
و پتروش��يمي اتاق بازرگاني تصريح ك��رد: اين روند باعث 
ش��د فاصله يي كه در حوزه كشورهاي حاشيه خزر افتاده 
بود برطرف ش��ود و اين تفاهمنام��ه كه رئوس آن ناظر بر 
مطالعات و توس��عه ميادين نفت��ي و گازي در درياي خزر 
است، آغاز ش��ود. تفاهمنامه يي كه اهميتش براي كشور 
ما بيش��تر از روس��يه اس��ت. ما در بخش خزر تا اندازه يي 
غيرفعال ش��ده بوديم اما اين تفاهمنامه  همكاري مي تواند 
باعث تقويت همكاري كش��ورهاي حوزه درياي خزر شود 
به خصوص شركت »لوك اويل« كه قبال با آن تفاهمي در 
حوزه قراردادهاي IPC داش��تيم و اكنون درياي خزر هم 
مي تواند به آن اضافه شود و مطالعات اكتشافي روس ها در 

بخش ايراني درياي خزر را مورد توجه قرار دهد. 

دفاعمديرعاملتوانيرازقانوني
بودنافزايشحقانشعاب

فارس| معاون ش��ركت توانير با تاكيد بر اينكه 
افزايش حق انش��عاب برق موضوع جديدي نيست، 
اق��دام قانون��ي بوده و وزارت ني��رو مصوبه آن را به 
ش��ركت هاي توزيع برق ابالغ كرده اس��ت، گفت: 
قيمت انش��عاب برق بايد تا س��ال ۱۴۰۰ به هزينه 
تمام ش��ده برسد. محمودرضا حقي فام در پاسخ به 
اين س��وال كه برخي نمايندگان مجلس به تازگي 
نامه يي اعتراضي به رييس جمهور ارس��ال كردند و 
نسبت به قيمت انشعاب برق واكنش نشان داده اند، 
گف��ت: وزارت ني��رو مصوبه يي در اختي��ار دارد كه 
بر اين اس��اس هزينه انش��عاب برق را در يك دوره 
6ساله به قيمت تمام شده برساند، بنابراين اين يك 
تكليف قانوني اس��ت كه برعه��ده وزارت نيرو قرار 

داده شده است. 
وي با اشاره به اينكه اين اقدام موضوعي نيست 
ك��ه وزارت ني��رو بخواهد از آن چشم پوش��ي كند، 
افزود: وزارت نيرو در دو سال گذشته ريز مستندات 
خ��ود را به ش��وراي اقتصاد و س��ازمان حمايت از 
توليدكنندگان و مصرف كننده ارسال و از آن دفاع 
كرده اس��ت، بنابراين تصمي��م قانوني در خصوص 
افزايش هزينه انشعاب برق موضوع جديدي نيست 
و هر گونه اقدامي در اين خصوص بر اس��اس قانون 
بوده اس��ت. حقي فام خاطرنش��ان كرد: به هر حال 
هزين��ه انش��عاب ب��رق در مناطق مختلف كش��ور 
باالس��ت و دريافت اين هزينه ها در مناطق محروم 
كش��ور پايين است، بنابراين توانير و وزارت نيرو به 
دنبال اين بودند كه ش��ركت هاي توزيع برق با اين 
موضوع س��ليقه يي عمل نكنن��د و قيمت ها به يك 

شكل قانوني و يكنواخت دريافت شود. 

همكاريجديدلينده
باپتروشيميايران

آن�ا| مديرعامل ش��ركت پتروش��يمي م��ارون از آغاز 
مطالعات مهندس��ي اجراي دو طرح جديد ب��ازآوري اتان 
و افزايش توليد اتيلن با مش��اركت لين��ده آلمان خبر داد 
و گف��ت: در كنار اتيلن، توليد پروپيلن ه��م با اجراي اين 
طرح س��االنه حدود ۱۰۰هزار ت��ن افزايش مي يابد. رحيم 
شريف موسوي در تشريح آخرين وضعيت امضاي دو قرارداد 
همكاري با ش��ركت لين��ده آلمان براي اج��راي طرح هاي 
افزايش ظرفيت توليد اتان و اتيلن در مجتمع پتروشيمي 
م��ارون گفت: براي افزايش ظرفيت دريافت خوراك اتان و 
افزايش ظرفيت توليد اتيلن قراردادي با لينده در دو بخش 

خريد اليسنس و انجام مهندسي امضا شده است. 
مديرعامل ش��ركت پتروش��يمي مارون با اعالم اينكه 
هم اكنون مطالعات مهندس��ي اجراي اين طرح ها از سوي 
شركت لينده آلمان آغاز شده است، تصريح كرد: قرار است 
بخشي از خوراك مورد نياز اين طرح از NGL 1500 كه 
در مشعل ها در حال سوختن بوده جمع آوري و براي توليد 

محصوالت در اختيار پتروشيمي مارون قرار داده شود. 
وي با تاكيد بر اينكه با اجراي اين طرح عالوه بر افزايش 
ظرفي��ت دريافت خ��وراك اتان، توليد اتيل��ن هم افزايش 
مي يابد، اظهار داش��ت: بر اين اساس پيش بيني مي شود با 
اجراي اين طرح ظرفيت توليد اتيلن از ۱.۱ ميليون تن به 
بيش از ۱.2ميليون تن در سال افزايش يابد. شريف موسوي 
تاكيد ك��رد: در كنار افزايش ظرفي��ت توليد اتيلن، توليد 

پروپيلن هم حدود ۱۰۰ هزار تن در سال افزايش مي يابد.

تحليل

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل«ازآخرينوضعيتمپنادراحداثنيروگاههايكالسFگزارشميدهد

فاصله يك ساله كلنگ زني و نصب توربين نيروگاه بندرعباس

ديروزبهتصويبرسيد

تفحصمجلسازپروندهمبهمواگذاريپااليشگاهكرمانشاه
گروهانرژي|

به ج��رات مي ت��وان داس��تان مالكيت پااليش��گاه 
كرمانشاه و البته واگذاري آن به بخش خصوصي را يكي 
از جنجالي ترين و پرحاش��يه ترين ماجراهاي واگذاري 
چند دهه اخير دانس��ت. مخالفان و معترضان به شيوه 
مديريت و واگذاري اين پااليش��گاه، در اين چند س��ال 
هيچ گاه از توضيحات مسووالن مربوطه قانع نشدند و كار 
به جايي رس��يد كه در سال گذشته در نامه يي به مقام 
معظم رهبري خواس��تار توقف واگذاري اين پااليشگاه 
شدند. پس از آن پاي وزراي مختلف، مسووالن شركت 
مل��ي پااليش و پخ��ش فرآورده هاي نفتي، مس��ووالن 
س��ازمان خصوصي سازي و بسياري از نهادهاي نظارتي 
كش��ور به اين پرونده باز شد تا ابعاد مختلف آن روشن 
شود. بررسي هاي اين نهادها )از جمله سازمان بازرسي 
كشور و كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس( حاكي 
از آن ب��ود كه هيچ گونه تخلفي در واگذاري پااليش��گاه 
به بخ��ش خصوصي ص��ورت نگرفته و تم��ام اقدامات 
آن در راس��تاي اصل ۴۴ بوده اس��ت. با اين حال وجود 
ابهام ها و نقاط تاريك فراوان در اين پرونده، مانع از قانع 
شدن نمايندگان مردم و معترضان به تصميم گيري هاي 
پيرامون دومين پااليش��گاه قديمي كشور شد تا ديروز 
در صحن علني مجلس، تقاضاي تحقيق و تفحص اين 

پرونده تصويب شود. 
اين تقاضا با ۱6۱راي موافق، 35راي مخالف و 9راي 
ممتنع از مجموع 2۱7 نماينده حاضر به تصويب رسيد. 
بر اين اساس مجلس از نحوه واگذاري پااليشگاه كرمانشاه 
به بخش خصوصي تحقيق و تفحص انجام مي دهد. اين 
در حالي اس��ت ك��ه اهميت پرونده به حدي اس��ت كه 
مسعود كرباسيان، وزير اقتصاد در همان روزهاي نخست 
كارش از مجلس ش��وراي اس��المي درخواست كرده بود 
كه فرآيند تحقيق و تفحص درباره واگذاري پااليش��گاه 

