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   درخواست عضويت ايران 
در سازمان شانگهاي بررسي مي شود

دبيركل س��ازمان همكاري ش��انگهاي با بيان اينكه، هيچ ترديدي درمورد 
پيوس��تن ايران به اين س��ازمان ندارم، گفت: درخواست ايران به طور جدي در 
دست بررسي است.  به گزارش ايرنا از پايگاه خبري »پودروبني«، »رشيد عالم 
اف« افزود: مساله اصلي فقط درباره زمان عضويت و زمان اتخاذ تصميم سران 
كش��ورها در اين زمينه است.  دبيركل سازمان همكاري شانگهاي، اظهار كرد: 
اين س��ازمان برنامه يي براي افزايش اعضا ندارد، اما درخواس��ت ها را بررسي و 

با فراهم شدن شرايط الزم، گام هاي بعدي در اين زمينه برداشته مي شود. 
در اجالس ماه ژوئن س��ال 2016 س��ران كشورهاي عضو سازمان همكاري 
ش��انگهاي، در تاش��كند، عضويت هند و پاكس��تان در اين س��ازمان را بررسي 
كردند و امس��ال در جريان اجالس س��ران اين سازمان در آستانه، عضويت هر 
دو كش��ور پذيرفته شد.  دبيركل سازمان همكاري شانگهاي گفت: چند كشور 
ديگ��ر ازجمله افغانس��تان و ايران نيز درخواس��ت عضويت در اين س��ازمان را 
كردند و مساله اصلي در اين زمينه اتفاق آراي كشورهاي عضو است.  سازمان 
همكاري شانگهاي سازماني ميان دولتي است كه براي همكاري هاي چندجانبه 
امنيتي، اقتصادي و فرهنگي تش��كيل شده است.  اين سازمان در سال 2001 
توسط رهبران چين، روس��يه، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان و ازبكستان 
ب��ا هدف برقرار كردن موازن��ه در برابر نفوذ امريكا و ناتو در منطقه، پايه گذاري 
شد.  سازمان شانگهاي در حقيقت تركيب جديد سازمان »شانگهاي 5« است 
كه در س��ال 1996 تاس��يس ش��ده بود، ولي نام آن پس از عضويت ازبكستان 
به »س��ازمان همكاري شانگهاي« تغيير داده شد.  عالوه بر اعضاي اصلي، ابتدا 
مغولستان در سال 2004 و يك سال بعد ايران، پاكستان، هند و افغانستان در 
س��ال 2012 و پس از آن بالروس به عنوان عضو ناظر به سازمان ملحق شدند.  
نقش اين س��ازمان از زمان تاس��يس آن تاكنون در منطقه افزايش يافته و اين 
س��ازمان، برخالف سازمان پيمان آتالنتيك شمالي )ناتو( و پيمان ورشو سابق، 

هنوز يك معاهده دفاعي چندجانبه به شمار نمي رود. 

نيـاز اقتـصاد ايـران
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نويس��ندگان ب��راي تالي��ف يك اثر 
همه مشقت ها را ماه ها و سال ها تحمل 
مي كنند تا پس از به ثمر رس��يدن آن، 
عالوه بر سود معنوي، به منافع مالي هم 
دست يابند اما س��از ناكوك بازار چاپ 
و عرضه كت��اب، حكايت از اين دارد كه 
چ��رخ روزگار به نفع مولفان و ناش��ران 

نمي چرخد. 
ب��ا نگاه��ي گذرا ب��ه ب��ازار كتاب و 
نشستن پاي درد دل مولفان، به راحتي 
مي توان دريافت ك��ه اندوخته، دانش و 
تخيالت مولفان با بي مهري هاي فراواني 
روبه روس��ت و دس��تاني ب��ا ش��يطنت، 
بوس��تان س��بز كتاب و كتابخواني را به 

خزاني زرد تبديل كرده اند. 
كمبود س��رمايه و تازيانه مش��كالت 
معيش��تي بر شانه نويس��ندگان، تكثير 
غيرقانوني كتاب يا به عبارتي كپي كاري، 
خروج كتاب از س��بد خانوارها در كنار 
كمب��ود كت��اب فروش��ي ها و همچنين 
ناقص بودن اليح��ه حمايت از مالكيت 
فك��ري از جمل��ه نامهرباني هاي روزگار 
با مولفاني اس��ت كه مي خواهند نتيجه 
و تجربه س��ال ها تالش نويسندگي خود 
را در مع��رض خوانش عموم قرار دهند. 
مش��كالتي كه با حل نشدن آن، مي رود 
تا انگيزه و ذوق نوشتن را كاهش داده و 
فاصله كتابخواني در كشور را نسبت به 

سطح جهاني افزايش دهد. 

 برب�اد رفته هاي مولف�ان در بازار 
داغ سرقت ادبي

منفعت و سود كتاب، به همان اندازه 
كه براي دوره گردها و كاربران اينترنتي 
تضمين ش��ده است، انتش��ار غيرقانوني 
آن براي مولفان و ناش��ران ضرر و زيان 
بس��ياري دارد زي��را فرصت طلب��ان ب��ا 
كمترين هزينه مي توانند اثر نويسندگان 
را مورد بهره برداري قرار دهند، اثري كه 
ماه ها و سال ها از وقت نويسنده را گرفته 

تا خلق شود. 
ب��ر همي��ن اس��اس مي ت��وان گفت 
در بازار كتاب بيش��ترين ض��رر و زيان 
به نويس��نده، ناش��ر و كتابف��روش وارد 

مي شود به طوري كه در اين چرخه نبود 
قانون و نظارت صحيح دست افراد خارج 
از اين مجموعه را ب��راي بهره برداري از 
آثار مولفان بازگذاش��ته است. موضوعي 
كه »محمود آم��وزگار« رييس اتحاديه 
ناشران و كتابفروشان تهران و سخنگوي 
كارگ��روه مب��ارزه ب��ا چ��اپ و انتش��ار 
غيرقانوني كتاب در گفت وگو با رسانه ها 
به تكثي��ر غيرقانوني كتاب مولفان و در 
م��واردي تهديد آنان خب��ر داد و گفت: 
س��رقت ادبي ازجمل��ه جرايم خصوصي 
محس��وب مي ش��ود و نياز به ش��كايت 
ش��اكي خصوصي دارد و تعقيب پرونده 
در مراج��ع قضاي��ي منوط به ش��كايت 
ناش��ران متضرر از وقوع جرم است. اگر 
اين ناش��ران درخواست پيگيري داشته 
باشند ش��كايت به مراجع قضايي ارجاع 
مي ش��ود در غي��ر اين ص��ورت خير. به 
عنوان مثال پرونده ناش��ري كه عناوين 
كتاب هاي مختلف بيش از 40 ناش��ر را 
به صورت غيرقانوني چاپ و تكثير كرده 
در دست بررسي است و پس از بررسي 
كميس��يون و نتيجه يي كه از مستندات 
براي  تصميم گيري  مي ش��ود  استخراج 
پيگي��ري پرون��ده ب��ه عم��ل مي آيد و 
چنانچه تخلف مستعد پيگيري قضايي 
باشد مسلما به نهادهاي مربوطه ارجاع 

داده مي شود. 
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان 
همچنين درباره ميزان همراهي ناشران 
براي اقامه ش��كايت خصوصي در مورد 
پرونده ها گفت: به نظر مي رس��د جديت 
الزم در بين ناش��ران مالحظه نمي شود. 
البت��ه يك��ي از داليلش اين اس��ت كه 
بعض��ا به ما گزارش مي ش��ود ناش��راني 
كه اي��ن تخلفات را پيگي��ري مي كنند 
مورد تهدي��د قرار مي گيرند. از س��وي 
ديگر بس��ياري منتظر هستند تا ببينند 
اقداماتي ك��ه اين هم��ه از آن صحبت 
شده و مي شود به كجا انجاميده است. 

 صنع��ت نش��ر از س��ه عام��ل مهم 

نويسنده، ناشر و در نهايت توزيع كتاب 
تش��كيل شده اس��ت. بنابر آمارها، آنچه 
در كش��ور به صورت مطلوب وجود دارد 
دو عامل نخس��ت يعني ناشر و نويسنده 
است. نويسندگاني كه ارزش هاي جامعه 
و كاس��تي هاي آن را مي شناسند و روي 
آن كار مي كنند و ناش��راني كه به خوبي 
در زمينه كودك و نوجوان و بزرگس��ال 
فعال هس��تند. اما در اين ميان مشكلي 
كه مسووالن فرهنگي بارها به آن اشاره 
كرده اند و رهبر معظم انقالب هم بر آن 
تاكيد كرده اند، تاس��يس فروش��گاه هاي 
بزرگ كتاب و نمايش��گاه هاي دايمي در 
سراس��ر كشور اس��ت.  ايرنا در گزارشي 
افزود: در دسترس نبودن كتاب از عوامل 
موث��ر در كاهش عرضه و فروش كتاب و 
در نتيجه كم بودن سرانه مطالعه به شمار 
مي رود ت��ا آنجا كه دور بودن مس��افت 
دستيابي به كتاب، خواننده را از خواندن 
آن دلس��رد مي كند و مول��ف كتاب را از 

عدم فروش كتابش. 
در همين راستا، اعمال سياست هايي 
براي دسترس��ي آس��ان مردم به كتاب 
تبليغ��ات  كتابفروش��ي ها،  افزاي��ش  و 
مناسب، افزايش جاذبه و تكميل كردن 
كتابخانه هاي عمومي راهكار و مش��وقي 
براي فرهنگ س��ازي مطالعه و خلق آثار 
توسط مولفان است. مولفاني كه كمبود 
سرمايه و مش��كالت معيشتي، گريبان 
آن��ان را گرفت��ه و روزگار ب��ه س��ختي 

مي گذرانند. 
 مشخص شدن حقوق پديدآورندگان 
آث��ار در قوانين داخل��ي، حقوق مولف 
و معايب و محاس��ن پيوس��تن به قانون 
بين المللي كپي راي��ت، توجه به تنظيم 
اليحه قانون جامع حقوق مالكيت ادبي 
و هن��ري ش��امل آثار ش��فاهي، هنري، 
تجس��مي، موس��يقي و آث��اري مبتني 
ب��ر فرهن��گ عامه يا ب��ه عبارتي اليحه 
حمايت از مالكي��ت فكري را دوچندان 
ك��رده اس��ت.  مش��كالت قراردادهاي 

ح��وزه نش��ر هم مزي��د بر علت ش��ده 
اس��ت، قراردادهايي كه بين ناش��ران و 
نويس��ندگان به اسم قرارداد حق التاليف 
بس��ته مي ش��ود و در آن درص��دي از 
قيمت پش��ت جلد ب��ه مترجم يا مولف 
كتاب اختصاص پيدا مي كند. در برخي 
قراردادها نيز پرداخت پول به مترجم يا 
مولف منوط به فروش كتاب است و در 
برخي ديگر ناشر خود را موظف مي داند 
به محض اينكه كتاب از زير چاپ بيرون 
آمد، با مولف تسويه كند. اما در پاره يي 
موارد، با وج��ود ق��رارداد، در خصوص 
تعهد ناش��ر براي انتش��ار اثر مشكالتي 
ب��ه وجود مي آيد كه ني��از به يك قانون 

حمايتي محكم دارد. 
بر همين اس��اس، اليحه حمايت از 
مالكيت فكري مش��تمل بر سه مالكيت 
ادبي و هنري، حقوق مرتبط به مالكيت 
صنعتي و مالكيت علمي در سال 1393 
نوش��ته و ب��راي طي تش��ريفات قانوني 
تقديم مجلس ش��وراي اس��المي ش��د 
تاكن��ون در راهروه��اي پ��ر پيچ و خم 
مجلس مي چرخيد كه به تازگي »حسن 
نوروزي« س��خنگوي كميسيون قضايي 
و حقوقي مجلس ش��وراي اس��المي از 
بررسي اين اليحه در صحن كميسيون 
قضاي��ي و حقوق��ي مجل��س در آينده 
نزدي��ك خبر داد. به بي��ان وي هدف از 
بررسي اليحه، تعيين چارچوب ها براي 
دف��اع از حقوق مالكان فك��ري، ادبي و 

هنري است. 
مي��زان پيش��رفت فرهن��گ در هر 
جامع��ه بس��تگي تنگاتنگي ب��ه ميزان 
مطالعه فردي و برخورد مناسب افراد آن 
جامعه با كتاب و كتابخواني دارد. توجه 
به كتاب و توسعه و تعدد كتابخانه ها، در 
دسترس كردن كتاب ها در كتابخانه ها، 
ايجاد جاذبه در افراد جامعه به خصوص 
نس��ل جوان و نوج��وان، متعادل كردن 
هزينه كتاب و مهم تر از همه حمايت از 
حقوق مادي و معنوي مولفان، ناشران و 
پديدآورندگان كتاب مي تواند به كيفيت 
كتاب ه��ا و در نتيجه پيش��رفت جامعه 

كمك كند.

خبر سرمقاله

  مرز ميان خسران و سود كجاست 

سرعت تغيير اقتصاد نسبت به قبل بسيار بيشتر شده است. تصميماتي كه امروز به نظر 
درست مي آيد تا به مرحله اجرايي شدن درآيد، ممكن است از صرفه اقتصادي خارج شوند. 
اين مس��اله امروز در بخش هاي مختلفي از اقتصاد كشور قابل رويت است. چند سال پيش 
تب تند مراكز بزرگ تجاري و تفريحي در تهران ايجاد ش��د. چندين مجتمع بزرگ بدون 
توجه به ابعاد مختلف مانند وضعيت تجارت، حمل و نقل درون شهري و بسياري از موارد 
ديگر شكل گرفت و با وجود اينكه گفته مي شود ديگر مجوز براي ساخت اين مجتمع ها داده 
نمي شود چندين مجتمع در حال ساخت وجود دارند. جالب آنكه با گسترش فرهنگ فروش 
اينترنتي و كاهش هزينه هاي توزيع از اين طريق ش��اهد كاهش قيمت سرقفلي واحدهاي 
تجاري در مناطق اعيان نشين شهر هستيم. هزاران ميليارد تومان براي ايجاد مجتمع هايي 
هزينه شده است كه به احتمال زياد به هيچ وجه بازده مورد انتظار را برآورده نخواهند كرد، 
چرا كه بر اس��اس يك تفكر قديمي و بدون نگاه درس��ت به آينده اين مراكز ايجاد شده اند.  
در بخش هاي مختلفي شاهد همين موضوع هستيم. در يك زمينه خاص صنعتي چندين 
كارخانه ايجاد مي ش��ود در حالي كه اصوال توان مصرف داخلي به اندازه يي نبود كه تا اين 
اندازه روي آن س��رمايه گذاري ش��ود. رقابت منفي توليد كنندگان سيماني و اتفاقات چند 
سال قبل بازار ماكاروني نمونه هاي واضحي از همين موضوع است.  به طور كلي ايران براي 
توسعه صنعتي نياز به سرمايه گذاري بسيار بيشتري دارد اما يك مشكل اساسي اين است 
كه اصوال همين سرمايه محدود نيز به سمت فعاليت هايي كه به بيشترين بازدهي سرمايه 
منتهي مي شود، نمي رود. در حقيقت ما با اين مساله روبه رو هستيم كه تخصيص منابع براي 
س��رمايه گذاري نه فقط از س��وي بانك ها و منابع دولتي، بلكه حتي در بخش خصوصي نيز 
بهينه نيست. ديدگاه كالسيك علم اقتصاد به ما مي گويد كه اگر ورود و خروج سرمايه آزاد 
باش��د، سرمايه به س��مت باالترين بازدهي مي رود اما مشكل پيش فرض اين موضوع يعني 
بحث اطالعات كامل و يكسان است. اقتصاد ايران در شرايطي است كه اطالعات به هيچ وجه 
كامل نيس��ت و همين اطالعات ناقص نيز به صورت يكس��ان و مت��وازن در اختيار فعاالن 
اقتصادي قرار نمي گيرد به همين دليل امروز با خسرواني روبه رو هستيم كه صالح مملكت 
خويش را به درس��تي متوجه نمي ش��وند.  جالب آنكه خود دولت هم به اين مس��اله واقف 
است. روز گذشته جلسه معدني ها با رييس مجلس شوراي اسالمي و وزير صنعت، معدن و 
تجارت برگزار شد. صحبت هاي محمد شريعتمداري به خوبي گوشه يي از همين مشكل را 
آشكار مي كرد. شريعتمداري در اين جلسه گفت: »شرايط براي توسعه معدني مهيا نيست 
با اين حال اين وزارتخانه براي اجراي دستور مجلس و تعيين اولويت هاي معدني فهرستي 
تهيه كرده اس��ت كه اعتقاد داريم اين فهرس��ت بايد بر اساس سند آمايش سرزميني تهيه 
مي شد با اين حال بر اساس اطالعات ناقص خود تا حدودي فهرستي از اولويت ها تهيه شده 
است.« وي همچنين به ماجراي سرمايه گذاري در فوالد اشاره داشت كه به دليل اطالعات 
ناقص در مكان هايي اش��تباه طرح هاي فوالدي ايجاد شده اند. در حقيقت اطالعات ناقص و 
تصميم گيري بر اساس همين اطالعات اندك حتي صداي وزير صنعت، معدن و تجارت را نيز 
درآورده است.  اما سوال اصلي اين است كه اصوال وظيفه دولت در قبال اين پديده چيست؟ 
آيا دولت بايد اجازه دهد كه بنا به اصول اقتصاد آزاد، هر فرد آزادانه سرمايه گذاري كند كه 
در اين صورت منابع كشور به هدر مي رود. آيا دولت بايد در تصميم گيري هاي فعاالن بخش 
خصوصي دخالت كند كه در اين صورت نيز اصل آزادي اقتصادي زير سوال رفته است. در 
چنين شرايطي وظيفه دولت چيست؟ در اين خصوص دولت مي تواند، دو دسته از اقدامات 
را به صورت همزمان انجام دهد. اول بحث شفاف سازي اطالعات براي فعاالن اقتصادي است. 
با وجود تمام فش��ارها و مباحث صورت گرفته هنوز هم نظام آماري كش��ور و گزارش هايي 
كه تهيه مي ش��ود در خدمت فعاالن اقتصادي به ويژه توليدكنندگان نيست و بيشتر جنبه 
آكادميك و تا حدي سياست گذاري دولتي دارد. در اين ميان ضعف در توليد آمار در نهادهاي 
بخش خصوصي مانند اتاق بازرگاني با وجود تقويت بخش آمار اتاق ايران هنوز مشهود است.  
بحث بعدي لزوم دخالت دولت در سر منشا ايجاد كسب و كار است. هرچند دخالت دولت 
در فعاليت اقتصادي تبعاتي دارد اما اگر دولت از ابتداي فعاليت و در موافقت هاي اصولي و 
مجوزهاي اوليه طرح هاي باالدستي مانند آمايش سرزمين را در نظر بگيرد طبيعتا وضعيت 
توليدكنندگان بهبود خواهد يافت. امروز ما با توليدكنندگان زيادي روبه رو هستيم كه زماني 
فعاليت آنها براي چند س��ال موفق بوده اس��ت اما به دليل نداشتن ديد بلندمدت امروز در 
مرحله زيان به سر مي برند و دولت به نام حمايت از توليد و ترس از افزايش بيكاري مجبور به 
حمايت از آنهاست. در حقيقت ورود و خروج آزاد از بازار دو روي يك سكه هستند و زماني 
كه خروج از بازار با مش��كالتي همراه اس��ت طبيعتا بايد در ورود به بازار هم ساز و كارهاي 

مناسبي را در نظر گرفت. 
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بانك مركزي دستورالعمل وصول مطالبات ارزي آتي  را صادر كرد

»سفته«وثيقهتعهداتارزي
صفحه4

رييس سازمان انرژي اتمي :

برجامبههمبخورد
آنهاراحيرتزدهميكنيم

صفحه2

اقتصاد   اجتماعي

 چراغ سبز براي تكثير
» تيالپيا« د  ر تمام كشور
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سامانهپيامكيروزنامهتعادل
بهشماره30005320دردسترسشماست

مخاطب�ان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيش�نهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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س��رعت تغيير اقتصاد نس��بت به قبل بس��يار 
بيش��تر ش��ده اس��ت. تصميماتي كه امروز به نظر 
درس��ت مي آيد تا به مرحله اجرايي ش��دن درآيد، 
ممكن اس��ت از صرفه اقتصادي خارج ش��وند. اين 
مس��اله ام��روز در بخش هاي مختلف��ي از اقتصاد 
كشور قابل رويت اس��ت. چند سال پيش تب تند 
مراكز بزرگ تجاري و تفريحي در تهران ايجاد شد. 
چندين مجتمع بزرگ بدون توجه به ابعاد مختلف 
مانند وضعيت تجارت، حمل و نقل درون ش��هري 
و بس��ياري از موارد ديگر ش��كل گرفت و با وجود 
اينكه گفته مي ش��ود ديگر مجوز براي ساخت اين 
مجتمع ها داده نمي ش��ود چندين مجتمع در حال 

ساخت وجود دارند...

گروه اقتصاد كالن  
 باال رفتن سرعت رشد نقدينگي همراه با تشنگي 
پول��ي بنگاه هاي توليدي در س��ال هاي اخير موجب 
طرح پرسش هايي در زمينه ارتباط بين بخش واقعي 
و پولي اقتصاد ش��ده اس��ت؛ در س��ال 1395 سود 
ش��ركت ها 100 هزار ميليارد تومان و در مقابل نرخ 
سود پرداختي در بازار رسمي پول 200 هزار ميليارد 
تومان بوده است. يعني عايدي ناشي از پول دو برابر 
عايدي توليد در بخش واقعي بوده است. اگر بازار غير 
رسمي را هم اضافه كنيد مشكل ريشه دارتر مي شود. 
س��ود پرداختي به پول معادل دستمزد 11 ميليون 
نفر نيروي كار )با حداقل دس��تمزد( اس��ت. س��ود 
مزبور 14درصد GDP ايران را تشكيل مي دهد كه 
بزرگ تر از بخش كشاورزي و حتي صنعت در برخي 

سال ها است ...

 مرز ميان خسران 
و سود كجاست

 نهادهاي پولي چه ارتباطي 
با بخش واقعي اقتصاد دارند

سرمقاله

گزارش

همينصفحه

صفحه9

صنعت، معدن و تجارت
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 هشدار نسبت به 
جنگ رقابتي بنگاه ها 

»پديده فساد اقتصادي در ايران« طي روزهاي اخير 
به يك محور مهم در سخنراني متوليان بخش دولتي و 
خصوصي تبديل شده است. به طوري كه پارلمان بخش 
خصوصي، در نشست روز گذشته خود، گسترش فساد 
در اقتصاد ايران را مورد ارزيابي قرار داده و س��عي آنها 
ب��ر اين بود تا ب��راي برون رفت از اي��ن وضعيت بغرنج 
اقتصادي يك نس��خه راهگش��ا ارائه دهند. از طرفي، 
صاحب نظ��ران بر اين باورند كه فس��اد اقتصادي يكي 
از زمينه هايي اس��ت كه كاهش شاخص هاي مولفه يي 
كس��ب و كار در ايران را موجب ش��ده است. از اين رو 
ب��ه گفته آنه��ا، راه مبارزه با اين پديده ش��وم، »ايجاد 
بانك هاي جامع اطالعاتي و سيستم هاي قوي و كارآمد 
نظارتي« اس��ت كه بايد مورد توجه نهادهاي مسوول 
قرار گيرد. البته برخي فعاالن اقتصادي در نشست روز 
گذش��ته هيات نمايندگان اتاق ايران، بخش خصوصي 
را متهم رديف اول كم كاري در زمينه مبارزه با فس��اد 
معرف��ي كردند. اما رييس پارلمان بخش خصوصي در 
پاسخ به اين انتقاد اعضا عنوان كرد كه بخش خصوصي 

متولي مبارزه با فساد اقتصادي نيست...

 فراز جبلي   

 فراز جبلي   
مشاور سردبير

سركشي بازار در برابر مولفان

مجلس  اقتصادي  كميس��يون  عضو 
گف��ت: پيش ف��روش خودرو تنه��ا بايد 
توس��ط نمايندگي هاي مج��از خودرو و 

مورد تاييد اصناف صورت بگيرد. 
در  الرگان��ي  موس��وي  س��يدناصر 
گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت درباره 
فعاليت نمايندگي هاي غيرمجاز خودرو 
در كش��ور، گف��ت: به هيچ وج��ه نبايد 
نمايندگي ه��اي غيرمجاز خ��ودرو وارد 
چرخ��ه تبادالت تجاري خودرو ش��وند 
زيرا س��رمايه مالي مردم با اين اوصاف 

در دسترس سودجويان قرار مي گيرد. 
مجلس  اقتصادي  كميس��يون  عضو 
ك��رد:  تصري��ح  اس��المي،  ش��وراي 
پيش فروش خ��ودرو تنها بايد توس��ط 
نمايندگي ه��اي مج��از و م��ورد تاييد 
اصن��اف صورت بگيرد تا مانع ورود بازار 

خودرو به وضعيت بحراني شد. 
در  فالورج��ان  م��ردم  نماين��ده 
مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه 
از  پيش ف��روش خ��ودرو در بس��ياري 
ش��هرهاي كش��ور در جري��ان اس��ت، 

تصريح ك��رد: نمايندگي هاي خودرو با 
تابلوهاي قانوني متقاضيان را تش��ويق 
به پيش خريد خودرو مي كنند بنابراين 
دس��تگاه هاي نظارت��ي بايد ب��ا نظارت 
ويژه عملك��رد نمايندگي ه��اي خودرو 
را رصد كنن��د تا تنه��ا نمايندگي هاي 
به پيش فروش خ��ودرو اقدام كنند كه 

داراي مجوز هاي قانوني هستند. 
داد  اج��ازه  نباي��د  داد:  ادام��ه  وي 
نمايندگي هاي غيرمجاز خودرو با ورود 
ب��ه چرخ��ه پيش فروش خ��ودرو مردم 

را فري��ب دهند بنابراين دس��تگاه هاي 
نظارتي باي��د از پيش فروش خودرو در 
نمايندگ��ي غيرمجاز جلوگيري كنند تا 
مردم با آگاه��ي از تضمين ارائه خودرو 
توس��ط نمايندگي  هاي مج��از اقدام به 
سفارش خودرو كنند.   عضو كميسيون 
اقتص��ادي مجل��س، ي��ادآور ش��د: اگر 
نمايندگي ه��اي غيرمجاز خ��ودرو وارد 
بايد  چرخه پيش فروش خودرو ش��وند 
ش��اهد تكرار بحران موسس��ات مالي و 

اعتباري درصنعت خودرو نيز باشيم. 

بحران موسسات مالي و اعتباري در نمايندگي هاي خودرو تكرار نشود



 تكذيب يك خبر از محتواي جلسه سران قوا
مع��اون ارتباطات و اطالع رس��اني د فت��ر رييس جمهور 
اظهارات يكي از نمايند گان مجلس د رباره محتواي جلس��ه 
اخير س��ران قوا را تكذيب كرد . پرويز اسماعيلي د ر اظهارات 
يكي از نمايند گان مجلس مبني بر »بررسي ايجاد  تعييرات 
د ر س��اختار د ولت د ر جلسه اخير سران قوا و توافق ضمني 
روي آن« گفت: د ر جلس��ه اخير سران محترم سه قوه هيچ 
بحثي د ر خصوص تغييرات د ر ساختار د ولت مطرح نشد ه و 
اد عاهاي بيان شد ه د ر اين زمينه نيز صحت ند ارد . وي افزود : 
د ر جلسات روساي قوا مهم ترين مسائل كشور و اولويت هاي 
كالن و مرتب��ط بي��ن قوا ب��راي تصميم گيري س��ريع تر و 
هماهنگي بيشتر د ر مسير اجراي برنامه ها و خد مت به مرد م 

مورد  بحث قرار مي گيرد . 
 اروپ�ا فري�ب امريكا را نمي خ�ورد  -ايرنا|  عضو 
كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس گفت: 
اروپايي ه��ا بارها اعالم كرد ه اند  كه خواس��تار حفظ برجام و 
افزايش همكاري ها با ايران هستند ، آنان د يگر فريب امريكا 
را نمي خورن��د . مرتضي صفاري نطنزي د يروز گفت: اتحاد يه 
اروپ��ا از قد يم ارتباطات س��نتي و خوبي با اي��ران د ارد  كه 
اين ارتباطات به چند  قرن گذش��ته ب��از مي گرد د ، از اين رو 
عالقه مند ي از طرف كش��ورهاي اروپاي��ي به ارتباط با ايران 
جد ي��د  و تازه نيس��ت. نمايند ه نطنز ياد آور ش��د : امريكا به 
د نبال بر هم زد ن برجام اس��ت، از اين رو تالش مي كند  كه 
كشورهاي اروپايي را نيز با خود  همراه كند  ولي به د ليل عد م 

همراهي اروپايي ها موفق نشد ه است. 
 تفاهمنامه همكاري هاي امنيتي انتظامي ايران و 
اتريش نهايي شد -سايت وزارت كشور|  متن ياد د اشت 
تفاهمنامه همكاري هاي امنيتي و انتظامي ايران و اتريش با 
حضور مد يركل امنيتي وزارت كشور جمهوري اسالمي ايران 
نهايي شد . اين سند  د ر جريان سفر جواد  زرين كاله مد يركل 
امنيتي وزارت كش��ور به اتري��ش مورد  توافق نهايي طرفين 
قرار گرفت. قرار است، اين ياد د اشت تفاهم به زود ي از سوي 

وزيران كشور ايران و اتريش امضا و اجرايي شود . 
 نبايد  از تعطيلي رس�انه ها خوشحال شد ، حتي 
اگر كيهان باش�د -تعاد ل| يكي از نمايند گان اصالح طلب 
مجل��س د هم با اش��اره به توقيف روزنام��ه »كيهان« تاكيد  
كرد  كه از اين بابت ناخرس��ند  بود ه و نبايد  از تعطيلي هيچ 
رس��انه يي خوشحال ش��د . محمود  صاد قي عضو فراكسيون 
اميد  د ر ياد د اشتي كه د ر توييتر منتشر شد ، نوشت: »كيهان 
تاكنون بارها به اينجانب هتاكي و اهانت كرد ه، باوجود  اين از 
تعطيلي اش خوشحال نشد م؛ از تعطيلي هيچ رسانه يي نبايد  
استقبال كرد ، حتي اگر كيهان باشد ، حتي اگر د و روز باشد .«
 عد م پخش تصوير برخي ش�خصيت ها موجب 
ريزش مخاطبان رس�انه ملي مي شود -ايلنا| يك فعال 
سياسي اصالح طلب تاكيد  كرد : رسانه ملي بايد  افتخار كند  
ك��ه برخي چهره ها را نش��ان د هد ، با اي��ن كار آنان مرد م را 
كه محروم نمي كند  خود ش��ان را مح��روم مي كند ، مرد م به 
عكس ها و فيلم ها د سترس��ي د ارند  اين قبيل كارها موجب 
ريزش مخاطب رس��انه ملي مي شود . مرتضي حاجي د رباره 
حضور اش��خاصي مانند  سيد  حس��ن خميني و ناطق نوري 
پش��ت تريبون نماز جمعه گفت: حض��ور اين افراد  حتما به 

رونق نماز جمعه كمك مي كند . 
 راه ح�ل موض�وع س�پنتا د ر مجمع تش�خيص 
مصلحت اس�ت-ايلنا| د ستيار ويژه رييس جمهور د ر امور 
حقوق شهروند ي گفت: انتظار د اريم، موضوع عضو زرتشتي 
ش��وراي ش��هر يزد  د ر مجموعه نهاد  هاي ذي ربط حل شود . 
شهيند خت موالورد ي د رباره موضوع سپنتا نيكنام گفت: د ر 
ش��رايطي كه منطقه ما د رگير مسائل زياد ي است و شرايط 
منطقه يي مانند  بش��كه باروت مي ماند ، نيازمند  يك انسجام 
و همبس��تگي ملي هس��تيم بايد  د يد  اين نظرات تا چه حد  
اي��ن امر را محق��ق مي كند . د ر اين چارچ��وب انتظار د اريم 
اين موضوع د ر مجموعه نهاد  هاي ذي ربط حل ش��ود . بايد  با 
اين مساله مواجهه اصولي د اشته باشيم كه اين گونه رويه ها 

فراگير نشود . 
 تش�كيل كميته اي براي بررس�ي نق�اط قوت و 
ضعف س�فر هاي استاني–باش�گاه خبرنگاران| رييس 
د فتر رييس جمهور از تش��كيل كميته يي براي بررسي نقاط 
قوت و ضعف س��فرهاي اس��تاني د ولت يازد ه��م خبر د اد . 
محمود  واعظي د رباره س��فرهاي اس��تاني رييس جمهور د ر 
د ول��ت د وازد هم اظهار كرد : اين كميته بررس��ي هاي الزم را 
انجام د اد ه و به پيش��رفت خوبي هم رس��يد ه، لذا قرار است 
جمع بند ي حاصل شد ه را به رييس جمهور ارائه كند . واعظي 
همچنين د رب��اره حذف معاونت اجرايي رياس��ت جمهوري 
گفت: د ر جلس��ه هيات د ولت مقرر ش��د ، بخشي از وظايف 
معاونت اجرايي د ر وزارتخانه ها تقسيم شود  تا آنها انجام اين 

امور را بر عهد ه گيرند . 
 كنس�رتي د ر مش�هد  لغو نش�د ه اس�ت-ايلنا| 
فرماند ار مش��هد  گفت: كنسرتي د ر مشهد  لغو نشد ه به اين 
معني كه اساسا براي هيچ كنسرتي مجوز صاد ر نشد ه است. 
محمد رحيم نوروزيان متذكر شد : بايد  اجازه د هيم د ر فضاي 
آرام اين مسائل حل شود . د ر شوراي فرهنگي عمومي استان 
خراس��ان رضوي صحبت شد ه كه اين شرايط بررسي شود . 
اتفاقا د ر مشهد  آقاي علم الهد ي بسيار بحث مبسوط و خوبي 
د ر اي��ن خصوص د اش��تند  و گفتند  بر مبن��اي فقهي هيچ 
مخالفتي با اصل موسيقي ند اريم و اگر حرفي گفته مي شود ، 

منظور شرايط و فضاي حاشيه يي كنسرت هاست. 
 واكنش وزي�ر ارتباطات به حضور احمد  خاتمي 
د ر توييتر -تعاد ل| محم��د  آذري جهرمي وزير ارتباطات 
د ولت د وازد هم د ر صفحه توييتر خود  به حضور احمد  خاتمي 
د ر توييتر واكنش نشان د اد .  آذري جهرمي د ر صفحه توييتر 
خ��ود  به حضور احمد  خاتمي د ر توييتر واكنش نش��ان د اد  
و نوش��ت: خبر اعالم حضور علم��ا و ائمه محترم جمعه د ر 
شبكه هاي اجتماعي مي تواند  به گشايش فصل جد يد ي د ر 

اين عرصه كمك كند . 
 نتيج�ه تحقي�ق و تفح�ص از صن�د وق ذخيره 
فرهنگيان د ر صحن علني -ايرنا|  سخنگوي كميسيون 
آم��وزش و تحقيقات مجلس د هم گف��ت: نتيجه تحقيق و 
تفحص از صن��د وق ذخيره فرهنگيان ب��ه زود ي د ر صحن 
علني مجلس مطرح مي ش��ود . ميرحمايت مي��رزاد ه د يروز 
اظهار د اش��ت: هيات تحقيق و تفح��ص از صند وق ذخيره 
فرهنگيان اقد امات خود  د ر اين رابطه را به پايان رس��اند ه و 
گزارش اين هيات با برگزاري جلسات مختلف د ر كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس اكنون د ر حال بررسي است. وي 
اد ام��ه د اد : با اتمام گزارش هي��ات تحقيق و تفحص به اين 
كميسيون و شنيد ن صحبت ها و نظرات افراد ي كه نامشان 
د ر اين گزارش آمد ه اس��ت، كميسيون آموزش و تحقيقات 
جمع بند ي و اظهارنظر خود  د رباره صند وق ذخيره فرهنگيان 

را به صحن علني مجلس ارائه مي د هد . 
 د الر سعود ي ها د هان سازمان هاي بين المللي را 
د وخته اس�ت-فارس| عضو شوراي مركزي حزب موتلفه 
اسالمي با اشاره به سكوت مجامع بين المللي د رباره بازد اشت 
و گروگانگيري نخست وزير لبنان گفت: د الر سعود ي ها د هان 
سازمان هاي بين المللي را نيز د وخته است. حميد رضا ترقي 
د رباره استعفاي حريري نخست وزير لبنان د ر عربستان اظهار 
د اشت: د و طرح پس��اد اعش يعني كرد ستان عراق و تجزيه 
آن گام بعد ي غربي ها به وسيله عوامل خود  د ر منطقه براي 

بي ثبات سازي و ضربه به مقاومت بود . 