كرمانش��اه متوقف ش��ده و در مهلتي 2 هفته يي، وي به 
شخصه به بررسي حواشي و سواالت پيرامون اين پرونده 
بپردازد. به جريان افتادن دوباره تحقيق و تفحص مي تواند 
گوياي اين نكته باشد كه تالش هاي كرباسيان نيز براي 

باز كردن اين گره كور، كارگر نيفتاده است. 
محمدرضا پورابراهيمي رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس در تش��ريح گزارش اين كميسيون در خصوص 
بررس��ي تقاضاي تحقي��ق و تفحص از نح��وه واگذاري 
پااليشگاه كرمانشاه به بخش خصوصي گفت: طرح مذكور 
بر اساس  نامه يي كه تعدادي از نمايندگان كه بيشتر آنها 
از استان كرمانش��اه بودند به كميسيون اقتصادي ارجاع 
شد كه بر اساس ماده 2۱۴ آيين نامه داخلي مجلس در 

جلسه يي مورد بررسي قرار گرفت. 
وي به اين موضوع اش��اره كرد كه برگزاري جلساتي 
بين نمايندگان و رييس س��ازمان خصوصي س��ازي هم 
نتيجه بخش نبوده و به همين دليل تصميم به تحقيق و 

تفحص پيرامون اين پرونده گرفته شده است. 
پورابراهيمي با تش��ريح اهداف و محورهاي تقاضاي 
تحقيق و تفحص از نحوه واگذاري پااليش��گاه كرمانشاه 
به بخش خصوص��ي گفت: عدم اجراي قوانين و مقررات 
در خصوص اهليت خريدار، قيمت  گذاري غيرواقعي سهام 
شركت پااليشگاه كرمانشاه، وجود تخلفات مديريتي در 
قب��ل و حين واگذاري و عدم اج��راي قانون در خصوص 
نگهداري كاركنان ش��ركت از جمله اهداف و محورهاي 

طرح مذكور است. 

شروعداستانپااليشگاهكرمانشاه
به گزارش »تع��ادل« طرح موضوع واگذاري س��هام 
پااليشگاه نفت كرمانشاه براي نخستين بار ارديبهشت ماه 
س��ال ۱386 به ميان آمد. جايي كه هي��ات واگذاري با 
برگزاري جلس��ه يي در دفتر وزي��ر وقت امور اقتصادي با 

حض��ور كليه اعضا و وزراي نفت، ني��رو، صنايع و معادن 
تصميم��ات مختلفي را اتخاذ مي كنند ك��ه يكي از آنها 
واگذاري 3۰درصد س��هام پااليش��گاه نفت  كرمانشاه در 
طرح س��هام عدالت اس��ت. پس از آن در س��ال 89 نام 
اين پااليش��گاه در زمره شركت هاي زيرمجموعه شركت 
مل��ي پااليش و پخش فرآورده ه��اي نفتي قرار مي گيرد 
تا 6۰درصد س��هام آن در راس��تاي اجراي سياست هاي 
كلي اصل ۴۴ قانون اساس��ي به بخش خصوصي واگذار 
ش��ود. چندي پيش عباس كاظمي مديرعامل ش��ركت 
ملي پااليش و پخ��ش فرآورده هاي نفتي در گفت وگو با 
»تعادل« اعالم كرد كه در آن زمان مجموعه يي متشكل 
از 7بان��ك از جمله بانك هاي ملي، س��په، رفاه و تجارت 
س��هام اين پااليش��گاه را خري��داري مي كنن��د. او البته 
در توضيحات خ��ود مي افزايد كه پس از آن ش��نيده ها 
حاكي از اين بوده اس��ت كه اين پااليش��گاه به سازمان 
خصوصي س��ازي بازگردانده شده است. اشاره مديرعامل 
شركت پااليش و پخش به »شنيده ها« در حالي صورت 
مي گيرد كه بر اساس منطق بايد پس از بازگشت شركت 
پااليش نفت كرمانشاه به سازمان خصوصي سازي، شركت 
پااليش و پخش متولي و صاحب اصلي تلقي شده باشد. 

واگذاريپااليشگاه
بهوسيلهسازمانخصوصيسازي

س��ازمان خصوصي س��ازي پس از چند ب��ار ناكامي 
در واگذاري پااليش��گاه كرمانش��اه از طري��ق عرضه در 
فرابورس و مزايده هاي مختلف در 2۰ دي سال گذشته، 
8۰ميليون سهم اين پااليشگاه را با ارزش پايه نزديك به 
۱8۰۰ميليارد تومان به مزايده گذاشت. اين ميزان سهام 
در نهايت با قيمت 2۱۰ميليارد تومان به فروش رفت كه 
تنها ۱۰درصد آن نقد بوده و بقيه مبلغ در اقس��اطي به 

مدت 8سال تسويه خواهند شد. 

اي��ن واگذاري، ترديدها و واكنش هاي بس��ياري را به 
ويژه از طرف نمايندگان استان كرمانشاه به دنبال داشت 
كه عالوه بر قيمت بسيار پايين واگذاري نسبت به ارزش 
دارايي ها، در مورد نحوه واگذاري و زد و بندهاي احتمالي 
هم ترديد داش��تند. آنها همچنين معتقدن��د كه فرد و 
شركتي كه مالكيت پااليشگاه را به دست آورده، نه از نظر 
تجربه و نه از نظر پشتوانه مالي، اهليت و صالحيت الزم را 
براي حضور در اين مزايده نداشته است. داليل آنها ملزم 
بودن شركت كننده در مزايده به داشتن 5 سال تجربه در 
حوزه پتروش��يمي است كه چنين تجربه يي در شركتي 
ك��ه در حقيقت به پخش توليدات لبني مش��غول بوده، 
وجود نداشته اس��ت. برخي نمايندگان همچنين اشاره 
مي كنند كه شركت كننده در مزايده براي پرداخت مبلغ 
وديعه از بانك وام گرفته است كه چنين اقدامي مرسوم 
نيست. همچنين گفته مي شود كه مالك جديد پااليشگاه 
كرمانشاه پس از شروع به كار، تعدادي از كاركنان مخالف 

خود را به شكلي غيرقانوني از كار اخراج كرده است. 
پيش از اين جعفر س��بحاني، مشاور رييس سازمان 
خصوصي سازي در گفت وگو با »تعادل« به دفاع از شيوه 
واگذاري پااليشگاه كرمانشاه پرداخته بود. به گفته وي و 
در گام نخست، در سال 89، انتقال سهام پااليشگاه مزبور 

)كه بابت رد ديون بود(، به طور كامل انجام نش��ده بود و 
دوباره به مالكيت دولت درآمد. در گام دوم هم سبحاني 
ب��ه تكرار دفاعيات پيش��ين س��ازمان خصوصي س��ازي 
پرداخته و پرسشي را براي منتقدان مطرح مي كند: »اين 
واگذاري نيز مثل تمام واگذاري ها با حضور كارشناس��ان 
رسمي صورت گرفته و در جلسه هيات واگذاري تصويب 
و قطعي ش��ده است. منتقدان تنها دارايي ها پااليشگاه را 
مي بينن��د و بدهي هاي اين واح��د را در نظر نمي گيرند. 
آنهايي كه ادعا مي كنند اين پااليش��گاه با قيمت پاييني 
به فروش رس��يده اس��ت چ��را خود در مزايده ش��ركت 
نكردند؟ فرضا اگر قيمت پايين هم در نظر گرفته  ش��ده 
 باشد اين واگذاري به صورت مذاكره يي نبوده و از طريق 
مزايده واگذار شده است. هنگامي كه يك واحد صنعتي 
ب��ه صورت مزايده يي و پس از چ��اپ آگهي واگذاري در 

روزنامه واگذار مي شود قيمت پايين اصال مفهوم ندارد.«
با تمام اين توضيحات هنوز هم ترديدهاي شكل گرفته 
پيرامون واگذاري پااليشگاه كرمانشاه و تخلف هاي قبل، 
حين و بعد از اين واگذاري به وس��يله طرف هاي مختلف 
دخيل در مزايده به قوت خود باقي هس��تند و تحقيق و 
تفح��ص مجلس در ماه هاي پيش رو ابزاري خواهد بود تا 