روي موج خبر

رييس سازمان انرژي اتمي در مراسم گراميداشت پنجاهمين سالگرد فعاليت رآكتور تحقيقاتي تهران:

برجامبههمبخورد،آنهاراحيرتزدهميكنيم
ساخت دو نيروگاه با سرمايه گذاري 10 ميليارد دالري

گروه ايران|
ه��ر چن��د  امري��كاي م��د ل ترامپ ت��الش مي كند  
ت��ا با اس��تفاد ه از تم��ام ابزاره��اي سياس��ي، امنيتي و 
د يپلماسي اش، برجام را از د ستوركار نظام بين الملل خارج 
كند  اما واقعيات ميد اني نشان مي د هد  كه راهبرد  منطقي 
ايران د ر مواجهه با حاشيه سازي هاي امريكا توانسته ابتكار 
عمل را د ر اين زمينه از د س��تان امريكا خارج و براساس 

منافع كالن خود  تنظيم كند . 
 عد م همراهي كشورهاي موثر اروپايي، چين و روسيه 
با ترامپ و تالش��ي كه اين كشورها براي حفظ اين سند  
تاثيرگذار بين المللي نشان مي د هند ، گوياي اين واقعيت 
روشن اس��ت كه مرد ان د يپلماس��ي ايران توانسته اند  از 
ش��كاف ميان امريكا و اروپا به نفع منافع ملي كشورمان 

بهره برد اري كنند . 
روز گذشته نيز رييس سازمان انرژي اتمي كشورمان 
با اش��اره به راهبرد ه��اي متنوع ايران ب��راي مواجهه با 
س��نگ اند ازي هاي ترامپ تاكيد  كرد  ك��ه د ر صورت به 
بن بست رس��يد ن برجام، ايران بر هم زنند گان برجام را 
با شگفتي مواجه مي كند . اشاره علي اكبر صالحي احتماال 
متوجه پيش��رفت هاي علمي اي��ران د ر ح��وزه فناوري 
هس��ته يي و گام هاي بلند ي است كه د انشمند ان ايراني 
د ر بخش هاي مختلف اين د انش كاربرد ي برد اش��ته اند .  
رييس سازمان انرژي اتمي ايران همچنين بر مفيد  بود ن 
برجام براي هم��ه طرف ها تاكيد  كرد  و گفت: اميد واريم 
اي��ن اتفاق)خروج از برجام توس��ط د يگران( پيش نيايد  
ولي اگر برجام به هم بخورد  ما آنها را حيرت زد ه خواهيم 
كرد . صالحي با بازخواني مسيري كه ايران براي د ستيابي 
به اين د انش پيمود ه اس��ت، جايگاه امروز كش��ورمان د ر 
اي��ن زمين��ه را مهم ارزياب��ي كرد  و ب��ا قد رد اني از همه 
د س��ت اند ركاران د انش هسته يي آيند ه يي روشن را براي 

اين حوزه د ر كشورمان پيش بيني كرد . 

 قد م هاي بلند  ايران د ر د انش هسته اي
علي اكبر صالحي د ر مراس��م گراميد اشت پنجاهمين 
سالگرد  فعاليت رآكتور تحقيقاتي تهران كه د ر سالن د كتر 
حس��ابي اين سازمان برگزار ش��د  ضمن تقد ير از اساتيد  
د انشگاهي د ر حوزه صنعت هس��ته يي گفت: ما د رحال 
حاضر د ر امر راد يود اروها قد م هاي بلند ي را برمي د اريم و 

مسووالن به خوبي كار را پيش مي برند . 
ب��ه گزارش»تع��اد ل« به نقل از پايگاه اطالع رس��اني 
سازمان انرژي اتمي، وي افزود : خوشبختانه د ر بحث جي 
 ام پي كار ساختماني و طراحي ها آغاز شد ه است. اين كار، 
كار بزرگي است و قريب به 60 ميليون يورو هزينه د ارد  
كه اميد واريم د ر 4س��ال آيند ه تكميل شود  تا بتوانيم د ر 
عرصه راد يود ارو و د ر چارچوب)جي ام پي( د ر غرب آس��يا 

حرفي براي گفتن د اشته باش��يم. رييس سازمان انرژي 
اتمي د ر بخش��ي د يگر از سخنانش به امضاي پيمان ان 
پي تي توسط ايران اشاره كرد  و افزود : پس از مرور روند  
تحول علوم و فناوري هسته يي، متوجه شد م براي اينكه 
وارد  عرصه فناوري هسته يي شويم با فشار امريكا بايد  ان 
پ��ي تي را امضا مي كرد يم؛ با اين وجود  مس��ووالن وقت 

سازمان بسيار هوشمند انه حركت كرد ه بود ند . 
وي اد ام��ه د اد : آنها نه فقط س��اخت نيروگاه و تامين 
نيازهاي آن بلكه همه صنعت هسته يي را د ر نظر گرفته 
بود ند . صالحي افزود : پيش بيني شد ه بود  تا اگر نيروگاهي 
خريد اري مي ش��ود ، نيروي انس��اني الزم و د يگر الزامات 
ازجمله سوخت آن را نيز تامين كنند  تا د ر ارتباط با اد امه 
حيات نيروگاه، اگر نگويم خود كفا، خود اتكا باشيم. وي با 
تقد ير از پيش بيني هاي انجام شد ه، اضافه كرد : نمي توان 
نيروگاه د اش��ت و ميليارد ها د الر س��رمايه گذاري كرد  و 

نسبت به سوخت آن بي توجه بود . 

 فرآيند  اكتشاف د ر سازمان
رييس س��ازمان انرژي اتم��ي با تقد ير از اس��اتيد  
صنعت هسته يي ياد آور ش��د : بند ه افتخار مي كنم كه 
اين توفيق را يافته ايم كه ميراث د ار اين عزيزان باشيم. 

حد اقل كاري كه انجام مي د هيم، اين اس��ت كه بايد  رو 
به جلو حركت كنيم و به عقب برنگرد يم و خش��تي بر 
خشت هايي كه پيشكسوتان روي هم گذاشته اند ، قرار 
د هيم. وي سپس به موضوع فرآيند  اكتشاف د ر سازمان 
نيز اش��اره كرد  و گفت: از س��ال 88 كه افتخار حضور 
د ر س��ازمان را پيد ا كرد م با اجازه يي كه از مقام معظم 
رهبري گرفتيم، توانستيم جست وجوي هوايي را انجام 

د هيم و امكاناتي را از خارج وارد  كنيم. 
صالحي اد ام��ه د اد : االن قريب ب��ه 73تا 74د رصد  
برد اشت هوايي از خاك ايران انجام شد ه است. اين رقم 
با نس��بت 20د رصد ي كه حد اكثر قبل از انقالب انجام 
ش��د ه بود ، قابل مقايسه نيست. وي به مقايسه شرايط 
پيش��ين با وضعيت امروز كشور د ر اين حوزه پرد اخت 
و گفت: قبال د ر ش��رايطي بود يم كه اگر مي خواس��تيم 
كاري انجام د هيم الجرم بايد  س��ريع انجام مي د اد يم و 
خيلي زمان ند اش��تيم. االن زماني است كه مي توانيم 
به صورت منطقي جل��و برويم. معاون رييس جمهوري 
اد ام��ه د اد : ب��ه عنوان مث��ال د ر زمينه س��انتريفيوژ از 
ابت��د اي خلق فك��ر يك س��انتريفيوژ جد يد  ت��ا زمان 
تولي��د  آن به 8 س��ال زمان نياز اس��ت و ما هم همين 
مس��ير را طي مي كنيم و خوش��بختانه توفيق زياد ي 

هم نصيبمان شد ه اس��ت. رييس سازمان انرژي اتمي 
گفت: د رحال حاضر با چين و كشورهاي د يگر مذاكره 
مي كنيم. البته اين كشورها شرايطي مثل پيوستن به 
يك سري كنوانس��يون ها، ايمني و... د ارند  و ما خيلي 
ش��تابي براي پيوستن به كنوانس��يون هاي بين المللي 
ند اريم لذا ب��ا تامل جلو مي رويم. صالحي به س��اخت 
د و نيروگاه با س��رمايه گذاري 10ميليارد  د الري اش��اره 
كرد  و گفت: به خاطر شرايط آب و هوايي نيروگاه هاي 
ب��زرگ را بايد  د ر جنوب يا د ر ش��مال ايجاد  كنيم ولي 
نيروگاه هاي كوچك را مي توانيم د ر محل مصرف ايجاد  
كنيم. وي س��پس به افكار عموم��ي و ذهنيتي كه د ر 
آنها از انرژي هس��ته يي وجود  د ارد ، اشاره كرد  و افزود : 
متاس��فانه تصور اذهان عمومي از انرژي هسته يي غالبا 
موضوعاتي نظير سانتريفيوژ و غني سازي است د رحالي 
كه صنعت هسته يي كاربرد هاي د يگري د ر كشاورزي، 
صنعت و س��المت نيز د ارد . معاون رييس جمهوري با 
اشاره به احد اث بيمارستان هس��ته يي د ر كشور اد امه 
د اد : 95د رصد  از كارهاي قرارد اد ي آن به اتمام رسيد ه و 
تنها بخش مربوط به ضمانت بانكي آن با كشور اتريش 
باقي ماند ه كه د رحال انجام آن هستيم. ان شااهلل شاهد  

بيمارستاني مد رن د ر غرب آسيا خواهيم بود . 

 واقع گرايي د ر مذاكرات
صالح��ي به مذاكرات هس��ته يي نيز اش��اره كرد  و 
گفت: با توج��ه به اينكه د ر موضوع هس��ته يي طرف 
مقابل ممكن بود  عهد ش��كني كند ، پيش بيني هايي را 
براي برگشت پذيري كرد ه بود يم. ما با خوش باوري د ر 

مذاكره شركت نكرد ه بود يم. 
وي برج��ام را براي همه طرف ها مفيد  د انس��ت و 
تاكيد  كرد : اين برنامه براي ما، براي جامعه بين المللي 
و هم براي استحكام بخشيد ن به ان پي تي مهم است. 
رييس سازمان انرژي اتمي افزود : اگر برجام به هم 
بخورد  هيچ كنوانس��يوني نمي تواند  از اس��تحكام الزم 
برخورد ار باش��د . اميد واريم اين اتفاق پيش نيايد . ولي 
اگر برجام به هم بخ��ورد  ما آنها را حيرت زد ه خواهيم 
كرد . صالحي به چالش صنعت هس��ته يي د ر سال 88 
اش��اره كرد  و گفت: وقتي براي نخس��تين بار عهد ه د ار 
مسووليت د ر سازمان شد م، سوخت رآكتور رو به اتمام 
بود . آقاي آقازاد ه نامه يي به آقاي البراد عي نوشته بود ند  
ك��ه ما 20د رصد مان د رحال اتمام اس��ت بفرماييد  كه 
آرژانتين يا هر كش��ور د يگري مانند  گذشته آن را د ر 
اختيار ايران بگذارند . وي اد امه د اد : بند ه كه به سازمان 
آم��د م آن نامه را پيگيري ك��رد م. چون مد تي د ر وين 
بود م با آقاي البراد عي هم روابطي د اش��تم، ايشان نامه 
آق��اي آقازاد ه را نش��ان د اد  و گفت ش��ما كه پيگيري 
مي كنيد ، اين  بار براي تحويل س��وخت 20د رصد  هم 

شرايط گذاشته اند . 
مع��اون رييس جمه��وري اضاف��ه ك��رد : نامه ي��ي 
غيررس��مي توس��ط امريكا و روسيه نوش��ته شد ه بود  
ك��ه اعالم كرد ه بود ند ، حاضري��م 20د رصد  را د ر قبال 
پذي��رش ش��روطي تامين كنيم، من ه��م گفتم هيچ 
د ليلي ند ارد  كه ما آن ش��روط را بپذيريم. اين شروط 
حاكميت ملي ما را زير س��وال مي برد . رآكتور ما براي 
توليد  راد يود ارو اس��ت و قبال هم سوخت 20د رصد  را 
گرفت��ه بود يم. وي اد ام��ه د اد : زماني كه من از مذاكره 
با آقاي البراد عي بازگشتم به رييس جمهور وقت گفتم 
اينها به ما 20د رص��د  را نخواهند  د اد ، اجازه بد هيد  ما 
كار را شروع كنيم. بند ه به گونه يي كار را آغاز مي كنم 
كه نه با مقررات بين المللي د ر تعارض باش��يم و نه سر 
و صد ا مي كنيم ول��ي كار را آغاز مي كنيم. صالحي به 
نقش شهيد  شهرياري د ر پيش��برد  اين موضوع اشاره 
و گفت: د كتر ش��هرياري عزيز بخشي از محاسبات را 
عه��د ه د ار بود ند  و افراد ي را ني��ز تربيت كرد ند . به اين 
ترتيب مقد مات 20د رصد  را فراهم كرد يم و د و س��اله 

توانستيم 20د رصد  را زير صفر تامين كنيم. 
د ر پايان اين مراسم از پيشكسوتان و نخبگان عرصه 

رآكتور تحقيقاتي تقد ير شد . 
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ايران2

چهرهها

 كم��ال خ��رازي ريي��س ش��وراي 
راهبرد ي روابط خارجي د ر جريان سفر 
ب��ه اتريش د ر گفت وگو با ي��ك روزنامه 
اتريشي تاكيد  كرد : توافق هسته يي نشان 
د اد  كه امريكايي ها قابل اعتماد  نيستند . 

به گزارش ايرنا، خرازي د ر حاشيه اين 
سفر د ر گفت وگويي با روزنامه وينر زايتونگ 
تاكيد  كرد : توافق هس��ته يي نشان د اد  كه 
ايران آماد ه مذاكره اس��ت و به تعهد ات خود  پايبند  است. اما اين توافق 
د ر عين حال يك مساله د يگر را نيز روشن كرد  و آن اينكه امريكايي ها 
قابل اعتماد  نيس��تند  و با آنها نمي توان مذاكره كرد . امريكايي ها توافق 
هس��ته يي را زير پا گذش��ته و اعتبار خود  را از د ست د اد ند . تحريم هاي 
جد يد  هم نقض توافق هستند . وي با اشاره به حمايت هاي رهبر معظم 
انقالب از مذاكرات هسته يي گفت: معظم له د ر عين حال هشد ار د اد ه اند  
كه نظرات د يگران بر ما تحميل نش��ود  اگر به خاطر حمايت هاي ايشان 
نبود  ما امروز د ر اين مرحله نبود يم. خرازي د ر پاسخ به اين پرسش كه 
توييت هاي ظريف يا تيترهاي روزنامه كيهان را بايد  سياس��ت خارجي 
ايران د رنظر گرفت، گفت: البته كه خط مش��ي سياس��ت خارجي ايران 
آن چيزي اس��ت كه وزير امور خارجه مي گويد ؛ د ر هر كشوري رسانه ها 
مي توانند  خط مشي جد اگانه يي نسبت به د ولت د اشته باشند  اين مساله 
د ر غرب هم وجود  د ارد . وي اظهار كرد : اجازه د هيد  آشكارا بگويم كه ما 
مايل به بهبود  روابط با عربستان هستيم، ما هيچ پيش شرطي ند اريم. جز 

اينكه اين روابط بايد  براساس احترام و د ر شرايط برابر باشد . 

 برجام نشان داد كه امريكايي ها 
قابل اعتماد نيستند

پيوس��تن  خب��ر  گذش��ته  روز 
س��يد احمد  خاتم��ي خطي��ب جمعه 
موقت تهران به ش��بكه هاي اجتماعي 
بازتاب هاي رسانه يي فراواني پيد ا كرد  
و اظهارنظره��اي متع��د د ي د رباره آن 
مطرح شد . خطيب موقت نماز جمعه 
ته��ران گفت: مد ت ها ب��ود  كه به فكر 
اس��تفاد ه از ابزار شبكه هاي اجتماعي 
ب��ود ه ام و انگيزه ام ب��راي ورود  به اين عرصه اين بود  كه به نش��ر 

مواضع د يني و نشر مواضع به نظر خود م بصيرتي بپرد ازم. 
آيت اهلل سيد احمد  خاتمي د ر گفت وگو با ايسنا اظهار كرد : ما 
بايد  از تمام ابزارهاي مشروع د ر اين عرصه بهره ببريم و به عنوان 
يك واقعيت بايد  بپذيريم كه شبكه هاي اجتماعي، تاثيرگذار است 
و نبايد  فكر كنيم كه از اين ابزار د يگراني بايد  استفاد ه كنند  كه يا 

د ين ند ارند  يا ضد د ين هستند . 
وي افزود : مد ت ها بود  كه به فكر اس��تفاد ه از ابزار ش��بكه هاي 
اجتماعي بود ه ام و انگيزه ام براي ورود  به اين عرصه اين بود  كه به 

نشر مواضع د يني بپرد ازم. 
اي��ن مد رس ح��وزه علميه قم با اش��اره به بازخ��ورد ي كه از 
مخاطبان فضاي مجازي د ريافت كرد ه است، گفت: از حضورم د ر 
اين فضا استقبال بااليي شد ه كه برخي آن را كم نظير د انسته اند  و 
من نيز مد يريت فضاي مجازي را به د وستان قابل اعتماد  د اد ه ام و 

به عنوان يك طلبه به اين فضا وارد  شد ه ام. 

حضورم در فضاي مجازي با استقبال كم نظيري 
همراه شده است

 نايب رييس كميسيون امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي مجلس ش��وراي 
اسالمي تاكيد   كرد  : سفر وزير خارجه 
انگليس به ايران د  ر صورتي كه د  ولت 
لند  ن پايبند  ي خود   به تعهد  ات برجام 

را حفظ كند  ، مثبت خواهد   بود  . 
كمال د  هقاني فيروزآباد  ي د  يروز د  ر 
گفت وگو با ايرنا د  رباره س��فر احتمالي 
بوريس جانس��ون وزير خارجه انگليس به ايران گفت: تا پيش از 
روي كارآمد  ن ترامپ و موضوع برجام شاهد   همراهي انگليس با 
امري��كا بود  يم ولي بعد   از اعالم موضع رييس جمهوري امريكا د  ر 
مورد   برجام، سياس��ت هاي انگليس نشان مي د  هد   كه آنان د  يگر 
همراه امريكايي ها نيس��تند  . وي افزود  : بع��د   از موضع ترامپ د  ر 
مورد   برجام، انگليس مخالفت خود   را با اين سياس��ت ها اعالم و 
حد  اقل به ظاهر تاكيد   كرد   كه موافق برجام و مخالف اين تصميم 
امريكاس��ت. نماين��د  ه تفت و ميبد   د  ر مجلس د  هم ياد  آور ش��د  : 
پس از روي كار آمد  ن ترامپ، موضع گيري وي نس��بت به پيمان 
بين الملل��ي محيط زيس��ت و برجام مخالف كش��ورهاي اروپايي 
بود   كه اين موضوع مخالفت اروپايي ها را د  ربر د  اش��ت، از س��وي 
د  يگر فرانس��ه و انگليس اعضاي د  ايم شوراي امنيت هستند   ولي 
ش��اهد  يم كه بعد   از اعالم موضع امريكا اين كشور را د  ر موضوع 
برجام همراهي نكرد  ند   و بارها تاكيد   د  اش��تند   كه مي خواهند   بر 

موضوع برجام متعهد   باشند  . 

 سفر وزير خارجه انگليس درصورت پايبندي
به برجام مثبت است

مباح��ث  ك��ه  ش��رايطي  د ر 
د امن��ه د اري د رباره ض��رورت يا عد م 
ض��رورت تعطيل��ي روز 8 ربيع االول 
مطرح ش��د ه اس��ت، عل��ي مطهري 
نايب ريي��س مجلس د ه��م، تعطيلي 
هشتم ربيع االول را بي مبنا د انست و 
ابراز اميد واري كرد  كه اين تعطيلي با 

ارائه طرحي لغو شود . 
د  ر ياد  د  اش��ت مطه��ري تحت عنوان »تعطيل��ي بي مبنا« كه 
د  راختيار ايسنا قرار گرفته، آمد  ه است: »تعطيلي هشتم ربيع االول 
كه امسال مصاد  ف با 6 آذر است، يك خطا و موجب وهن مجلس 
اس��ت. هشتم ربيع االول سالروز شهاد  ت امام حسن عسگري )ع( 
و طبعا روز آغاز امامت حضرت وليعصر )عج( اس��ت. س��وال اين 
اس��ت كه چه ضرورتي براي تعطيلي اين روز هس��ت؟ اوال مرد  م 
د  ر اين روز بايد   عزا بگيرند   يا ش��اد  ي كنند  ؟ ثانيا فلسفه تعطيلي 
يك روز آن اس��ت كه مناسبت مربوط بزرگ د  اشته شود  . آيا اين 
بزرگد  اش��ت با تعطيلي بهتر انجام مي شود   يا با د  اير بود  ن اد  ارات 
و بخ��ش خصوصي و مطبوعات كه هر يك مي توانند   برنامه يي و 
مطلبي د  اشته باشند  ؟ ضمنا اين روز مجاور نهم ربيع االول است 
كه برخي ش��يعيان تند  رو برنامه هاي��ي اجرا مي كنند   كه مخالف 
وحد  ت اس��المي و مضر به حال د  نياي اس��الم اس��ت.« نمايند  ه 
تهران د  ر بخش د يگري از مطلب خود   آورد  ه است: »عالوه بر اين 

نحوه تصويب اين تعطيلي هم قابل توجه است. 

 ضرورتي براي تعطيلي 
ششم آذر وجود ندارد

اد عاي برخي رسانه ها د ر آستانه سفر جانسون به تهران

وزيرخارجهانگليسبابستهپيشنهاديبهتهرانميرود
سفير ايران در آسه آن مطرح كرد 

»تاك«فرصتيبرايتوسعهروابطباپنجميناقتصادجهان
د ر ش��رايطي ك��ه اظه��ارات اخير بوريس جانس��ون، وزير 
خارجه انگليس د رباره س��فر به ته��ران بازتاب هاي فراواني د ر 
سطح رسانه هاي د اخلي و خارجي ايجاد  كرد ه، برخي گزارش ها 
حاكي از آن اس��ت كه جانسون د ر جريان سفرش به تهران با 
يك بسته پيشنهاد ي جذاب قصد  د ارد  تا د ور تازه يي از روابط 

را با كشورمان آغاز كند . 
واكنش هاي نمايند گان مجلس د هم نيز نشان مي د هد  كه 
ب��ا توجه به عد م همراهي انگليس با امريكا د رخصوص برجام، 
سياس��تمد اران ايراني ني��ز از اين رويكرد  جد ي��د  انگليس د ر 

توسعه مناسبات با ايران حمايت مي كنند . 
بوريس جانسون، وزير امور خارجه بريتانيا كه اين روزها به 
د ليل اظهاراتش د رباره يك زند اني ايراني- بريتانيايي با موجي 
از انتقاد ات د اخلي مواجه ش��د ه، قرار اس��ت اواخر سال جاري 
ميالد ي با يك بسته حاوي پيش��نهاد هايي براي بهبود  رابطه 

بريتانيا و ايران به تهران سفر كند . 
به گزارش عصر ايران، روزنامه گارد ين بريتانيا با اعالم اين 
خبر نوشت؛ موضوع آزاد ي »نازنين زاغري را تكليف« شهروند  
بريتاينايي ايراني تبار كه به 5 سال زند ان محكوم شد ه احتماال 

يكي از موارد  اين بسته پيشنهاد ي خواهد  بود . 
با اين حال بنا به گزارش گارد ين، مقامات ايران خواسته اند  
از بس��ته پيشنهاد ي بريتانيا پيش از س��فر جانسون به تهران 
مطلع شوند  تا اين طور برد اشت نشود  كه بسته پيشنهاد ي د ر 

ازاي آزاد ي نازنين زاغري ارائه شد ه است. 
اظهارات د و هفته پيش بوريس جانس��ون د ر كميته روابط 

خارج��ي پارلمان بريتانيا موجي از انتق��اد ات د اخلي را عليه او 
برانگيخت. جانسون د ر اظهارات خود  گفته بود ، نازنين زاغري 

كاري جز آموزش روزنامه نگاران د ر ايران انجام ند اد ه است. 

 وزير خارجه انگليس با بسته پيشنهاد ي د ر راه تهران
بالفاصل��ه پس از اي��ن اظه��ارات رس��انه هاي انگليس د ر 
گزارش هايي مد عي ش��د ند ، د ستگاه قضايي ايران با استناد  به 
اظهارات جانسون اتهامات خود  عليه اين شهروند  بريتانيايي را 
موجه د انسته است. خانواد ه نازنين زاغري مد عي شد ه اند  او براي 
گذران��د ن تعطيالت به ايران آم��د ه و ارتباطي با روزنامه نگاران 
ند اش��ته اس��ت. همچنين بنياد  تامس��ون- رويترز نيز پس از 
اظهارات جانسون با صد ور بيانيه يي به اظهارات او واكنش نشان 
د اد ه و آن را ناد رست خواند ه است. جرمي كوربين، رهبر حزب 
كارگر بريتانيا نيز د يروز با نگارش مقاله يي تند  عليه جانسون او 
را به خاطر به خطر اند اختن يك ش��هروند  بريتانيا د ر خارج از 
اين كشور به  شد ت مورد  انتقاد  قرار د اد ه است. به نوشته كوربين 
اقد امات جانسون د ر 16ماه گذشته ثابت كرد ه كه او به هيچ وجه 
گزينه مناسبي براي هد ايت د ستگاه د يپلماسي بريتانيا نيست 
و بايد  از سوي نخست وزير بركنار شود . سفر جانسون به تهران 
د ر ش��رايطي انجام خواهد  شد  كه د ر صورت مقاومت اين وزير 
محافظه كار و شهرد ار سابق لند ن د ر برابر فشارهاي د اخلي، او 
قرار اس��ت با يك بسته پيش��نهاد ي براي بهبود  رابطه ايران و 
بريتانيا كه هنوز از جزييات و چند  و چون آن خبري منتش��ر 

نشد ه به تهران بيايد . 

 س��فير آكرديته ايران در اتحاديه جنوب شرق آسيا »آسه آن« 
پيوس��تن ايران به پيمان مودت و همكاري اين س��ازمان »تاك« 
را فرصت جديدي براي گس��ترش روابط كشور با پنجمين اقتصاد 

بزرگ جهان دانست. 
ولي اهلل محمدي ديروز افزود: س��طح رواب��ط همكاري ايران و 
آس��ه آن رو به رش��د اس��ت و تقويت روابط دوجانبه با اعضاي آن 

مي تواند تقويت سياست اقتصاد مقاومتي را به دنبال داشته باشد. 
محمدي در پاس��خ به اين پرسش كه روابط ايران با كشورهاي 
آس��ه آن اعم از تجاري، اقتصادي و سياسي در چه سطحي است؟ 
گفت: روابط اقتصادي با كش��ورهاي آس��ه آن، در حال گس��ترش 
اس��ت و ظرفيت هاي كاري خوبي ب��راي همكاري هاي اقتصادي، 
در زمينه ه��اي تجاري، فن��اوري، علمي و انرژي وج��ود دارد كه 
عمليات��ي كردن آنه��ا باتوجه ب��ه قرابت هاي فرهنگي با بيش��تر 
كشورهاي آسه آن، به صورت دوجانبه مي تواند در تحقق و پيشبرد 
اقتصاد مقاومتي كش��ورمان تاثير خوبي داشته باشد، مسيري كه 
با همكاري هاي اقتصادي با كش��ورهاي اندونزي، تايلند، سنگاپور، 
مالزي و فيليپين ايجاد ش��ده يا در حال گفت وگو و ترسيم نقشه 

راه است. 
وي در ادامه تاكيد كرد: باتوجه به گش��ايش هاي ايجاد ش��ده 
در دو س��ال اخير و بر پايه گش��ايش هاي برجام، روابط سياسي و 
اقتصادي ايران با كشورهاي عضو آسه آن نيز دچار تحوالت مثبتي 
ش��ده و روابط اقتصادي با كشورهاي عضو گسترش يافته است و 
حجم تجاري با اكثر اين كشورها، افزايش قابل توجه داشته است. 
سفير آكرديته ايران در اتحاديه جنوب شرق آسيا درباره بسترهاي 

مه��م تقويت روابط با اين كش��ورها براي ايران گف��ت: باتوجه به 
پيش��رفت هاي اي��ران در زمنيه هاي علمي، خصوص��ا بحث نانو و 
بايوتكنولوژي، بهداشتي و انرژي، اين موضوعات مي تواند موردعالقه 
دوطرف براي همكاري باشد. عالوه بر اين توليدات كشورهاي عضو 
آسه آن موردنياز ايران است و بسياري از محصوالت ايران نيز جزو 
كاالهاي وارداتي اين كشورهاس��ت ك��ه مي توان در اين خصوص، 

همكاري و نياز يكديگر را تامين كرد. 
همچنين باتوج��ه به ابراز تمايل برخي كش��ورهاي عضو اين 
اتحاديه درخصوص همكاري با ايران در زمينه مبارزه با تروريس��م 
و افراطي گ��ري و مب��ارزه با قاچ��اق موادمخدر و قاچاق انس��ان، 

ظرفيت هايي براي همكاري وجود دارد. 
وي درب��اره زمينه هاي پيوس��تن ايران به اين س��ازمان افزود: 
خوش��بختانه مجلس شوراي اس��المي روند پيوستن ايران به اين 
سازمان را تصويب كرده و اميدواريم در آينده نزديك سند مربوطه 
طي مراس��مي با حضور وزراي خارجه كش��ورهاي عضو آسه آن، 

توسط وزير امور خارجه يا يكي از مقامات كشورمان امضا شود. 
محمدي با اشاره به حجم روابط اقتصادي با اين كشورها گفت: 
از نظر اقتصادي، كشورهاي آسه آن، در مسير توسعه و ارتقاي نقش 
خويش در اقتصاد جهاني هستند و باتوجه به اين موضوع، منطقه 
آسه آن يكي از بازارهاي مهم و عمده انرژي، براي تقويت پتانسيل 
اقتصادي خود خواهند بود و باتوجه به ظرفيت هاي ايران در حوزه 
انرژي، مانند نفت، گاز و برق، گسترش همكاري ها مي تواند منابع 
درآمدي جديدي نصيب كشورمان كند. همچنين موضوع جمعيت 

و بازار گسترده در حوزه زيرساخت ها بايد مدنظر باشد. 
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   افزايش ۸۰ درصدي 

نرخ طرح ترافيك لغو شد
هيات عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه ش��وراي اسالمي 
شهر تهران در دوره چهارم مبني بر افزايش ۸۰درصدي عوارض 
ورود ب��ه محدوده طرح ترافيك را بيش از ن��رخ تورم اعالمي از 

ناحيه بانك مركزي دانست و ابطال كرد. 
ب��ه گ��زارش مه��ر ب��ه نق��ل از رواب��ط عموم��ي دي��وان 
 عدال��ت اداري، ب��ه موجب ش��كايت ش��اكي از مصوب��ه مورخ 
۱۱ بهمن س��ال ۹۴ شوراي اسالمي شهر تهران دوره چهارم به 
ش��ماره شناسه ۲۱۵۷ آمده است: ش��وراي اسالمي شهر تهران 
اليحه نرخ ورود به طرح ترافيك را با افزايش ۸۰درصدي نسبت 
به سال قبل )سال ۱۳۹۴( به تصويب رسانده و جهت اجرا آن را 
به شهرداري تهران ارسال كرده و اليحه مزبور توسط شهرداري 
ب��ه اجرا درآمده اس��ت و در حال حاضر مبال��غ اعالمي با اعمال 
افزاي��ش ۸۰درصدي از طريق ش��هرداري از عم��وم مردم )چه 
كساني كه داراي سهميه هستند و چه كساني كه از سهميه ساير 

يا آزاد استفاده مي كنند( اخذ مي شود. 
در ادامه ش��كايت ش��اكي آمده اس��ت: از آنجا ك��ه افزايش 
هزينه هاي عمومي ازجمله هزينه هاي عوارض و...  بايد با رعايت 
قانون اساسي و رعايت قانون مساعد به حال مردم و عرف تعيين، 
تبيين و اجرا شود، متاس��فانه در اليحه مصوب شوراي اسالمي 
تهران كه هيچ گونه س��ندي از آن دراختيار مردم گذاشته نشده 
است، به صورتي غيرعادالنه و مغاير با اصول ۳ و ۴ قانون اساسي 
و اوضاع و احوال اقتصادي مردم و نرخ تورم اعالمي توسط دولت 
كه براي س��ال ۱۳۹۵، ۱۲درصد اعالم ش��ده، اقدام كردند و در 
مصاحبه هاي خبري كه توس��ط رييس كميته عمران ش��وراي 
شهر تهران بيان شده، اين گونه آمده است كه اين افزايش قيمت 
چندان براي استفاده كنندگان از آرم طرح ترافيك دشوار نيست. 
ش��اكي يادآور شده است: در شهرداري و شوراي شهر تهران 
ب��دون درنظر گرفت��ن حقوق آحاد جامعه آن ه��م در اين برهه 
از زم��ان كه اكثريت مردم در تنگناي اقتصادي به س��ر مي برند، 
به ص��ورت يك طرفه و غيرعادالنه و ب��دون رعايت حقوق مردم، 
هزينه هاي طرح ترافيك را بيش از ۸۰درصد افزايش داده اند كه 
ادامه اين روند در س��ال هاي بعد هزينه ه��اي گزافي را بر مردم 

تحميل خواهد كرد. 
درنهايت، هيات عمومي دي��وان عدالت اداري پس از بحث 
و بررس��ي، با اكثريت آرا اعالم ك��رد: مطابق ماده ۷۷ اصالحي 
قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و 
انتخاب شهرداران، شوراي اسالمي شهر مي تواند نسبت به وضع 
عوارض متناس��ب با توليدات و درآمده��اي اهالي براي تامين 
بخش��ي از هزينه هاي خدماتي و عمراني موردنياز ش��هر طبق 
آيين نامه هيات وزيران اقدام كند. نظر به اينكه افزايش عوارض 
ورود به محدوده طرح ترافيك در س��ال ۱۳۹۵ نسبت به سال 
۱۳۹۴ ح��دود ۸۰درصد و بيش از نرخ ت��ورم اعالمي از ناحيه 
بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران اس��ت، بنابراين مصوبه 
دويست و س��ي و دومين جلسه شوراي اس��المي شهر تهران 
در دوره چهارم به تاريخ ۱۱ بهمن س��ال ۹۴ به شماره شناسه 
۲۱۵۷ صرف��ا در اين قس��مت، خالف قان��ون و خارج از حدود 
اختيارات مرجع وضع تشخيص مي شود و با استناد به بند يك 
ماده ۱۲ و ۸۸ قانون تش��كيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت 
اداري مصوب س��ال ۱۳۹۲ ابطال مي شود. ضمنا با اعمال ماده 
۱۳ قانون اخيرالذكر و عطف اثر ابطال مصوبه مورد شكايت به 

تاريخ تصويب آن موافقت نشد. 

خبر

اقتصاد زيرزميني با اقتصاد رسمي چه مي كند؟

تبعات اقتصاد نهفته
تعادل| 

مرك��ز تحقيقات و بررس��ي هاي اقتص��ادي اتاق 
ايران در گ��زارش اخير خود، اقتص��اد زيرزميني و 
اثرگ��ذاري آن بر سياس��ت گذاري هاي برنامه ريزان 
اقتص��ادي را م��ورد واكاوي قرار داده اس��ت. حال 
براس��اس پژوهش صورت گرفته، اين پرسش قابل 
طرح اس��ت كه تاثير اقتصاد زيرزمين��ي بر اقتصاد 
رسمي چگونه برآورد مي شود؛ در اين راستا عده يي 
معتقدن��د كه تاثي��ر اقتصاد زيرزميني بر سياس��ت 
عموم��ي، چندوجهي و به صورت بالقوه بس��يار مهم 
اس��ت. كانال هاي اثرگذاري اين پدي��ده بر اقتصاد 
رسمي كه درنهايت س��بب كاهش رفاه كل جامعه 
مي ش��ود، عبارتند از: »فرار ماليات��ي«، »اخالل در 
رقابت«، »خنثي كردن اثر سياس��ت هاي دولت« و 
»نهادينه شدن توس��عه نيافتگي.« برهمين اساس، 
چنانچه حج��م فعاليت هاي زيرزمين��ي در اقتصاد 
كش��ور باال باش��د، اما اطالع از آن در دست نباشد، 
تجوي��ز يك سياس��ت پولي و مالي حت��ي با هدف 
مشخص، ممكن است نتيجه عكس داشته باشد. از 
اين رو، شناس��ايي افرادي كه در اقتصاد زيرزميني 
فعالي��ت دارند و دامنه فعاليت و حجم درآمدش��ان 
مي توان��د ب��ه افزايش دق��ت در سياس��ت گذاري و 
برنامه ري��زي صحيح كم��ك كند. از س��وي ديگر، 
يافته ه��اي اين پژوهش نيز نش��ان مي دهد، ضعف  
نهادهايي از قبيل »فساد فراگير، عدم امنيت حقوق 
مالكيت، بار مقرراتي باال، كيفيت نامناسب خدمات 
بخش عمومي و عدم پاسخگويي دولت و ناكارآمدي 
سيس��تم مالياتي«، س��بب تش��ديد عواق��ب وجود 
اقتص��اد زيرزميني در كش��وري مانند ايران خواهد 
شد. از اين رو، شناس��ايي زنجيره نهادهاي معيوب 
و ت��الش جهت اصالح آن، مي تواند س��بب كاهش 
تدريج��ي اقتصاد زيرزميني و غيرش��فاف در خالل 
توس��عه اقتصادي باشد. از طرفي، صاحب نظران نيز 
بر اين باورند، بس��ياري از موانع ايجاد ش��ده بر سر 
راه فعاليت هاي رس��مي اقتصادي، به واسطه اعطاي 
رانت ه��اي دولتي به گروهي خاص و سياس��ت ها و 
تصميمات اقتصادي ناكارآمد ايجاد ش��ده كه مانعي 
براي فعاليت شفاف ساير فعاالن اقتصادي مي شود؛ 
اي��ن درحالي اس��ت كه دولت با اس��تفاده از حجم 
عظيم منابع در دسترس خود، مي تواند ضمن ايجاد 
هماهنگي بين قواي مختلف جهت تقويت چارچوب 
نهادي، منشا حضور هرچه پررنگ تر افراد و بنگاه ها 
در اقتصاد رسمي بوده و به جاي نقش هاي اجرايي، 
عهده دار نظارت بر امور و حسن اجراي سياست هاي 

موثر شود. 