شايد برخي از ابعاد تاريك اين پرونده روشن شود. 
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روز گذشته عليرضا نصراللهي، مجري طرح بازتواني 
نيروگاه ه��اي ش��ركت توليد نيروي ب��رق حرارتي در 
گفت وگو با تسنيم از نصب نخستين توربين و ژنراتور 
كالس F در نيروگاه س��يكل تركيبي بندرعباس خبر 
داد. نصراللهي درحالي روز گذشته از نصب اين توربين 
مطابق با زمان بندي مش��خص خب��ر داد كه آبان ماه 
س��ال گذشته محس��ن طرزطلب، مديرعامل شركت 
تولي��د ني��روي برق حرارت��ي اعالم كرد ك��ه توربين 
كالس F نيروگاه بندرعباس وارد كش��ور شده است. 
در آن تاريخ طرزطلب نشس��تي خبري به مناس��بت 
آغاز عملي��ات اجرايي 5 هزار م��گاوات پروژه نيروگاه 
س��يكل تركيبي در مناطق مختلف كشور برگزار كرد 
كه يكي از اين پروژه ها مربوط به نيروگاه 89۰ مگاواتي 
سيكل تركيبي بندرعباس بود. نيروگاهي كه قرار بود 
مپنا نخس��تين توربين كالس F كشور كه به صورت 
۱۰۰درصد وارداتي از شركت زيمنس آلمان خريداري 

كرده بود را در آن نصب كند. 
در آن زم��ان طرزطل��ب اعالم ك��رد درحالي كه 
هنوز بحث مربوط به فاينانس قرارداد س��اخت 5 هزار 
مگاوات نيروگاه س��يكل تركيبي كالس F بين وزارت 
ني��رو، وزارت اقتصاد و مپنا نهايي نش��ده  اما به دليل 
تعهد مپنا، پروژه نيروگاه بندرعباس آغاز شده و توربين 

كالس F براي نصب وارد شده است«. 
مقايسه اين اظهارات بدين معني است كه فرآيند 
نص��ب توربيني كه در آب��ان 95 از زيمنس خريداري 
ش��ده و وارد كشور ش��ده، قريب به يك سال به طول 
انجاميده اس��ت. در حقيقت شش��م شهريور ماه سال 
جاري، پايگاه اطالع رساني وزارت نيرو از بارگيري اين 
توربين كالس F ساخت زيمنس از بندر شهيد رجايي 

به سمت محل ساخت نيروگاه بندرعباس خبر داد. 
نصراللهي در گفت وگويي كه روز گذش��ته توسط 
تسنيم منتش��ر ش��د در اين باره اظهار كرد:»فرآيند 
ساخت نيروگاه س��يكل تركيبي بندرعباس به  خاطر 
اهميتي كه داش��ت به  صورت شروع زودهنگام يعني 
قبل از ابالغ شدن قرارداد آغاز شد. شركت گروه مپنا 
آبان ماه سال گذشته كلنگ احداث اين نيروگاه را به 
زمين زد. در اين مدت عمليات مربوط به آماده سازي 
س��اختگاه را انجام داديم، كارهاي س��اختماني بسيار 
زي��ادي در محوط��ه ضلع غربي ني��روگاه بندرعباس 
انجام داديم و ش��رايط س��ايت ب��راي اجراي عمليات 
س��اختماني اصلي آماده شد. خوشبختانه در روزهاي 
اخي��ر آرماتورهاي مربوط به فونداس��يون اين توربين 
و ژنراتوري كه االن در س��ايت وج��ود دارد در كارگاه 

چيده شده و آماده بتن ريزي است. اين بتن ريزي هم 
ظرف يك هفته پيش  رو انجام خواهد شد. متعاقب آن 
فرآيند نصب س��ازه هاي فلزي و متعاقب آن هم نصب 

توربين و ژنراتور انجام مي شود«. 
وي همچني��ن در اين گفت وگو وعده داده اس��ت 
كه قطعات م��ورد نياز واحده��اي اول و دوم نيروگاه 
بندرعباس تا پايان س��ال 2۰۱7 از س��وي ش��ركت 
زيمن��س و ني��ز برخي ش��ركت هاي داخل��ي تامين 
خواهند ش��د و نخستين واحد اين نيروگاه در صورت 
تزريق مناسب نقدينگي در س��ال 97 به بهره برداري 
خواهد رسيد. براس��اس تفاهمنامه بين وزارت نيرو و 
مپنا در بهار س��ال 95 اين شركت موظف به ساخت 
8 نيروگاه راندمان ب��االي كالس F در نقاط مختلف 
كش��ور بود كه نيروگاه 89۰ مگاواتي بندرعباس يكي 
از آنها محسوب مي شود. نيروگاه بندرعباس به عنوان 
ي��ك نيروگاه با راندم��ان باال كه اتم��ام آن همگام با 
نيروگاه بخار بندرعباس و نيروگاه هاي ايسين و خليج 
فارس خواهد بود، نقش مهم��ي در توليد برق ايمن، 
مطمئن و پايدار ش��بكه جنوب، جنوب شرق كشور و 
شبكه سراسري خواهد داشت. ساخت نيروگاه سيكل 

تركيبي بندرعباس در زميني به مساحت 87۰ هكتار 
ب��ا نصب 2توربين گازي و ي��ك توربين بخار و حجم 
س��رمايه گذاري 5۰۰ ميليون يورو از آبان ماه پارسال 

آغاز شده است. 
اين ني��روگاه در تامين نياز ان��رژي صنايع بزرگي 
همچ��ون ف��والد، آلومينيوم المه��دي و منطقه ويژه 
اقتص��ادي و صنايع معدني خليج فارس، منطقه ويژه 
اقتصادي بندر شهيد رجايي و كشتي سازي فراساحل، 
پااليش��گاه بندرعباس و ش��ركت نفت س��تاره خليج 
فارس و ديگر صنايع مهم منطقه در استان هرمزگان و 
حفاظت از محيط زيست نقش بسزايي خواهد داشت. 
ني��روگاه ب��رق بندرعباس به عنوان ي��ك نيروگاه 
پايداركننده برق جنوب شرق كشور به شمار مي رود و 
اگر زماني نيروگاه برق بندرعباس از مدار خارج شود 3 
استان سيستان و بلوچستان، كرمان و هرمزگان دچار 

ناپايداري جريان برق مي شود. 
اما در اي��ن ميان يكي از چالش ه��اي پيش  روي 
اجرايي ش��دن قرارداد مپنا با وزارت نيرو براي ساخت 
5 هزار مگاوات نيروگاه سيكل تركيبي، بحث عدم ارائه 
مدل تامين مالي از سوي مپنا بود. تير ماه سال جاري 

هوش��نگ فالحتيان، معاون وزير نيرو در امور برق در 
گفت وگو با فارس اعالم كرد كه با گذشت بيش از يك 
س��ال از امضاي قرارداد با مپنا، اين شركت هنوز مدل 
تامين مالي خود را ارائه نكرده اس��ت. همين موضوع 
باعث شده كه عمليات اجرايي ساخت ساير نيروگاه ها 
به جز نيروگاه بندرعباس آغاز نش��ود درحالي كه اگر 
تامين مالي صورت مي گرفت، كار ساخت اين پروژه ها 

بايد از 3يا ۴ماه پيش آغاز مي شد. 
صحبت هاي روز گذشته نصراللهي نشان دهنده بروز 
پيشرفت در اين بخش بود. به گفته مقيمي پيش نويس 
ق��رارداد اين پروژه ها حدود 2هفته پيش به مپنا ابالغ 
ش��ده اس��ت. اين پيش نويس قرارداد مربوط به ترك 
تشريفات، فرآيند انتقال تكنولوژي و تهيه مستنداتي 
اس��ت كه براي بومي سازي ساخت اين توربين ها الزم 
ب��ود. ارائه پيش نويس اي��ن قرارداد در ش��هريور 96 
درحالي صورت گرفته اس��ت كه محس��ن طرزطلب، 
مديرعامل شركت توليد نيروي برق حرارتي در نشست 
خبري آبان  ماه سال گذشته خود پيش بيني كرده  بود 
كه قرارداد مربوط به اين پروژه 5 هزار مگاواتي تا دي 
95 به امضا برسند. اما به نظر مي رسد كه مشكل مپنا 

در پيدا كردن فاينانس بين المللي س��بب تاخير چند 
ماهه در امضاي اين قرارداد ش��ده اس��ت و هنوز نيز 
مشخص نيست كه اين پيش نويس چه زماني تبديل 

به قرارداد رسمي خواهد شد. 
با اين حال به نظر مي رس��د كه فع��ل و انفعاالت 
مپنا براي پيش��برد ساخت اين پروژه ها بيشتر شده و 
به گفته نصراللهي، مجري طرح بازتواني نيروگاه هاي 
شركت توليد نيروي برق حرارتي عمليات احداث در ۴ 
ساختگاه از مجموع 8 نيروگاه فوق الذكر در شهرهاي 

تبريز، انديمشك و خرم آباد آغاز شده است. 
چراي��ي انتخ��اب مپنا به عن��وان طرف ق��رارداد 
وزارت نيرو براي اجراي طرح بومي س��ازي تكنولوژي 
توربين ه��اي كالس F ب��ه ص��ورت ترك تش��ريفات 
موض��وع ديگري بود كه نصرالله��ي در رابطه با آن به 
تس��نيم گفت:»مپنا از قديم در داخلي سازي و انتقال 
تكنولوژي توربين هاي كالس E حضور داش��ت. پس 
 E از بومي س��ازي و انتقال دان��ش توربين هاي كالس
توس��ط اين ش��ركت، آمادگي و زيرساخت الزم براي 
انتقال تكنولوژي كالس F هم وجود داش��ت. در واقع 
وزارت نيرو از زيرساخت هاي موجود در مپنا استفاده 
كرد و دليل خاص جز داليل اقتصادي و فني براي اين 
انتخاب وجود نداشت. ضمن اينكه اين قراردادي كه با 
ش��ركت گروه مپنا مي بنديم دال بر اين نيست كه از 
ظرفيت ديگر پيمانكارها اس��تفاده نشود. هم اكنون از 
ظرفيت ساير پيمانكاران در ساخت تجهيزات جانبي 

نيروگاه ها درحال استفاده هستيم«. 
پيش تر مديرعامل شركت توليد نيروي برق حرارتي 
نيز در پاس��خ به »تعادل« در رابطه با علت انتخاب مپنا 
براي س��اخت 5 هزار مگاوات نيروگاه س��يكل تركيبي 
كالس F به عدم توانمندي ديگر ش��ركت هاي داخلي 
براي انجام اين كار اش��اره كرده و گفت��ه بود:» )ديگر( 
شركت هاي داخلي پتانس��يل انتقال تكنولوژي در اين 
ابعاد را ندارند. كش��ور در سال هاي گذشته براي ايجاد 
ش��ركتي به نام مپنا س��رمايه گذاري كرده است. براي 
اينكه اين سرمايه گذاري هدر نرود و ما بتوانيم با راندمان 
بهتري برق را توليد كنيم به اين س��مت و سو حركت 
كردي��م.« وي همچني��ن معتقد بود كه هيچ ش��ركت 
ديگري در ايران وجود ندارد كه بتواند در چنين سطحي 
و با اين حجم گس��ترده به س��اخت و انتقال تكنولوژي 
توربين هاي كالس F ورود كند و طي 3سال بتوانند اين 
تكنولوژي را بومي كنند و بعد به صادركننده آن تبديل 
شوند چراكه شركت هاي ديگر سرمايه گذاري مورد نياز 
براي اين موض��وع را در اختيار ندارند درحالي كه مپنا 

نزديك به ۱5هزار نفر نيروي كار در اختيار دارد. 
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چندي پيش انتش��ار گزارشي از س��وي وزارت نيرو مشخص 
كرد كه سدهاي حوزه كارون بزرگ در سال آبي گذشته بدترين 
وضعيت در ميان س��دهاي ايران را داشته و سال آبي جديد را با 
مق��دار اندكي حجم آب كه مع��ادل تنها 2.5ميليارد متر مكعب 
اس��ت، آغاز كرده اند. ديروز نيز اظهارات منتش��ر ش��ده از سوي 
مدي��ركل حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان حاكي از اين 
مساله اس��ت كه دولت ها نه تنها در توسعه روش هاي كشاروزي 
با آبياري مدرن موفق نبوده اند بلكه استفاده از روش هاي غرقابي 
در م��زارع افزايش نيز يافته اس��ت. اطالعاتي ك��ه دوربين هاي 
ماهواره يي آن را به ثبت رس��انده اند. به گزارش »تعادل« به نقل 
از پايگاه اطالع رس��اني وزارت نيرو مدي��ركل حوضه آبريز خليج 
ف��ارس و درياي عم��ان با تاكيد بر اينكه اس��تفاده از روش هاي 
آبي��اري غرقابي در باالدس��ت حوضه آبريز كرخ��ه افزايش پيدا 
كرده اس��ت، گفت: بررس��ي اطالعات به دس��ت آمده حاكي از 
افزايش و توسعه سطح زيركشت اين منطقه با وجود محدوديت 

منابع آبي و ذخاير روان آب ها دارد. 
مديركل دفتر مديريت به هم  پيوسته حوضه هاي آبريز خليج 

ف��ارس و درياي عمان، مي��زان بارش هاي حوض��ه آبريز خليج 
فارس و درياي عمان در سال آبي گذشته)ابتداي مهر ماه 95 تا 
شهريور ماه 96( را 37۰ميلي متر اعالم كرده و افزود: اين رقم در 
مقايسه با بارش  36۴ميلي متري مدت مشابه سال آبي 9۴ رشد 
مثبت 2درصدي و نس��بت به متوسط بلندمدت ۴8ساله افزايش 

3درصدي را نشان مي دهد. 
هاش��مي حداكثر ميزان بارش در حوضه آبريز خليج فارس و 
درياي عمان را با 898 ميلي متر براي اس��تان لرستان و كمترين 
آن را ب��ا 8۴ ميلي متر براي اهواز برش��مرد و گفت: در اين بين 
حوض��ه آبريز كارون بزرگ با ۴96ميلي متر بارش در س��ال آبي 
گذش��ته افت 2۰درصدي بارش ها نس��بت به سال ّآبي 9۴-95 
و كاهش 23درصدي نس��بت به متوس��ط بلندمدت ۴8ساله را 

نشان مي دهد. 
هاش��مي در تكميل اين بخش از سخنان خود گفت: حوضه 
آبريز زهره و جراحي نيز به مراتب وضعيت مس��اعدتري نسبت 
ب��ه 3حوض��ه قبلي اين بخش نداش��ته اس��ت و ب��ا ثبت بارش 
28۰ميلي متري كاهش 23درصدي نسبت به مدت مشابه سال 
قبل و افت 3۱درصدي نس��بت به متوس��ط بلندمدت را به ثبت 

رس��انده اس��ت. در اين بين حتي حله رود نيز ب��ا وجود بارش  
26۴ميلي متري، كاهش ۱۱درصدي نسبت به متوسط بلندمدت 

۴8ساله داشته است. 
وي خاطرنشان كرد: بررس��ي اعداد و ارقام ساير حوضه هاي 
آبريز خليج فارس و عمان حكايت از شرايط به مراتب متفاوت تري 
نس��بت به ديگر موارد اشاره شده دارد به طوري كه تنها در زير 
حوضه بلوچس��تان جنوبي با ثبت بارش ۱۱۱ميلي متري شاهد 
افزاي��ش ۱7۱درصدي ريزش هاي جوي اين منطقه نس��بت به 
مدت مشابه سال گذشته و رشد 23درصدي در مقايسه با مدت 

مشابه متوسط بلندمدت بوده ايم. 
مديركل دفتر مديريت به هم  پيوسته حوضه هاي آبريز خليج 
فارس گفت: با توجه به خشكسالي هاي متوالي اين حوضه آبريز 
متاس��فانه از نظر روان آب ها و اثربخشي آنها در شرايط مساعدي 
قرار نداريم و غالبا در حوضه با كاهش روان آب ها مواجه هستيم. 
وي با اش��اره به اس��تفاده از تصاوي��ر ماهواره يي براي تعيين 
سطح زيركشت حوضه آبريز كرخه عنوان كرد: بررسي اطالعات 
به دس��ت آمده حاكي از افزايش و توس��عه سطح زيركشت اين 
منطقه با وجود محدوديت منابع آبي و ذخاير روان آب ها دارد. 