  پيامدهاي اقتصاد زيرزميني 
 اقتص��اد زيرزمين��ي چيس��ت و چ��ه پيامدهايي 
مي تواند براي نظام اقتصادي رس��مي داش��ته باشد؟ 
اقتصاد زيرزميني به تمام فعاليت هايي گفته مي شود 
كه به عللي در حساب هاي ملي ثبت نمي شوند. تنوع 
ب��االي اين فعاليت ه��ا، ارائه يك تعري��ف جامع براي 
اقتصاد زيرزميني را دش��وار كرده اس��ت. به كارگيري 
واژه هاي بسيار متنوع مانند اقتصاد زيرزميني، اقتصاد 
س��ايه، اقتصاد م��وازي، اقتصاد غيررس��مي و اقتصاد 
ثبت نش��ده با تعاريف يكس��ان يا داراي هم پوش��اني 
زياد، ازجمله نش��انه هاي اين نابس��اماني است. حال 
بان��ك جهاني نيز اقتص��اد زيرزميني را ش��امل تمام 
فعاليت هاي توليدي )كاال و خدمات( تعريف مي كند 
كه ممكن اس��ت هم از جنبه اقتص��ادي مولد بوده و 
هم كامال قانوني باش��ند، اما به داليل��ي مانند فرار از 
ماليات، اجتناب از مواجهه با استانداردهاي خاص بازار 
كار )مانند حداقل دستمزد يا استانداردهاي ايمني( يا 
اجتناب از درگير ش��دن با بروكراس��ي اداري، عمدا از 

مقامات عمومي پنهان مي شوند. 
براس��اس پژوهش صورت گرفت��ه، فعاليت هاي 
 زيرزميني به ۴ گروه دسته بندي شده است كه شامل:

 ۱- اقتصاد غيرقانوني: »ش��امل درآمدهاي ناش��ي 
از فعاليت ه��اي ناق��ض قواني��ن مرتبط ب��ا برخي 
اح��كام حقوق تجارت؛ مانند تج��ارت موادمخدر يا 
پولش��ويي« ۲- اقتصاد گزارش نش��ده: »شامل آن 
دس��ته از فعاليت هاي اقتصادي كه طبق قانون بايد 
به سازمان امور مالياتي گزارش شود و نشده است؛ 
مانن��د فراره��اي مالياتي« ۳- اقتصاد ثبت نش��ده: 
»ش��امل آن دس��ته از فعاليت ه��اي اقتص��ادي كه 
ضواب��ط و مقررات مرتبط با ارائ��ه گزارش به مراكز 
آمار دولتي را رعايت نمي كنند. اقتصاد ثبت نش��ده 
معادل همان درآمد ثبت نشده است؛ يعني درآمدي 
كه بايد در نظام هاي حس��ابداري ملي ثبت ش��ود، 
اما معم��وال اين اتفاق نمي افت��د مانند فعاليت هاي 
تولي��دي خانوار« ۴- اقتصاد غيررس��مي: »اين نوع 
ش��يوه ش��امل آن دس��ته از فعاليت هاي اقتصادي 
ك��ه از صرف برخ��ي هزينه ها طف��ره مي روند و در 
نتيجه خود را از مناف��ع و حقوق مندرج در قوانين 
و قواعد رس��مي محروم مي كنند مانند فعاليت هاي 

غيررسمي در صنايع غذايي.«

 دو ديدگاه 
از سوي ديگر، براس��اس بررسي  صورت گرفته، 
نس��بت به اقتصاد زيرزميني دو ديدگاه وجود دارد 
كه يك ديدگاه بر اين باور اس��ت ك��ه »بار مالياتي 

و تامي��ن اجتماعي« نقش اصل��ي در ايجاد اقتصاد 
زيرزمين��ي را ايفا مي كنند و ديدگاه ديگر، بر نقش 
عوامل نهادي تاكيد داشته و اقتصاد زيرزميني را در 

بستر نقصان هاي نهادي بررسي مي كند. 
در ديدگاه اول عنوان شده كه عوامل اقتصادي، 
ب��راي فرار از بار ماليات��ي و پرداخت هاي مربوط به 
تامين اجتماعي )به عنوان نوعي ماليات مس��تقيم(، 
از اقتصاد رس��مي خ��ارج مي ش��وند. بنابراين بايد 
اشاره كرد كه هر چه بار مالياتي بيشتر باشد؛ يعني 
نرخ هاي مالياتي باالتر و سيستم مالياتي پيچيده تر 
درنظر گرفته ش��ود، سهم اقتصاد زيرزميني افزايش 
مي يابد؛ چراكه بنگاه ها براي فرار از پرداخت ماليات 
و افزايش سودآوري، ترجيح مي دهند كه در بخش 
غيررسمي فعاليت كنند. البته به اين نگاه انتقاداتي 
هم وارد اس��ت. براي مث��ال در صورتي كه افزايش 
درآمد ماليات��ي به دليل افزاي��ش كارايي و بازدهي 
سيس��تم مالياتي باش��د، حجم اقتص��اد زيرزميني 

مي تواند كاهش هم داشته باشد. 
دي��دگاه دوم اما تصويري جامع ت��ر و كامل تر از 
عوام��ل ايجاد اقتص��اد زيرزميني ارائ��ه مي دهد. از 
 نظ��ر اين دي��دگاه، وجود نقصان ه��اي نهادي نظير 
»ناامن��ي حقوق مالكيت، فس��اد، قوانين و مقررات 
پيچيده، غيرشفاف و ناكارآمد، عدم حاكميت قانون 
و مواردي از اين دست«، باعث باال رفتن هزينه هاي 
مبادله مي شوند و اين عالمت را به فعاالن اقتصادي 
مي دهند كه فعاليت هاي شفاف در چنين چارچوب 
نه��ادي ناكارآمدي، پرهزينه خواهد بود. هزينه هاي 
مبادل��ه نامتع��ارف، از مصادي��ق ب��ارز ناكارآمدي 
چارچوب نهادي اس��ت كه مش��اركت هاي رس��مي 

اقتصادي و سياسي را محدود مي كند. 

  عوامل تشديد كننده اقتصاد نهفته
عوامل نهادي مختلفي كه بر ايجاد و گس��ترش 

اقتصاد زيرزميني اثرگذار هستند عبارتند از: 
۱- فساد: فس��اد ازجمله نقصان هاي نهادي است 
كه توس��ط بس��ياري از متفكران از اصلي ترين داليل 
وجود اقتصاد زيرزميني معرفي ش��ده اس��ت. در يك 
دولت ناكارآمد كه درگير فساد گسترده است، اعتماد 
ش��هروندان به حاكميت به ش��دت كاهش مي يابد و 
بنابراين اش��تياق افراد براي همكاري در فعاليت هاي 
رس��مي كم مي ش��ود. بررسي ها نش��ان مي دهند كه 
افزايش شفافيت و پاسخگويي دولت، فضا را براي فساد 

مالي و اداري و ارتشاء محدود مي كند. 
۲- حق��وق مالكيت: زماني ك��ه فعاالن اقتصادي 
از امني��ت حق��وق مالكيت خود به عن��وان يكي از 
مهم ترين نهادها اطمينان نداش��ته باشند و تعرض 
به حقوق مالكيت فكري و معنوي يك تهديد جدي 
براي آنها محسوب شود، انگيزه يي براي فعاليت هاي 
شفاف و رسمي ايجاد نمي شود. برخالف كشورهايي 
كه سيس��تم هاي حقوق مالكيت در آنها پيش��رفته 
و امن اس��ت و س��رمايه در فعاليت ه��اي بهره ور و 
توليدي به  كار گرفته مي شود در كشورهاي فقير به 
سختي مي توان حقوق مالكيت شفاف را برقرار كرد 

و از مزاياي آن بهره مند شد. 
۳- ب��ار مقرراتي: بار س��نگين قوانين و مقررات، 
عدم شفافيت و پيچيدگي نامتعارف ساختار قانوني، 
آزادي اف��راد و دامن��ه فعاليت بنگاه ه��ا را محدود 
مي كن��د و ب��ر عملكرد ب��ازار اثر منف��ي مي گذارد. 
قوانين ناكارآمد دش��واري هايي ب��راي توزيع مجدد 
منابع، انباش��ت سرمايه، رقابت و نوآوري در اقتصاد 
رس��مي ايجاد مي كنند. همچنين نظارت ناكافي بر 

اج��راي قانون و عدم ترغيب صحيح افراد به رعايت 
آن، گرايش به فعاليت در فضايي خارج از سيس��تم 
قانون��ي و حركت به س��مت اقتص��اد زيرزميني را 

تقويت مي كند. 
۴- كيفي��ت خدم��ات بخش عموم��ي: دولت ها 
نق��ش پررنگ��ي را در جامعه ب��ازي مي كنند؛ نظير 
تنظي��م قواني��ن و مق��ررات، ايجاد امني��ت، تامين 
خدم��ات عمومي، ايجاد زيرس��اخت ها و مواردي از 
اين دس��ت. از اين رو اين امكان وجود دارد كه رفاه 
عمومي در نتيج��ه صالحديدهاي دولتي افزايش يا 

كاهش يابد. 
۵- پاس��خگويي دولت و حق مش��اركت مردم: 
چنانچ��ه ش��هروندان بدانن��د كه ترجيح��ات آنان 
توسط نهادهاي سياس��ي به خوبي نمايندگي شده 
و خدم��ات دولت��ي به طور مناس��بي به آنه��ا ارائه 
مي ش��ود، اعتماد آنها به دولت و نيز تمايل ايش��ان 
براي مشاركت در اقتصاد رس��مي افزايش مي يابد. 
همچنين قوانيني هم كه از طريق مش��اركت باالي 
ش��هروندان تصويب مي شود، بيشتر تبعيت مي شود 

و تمايل براي اجراي آنها بيشتر است. 
6- دموكراس��ي: در يك سيس��تم فدرال، رقابت 
ميان حوزه هاي قدرت و ني��ز پويايي افراد به مثابه 
مانعي براي سياس��ت مداران عم��ل مي كند؛ چراكه 
در چنين سيس��تمي، انتخاب ها به س��متي خواهد 
رفت كه سياس��ت هاي اتخاذ ش��ده ب��ه ترجيحات 
اكثري��ت راي دهن��دگان نزديك ت��ر باش��د. يكي از 
دغدغه هاي اصل��ي نهادهاي دموكراتيك ايجاد يك 
اجماع عموم��ي در بين ماليات دهن��دگان و تامين 

خواسته هاي آنان است. 
ادامه در صفحه 14
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اختصاص 8 ميليارد   ريال 
بن كارت به نمايشگاه كرمانشاه

رييس سرپرس��تي منطقه 7 بانك شهر با اشاره به 
آغ��از به كار نمايش��گاه كتاب كرمانش��اه، از اختصاص 
8ميليارد   ريال بن كارت كتاب براي بازد  يد  كنند  گان اين 

نمايشگاه و توزيع آن خبر د  اد  . 
به گ��زارش مركز ارتباط��ات و روابط عمومي بانك 
ش��هر، سعيد   نوري با اش��اره به عامليت اين بانك براي 
د  ومين سال از نمايشگاه هاي كتاب استاني گفت: باتوجه 
به تجارب موفق س��ال گذش��ته و اعالم رضايت وزارت 
فرهنگ و ارشاد   اسالمي از خد  مات بانك شهر، د  ر قالب 
تفاهمنامه همكاري برپايي نمايشگاه هاي كتاب استاني 

براي مد  ت 5 سال به بانك شهر سپرد  ه شد  . 
نوري با اش��اره به برپايي س��يزد  همين نمايشگاه 
كتاب اس��تاني د  ر كرمانشاه و اس��تقبال پرشور مرد  م 
اين ش��هر اظه��ار كرد  : امس��ال و د  ر اين نمايش��گاه 
تالش ش��د  ه تا خد  مات بهتر و گس��ترد  ه تري به مرد  م 
فرهنگ د  وست كرمانشاه ارائه شود  . نوري با بيان اينكه 
پيش از اين پيش��خوان ها و ATM هاي بانك ش��هر 
براي ارائ��ه خد  مات به زوار اربعين د  ر مرز خس��روي 
و شهرس��تان قصرشيرين مس��تقر بود  ، گفت: باتوجه 
به روزهاي پاياني اين ايام، تعد  اد  ي از اين د  س��تگاه ها 
براي ارائ��ه خد  مات بهتر به نمايش��گاه كتاب منتقل 
شد  . وي تصريح كرد  : باتوجه به اينكه نمايشگاه كتاب 
كرمانش��اه صب��ح و بعد  ازظهر برقرار اس��ت، د  ر تمام 
ساعات به مشتريان خد  مات ارائه شد  ه و د  ر اين راستا 

از نيروهاي زبد  ه بانك استفاد  ه مي شود  . 

افزايش نرخ د  الر و سكه 
گ�روه بان�ك و بيم�ه| نرخ رس��مي ارزه��ا براي 
روز يك ش��نبه 21 آب��ان 96 ب��د  ون تغيير اعالم ش��د   
و د  الر 3519 توم��ان، پون��د   4640.5 توم��ان و ي��ورو 

4102.8تومان معامله شد  . 
به گ��زارش »تعاد  ل«، د  ر ب��ازار آزاد   نيز هر د  الر 
امري��كا 4084تومان تا 4094 توم��ان، يورو 4810 
ت��ا 4824توم��ان، پون��د   5455 ت��ا 5495تومان، 
 د  رهم ام��ارات 1118 تا 1122توم��ان و لير تركيه

 1077تومان معامله ش��د  . برخ��ي صرافي ها نيز د  ر 
ساعاتي از روز از نرخ د  الر 4100 تومان خبر د  اد  ند  . 
بر اين اس��اس با باال رفتن نرخ د  الر آزاد  ، فاصله د  الر 

مباد  له يي و آزاد   به 565 تومان رسيد  ه است. 
يزد  ان پن��اه از فع��االن ب��ازار ارز ب��ه »تع��اد  ل« 
گف��ت: با نزد  يك ش��د  ن ب��ه ماه هاي پاياني س��ال 
مي��الد  ي و افزاي��ش تقاض��ا ارزي به د  لي��ل ق��رار 
ش��ركت هاي  تسويه حس��اب  فص��ل  د  ر  گرفت��ن 
وارد  كنن��د  ه ب��ا طرف ه��اي خارجي خ��ود  ، قيمت 
د  الر امري��كا د  ر ب��ازار آزاد   رو افزايش نهاد  ه اس��ت 
 و اكن��ون د  ر آس��تانه ورود   به كان��ال جد  يد   قيمتي

 4100 تومان قرار د  ارد  . 
وي اف��زود  : البته انتظار م��ي رود   كه از بهمن ماه 
مجد  د  ا ش��اهد   كاهش نرخ هاي ارز باشيم اما تا اوايل 
بهمن، همچن��ان وضع طبيعي بازار با نرخ هاي روبه 
افزايش اس��ت. افزايش نرخ د  الر و ارزهاي عمد  ه د  ر 
ماه پاياني سال ميالد  ي سنت هر ساله بازار ارز ايران 
است هر چند   كه با فروكش كرد  ن تب تقاضا و آغاز 

سال جد  يد  ، قيمت ها د  ر بازار متعاد  ل مي شود  . 
 د  ر ب��ازار طال هر اونس ط��ال د  ر بازارهاي جهاني

 1276 د  الر و 27 س��نت و هر گرم طالي 18 عيار 
نيز 124هزار و 680 تومان معامله شد   و با باال رفتن 
نرخ د  الر، قيمت سكه افزايش يافت. قيمت هر سكه 
تمام بهار آزاد  ي طرح جد  يد   با 2500 تومان افزايش 
به يك ميلي��ون و 354 هزار و 473 تومان رس��يد  ؛ 
ضمن اينكه هر قطعه س��كه تم��ام بهار آزاد  ي طرح 
قد  ي��م نيز با 4 هزار تومان افزايش به يك ميليون و 
299 هزار و 454تومان رس��يد  ه است. هر نيم سكه 
682 هزار و 238تومان، ربع سكه 386 هزار و 135 
تومان و هر سكه يك گرمي 256 هزار تومان است. 

 حساب هاي بانكي راكد  
اول آذرماه بسته مي شوند 

گروه بانك و بيم�ه| مد يركل مقررات، مجوزهاي 
بانكي و مبارزه با پولش��ويي گفت: د ستورالعمل بستن 
حس��اب هاي راكد  د ر بانك ه��ا از اول آذرم��اه اجرايي 

مي شود . 
به گزارش »تعاد ل« عبد المهد ي ارجمند نژاد  با بيان 
اين مطلب افزود : مبلغ حساب هاي راكد  د ر كل شبكه 
بانك��ي 8هزار ميليارد  ريال اس��ت ك��ه البته د ر برخي 
بانك ها صفر و د ر برخي هم حساب هاي راكد  زياد  است. 
حساب راكد  به حساب سپرد ه يي گفته مي شود  كه نزد  
يكي از بانك ها يا موسسات حد ود  د و سال بد ون گرد ش 

باقي ماند ه و مبلغ آن 2ميليون تومان يا كمتر است. 
مد يركل مق��ررات، مجوزه��اي بانكي و مب��ارزه با 
پولشويي گفت: خارج كرد ن اين مبالغ از شبكه بانكي، 
خارج ك��رد ن آنها از بالتكليفي اس��ت چون اين وجوه 
منش��ا پرسش هاي زياد ي اس��ت و امكان بروز فساد  يا 

ضايع شد ن حقوق افراد  يا پولشويي وجود  د ارد . 
ارجمند نژاد  گفت: نگهد اري اين حس��اب هاي راكد  
ب��راي بانك ها هزينه د ارد  و بان��ك نمي د اند  اين پول ها 
را تح��ت چه عناويني بايد  نگه��د اري كند . با ابالغ اين 
د س��تورالعمل تالش ش��د ه عالوه بر اينكه حساب ها را 
از بالتكليف��ي خارج مي كند ، وح��د ت رويه يي نيز بين 
بانك ها برقرار كند . مد يركل مقررات، مجوزهاي بانكي 
و مبارزه با پولش��ويي اد ام��ه د اد : اين اقد ام براي ارتقاي 
شفافيت د ر بانك هاست كه 17مرد اد  د ر شوراي پول و 
اعتبار تصويب و 30 مرد اد  به بانك ها ابالغ ش��د ه است 
و از اول آذر د ر بانك ها اجرايي مي شود  و هيچ مشكلي 
براي مرد م ايجاد  نمي كند . با اين اقد ام مرد م انگيزه پيد ا 
مي كنند  حساب هاي خود  را كه استفاد ه چند اني از آنها 

نمي كنند ، ببند ند  يا آنها را منظم تر كنند . 
ارجمند نژاد  گفت: حساب هاي سپرد ه قرض الحسنه 
بد ون گرد ش مالي براي حد اقل س��ه سال، حساب هاي 
سپرد ه قرض الحسنه جاري بد ون گرد ش مالي از طريق 
ارائه آخرين برگه چك براي حد اقل يك س��ال، حساب 
سپرد ه س��رمايه گذاري كوتاه مد ت عاد ي بد ون گرد ش 
مالي براي حد اقل د و سال مشمول اين قانون مي شود . 

مد يركل مق��ررات، مجوزه��اي بانكي و مب��ارزه با 
پولش��ويي بانك مركزي گفت: ابتد ا بانك ها موظفند  با 
صاحبان حس��اب تماس بگيرند  و از آنها بخواهند  براي 
تعيين تكليف حس��اب خود  اق��د ام كنند  و اگر صاحب 
حساب را پيد ا نكنند  يا بعد  از اطالع رساني، خود  شخص 
اقد امي نكرد  بعد  از يك مد تي بانك مي تواند  آن حساب 

را به حساب هاي بالتكليف منتقل كند . 

اخبار

بانك مركزي دستورالعمل وصول مطالبات ارزي را صادر كرد

»سفته« وثيقه تعهدات ارزي
تجربه تلخ استفاده از سفته در گذشته، ضرورت كاهش ريسك و تمهيدات الزم را دو چندان كرده است

نقش بيمه د ر رونق حمل و نقل و مقاوم سازي اقتصاد  بررسي شد  

اثر بيمه حمل و نقل بر كاهش ريسك و ايجاد  رونق
گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|

  امروزه د ر اغلب سرمايه گذاري هاي صنعتي و تجاري 
خطرات و زيان هاي حواد ث باربري از ريسك هاي بسيار 
مه��م و مورد توجه س��رمايه گذاران و فع��االن اقتصاد ي 
اس��ت و جهت پوشش ريسك هاي موجود  بيمه نامه هاي 

مختلفي تعريف شد ه است.
به گزارش »تع��اد ل«، بيمه حواد ث بار د ر حال حمل 
ش��امل بد نه كش��تي و مس��ووليت هاي مرتبط د ر برابر 
ش��خص ثالث، بد نه هواپيما و مس��ووليت هاي مرتبط د ر 
برابر ش��خص ثالث، مسووليت متصد يان حمل و نقل بار، 
مس��ووليت رانند ه د ر برابر شخص ثالث، حواد ث رانند ه و 
بد ن��ه اتومبيل هم اكن��ون د ر بازار ايران وج��ود  د ارد  و د ر 
س��ال هاي اخير ريس��ك ها و خطرات موجود  د ر كشور را 
پوشش د اد ه است. گسترش حضور بيمه د ر بخش حمل و 
نقل يكي از ابزارهاي راهبرد ي مقابله با شوك هاي وارد ه به 
اقتصاد  كشور از طريق تحريم هاي احتمالي است.وضعيت 
ضريب نفوذ بيمه د ر بخش حمل و نقل كشور بهتر از ساير 
بخش هاس��ت. ضريب نفوذ بيمه د ر كل بخش ها د ر حال 
حاضر 2.1د رصد  اس��ت اما د ر بخش حمل و نقل حد ود  
5د رصد  برآورد  مي ش��ود  كه اين شاخص د ر بخش حمل 
و نقل زميني حد ود  5.5د رصد  و د ر رش��ته هاي باربري و 

كشتي و هواپيما حد ود  2.6د رصد  است.

  لزوم افزايش ضريب نفوذ 5د رصد ي
بيمه حمل و نقل 

يك��ي از زمينه هاي��ي كه د ر س��ال هاي گذش��ته با 
تحريم هاي هسته يي عليه ايران گره خورد ، بخش بيمه يي 
و حمل و نقل بود . د ر پي اجراي توافق هس��ته يي برجام 

)برنامه جامع اقد ام مشترك( بسياري از اين تحريم ها لغو 
و راه تعامل هاي كشور با د يگران د ر اين بخش ها گشود ه 
ش��د . يكي از كانال هاي وارد  كرد ن شوك به اقتصاد هاي 

امروزي، تحريم معامالت بين المللي آن اقتصاد  است. 
تحري��م معام��الت بيمه يي يك��ي از ابزارهاي مهم و 
راهبرد ي وارد  كرد ن شوك به هر اقتصاد ي است كه مانند  
بخش حمل و نقل به س��بب نقش حياتي د ر ارتباطات 
بين المللي كش��ورها يكي د يگر از كانال هاي اصلي وارد  
كرد ن ش��وك به اقتصاد هاس��ت. بيمه  يكي از ابزارهايي 
است كه بد ون آن صنعت حمل و نقل زمين گير مي شود . 
بنابراين يكي از مهم ترين روش هاي وارد  كرد ن شوك به 
بخ��ش حمل و نقل، تالش براي متوقف كرد ن معامالت 

بيمه يي است. 

  سهم 6 د رصد ي بيمه از توليد  ناخالص جهاني 
د ر اي��ن رابط��ه قائم مقام بيمه مرك��زي د ر همايش 
بين المللي حمل و نقل و لجس��تيك ايران كه د ر سالن 
همايش هاي صد ا و س��يما برگزار شد ، بر اهميت و نقش 
بيمه د ر رونق صنعت حمل و نقل و مقاوم سازي اقتصاد  

كشور د ر برابر تهد يد ات بيروني تاكيد  كرد . 
به گ��زارش »تعاد ل«، پرويز خسروش��اهي قائم مقام 
بيمه مركزي، د ر پانل اقتص��اد  مقاومتي، حمل و نقل و 
بيمه با خرس��ند ي از فرصت فراهم شد ه براي تباد ل نظر 
د ر جمع فعاالن عرصه حمل و نقل كشور گفت: اميد وارم 
 به اي��ن بهان��ه همكاري ه��اي صنعت بيم��ه و صنعت 
حمل و نقل كشور كه عرصه هاي وسيعي را د ربر مي گيرد  

بيش از پيش گسترش يابد . 
وي د ر اد امه گفت: اقتصاد  مقاومتي اشاره به اقتصاد ي 

د ارد  كه قاد ر است د ر مقابل شوك هاي مختلف اقتصاد ي 
و غيراقتص��اد ي تعاد ل خود  را حف��ظ كند  و با كمترين 
نوسان و اخالل به حيات طبيعي خود  اد امه د هد  كه يكي 
از كانال هاي وارد  كرد ن ش��وك ب��ه اقتصاد هاي امروزي، 

تحريم معامالت بين المللي آن اقتصاد  است. 
وي تحريم معامالت بيمه يي را يكي از ابزارهاي مهم 
و راهبرد ي وارد  كرد ن ش��وك به هر اقتصاد ي د انست و 
گف��ت: د ر د نياي امروز بيمه به عن��وان يكي از مهم ترين 
ابزارهاي كاهش اصطكاك هاي متعد د ، متنوع و پيچيد ه 
مالي د ر معامالت د اخلي و بين المللي كش��ورها، نقشي 
بس��يار كليد ي د ر روان سازي، مد يريت و كاهش ريسك 
و ايجاد  ثبات د ر فعاليت هاي اقتصاد ي و د ر نتيجه توسعه 
تجارت د ر سطح ملي و بين المللي د ارد  و د ر حال حاضر با 
حق بيمه يي بالغ بر 4.8هزار ميليارد  د الر، باالي 6د رصد  

توليد  ناخالص جهاني اختصاص به بيمه د ارد . 
قائم مق��ام بيم��ه مركزي با اش��اره ب��ه اينكه بخش 
حمل و نقل نقش��ي حيات��ي د ر ارتباط��ات بين المللي 
كش��ورها د ارد ، اين بخش را هم يكي د يگر از كانال هاي 
اصل��ي وارد  كرد ن ش��وك به اقتصاد ها د انس��ت و گفت: 
 بيم��ه  يك��ي از ابزارهايي اس��ت كه ب��د ون آن صنعت 
حم��ل و نق��ل زمين گير خواهد  ش��د  بنابراي��ن يكي از 
 مهم تري��ن روش ه��اي وارد  ك��رد ن ش��وك ب��ه بخش 
حم��ل و نقل، ت��الش ب��راي متوقف ك��رد ن معامالت 
بيمه ي��ي اس��ت. وي د ر اد امه افزود : م��ا د ر حال حاضر 
د ر حوزه هايي چون حم��ل كاال، حواد ث مربوط به بد نه 
كشتي و هواپيما و مسووليت هاي مرتبط د ر برابر شخص 
ثالث، انواع مس��ووليت هاي مرتبط ب��ا متصد يان حمل 
و نقل د اخلي و بين المللي، مس��ووليت رانن��د ه د ر برابر 

 ش��خص ثالث، حواد ث رانند ه و بد ن��ه اتومبيل به بخش 
حمل و نقل خد مات بيمه يي ارائه مي كنيم. 

خسروش��اهي گفت: وضعيت ضريب نف��وذ بيمه د ر 
بخش حمل و نقل كش��ور بهتر از س��اير بخش هاس��ت. 
 ضري��ب نف��وذ بيم��ه د ر كل بخش ها د ر ح��ال حاضر

 2.1د رصد  است اما د ر بخش حمل و نقل حد ود  5د رصد  
برآورد  مي ش��ود  كه اين ش��اخص د ر بخش حمل و نقل 
زميني حد ود  5.5د رصد  و د ر رشته هاي باربري و كشتي 
و هواپيما حد ود  2.6د رصد  اس��ت. البته ما به اين راضي 
نيستيم و باتوجه به عرصه هاي بكري كه د ر بخش حمل 
و نق��ل براي حضور بيمه ها وجود  د ارد  و همچنين جهت 
تحق��ق اقتصاد  مقاومتي بايد  حضور و نقش بيمه د ر اين 

بخش عمق و گستره بيشتري پيد ا كند . 
 قائم مقام بيمه مركزي تصريح كرد : براي اين منظور 
بيمه مركزي آماد گ��ي د ارد  تقاضاي محصوالت بيمه يي 
جد ي��د  را ب��ه س��رعت بررس��ي نماي��د  و د ر صورتي كه 

معيارهاي بيمه پذيري را د اش��ته باشند  و امكان ارزيابي 
ريس��ك د رمورد  آنه��ا فراهم باش��د ، مج��وز عرضه آن 

محصوالت بيمه يي را صاد ر كند . 
وي برگزاري س��مينارها و كارگاه هاي آموزشي الزم 
براي تباد ل نظر ميان طرف هاي عرضه و تقاضاي بيمه د ر 
بخش هاي مختلف صنعت حمل و نقل را ضروري د انست 
و گفت: د ر همين راستا، د ر جلسه يي كه اخيرا با روساي 
هيات مد يره فد راسيون حمل و نقل و انجمن كشتيراني 
د اش��تيم، تفاهم شد  كه د وستان محورها و سرفصل هاي 
مورد نياز جه��ت برگزاري اين س��مينارها و كارگاه هاي 
تخصصي را پيشنهاد  نمايند  تا پژوهشكد ه بيمه براي اين 

منظور برنامه ريزي كند . 
شايان ذكر است د ر پايان اين نشست، از بيمه گذاران 
برت��ر كه د ر زمينه ترانزي��ت كاال فعاليت د ارند  به جهت 
اقد امات شايسته آنها د ر زمينه مد يريت ريسك با اهد اي 

لوح تقد ير به عمل آمد . 

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
 اخذ س��فته با د رج مبل��غ ارزي به عنوان وثيقه 
غيرنقد ي تعهد ات ارزي از مشتريان بانك ها با رعايت 

ساير ضوابط و مقررات بالمانع است. 
ب��ه گزارش»تع��اد ل« بانك مرك��زي اعالم كرد : 
بانك ها همواره  بايد  براي وصول مطالبات ارزي آتي 
با تشخيص، مسووليت و صرفه و صالح پس از احراز 
اهليت متقاضي، اعتبارسنجي و ساير عوامل موثر د ر 
چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه نس��بت به اخذ 
وثايق معتبر الزم و كافي، سهل البيع، بالمعارض و با 
د رجه نقد ش��وند گي باال تمهيد ات الزم را پيش بيني 

و اعمال كنند . 
بر همين مبنا اخذ س��فته ب��ا د رج مبلغ ارزي به 
عنوان وثيقه غير نقد ي تعهد ات ارزي)تسهيالت ارزي 
اعطايي، گش��ايش اعتبارات اس��ناد ي ارزي، صد ور 
ضمانتنامه هاي ارزي و...( از مشتريان با رعايت ساير 
ضوابط و مقررات بالمانع است. ضمنا حق تمبر انواع 
س��فته معاد ل ني��م د ر هزار ب��ود ه و بانك ها بايد  د ر 
رابطه با نحوه وصول و پرد اخت آن راس��ا هماهنگي 
الزم را با س��ازمان امور مالياتي كش��ور د ر چارچوب 

ضوابط و مقررات مربوطه به عمل آورند . 

  نگراني كارشناسان از وثايق موجود  
برخ��ي كارشناس��ان ب��ا اش��اره ب��ه س��وابق 
د ر  بانك��ي  متخلف��ان  برخ��ي  سوءاس��تفاد ه 
پروند ه ه��اي فس��اد  مال��ي د ر س��ال هاي اخير و 
ازجمله سوءاس��تفاد ه از سفته به عنوان وثيقه د ر 
گشايش اعتبارات اسناد ي د اخلي و بين بانك هاي 
مختلف كه فساد هاي مختلف مالي را موجب شد ، 
معتقد ند  كه اگرچه اين  بار سفته د ر تعهد ات ارزي 
استفاد ه مي ش��ود  و وضعيتي متفاوت از تعهد ات 
ريال��ي و بين بانك هاي د اخل��ي د ارد  اما د ر عين 
ح��ال به خاطر عد م تعهد  برخي افراد  به پرد اخت 
بد هي هاي بانكي خ��ود  بايد  تمهيد ات و ابزارهاي 
كنترل��ي الزم د ر د س��تور كار باش��د  كه منجر به 
انباشت تعهد ات فزايند ه و بروز بد هي هاي سنگين 

و فساد  مالي و... نشود . 
ذاك��ري، كارش��ناس بانك��ي د ر گفت وگ��و با 
»تع��اد ل« گفت: واقعيت اين اس��ت ك��ه اموال و 
د ارايي هاي بسياري روي د ست بانك ها باقي ماند ه 
و به عنوان وثيقه مش��ترياني كه اقس��اط خود  را 
پرد اخت نكرد ه اند  د رحال پيگيري است اما نه د ر 
شرايط ركود  بخش ساختمان قابل فروش هستند  
و نه مشتري مورد  انتظار براي آنها وجود  د ارد  د ر 
نتيج��ه از مجموع وثيقه ه��اي موجود ، كمتر از 5 
د رصد  آنها قابل فروش و د اراي مشتري و با قيمت 

مناسب و مرغوب هستند  و بقيه د ر شرايط كنوني 
امكان تبد يل به پول نقد  را ند ارند  تا معاد ل مبلغ 

تعهد ات مشتري به بانك پول واريز شود . 
وي افزود : د ر نتيجه بسياري از بانك ها به اين 
نتيجه رس��يد ه اند  كه اين ام��وال و د ارايي ها بهتر 
است د ر اختيار خود  مشتريان و بد هكاران باشد  تا 
ش��ايد  بخشي از بد هي ها به بانك پرد اخت شود  يا 
با كار و اشتغال، وضعيت بهتري د ر اقتصاد  ايجاد  
ش��د ه و به تد ريج امكان پرد اخت تعهد ات بانك ها 

نيز فراهم شود .
وي اد امه د اد : از س��وي د يگ��ر، نگهد اري اين 
وثاي��ق و اموال مازاد  و د ارايي ها هزينه بر اس��ت و 
به اين س��اد گي قابل تبد يل به نقد ينگي نيس��ت. 
لذا براس��اس د اليل متعد د  ازجمل��ه ركود  بخش 
مسكن و ساختمان، نبود  مشتري، عد م تبد يل به 
نقد ينگي و پرد اخت بد هي مش��تري به بانك و... 
بانك ها به د نبال روش هاي جايگزين، اس��تفاد ه از 
اوراق بهاد ار و استفاد ه از روش هايي غير از د ارايي 
غيرمنقول هستند  تا شايد  كارايي بهتري را بتوان 

از آنها انتظار د اشت. 
وي گف��ت: هر چن��د  كه وثايق مال��ي و اوراق 
بهاد ار و چك و س��فته و س��هام و... نيز مشكالت 

خود  را د ارد  و نمي توان انتظار د اشت كه فورا قابل 
تبد يل به پول نقد  ش��ود  و بد هي بانك را پرد اخت 
كند  و وجه حقوقي و كيفري چك و سفته و اوراق 
به��اد ار نيز نيازمند  گذر زم��ان و پيگيري پروند ه 
د ر محاكم د اد گس��تري و... است اما د ر عين حال 
نمي توان بر روش تجربه ش��د ه اس��تفاد ه از وثيقه 
ملك، مس��كن، س��اختمان و زمين ي��ا اصطالحا 
غيرمنق��ول تاكيد  كرد  و باي��د  از روش هاي د يگر 

نيز استفاد ه شود . 
وي با اش��اره به بالمانع بود ن استفاد ه از وثيقه 
س��فته د ر تعهد ات ارزي گفت: به نظر مي رس��د  
كه اي��ن روش د ر تعه��د ات ارزي مي تواند  تجربه  
خوبي براي سيستم بانكي باشد  و فعال د ر تعهد ات 
ارزي از آن اس��تفاد ه خواهد  شد  و د ر صورتي كه 
مش��كالت احتمالي آن برطرف شود ، مي تواند  د ر 
تعه��د ات ريالي و بين بانكي د اخلي نيز اس��تفاد ه 
ش��ود . ه��ر چند  كه د ر هر ش��رايطي چ��ه وثيقه 
سفته باش��د  يا غيرمنقول يا اوراق بهاد ار و سهام 
و... بايد  همواره اعتبارس��نجي مش��تري، تعهد ات 
او، توجي��ه اقتصاد ي طرح ه��ا و فعاليت اقتصاد ي 
مش��تري و... به عنوان زمينه تامي��ن منابع مالي 
مورد  توجه باش��د . وي تاكيد  كرد : اگر قوي ترين 

و نقد  ش��وند ه ترين وثايق جهان نيز براي پرد اخت 
تعهد ات مالي و بانكي استفاد ه شود  د ر صورتي كه 
فعاليت مشتري نامطلوب باشد  يا وضعيت ركود ي 
حاك��م باش��د  و كنترل ها و نظارت ه��اي الزم بر 
ش��بكه مالي و بانكي اعمال نشود  د ر نهايت وثايق 
نمي تواند  به س��رعت مبلغ تعهد ات مشتري را به 
بانك برگرد اند  و حد اقل چند  سال طول مي كشد  
ت��ا اين وثايق بتواند  آزاد  ش��ود  و د ر اختيار بانك 

باشد  و امكان نقد  شوند گي پيد ا كند . 
وي افزود : بر اين اساس، كارشناسان د ر چنين 
ش��رايطي توصيه مي كنند  كه متناسب با فعاليت 
مشتري و پيشرفت طرح ها بايد  تزريق منابع انجام 
ش��ود ، توجيه اقتصاد ي طرح ها د ر اين شرايط به 
خوبي بررس��ي ش��ود ، اعتبارس��نجي مشتري و 
حس��اب ها و گرد ش مالي و وثايق و تضمين هاي 
الزم مورد  توجه باش��د  و از همه مهم تر د ر مسير 
فعاليت مشتريان بانكي و گشايش اعتبارات ارزي 
و ريالي و تنزي��ل و نكول آنها بايد  نظارت د ايمي 
انجام ش��ود  تا منجر به پروند ه هاي فس��اد  مالي و 
تخلفات بانكي مانند  آنچه د ر د و د هه اخير شاهد  
بود ه ايم، نشود . ذاكري تاكيد  كرد : اما د ر هر حال 
بانك ه��ا بايد  فعاليت كنند  بايد  س��پرد ه بگيرند  و 

تس��هيالت بد هند  و وثاي��ق الزم را د ريافت كنند  
و نمي توان به خاطر ريس��ك باالي وثايق مالي و 
رش��د  مطالبات معوق، كار و فعاليت و كسب وكار 
م��رد م و بانك ها را كاه��ش د اد  لذا حتي با وجود  
سوءاس��تفاد ه هايي كه قبال از سفته د ر قرارد اد ها، 
معام��الت ارزي و ريالي و تعهد ات بانكي ش��اهد  
بود ه ايم بايد  از ابزارهاي بانكي و مالي مانند  سفته 
استفاد ه شود  زيرا سفته به خاطر تعريف و مسائل 
حقوقي و كيف��ري آن و تعريف قرارد اد  و موضوع 
تعه��د ات و... قابليت پيگيري بيش��تري نس��بت 
به چ��ك يا وثيق��ه ملكي و زمي��ن و د ارايي هاي 

غيرمنقول د ارد . 
وي گفت: اگرچه عد ه يي د ر گذشته با استفاد ه 
از س��فته، اعتبارات ي��ك بان��ك را د ر يك بانك 
د يگ��ر تنزيل كرد ند  و با سوءاس��تفاد ه از س��فته 
تس��هيالت زياد ي باب��ت وارد ات كاال يا طرح هاي 
اقتص��اد ي د رياف��ت كرد ن��د  و منجر به انباش��ت 
تعهد ات و تخلفات متعد د  ش��د ه بود  و فساد هاي 
مال��ي بزرگ را د امن زد  اما ام��روز با تجربه قبلي 
مي توان روش هاي نظارتي را تقويت كرد . بايد  د ر 
ي��ك فرصت معقول و منطقي، عملكرد  مش��تري 
بررسي شود . وي افزود : د ر تعهد ات ارزي، استفاد ه 
از س��فته مي تواند  مفيد  باشد  به شرط آنكه ساير 
تعه��د ات و الزام��ات و نظارت ه��ا، صرفه و صالح 
بانك، توجيه اقتصاد ي موض��وع قرارد اد  و... مورد  
توجه باشد  تا بتوان د ر ش��رايط كنوني اقتصاد  از 
اين اب��زار د ر حمايت از تولي��د  و تجارت و ايجاد  
رونق اس��تفاد ه كرد ه و به بانك ها نيز د ر پيگيري 

حقوقي مطالبات خود  كمك كند . 
اين كارشناس بانكي تصريح كرد : وثيقه گذاري 
از طريق سفته به وكال، مشتريان بانك ها و فعاالن 
اقتص��اد ي مي تواند  د ر پيگي��ري حقوقي موضوع 
د ر محاكم د اد گس��تري و بانك��ي و د ولتي بهتر از 
ش��رايط وثيقه گ��ذاري ملكي كم��ك كند . ضمن 
اينكه اموال مشتري بانك مانند  ساختمان و زمين 
و د ارايي هاي غيرمنقول از د سترس مشتري خارج 
نمي شود  و به د ارايي مازاد  و بالاستفاد ه براي بانك 
تبد يل نمي شود  و هزينه نگهد اري وثايق نيز روي 
د س��ت بانك ها و اقتصاد  س��نگيني نخواهد  كرد . 
س��فته، اوراق بهاد ار و تعهد آور حقوقي اس��ت كه 
متناسب با شرايط قرارد اد  مي تواند  تعهد  حقوقي 
يا پيگرد  كيفري به همراه د اش��ته باش��د  و براي 
د رياف��ت مطالب��ات بانك ها نيز مفيد  ت��ر خواهد  
ب��ود  ام��ا د ر عين حال ب��د ون نظ��ارت و د قت و 
تمهيد ات الزم نبايد  حاكم بر تعهد ات و مطالبات 

و قرارد اد هاي بين بانك و مشتري باشد . 