هاش��مي بر لزوم افزايش پايش هاي صحراي��ي و ميداني در 
اي��ن بخش تاكيد كرد و گفت: در بخش ديگري از اين اطالعات 
به دس��ت آمده، مش��خص شده اس��ت كه پمپ هاي منصوبه در 
زيرحوض��ه آبريز فزوني يافته و نه تنها ش��اهد عدم اس��تفاده از 
ش��يوه هاي آبي��اري مدرن ب��راي افزايش اثربخش��ي و راندمان 
كشاورزي اين منطقه بوده ايم بلكه استفاده از روش هاي آبياري 

غرقابي مزارع در باالدست نيز افزايش پيدا كرده است. 
مديركل دفتر مديريت به هم  پيوسته حوضه هاي آبريز خليج 
فارس و درياي عمان در تكميل اين بخش از سخنان خود گفت: 
متاس��فانه رقابت مصرف آب در بخش ه��اي مختلف اين حوضه 
آبريز افزايش يافته اس��ت تا افراد بتوانند سهم بيشتري از منابع 

آبي اين بخش را به خود اختصاص دهند. 
مديركل دفت��ر مديريت به هم  پيوس��ته حوضه هاي آبريز 
خليج ف��ارس و درياي عمان با تاكيد بر اينكه ش��اهد مصرف 
آب فاقد اثرگذاري الزم در حوضه هستيم، بيان كرد: مصرف ها 
معموال به صورت نقطه يي انجام مي ش��ود و مطمئنا اگر چنين 
روندي اصالح ش��ود بس��ياري از چالش هاي اين بخش سامان 

خواهد يافت. 

آمارمنتشرشدهازسويمسووالنوزارتنيرونشانميدهد

عدمتوفيقدرجايگزينيروشهايغرقابيباآبياريمدرن
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نويسندهقصههايمجيدازادبياتكودكميگويد
نويسنده »قصه هاي مجید« همزمان با روز جهاني كودك و نوجوان از مصائب و دست اندازهاي جهاني  شدن ادبیات كودك ايران 

و لزوم تغییر نگاه نويسندگان ايراني گفت. 
هوشنگ مرادي كرماني معتقد است: واقعیت ماجرا اين است كه نويسندگان ما كودك و نوجوان امروز را نمي شناسند. آنها به مرور 
خاطرات خود مي پردازند. آخر خاطره نويسي براي چند درصد بچه ها جالب و خواندني است؟ از سوي ديگر، بیشتر كارهاي ما سفارشي 
است و مشخص نیست، چه تعداد از اين كارها با بچه ها ارتباط برقرار مي كنند. اصال داستاني كه خالقانه نیست و جنبه سفارشي دارد 

چگونه مي تواند بر دل مخاطب بنشیند؟
به گفته او، سفارشي بودن اغلب داستان هايي كه امروز نوشته مي شود، به اين معنا نیست كه صرفا به موضوعات مذهبي يا سیاسي 
مي پردازند، بلكه پرداختن به مس��ائل ناسیونالیس��تي و مباحثي كه صرفا در درون كشور موضوعیت دارد هم در شمار داستان هاي 
سفارشي به حساب مي آيند. آثاري كه برخي نويسندگان ما مي نويسند و منتشر مي كنند تاريخ مصرف دارند و شبیه به روزنامه يا 

مجله هستند و كمتر نويسنده يي است كه به موضوعات ازلي و ابدي بپردازد.

چهرهروز

نيرويكارامريكاييچگونهبهمحلكارخودميرود؟

مركِبكارگران
گروهگوناگون|

 امريكا در فهرس��ت كشورهايي است 
كه بهترين سیس��تم حمل و نقل شهري 
را دارد. در بسیاري از شهرهاي اين كشور، 
شهروندان بیشترين اس��تفاده را از وسايل حمل و نقل 
عموم��ي دارند. طب��ق گزارش هاي به دس��ت آمده، در 
نیويورك بیش از نیمي از مردم ش��هر، خودرو شخصي 
ندارن��د و قطارهاي ش��هري در بس��یاري از مناطق به 
صورت ش��بانه روزي مشغول ارائه خدمات به شهروندان 
هس��تند. در تازه ترين گزارش به دست آمده به بررسي 
رف��ت و آمد نیروهاي كار امريكاي��ي به محل كار خود 
پرداخته شده است. در اين اطالعات كه توسط اداره آمار 
امريكا منتشر ش��ده، مقايسه يي میان نوع حمل و نقل 
نیروهاي كار در سال هاي 2006و 2016 صورت گرفته 
اس��ت. در اين بررسي، گفته ش��ده كه در سال 2006 
ح��دود 86.7 درصد از كارگران امريكايي با خودروهاي 
سواري، ون و كامیون به محل كار مي رفتند. اين تعداد 
حدود 150میلیون كارگر را شامل مي شدند كه در سال 
2016 به 128میلیون نفر معادل 85.4 درصد از مجموع 
كارگران رسید. طبق گزارش هاي به دست آمده در سال 
2016 تعداد افرادي كه از وسايل نقلیه عمومي استفاده 
كردن��د، افزايش يافت كه اي��ن موضوع مي تواند ارتباط 
مس��تقیم با كاهش تعداد كارگراني داش��ته باشد كه از 
سواري، كامیون و ون ها استفاده مي كردند. در اين سال 
حدود 5.1 درصد از نیروي كار امريكايي براي رسیدن به 
محل كار خود از وسايل نقلیه عمومي استفاده كرده اند 
كه اين افراد در سال 2006 حدود 4.8درصد از كارگران 
امريكايي را تشكیل مي دادند. عالوه بر گسترش سیستم 
حمل و نق��ل عمومي در امريكا، تع��داد افرادي كه در 
خانه كار خود را انجام مي دادند در سال 2016 افزايش 
يافت و اين موضوع نیز از ديگر عواملي ش��د كه درصد 
كارگراني كه از خودروهاي سواري، ون و كامیون ها براي 
رسیدن به محل كار خود استفاده مي كردند، كاهش داد. 
طبق آمار ارائه شده در سال 2006 حدود 3.9درصد از 
كارگرهاي امريكايي، كار خود را در خانه انجام مي دادند 
كه اي��ن آمار در س��ال 2016 به 5.1 درص��د افزايش 
ياف��ت. در س��ال هاي 2006 و 2016 تع��داد كارگران 
دوچرخه سوار امريكايي و نیروي كاري كه براي رسیدن 
به محل كار خود از تاكس��ي و موتورس��یكلت استفاده 

مي كردند، نوسان چنداني نداشت. 
محقق��ان در تازه ترين مطالعات خ��ود دريافتند، 
موثرتري��ن راه ب��راي كاهش اس��ترس ناش��ي از كار 
دوچرخه س��واري تا محل كار اس��ت. براس��اس نتايج 

تحقیق��ات افرادي كه با دوچرخه ب��ه محل كار خود 
مي رون��د، مي توانند میزان اس��ترس در محیط كار را 
بهتر كنترل كنند؛ اين افراد نس��بت به كس��اني  كه با 
خودرو مس��یر كار را طي مي كنند در فش��ار كمتري 
از استرس و ناراحتي هس��تند. به نظر مي رسد عالوه 
بر ف��رار از ترافیك هاي��ي كه روزبه روز ب��ه حجم آنها 
افزوده مي ش��ود، اين داليل نیز باعث شده تا بسیاري 
از امريكايي ه��ا همچن��ان از دوچرخه براي رس��یدن 
به محل كار اس��تفاده كنند. طبق گزارش به دس��ت 
آمده، افرادي كه مس��افت خانه تا مح��ل كار خود را 
پیاده طي مي كردند نیز در س��ال 2016 تنها 2درصد 
كاهش داش��ت. به نظر مي رس��د با شتاب قابل توجه 
در زندگي هاي ش��هري، پیاده روي زمان بسیار زيادي 
از اف��راد مي گیرد. از طرفي نیز بايد توجه داش��ت كه 
در اين س��ال ها تعداد اف��رادي كه كار خود را در خانه 
انج��ام مي دادن��د، از 5.4میلیون در س��ال 2006 به 
7.6میلیون نفر در سال 2016 افزايش يافت. اين افراد 
مجبور به رفت و آمد نیستند. صنعت حمل و نقل به 
وي��ژه حمل و نقل عمومي از قطب هاي مهم مديريت 
شهري و ملي در امريكا به شمار مي آيد؛ از اشتغال زايي 
گرفته تا صرفه جويي در هزينه، زمان و بهبود كیفیت 
زندگي كه س��المت جسم و روان شهروندان را شامل 
مي ش��ود، همه وابسته به اين صنعت اس��ت. فارغ از 
اينك��ه در امريكا میلیون ها نفر به صورت مس��تقیم و 
غیرمستقیم از طريق خدمات رساني در اين حوزه امرار 
معاش مي كنند، س��ازمان حمل و نقل عمومي امريكا 
در گزارش��ي آورده اس��ت كه يك خانواده دو نفره اگر 
فقط از وسايل نقلیه عمومي استفاده كنند، مي توانند 
س��االنه 100هزار دالر در هزينه هاي رفت و آمد خود 