گروه بانك و بيمه|
طي د وره 10س��اله 86 تاكنون حد ود  49ه��زار و 130ميليارد  
تومان تس��هيالت براي ساخت پروژه هاي مس��كن مهر د ر سراسر 
كشور پرد اخت شد ه است كه 80 د رصد  آن بيش از 39 هزار ميليارد  
تومان قبل از د ولت يازد هم و د ر د ولت احمد ي نژاد  و 20 د رصد  آن 
يعني بيش از 9هزار ميليارد  تومان د ر د ولت روحاني پرد اخت شد ه 
است و البته از كل اين مبلغ نزد يك به 16 د رصد  يا 7746 ميليارد  

تومان تنها متعلق به مناطق غرب و شرق تهران بود ه است. 
ب��ه گزارش »تعاد ل« غرب تهران ب��ا پرد اخت 254هزار و 697 
فقره تس��هيالت به ارزش مجموعا 4هزار و 580 ميليون تومان د ر 
صد ر مد يريت هاي استاني قرار گرفته است و پس از آن شرق تهران 
د ر رتبه د وم قرار د ارد  كه از ابتد اي اجراي طرح مسكن مهر تاكنون 
مجموعا 3هزار و 166ميليارد  تومان تسهيالت د ر قالب 199هزار و 

168 فقره پرد اخت كرد ه است. 
از كل 2ميليون و 358هزار و 603واحد  مس��كوني مهر نزد يك 
به 250هزار واحد  مسكوني د ر مجموعه شهري تهران ساخته شد ه 

اس��ت. اين واحد ها د ر شهرهاي جد يد  اطراف تهران و همچنين د ر 
شهرستان  هاي واقع د ر استان روي زمين  هاي د ولتي بنا شد ه است. 
به گزارش هيبنا، مسعود  ايزد ي اعالم كرد : نزد يك به 2ميليون 
و 400هزار فقره تس��هيالت مس��كن مهر طي 10سال گذشته به 
پروژه هاي 99س��اله و همچنين ساخت و سازهاي مشمول د ريافت 
تسهيالت مس��كن مهر پرد اخت شد ه اس��ت. اين حجم تسهيالت 
براي س��اخت 2ميلي��ون و 358هزار واحد  مس��كوني د ر سراس��ر 

شهرهاي كشور د ر اختيار سازند ه ها قرار گرفته است. 
وي با تشريح عملكرد  تامين مالي مسكن مهر د ر سه برش زماني 
ابتد اي طرح تا ابت��د اي د ولت يازد هم، ابتد اي د ولت يازد هم تا پايان 
آن د ولت و همچنين ماه  هاي گذشته از فعاليت د ولت د وازد هم افزود : 
از ابتد اي اجراي طرح مس��كن مهر د ر سال 86 تا آغاز د ولت يازد هم 
)نيمه مرد اد  92( مجموعا 39هزار و 360ميليارد  تومان تسهيالت د ر 
اين بخش پرد اخت شد  كه اين روند  د ر چهار سال د ولت يازد هم نيز 
اد امه د اش��ت به نحوي كه 9هزار و 240ميليارد  تومان تسهيالت نيز 
د ر اين د وره زماني بابت س��اخت و تكميل مسكن مهر پرد اخت شد . 

وي تاكي��د  كرد : افزون بر اين د ر د ول��ت د وازد هم نيز روند  پرد اخت 
تس��هيالت به پروژه مس��كن مهر با وجود  تنگناي مالي و پايان خط 
اعتباري اختصاص د اد ه شد ه براي اين طرح متوقف نشد  بلكه از شيوه 
جايگزين خ��ط اعتباري جهت تامين مالي پروژه هاي مس��كن مهر 
استفاد ه شد . د ر شيوه جايگزين از محل بازگشت تسهيالت پرد اختي 
ب��ه همين پروژه ها ناش��ي از پرد اخت اقس��اط تس��هيالت  گيرند ه  ها 
)كساني كه واحد هاي مسكوني مهر خود  را د ريافت كرد ه اند  و ماهانه 
اقساط تسهيالت را پرد اخت مي  كنند (، مجد د ا منابع مالي الزم براي 
پرد اخت به پروژه هاي د ر حال ساخت را تامين كرد ه اند . طي ماه هاي 
سپري ش��د ه از عمر د ولت د وم تد بير و اميد  به عنوان سومين برش 
زمان��ي حد ود  531ميليارد  تومان تس��هيالت د ر اين بخش پرد اخت 
شد . اين رقم د ر قالب 200فقره تسهيالت كه عمد تا مربوط به مصوبه 
د ولت د ر خصوص افزايش س��قف تسهيالت واحد هاي نيمه  تمام از 
30 به 40 ميليون تومان اس��ت، پرد اخت ش��د ه است. از آغاز اجراي 
اي��ن طرح تا نيمه مرد اد  92 )آغاز د ولت يازد هم( مجموعا 810 هزار 
و 800 واحد  مس��كن مه��ر د ر قالب فروش اقس��اطي به متقاضيان 

واگ��ذار و به اين ترتيب زمينه وص��ول 14هزار و 500ميليارد  تومان 
از مطالبات اين بانك د ر بخش مسكن مهر فراهم شد . اين د ر حالي 
است كه عملكرد  چهار سال د ولت يازد هم د ر بخش فروش اقساطي 
واحد هاي مس��كن مهر قوي تر از د وره 6س��اله قبل از آن بود ه است. 
بر اين اس��اس تنه��ا د ر د ولت يازد هم 956ه��زار و 700 فقره كارت 
قسط براي كساني كه واحد هاي مسكن مهر د ر قالب قرارد اد  فروش 
اقس��اطي به آنها واگذار شد ه اس��ت، صاد ر و د ر نتيجه زمينه وصول 
حد ود  25 هزار ميليارد  تومان از مطالبات مسكن مهر د ر سنوات آتي 
فراهم ش��د ه است. فروش اقس��اطي واحد هاي مسكن مهر همچنان 
اد امه د ارد ، طوري كه د ر برش زماني چند  ماهه سپري شد ه از د ولت 
د وازد هم نيز 18هزار كارت قس��ط براي خريد اران مسكن مهر صاد ر 
ش��د ه است. به اين ترتيب با فروش اقساطي يك ميليون و 785هزار 
واحد  مس��كن مهر از كل 2ميلي��ون و 400هزار واحد  تاكنون زمينه 
وصول 40هزار ميلي��ارد  تومان از كل 49هزار و 130ميليارد  و 451 
ميليون تومان تس��هيالت مسكن مهر پرد اخت ش��د ه به پروژه هاي 

مسكن مهر فراهم شد ه است. 

49هزار ميليارد  تومان تسهيالت مسكن مهر د ر 10 سال
20د رصد  تسهيالت مسكن مهر د ر د ولت روحاني و 80 د رصد  د ر د ولت احمد ي نژاد  پرد اخت شد ه است
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5 بورس و فرابورس
 گروه هاي برتر

ماه هاي پيش رو در بورس
در 6 ماهه اول س��ال جاري 
هر چن��د كه بازار س��هام گوي 
س��بقت را از بازار پول ربود اما 
ب��از هم رك��ود و كم رمقي وجه 
اش��تراك بازارهاي مالي بود. در 
6ماهه دوم سال نيز پيش بيني 
مي شود رشد بازار سرمايه بيشتر 
باشد، به هر ترتيب در نيمه اول 
س��ال جاري بازار سهام، پول و 
مسكن از نظر بازدهي رتبه اول 

تا سوم را به دست آوردند. آنچه در بررسي بازار بورس در 
6 ماهه نخست سال جاري حايز اهميت است رشد حدود 
12درصدي شاخص كل از فروردين ماه تا پايان شهريور 
است. در اين مدت شاخص كل بورس و اوراق بهادار از رقم 
77 ه��زار و 516 واحدي به رقم 85هزار و 831 واحدي 
تا پايان 6 ماهه اول سال رسيده است و يكي از بازارهاي 
جذاب براي سرمايه گذاري به نظر مي رسد. اما در واكاوي 
اين رشد بايد به اين نكته توجه داشت كه شاخص قيمتي 
هم وزن در مدت مش��ابه بازدهي نزديك به 3درصدي را 
ثبت كرده و از رقم 26 هزار و 826 واحدي به رقم 27 هزار 
و 611واحدي رسيده است. اين امر بدان معناست كه در 
اين بازه، سهم بيشتر رشد مربوط به شركت هاي با ارزش 
بازار باالتر مانند شركت هاي توليد كننده فلزات اساسي و 
كاني هاي فلزي، پااليشگاه ها، پتروشيمي ها و شركت هاي 
س��رمايه گذاري چندرشته يي بوده است و سهم صنايع با 
ارزش بازار كمتر از كس��ب بازده برخالف س��ال گذشته 
 بسيار اندك است. حجم معامالت در 6 ماهه ابتدايي سال 
)با حذف معامالت بل��وك و اوراق با درآمد ثابت( به طور 
متوسط نزديك به 85 ميليارد تومان است كه نسبت به 
ارزش بازار 400 ه��زار ميليارد توماني )مجموع بورس و 
فرابورس( حجم ناچيزي به ش��مار مي رود.  از همين رو، 
باتوجه ب��ه انتظار بازار مبني بر افزاي��ش تورم و افزايش 
نرخ ارز به نظر مي رس��د تا پايان سال عملكرد احتمالي 
توليدكنندگان فلزات اساس��ي مانند م��س، فوالد، روي 
و س��رب مناس��ب بوده و ب��ا افزايش قيم��ت دالر افت 
احتمال��ي در بازارهاي جهاني چندان ريس��ك بااهميتي 
براي سودآوري ش��ركت هاي اين گروه نباشد. همچنين 
ب��ا افزايش نرخ دالر مبادله ي��ي و افزايش قيمت نفت در 
بازار نسبت به متوسط 6ماهه ابتدايي امسال شركت هاي 
گروه پااليش��ي كه خوراك و فرآورده نفتي توليدي آنها 
ب��ا نرخ دالر مبادله يي محاس��به مي ش��ود از اين رش��د 
بهره مند خواهند ش��د و عملكرد مورد انتظار آنها مثبت 
ارزيابي مي ش��ود.  همچنين در گ��روه فناوري اطالعات، 
اقبال زيادي به سهام شركت هاي اين گروه در بازار وجود 
دارد ك��ه جذابيت باالي آنها از باب��ت پايدار بودن درآمد 
اين گروه در تحوالت اقتصادي، توان رشد سودآوري اين 
ش��ركت ها با ارائه خدمات نوين بر پايه فناوري اطالعات 
و نيز بازارگرداني مناس��ب در شركت هاي حاضر در اين 
صنعت است كه عرضه هاي اوليه اخير نيز به افزايش تنوع 

انتخاب سهامداران در اين گروه منجر شده است.
بر اين اس��اس، به نظر مي رس��د در نيمه دوم سال 
نيز اين ش��ركت ها به رش��د هموار خود ادامه داده و با 
نزديك شدن به پايان سال مالي آنها جذابيت آنها بيشتر 
 نيز خواهد ش��د. همچنين از ديگر گروه هاي جذاب در

6 ماهه دوم صنايعي هستند كه درآمدهاي دالري پايدار 
براي خود ايجاد مي كنند كه ازجمله اين صنايع مي توان 
به شركت هاي گروه عرضه يوتيليتي به پتروشيمي ها و 
همچنين ش��ركت هاي پتروشيمي با محصول صادراتي 
اشاره كرد.  به طور كلي در بررسي روند بازار در نيمه دوم 
سال بايد به تحوالت كالن اقتصاد داخلي چشم دوخت، 
پيش بيني مي شود كه رشد نرخ ارز و ورود پول جديد با 
اف��ت نرخ هاي بهره محرك اصلي بازار براي 6 ماهه دوم 

به شمار مي روند.
از اي��ن رو در ح��ال حاض��ر بازار س��رمايه جذابيت 
مناسبي را براي ورود سرمايه گذاران ريسك پذيرتر دارد 
و به نظر مي رس��د بازدهي شاخص تا پايان سال از بازده 

بازارهاي موازي در مدت مشابه بيشتر خواهد بود. 

 بررسي عملكرد »تكمبا«: شركت كمباين سازي 
 ايران با س��رمايه ثبت شده يك هزار و 723 ميليارد و

 27 ميليون ريال پيش بيني درآمد هر س��هم س��ال 
مال��ي منته��ي ب��ه پاي��ان اس��فند 96 دوره 6 ماهه 
منتهي به پايان ش��هريور را منتش��ر كرد. همچنين، 
اي��ن ش��ركت پيش بين��ي درآم��د ه��ر س��هم براي 
 س��ال مالي منتهي به پايان اس��فند امس��ال را مبلغ

79 ريال به ط��ور خالص پس از كس��ر ماليات اعالم 
كرد. اين درحالي است كه، در دوره 6 ماهه منتهي به 
پايان ش��هريور امسال به ازاي هر سهم 56 ريال سود 
 محقق كرد. اين ش��ركت 71درص��د پيش بيني ها را

6 ماهه پوشش داد. گفتني است كمباين سازي ايران 
در س��ال مالي منتهي به پايان اسفند 95 به ازاي هر 
س��هم 3 ريال سود محقق كرد. همچنين اين شركت 
در 6 ماهه س��ال مالي قبل 2ريال سود محقق كرده 
و 67درص��د پيش بيني ها را پوش��ش داده بود. عالوه 
بر اين، »تكمبا« س��ود عملياتي سال مالي منتهي به 
پايان اس��فند 96 را به ازاي هر سهم 114 ريال اعالم 
كرده ك��ه در 6 ماهه 77ريال معادل 68درصد آن را 

پوشش داده است. 
 تحق�ق س�ود 455 ريال�ي »مبين«: ش��ركت 
پتروش��يمي مبين با س��رمايه ثبت ش��ده 14هزار و 
252ميليارد ريال پيش بيني درآمد هر س��هم س��ال 
مال��ي منته��ي ب��ه پاي��ان اس��فند 96 دوره 6 ماهه 
منتهي به پايان ش��هريور را منتش��ر كرد. همچنين، 
اي��ن ش��ركت پيش بين��ي درآم��د ه��ر س��هم براي 
 س��ال مالي منتهي به پايان اس��فند امس��ال را مبلغ

910 ريال به طور خالص پس از كس��ر ماليات اعالم 
كرد. افزون بر اين، »مبين« در دوره 6ماهه منتهي به 
پايان شهريور امسال به ازاي هر سهم 455ريال سود 
 محقق كرد. اين ش��ركت 50درص��د پيش بيني ها را
6 ماهه پوشش داد. گفتني است پتروشيمي مبين در 
سال مالي منتهي به پايان اسفند 95 به ازاي هر سهم 
812 ريال سود محقق كرد. همچنين اين شركت در 
6 ماهه س��ال مالي قبل 394ريال سود محقق كرده 
و 49درصد پيش بيني ها را پوش��ش داده بود. بر اين 
اساس، اين ش��ركت سود عملياتي سال مالي منتهي 
ب��ه پايان اس��فند 96 را به ازاي هر س��هم 923 ريال 
اع��الم كرده اس��ت كه در 6ماه��ه 457 ريال معادل 

50درصد آن را پوشش داده است. 

يادداشت اقتصادي

روي خط شركت  ها

»تعادل« از اقدامات تنبيهي تا زمان اجراي دستورالعمل توقف و بازگشايي نماد ها گزارش مي دهد

ذره بين سازمان بورس روي بازار
گروه بورس  

رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار از اجراي 
عمليات��ي دس��تورالعمل جديد توقف و بازگش��ايي 
نماده��اي معامالت��ي از ح��دود دو م��اه آين��ده، 
همزم��ان با اع��الم بودجه هاي جديد ناش��ران و از 
اقدامات تنبيهي اين س��ازمان ب��راي صندوق هاي 
سرمايه گذاري كه بخشنامه نرخ سود بانك مركزي 
را رعاي��ت نكنند، خبر داد. اين در حالي اس��ت كه 
مديري��ت نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان بورس 
ط��ي ابالغيه ي��ي از ممنوعي��ت ص��دور واحدهاي 
س��رمايه گذاري صندوق ها از طريق ش��عب بانك ها 
و موسس��ات مال��ي و اعتب��اري خب��ر داده بود. بر 
اساس اين اطالعيه صدور واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق ها از طريق شعب بانك ها يا موسسات مالي 

و اعتباري ممنوع است. 
بنابراين آن دسته از صندوق هاي سرمايه گذاري كه 
در ح��ال حاضر بانك ها يا موسس��ات مالي و اعتباري 
عهده دار سمت ركن مدير ثبت آنها هستند يا از شعب 
مربوطه جهت دريافت درخواست هاي صدور و ابطال 
واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق استفاده مي كنند، 
موظفند بدون نياز به طي تشريفات اصالح اساسنامه 
و اميدنامه، ضمن معرفي شخص واجد شرايط ديگري 
به عن��وان مدير ثب��ت، روي پذيره نويس��ي، صدور و 
ابطال واحدهاي س��رمايه گذاري صن��دوق مربوطه را 
به گونه يي اصالح كند كه دريافت درخواس��ت صدور 
واحده��اي س��رمايه گذاري صرف��ا به روش��ي غير از 
مراجعه س��رمايه گذار به ش��عب بانك ها يا موسسات 
مالي و اعتباري امكان پذير باش��د. الزم به ذكر است، 
ابطال واحدهاي س��رمايه گذاري توسط شعب بانك ها 
يا موسس��ات مالي و اعتباري بالمانع است. همچنين 
امكان تصدي سمت ركن مدير ثبت در صندوق هاي 
س��رمايه گذاري توس��ط بانك ها و موسس��ات مالي و 

اعتباري وجود ندارد. 

 تنبيه صندوق هاي سرمايه گذاري متخلف
بر اين اساس رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
با اشاره به تفاهم بانك مركزي و سازمان بورس براي 
كاهش نرخ سود سپرده صندوق هاي سرمايه گذاري 
اظهار داش��ت: س��ازمان بورس پيگي��ر كاهش نرخ 
سود سپرده ها در صندوق هاي سرمايه گذاري است. 
ش��اپور محمدي ادامه داد: سازمان بورس در همين 
راستا بر فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري نظارت 

دارد ت��ا س��پرده گذاري ها با نرخ ه��اي باالتر از نرخ 
ش��وراي پول و اعتبار س��رمايه گذاري نشود. وي با 
بي��ان اينكه بانك مركزي همراهي مناس��بي با اين 
س��ازمان در حوزه هاي مختلف دارد، اظهار داشت: 
تم��ام صندوق هايي كه خواس��تار تمدي��د مجوزها 
و افزاي��ش س��قف هس��تند تحت نظارت س��ازمان 
بورس ق��رار مي گيرن��د و نصاب هاي آنها بررس��ي 
مي شود. محمدي خاطرنشان كرد: اگر صندوق هاي 
س��رمايه گذاري نصاب هاي بخش��نامه نرخ س��ودي 
بان��ك مركزي را رعايت نكنند، با افزايش س��قف و 

تمديد مجوز آنها موافقت نمي شود. 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به 
اين پرس��ش كه آيا تاكنون با م��وارد تخلف در اين 
زمينه برخورد ش��ده يا خير؟ تصريح كرد: سازمان 
ب��ورس در مواردي ب��ا تخلف هاي��ي در اين بخش 
مواجه و مقررات به آنها براي اجرا اعالم شده است. 

به گزارش ايبنا، وي درباره موارد تنبيهي س��ازمان 
بورس ب��راي صندوق هاي س��رمايه گذاري كه نرخ 
س��ود بخش��نامه بانك مركزي را رعايت نمي كنند، 
اظهار داش��ت: س��ازمان ب��ورس عالوه ب��ر جريمه 
مديران، مجوز آنها را تا زمان اصالح نرخ سود صادر 

نمي كند. 

 اجراي بخشنامه توقف و بازگشايي نمادها
عمليات��ي  اج��راي  از  وي  ديگ��ر،  س��ويي  در 
دس��تورالعمل جديد توقف و بازگش��ايي نمادهاي 
معامالت��ي از ح��دود دو م��اه آين��ده و همزمان با 
اعالم بودجه هاي جديد ناش��ران خب��ر داد. رييس 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار گفت: بخش��ي از 
دس��تور العمل جديد توقف و بازگش��ايي نماد هاي 
معامالتي اجرايي ش��ده و هم اكنون بورس ها يعني 
ب��ورس و اوراق به��ادار تهران و فراب��ورس در حال 

آماده س��ازي مقدمات اجراي آن ب��ا تكميل فرآيند 
دسترسي به فرم ها و دستورالعمل ها هستند. شاپور 
محم��دي ابراز اميدواري كرد: ح��دود دو ماه ديگر 
كه پيش بيني هاي بودجه يي جديد ناش��ران به بازار 
ارائه مي شود، اين دستورالعمل به طور عملياتي آغاز 
مي ش��ود. وي تاكي��د كرد: اين بخش��نامه به لحاظ 
اداري هم اكنون شروع شده، اما اجراي عملياتي آن 
زماني خواهد بود كه ناش��ران بورس��ي و فرابورسي 
اطالع��ات جدي��د بودجه يي خ��ود را به ب��ازار ارائه 
بدهن��د. وي در م��ورد محل منابع تزريق ش��ده به 
صندوق تثبيت بازار س��رمايه گف��ت: منابع در نظر 
گرفته ش��ده از محل صندوق توسعه ملي بر اساس 
تكليف قانوني به صندوق تثبيت بازار سرمايه انجام 

خواهد شد.
ب��ه گزارش فارس، رييس س��ازمان بورس پيش 
از اي��ن از اجرا ش��دن دس��تورالعمل جديد توقف و 

بازگشايي نماد معامالتي كه به گفته وي از اين پس 
منج��ر به توقف بيش از 90دقيقه يي نماد معامالتي 
نخواهد ش��د، خبر داده بود. به گفت��ه وي »از اين 
پ��س اصل بر اين اس��ت ك��ه نماد ط��ي 60 تا 90 
دقيقه بازگشايي شود، بر اين اساس در شرايطي كه 
اطالعات توسط ناشران اوراق بهادار ارائه شود، هيچ 

نمادي بيش از 90 دقيقه متوقف نخواهد ماند.«
دبير ش��وراي عالي بورس با بيان اينكه حداكثر 
زمان پيش بيني ش��ده براي توق��ف نماد ها 20روز 
است، تاكيد كرده »در صورتي كه شركتي اطالعات 
الزم را ارائ��ه نكن��د، نماد آن ابت��دا 10روز متوقف 
مي شود و اگر ناشر همچنان اطالعات را افشا نكند، 
10 روز ديگر به اين مدت اضافه مي ش��ود.« در اين 
دس��تورالعمل، ب��ه حالتي كه نماد بي��ش از 5 روز 
متوقف باشد، تعليق و نمادي كه زير 5 روز متوقف 
باشد، توقف اطالق مي ش��ود. در دستورالعمل ها به 
نح��وه توقف و بازگش��ايي نماد ها ب��ه صورت جامع 
اش��اره ش��ده و بر اساس آن مش��خص مي شود كه 
تحت چه ش��رايطي نم��اد 90 دقيق��ه و تحت چه 

شرايطي بين 10 تا 30 روز متوقف مي شود.
به گفت��ه محمدي در صورتي كه ناش��ران طي 
10 روز ابتداي��ي اطالعات را افش��ا نكنند، موضوع 
اعالم عمومي مي ش��ود و درخواست مجدد از سوي 
س��ازمان بورس نيز به عموم اعالم خواهد شد. پس 
از 20 روز توق��ف نماد يا ناش��ر درخواس��ت مهلت 
مي كند كه طي اين مدت نيز نماد بسته خواهد بود 
يا درخواست مهلت از طرف ناشر ارائه نمي شود كه 
در اين صورت نماد بازگش��ايي خواهد ش��د. رييس 
سازمان بورس يادآور شده كه »بعد از 20 روز مدت 
تعيين شده نماد بازگشايي خواهد شد و اگر ناشري 
اطالعات را افشا نكرده باشد، از سوي سازمان بورس 
به فعاالن بازار سرمايه اعالم مي شود تا در معامالت 
خ��ود اي��ن موضوع را در نظ��ر بگيرن��د. كارگزاران 
ني��ز بايد تعهدي را مبني بر اطالع از عدم افش��اي 
اطالعات توس��ط ناشر و آگاهي از ابهام در اطالعات 
از معامله كنندگان س��هام مربوط به نماد معامالتي 

مربوطه دريافت كنند.«
مطابق اصالحات صورت گرفته در دستورالعمل، 
در مواردي كه مشكالت قضايي وجود داشته باشد، 
نماد بيش از 30 روز بسته نخواهد بود و اختيار داد 
و س��تد در زمان ابهام صورت ه��اي مالي به فعاالن 

بازار سرمايه داده شده است. 

ش��اخص كل بورس اوراق به��ادار تهران در معامالت دومين 
روز كاري بازار با كاهش 50 واحدي همراه ش��د و رقم 87 هزار 
و 744واحدي را به خود اختصاص داد. از اين رو ش��اخص كل 

ه��م  وزن اما با كاه��ش 19واحدي عدد 17هزار و 512 واحد را 
به نمايش گذاشت. 

ع��الوه بر اين ش��اخص س��هام آزاد ش��ناور نيز ب��ا كاهش 
114واحدي به رقم 94هزار و 419واحد دست يافت. 

همچنين ش��اخص بازار اول اما درحالي با كاهش 43واحدي 
به رقم 61 هزار و 294واحد دس��ت يافت كه شاخص بازار دوم 

ب��ا كاهش 68 واحدي عدد 192ه��زار و 316واحد را به نمايش 
گذاش��ت. براس��اس اين گزارش، روز گذشته معامالت سهام در 
نماد پااليش نفت اصفهان ب��ا 22واحد، گروه مپنا با 21واحد و 
هلدينگ پتروش��يمي خليج فارس با 15واحد افزايش بيشترين 
تاثير مثبت را بر محاس��به ش��اخص كل بورس به نام خود ثبت 
كردند. در مقابل معامالت سهام در نماد معامالتي گروه سايپا با 

27واحد، ملي صنايع مس ايران با 18واحد و پتروشيمي مبين 
با 13واحد كاهش بيش��ترين تاثير منفي را در برآورد اين نماگر 
به دوش كشيدند. افزون بر اين ارزش كل معامالت بورس تهران 
درحال��ي به بي��ش از 130ميليارد تومان نمايش داده ش��د كه 
ناشي از دست به دست شدن بيش از 516 ميليون سهم و اوراق 

مالي قابل معامله طي 48هزار و 547 نوبت داد و ستد بود. 

عقبگرد نماگر بازار سهام

آمار معامالت

باغ�داران در تعيي�ن قيمت پس�ته نقش�ي ندارند: يك 
توليدكنن�ده پس�ته گفت: تنه��ا عامل افت قيمت ه��ا در بازار 
پس��ته، تجار و بازرگانان داخلي هس��تند كه از شرايط و مشكالت 
ناش��ي از كمبود نقدينگي كشاورزان و باغداران سوءاستفاده كرده 
و پس��ته را با نرخ هاي پاييني خريداري مي كنند بنابراين به كمك 
بورس كاال نياز داريم. بر اين اس��اس؛ نبود مديريت و انس��جام در 
ب��ازار فروش داخلي و صادراتي محصول پس��ته ك��ه هم اكنون به 
صورت كامال سنتي اداره مي ش��ود، موجب شده دست كشاورزان 
و باغداران براي تامين هزينه هاي زندگي و برنامه ريزي براي سال 
زراع��ي جديد خالي بماند كه اين امر ب��ا دخالت تجار و بازرگانان 
بازار داخلي و صادراتي موجب نزول كاذب قيمت پس��ته شده و با 

افزايش عرضه روند كاهش��ي را مضاعف مي كند. چرخه يي كه هر 
س��اله رقم مي خورد و تبعات منف��ي آن بيش از هر بخش ديگري 
كشاورزان باغداران را متحمل زيان مي كند. در همين ارتباط يك 
توليدكننده پس��ته در گفت وگو با تس��نيم ضمن اب��راز نارضايتي 
نس��بت به روند قيمت ها در بازار در سال زراعي جاري اظهار كرد: 
قيمت ه��ا درحالي روندي نزولي را در 2ماه گذش��ته طي كرده كه 
در بازار جهاني هيچ اتفاق خاصي در روند قيمت ها رخ نداده است؛ 
ب��ه طوري  كه به نظر مي رس��د تنها عامل اف��ت قيمت ها در بازار 
پس��ته، تجار و بازرگانان داخلي باش��ند كه از ش��رايط و مشكالت 
ناش��ي از كمبود نقدينگي كشاورزان و باغداران سوءاستفاده كرده 
و پس��ته را با نرخ هاي پاييني خريداري مي كنند. مهدي محمدي 
افزود: در چنين ش��رايطي كمبود نقدينگي مش��كالت متعددي را 
ب��راي پرداخت بدهي ه��ا و خريد نهاده هاي تولي��د براي فعاالن و 
توليدكنندگان پسته ايجاد مي كند و موجب مي شود، توليد پسته 

براي باغدار مقرون به صرفه نباش��د. وي درخصوص شرايط حاكم 
بر بازارهاي صادراتي گفت: بازارهاي صادراتي برخالف بازار داخلي 
ش��رايط به نس��بت بهتري دارند؛ چراكه بزرگان و صادركنندگان 
اصلي پس��ته، قيمت ها را تعيين مي كنند اما باغداران در روند تعيين 
قيمت ها در بازار داخل هيچ نقشي ندارند. وي با اشاره به اقدامات به 
عمل آمده از س��وي اس��تانداري كرمان و نمايندگان مجلس در اين 
استان براي ساماندهي بازار پسته از طريق پذيرش و عرضه در بورس 
كاال اظه��ار كرد: با تالش هايي كه ص��ورت گرفته، برخي واريته هاي 
پس��ته در بورس كاال پذيرش و عرضه ش��ده كه تداوم و استمرار آن 
مي تواند در آينده موجب حل مش��كالت بازار س��نتي شده و ضمن 
كشف قيمت ش��فاف تر به بازار صادراتي نيز نظم و انسجام بيشتري 
ببخش��د. اين توليدكننده پسته افزود: با همگاني شدن بازار پسته در 
بورس، سرمايه ها از ديگر بازارها مي توانند به بازار پسته آمده و در اين 

حوزه سرمايه گذاري شوند. 

رتبه نخس�ت بورس تهران در بي�ن ۱۷ بورس منتخب: 
ش��اخص كل ب��ورس تهران در بي��ن 17 بورس منتخ��ب از نظر 
درص��د روزهاي مثب��ت ركورددار اس��ت به طوري كه ش��اخص 
كل در 72درصد روزهاي كاري مثبت بوده اس��ت. بر اين اس��اس 
در هفته ي��ي كه گذش��ت، حجم معام��الت ب��ورس اوراق بهادار 
3457ميلي��ون س��هم و ارزش آن 7102ميليارد ري��ال بوده كه 
حج��م و ارزش معامالت به ترتيب 16و 18درصد كاهش داش��ته 
اس��ت. ارزش بورس اوراق بهادار ته��ران نيز در اين مدت به عدد 
3508793ميليارد ريال رس��يد كه ب��ا 06.0درصد افزايش همره 
بوده اس��ت. ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران هم در پايان 
معامالت هفته گذش��ته به عدد 87897 واحد رسيد كه 53 واحد 
افزايش داش��ته اس��ت. اين درحالي اس��ت كه از ابتداي امس��ال 
تاكنون ش��اخص كل 8.13درصد افزايش و شاخص كل هم وزن 

6.11درصد رشد داشته اند.

تحليلگران چه مي گويند

كف بازار

با توجه به اينكه ارزش معامالت روزانه به بيش از 220ميليارد 
تومان در س��ال جاري رس��يده اس��ت، گردش معامالت و حجم 
معامالت قابل قبولي در بازار داش��تيم و جذب شدن عرضه هاي 
اوليه نش��ان دهنده وضعيت مناس��ب در گردش معامالت است. 
حس��ن قاليباف اصل در پاس��خ به اين س��وال مبني بر اينكه چرا 
دامنه نوس��ان عرضه اوليه به روش بوك بيلدينگ محدود است، 
گفت: اين روش بر اساس مطالعه تطبيقي از سوي بورس و اوراق 
بهادار تهران به س��ازمان بورس پيش��نهاد و در سال گذشته نيز 
اجرايي ش��د. مديرعامل بورس تهران با اش��اره ب��ه اينكه روش 

ب��وك بيلدينگ در كش��ورهاي ديگر نيز انجام مي ش��ود، تصريح 
ك��رد: مطالعه تطبيقي روي دس��تورالعمل عرض��ه اوليه به روش 

ثبت سفارش دفتري صورت گرفته است. 
وي ب��ا تاكي��د بر اينك��ه در روز عرضه اوليه ي��ك قيمت پايه 
تعيين مي شود، اظهار داش��ت: همه مدل هايي كه در كشورهاي 
ديگر مورد بررس��ي قرار گرفته، اين اس��ت ك��ه روي قيمت پايه 
دامنه نوسان تعيين مي شود و يكي از حسن هاي اين روش انتشار 
گزارش ارزيابي قيمت است كه عدم تقارن اطالعاتي نيز پيرو آن 
كاهش مي يابد. به ب��اور قاليباف اصل همه فعاالن بازار گزارش را 

مي بينند و يك ذهنيت در مورد قيمت دارند و يك دامنه نوساني 
هم تعيين مي ش��ود. به گزارش اقتصاد آنالين، اين مقام مسوول 
با تاكيد بر اينكه دامنه نوس��ان در دس��تورالعمل كنوني حداكثر 
10درصد است، اظهار داشت: چيزي كه در مطالعه تطبيقي مورد 
بررس��ي قرار گرفت، بيشتر از 20درصد نيست؛ با توجه به اينكه 
اين دس��تورالعمل به تازگي در حال اجراس��ت از اين رو اگر نياز 
به باز ش��دن دامنه نوسان تا 20درصد باش��د، پيشنهاد آن ارائه 

خواهد شد. 
مديرعام��ل بورس تهران افزود: اين روش��ي كه براي كش��ف 
قيمت انجام مي شود مناسب است، وقتي كه تقاضاي سهام بيشتر 

از عرضه باشد در همه كشورها نيز تقسيم به نسبت مي شود. 
مديرعام��ل ب��ورس تهران ب��ا تاكيد بر اينكه در س��ال جاري 
متوس��ط ارزش معامالت روزانه 220ميليارد تومان بوده اس��ت، 
خاطرنش��ان كرد: قاعدتا نقدش��وندگي در بازار بايد افزايش يابد 

هم اكن��ون نيز ارزش معامالت در بازار قابل قبول اس��ت و جذب 
ش��دن عرضه هاي اوليه نش��ان دهنده وضعيت مناس��ب گردش 

معامالت است.

مديرعامل بورس و اوراق بهادار تهران خبر داد 

پيشنهاد افزايش دامنه نوسان عرضه اوليه در صورت نياز

چهره 

اميدواري��م عرضه محص��والت آلومينيوم المه��دي در بورس 
كاال اجرايي ش��ود. امروز ش��اهد مافيايي هس��تيم كه در بازار فلز 
آلومينيوم ب��ا تباني در بازار، قيمت باالت��ري را از توليد كنندگان 
آلومينيوم دريافت مي كنند. پرس��ش اين اس��ت كه اين رانت به 
جيب چه كس��ي مي رود؟ مس��ووالن امر بايد آن را رصد و پايش 
كنن��د و بايد با اين رانت خ��واري برخورد جدي ش��ود. علي اكبر 
كريمي نايب رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ، 
درخصوص عرضه آلومينيوم و مقاومت برخي توليد كنندگان براي 
عرض��ه آن در بورس كاال، گفت: ما با اي��ن مقاومت ها مخالفيم و 
معتقديم كه بورس  كاال بهترين و شفاف ترين ساز و كار قانوني را 
دارد و در همه حوزه هاي كااليي كه مشمول بورس كاال مي شود، 

بايد رعايت شود. 