صرفه جويي كنند. با توجه به اس��تانداردهاي موجود 
در امري��كا با وج��ود درصد باالي نی��روي كار در اين 
كشور، نرخ رس��مي بیكاري بايد كم شود اما بسیاري 
از كارفرماي��ان در زمینه هاي مختلف از بحران كمبود 

كارگر شكايت دارند.
درحالي كه اين كاهش در سهم به میزان 1.4درصدي 
اس��ت، اين افزايش در مقايسه با سال 2006 به میزان 
8.5میلیون نفر است. اين شامل 13.6میلیون نفر است. 
در انتهاي ديگر مقیاس، تعداد و سهم افرادي كه از خانه 
كار مي كردند، مجبور به رفت و آمد نبودند كه به ترتیب 
با س��هم و تعداد كل به میزان 1.1درصد به 7.6میلیون 
كارگ��ر افزايش يافت. افراد در س��ال 2016 حدود 5.1 

درصد از مجموع نیروي كار را تشكیل مي دادند. 
اين واقعا سخت است كه حدس بزنید به چه معني 
است بیشتر رفت و آمدهاي امريكايي براي كار. براساس 
اطالعات منتشر شده توسط اداره آمار اياالت متحده در 
س��ال 2016 حدود 85.4 درص��د )128میلیون نفر( را 
ش��امل مي شد. اين شهر داراي بزرگ ترين قطار شهري 
در كل دنیاست. سیس��تم حمل و نقل شهري تلفیقي 
از فري )كش��تي مس��افربري(، اتوب��وس و مترو اس��ت. 
نیويورك تنها ش��هر امريكاس��ت كه در آن شهروندان 
بیش از حمل و نقل با وس��ايل شخصي از حمل و نقل 
عمومي استفاده مي كنند؛ در اين شهر بیش از نیمي از 
مردم ش��هر اتومبیل ش��خصي ندارند. برخالف لندن يا 
ساير شهرها، مترو اين شهر به صورت 24ساعته مشغول 
به س��رويس دهي است. البته همانند ايستگاه هاي قطار 
ش��هري مترو لندن، ايس��تگاه هاي مترو در اين ش��هر 
چندان پاكیزه و سرپوشیده نیستند همچنین سیستم 

تعیین زمان رسیدن مترو در ايستگاه ها وجود ندارد. 

آمارنامه

بازارهنر

انيميشنهايايرانيدرامريكا
شب فیلم هاي انیمیشن »يك دوست 
مثل خودم« در امريكا برپا مي ش��ود. اين 
برنامه را »شید فیلم« با همكاري كمپاني 
فرانسوي دريم لب و كانون پرورش فكري 

كودكان و نوجوانان برپا كرده است. 
در اين شب، انیمیشن هاي كارگردانان 
ايراني با ش��عار »پیدا كردن يك دوست 
مثل خ��ودم« به ص��ورت رايگان نمايش 

داده مي شود. 
اين نخس��تین بار اس��ت كه اين شب 

ب��راي ك��ودكان ايران��ي در امريكا برگزار مي ش��ود و 
گفته مي ش��ود كه هدف شید فیلم از اين برنامه ايجاد 
همصدايي و همدلي و دوس��تي میان كودكان ايراني و 

آشنايي با يكديگر است. 
به گزارش ايس��نا، اين ش��ب كه براي نخستین بار 
ب��ا حضور و ب��ه میزباني كودكان ايران��ي مقیم امريكا 
برگزار مي ش��ود، با هدف ايج��اد همصدايي، همدلي، 
آش��نايي با يكديگ��ر و دعوت از ك��ودكان ملیت هاي 

ديگر براي تماش��اي انیمیشن هاي ايراني 
است. در »شب يك دوست مثل خودم« 
ك��ه يك ش��نبه 16 مهرم��اه ج��اري در 
سینما آنجلیكاي ش��هر پلي نو در داالس 
برپا مي ش��ود، فیلم ه��اي »روباهي كه به 
دنبال صدا رفت« ب��ه كارگرداني فاطمه 
گودرزي، »سیاه يا سفید« به كارگرداني 
محمدعلي سلیمان زاده، »قلب مترسك« 
به كارگرداني غالمرضا ك��زازي، »بزهاي 
اب��ري« به كارگردان��ي حمید كريمیان و 
»ماه مهربان« به كارگرداني نازنین س��بحان سربندي 
نمايش داده مي ش��ود. دس��ت اندركاران »شید فیلم« 
اعالم كرده اند كه سعي دارند با انتخاب فیلم هاي قابل 
دفاع و ارزشمند از كلیه فیلم هاي پارسي زبان ايران و 
جهان حمايت كنند تا عالوه بر آش��نايي خارجي ها با 
فرهنگ و هنر ايران و پارسي زبانان، باعث حفظ رابطه و 
پیوندهاي ايرانیان خارج از كشور مخصوصا نسل جديد 

و جوان با فرهنگ و هنر ايراني باشند. 

نمايشهايجديددرپرديستئاترشهرزاد
چهار نمايش »كوكوي كبوتران حرم«، 
»خانه برنارد آلبا«، »روياي ماه« و همچنین 
»خورش��یدهاي همیشه« در پرديس تئاتر 

شهرزاد به صحنه رفت. 
به گزارش ايلنا، »كوكوي كبوتران حرم« 
نوش��ته علیرضا نادري و كارگرداني افسانه 
ماهیان با نقش آفريني مرضیه بدرقه، بهناز 
جعفري، ناهید مس��لمي، مسیح كاظمي، 
عاطف��ه رض��وي، فروغ قجابگل��ي، مرضیه 
وفامهر، يلدا عباسي، فرزانه سهیلي، گیتي 

قاسمي، شقايق دهقان، شیدا خلیق و صداي امیر جعفري 
ساعت 19 در سالن شماره 2 اجرا مي شود. 

»خانه برنارد آلبا« نوش��ته فدريكو گارس��یا لوركا، 
طراح��ي و درامات��ورژي میكايیل شهرس��تاني و بازي 
ش��هین علی��زاده، عالیه ش��ريفي، زهرا زماني، درس��ا 
شهرس��تاني، نس��ترين صفري، پانته آ پاكزاد و مرجان 
رس��تمي نیا س��اعت هاي 19:15 و 20:30 روي صحنه 
مي رود. نمايش »خورش��یدهاي همیشه« نوشته بهاره 

رهنم��ا، عل��ي رادي و زهرا اس��ماعیل زاده 
ب��ه كارگرداني به��اره رهنما و ب��ازي اكرم 
محم��دي و به��اره رهنما و صداي نس��یم 
ادبي ساعت 21:30 و نمايش »روياي ماه« 
نوش��ته مريم كاظمي و كارگرداني احسان 
مجیدي با نقش آفرين��ي محمد نوحیان و 
امیر عدل پرور )رده سني كودك و نوجوان( 
س��اعت 17:30 در س��الن ش��ماره 3 اين 
پردي��س در حال اجرا هس��تند. همچنین 
نمايش »پچ پچه هاي پش��ت خط نبرد« به 
نويسندگي علیرضا نادري و كارگرداني اشكان خیل نژاد 
با بازي محمد اشكان فر، سینا باالهنگ، حمید رحیمي، 
كیوان س��اكتاف، محمدهادي عطاي��ي، مهدي فريضه، 
امیراحم��د قزويني و نويد محمدزاده س��اعت 20:30 به 
اجراه��اي خود ادامه مي دهد. پرديس تئاتر ش��هرزاد در 
خیابان حافظ، خیابان نوفل لوش��اتو پالك 74 واقع شده 
است. عالقه مندان به تهیه بلیت مي توانند به سايت تیوال 

يا گیشه اين پرديس مراجعه كنند. 

اعطايمدالطاليانجمنعكاسيهلنيكبهيكايراني
نمايشگاه آثار عكاس��ان ايراني با عنوان 
»تمدن ه��اي باس��تان« ب��ا حض��ور رايزن 

فرهنگي سفارت ايران در آتن افتتاح شد. 
به گزارش ايلنا، نمايش��گاه آثار عكاسان 
ايران��ي با عن��وان »تمدن هاي باس��تان« با 
حضور رايزن فرهنگي س��فارت ايران، علي 
س��امعي )نماينده فیاپ در ايران(، ريیس و 
هیات مديره انجمن عكاسي هلنیك يونان و 

هنرمندان يوناني در آتن افتتاح شد. 
اين نمايشگاه بخشي از يك رويداد تبادل 

فرهنگي بین ايران و يونان با عنوان دو تمدن باستاني است 
كه توس��ط نمايندگي هاي فی��اپ در ايران )كلوپ عكس 
فوكوس( و يونان )انجمن عكاسي هلنیك( برگزار مي شود 
و ش��امل دو نمايش��گاه است كه نمايش��گاه آثار عكاسان 
ايراني شنبه 7 اكتبر 2017 مصادف با 15 مهرماه در آتن 
افتتاح ش��د و به مدت يك هفته ادامه دارد. نمايشگاه آثار 

عكاسان يوناني نیز در سال 2018 در تهران 
برگزار خواهد ش��د. همچنین در اين مراسم 
و با حضور روساي 2 نمايندگي، تفاهمنامه 
خواهرخواندگي بین دو نمايندگي فیاپ در 
ايران و يونان امضا ش��د. بهترين عكس اين 
نمايشگاه به انتخاب داوران يوناني متشكل 
از اسپیروس التروپولوس، يوانیس لیكوريس 
و ائوستاش افستاتیادس، اثر برنا میراحمديان 
بود كه بلیت س��فر به يون��ان و مدال طالي 

انجمن عكاسي هلنیك به وي اعطا شد. 
همچنین همزمان با اين رويداد، آثار برگزيده چهارمین 
جش��نواره بین المللي عكس خیام براي هنرمندان يوناني 
به نمايش در مي آيد. جشنواره بین المللي عكس خیام هر 
س��اله با حضور هنرمندان 77 كشور برگزار مي شود و آثار 
برنده بیش از 50 بار در ش��هرها و كشورهاي مختلف دنیا 

به نمايش در مي آيد. 

تعليقاستقاللكاتالونيا
منتفينشد

الپايس:
هن��وز اخبار اس��تقالل 
كاتالونی��ا، مهم ترين رويداد 
نش��ريات  اسپانیاس��ت كه 
مختلفي به آن مي پردازند. 
در صفح��ه اول روزنامه ال 
پايس، گزارشي از اظهارات 
نخست وزير اسپانیا در مورد 
نتايج همه پرس��ي استقالل 
كاتالونیا، منتشر شده است. 

به گزارش اين روزنامه، »ماريانو راخوي« نخس��ت وزير 
اسپانیا از احتمال تعلیق خودمختاري منطقه كاتالونیا 
با اس��تناد به اختیارات قانوني خود خبر داده است. به 
گزارش ال پايس، قانون اساسي اسپانیا به نخست وزير 
اجازه مي دهد دولت منطقه يي را بركنار كرده و خواستار 
انتخابات جديد محلي ش��ود. راخوي در پاسخ به اينكه 
آيا از اين ماده قانون اساسي استفاده مي كند، گفت: من 
هی��چ چیزي را كه در قانون باش��د مطلقا رد نمي كنم. 
بهترين حالت اين است كه راه حل هاي افراطي اجرايي 
نش��ود اما براي اينكه اين مس��اله رخ ندهد بايد اوضاع 
تغییر كند. راخوي گفته ك��ه قصد دارد 4000 نیروي 
اضافه پلیس را كه دولت براي همه پرس��ي استقالل در 
روز اول اكتب��ر به اين منطقه فرس��تاد تا پايان بحران 
در اين منطقه نگه دارد. نخس��ت وزير اسپانیا همچنین 

میانجي گیري براي حل اين بحران را رد كرد. 
 

نيويوركتايمز:
تحلیلگران  و  رس��انه ها 
امريكايي، حادثه الس وگاس 
تیراندازي  مرگبارتري��ن  را 
معرف��ي  امري��كا  تاري��خ 
كرده ان��د. ب��ر اين اس��اس، 
ب��ا وجود گذش��ت چندين 
روز از اي��ن حادث��ه، هنوز 
هم بس��یاري از رسانه ها، به 
ابعاد اين رويداد مي پردازند. 

روزنامه نیويورك تايمز نیز، در صفحه اول خود، با انتشار 
عكسي از محل اس��تقرار ضارب حادثه الس وگاس در 
لحظه تیران��دازي، به تازه ترين يافته هاي پلیس امريكا 
پرداخته است. به گزارش اين روزنامه، پلیس امريكا پس 
از كش��مكش فراوان درخصوص حادثه الس وگاس، با 
وجود اعتراف داعش، ارتباط اين حمله تروريس��تي با 
نیروهاي تكفیري را تكذيب كرد. به گفته س��خنگوي 
اف ب��ي اي، علت اي��ن حادثه را اخت��الل روحي ضارب 

عنوان كرد. 

سانديتايمز:
اي��ن روزنامه در صفحه 
اول خود، به انتشار گزارشي 
از تازه تري��ن اظه��ارات ترزا 
مي، درب��اره وزي��ر خارجه 
بريتانیا پرداخته اس��ت. به 
گ��زارش اين نش��ريه، ترزا 
م��ي نخس��ت وزير انگلیس 
در اظهاراتي، به طور ضمني 
بوريس  تغیی��ر  احتمال  به 

جانسون وزير امور خارجه اين كش��ور اشاره كرد. ترزا 
مي، در پاسخ به انتقادهاي متحدان نخست وزير مبني 
بر اينكه بوريس جانس��ون به دنبال اجراي ديدگاه خود 
درباره برگزيت اس��ت، گفته كه من هی��چ گاه در برابر 
چالشي خود را پنهان نمي كنم. من نخست وزير بريتانیا 
هستم و الزمه شغل من اين است كه همواره مطمئن 
باشم كه بهترين افراد در كابینه من حضور دارند. طبق 
گزارش اين نش��ريه، اين اظه��ارات گمانه زني ها درباره 
احتمال بركناري بوريس جانس��ون از رياس��ت وزارت 
خارجه را افزايش داده اس��ت. پیش از اين، جانسون در 
گفت وگو با يك روزنامه، چارچوب هاي جديدي درباره 
برگزيت ترس��یم كرد. ترزا مي، در بخش��ي از اظهارات 
خود، اعالم كرده كه هرگز تس��لیم نمي شود. با وجود 
س��خنان و انتقادهاي بوريس جانسون درباره برگزيت، 
ترزا مي  در مصاحبه ديگري گفت كه جانس��ون كامال 
از رهبري او حمايت مي كند. ترزا مي  تاكید كرد: آنچه 

دارم، كابینه يي متحد براي تحقق اهداف دولت است. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

ازحريمخصوصي»همينگوي« رونمايي
نامه هاي��ي ك��ه »ارنس��ت همینگ��وي« � 
نويس��نده امريكايي برنده نوب��ل � در انتقاد از 
فضايي كه ش��هرت برايش ايجاد كرده، نوشته 

است به زودي منتشر مي شود. 
به گزارش »گاردين« »ارنس��ت همینگوي« 
نويس��نده رمان هاي »پیرمرد و دريا« و »وداع با 

اس��لحه« از افراد مشهوري بود كه بس��یار به حفظ حريم خصوصي اش حساس بود. او در 
اين نامه ها كه به زودي براي نخس��تین بار از سوي انتشارات دانشگاه »كمبريج« به چاپ 
مي رس��ند، زندگي خصوصي اش را »گنداب راهي باز« خوانده و از دوس��تان و خانواده اش 
درخواس��ت كرده از ذكر جزيیات زندگ��ي او در جمع ها خودداري كنند. همه كم و بیش 
از عالقه مندي »همینگوي« به گاوبازي و ش��كار و ماجراهاي حضور او در جنگ جهاني و 
راننده آمبوالنس شدن خبر دارند اما اين نويسنده برنده نوبل از فضايي كه شهرت برايش 
به وجود آورده بود اصال رضايت نداشت و بسیار به حفظ حريم خصوصي  و خانوادگي اش 
حساس بود. »همینگوي« در يكي از اين نامه ها نوشته است:»اگر بخواهم نويسنده شوم بايد 
زندگي خصوصي ام را از آن بیرون نگه دارم.« او همچنین در جاي ديگري خطاب به ناشرش 
نوشته:»از عمومي كردن هر گونه اطالعات شخصي خودداري كنید چون مي خواهم آثارم 
به خاطر خودشان مورد قضاوت قرار گیرند.«نامه تند آقاي نويسنده باعث شد، ناشر تمام 
نس��خه هايي كه چاپ كرده بود از بین ببرد. »همینگ��وي« در نامه يي ديگر براي مادرش 
نوشته است:»اگر هر كس خواست درباره من با تو مصاحبه كند لطفا به آنها بگو كه مي داني 
من از عمومي شدن فضاي شخصي ام بدم مي آيد و تو به من قول داده يي كه هیچ سوالي 
را درباره ام جواب ندهي. هیچ اطالعاتي نده.« به گزارش ايس��نا »ارنست میلر همینگوي« 
نويسنده و روزنامه نگار سرشناس امريكايي و برنده  جايزه هاي »نوبل ادبیات« و »پولیتزر« 

كه پدرش فیزيكدان بوده بیست ويكم جوالي  1899 در ايلینويز امريكا به دنیا آمد.