كريمي  تصريح ك��رد: بايد همه توليدكنن��دگان خود را در 
اي��ن س��اختار قرار دهن��د و كاالهاي خ��ود را در بورس كاال و 
در فض��اي رقابتي و ش��فاف عرضه كنند اما متاس��فانه از بين 
دو توليدكننده بزرگي كه در كش��ور در حوزه آلومينيوم وجود 
دارد، آلوميني��وم المهدي با وجود ال��زام قانوني كه دارد از اين 
تكليف اس��تنكاف كرده و در برابر عرضه در بورس كاال مقاومت 
مي كند. البته در اين خصوص جلسه يي در ايميدرو تشكيل شد 
و آلومينيوم المهدي ملزم ش��د تا محصوالت خود را در بورس 
كاال عرضه كند و مقرر ش��د تم��ام توليدات آن از طريق بورس 
كاال عرضه ش��ود. وي در گفت وگو با ايلنا، ادامه داد: در ايرالكو 
هم بخش��ي از محصوالت صادر مي ش��ود و بخش ديگر آن در 
بورس كاال عرضه مي ش��ود. كريمي افزود: اميدواريم اين عرضه 

در ب��ورس كاال ب��راي آلومينيوم المهدي نيز اجرايي ش��ود اما 
امروز ش��اهد مافيايي هستيم كه در بازار فلز آلومينيوم با تباني 
در ب��ازار، قيمت باالتري را از توليد كنندگان آلومينيوم دريافت 
مي كنند. پرس��ش اين اس��ت كه اين رانت به جيب چه كسي 
مي رود؟ مس��ووالن امر بايدآن را رص��د و پايش كنند و بايد با 

اين رانت خواري برخورد جدي شود. 
نايب ريي��س كميس��يون اقتص��ادي مجلس در پاس��خ به اين 
پرس��ش كه در كميس��يون اقتص��ادي مجلس چق��در بر فروش 
محص��والت از طريق بورس كاال تاكيد ش��ده اس��ت؟ افزود: اين 
موض��وع را به عنوان وظيف��ه نظارتي خودمان در مجلس به اطالع 
وزير صنايع رسانده ايم و جلساتي نيز برگزار كرده ايم. وي تصريح 
كرد: مديرعامل س��ازمان ايميدرو و مقامات دولتي، همگي عرضه 

محص��والت در ب��ورس كاال را موجب ش��فافيت مي دانند. ما نيز 
به عنوان كميس��يون اقتص��ادي مجلس، مواردي ك��ه از مقاومت  
برخي ش��ركت ها براي عرضه در بورس كاال وجود دارد را گزارش 
كرده اي��م و اميدواريم آنها نيز وظايف قانوني خود را براي حمايت 
از توليدكنن��دگان كوچك و همچنين جلوگيري از رانت خواري و 

تباني در بازار انجام دهند. 

نايب رييس كميسيون اقتصادي تاكيد كرد 

با هرگونه مقاومت در عرضه محصوالت از طريق بورس كاال مخالفيم

مجلس 

سعيد خدايي 
 كارشناس ارشد
بازار سرمايه 
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 ميد  ان د  اري بخش خصوصي
د  ر صنعت برق

رييس س��ند  يكاي صنعت برق اي��ران با تاكيد   بر اينكه 
بخش خصوصي مخالف ورود   سرمايه گذاري خارجي نيست، 
معتقد   است سرمايه گذاري خارجي نبايد   به فلج شد  ن بخش 
خصوصي د  اخلي منجر شود  . علي  بخشي افزود  : براي فرار از 
بحران اقتصاد  ي د  ر صنعت برق سراغ تامين كنند  گان سرمايه 
خارجي رفته ايم كه اگر با د  يپلماسي هوشمند  انه يي همراه 
نباشد  ، مي تواند   صنعت برق كش��ور را به نابود  ي بكشاند   و 

پاي وارد  كنند  گان كاالهاي بي كيفيت را به كشور باز كند  . 
رييس سند  يكاي صنعت برق ايران با بيان اينكه به طور 
متوس��ط 70د  رصد   ظرفيت واحد  هاي توليد  ي صنعت برق 
كش��ور به د  ليل ركود   بد  ون اس��تفاد  ه ماند  ه است، گفت: د  ر 
حالي كه توليد  كند  گان د  اخلي با 30 د  رصد   ظرفيت فعاليت 
مي كنند  ، نبايد   اجازه د  هيم پروژه ها به واس��طه شيوه غلط 

جذب سرمايه، با كاالهاي خارجي اجرايي شوند  . 
وي افزود  : متاسفانه آن بخش از سرمايه گذاري خارجي 
صنعت برق كه اجرايي ش��د  ه، از جنس »فاينانس به شرط 
ورود   كاال و تجهيزات كشور تامين كنند  ه مالي« بود  ه است. 

بخش��ي د  ر مورد   سهم كاالهاي خارجي د  ر اين پروژه ها 
 ني��ز گفت: س��هم كااله��اي خارج��ي د  ر برخ��ي پروژه ها

30 د  رصد   و د  ر برخي پروژه ها نيز تا 70 د  رصد   اعالم ش��د  ه 
است اما معتقد  يم كه تامين 10د  رصد  ي كاال و تجهيزات نيز 
اضافه است زيرا نيازي به وارد  ات كاال د  ر صنعت برق ند  اريم. 
وي به تشريح الگوهاي پيشنهاد  ي بخش خصوصي براي 
»ورود   س��رمايه بد  ون آسيب به بخش خصوصي« پرد  اخت 
و اف��زود  : روش نخس��ت اينك��ه بخش خصوص��ي د  ر كنار 
تامين كنند  ه خارجي قرار گيرد  ؛ از آنجا كه بخش خصوصي 
مي د  اند   چه كاالهايي را بايد   از خارج از كشور تامين كند   و 
چه كاالهايي توليد   د  اخل د  ارد  ، از ورود   كاالهاي مشابه توليد   

د  اخل جلوگيري مي كند  . 
رييس س��ند  يكاي صنعت برق ايران اد  ام��ه د  اد  : به اين 
ترتيب هم پاي كاالهاي خارجي به كش��ور وارد   نمي شود   و 

هم فاينانس اتفاق مي افتد  . 
بخش��ي د  ر اين ارتباط افزود  : به عنوان نمونه با وارد  ات 
ترانس��فوماتورهاي آماد  ه از كشورهاي د  يگر د  ر عمل به فلج 
ش��د  ن توليد  كنند  ه ها و به نابود  ي آنها كمك مي كنيم؛ اما 
وقت��ي بخش خصوصي د  ر كنار س��رمايه گذار خارجي قرار 
گيرد  ، به جاي خريد   ترانس��فورماتور، قطعه هايي كه اكنون 
وارد   مي كني��م )مانند   هس��ته ترانس��فورماتور( را از طرف 

خارجي خريد  اري مي كنند  . 
وي اضاف��ه كرد  : د  ر اين روش، د  ر ازاي فاينانس، كااليي 
را خريد  اري مي كنيم كه ورود   آن نه تنها ضربه يي به صنعت 

نمي زند  ، بلكه كاالي مورد   نياز نيز تامين مي شود  . 
رييس س��ند  يكاي صنعت ب��رق اي��ران، د  ومين الگوي 
پيشنهاد  ي بخش خصوصي براي س��رمايه گذاري خارجي 
را تاس��يس شركت مشترك )جوينت ونچر( با شركت هاي 
د  اخلي و احد  اث خط توليد   د  ر د  اخل كشور براي تامين نياز 

د  اخلي و صاد  رات به بازارهاي منطقه بيان كرد  . 
بخش��ي گفت: با اجراي اين الگو، ضمن جذب سرمايه 
خارجي، بخش د  اخلي نيز مشاركت خواهد   د  اشت و رقابتي 
سالم د  ر كشور ايجاد   مي شود  ؛ عالوه بر اين، محصوالت توليد   
اين مشاركت مي تواند   راهي بازارهاي منطقه شود  . وي گفت: 
صنعت برق د  ر طول 40 سال گذشته از يك صنعت به طور 
كامل وابسته به يك صنعت صد   د  رصد   خود  كفا تبد  يل شد  ه 
است. به طوري كه اكنون د  ر تامين 95د  رصد   تجهيزات مورد   
ني��از صنعت برق خود  كفا و د  ر بخش پيمانكاري و خد  مات 
فن��ي مهند  س��ي نيز 100د  رص��د   به توليد   د  اخلي د  س��ت 
يافته ايم. بخش��ي، ارزش صاد  رات صنعت برق را حد  ود   سه 
ميليارد   د  الر اعالم كرد   و گفت: افزايش صد  ور كاال و خد  مات 

د  ر 2 فاز به 10 و 25 ميليارد   د  الر امكان پذير است. 

آماد  گي روسيه براي گسترش 
تعامالت با بخش تعاون

رييس بخش بازرگاني سفارت روسيه د  ر اتاق تعاون ايران 
از آماد  گي كشور متبوعش براي گسترش تعامالت تجاري 
با بخش تعاون خبر د  اد  . د  ر نشس��ت مش��ترك كميسيون 
كش��اورزي اتاق تع��اون ايران ب��ا رايزن بازرگاني روس��يه 
توانمند  ي هاي بخش تعاون د  ر حوزه كشاورزي معرفي شد  . 
د  ر اين نشس��ت، آند  ره لوگانس��كي رييس بخش بازرگاني 
سفارت روسيه، به تفاوت ها وشباهت هاي ساختار اقتصاد  ي ايران 
و روسيه پرد  اخت و گفت: د  ر هر د  و كشور منابع معد  ني و نفتي 
وجود   د  ارد   و ايران و روسيه به لحاظ صنعتي منابع خوبي د  ارند  . 
وي ضم��ن اعالم آماد  گي كش��ور متبوع��ش براي 
گس��ترش روابط تجاري ابراز د  اشت: د  ر شرايط كنوني 
و با توجه به تحريم ها، فرصت مناس��بي براي گسترش 
تعامالت تجاري د  ر حوزه كشاورزي به وجود   آمد  ه است. 
وي اد  ام��ه د  اد  : د  ر حال حاضر ميوه جات و س��بزيجات 
از كش��ورهاي تركيه، مصر و اس��راييل به روسيه صاد  ر 
مي شود  . وي با اش��اره به نقش اتاق تعاون د  ر گسترش 
تعامالت، اد  امه د  اد  : با توجه به سيس��تم فروشگاهي د  ر 
كشور روسيه، اتاق تعاون مي تواند   نقش مهمي د  ر رشد   
و گس��ترش تعامالت تجاري د  ر اين حوزه ايفا كند  . وي 
گفت: د  رراس��تاي گس��ترش تعامالت تجاري اشخاص 
حقيقي و حقوقي بايد   حضور د  اشته و بتوانند   قرارد  اد هاي 
بين الملل��ي با حجم بزرگ امضا كنن��د  . به گفته وي با 
توجه به جمعيت 140ميليوني روسيه تنها 12 فروشگاه 
زنجيره يي وجود   د  ارد   و تقاضاي مرد  م را تامين مي كنند  . 

 تهيه برنامه جامع
گسترش تعاوني ها

علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، د  ر نشستي 
مشترك با هيات رييسه اتاق تعاون براي بررسي برنامه هاي 
توسعه بخش تعاون، بر تهيه برنامه جامع گسترش تعاوني ها 
تاكي��د   كرد  . علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي د  ر 
د  يد  ار با هيات رييس��ه اتاق تعاون اي��ران، از تهيه و تد  وين 

برنامه جامع گسترش تعاوني ها خبر د  اد  . 
وي همراه��ي اتاق تعاون ايران و وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي را باعث خير و بركت عنوان و بر تحليل و بررس��ي 
واقعيات اقتصاد  ي كشور تاكيد   كرد  . ربيعي د  ر بخش د  يگري 
از اين نشست، با اشاره به پيگيري ها صورت گرفته د  رخصوص 
سهام عد  الت گفت: خواهان بازگشت سهام عد  الت به بخش 
تعاون هس��تيم. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه د  ر جمع 
مسووالن ارش��د   بخش تعاون كش��ور حضور د  اشت، ضمن 
اس��تماع د  يد  گاه ها و راهكارهاي مسووالن اين بخش، اظهار 
د  اش��ت كه پيگيري براي برگزاري نشس��ت با وزير اقتصاد   و 
مسووالن مربوطه انجام مي شود  . گفتني است، جلسه بررسي 
برنامه هاي توس��عه بخش تعاون با حضور وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي و رييس اتاق تعاون ايران همچنين مد  يرعامل 
بانك توسعه تعاون، مد  يرعامل صند  وق ضمانت سرمايه گذاري 

تعاون و هيات رييسه اتاق تعاون ايران برگزار شد  .

اخبار

ضرورت تطابق صادرات ايراني با استانداردهاي جهاني

آيا صادرات استانداردپذير است؟

رييس هيات مديره انجمن سرمايه گذاري هاي مشترك ايراني و خارجي مطرح كرد

۱۲۰پروژه مشترك خارجي با بخش خصوصي د ر پسابرجام

عضو هيات  مديره انجمن سنگ آهن ايران تشريح كرد

ظرفيت 6۰-5۰ ميليارد دالري سرمايه گذاري خارجي در بخش معدن

س��رمايه گذاري هاي  انجمن  هيات مد يره  رييس 
مش��ترك ايراني و خارجي د ر گفت وگو با اگزيم نيوز 
پيرام��ون س��هم بخ��ش خصوص��ي د ر پروژه هاي 
مش��ترك با س��رمايه گذاري خارجي گف��ت: تعد اد  
پروژه هاي��ي ك��ه د ر ح��ال حاضر ما ب��ا خارجي ها 
ش��ريك هس��تيم حد ود  120 پروژه است كه يا د ر 
حال اجرا، تكميل ش��د ه يا د ر مراح��ل پاياني قرار 
د ارد . حد ود  90د رصد  اين پروژه ها مربوط به بخش 

خصوصي است. 
وي افزود : از لحاظ رقم سرمايه گذاري هم سهم 
بزرگي متعلق به بخش خصوصي اس��ت. البته چند  
پروژه ه��م وجود  د ارد  كه تفس��ير خيلي د قيقي از 
بخ��ش خصوصي ي��ا د ولتي بود ن آنها ن��د ارم مثال 
پژو كه د ر ايران س��رمايه گذاري كرد ه يك ش��ركت 
خارجي است و بخش خصوصي. 50د رصد  د ر پروژه 
س��رمايه گذاري كرد ه است و 50د رصد  مابقي سهم 
س��ايپا است. ما س��ايپا را به عنوان بخش خصوصي 
تلقي مي كنيم زيرا يك ش��ركت س��هامي عام است 
و د ر ب��ورس حضور د ارد  و تمامي ش��ركت هايي كه 
د ر ب��ورس حضور د ارند  به عن��وان بخش خصوصي 

شناخته مي شوند . 

س��ليمي خاطرنشان كرد : البته اين امكان وجود  
د ارد  بخش د ولتي هم د ر اين پروژه ها سهمي د اشته 
باشد . اين واقعيت كه هشتاد  و پنج د رصد  از اقتصاد  
ما د ر د س��ت د ولت اس��ت را رد  نمي كن��م ولي د ر 
سرمايه گذاري خارجي اوضاع متفاوت است و د ولت 
خيلي مح��د ود  د ر يك يا د و پروژه ك��ه پروژه هاي 

خيلي بزرگي است، مشاركت كرد ند . 
وي ب��ا رد  اي��ن اد عا ك��ه بخ��ش خصوصي د ر 
مش��اركت هاي س��رمايه گذار خارجي ذي نفع نبود ه 
گفت: ما حتي شاهد  استقبال سرمايه گذار خارجي 

از شريك خصوصي هستيم. 
خوش��بختانه جذب باالي مشاركت را د ر 6ماهه 
نخست سال جاري د اشتيم و اين استقبال همچنان 
ه��م اد امه د ارد . بد يهي اس��ت س��رمايه يي كه وارد  

مي شود  بر كل اقتصاد  اثر مثبت خواهد  گذاشت. 
سليمي اظهار د اشت: هر نوع سرمايه گذاري چه 
د اخلي و چه خارجي چند ين مزيت د ارد . نخستين 
مزيت آن كمك به توليد  اس��ت كه منجر به رش��د  
اقتصاد ي مي شود . مزيت د وم، ايجاد  اشتغال است و 
ثايت ش��د ه كه هر نوع سرمايه گذاري ايجاد  اشتغال 
مي كند . س��رمايه گذاري خارجي چند  مزيت خاص 

ه��م د ارد . س��رمايه گذاران خارج��ي هم��راه خود  
تكنولوژي هاي جد يد  و ماش��ين آالت ب��ا د وام وارد  
ايران مي كن��د . س��رمايه گذاران بين المللي با توجه 
به شناختي كه از بازارهاي جهاني د ارند ، مي توانند  
كمك شاياني به صاد رات كاالها كنند . د ر كنار همه 
اين م��وارد ، ارزي هم كه اين س��رمايه گذاران وارد  
ايران مي كنند  براي رشد  اقتصاد ي 8-7د رصد ي كه 

مد نظر ماست، بسيار حياتي است. 
س��رمايه گذاري هاي  انجمن  هيات مد يره  رييس 
مش��ترك ايراني و خارجي اذعان د اشت: ما د ر همه 
زمينه ها نيازمند  س��رمايه گذاري خارجي هس��تيم 
و همان ط��ور كه ذكر ش��د ، س��رمايه گذاري با خود  
اشتغال مي آورد . البته ميزان اشتغال زايي د ر صنايع 
مختلف متفاوت اس��ت. به طور مثال د ر صنايع نفت 
و پتروشيمي با سرمايه يي د ر حد ود  10ميليارد  د الر 
ش��ايد  حد ود  500 شغل ايجاد  ش��ود  اما د ر صنايع 
خ��ود رو يا معاد ن اين اش��تغال زايي با همين حجم 

سرمايه حد ود  50000 نفر است. 
وي د ر پاس��خ به اين س��وال كه چگونه مي توان 
د ر بخش هاي با ظرفيت اش��تغال زايي بيشتر جذب 
اينكه س��رمايه گذاران  س��رمايه گذاري كرد ، گفت: 

مي كنن��د   س��رمايه گذاري  بخش ه��ا  ك��د ام  د ر 
چند ان د ر اختيار ما نيس��ت، زيرا آنه��ا با توجه به 
تخصص خود ش��ان و همچنين كش��ش بازار زمينه 

سرمايه گذاري را انتخاب مي كنند . 
س��ليمي خاطرنش��ان كرد : البت��ه رتبه بند ي د ر 
انتخاب سرمايه گذاران خارجي تاثير مستقيم د ارد . 
شركت هاي خارجي كه وارد  ايران مي شوند  چنانچه 
بخواهن��د  براي خ��ود  ش��ريك پيد ا كنن��د  به اين 

رتبه بند ي توجه خواهند  كرد . متاس��فانه رتبه بند ي 
شركت ها بعد  از انقالب متوقف شد ه بود  و به تازگي 
مجد د ا انجام مي ش��ود . ش��ركت هاي بورسي هم به 
تازگي رتبه بند ي مي ش��وند . به طور مثال ش��ركتي 
كه رتبه AAA باش��د ، مي تواند  نسبت به رتبه هاي 
پايين ت��ر وام ارزان تر بگيرد  زيرا ش��فاف تر اس��ت و 
اعتب��ار بيش��تري د ارد . بنابراين رتبه بند ي بس��يار 
مي تواند  مسير جذب سرمايه گذاري را تسهيل كند . 

بخش معد ن د ر توس��عه اقتصاد ي كش��ور همواره م��ورد  توجه بود ه 
است. هرچند  د ولت يازد هم براي حمايت از فعاليت هاي معد ني سرمايه 
آن را از 100ميليارد  ريال به هزار و 100ميليارد  ريال ارتقا بخش��يد  اما 
كماكان كمبود  نقد ينگي نياز به تجهيز و بازس��ازي ماشين آالت معد ني 
و س��رمايه گذاري براي اكتشاف از جمله مسائلي است كه فعاالن حوزه 
مع��د ن با آن د س��ت به گريبانند . قد ير قيافه عض��و هيات مد يره انجمن 
س��نگ آهن ايران د ر گفت وگو با اگزيم نيوز به تش��ريح اهميت جذب 
س��رمايه گذاري د ر بخش هاي مختلف اقتصاد ي پرد اخت و گفت: قطعا 
اقتصاد  ايران فقط نه د ر بحث معد ن وصنايع معد ني بلكه د ر كل اقتصاد  
ايران نيازمند  جذب سرمايه هاي خارجي و تامين مالي ارزان قيمت است. 
قد ي��ر قيافه اف��زود : براي توس��عه د ر حوزه نفت، گاز، پتروش��يمي، 
حوزه صنايع پيش��رفته، د اروهاي نوتركيب و مواد غذايي نيازمند  جذب 
سرمايه گذاري خارجي هستيم. واقعيت اين است سال هاي سال از طرف 
د س��ت اند ركاران بخش معد ن تالش بسيار گسترد ه يي براي توسعه اين 
بخش صورت پذيرفته اس��ت اما موانع و پيچيد گي هايي د ر اين مس��ير 

وجود  د ارد  كه اين تالش ها را بي سرانجام گذاشته است. 
وي خاطرنش��ان كرد : با توجه به اهمي��ت صنايع معد ني د ر اقتصاد  
كش��ور اميد واريم با تعامل مثبت بين بخ��ش خصوصي معد ن و د ولت 

محترم اين مشكالت و موانع برطرف شود .

 قيافه د ر اد امه گفت: د ر مسير توسعه صنايع معد ني مهم تر از بخش 
فاينانس، زيرس��اخت هاي نرم افزاري ازجمله قانون و مقررات اس��ت كه 
گاهي خود  مانع و كند كنند ه مس��ير توسعه هستند . تصميم گيري هاي 
س��ليقه يي و قوانين خلق الساعه د ر برخي سازمان هاي متولي د ر بخش 
معد ن ازجمله اين موانع هستند  كه راه را براي گسترش و سامان يافتن 

صنايع معد ني د شوار مي كند . 
عضو هيات مد يره انجمن س��نگ آهن گفت: اما د ر بخش فاينانس و 
س��رمايه گذاري واقعيت امر اين است كه طي سال هاي گذشته با وجود  
پتانس��يل هاي باال د ر حوزه معد ن وصنايع معد ن و با وجود  تنوع معاد ن 
معد ن��ي د ر كش��ور، اتفاق ويژه ي��ي از خارج د ر حوزه س��رمايه گذاري و 

فاينانس نيفتاد ه است. 
وي اذعان د اشت: البته د ر د اخل اين بخش سرمايه گذاري متعد د ي 
توسط معد نكاران انجام شد ه كه ازجمله آن مي توان به واحد  هاي تحت 
پوش��ش ايميد رو و نيز غول هاي س��نگ آهني كش��ور يعني گل گهر و 
چاد رملو مي توان اشاره كرد  كه د ر اين سال ها با بهره گيري از ارز صاد راتي 
اقد ام به سرمايه گذراي بسيار سنگين د ر حوزه توسعه صنايع معد ني و 

ايجاد  واحد هاي پايين د ست معد ن ازجمله زنجيره فوالد  اقد ام كرد ند . 
قد ير قيافه اظهار كرد : از س��وي د يگ��ر د ر بخش خصوصي از محل 
ارزهاي صاد راتي وارد ه بابت محصوالت معد ني به خارج از كشور تحركي 

را ش��اهد  بود يم كه موجبات تحول مثب��ت د ر حوزه صنعت و معد ن را 
فراه��م آورد . البته اين اقد امات براي رس��يد ن به هد ف گذاري ها د ر اين 
حوزه كافي نيس��ت و نياز به استفاد ه از سرمايه گذار خارجي و فاينانس 
كماكان وجود  د ارد . وي با تاكيد  بر نياز بخش اكتشاف به سرمايه گذاري 
گفت: بيش��ترين نياز ما براي س��رمايه گذاري د ر حوزه اكتش��اف بخش 
معد ن اس��ت د ر واقع اگر بخواهيم تجهيزات و ماش��ين آالت اكتشاف و 
فرآوري خود  را د ر بخش اكتش��اف توس��عه د هيم د ر هر بازه 5 ساله به 

سرمايه گذاري 5000 ميليارد  توماني د ر اين بخش نيازمند يم. 
به گفته اين فعال حوزه معد ن اين س��رمايه گذاري صرف اكتشافات 
ذخاير معد ني شناس��ايي نشد ه، كمتر شناخته شد ه همچنين توسعه و 
تكميل اكتش��افات قبلي خواهد  ش��د . وي اضافه كرد : د ر حوزه تجهيز 

معاد ن هم به رقم هاي ميليارد ي نياز د اريم. 
وي اظهار كرد : د ر كش��ور براس��اس قانون مق��ررات، صند وق بيمه 
فعاليت هاي معد ني شكل گرفته كه متاسفانه سرمايه اين صند وق كفاف 
تجهي��ز حتي 3معد ن يا حتي يك مع��د ن بزرگ را هم نمي د هد  به اين 
جهت به نظر مي رسد  د ولت محترم بايد  طرحي نو د راند ازد  چراكه براي 
تد ارك و تامين بخش��ي از نياز صنايع معد ني ضروري اس��ت، س��رمايه 

صند وق بيمه يي چند  هزارميليارد  تومان بشود . 
قيافه گفت: اين مهم با اس��تفاد ه از وام هاي اتكايي، استفاد ه از ساير 

بيمه ها، استفاد ه از سرمايه بانك ها و صند وق توسعه ملي قابل د ستيابي 
اس��ت. البته د ر مذاكراتي كه با كه با نمايند ه هاي مجلس د اش��تيم اين 
موضوع مطرح ش��د  ك��ه بهترين روش براي حل اين مس��اله تخصيص 
2د رصد  از س��ود  بازرگان��ي و عوارض گمركي وصول��ي از محل وارد ات 
كااله��اي مصرفي حوزه معد ن مثل آلوميني��وم، فوالد  و محصوالتي كه 
پاي��ه معد ني د ارند  د ر بود جه س��ال آيند ه به مد ت 5 س��ال به صند وق 
سرمايه گذاري و توسعه معد ن وصنايع معد ني كه د ر آيند ه مي تواند  شكل 

بگيرد  يا به سرمايه صند وق بيمه معد ني اضافه شود . 
وي توضيح د اد : با اين راهكار به جاي اينكه اين مبلغ به خزانه برود ، 
مستقيم د ر صند وق بيمه جمع شد ه و به مرور هر 3ماهه يا يكجا صرف 
تامين بخشي از نيازهاي حوزه معد ن مي شود . به نظر مي رسد  اين روش 
مي تواند  كمك كنند ه باشد . البته تشكيل و حمايت از يك صند وق كامال 
خصوصي د ر حوزه معد ن نيز مي تواند  بخش��ي از اين وظايف را به عهد ه 
بگيرد  اما كماكان صند وق بيمه بسيار راهگشاست د ر صورتي كه افزايش 
سرمايه بيشتري پيد ا كند .  قيافه اذعان كرد : فكر مي كنم بخش معد ن 
وصنايع معد ن د ر بازه 5 تا 8 ساله قاد ر به جذب 50 يا 60 ميليارد  د الر 
سرمايه گذاري د ر كشور اس��ت و با توجه به نرخ بازد ه باالي اين صنايع 
س��رمايه گذاري د ر آن توجيه اقتصاد ي بس��يار بااليي د ارد  ضمن اينكه 

اشتغال زايي و توليد  را نيز د ر پي خواهد  د اشت. 

بحث قرار د اد ن استاند ارد  براي صاد رات براي سال ها 
مطرح بود ه اس��ت. از يك سوي بعضي از صاد ركنند گان 
مي گويند  زماني كه مشتري حاضر به قبول كاالي ايراني 
است چرا ما با گذاشتن اس��تاند ارد هاي بيشتر هزينه را 
افزايش د هيم و مي توانيم كاال را با همان ش��رايط صاد ر 
كنيم. عد ه يي د يگر مي گويند  زماني كه استاند ارد ي براي 
كاالهاي ايراني وجود  ند اش��ته باش��د  به مرور نام كاالي 
ايران��ي با صف��ت بي كيفيت عجين مي ش��ود  و به مرور 
شاهد  نابود ي صاد رات ايران خواهيم بود . اين مساله يك 
د وگانه خاص را د ر اقتصاد  ايران رقم زد ه است. از يك سو 
صاد رات بايد  از هر  بند ي رها باشد  از سوي د يگر خطر از 

بين رفتن منافع د ر بلند مد ت وجود  د ارد . 

 نگاهي به استاند ارد ها د ر ايران
اس��تاند ارد  نبود ن محص��والت صاد رات��ي يك مانع 
مه��م د ر ع��د م اقبال اين محص��والت د ر ب��ازار جهاني 
اس��ت. اين استاند ارد ها كه البته د ر هر كشوري بسته به 
شرايط فرهنگي و س��بك زند گي متفاوت است، تعيين 
مي شود . با اين حال د ر س��ازمان توسعه تجارت جهاني 
يك  س��ري قوانين كلي براي رعايت اين استاند ارد ها د ر 
نظر گرفته ش��د ه است كه البته كش��ور ما به د ليل عد م 
عضويت د ر اين س��ازمان به آن پايبند  نيس��ت. براساس 
بررس��ي هاي موج��ود  ه��ر كاال از وقتي توليد  مي ش��ود  
ت��ا زماني كه د ر اختيار مصرف كنن��د ه د اخلي و خارجي 
قرار مي گيرد ، مراحلي از استاند ارد سازي را طي مي كند . 
استاند ارد  ممكن است محلي، ملي، منطقه يي، كشوري 
و بين المللي باش��د . البته طبق قانون د ر سال هاي اخير 
براي تس��هيل و توسعه صاد رات برخي از كاالها مشمول 
اس��تاند ارد  اجباري ش��د ه اند  و صاد رات آنها د ر گرو گذر 
آنها از مراحل اس��تاند ارد  د ر د اخل كشور است اما مساله 
اساسي اين است د رحالي كه بسياري از كاالهاي د اخلي 
مهر تاييد  استاند ارد  را بر خود  د ارند  اما د ر كشور هاي د يگر 
مورد  تاييد  استاند ارد  قرار نمي گيرند . به اين د ليل كه به 
اعتقاد  كارشناسان هنوز قوانين استاند ارد  د ر كشور ما با 
استاند ارد هاي جهاني مغايرت د ارد  و اين تفاوت زماني كه 

يك كاال صاد ر شد ه د ر نظر گرفته نمي شود . 
موضوع د يگر اين اس��ت كه با وجود  آشنايي بسياري 
از صاد ركنن��د گان ب��ا قواني��ن كش��ور مب��د أ و اهميت 
موضوع اس��تاند ارد  د ر اين مناطق هنوز تالشي از سوي 
آنها ب��راي تغيير رويه صورت نگرفته اس��ت ضمن آنكه 
سياس��ت گذاران ص��اد رات د ر كش��ور براي اين مس��اله 
برنامه ي��ي تد وين نكرد ه اند . اين مس��اله بيش از هر چيز 
نياز به آگاهي از راهكارهاي اساسي براي بهبود  كيفيت و 

استاند ارد سازي محصوالت صاد راتي د ارد . 
د ر همي��ن رابط��ه محمد  صاد قي، كارش��ناس حوزه 
اقتصاد ي با اش��اره ب��ه وجود  تفاوت هاي��ي جد ي ميان 
ش��اخصه ها و مولفه ه��اي حص��ول اس��تاند ارد  كاال ها و 
محصوالت توليد ي د ر د اخل كشور و تفاوت و تمايز آن با 
قواعد  استاند ارد  سازي د ر د يگر كشور ها اظهار كرد : يكي 
از ضرورت هاي جلب نظر كش��ور هاي هد ف براي وارد ات 
كاال از اي��ران به موضوع كيفيت آن معطوف مي ش��ود  و 
د ر صورت فقد ان اين مولفه شاهد  استقبال از محصوالت 
ايراني نخواهي��م بود . وي افزود : مولفه استاند ارد  س��ازي 

محصوالت از ابعاد  مختلف قابل بررس��ي است و با تكيه 
بر ي��ك چارچوب خاص نمي توان ب��ه توفيقات الزم د ر 
اين عرصه نايل ش��د . كارش��ناس اقتصاد ي تصريح كرد : 
استاند ارد  سازي محصوالت وابسته به قواعد ، چارچوب ها 
و نكات مش��خصي است كه اكثر قريب به اتفاق كشور ها 
ب��ه آن قايل هس��تند ، متاس��فانه د ر اين حوزه ش��اهد  
تفاوت هايي جد ي ميان معيار هاي حصول اس��تاند ارد  با 
د يگر كشور هاي جهان هستيم. صاد قي گفت: به واقع د ر 
صورت تطابق و اشتراك قواعد  و ظرايف استاند ارد  سازي، 
بخشي از پيچيد گي و نارسايي هاي موجود  د ر امر صاد رات 

مرتفع خواهد  شد . 

 فرار از قواعد  استاند ارد  سازي به اعتبار كشور 
آسيب مي زند 

يكي د يگر از عارضه ه��اي موجود  د ر بخش صاد رات 
به فرار برخي از توليد  كنند گان از قواعد  و چارچوب هاي 
تعيين شد ه د ر ارتباط با استاند ارد  سازي معطوف مي شود  
كه به نوع��ي برخي فعاالن توليد ي ب��ا د ور زد ن قوانين 
تالش مي كنند ، هزينه كمتري براي توليد  محصوالت و 

توليد ات خود  متقبل شوند . 
ب��د ون ترد يد  كاه��ش هزينه توليد  ي��ك ضرورت و 
الزام اساس��ي د ر حوزه توليد  به ش��مار مي رود  اما تحقق 
اين ضرورت، مس��تلزم رعايت قواعد  خاص اس��ت و د ر 
ص��ورت عد م رعايت اين قوانين و ضوابط و قرباني كرد ن 
كيفي��ت، توفيقات پايد اري د ر ص��اد رات حاصل نخواهد  
ش��د . س��يد حميد  حس��يني، عضو اتاق بازرگاني تهران 
د ر اي��ن باره مي گويد : متاس��فانه د ر كش��ور هاي جهان 
س��وم صاد ركنند گان به راحتي س��ازمان هاي بازرسي و 
استاند ارد  را د ور مي زنند  و كاال را بد ون شرايط استاند ارد  

به كش��ور هاي هد ف صاد ر مي كنند  ك��ه اين موضوع د ر 
بلند مد ت، كشور را د چار زيان و خسران خواهد  كرد . وي 
معتقد  است، ريشه و عامل بخشي از اين عارضه را بايد  د ر 
فقد ان و عد م وجود  جست وجو كرد  چراكه ارائه محصول 
بي كيفيت، برند  خاصي را د چار خسارت نمي كند  بلكه به 

كليت اعتبار توليد ي كشور آسيب مي زند . 
البت��ه طرح اين موضوع به معن��اي بي كيفيت بود ن 
تمامي محصوالت صاد راتي ايران نيس��ت و بد ون ترد يد  
بخش��ي از تولي��د ات ايران��ي از ن��ام و آوازه ي��ي جهاني 
برخورد ار هس��تند  اما نبايد  از اين نكته نيز غافل شد  كه 
با رعايت قواعد  استاند ار سازي مطابق با الگو هاي جهاني و 
مناسب سازي مطلوب و شايسته، امكان صاد رات بسياري 
از محص��والت و تولي��د ات ايراني فراهم خواهد  ش��د  و 
د س��تيابي به چنين توفيقي، حاوي د ستاورد  هاي ارزند ه 

بسياري د ر عرصه اقتصاد ي كشور خواهد  بود . 
حس��يني مي افزايد : كاال هايي كه براساس استاند ارد  
د اخل كشور توليد  مي ش��وند  لزوما تاييد  استاند ارد  آنها 
ربطي به بازار صاد راتي و اس��تاند ارد  آن ند ارد  كه بر اين 
اساس بخواهيم صاد رات را بر اين روال اد امه بد هيم. وقتي 
كااليي را به بازارهاي جهاني صاد ر مي كنيم بايد  آن كاال 
هم مطابق اس��تاند ارد هاي د اخلي و هم اس��تاند ارد هاي 
خارجي باش��د  به ويژه آنكه بايد  اس��تاند ارد هاي كش��ور 
مقصد  را د ر نظر د اش��ته باش��يم اما مساله اين است كه 
د ر كش��ور هاي جهان س��وم به راحت��ي صاد ركنند گان 
س��ازمان هاي بازرسي و اس��تاند ارد  را د ور مي زنند  و كاال 
را بد ون شرايط استاند ارد  به كشور هاي هد ف مي فرستند . 
اين موضوع البته باعث مي شود  برخي سود  ببرند  چراكه 
د ر اين صورت هزينه هاي كمتري پرد اخت خواهند  كرد  
اما د ر بلند مد ت نام كشور د چار زيان مي شود . از آنجا كه 

د ر همه  جا برند ها معروف هس��تند ، اينگونه مسائل تنها 
برند  را د چار خد شه مي كند  اما د ر كشور ما چون برند ي 
ند اريم به اس��م كشور تمام مي ش��ود  و صاد رات برخي از 
كاالهاي د يگ��ر را اگرچه از كيفي��ت مطلوبي برخورد ار 
باشند  با مشكل مواجه خواهد  كرد . براي مثال مي گويند ، 
مواد  غذايي يا بهد اشتي ايران فاقد  استاند ارد  است بنابراين 
ما بايد  از كاالهاي صاد راتي د ر بازارهاي ايران نمونه گيري 
كنيم و با متخلفان و كساني كه به اين بي اعتباري براي 

كشور د امن مي زنند ، برخورد  قاطع د اشته باشيم. 

 نگاهي به رويه هاي استاند ارد  د ر جهان
بر حس��ب خريد ار و فروشند ه از يك مليت يا از د و 
مليت مختلف باشند ، د اد  و ستد  كاال بين آنها خريد  و 
فروش د اخلي يا صاد رات و وارد ات تعريف مي ش��ود  كه 
هر يك از اين د و معامله تابع استاند ارد هاي خاص خود  
هستند  بنابراين الزم است د ر اينجا با انواع استاند ارد ها 

آشنا شويم:
 ۱- استاند ارد  ملي

استاند ارد ي است كه با بهره گرفتن از نتايج حاصل 
از علوم و فنون و نظر كارشناس��ان، د س��ت اند ركاران و 
مسووالن مربوطه د ر سطح يك كشور توسط موسسه 
استاند ارد  آن كش��ور تعيين، تد وين و منتشر مي شود  
براي مشخص شد ن استاند ارد  ملي يك كشور موارد ي 
از قبي��ل ش��رايط اقتص��اد ي، جغرافياي��ي و امكانات 
موجود  د ر نظر گرفته مي ش��ود . استاند ارد  ملي حسب 
 م��ورد  د رخصوص تولي��د ات، آيين ه��اي كار، خد مات 
و … مص��د اق مي يابد . اهم اهد اف مورد  نظر د ر تهيه و 
اجراي اس��تاند ارد  هاي ملي عبارتند  از: حفظ و ارتقاي 
سطح تكنولوژي، حمايت از مصرف كنند ه و توليد  كنند ه 

نهايتا تامين منافع ملي.ش��كي نيست كه خريد اران و 
فروشند گان مقيم يك كشور بايد  از استاند ارد هاي ملي 

آن كشور تبعيت كرد ه و مطابق آن عمل كنند . 
۲- استاند ارد  منطقه اي

اس��تاند ارد ي اس��ت ك��ه جهت تس��هيل مباد الت 
تج��اري د ر منطقه ي��ي خ��اص، متش��كل از تعد اد ي 
كش��ور همجوار يا گروهي از كشور هاي د اراي مباد الت 
بازرگاني مشترك تهيه، منتشر و اعمال مي شود  مانند  
اس��تاند ارد  هاي اروپايي كه براي كاال هاي مورد  مباد له 
د ر كش��ور هاي عضو اتحاد يه اروپا مصد اق و اعتبار د ارد  
و عالم��ت اختص��اري آن CE اس��ت. CE كه مخفف 
Conformite Europeenne به معناي انطباق با 
استاند ارد  هاي اروپايي است و نشان مي د هد  كه كاالي 
مورد  نظر با شرايط تعيين شد ه د رباره ايمني، بهد اشت، 
محيط زيس��ت و حمايت از مصرف كنند ه انطباق د ارد . 
اگر صاد ر كنند ه و وارد  كنند ه يك كاال مقيم د و كش��ور 
د ر منطقه يي خاص مثل اروپا باش��ند  بايد  تابع همان 

استاند ارد  منطقه يي مورد  نظر باشند . 
3- استاند ارد  بين المللي

اس��تاند ارد ي است كه با توجه به ش��رايط روز د نيا و 
بنا به ضرورت، ايجاد  آن توس��ط سازمان هاي بين المللي 
مربوطه از قبيل س��ازمان جهاني استاند ارد )ISO( تهيه، 

تصويب و منتشر مي شود . 
اين نوع استاند ارد ها همان گونه كه از نامشان پيد است 
د ر كلي��ه كش��ور هاي جهان اعتب��ار د ارن��د  و اين بد ان 
معناس��ت كه صاد ر كنند گان و وارد  كنند گان واقع د ر د و 
كش��ور مختلف مي توانند  د اد  و س��تد  كاالي خود  را به 

پشتوانه استاند ارد هاي بين المللي انجام د هند . 

 نقطه انتقال ريسك
صاد ر كنن��د گان و وارد  كنند گان هر ي��ك به فراخور 
وضعيت خ��ود  نگراني هايي د ارند  ك��ه يكي از مهم ترين 
آنها مربوط به نقطه انتقال ريس��ك اس��ت. نقطه انتقال 
ريسك د ر اصطالح به لحظه يي از تجارت اطالق مي شود  
كه مسووليت كيفيت كاال از فروشند ه به خريد ار منتقل 
مي گرد د . استاند ارد ها به اين مقوله نيز پرد اخته و منتهي 
ب��ه پيد ايش اصطالح��ات مختلف تجارت )موس��وم به 

اينكوترمز( شد ه است. 
اينكوترمز عالوه بر رسيد گي به نقطه انتقال ريسك، 
د رباره مباحثي چ��ون هزينه حمل و نقل و بيمه انتقال 
و غي��ره اس��تاند ارد  هايي را تد وين ك��رد ه كه مهم ترين 

اصطالحات آن عبارتند  از: 
FOB) Free On Board) 

د ر اين مسووليت كيفيت كاال به محض بارگيري د ر 
وس��يله حمل)كاميون، قطار، هواپيما و خصوصاً كشتي( 
از فروش��ند ه به خريد ار منتقل مي شود . بد يهي است كه 

هزينه حمل و نقل د ر اين وضعيت با خريد ار است. 
C&F) Cost and Freight) 

د ر اين حالت مسووليت پرد اخت هزينه حمل و نقل و 
شرايط استاند ارد  با فروشند ه خواهد  بود . 

CIF) Cost Insurance Freight) 
د ر اين حالت مسووليت پرد اخت هزينه حمل و نقل و 

بيمه كاال و استاند ارد  به عهد ه فروشند ه است.
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7  جهان

۱۰۰ميليارد دالر هزينه  ظهور و افول 
داعش در عراق

آغاز اجالس سران اتحاديه 
جنوب شرق آسيا در مانيل

 هشدار بانك مركزي چين
درباره فروپاشي اقتصادي

گروه جهان 
س��ي ويكمين اجالس س��ران اتحاديه جنوب شرق آسيا )آسه آن( در مانيل 
پايتخت فيليپين يك ش��نبه با ورود 21نفر از رهب��ران منطقه يي و جهاني به 

اين شهر آغاز شد. 
مالزي، اندونزي، ويتنام، ميانمار، برونئي، تايلند، الئوس، كامبوج و سنگاپور 
براي ش��ركت در اين اجالس منطقه يي حضور دارند. عالوه بر رهبران آسه آن 
رهبران يا مقام هاي ارشد شركاي گفت وگويي اين سازمان منطقه يي از جمله 
امريكا، اس��تراليا، كانادا، چين، اتحاديه اروپا، هند، ژاپن، نيوزيلند و روسيه نيز 
در اين اجالس حضور دارند. گفته ش��ده حدود60 هزار نفر از نيروي امنيتي و 

پليس امنيت برگزاري اجالس سران آسه آن را تامين مي كنند. 
آنتونيو گوترش دبيركل سازمان ملل نيز عصر يك شنبه وارد مانيل شد. گوترش 
در حالي به فيليپين آمده كه يكي از بزرگ ترين منتقدان برنامه ملي مقابله با مواد 
مخدر رودريگو دوترته رييس جمهوري فيليپين است. از شروع اين برنامه تاكنون 
در 18 ماه گذش��ته بيش از 8 هزار نفر در فيليپين كش��ته شدند. ديدبان حقوق 
بش��ر در روزهاي اخير از تمام رهبران كشورهاي شركت كننده در اجالس آسه آن 

خواسته تا عليه اين برنامه دوترته اعالم موضع كنند. 
اجالس س��ي ويكم آسه آن، بررس��ي برنامه  موشكي و هسته يي كره شمالي، 
تهديدهاي تروريس��تي در منطقه مانند حضور نيروهاي وابس��ته به داعش در 
مراوي فيليپين، بحران مس��لمانان روهينگيايي ميانمار و مناقش��ه در درياي 
چين جنوبي را در دس��تور كار خود دارد. اين اتحاديه كه در س��ال 1967به  
منظور گس��ترش همكاري هاي اقتصادي سياس��ي و امنيتي درون منطقه يي 

تاسيس شده امسال پنجاهمين سال فعاليت خود را پشت سر مي گذارد. 
اتحاديه جنوب شرق آسيا با 10كش��ور برونئي، كامبوج، اندونزي، الئوس، 
مالزي، ميانمار، فيليپين، س��نگاپور، تايلند و ويتنام از جمعيتي افزون بر 620 
ميليون نفر برخوردار اس��ت. هدف اصلي تاس��يس اين س��ازمان تسريع روند 
رش��د اقتصادي، بهبود پيش��رفت هاي اجتماعي و تامي��ن امنيت و آرامش در 
منطقه جنوب ش��رق آسيا بوده اس��ت. آس��ه آن با نرخ توليد ناخالص داخلي 
2.555تريلي��ون دالر پنجمين اقتصاد بزرگ دنيا پس از امريكا، اتحاديه اروپا، 
چين و ژاپن اس��ت. فيليپين ميزبان اين اجالس به تازگي بحران اشغال مراوي 

توسط تروريست هاي وابسته به داعش را پشت سر گذاشته است.

گروه جهان 
همزمان با نزديك ش��دن نيروهاي ارتش عراق به مرز س��وريه و آزادسازي 
آخرين مناطق تحت كنترل داعش، حيدر العبادي نخست وزير عراق، خسارات 
ناشي از ظهور و افول اين گروه تروريستي در عراق را معادل 100ميليارد دالر 

تخمين زده است. 
ب��ه  گزارش خبرگزاري فرانس��ه، حيدر العبادي هنگام بازديد از ش��هر مقدس 
كربال گفت: »خسارت ناشي از تصرف شهرهاي عراق توسط داعش تاكنون از مرز 
100ميليارد دالر فراتر رفته است. « اين در حالي  است كه محاسبه خسارات فعال به 
دو حوزه اقتصادي و زيرساختي محدود مي شود. جمعه ميليون ها زائر براي شركت 
در مراس��م ساالنه اربعين حس��يني در كربال گرد هم آمده بودند.  در همين حال 
فرمانده عمليات الجزيره عراق اعالم كرده نيروهاي اين كشور در ادامه پيشروي خود 
در غرب االنبار به مرزهاي سوريه رسيده اند. به گزارش ايسنا، عبداالمير رشيد ياراهلل 
فرمانده عمليات پاكس��ازي الجزيره و وادي فرات گفته اس��ت: »نيروهاي ما از رود 
فرات عبور كرده و كنترل پل الرمانه را در دست گرفتند و اين شهر را به طور كامل 
آزاد كردند. آنها همچنين روستاهاي البوعبيد، البوفراج، البوشعبان و چند روستاي 

ديگر را آزاد كردند و به مرزهاي عراق با سوريه رسيدند. «
فرماندهي عمليات الجزيره ش��نبه از آغاز عمليات گسترده نيروهاي عراقي 
براي آزادي ش��هر الرمانه و شهرس��تان راوه در غرب االنبار خبر داده بود. اين 
دو ش��هر آخرين مناطق تحت سيطره داعش در عراق هستند. در راستاي اين 
عملي��ات، ابوالمهاجر، مفتي داعش در شهرس��تان راوه در حمله هوايي ارتش 
عراق با دو نفر از همراهانش كشته شد. ابوالمهاجر از مهم ترين رهبران داعش 
و مس��وول اداره ام��ور اين گروه در راوه بود. از س��وي ديگ��ر منابع عراقي از 
كشته شدن 1۳عامل انتحاري داعش در تونلي در تكريت خبر دادند. نيروهاي 
پليس، حشد الشعبي و جنگنده هاي ارتش اين عمليات را در روستاي الشيحه 

در غرب تكريت انجام دادند. 
همچني��ن مزهر العزاوي فرمان��ده عمليات دجله از آغ��از عمليات نظامي 
گس��ترده يي براي پيگرد باندهاي داعش در 9 منطق��ه در جنوب بعقوبه خبر 
داد. گروه تروريس��تي داعش حدود سه س��ال پيش در جريان پيشروي هايي 
چش��مگير نزديك به يك س��وم خاك عراق به  عالوه بخش هايي از سوريه را به 

تصرف خود درآورد. 

گروه جهان 
بان��ك مركزي چين اعالم كرده نظام مالي اين كش��ور به دليل حجم باالي 
بدهي ها، آسيب پذير ش��ده و همين مساله اقتصاد كشور را در خطر فروپاشي 
قرار داده اس��ت. به گزارش روزنامه اكسپرس، ژو ژياچوان رييس بانك مركزي 
چين در مقاله يي درباره مشكالت احتمالي مالي آتي در دومين اقتصاد بزرگ 
جهان، يعني چين، هشدار داد و نوشت از جمله اقدامات كليدي براي كنترل 
مخاطرات بخش مالي چين، اصالحات گسترده و ريشه يي و همچنين باز نگه 

داشتن نظام مالي كشور محسوب مي شوند. 
وي اف��زود: »مخاطرات آسيب رس��ان ب��ه بازارهاي مال��ي در چين مخفي، 
پيچي��ده، ناگهان��ي، مس��ري و خطرناك هس��تند.« ب��ه گفته ريي��س بانك 
مرك��زي چين، اين مخاط��رات در بخش هايي از اقتص��اد به صورت بدهي هاي 
بي��ش از ان��دازه خود را نش��ان داده اند كه در سيس��تم مالي، افزايش س��ريع 
 اعتبارده��ي اي��ن مخاطرات را منعك��س مي كند.  ژو ژياچ��وان در مقاله خود 
س��ه مخاطره اصلي نظام مالي كه چين در آينده نه  چندان دور با آنها مواجه 
مي شود را اين گونه معرفي كرد: »نسبت باالي بدهي ها به نقدينگي در اقتصاد 
كالن؛ مخاط��ره اعتب��اري در اقتصاد خرد و س��ايه بازار بانك��داري بين المللي 
و بانك��داري منطقه ي��ي همراه با جرايم مالي.« به گفت��ه رييس بانك مركزي 
چين، نس��بت مجموع بدهي ها به توليد ناخالص داخلي چين در سال 2016 
ميالدي به 2۴7درصد رس��يده، در حالي كه بدهي شركت ها 165درصد آن را 
تش��كيل مي دهد و اين رقم بسيار باالتر از سطح مخاطرات قابل قبول در نظام 
بين المللي است. مخاطرات مالي نيز مخاطرات پايه يي مرتبط با بازارهاي مالي 
و موسسات مالي را شامل مي شوند؛ براي نمونه، برخي  موسسات مالي ناسالم 
قادر به تامين اس��تانداردهاي مربوطه در حوزه كاري خود نيستند و در نتيجه 

اين مساله به ورشكستگي يا تعطيلي اين موسسات منجر مي شود. 
ژو ژياچ��وان در ادامه مقاله خود نوش��ت، اقتصاد چي��ن در حال حاضر در 
آس��تانه فروپاش��ي قرار دارد و به دليل حجم باالي س��رمايه گذاري ها براساس 
نقدينگي به دس��ت آمده از طريق وام، اقتصاد به ش��دت آسيب پذير است. وي 
افزود: وجود ش��ركت هايي كه به دليل عدم تواناي��ي در بازپرداخت بدهي هاي 
خود بايد تعطيل ش��وند يا در آستانه ورشكس��تگي قرار دارند، از داليل اصلي 

بروز دشواري در اقتصاد چين است. 

تالش فرانسه براي 
نقش آفريني در بحران حريري 
گروه جهان  پاريس تالش مي كند در حل پرونده 
بازداشت سعد حريري نخست وزير لبنان، به عربستان 
كم��ك كن��د و اين پرون��ده در حال حاض��ر يكي از 
دغدغه هاي اصلي اداره كل امنيت خارجي فرانسه به 
رياست برنار امي سفير سابق فرانسه در لبنان، تبديل 
ش��ده اس��ت. در همين حال رويترز گزارش داده كه 
حريري به دليل مخالفت با درخواس��ت هاي عربستان 
براي تقابل با حزب اهلل در لبنان بازداشت شده است. 
به گ��زارش راي اليوم، برخي مناب��ع آگاه در پاريس 
گفته اند فرانسه سعي دارد به عربستان در يافتن راه حلي 
براي مساله بازداش��ت حريري كمك كند؛ چراكه اين 
پرونده چهره عربستان را در جامعه بين الملل مخدوش 
كرده و عربستان را به عنوان كشوري جلوه مي دهد كه 
توافق هاي بين المللي درب��اره هيات هاي ديپلماتيك و 
سفر مس��ووالن عالي رتبه كشورها را نقض مي كند. در 
س��طح بين المللي اين توافق نظر وجود دارد كه رياض 
شدت پيامدهاي منفي ارجاع پرونده بازداشت حريري 
در شوراي امنيت را درك نكرده و متوجه نيست كه در 
صورت طرح اين پرونده در ش��وراي امنيت هيچ يك از 
كشورهاي دوست و هم پيمان نمي توانند كمكي كنند. 

مسووالن فرانسوي از س��ناريوهاي مختلفي براي 
كمك به عربستان س��خن مي گويند كه يكي از آنها 
انتق��ال حريري به پاريس ب��راي اقامت موقت با اين 
بهانه اس��ت كه در لبنان امنيت ندارد؛ اين س��ناريو 
ب��ا ادعاهاي ري��اض درباره داليل اس��تعفاي حريري 
هماهنگ اس��ت و پ��س از آن حري��ري مي تواند به 
بي��روت بازگردد ي��ا اينكه در فرانس��ه بماند. به نظر 
مي رس��د در ص��ورت موافق��ت حريري با س��كوت و 
تكذيب بازداش��ت در عربستان، رياض با اين سناريو 
موافق اس��ت. به گفته برخي منابع در وزارت خارجه 
فرانس��ه، پاريس اس��تعفاي حريري را قب��ول ندارد. 
همچنين گفته شده امانوئل ماكرون رييس جمهوري 
فرانس��ه، در دي��دار كوتاه خود با محمد بن س��لمان 
وليعهد عربستان، تمايل خود را براي ديدار با حريري 
در رياض ابراز داش��ته، اما پاسخي دريافت نكرده؛ در 
عين حال، گفته مي ش��ود سفير فرانسه در عربستان 
پيش از س��فر ماكرون ب��ه رياض، با حري��ري ديدار 
داش��ته اس��ت. انتظار مي رود س��فر ژان ايو لودريان 
وزير خارجه فرانس��ه، به عربس��تان در روز پنج شنبه 

با تحوالتي در اين بحران همراه باشد. 
س��عد حريري شنبه گذش��ته در رياض استعفاي 
خود را اعالم كرد كه ظاهرا اين اس��تعفا تحت فشار و 
در راس��تاي تحقق نقشه راه سياسي عربستان صورت 

گرفته است.
ب��ه گزارش بي بي س��ي، طب��ق بيانيه كاخ س��فيد 
واش��نگتن نيز اس��تعفاي حريري را قبول ندارد و او را 

همچنان نخست وزير لبنان مي داند. 
كاخ سفيد در بيانيه خود با وجود گذشت چند روز 
از استعفاي حريري، وي را همچنان نخست وزير لبنان و 
متحد امريكا خطاب كرده است. سفير روسيه در لبنان 
نيز بر لزوم بازگشت حريري به كشورش براي روشن 

 شدن اتفاقات اخير تاكيد كرده است. 

سفر اردوغان به قطر و كويت
رجب طي��ب اردوغان، رييس جمهوري تركيه امروز 
سفر خود به دو كشور عربي حاشيه خليج فارس را آغاز 
مي كند. به گزارش آناتولي، سفر اردوغان به كشورهاي 
قطر و كويت تا روز چهارش��نبه 15نوامب��ر ادامه دارد. 
رييس جمهوري تركيه در جريان اين س��فر در سومين 
كنفرانس استراتژيك تركيه- قطر شركت مي كند و در 
كويت نيز چندين قرارداد دو جانبه با مقامات اين كشور 
امضا خواهد كرد. مسائل منطقه يي و بين المللي ازجمله 
موضوعات مهم مورد مذاك��ره ميان اردوغان و مقامات 

ارشد دو كشور عربي خواهد بود. 

 تركيه اتهام تباني
براي ربودن گولن را رد كرد 
سفارت تركيه در واشنگتن اتهامات وارده مبني بر زد 
و بند تركيه از راه هاي غيرقانوني براي استرداد فتح اهلل 
گولن، متهم اصلي كودتاي 2015را رد كرد. به گزارش 
آناتولي، سفارت تركيه در واشنگتن گفته، اتهامات اخير 
عليه تركيه كامال غلط، مضحك و بي پايه و اساس است. 
وال اس��تريت ژورنال نوشته بود كه بازرس ويژه پرونده 
مداخله روسيه در انتخابات 2016 امريكا درحال بررسي 
مساله يي در مورد دخالت مايكل فلين، مشاور پيشين 
ترامپ همچنين دريافت 15ميليون دالر در ازاي ربودن 
فتح اهلل گولن، روحاني در تبعيد و مخالف دولت تركيه و 

استرداد وي به دولت اين كشور است. 

 كشف گورهاي جمعي
در حويجه عراق 

در نزديكي ش��هر حويجه عراق كه به تازگي از كنترل 
داعش خارج ش��ده چند گور گروهي كش��ف شده است. 
مقام هاي محلي مي گويند، داع��ش در دوران كنترل اين 
ش��هر از فرودگاه حويجه به عنوان ميدان اعدام اس��تفاده 
مي كرده است. اين گورهاي جمعي حاوي اجسادي است 
كه برخي از آنها البسه معمولي مانند شهروندان عادي بر 
تن دارند اما برخي از آنها هم لباس هاي متحدالش��كلي بر 
تن دارند و نظير البس��ه يي است كه داعش معموال بر تن 

محكومان به اعدام مي پوشاند.
 

قرارداد 1.5ميليارد دالري 
امارات با الكهيد مارتين

وزارت دف��اع امارات قراردادي را با ش��ركت الكهيد 
مارتين براي مدرن سازي جنگنده هاي اف16 امضا كرد. 
به گزارش اليوم الس��ابع، اين قرارداد به ارزش 6ميليارد 
درهم )1.6۳ميليارد دالر( و ش��امل مدرن س��ازي 80 
جنگنده اف16 اس��ت. در همين راس��تا نيز منابعي در 
صنع��ت هواپيمايي ام��ارات اعالم كردند كه ش��ركت 
ايرباس بايد برخي جنگنده هاي قديمي را كه هواپيمايي 
امارات اكنون از آن اس��تفاده مي كند بخرد يا خريداران 

جديدي را پيدا كند.

دريچه

كوتاه از منطقه

بارنيه: شكست مذاكرات برگزيت محتمل است

جايگاه متزلزل »ترزا مي«

رييس جمهوري امريكا باز هم مجبور به عقب نشيني شد

جنجال هاي ناتمام ترامپ

گروه جهان 
س��اعاتي پس از تاكيد دوباره س��ازمان س��يا 
ب��ر ارزيابي قبل��ي اش درباره دخالت روس��يه در 
انتخابات س��ال گذش��ته اياالت متح��ده، دونالد 
ترام��پ رييس جمهوري امريكا با عقب نش��يني از 
سخنانش پس از ديدار با والديمير پوتين همتاي 
روس خ��ود گفت كه به نهادهاي اطالعاتي امريكا 
اعتم��اد دارد. اين در حالي اس��ت كه او يك روز 

پيش گفته بود، س��خنان پوتين كه اتهام دخالت 
مسكو در انتخابات امريكا را رد كرده، باور دارد. 

در حال حاضر تحقيقات گسترده يي به رياست 
رابرت مولر بازپرس وي��ژه درباره احتمال دخالت 
روس��يه در انتخابات در جريان است. روسيه بارها 

اين اتهام را رد كرده است. 
به گزارش س��ي ان ان، در حاشيه اجالس سران 
س��ازمان اپ��ك )همكاري ه��اي اقتصادي آس��يا-

پاس��يفيك( در ويتنام، والديمي��ر پوتين و دونالد 
ترامپ مالقات كوتاهي داش��تند ك��ه مورد توجه 
رس��انه ها قرار گرفت. رييس جمهوري امريكا پس 
از دي��دار كوتاهش با پوتين گف��ت: »هر بار كه او 
م��را مي بيند، مي گوي��د چني��ن كاري نكرده ام و 
واقع��ا باور دارم ك��ه وقتي اي��ن را مي گويد، دارد 
حقيق��ت را مي گويد. به نظرم اي��ن موضوع براي 
او خيل��ي توهين آميز بوده و اين براي كش��ور ما 
خوب نيس��ت.« او همچنين در حس��اب كاربري 
خ��ود در توييت��ر تاكيد كرده بود، داش��تن روابط 
مثبت با روسيه چيز خوبي است و مسكو مي تواند 
به حل بحران هاي كره ش��مالي، س��وريه، اوكراين 
و تروريس��م كمك زيادي كن��د. رييس جمهوري 
امري��كا با تاختن به منتقدان بهبود روابط امريكا و 
روسيه نوشته بود: »چه زماني همه نفرت پراكن ها 
و نادان هايي كه آنجا هس��تند درك خواهند كرد، 
داش��تن روابط خوب با روس��يه چيز خوبي ا ست 
و نه يك چيز بد. مي خواهم مش��كل كره ش��مالي، 
س��وريه، اوكراين و تروريس��م را حل وفصل كنم و 
روسيه مي تواند كمك بزرگي در اين زمينه باشد.«

س��اعاتي پس از س��خنان ترامپ، سازمان سيا 
ب��ا انتش��ار اطالعيه يي اعالم كرد ك��ه در ارزيابي 
اين س��ازمان درباره روس��يه تغييري ايجاد نشده 
اس��ت. ترامپ نيز يك شنبه در واكنش انتقادهاي 
گسترده گفت قصد داش��ته به اين موضوع اشاره 
كند كه پوتين در مورد تكذيب دخالت ها صادقانه 
ح��رف مي زده و منظور اين نيس��ت ك��ه خود او 
)ترام��پ( لزوما به اي��ن حرف ها اعتم��اد دارد يا 
خي��ر. او همچنين در پس��تي توييتري مجددا به 
هيالري كلينتون رقي��ب انتخاباتي خود از حزب 
دموكرات اش��اره كرده و پرس��يد: »آيا رسانه هاي 
خبره��اي جعلي به ياد مي آورن��د كه او )كلينتون 
در زمان تصدي كرس��ي وزارت خارجه( از روسيه 

تقاض��ا مي كرد، دوس��ت ما باش��د.« ترامپ گفته 
اوباما هم تالش هاي مش��ابهي را در پيش گرفته 
بود اما ايجاد جذابيت و كشش مشترك ميان او و 

پوتين صفر بوده است!
س��خنان ترامپ با انتقادهاي گس��ترده يي در 
امريكا روبه رو ش��د. به عنوان مثال، جان مك كين 
س��ناتور جمهوري خواه با اشاره به شعار انتخاباتي 
ترام��پ مبني بر »اول امري��كا« گفت: »در اينكه 
به حرف يك س��رهنگ ك گ ب اعتماد شود و نه 
نهادهاي اطالعاتي امريكا، هيچ گونه اولويت دادن 

به امريكايي وجود ندارد.«
ترامپ يك شنبه درباره چين نيز توييتي منتشر 
كرده و گفت: »ش��ي جين پينگ رييس جمهوري 
چي��ن بيان كرده اس��ت ك��ه بر تحريم ه��ا عليه 
كره ش��مالي خواهد افزود. او گفته مي خواهد آنها 
دس��ت به خلع سالح هس��ته يي بزنند. پيشرفت 
در حال انجام اس��ت. « ترام��پ در عين حال به 
اظه��ارات اخير كيم جون��گ اون رييس جمهوري 
كره ش��مالي نيز ك��ه او را »پيرم��ردي مجنون« 
خوانده بود، واكنش نشان داده و در توييتر نوشته 
بود: »چرا كيم جونگ اون با پير توصيف كردن من 
به من توهين مي كند، در حالي كه من هيچ وقت 
او را خپ��ل و كوتوله خط��اب نمي كنم. آه خوب! 
وقتي من خيلي سعي مي كنم تا با او دوست باشم 

و شايد هم يك روز اين اتفاق بيفتد.«
روزنامه نيويورك تايمز نوشته: ترامپ در طول 
هفته و در جريان س��فر آسيايي خود تالش كرد 
ك��ه ديپلماتيك و ب��ا نظم و انضب��اط رفتار كند 
اما وقتي به آخر هفته مي رس��يم همه چيز تغيير 
مي كند. او با انتش��ار چندين توييت كساني را كه 
ت��الش دارند تا درباره رابطه او و روس ها كنكاش 
كنند را نفرت پراك��ن و احمق خواند، بار ديگر به 
هي��الري كلينت��ون تاخت و رهبر كره ش��مالي را 

ف��ردي چاق و خپل خوان��د. او با اين حال خيلي 
زود اظهاراتش را درباره احتمال دخالت روس��يه 
در انتخاب��ات امري��كا تصحي��ح ك��رد البته بدون 
تايي��د مس��تقيم دخال��ت روس��يه در انتخابات. 
واقعيت اين اس��ت كه توييت ه��ا و اظهارنظرهاي 
متناقض ترامپ كار را براي مقام هاي كاخ س��فيد 
بسيار دش��وار كرده است، كس��اني كه قرار است 
س��فر آس��يايي ترامپ، اس��تقبال گ��رم رهبران 
آس��يايي از او و س��خنراني هايش را ب��ه عن��وان 
يكي از دس��تاوردهاي مهم و موفقيتي چشمگير 
در سياس��ت خارجي تبليغ كنن��د. جان اف كلي 
ريي��س دفتر كاخ س��فيد در هانوي در پاس��خ به 
پرسشي درباره تاثير توييت هاي اخير ترامپ گفته 
كه تالش مي كند تا هيچ توجهي به اين توييت ها 
نداشته باش��د. او گفته تالش دارد تا اجازه ندهد 
كه اين توييت ها توجه كارمندانش را از موضوعات 

اصلي منحرف كند.«
نيويورك تايمز در بخش ديگري از مطلب خود 
آورده است: »تا روز يك شنبه ترامپ مراقب بود كه 
اختالفات با كيم جونگ اون را ش��خصي نكند اما 
پس از س��خنراني او در سئول كه در آن به  شدت 
از دولت كيم انتقاد كرده بود، رهبر كره ش��مالي او 
را پيرمردي مجن��ون خواند كه امريكايي ها بايد او 
را بركن��ار كنند يا منتظر عذاب باش��ند. اما گويي 
براي ترامپ اشاره كردن به سن و سالش به مراتب 
دردناك تر از زير سوال بردن ضريب هوشي اش بود 

به همين دليل پاسخ بسيار تندي داد.«
س��فر طوالني رييس جمهوري امريكا به آسيا 
ب��راي 1۳ روز ب��ا پ��رواز از هاوايي ب��ه ژاپن آغاز 
شد. او س��پس به كره جنوبي و چين رفت. دونالد 
ترام��پ در آخرين مرحله س��فر خود يك ش��نبه 
براي شركت در اجالس سران آسه آن وارد مانيل 

پايتخت فيليپين شد.

گروه جهان  طال تسليمي 
آش��فتگي در بريتانيا از مساله خروج از اتحاديه 
اروپ��ا فرات��ر رفته و به نظر مي رس��د دول��ت »ترزا 
مي« زير بار رس��وايي هاي اخالق��ي برخي مقامات 
و قانونگ��ذاران، ديدارهاي پنهان��ي، اظهارنظرهاي 
نابجاي وزراي كابينه و ديگر مشكالت خرد مي شود. 
ترزا مي  كه با درخواست برگزاري انتخابات پارلماني 
و تصور پيروزي چشمگير در اين انتخابات به دنبال 
تقويت موضع مذاكراتي با بروكس��ل بود، اكنون در 
پي اختالف نظرها بر س��ر چگونگ��ي جدايي بريتانيا 
از اتحادي��ه اروپا و رس��وايي هاي متع��دد كه برخي 
به وزراي كابينه مربوط مي ش��دند، هنوز نتوانس��ته 
كنترل ش��رايط آشفته سياس��ي در كشور را تحت 
كنترل درآورد و عمال هرگون��ه قدرت مذاكراتي را 
از دست داده اس��ت. آخرين دور مذاكرات برگزيت 
بدون هيچ دس��تاوردي به پايان رس��يده و ميش��ل 
بارنيه مذاكره كننده ارش��د اتحاديه اروپا، گفته خود 
را براي شكس��ت مذاكرات آماده مي كند. اما مشكل 
فقط به مذاكرات برگزيت ختم نمي ش��ود و به نظر 
مي رسد هم حزبي هاي نخست وزير نيز از عدم ثبات 
در لن��دن به س��توه آمده اند و خ��ود را براي يافتن 

جايگزيني براي ترزا مي  آماده مي كنند. 

 راي »عدم اعتماد« 
ت��رزا مي  پس از شكس��ت در انتخابات زودهنگام 
پارلماني ماه ژوئن و از دست دادن اكثريت كرسي هاي 
مجلس عوام، هنوز هم براي حفظ قدرت خود چه در 
جمع هم حزبي ها و چه در سطح كشوري در تقالست. 
روزنامه س��اندي تايمز در گزارش��ي نوشت، ۴0 نفر از 
قانونگذاران حزب محافظه كار بر سر امضاي نامه عدم 
اعتماد ترزا مي، توافق كرده اند. بدين  ترتيب، براي آغاز 
رقابت هاي درون حزبي بر سر رهبري تنها به حمايت 8 

قانونگذار ديگر نياز است. 

به گ��زارش رويت��رز، تالش هاي پيش��ين حزب 
محافظه كار براي بركناري ترزا مي  پس از سخنراني 
فاجعه آميز وي در كنفرانس س��االنه حزب شكست 
خوردن��د، ام��ا نارضايتي محافظ��ه كاران از عملكرد 
نخس��ت وزير همچن��ان ادام��ه دارد و صحبت ها از 
رقابت درون حزبي بر س��ر رهبري هنوز پايان نيافته 
اس��ت. ترزا مي  در عرض چند هفته دو وزير كابينه 
خود را از دست داد؛ مايكل فالون وزير دفاع بريتانيا، 
پس از مطرح شدن اتهامات رسوايي هاي اخالقي و 
پريت��ي پتل وزي��ر بخش توس��عه بين الملل وزارت 
خارجه، در پي آش��كار ش��دن ديداره��اي پنهاني 
وي با مقامات اس��راييل كناره گيري كردند. چندي 
پيش درخواس��ت هايي براي اخ��راج ديويد ديويس 
وزير برگزيت، ش��نيده مي ش��د به اي��ن دليل كه با 
انتش��ار مقاله يي، قدرت دولت را زير س��وال برده و 
براي نخست وزيري تعيين تكليف كرده بود. اكنون 
هم مس��اله درخواس��ت ها براي كناره گيري بوريس  
جانس��ون وزير خارج��ه بريتانيا، به دلي��ل اظهارات 
غيرديپلماتي��ك و نامناس��ب مطرح اس��ت. جرمي 
كوربين رهبر حزب كارگر، در انتقادي شديداللحن 
جانس��ون را به »تضعيف كشور« و »ايجاد مخاطره 
براي جان ش��هروندان بريتانيايي« متهم كرده و از 
ترزا مي  اخراج وي را خواس��تار ش��ده است. صادق 
خان شهردار لندن نيز مستقيما از جانسون خواست 
پس از اشتباه هاي مكرر در وزارت خارجه، از سمت 

خود استعفا كند. 
پس از كناره گيري فالون بس��ياري بر اين عقيده 
بودن��د كه توطئه ه��ا عليه ترزا مي  دس��ت كم براي 
زمان كوتاهي فروكش مي كند، چراكه فالون گزينه 
موردنظر بس��ياري از قانونگذاران محافظه كار براي 
نخس��ت وزيري ب��ود. در صورت آغاز روند رس��مي 
رقاب��ت درون حزبي، جايگزين ت��رزا مي  در رهبري 
حزب محافظه كار در س��مت نخس��ت وزير بريتانيا 

ايف��اي نقش خواهد ك��رد و به برگ��زاري انتخابات 
پارلماني نيازي نيست. 

 شكست  در مجلس عوام
در همين حال، گاردين در گزارش��ي از شكست 
احتمال��ي ت��رزا م��ي  در مقاب��ل مجلس ع��وام در 
ص��ورت ادامه رويكرد ممانعت از راي گيري پارلمان 
درخص��وص توافق نهايي با اتحادي��ه اروپا خبر داد. 
اليح��ه خروج سه ش��نبه بار ديگر ب��ه مجلس عوام 
باز گردانده مي ش��ود و مخالفان برگزيت س��خت از 
ه��ر دو حزب معتقدن��د توانايي شكس��ت دولت را 
در اخذ حق راي معن��ادار درخصوص توافق نهايي، 
خواهند داشت. برخي قانونگذاران حزب محافظه كار 
گفته اند باتوجه به اينكه ترزا مي  در هفته هاي اخير 
به هيچ ي��ك از نگراني ه��اي آنها رس��يدگي نكرده 
اس��ت، بر لزوم داشتن حق وتوي توافقي بد با اروپا 
يا عدم دستيابي به توافق، اصرار بيشتري دارند. اين 
در حالي اس��ت كه ترزا مي  هفت��ه پيش از الحاقيه 
مدنظر دولت ب��ه اليحه مربوطه خبر داده كه طبق 
آن زمان دقيق جدايي از اتحاديه اروپا اعالم ش��ده 

اس��ت. اين اقدام حتي برخ��ي گمانه زني ها درمورد 
اعمال فش��ار حاميان برگزيت سخت بر نخست وزير 
را در پي داش��ت. شكست ترزا مي  در مجلس عوام 
درس��ت در زماني كه دولت وي دو وزير را از دست 
داده و احتم��ال از دس��ت رفت��ن وزراي بيش��تري 
ني��ز وجود دارد، ش��ك  و  ترديدها را درب��اره آينده 
نخس��ت وزيري بريتانيا بر مي انگي��زد و مي تواند به 
تالش هاي قانونگذاران محافظ��ه كار براي بركناري 

ترزا مي  دامن بزند. 