ويرانيبهناممرمت
ش��هر تاريخي خور يكي از شهرهاي كهن 
الرس��تان است كه قدمت آن به پیش از اسالم 
مي رس��د و در آن آث��اري از دوره هاي مختلف 
تاريخي وجود دارد. اين شهر در عصر ناصرالدين 
ش��اه قاجار به رسمیت شناخته ش��ده و از آن 
دوران 2 اثر شاخص حمام تاريخي )حمومكي( 

و مسجد رسول اهلل )جامع قديم( در اين شهر ثبت تاريخي شده است. مسجد رسول اهلل 
كه معماري آن متاثر از معماري دوران زنديه است به شماره 12735 ثبت تاريخي شده 
و بنا به گفته سیما علويه، ريیس اداره میراث فرهنگي الرستان براساس الگوهاي مساجد 

قرون اولیه اسالمي با سادگي خاصي ساخته شده است. 
در روزهاي هفتم و هش��تم مهرماه جاري اين بناي تاريخي زيبا توس��ط عده يي به 
بهانه تعمیر مس��جد تخريب شده كه س��بب اعتراض مردم و نگراني دوستداران میراث 
فرهنگي شده است. گفته شده اين مسجد يكي از سرپاترين مساجد منطقه است و هر 
چند س��ال يك بار نیازمند مرمت س��اده در حد برطرف كردن ترك ها بوده كه به گفته 
مديركل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري فارس اقدام براي مرمت مسجد خور 
الرس��تان بدون مجوز میراث فرهنگي بوده است، اين اقدام منجر به تخريب غیراصولي 
بخشي از اين مسجد شده است. به گزارش ايرنا، مصیب امیري روز گذشته گفت: مرمت 
مساجد تاريخي و آثاري كه در فهرست میراث فرهنگي ثبت شده است حتي اگر به نیت 

خیرخواهي هم باشد بايد مجوز میراث فرهنگي داشته باشد. 
مديركل میراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري فارس ب��ا بیان اينكه مرمت 
غیراصولي و غیركارشناسي در مسجد خور الرستان را متوقف كرده ايم، افزود:  همگان بايد 
نسبت به حفظ و مراقبت از میراث فرهنگي به عنوان بخشي از هويت تاريخي و فرهنگي 

اين سرزمین احساس مسوولیت كنند. 

تاريخنگاري

حكمتنفيذامامخميني)ره(برايآيتاهللخامنهاي

هفدهم مهر در سال 1360، حكم رياست جمهوري 
حضرت آيت اهلل خامنه اي از س��وي رهبر كبیر انقالب 
اس��المي امام خمیني)ره( تنفیذ ش��د. س��ومین دوره 
انتخابات رياست جمهوري اسالمي ايران در روز سیزدهم 
مهر همان سال برگزار شد و مقام معظم رهبري در آن 
دوره به عنوان ريیس جمهور مردم ايران انتخاب شدند. 

در مراسم تنفیذ حكم آيت اهلل خامنه اي، سیداحمد 

خمیني متن نامه هاي وزير كش��ور و شوراي نگهبان را 
مبني بر اعالم صحت انتخابات قرائت كرد و سپس متن 
حكم امام خمین��ي)ره( درمورد تنفیذ انتخابات را براي 

حاضران خواند. 
س��ومین دوره انتخابات رياست  جمهوري در ايران 
در حالي برگزار شد كه كشور درگیر جنگ تحمیلي و 
مشكالت امنیتي بود. در اين انتخابات آيت اهلل خامنه اي 

با اكبر پرورش، رضا زواره اي و حسن غفوري فرد كه هر 
س��ه اعضاي حزب موتلفه بودند، رقابت كردند و با 15 
میلیون و 905 هزار و 987راي، پیروز انتخابات شدند. 

پیش از برگزاري انتخابات، محمدرضا مهدوي كني 
كه در آن دوره كفیل نخست وزير بود، از ادامه رقابت ها 
انصراف داد و ابراهیم يزدي نیز كه در آن روزها نماينده 
مجلس بود، رد صالحیت شد. در آن انتخابات علي اكبر 
پرورش با 338 هزار و 294 راي با فاصله بسیار زياد از 

منتخب مردم، نفر دوم انتخابات شد. 
در بخشي از حكم امام خمیني)ره( در مراسم تنفیذ 
آيت اهلل خامنه اي آمده است: آقاي ريیس جمهور و ساير 
دست اندركاران و دولتمردان در جمهوري اسالمي بايد 
بدانند كه ملت شريف ايران بر همه آنان محبت و منت 
دارند، چراكه اين ملت فداكار است كه در اول انقالب با 
نثار خون جوانان خود و زحمات طاقت فرسا پیروزي را 
به دست آورد و همه را از زندان ها و تبعیدها و انزواها و 
اختناق ها نجات داد و حكومت را از ستمگران بازستاند و 
به آنان تحويل داد و همین ملت است كه از اول پیروزي 
تاكنون در صحنه بوده و از كشور و ارتش و سپاه و ساير 
قواي مس��لح و دولت و مجلس و شوراي عالي قضايي 
و دادگاه ها پش��تیباني نموده و با كمك و همت همین 
ملت، دش��منان داخل و خارج را سركوب و حزب اهلل را 

به جاي احزاب و گروه هاي شیطان نشاند. 

حاشيه

اميرعليوفاطمهدرصدرنامهايمنتخبايرانيان
10 اس��م منتخ��ب پس��رانه و دخترانه از س��وي 
والدي��ن براي نوزادانش��ان در 6ماهه اول س��ال 96 به 
ترتیب ب��راي نوزادان پس��ر امیرعلي، محم��د، علي، 
امیرحسین، ابوالفضل، حسین، محمدطاها، امیرعباس، 
محمدحسین و محمدرضا و براي نوزادان دختر فاطمه، 
زهرا، حلما، يس��نا، زينب، نازنین زهرا، رها، آوا، باران و 

ريحانه اعالم شده است. 
اين موضوع را سخنگوي سازمان ثبت احوال كشور 
اعالم كرده و گفته است: همچنین در 6ماهه  اول سال 
جاري بیش از 750هزار واقعه والدت در كشور به ثبت 
رسیده است. س��یف اهلل ابوترابي س��خنگوي سازمان 

ثبت احوال كشور به آمار دو واقعه حیاتي فوت و والدت 
در 6ماهه اول سال جاري اشاره كرد و به ايسنا گف�ت: 
در 6ماهه  اول س��ال ج��اري 764ه��زار و 324 واقعه 
والدت و 181هزارو 542 واقعه فوت به ثبت رس��یده 
است. او با بیان اينكه والدين نوزادان همچون آمارهاي 
موجود سال قبل نام هاي امیرعلي و فاطمه را به عنوان 
بهترين نام براي فرزندانش��ان انتخاب مي كنند، اظهار 
ك��رد: نام ه��اي امیرعلي، محمد، علي، امیرحس��ین و 
ابوالفضل در بین نوزادان پس��ر و نام هاي فاطمه، زهرا، 
حلما، يس��نا و زينب در بین نوزادان دختر بیش��ترين 

فراواني را داشته اند. 
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