 پيش بيني بي نتيجه ماندن مذاكرات
مشكالت داخلي بريتانيا روند مذاكرات برگزيت 
را نيز دش��وار كرده اس��ت و به نظر مي رسد دولت 
ترزا مي  باوجود گذشت چند ماه از آغاز گفت وگوها 
هنوز هيچ راهبر مش��خصي براي به انجام رسانيدن 
ام��ور و توافق با طرف اروپايي ندارد. ميش��ل بارنيه 
مذاكره كنن��ده ارش��د اتحادي��ه اروپ��ا، دو هفته به 
طرف بريتانيايي براي دس��تيابي ب��ه توافق اوليه بر 
س��ر مس��ائل كليدي فرصت داده اس��ت، اما ظاهرا 
چندان به دس��تيابي به توافق خوشبين نيست. وي 

روز يك ش��نبه در مصاحب��ه با هفته نامه فرانس��وي 
»لژورن��ال دو ديمان��ش« گف��ت: »اگرچ��ه ترجيح 
مي دهم چنين اتفاقي نيفتد، اما )شكست مذاكرات( 
محتمل است. الزم است همه براي آن برنامه ريزي 
كنن��د، چه كش��ورهاي عض��و اتحادي��ه اروپا و چه 
تجارت ها. ما حتي از نظ��ر فني براي چنين اتفاقي 

آماده مي شويم.«
بارنيه جمعه با اولتيمات��وم به بريتانيا گفته بود 
الزم اس��ت لن��دن پيش��نهاد خود درب��اره »هزينه 
خ��روج« را ب��اال بب��رد؛ هزينه خروج كه به س��هم 
بريتاني��ا از بودج��ه اتحاديه اروپا اطالق مي ش��ود، 
از نظر مقامات ارش��د اروپايي ح��دودا 60 ميليارد 
يورو )70 ميليارد دالر( درنظر گرفته ش��ده است و 
بروكس��ل تعهد لندن به پرداخت اين مبلغ را براي 
آغاز گفت وگوها در زمينه روابط تجاري پسابرگزيت 
ض��روري مي داند. اگر توافق برگزيت بدون توافق بر 
سر روابط تجاري آتي حاصل شود، مقررات سازمان 
تجارت جهاني بر روابط دوطرف حاكم خواهد ش��د 
كه اين مساله ضربه بزرگي به تجارت ها در اتحاديه 

اروپا و به  ويژه به اقتصاد بريتانيا وارد مي آورد. 
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وزير نيرو در آيين افتتاحيه طرح آبرساني به پايانه مرزي چذابه: 

 مرزهاي كشور بايد 
آبادترين نقاط ايران باشند

وزير نيرو گفت: مديريت آب را بايد به درستي تعريف كنيم؛ هر 
س��ازماني كه در هر جايي در زمينه تامي��ن و عرضه آب تاثيرگذار 

است، بخشي از مديريت آب محسوب مي شود. 
به گزارش ش��بكه خبري س��ازمان آب و برق خوزس��تان، »رضا 
اردكاني��ان« امروز، 15 آبان ماه در آيين افتتاحيه طرح آبرس��اني به 
پايان��ه مرزي چذابه عنوان كرد: خوش��حالم كه اين توفيق براي من 
و همكاران��م فراهم ش��د تا در اي��ن ايام عزيز در س��رزمين پاك و 
خطه به ياد ماندني كش��ور -اس��تان خوزس��تان- و در وفاي به عهد 

نمايندگان اين استان حضور يابيم. 
وي با اباغ س��ام گرم رياست جمهوري و هيات وزيران به اهالي 
ش��ريف خوزس��تان، افزود: عرصه آب و برق به صورت مس��تقيم با 
امنيت و آرامش آحاد مردم اين س��رزمين ارتباط دارد و هر كس��ي 
در هر پس��ت و مقامي اين مج��ال و فرصت را فراهم مي بيند كه به 

هر شكل در اين صحنه تاثيرگذار باشد. 
اردكانيان تصريح كرد: اس��تاندار خوزس��تان به موضوع توس��عه 
اش��اره كردند و اينكه توسعه انس��اني، مديريتي و فيزيكي همه در 
يك مس��ير و مدار در ط��ول هم قرار مي گيرد؛ ب��ه نظر من چنين 
پروژه ي��ي در اي��ن فاصله زماني كوتاه و به ثمر رس��يدن آن عامت 
دلگرم كننده ي��ي از ظرفيت ه��اي هنوز نهفته و به بار ننشس��ته در 

استان خوزستان است. 
وي عنوان كرد: اس��تان خوزس��تان نه فق��ط اينكه ظرفيت هاي 
خ��داداد، طبيعي و سرش��اري دارد بلكه به واس��طه نيروي انس��اني 
گسترده مي تواند و بايد سرآمد، پيشرو و الگوي مناطق ديگر كشور 
باش��د.  اردكانيان گفت: خوزستان يكي از استان هاي مرزي است و 
همه مرزهاي كش��ور بايد آبادترين نقاط ايران باش��ند. آنچه در اين 
پروژه در زمان كوتاه رخ داد حاكي از آن است كه مي توان با كمك 
نيروهاي فعال در اين اس��تان، نمايندگان، مجموعه هاي مردم نهاد، 
ظرفي��ت باالي مديريتي و بنيه هاي فكري چالش هاي پيش رو را با 

كمك هم پشت سر بگذاريم. 
وي اف��زود: باي��د كاري كني��م كه اس��تان خوزس��تان كماكان 
مهاجرپذير باش��د و اي��ن اتفاق نخواهد افتاد جز اينكه باور داش��ته 
باش��يم ظرفيت غلبه بر چالش ها و تنگناه��ا را داريم و با همدلي و 

همفكري بنا را بر رفع نقاط ضعف بگذاريم. 
اردكانيان گفت: با آسيب شناس��ي از وضعيت موجود بايد ريشه 

مشكات را شناسايي و از پررنگ كردن آن نهراسيم؛ بايد از گذشته 
مديريت��ي خود درس بگيريم و با نگاه��ي اميدوارانه و رو به جلو با 
ايجاد نش��اط و اميد بين مردم براي رونق، اشتغال و آسايش بيشتر 

فعاليت كنيم. 
وي بي��ان كرد: با پرهي��ز از تكرار نقاط ضعف و رس��يدگي هاي 
جدي به قصورها و تقصيرات مشكات پيش رو را حل كنيم. با همه 
مجموعه هاي وزارت نيرو در خدمت مردم اين استان هستم و براي 
تولي��د و ارائه برق مطمئن و پايدار، تامين آب ش��رب و جمع آوري 
فاضاب، بخش كشاورزي به شكل مقدور و ممكن فعاليت مي كنيم 

تا روزهاي روشن تري را براي اين استان زرخير فراهم شود. 
اردكاني��ان گفت: در مورد نوع مصرف ماده حياتي آب حس��اس 
هس��تيم و يادآوري مي كنيم كه در رابطه با آلوده نكردن منابع آب 
محدود، افزايش بهره وري، بازچرخاني و اس��تفاده سالم از پساب ها، 
كاهش تلفات آب در شبكه هاي مختلف و كشاورزي حساس باشيم. 
وي افزود: در وزارت نيرو اعتقاد نداريم كه صرف مس��اله انتقال 
آب يا تامين منابع جديد آب مي تواند مش��كات نقاط تش��نه و كم 
آب ما را به ش��كل پايدار حل كن��د و متقابا صرف عدم انتقال آب 
قادر نخواهد بود كه يك ش��رايط پايدار و مطمئن را در نقاط پرآب 

تضمين كند. 
اردكاني��ان گفت: باي��د به نوع مصرف آب توج��ه كنيم؛ با ادامه 
وض��ع موجود مصرف آب در بخش كش��اورزي، ش��رب و صنعت يا 
آلوده كردن منابع حياتي آب كه ازجمله آنها كارون بزرگ اس��ت و 
ادامه عدم توجه و س��رمايه گذاري الزم براي افزايش بهره وري آب و 
جانمايي مناسب براي صنعت، قادر به تضمين حيات نخواهيم بود. 
وي اف��زود: آب چنانچ��ه درس��ت و صحيح مصرف ش��ود براي 

مصارف مختلف آحاد اين سرزمين به اندازه كافي وجود دارد. 
اردكانيان تصريح كرد: هر كسي كه در تامين و مصرف آب نقش 
داش��ته باش��د در مديريت آب هم دخيل اس��ت؛ همه سازمان هاي 
تاثيرگذار، مصرف كننده و سياس��ت گذار در كنار اشخاص عادي به 

عنوان بخشي از چرخه مديريت آب محسوب مي شوند. 
وي گفت: من با ش��وق ب��ه دعوت رييس جمه��ور از عمق جان 
لبي��ك گفتم و ب��ا اتكا به نمايندگان م��ردم و ظرفيت باالي وزارت 
ني��رو و مجموعه هاي درگير در صنع��ت آب و برق در خدمت مردم 
هس��تم تا با رسيدگي به مس��ائل مختلف از جهت توليد، مشكات 

برق و تامين آب شرب، جمع آوري و تصفيه فاضاب و توسعه بخش 
كش��اورزي بتوانيم روزهاي روش��ن تري براي استان زرخيز و مقاوم 

خوزستان رقم بزنيم. 
اردكانيان اف��زود: همان گونه كه موضوع حق آب ش��رب را حق 
حياتي و طبيعي شهروندان كشور مي دانيم، درباره مصرف اين ماده 
حياتي هم حساس هستيم و سعي مي كنيم يادآوري كنيم كه بايد 
در ارتب��اط با آلوده نكردن منابع آب محدود و بهره وري مناس��ب از 
اين منبع كمياب، بازچرخاني، اس��تفاده س��الم از پساب ها و كاهش 
تلفات آب شرب و كشاورزي در شبكه هاي مختلف حساس باشيم و 
از توجه و حساسيت مردم نسبت به موضوع مصرف آب در راستاي 

رفع مشكات استفاده كنيم. 
وي بيان كرد: وزارت نيرو اعتقاد ندارد صرف مس��اله انتقال آب 
يا تامين منابع جديد آب مي تواند مشكات نقاط تشنه و كم آب را 
به ش��كل پايدار حل كند و همچنين صرف عدم انتقال آب شرايط 
پايدار را در نقاط پرآب تضمين كند. بايد نسبت به نحوه مصرف آب 

در مناطق پرآب و كم آب توجه كنيم. 
اردكانيان گفت: با ادامه وضع موجود در بخش ش��رب، صنعت و 
كش��اورزي و همچنين آلوده كردن منابع حياتي آب ازجمله كارون 
و ادامه عدم توجه به افزايش بهره وري و س��رمايه گذاري مناس��ب، 
تلفات آب و جانمايي مناس��ب قادر نخواهيم ب��ود حيات را در اين 

سرزمين تضمين كنيم. 
وي عنوان كرد: اصلي ترين س��رمايه ما زمان اس��ت و اميد است 
با ظرفيت اس��تان و نقش تاثيرگذار مديريت عالي اس��تان و حضور 
نمايندگان اس��تان ك��ه نقش مهمي در جه��ت دادن افكار عمومي 
دارن��د در آينده گزارش��ات خوبي از پيش��رفت كار در اس��تان ارائه 

دهيم. 
اردكاني��ان افزود: باتوجه به اهميت مصوبه نيمه فروردين س��ال 
ج��اري و تعه��د و اهتمام رياس��ت جمهوري و وزارت ني��رو به طور 
جدي مصمم به اجراي آن هس��تيم. بنابراين پيش��نهاد مي شود در 
س��طح اس��تان كارگروهي باتوج��ه به ظرفيت علمي پژوهش��ي در 
مجموعه هاي دانشگاهي استان ايجاد شود تا در زمان اجرايي شدن 
كامل اين مصوبه پيگيري منظمي نسبت به آن داشته باشيم و نيمه 
فروردين س��ال آينده با شكل مناسبي پيشرفت كار و اجرايي شدن 

اين مصوبه را دنبال كنيم. 

هر سال متاسفانه تعداد زيادي از شهروندان در كانال ها و شبكه هاي آبياري غرق مي شوند؟!
لذا براي پيشگيري از بروز هرگونه حوادث دلخراش جاني؛ شنا كردن در رودخانه ها، كانال هاي آبياري و درياچه هاي 

سد هاي استان ممنوع است.

 هم استانی عزيز آيا می دانید :

روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان  
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نهادهاي پولي چه ارتباطي با بخش واقعي اقتصاد دارند

سود سپرده هاي ايران دو برابر عايدي توليد
در سال 95، بانك ها 200 هزار ميليارد تومان سود برابر با دستمزد 11 ميليون نيروي كار پرداخت كردند

گروه اقتصاد كالن  
 باال رفتن سرعت رش�د نقدينگي همراه با 
تش�نگي پولي بنگاه هاي توليدي در سال هاي 
اخي�ر موج�ب ط�رح پرس�ش هايي در زمينه 
ارتباط بين بخش واقعي و پولي اقتصاد ش�ده 
است؛ در سال 1395 س�ود شركت ها 100 هزار 
ميليارد تومان و در مقابل نرخ س�ود پرداختي 
در بازار رس�مي پول 200 ه�زار ميليارد تومان 
بوده است. يعني عايدي ناشي از پول دو برابر 
عايدي توليد در بخش واقعي بوده اس�ت. اگر 
ب�ازار غير رس�مي را هم اضافه كنيد مش�كل 
ريش�ه دارتر مي شود. س�ود پرداختي به پول 
معادل دس�تمزد 11 ميلي�ون نفر نيروي كار )با 
حداقل دستمزد( اس�ت. سود مزبور 14درصد 
GDP ايران را تش�كيل مي ده�د كه بزرگ تر 
از بخش كش�اورزي و حتي صنع�ت در برخي 
سال ها است. حال س�والي كه مطرح مي شود 
اي�ن اس�ت آيا اي�ن س�ود 200 ه�زار ميليارد 
تومان نش�ان دهنده افزايش توليد در اقتصاد 
است؟ بطور دقيق تر سوال اين است كه بخش 
پول�ي چ�ه ارتباطي با بخ�ش واقع�ي اقتصاد 
دارد؟برخي اين سود را نش�انه افزايش توليد 
در اقتص�اد مي پندارن�د و برخ�ي ديگ�ر آن 
را حاص�ل ارزش افزاي�ي پول )زاي�ش پول از 
پ�ول( و بدون ارتب�اط با تولي�د مي دانند. در 
يك بررس�ي علمي تر مي توان بط�ور كلي دو 
نظريه در اين زمينه اس�تخراج كرد: نظريه يي 
ك�ه معتقد به نقش وابس�ته نهادهاي بانكي به 
بخش توليد است و بالعكس ديدگاهي كه براي 
اين نهادها كاركردي مستقل در نظر مي گيرد. 
گ�روه اول معتق�د اس�ت ك�ه در واقعيت هم 
بانك ها و هم بازار س�هام هر دو واس�طه هايي 
ب�راي تجهي�ز پس اندازهاي خرد ش�هروندان 
و رس�اندن اين پس اندازها به دس�ت بنگاه ها 
)بخش حقيقي( اقتصاد هس�تند. س�ودي هم 
كه بانك ها به سپرده گذاران پرداخت مي كنند 
در واقع س�همي است كه به س�رمايه در تابع 
توليد اقتصاد تعلق گرفته اس�ت )پس از كسر 
سهم س�هام داران( و از مسير بانك به صاحب 
اصلي سرمايه )يعني س�پرده گذاران خرد( بر 
مي گردد. بر اس�اس اعتقاد اين گروه اين سود 
200 ه�زار ميلياردي فق�ط به م�ا مي گويد كه 
تامين مالي بخش حقيقي اقتصاد ايران چگونه 
است، يعني به ما مي گويد مردم ايران ترجيح 
داده ان�د پس اندازهاي ش�ان ب�ه چه نس�بتي 
از مس�ير بازار س�هام و بازار بانكي به دس�ت 
بنگاه هاي اقتصاد برس�د. به گفت�ه آنها اينكه 
200 ميليارد س�ود بخش پول�ي )بانكي( را در 
مقابل س�اير بخش ها بگذاريم، بر اس�اس اين 
فرض نادرس�ت اس�ت كه انگار بانك ها از هوا 
سود درس�ت مي كنند و آن 200 ميليارد هيچ 
ربط�ي به بخش حقيقي ندارد، در حالي كه آن 
200 ميلي�ارد پولي بوده ك�ه در بخش حقيقي 
درست شده و از مسير بانك بازپرداخت شده 

است. 
البت�ه اي�ن گروه س�ود موهوم�ي را از اين 
موضوع ج�دا مي دانند. بدين ص�ورت كه اين 
احتم�ال را رد نمي كنند كه از آن 200 ميليارد 
سود پرداختي بخش بانكي يك مقداري از آن 
س�ود »موهومي« باشد. »در واقع در سال هاي 
اخي�ر برخي بانك هاي اي�ران وارد به اصطالح 
ب�ازي پونزي ش�ده اند كه در آن ب�راي جذب 
س�پرده بيشتر وعده سود بيش�تر مي دهند و 
اين س�ود بيشتر را از ساير »سپرده ها« تامين 
مي كنند. بل�ي اين بخش از س�ود بخش مالي 

موهومي است ولي فقط اين بخش.«
در مقابل اين دي�دگاه گروهي وجود دارند 
كه نقش واس�طه گري بانك ها را م�ورد انتقاد 
قرار مي دهند و معتقدند اين نهادها در دنياي 
مدرن بيشتر خالق وجوه اند تا واسطه آنها. اين 
ديدگاه نش�ان مي دهد چگون�ه اين نقدينگي 
انعكاِس انباشِت نفعي عظيم براي چيزي كمتر 
از 5 درص�ِد برتر جامعه اس�ت. همچنين اين 
نظريه نش�ان مي دهد چگونه اقتصاد متعارف 
براي پنهان كردن برخي واقعيت ها و استثمار 

به رويكرد ساده انگارانه اولي اتكا مي كنند. 
 ب�راي توضيح بيش�تر اين رويك�رد توجه 
ش�ما را به نوش�ته يي از ريچارد ورنر معطوف 
مي كنيم كه از س�وي حسين دروديان ترجمه 
ش�ده است. در اين جس�تار ابتدا رويكرد اول 
در قالب دو نظريه يادآور شده و بعد به تفصيل 
بيشتري به رويكرد خالق وجوه پرداخته است. 

    
 نظريه اول: واسطه گري وجوه

در اي��ن نظري��ه كار ويژه بانك ها اين اس��ت كه 
وجوه را در قالبي كوتاه مدت از سپرده گذاران قرض 
گرفته و س��پس آن را به ش��كل وام هاي بلندمدت 
ب��ه گيرن��دگان وام تخصي��ص ده��د. بانك ها هيچ 
تفاوت وي��ژه و ماهوي با نهاده��اي مالي غيربانكي 
نداش��ته و در جوهره، مش��ابه آنها هستند. چنانكه 
توبين )۱۹۶۳( تمايز بانك ها با س��اير واس��طه هاي 
مال��ي را از جن��س »درجه« و نه »ن��وع« مي داند. 
توبي��ن تفاوت بانك ها و س��اير نهادهاي مالي را در 
لزوم توديع س��پرده قانوني و همچنين مقيد بودن 
به قواعدي نظير س��قف نرخ بهره )كه در آن مقطع 
رد سياس��ت گذاري پولي رايج ب��ود( خالصه كرده 
اس��ت؛ قواعدي كه صرفاً در مورد بانك ها و نه بقيه 

نهادهاي مالي كاربرد دارد. 
عمده نظريه هاي كتب درس��ي اقتص��اد از پول 
و بانكداري طرفدار همين نگاه واس��طه گري وجوه 
هستند. بانك سپرده هاي نقد، كم ريسك و كوچك 
را به وام هاي غيرنقد، ريسكي و حجيم بدل مي كند. 
ازآنجاكه در اين روايت تفاوتي بين بانك و نهادهاي 
غيربانكي وجود ندارد، اقتصاددانان دليلي نمي بينند 

ك��ه در مدل س��ازي و نظريه پردازي خ��ود برخورد 
متفاوت��ي با بانك ها كنند ي��ا در نظريه هاي اقتصاد 
كالن آن را به عنوان يك عامل )مستقل( وارد كند. 
در ميان دو كاركرد س��پرده گذاري و وام دهي، آنچه 
مختص بانك است »سپرده گيري« است. هر نهادي 
كه توانايي ب��رآورد قابليت بازپرداخت وام گيرنده يا 

نظارت بر او را داشته باشد، قادر به وام دهي است.

 ام��ا تمركز بان��ك بر وام دهي به اين علت اس��ت 
كه وجوه نقد حاضر و آماده از محل س��پرده گيري 
در اختي��ار دارد. درواق��ع ق��درت تمرك��ز بانك بر 
وام دهي ريشه در ويژگي اصلي بانك دارد، كه همانا 

سپرده گيري است. 

 نظريه دوم: نظريه ذخيره جزئي از بانكداري
اين نظريه بر اين مدعا استوار است كه هر بانك 
به تنهايي واس��طه گر وجوه اس��ت، اما همين عنوان 
براي سيستم بانكي به مثابه يك كل صدق نمي كند، 
يعن��ي سيس��تم بانك��ي در كليت خ��ود از طريق 
فرآيند بس��ط فزاينده س��پرده، خلق پول مي كند. 
ساموئلس��ون مهم ترين چه��ره در بنيان گذاري اين 
نظريه است. از نگاه او بانكداران از خدا مي خواستند 
ك��ه بتوانند قدرت خريد جدي��د از هيچ خلق كرده 
و بدون كاهش��ي متناس��ب، تراز كل حس��اب ها را 
افزايش دهند. اما اگر بانك ها پولي را سرمايه گذاري 
كنند ك��ه آن را واقعاً ندارند )جديداً خلق كرده اند( 
آن پ��ول بزودي بانك را ترك خواهد كرد. لذا بانك 
ابت��دا بايد وج��وه را جمع آوري كرده و س��پس به 
وام دهي بپردازد. اين تبيين تا بدين جا مشابه همان 
نظريه واسطه گري اس��ت. اما در اينجا ساموئلسون 
بطور هم زمان اس��تدالل مي كند كه در سطح كالن 
وقتي از باال به اين فرآيند نگريس��ته شود، مي توان 
دريافت كه سيستم بانكي به مثابه يك كل در حال 
خل��ق پول اس��ت. )اين همان چيزي اس��ت كه در 
كتب اقتصاد كالن به عمليات وام دهي مجدد تعبير 
مي ش��ود، فرآين��دي كه در آن ب��ا ورود يك ميزان 
مشخص از س��پرده كه به پش��توانه پرداخت بانك 
مركزي ايجاد ش��ده، بانك ها قادر مي ش��وند معادل 
چن��د برابر اين پول را س��پرده جدي��د خلق كنند 
درحال��ي كه هر ي��ك صرفاً به مي��زان ذخاير مازاد 
خ��ود وام داده اند.( . زمان��ي كه يك بانك با ورودي 
سپرده جديد به ميزان ۱۰۰۰ واحد روبه رو مي شود، 
درص��دي از اين پول را به عنوان ذخيره قانوني نزد 

بانك مركزي نهاده و الباقي را وام مي دهد.
 اي��ن وام، بانك را ترك ك��رده و به بانكي ديگر 
مي رود و اينك بانك دوم در موقعيتي مش��ابه بانك 
اول ق��رار گرفت��ه، با اين تفاوت ك��ه ميزان ورودي 
س��پرده او به اندازه درصد نرخ ذخيره قانوني، كمتر 
از بانك اول اس��ت. اگر بانك اول به پشتوانه ورودي 
۱۰۰۰ واحد س��پرده، پس از تودي��ع ۲۰۰ واحد از 
آن نزد بانك مركزي به عنوان ذخيره قانوني، اقدام 
به وام دهي ۸۰۰ واحد باقي مانده كرده اس��ت، بانك 
دوم همي��ن كار را در حج��م ۶۴۰ واحد پول انجام 
مي دهد. اين ع��دد براي بانك س��وم معادل ۵۱۲، 
بانك چهارم ۴۰۹ و … خواهد بود كه در پايان اين 
زنجيره، حجم سپرده ۱۰۰۰ واحدي اوليه به ۵۰۰۰ 

واحد افزايش مي يابد. 
سيس��تم بانكي در اينجا به ان��دازه ۴۰۰۰ واحد 
پ��ول خلق كرده اس��ت. اين عمل محص��ول رفتار 
سيس��تم بانكي اس��ت نه يك بانك. زماني كه بانك 
اول با ۱۰۰۰ واحد ورودي سپرده جديد مواجه شد، 
نمي توانست رأساً ۴۰۰۰ واحد در همان مرحله اول 
وام ده��د. زيرا در اين صورت با خروج س��پرده هاي 
خلق ش��ده در اثر اين وام دهي، او با كس��ري ذخاير 
و بدهي به س��اير بانك ها روبه رو مي ش��د كه قدرت 
تس��ويه و تاديه چنين حجمي از بدهي را ندارد. اما 
سيس��تم بانكي به مثابه يك كل قادر است كاري را 
كند كه انجام آن توس��ط ه��ر بانك منفرد ناممكن 

است. وام هر بانك كه تبديل به سپرده بانك بعدي 
مي شود، »زنجيره خلق س��پرده«اي را رقم مي زند 
ك��ه ۵۰۰۰ واح��د نهاي��ي را از ۱۰۰۰ واحد اوليه 
مي س��ازد. هر بانك منفرد تنها جزئ��ي از پولي كه 
از محل س��پرده ها به دس��ت آورده را وام مي دهد، 
اما درعين حال پول )س��پرده( با نسبت ۵ به ۱ رشد 
كرده اس��ت. به گمان اس��تيگليتز )۱۹۹۷( بانك ها 

در اي��ن زنجيره خ��ود درنمي يابن��د در حال ايفاي 
چه نقش��ي هستند. آنها صرفاً مشاهده مي كنند كه 
سپرده آنها بيشتر شده و اكنون مي توانند وام جديد 

بدهند. 

 نظريه سوم: نظريه خلق پول از بانكداري
در اينجا بانك ها نه جمعاً نه منفرداً واس��طه گر 
نيس��تند بلكه ه��ر وقت بان��ك دارايي به دس��ت 
مي آورد آن دارايي را با خلق پول جديد اكتس��اب 
مي كند. بانك ها الزم نيس��ت ب��راي وام دهي ابتدا 
ذخيره يا سپرده جمع آوري كنند. روند متغيرهاي 
پولي ميل به افزايش پيوسته دارد زيرا مانده وام ها 
رو به رشد اس��ت؛ برخالف نظريه واسطه گري كه 

تنها قدرت خريد موجود بازتخصيص مي يابد. 
اف��رادي ك��ه اين تبيي��ن از بانك��داري را بيان 
كرده ان��د. كم نيس��تند. مك لئود ب��ه اين حقيقت 
اش��اره كرد ك��ه بانك ها اقدام به خل��ق پول كرده 
و نقل وانتق��ال آنه��ا باب��ت تس��ويه در ات��اق كلر 
مث��ل نقل وانتقال پول در درون خود بانك اس��ت 
]به اين علت كه ميزان اسناد حاكي از طلب و بدهي 
يك بانك در مقابل ساير بانك ها در اتاق كلر تقريباً 
برابر اس��ت[. درست است كه بانك ها سپرده جمع 
مي كنند، ام��ا اين به معناي آن نيس��ت كه بانك 
موقع قرض دادن، س��پرده ها را قرض مي دهد بلكه 
به اتكاي آن س��پرده ها اعتب��ار )پول( جديد خلق 
مي كند. بدهي بانك مش��ابه همان انتش��ار رسيد 

توسط بانكداران اوليه است.

 ويترز بيان كرد در گذشته وقتي مشتري از بانك 
وام مي گرفت بانك به او رسيد مي داد اما اآلن بانك 
به حس��اب او اعتبار مي دهد، يعني به عدد س��پرده 
در طرف بده��ي ترازنامه اضافه مي كند. داون پورت 
گفت بانك ها س��پرده ها را ق��رض نمي دهند بلكه با 
بس��ط اعتبار، س��پرده ها را به وجود مي آورند.  هاو 
خلق پول اعتباري به ش��كل سپرده را عماًل مشابه 
خلق اس��كناس مي داند. شومپتر هم به عنوان يكي 
از مشهورترين پيشگامان دفاع از نظريه سوم، بانك 
را خالق پول معرفي كرده و به اين حقيقت اش��اره 
مي كند كه س��پرده گذاران هنگام سپرده گذاري به 
دنبال پس انداز نيس��تند. تمايز اين نظريه با نظريه 
دوم، اس��تفاده از افعال مفرد براي عامل خلق كننده 
پول است )به اين معنا كه يك بانك منفرداً اقدام به 

خلق پول مي كند، نه فقط سيستم بانكي( 
ي��ك تحقي��ق عظيم و مهم در اين باب توس��ط 
كميته مك ميالن در س��ال ۱۹۳۱ و به وسيله چند 
ت��ن از بهترين محققان كه كينز ه��م در زمره آنها 
بود، ص��ورت گرفت. گزارش نهايي اين گروه تمركز 

ويژه يي بر خلق اعتبار بانكي داشته است: 

»طبيعي اس��ت كه م��ا س��پرده هاي بانك ها را 
به عنوان تس��ليم پول نقد توس��ط م��ردم به عنوان 
پس ان��داز به بانك ه��ا تصور كنيم. ام��ا واقعيت آن 
است كه موجودي س��پرده ها از رفتار خود بانك ها 
نشأت مي گيرد زيرا با دادن وام يا خريد اوراق، بانك 
اعتباري را در ترازنامه خود خلق مي كند كه همان 

سپرده است.«
در جمل��ه آخر بند ف��وق، نويس��ندگان از لفظ 
»بانك« و ن��ه »بانك ها« اس��تفاده كرده اند. جيمز 
مي گويد: »بانك قادر است چند برابر پول نقد خود 
)پول نقدي كه از سپرده ها جمع شده( را وام دهد. 
« بخ��ش بزرگ تري از عناوين طرف بدهي ترازنامه 
تحت عنوان »س��پرده« نتيجه پول نقد سپرده شده 
نزد بانك توسط مردم نيست بلكه از طريق وام دهي 
يا تنزيل اسناد تجاري مردم توسط بانك ايجاد شده 
اس��ت… بانك اعتبار را پولي ك��رده؛ هر وام يعني 

پول جديد.«
ايروينگ فيش��ر )۱۹۳۵( اقتصاددان شهير پولي 
هم اش��اراتي محدود به اين حقيقت داش��ته است: 
»وقت��ي بانك ۱۰۰۰ واحد به من وام مي دهد و آن 
را به حس��اب س��پرده من اضافه مي كند آن ۱۰۰۰ 
واحد پول كه من در بانك دارم ]پول[ جديد است. 
اين پول خارج از جوهر و قلم وجود فيزيكي ديگري 

ندارد.«
يك نكت��ه حائز اهميت درباره اصطالح جاافتاده 
»سپرده« اين است كه گرچه نام سپرده بر آن نهاده 
ش��ده، اما به واقع هيچ كس آن را به سپرده )وديعه( 
ننهاده، بلكه اين اعداد توسط بانك ايجاد شده است 
)به اين معنا كه موجودي س��پرده ها چيزي نيست 
كه توسط مردم طي عمليات وديعه گذاري از بيرون 

بانك به داخل آن انتقال داده شده باشد.( 
در عال��م تئوري هر س��ه نظري��ه مذكور ممكن 
اس��ت درس��ت باش��د. بهترين كار آن است كه آن 
را با ش��واهد تجربي س��نجش كرد. اين كار را ورنر 
)۲۰۱۴( انجام داد كه درنتيجه، ش��واهدي به سود 

نظريه خلق پول به دست آورد. 
فعاليت اصلي بانك كه معموالً براي آن از عبارت 
»دريافت س��پرده و وام دهي« استفاده مي شود، در 
حقيقت خلق و نگهداري ثبت هاي حسابداري است 
و لذا مي توان آن را ش��كلي از حسابداري كاربردي 
ناميد. اما اش��كال نظريه هاي اول و دوم چيس��ت؟ 
مش��كل نظريه ذخيره  جزئي )ضريب فزاينده( اين 
اس��ت كه گمان مي برد پول��ي كه بانك آن را قرض 
مي دهد بالفاصله از بانك خارج مي شود ]همچنين 
گمان مي كند كه عمليات وام دهي و خروج س��پرده 
محدود به يك بانك اس��ت و از تاثيرات عمل مشابه 
هم زم��ان همه بانك ها، كه خنثي ش��دن طلب ها و 

بدهي هاست، غفلت مي ورزد[.
 ام��ا بانك به ش��خصي ك��ه خ��ارج از آن بانك 
حس��اب دارد وام نمي ده��د ]بي��ان نظريه ضريب 
فزاينده طوري اس��ت كه گويي بانك مبلغ وام را به 
حساب ش��خصي نزد بانك ديگر واريز مي كند و لذا 
فوراً از ذخاير او نزد بانك مركزي كسر شده و ذخاير 
به حس��اب بانك ديگر مي رود[. اگر بخواهيم نظريه 
ساموئلسون )ضريب فزاينده( را تصحيح كنيم، بايد 
بگوييم ابتدا سپرده و معادل آن ذخايري وارد بانك 
مي شود كه ترازنامه را رشد مي دهد، اما وقتي بانك 
وام مي دهد بازهم ترازنامه مجدداً بزرگ تر مي شود. 
اگر بانك واقعاً واس��طه گر بود، سپرده هاي افراد 
نباي��د در ترازنامه او مي آمد. س��پرده در يك بانك 
مشابه سپرده در س��اير نهادهاي غيربانكي نيست، 
بلك��ه ثبت يك ن��وع وام به بانك اس��ت. وقتي اين 
س��پرده ها بدهي بانك اس��ت )بده��ي اي كه عماًل 
هيچگاه به صورت س��رجمع تس��ويه نمي شود، زيرا 
تس��ويه يك عده به شكل گرفتن اسكناس يا خروج 
س��پرده به ساير بانك ها، تقريباً معادل است با ورود 
اسكناس و ورود سپرده از ساير بانك ها(، چرا بانك 

نتواند بر حجم اين بدهي تس��ويه ناشونده بيفزايد؟ 
به عك��س ادع��اي ساموئلس��ون كه گف��ت »بانك 
نمي تواند كي��ك را بخورد و همچنان كيك براي او 
باق��ي بماند«، بانك وام داده و ذخاير و س��پرده اش 

همچنان دست نخورده باقي مانده است. 
حتي اگر س��پرده ناش��ي از وام به سرعت بانك 
را ت��رك كن��د )و معادل آن س��پرده ناش��ي از وام 
بانك ه��اي ديگر به اين بانك س��رازير نش��ود(، در 
بدتري��ن حالت اتفاق��ي كه رخ داده اين اس��ت كه 
يك بدهي جانش��ين بدهي ديگر شده است: بدهي 
ب��ه بان��ك دريافت كننده پ��ول يا بدهي ب��ه بانك 
مركزي جانش��ين بدهي به س��پرده گذار مي ش��ود. 
ان��دازه ترازنامه ثابت باقي مانده اس��ت. اين ادعا در 
دف��اع از نظريه ذخيره جزئ��ي كه»خلق اعتبار بانك 
اهمي��ت ندارد زيرا بانك ها به تدريج س��پرده يي كه 
خل��ق كرده ان��د را از دس��ت خواهن��د داد« از اين 
حقيقت غافل اس��ت كه س��پرده بان��ك يك بدهي 
اس��ت و بانك ها در يك سيستم بسته كار مي كنند. 
بده��ي بانك، همواره بدهي او باق��ي خواهد ماند و 
صرفاً طرف طلبكار اس��ت كه تغيير مي كند؛ بدهي 
به شخص تبديل به يك بدهي بين بانكي مي گردد. 
)اما نكته اساس��ي اينجاس��ت كه( تا زماني كه يك 
بانك با نرخي مشابه س��ايرين اقدام به خلق اعتبار 
)پ��ول( مي كن��د و تا زمان��ي كه توزيع مش��تريان 
)س��پرده گذاران( تغيير نكرده اس��ت، طلب هاي دو 
طرفه بانك ها عليه يكديگر با هم كنس��ل مي شود. 
بانك ه��ا خلق پ��ول مي كنند بدون اينك��ه پولي از 

دست بدهند. 
ازقضا ساموئلس��ون دقيقاً به همي��ن نكته اخير 
اش��اره كرده ب��ود و بيان كرد وقت��ي بانك ها با هم 
خلق اعتبار مي كنند، پول از دس��ت نمي دهند؛ اما 
داللت ه��اي آن را دنب��ال نك��رد … او درواقع يك 
حالت خاص و نادر، كه تنها يك بانك به تنهايي وام 
مي دهد يا آن بانك فقط اس��كناس قرض مي دهد، 

را فرض گرفت و بر مبناي آن نظريه پردازي كرد. 
 

 قاعده گذاري بر خلق پول بانكي
كفايت س��رمايه يك رژيم قاعده گذاري متناسب 
ب��ا نظري��ه واس��طه گري و ذخيره قانون��ي نوعي از 
قاعده گ��ذاري متناس��ب ب��ا نظري��ه ذخيره جزئي 
)ضريب فزاينده( اس��ت. هيچ ي��ك از اين دو قاعده 
به س��بب عدم انطباق با واقعيت بانكداري در عمل 

موفق نبوده اند. 
آن چنان ك��ه گوده��ارت اش��اره كرد، اس��تفاده 
از ن��رخ ذخيره ب��راي تنظيم گري سيس��تم بانكي، 
غيرعملي اس��ت. علت آن س��اده است: چون نظريه 
ضريب فزاينده غلط اس��ت. ذخاير بانك ها نزد بانك 
مركزي هرگ��ز از آن خارج نمي ش��ود، دقيقاً مانند 
حس��اب هاي س��پرده مردم نزد بانك ها. اينها همه 
ثبت هاي حسابداري است كه كلمه »خروج« از كل 
سيس��تم براي آن بي معني است. بانك هاي مركزي 
مدت هاس��ت با علم ب��ه ناكارايي سياس��ت ذخيره 
قانون��ي در تنظيم گ��ري نظام بانك��ي، آن را به كل 
ح��ذف كرده اند. همين دور ش��دن از اب��زار ذخيره 
قانوني زمينه يي شد براي حركت به سوي تمركز بر 
نسبت هاي س��رمايه. در مورد قاعده كفايت سرمايه 
مس��اله اصلي اين اس��ت كه تاثيرات اقتصادكالني 
رفت��ار خلق پول بانك ها به نحوي اس��ت كه قاعده 
كفايت س��رمايه را ناكارآمد مي كند. قاعده گذاري از 
طريق كفايت س��رمايه اين تاثيرات را ناديده گرفته 
اس��ت. بحران ۲۰۰۸ نش��ان داد خلق پول بانك ها 
با رش��د حبابي قيمت ها و شناس��ايي سود از محل 
آن، مي توان��د منبعي براي افزايش س��رمايه فراهم 
آورد. )از محل س��ود انباشته( بعالوه، بانك ها بطور 
مس��تقيم يا غيرمس��تقيم مي توانند سطح سرمايه 
الزم ب��راي تامين الزامات كفايت س��رمايه را فراهم 
كنند. چند نمونه از ش��يوه مس��تقيم اين اقدام در 
 Swiss س��ال هاي اخير مشاهده ش��ده است. بانك
Bank Credit به سرمايه گذاران عرب ۷ ميليارد 
ي��ورو وام داد تا س��هام او را بخرن��د. همين كار را 
بان��ك Barclays كرد و خ��ود را از نياز به نجات 
از بيرون )Bail out( توس��ط دولت رهاند. )ممكن 
اس��ت سوال شود اين كار چه نفعي براي وام گيرنده 
خري��دار س��هام دارد( او مي تواند از اين س��هام به 

عنوان وثيقه براي وام گيري استفاده كند. 

 داللت هاي سياستي نظريه متعارف
ش��يوه صحيح و موف��ق قاعده گ��ذاري بر نظام 
بانك��ي، »هداي��ت اعتب��ار« اس��ت: محدودك��ردن 
وام دهي به بخش ه��اي غيرمرتبط با توليد ملي. در 
اين قاعده گذاري اساس��اً امكان بروز حباب در بازار 
دارايي و بحران بعدي )ناش��ي از تركيدگي حباب( 

بالموضوع خواهد شد. 
ل��زوم انج��ام پس ان��داز ب��راي تامي��ن مال��ي 
سرمايه گذاري )به عنوان يكي از توصيه هاي نظريه 
اقتصاد متعارف( برخاس��ته از نگرش واس��طه گري 
به نظام بانكي اس��ت. همين ديدگاه اس��ت كه لزوم 
اس��تقراض از خارج براي جبران كمب��ود پس انداز 
داخل��ي را ني��ز پش��تيباني مي كند. بايد دانس��ت 
وام هاي اعطايي به كشورهاي فقير از سيستم بانكي 
اروپا و امريكا خارج نشده و در همان جا به چرخش 
درمي آي��د. در مقابل، اگر )دولت اين وام ها را گرفته 
و آن را( به پول داخلي تبديل كند كاركردي مشابه 
خلق اعتبار خواهد داش��ت. در اينجا بانك خارجي 
اق��دام به خلق پول از هيچ كرده، حال آنكه كش��ور 
درحال توس��عه خود مي توانست همين كار را بكند؛ 
دقيقاً كاري كه كشورهاي شرق آسيا انجام دادند. 

هدف سياس��تي در سياس��ت گذاري پولي بايد 
اعتب��ارات بانك��ي باش��د، ه��م از حي��ث كميت و 
ه��م كيفي��ت )نحوه اصاب��ت اعتبار ب��ه بخش هاي 
اقتص��ادي.( اين همان رويه يي اس��ت ك��ه قبل از 
معرفي كفايت س��رمايه و پيدايش سياس��ت گذاري 
پولي ب��ا هدف گيري نرخ بهره، از س��وي بانك هاي 

مركزي انجام مي شد. 

 بازنشسته ها مي توانند
وزير و معاون وزير شوند 

براساس بخشنامه سازمان اداري استخدامي، وزرا 
و معاونان آنها از قانون منع به كارگيري بازنشستگان 
مستثنا شدند. به گزارش تسنيم با بخشنامه سازمان 
اداري و استخدامي، وزرا و معاونان آنان از قانون منع 

به كار گيري بازنشستگان مستثنا شدند. 
ب��ر اين اس��اس، مقام��ات مذكور در م��اده)۷۱( 
قان��ون مديريت خدمات كش��وري و همترازان آنها و 
ايثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰درصد)%۷۰( 
و باالتر، نيروهاي مسلح، وزارت اطالعات و دارندگان 
اجازات خاصه مقام معظم رهبري از شمول اين قانون 
مس��تثنا هس��تند. به اين ترتيب يك فرد بازنشسته 
مي تواند وزير ش��ود ولي وزيري كه بازنشس��ته شده، 
نمي تواند در پس��تي كه مقامات ماده ۷۱ محس��وب 
نمي ش��ود، مشغول به  كار باش��د. چندي قبل سراج، 
رييس س��ازمان بازرسي كل كش��ور گفته بود: قانون 
منع به  كارگيري بازنشس��تگان از قبل بود كه اخيرا 
مجلس به دليل اختالفي كه وجود داش��ت، تفسيري 
براي آن داش��ت و قبال هر كس اگر داراي مقامي بود 
در هر پستي قرار مي گرفت، مي توانست به  كار گرفته 
ش��ود و به همين دليل اكثر بازنشس��تگان مجددا به  
كار گرفته مي ش��دند و با تفس��ير جديد مجلس اين 

فضا محدود مي شود. 
از تاري��خ ۲۰ آب��ان م��اه امس��ال قان��ون منع به  
كارگيري بازنشس��تگان قطعيت پيدا كرده و هركس 
آن را نقض كند و ناديده بگيرد و به  كار گرفته ش��ود 

يا به  كار گيرد با مجازات انفصال روبه رو مي شود. 

ضرورت كاهش هزينه هاي 
جاري دولت 

 دبير كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
گف��ت: كاه��ش هزينه هاي جاري دول��ت به ويژه در 
زمينه وابستگي به فروش نفت، بزرگ ترين موضوعي 
اس��ت كه بايد در بودجه بندي سال آينده مورد توجه 

قرار گيرد. 
به گزارش مهر، سيدحس��ن حسيني ش��اهرودي 
درب��اره جهت گيري هاي��ي كه دولت باي��د در تنظيم 
بودجه س��ال آينده در نظر گيرد، اظهار كرد: كاهش 
هزينه هاي جاري دولت، بزرگ ترين موضوعي اس��ت 
كه بايد در تدوين بودجه س��ال آينده در نظر گرفت 
چراكه در چند س��ال گذش��ته هزينه ه��اي دولت به 
 ش��دت متراكم و بزرگ شده است. وي ادامه داد: اين 
موضوع باعث ش��ده تا كل بودجه عمراني كش��ور به 
كمتر از ۱۰درصد و حتي در برخي موارد به ۵ درصد 
برس��د؛ به عبارتي دولت ۹۰درصد براي خود هزينه 
مي كند ت��ا ۵ يا ۱۰درصد براي م��ردم خدمتي ارائه 

دهد يا كار عمراني انجام شود. 
نماينده ش��اهرود و ميام��ي در مجلس همچنين 
تاكيد كرد: اين بدنه س��نگين و متراكم دولت بايد تا 

حد ممكن كوچك و هزينه ها كاهش يابد. 
حسيني ش��اهرودي در پاي��ان گف��ت: در زمين��ه 
كاه��ش هزينه ها نيز بايد بحث وابس��تگي به فروش 
نفت و ارز و دالر حاصل از آن به حداقل ميزان ممكن 
كاهش يابد تا از اين طريق به بي اثر شدن يا كمرنگ 
شدن آثار تحريم ها در جامعه اقتصادي دست يابيم. 

 جريان جهاني به نفع ما
در حال شكل گيري است

محمد خوش چه��ره گفت: واگذاري تصميم گيري 
در م��ورد برجام به كنگره حربه يي اس��ت كه ترامپ 
به آن متوس��ل ش��ده اما در اين اقدام دو نكته وجود 
دارد، يك��ي اينك��ه ترامپ تحت فش��ار اس��راييل و 
صهيونيس��ت ها اين اقدام را انج��ام داده و دوم اينكه 
مي خواهد بار خ��روج از برجام و هزينه هاي احتمالي 

آن تنها به دوش خودش نباشد. 
محمد  خوش چهره، اس��تاد اقتصاد دانشگاه تهران 
در گفت وگ��و با ايلنا در م��ورد احتمال تاييد تصميم 
ترامپ از س��وي كنگره براي خ��روج امريكا از برجام 
اظهار داش��ت: اين موضوع نش��ان مي ده��د كه اين 
اتفاق تحت فشار صهيونيست ها است زيرا البي  بسيار 
موثري از صهيونيس��ت ها در كنگ��ره حضور دارند و 

مسلما راي كنگره به نفع ايران نخواهد بود. 
اي��ن اقتص��اددان گف��ت: براين  اس��اس اين گونه  
تصمي��م گرفتند ك��ه از طري��ق كنگ��ره  امريكا كه 
مديريت آن به صورت مشخص تر در دست البي هاي 

صهيونسيتي  است اين كار صورت گيرد. 
وي ب��ا بيان اينك��ه بنده به اي��ن موضوع چندان 
خوش بين نيس��تم خاطرنش��ان كرد: مس��لما مساله 
كاهش فش��ارها از طريق كنگره مطرح نيست و اين 
فش��ارها عليه ايران بيشتر خواهد شد اما در مجموع 
به نفع ما خواهد بود زيرا تاكنون س��ابقه نداشته كه 
امري��كا و اس��راييل در عرصه سياس��ي و بين المللي 
اين قدر عيان و علني عليه ايران باش��ند. وي تصريح 
كرد: اما بايد گفت پرخاش كردن راه حل  اين موضوع 
نيس��ت و ب��راي افرادي ه��م كه مي گفتن��د بايد به 
س��مت امريكا حركت كرد مش��خص شد كه تصميم 
نهاي��ي تنها با دولت امريكا نيس��ت بلك��ه البي هاي 
صهيونيستي هستند كه نهايتا تصميم خواهند گرفت 
و آنها نوع خاص��ي از مديريت موضوع را مي خواهند 
كه مفه��وم آن اين اس��ت كه مردم و مس��ووالن ما 
هوشيارتر باش��ند. وي گفت: در يك شرايط منطقي 
عم��ل صحيح، مبتني بر احترام و حفظ منافع متقابل 
اس��ت. بنابر اين امريكا نبايد تنها به فكر منافع ملي 
خود باش��د بلكه منافع ايران را ه��م بايد لحاظ كند 
ت��ا به نقاط تعادلي در مناس��بات منطقه يي و جهاني 

خود برسد. 
اين اقتصاددان گف��ت: هم اكنون جرياني در حال 
شكل گيري اس��ت كه به نفع ما خواهد بود. امريكا با 
روس��يه عناد دارد حتي با چي��ن و با تركيه نيز عناد 
دارند. بناب��ر اين تهديدها در مورد براندازي حكومت 
ايران و دندان تيز نش��ان دادن روشي اساسي نيست 
و باي��د با منطق و مذاكره پيش رفت و با تحليل هاي 
مبتني ب��ر منافع ملي در صحنه ب��ود. بنابراين، اين 
موضوع همگرايي پايدارتري را ميان ايران با روس��يه، 

چين، تركيه و اتحاديه اروپا ايجاد خواهد كرد.

كالن

برجام

لزوم انجام پس انداز براي تامين مالي سرمايه گذاري )به عنوان يكي از توصيه هاي 
نظريه اقتصاد متعارف( برخاسته از نگرش واسطه گري به نظام بانكي است. همين 

ديدگاه است كه لزوم استقراض از خارج براي جبران كمبود پس انداز داخلي را نيز 
پشتيباني مي كند. بايد دانست وام هاي اعطايي به كشورهاي فقير از سيستم بانكي اروپا 

و امريكا خارج نشده و در همان جا به چرخش درمي آيد. در مقابل، اگر )دولت اين 
وام ها را گرفته و آن را( به پول داخلي تبديل كند كاركردي مشابه خلق اعتبار خواهد 

داشت. در اينجا بانك خارجي اقدام به خلق پول از هيچ كرده، حال آنكه كشور 
درحال توسعه خود مي توانست همين كار را بكند؛ دقيقاً كاري كه كشورهاي شرق 

آسيا انجام دادند

                                                                                                      

بانك هاي مركزي مدت هاست با علم به ناكارايي سياست ذخيره قانوني در تنظيم گري 
نظام بانكي، آن را به كل حذف كرده اند. همين دور شدن از ابزار ذخيره قانوني زمينه يي 

شد براي حركت به سوي تمركز بر نسبت هاي سرمايه. در مورد قاعده كفايت سرمايه 
مساله اصلي اين است كه تاثيرات اقتصادكالني رفتار خلق پول بانك ها به نحوي است 

كه قاعده كفايت سرمايه را ناكارآمد مي كند. قاعده گذاري از طريق كفايت سرمايه 
اين تاثيرات را ناديده گرفته است. بحران ۲۰۰۸ نشان داد خلق پول بانك ها با رشد 

حبابي قيمت ها و شناسايي سود از محل آن، مي تواند منبعي براي افزايش سرمايه فراهم 
آورد. )از محل سود انباشته( بعالوه، بانك ها بطور مستقيم يا غيرمستقيم مي توانند سطح 

سرمايه الزم براي تامين الزامات كفايت سرمايه را فراهم كنند
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 پوش�ش پيش بيني ه�اي س�يمان صوفي�ان: 
كارخانجات س��يمان صوفيان پيش بين��ي درآمد هر 
س��هم س��ال مالي منتهي به 29 اس��فند م��اه 96 را 
حسابرس��ي ش��ده و با س��رمايه معادل 550 ميليارد 
ريال منتش��ر كرد. همچنين، اين شركت پيش بيني 
درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 96 
را حسابرسي ش��ده مبلغ 199ريال اعالم كرد و طي 
دوره ش��ش ماهه با اختصاص مبلغ 266ريال سود به 
ازاي هر س��هم معادل 134درصد از پيش بيني هايش 
را پوشش داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي 
قبل معادل 923درصد افزايش داش��ت. گفتني است 
اين ش��ركت در دوره مش��ابه سال مالي قبل با تحقق 
مبلغ 26ريال س��ود ب��ه ازاي هر س��هم معادل 867 

درصد از كل پيش بيني هايش بود. 
 پوشش 72درصدي »س�رود«: شركت سيمان 
ش��اهرود با س��رمايه ثبت ش��ده 450ميلي��ارد ريال 
)سرمايه ثبت نش��ده 360ميليارد( پيش بيني درآمد 
هر سهم س��ال مالي منتهي به پايان اسفند 96 دوره 
6 ماه��ه منته��ي به پايان ش��هريور را منتش��ر كرد. 
همچني��ن، اين ش��ركت پيش بيني درآمد هر س��هم 
براي سال مالي منتهي به پايان اسفند امسال را مبلغ 
190ري��ال به  طور خالص پس از كس��ر ماليات اعالم 
كرد. عالوه بر اين، »س��رود « در دوره 6 ماهه منتهي 
به پايان ش��هريور امس��ال به ازاي هر سهم 136ريال 
س��ود محقق كرد. اين شركت 72درصد پيش بيني ها 
را 6 ماهه پوش��ش داد. گفتني است سيمان شاهرود 
در س��ال مالي منتهي به پايان اسفند 95 به ازاي هر 
سهم 99ريال سود محقق كرد. همچنين اين شركت 
در 6 ماهه س��ال مالي قبل 17ريال سود محقق كرده 
و 17درصد پيش بيني ها را پوش��ش داده بود. بر اين 
اساس، اين شركت سود عملياتي سال مالي منتهي به 
پايان اس��فند 96 را به ازاي هر سهم 378ريال اعالم 
كرده است كه در 6 ماهه 233ريال معادل 62 درصد 
آن را پوشش داده است. همچنين اين شركت داليل 
تغيير اطالعات پيش بيني سال مالي منتهي به پايان 
اسفند 96 را نس��بت به اطالعات قبلي اينگونه اعالم 
كرده اس��ت: با توج��ه به وضعيت تن��اژ طرح انجمن 
صنفي صنعت س��يمان در ارتباط با كاهش س��هميه 
در فصل س��رما و افزايش نرخ فروش پيش بيني سال 
1396 تعديل شد ولي با اين وجود هيچگونه تغييري 
در سود هر سهم اين شركت صورت نپذيرفته است. 

 تحق�ق 1103ريالي س�ود »ش�امال«: ش��ركت 
معدني امالح ايران با سرمايه ثبت شده 210ميليارد 
ريال پيش بيني درآمد هر س��هم س��ال مالي منتهي 
ب��ه پايان اس��فند 96 دوره 6 ماهه منته��ي به پايان 
ش��هريور را منتش��ر ك��رد. همچنين، اين ش��ركت 
پيش بيني درآمد هر س��هم براي س��ال مالي منتهي 
به پايان اس��فند امس��ال را مبلغ 2 ه��زار و 20 ريال 
به طور خالص پس از كس��ر ماليات اعالم كرد. افزون 
بر اين، »ش��امال« در دوره 6 ماه��ه منتهي به پايان 
شهريور امسال به ازاي هر سهم يك هزار و 103ريال 
سود محقق كرد. اين شركت 55 درصد پيش بيني ها 
را 6 ماهه پوش��ش داد. گفتني اس��ت معدني امالح 
ايران در س��ال مالي منتهي به پايان اس��فند 95 به 
ازاي هر س��هم ي��ك هزار و 850 ريال س��ود محقق 
كرد. همچنين اين شركت در 6 ماهه سال مالي قبل 
964ريال سود محقق كرده و 52 درصد پيش بيني ها 
را پوش��ش داده بود. بر اين اس��اس، ش��ركت س��ود 
عملياتي س��ال مالي منتهي به پايان اسفند 96 را به 
ازاي هر س��هم دو هزار و 379ريال اعالم كرده است 
كه در 6 ماهه يك هزار و 250ريال معادل 53 درصد 

آن را پوشش داده است. 
 پوش�ش 34درصدي »وانص�ار«: بانك انصار با 
سرمايه ثبت ش��ده 10هزار ميليارد ريال پيش بيني 
درآمد هر س��هم 6 ماهه منتهي به پايان شهريور 96 
براي س��ال مالي منتهي به اس��فند امسال را منتشر 
كرد. همچنين، بانك انصار پيش بيني درآمد هر سهم 
براي سال مالي منتهي به پايان اسفند امسال را مبلغ 
300ري��ال به طور خالص پس از كس��ر ماليات اعالم 
كرد. افزون بر اين، شركت در دوره 6 ماهه منتهي به 
پايان شهريور امسال به ازاي هر سهم 102ريال سود 
 محقق كرد. اين ش��ركت 34 درص��د پيش بيني ها را
6 ماهه پوشش داد. گفتني است بانك انصار در سال 
مالي منتهي به پايان اس��فند 95 به ازاي هر س��هم 
265 ريال سود محقق كرد. همچنين اين شركت در 
6 ماهه س��ال مالي قبل 108ريال سود محقق كرده 
و 41درصد پيش بيني ها را پوش��ش داده بود. بر اين 
اساس، سود خالص قبل از كسر ماليات را براي سال 
مالي منتهي به پايان اسفند امسال 3هزار و 2ميليارد 
و 414 ميليون ريال اعالم كرده اس��ت كه در 6 ماهه 
يك هزار و 18 ميليارد و 79 ميليون ريال معادل 34 
درصد آن را پوش��ش داده اس��ت. اين درحالي است 
كه، بانك انصار سود سهام پيشنهادي را 150ريال به 

ازاي هر سهم اعالم كرده است. 
 تحق�ق س�ود 835 ريال�ي »غگلپ�ا«: ش��ير 
پاس��توريزه پگاه گلپايگان با سرمايه ثبت شده 120 
ميليارد ريال اطالعات و صورت هاي مالي مياندوره يي 
6 ماهه منتهي به پايان ش��هريور 96 براي سال مالي 
منتهي به اس��فند امسال را منتش��ر كرد. همچنين، 
اين شركت در دوره 6 ماهه منتهي به پايان شهريور 
96 به ازاي هر سهم 835 ريال سود محقق كرد. اين 
ش��ركت در دوره 6 ماهه س��ال مالي قبل به ازاي هر 
س��هم 803 ريال س��ود خالص محقق كرده بود. اين 
ش��ركت س��ود دوره 6 ماهه را نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 4 درصد افزايش داد. عالوه بر اين، »غگلپا« 
در پايان دوره 12 ماهه منتهي به پايان اسفند 95 به 
ازاي هر س��هم يك هزار و 438 ريال سود شناسايي 
كرد. اين در حالي اس��ت كه، ش��ير پاس��توريزه پگاه 
گلپايگان س��ود انباشته پايان دوره 6 ماهه منتهي به 
شهريور ماه امسال 119 ميليارد و 849 ميليون ريال 
اعالم كرد. بر اين اساس، اين شركت در 6 ماهه قبلي 
99 ميليارد و 423 ميليون ريال سود انباشته داشته 

كه در 6 ماهه امسال 21 درصد افزايش يافت. 
 نگاهي بر عملكرد »فاما«: ش��ركت صنعتي آما 
پيش بيني درآمد هر س��هم سال مالي منتهي به 31 
شهريور ماه 96 را حسابرسي شده و با سرمايه معادل 
500 ميليارد ريال منتشر كرد. همچنين، اين شركت 
پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 96 را حسابرسي 
ش��ده مبلغ 430 ريال اعالم كرده اس��ت و طي شش 
ماهه ابتدايي س��ال با اختصاص مبلغ 201 ريال سود 
به ازاي هر سهم معادل 47 درصد از پيش بيني هايش 
را پوشش داد كه در مقايسه با سال مالي قبل معادل 
23 درصد كاهش داشت. گفتني است، فاما در مدت 
مشابه سال مالي قبل مبلغ 262 ريال سود به ازاي هر 
سهم كنار گذاشت و به 55 درصد از پيش بيني هايش 

رسيد. 

رويخطشركتها

»تعادل« از رونق معامالت در بورس كاالي ايران گزارش مي دهد

ضرورت راه اندازي بازار آتي زعفران
گروه بورس  

 ب��ورس كاالي اي��ران مي تواند بس��تري امن براي 
عرض��ه محص��والت ب��ه صورت ش��فاف و در س��طح 
بين الملل��ي فعاليت كند. عرضه محصوالت مختلف در 
اي��ن بازار به نوع��ي مي تواند دس��ت دالالن را از روند 
تعيي��ن قيمت يا س��اير موارد به نوع��ي كوتاه كند. از 
همين رو، با توجه به اينكه كشور ايران در ارائه برخي از 
محصوالت از جمله زعفران پتانسيل قابل مالحظه يي 
دارد، در نتيجه اين بازار مي تواند با استفاده از ابزار  هاي 
مختلف زمينه را براي جهاني ش��دن زعفران ايران در 

سطح دنيا فراهم كند. 
براين اس��اس، معام��الت زعفران در اين ب��ازار از 
مدت ه��ا پيش و در واقع از ابت��داي كار اين بورس در 
سال 88 برقرار بوده است. رونق معامالت اين محصول 
در بورس كاال مي تواند به شناخته شدن برند زعفران در 
جهان منجر شود. درواقع از آنجايي كه استانداردهاي 
بورس كاال مي تواند خيال خريداران خارجي را از بابت 
كيفيت محصول راحت كند، مشتريان خارجي به جاي 
مراجعه به دالالن مستقيما از بورس كاالي ايران خريد 
خواهن��د ك��رد و اين اتفاق به مرور زمان به ش��ناخته 
ش��دن زعفران در جهان به عنوان ي��ك كاالي ايراني 
مي انجام��د. اما رونق معامالت زعف��ران در بورس كاال 
شرايطي را مي طلبد كه بايد با برنامه ريزي مناسب به 
آن دست يافت؛ اين ش��رايط طي سال هاي گذشته و 
به مرور زمان در بورس كاال ايجاد ش��ده اس��ت. براين 
اس��اس عالوه بر انجام معامالت اين محصول در بازار 
فيزيكي بورس كاال، س��ال گذش��ته معامالت گواهي 

سپرده زعفران در بورس كاال نيز راه اندازي شد. 
در ادامه اين روند، انبار شركت زرين زعفران مشرق 
زمين در ترب��ت حيدريه به عنوان دومين انبار بورس 
كاال ب��راي معامالت گواهي س��پرده زعفران پذيرش 
شد. طبيعتا با افزايش تعداد انبارهاي پذيرش شده در 
بورس كاال معامالت آن توسعه بيشتري خواهد يافت، 
اما از س��وي ديگر راه اندازي بازار آتي زعفران مي تواند 

سبد ابزار معامالتي اين كاال را تكميل كند. 
براين اس��اس، اكبر ميرزاپور سرپرس��ت مديريت 
توس��عه بازار فيزيكي در خصوص داليلي اس��تفاده از 
ابزار گواهي سپرده كااليي براي زعفران گفت: زعفران 
به عنوان دومين دارايي بعد از س��كه طال براي ايجاد 
ابزار گواهي سپرده كااليي مناسب تشخيص داده شد. 
دليل اين ام��ر امكان نگهداري اين كاال به مدت قابل 
قبول، قيمت مناسب براي ايجاد يك بازار بزرگ مالي 
و عم��ق باالي بازار با توجه به حجم توليد و معامالت 
آن در كش��ور ب��وده اس��ت. براين اس��اس راه اندازي 
معام��الت گواهي س��پرده كااليي ب��راي زعفران در 
دس��تور كار قرار گرفت و در س��ال گذشته نخستين 
انبار نگهداري زعفران در مشهد مقدس از سوي بورس 
كاال پذيرش ش��د و معامالت آن در ح��ال حاضر در 
بورس كاال جريان دارد. از س��وي ديگر در تير امسال 
نيز دومين انبار براي معامالت گواهي سپرده زعفران 
در شهر تربت حيدريه آغاز به كار كرد كه از آنجايي كه 
اين ش��هر يكي از مراكز اصلي توليد زعفران در كشور 
است، اين بازار مي تواند نقش موثري در گسترش بازار 
گواهي سپرده كااليي ايفا كند. وي با اشاره به تعيين 

كيفيت زعفران در انبارهاي پذيرش ش��ده نيز عنوان 
كرد: آزمايش هاي انجام شده در انبارهاي مورد پذيرش 
بورس كاال يكسري آزمايش هاي متعارف و قابل قبول 
براي خريداران داخلي اس��ت؛ اما اگر خريدار خارجي 
بخواهد زعفران را از اين انبارها خريداري كند مي تواند 
آزمايش هاي ديگري از جمله ميكروبيولوژي يا فلزات 
سنگين را با پرداخت هزينه درخواست نمايد. همچنين 
اگر خريداري بخواهد پس از تحويل گرفتن كاال آن را 
به بازارهاي خارجي صادر كند بايد آزمايش هاي الزم 
براي ص��ادرات را انجام ده��د. وي گفت: اين موضوع 
براس��اس عرف بازار در نظر گرفته شده است، هزينه 
خدمات انبار ب��راي ارزيابي محصول و نمونه گيري به 
مبلغ 15 هزار تومان به ازاي هر كيلوگرم است كه به 
صورت نقدي توسط كشاورز به انبار يا انباردار پرداخت 
مي شود؛ هزينه ارزيابي محصول براي كاالي تحويلي 
كمتر از يك كيلوگرم نيز به مبلغ 15هزار تومان است. 
به گزارش اقتصاد آنالين، ميرزاپور بيان كرد: ايران 
بزرگ ترين توليدكننده زعفران جهان است و به دليل 
تنوع آب و هوايي، اين محصول با كيفيت عالي عرضه 
مي ش��ود. از سوي ديگر توليد زعفران ايران طي چند 
س��ال اخير با رشد مواجه بوده كه ميزان زيادي از اين 
توليدات )حدود 200 تن( صادر مي شود و با توجه به 
اينكه يكي از برنامه هاي ش��ركت بورس كاالي ايران 
تقويت رينگ صادراتي است اين امكان وجود دارد كه 
معام��الت زعفران در رينگ صادراتي بورس كاال و در 
قالب گواهي س��پرده كااليي صورت گيرد و همچنين 
آزمايش ه��اي مربوط به كيفيت زعف��ران هم در انبار 
پذيرش ش��ده انجام شود. البته يادآوري اين نكته نيز 
ضروري اس��ت كه در حال حاضر مش��تريان خارجي 
هم مي توانند مشتريان گواهي سپرده كااليي زعفران 
باش��ند و زعفران خريداري كنند ي��ا حتي به عنوان 

عرضه كننده زعفران در بازار حضور داشته باشند. 

 هزينه نگهداري زعفران
وي درخص��وص هزينه نگه��داري زعفران در اين 
انبار ابراز داش��ت: نكته قابل توجه اين اس��ت كه اين 
هزينه بسيار جزئي بوده و براي هر گرم زعفران حدود 
يك ريال در روز اس��ت. هزينه انبارداري براي جبران 
خدمات انبار ب��راي توزين، افت وزن��ي، نگهداري در 
بسته هاي مشخص شده توسط بورس و... بوده و غير 
از هزينه تعيين ش��ده، هيچ مبلغ ديگ��ري به انبار يا 
انباردار پرداخت نخواهد شد. وي افزود: هر بازار كااليي 
معم��وال ذي نفعاني دارد كه عرض��ه در بورس كاال به 
دليل ش��فافيت معام��الت با منافع اين اش��خاص در 
تضاد است، بنابراين بس��يار طبيعي است كه عده يي 
ساز مخالفت سر دهند. اين موضوع تنها براي زعفران 
اتفاق نيفتاده است و تاكنون هر كااليي كه در بورس 
عرضه ش��ده عده يي به مخالفت با آن پرداخته اند. در 
مورد زعفران نيز بايد گفت كه منافع ذي نفعان متفاوت 
است؛ تاكنون محصول توسط واسطه ها بر سر مزرعه 
و از كشاورز خريداري و معموال در اين پروسه قيمتي 
پايين تر از قيمت بازار به كشاورز پيشنهاد مي شد و به 
اين ترتيب واسطه ها عالوه بر سودي كه از نگهداري و 
فروش كاال عايدشان مي شد از حق كشاورز نيز به نفع 
خود استفاده مي كردند. اما با معامله زعفران به صورت 
گواهي س��پرده، تعيين كننده قيمت، ميزان تقاضا در 
ب��ازار خواهد بود؛ در واقع ب��ا افزايش تعداد بازيگران، 
قيمت خريداري ش��ده محصول از كشاورز به قيمت 
واقعي خود نزديك تر شده و سهم واسطه گران در اين 
بخش كاهش مي يابد؛ بنابراين عرضه زعفران در بورس 
كاال و راه اندازي معامالت گواهي سپرده كااليي براي 

آن قطعا با منافع عده يي سازگار نيست. 
وي درباره راه اندازي گواهي سپرده زعفران عنوان 
كرد: جداي از اينكه عرضه زعفران در بورس كاال و به 
ويژه راه اندازي بازار گواهي سپرده كااليي براي آن نه 

تنها تاثير منفي در بازار ندارد، بلكه به ساماندهي بازار 
اين محصول كمك ش��اياني خواهد كرد. ضمن اينكه 
حج��م معامالت زعفران در بورس كاال در حال حاضر 
به اندازه يي نيست كه بخواهد بازار اين كاال را متشنج 
كند. بازار زعفران نيازمند يكسري كار فرهنگ سازي 
دامنه دار و مداوم است تا بتوانيم از امكانات بورس كاال 
در راه توس��عه بازار اين محصول ملي گام  برداريم. در 
حال حاضر بيش از 120هزار كشاورز به كشت زعفران 
مشغولند كه توليدات آنها از 500 گرم تا 50 كيلوگرم 
مي رسد، بسياري از اين توليدكنندگان در فصل كشت 
تم��ام محصول خ��ود را به ب��ازار نمي آورند تا قيمت 
محصول كاهش��ي نشود؛ در واقع اين موضوع را درك 
كرده اند كه ب��ا عرضه يك باره محصول به بازار قيمت 
آن با افت ش��ديدي روبرو خواهد ش��د، پس محصول 
خود را به تدريج و براس��اس ني��از خود به بازار عرضه 
مي كنند. اما متاسفانه عمده اين نگهداري ها به صورت 
غيركارشناس��ي است؛ بطوري كه بسياري از اين افراد 
محصول خ��ود را در زيرزمين و گاوصندوق نگهداري 
مي كنن��د كه مي تواند تا ح��دود زيادي از كيفيت آن 

كاسته و قابليت صادراتي آن را از بين ببرد. 
وي گفت: براين اس��اس با اس��تانداردهايي كه در 
انبارهاي مورد پذيرش بورس كاال رعايت مي ش��ود و 
با پرداخت هزينه يي اندك مي توان عالوه بر راه اندازي 
سيستم فروش عادالنه به نقش آفريني كشور در قيمت 
زعفران نيز كمك كرد. در حال حاضر ايران به عنوان 
يكي از بزرگ تري��ن توليدكنندگان زعفران در جهان 
تاثير چنداني در تعيين قيمت آن ندارد و واسطه گران 
معم��وال اين كاال را به صورت فله صادر مي كنند. اين 
در حالي اس��ت كه با عرضه اي��ن محصول در بورس 
كاال مي ت��وان برنده��اي زعفران ايران��ي را به جهان 
معرفي كرد تا به تدريج نام زعفران با نام ايران عجين 
شود. اين امر با استانداردسازي اين محصول از طريق 

انبارهاي مورد پذيرش بورس كاال به وجود خواهد آمد 
و مي توان انواع برندهاي زعفران را با بس��ته بندي هاي 

مناسب در بورس كاال عرضه كرد. 

 بازار آتي 
وي در پاسخ به اينكه ابزار بورس كاال براي مطرح 
ك��ردن برندهاي ايراني زعفران در دنيا چيس��ت؟ آيا 
كارخانه هاي فرآوري زعفران اين كاال را در بسته بندي 
مناسب توليد و عرضه مي كنند؟ نيز بيان كرد: در حال 
حاضر در مورد قير ايران اين اتفاق افتاده است و قيمت 
قير معامله ش��ده در بورس كاالي ايران در نش��ريات 
معتبر جهاني منتش��ر و به آن استناد مي شود. اين در 
حالي است كه قير ايران از سال ها پيش به كشورهاي 
خارجي صادر مي شد، اما هيچگاه هيچ نامي از ايران به 

عنوان توليدكننده آن وجود نداشت. 
اين شرايط در حال حاضر در مورد زعفران وجود 
دارد و خريداران خارجي كمتر زعفران را با نام ايران 
را مي شناسند. اين در حالي است كه برندهاي ايراني 
زعف��ران توانايي توليد و بس��ته بندي مناس��ب اين 
محص��ول را دارند، اما طرف خارجي معموال در مورد 
كيفيت آن ابراز نگراني مي كند. اين مش��كل با انجام 
معامالت زعفران در بستر بورس كاال قابل رفع شدن 
اس��ت؛ چرا كه بورس محصول معامله شده را از هر 
لحاظ تضمين مي كند و به اين ترتيب دغدغه خريدار 
خارجي رفع خواهد ش��د. در حال حاضر بسياري از 
كارخانه ه��اي معتبر صنعتي محص��والت خود را در 
بورس فل��زات لندن )LME( عرض��ه مي كنند تا از 
برند اين ب��ورس براي اعتباربخش��ي به كاالي خود 

بهره مند شوند. 
از سوي ديگر بسياري از برندهاي ديگر دنيا تمايل 
به عرض��ه محصوالت خود در اين ب��ورس دارند تا از 
مزاياي عرضه در آن اس��تفاده كنند. وي درباره مزيت 
ديگر گواهي س��پرده زعفران نيز عنوان كرد: يكي از 
برنامه هاي اصلي امكان وثيقه قرار دادن گواهي سپرده 
كااليي و تامين مالي به پش��توانه اين اوراق است. در 
اي��ن زمينه در حال پيگيري هس��تيم كه اين امكان 
فراهم ش��ود تا دارندگان اين اوراق بتوانند به واس��طه 
آن از نهادهاي مالي وام دريافت كنند. براين اس��اس 
با برخي از بانك هاي رسمي كشور صحبت هايي انجام 
و دغدغه هايي از سوي بانك ها از بابت بازپرداخت وام 
مطرح ش��ده كه بايد بتوانيم به اين دغدغه ها پاس��خ 
دهيم. ميرزاپور درباره راه اندازي بازار آتي براي زعفران 
ابراز داشت: قرارداد آتي يكي از الزامات تكميل زنجيره 
بازار هر كااليي به شمار مي رود. براين اساس با عرضه 
فيزيكي، گواهي س��پرده كااليي و راه اندازي معامالت 
آتي بازار هر كااليي زنجيره ابزارهاي آن تكميل خواهد 
شد. در مورد زعفران در حال حاضر هم عرضه فيزيكي 
در ب��ورس كاال انجام مي ش��ود و هم گواهي س��پرده 
كااليي آن راه اندازي شده است. تنها گزينه باقي مانده 
راه اندازي بازار آتي زعفران است كه اميدواريم مقدمات 
راه اندازي آن در بورس كاال هر چه زودتر فراهم شود. 
با ايجاد بازار آتي ريسك توليدكننده زعفران تا حدود 
زيادي پوش��ش داده مي ش��ود و خيال توليدكننده از 
بابت فروش محصول خود در آينده راحت خواهد بود. 

حاكميت شركتي؛ چتر امنيت بازار سرمايه

واگذاري 669  هزار ميليارد ريالي از طريق بورس

نگاهي به تحوالت بازار

مديرعامل شركت مشاور س��رمايه گذاري آواي آگاه، 
اعمال حاكميت ش��ركتي در بازار س��رمايه كش��ورهاي 
توسعه يافته را مفهومي نهادينه شده توصيف كرد و گفت: 
شايسته ساالري و توسعه بخش خصوصي واقعي در كشور 
اصل اول اعمال حاكميت ش��ركتي است. مهدي طحاني 
بيان داشت: عنوان حاكميت شركتي، يك اصطالح مهم 
بين المللي است كه به فضاي ادبيات اقتصادي كشور ما نيز 
وارد ش��ده است. اين مفهوم با اين اميد كه بين مديريت 
و مالكيت شركت ها، پاسخگويي به ديگر سهامداراني كه 
در مديريت دخالتي ندارند، جاري ش��ود طراحي شده اما 

در عمل، هنوز ش��اهد آن نيس��تيم. وي با بيان اينكه در 
اقتصاد و در شركت هاي بورسي عنوان حاكميت شركتي 
بسيار پررنگ اس��ت، افزود: با اين حال، سهامداران خرد 
عمال نتوانس��ته اند در ايفاي حقوق خود در شركت موفق 
باش��ند. طحاني در تكميل گفته هاي خود اظهار داشت: 
درس��ت اس��ت كه اكنون بحث حاكميت شركتي براي 
اكثر ش��ركت هاي ايراني در نظر گرفته ش��ده است؛ ولي 
در كل، اين مساله از سياس��ت گذاري هاي دولتي نشات 
مي گيرد. مديرعامل شركت مش��اور سرمايه گذاري آواي 
آگاه ادام��ه داد: در واقع با اجراي حاكميت ش��ركتي بايد 

اس��تقالل بخش خصوصي تضمين شود. همچنين براي 
س��رمايه گذاران خ��رد اين اطمينان كه بخش پاس��خگو 
وجود دارد، از پول آنها در مقابل تصميمات خلق الس��اعه 
حفاظت مي شود و در مقابل فساد ها و لغزش هاي احتمالي 
گزارشگري به موقع وجو دارد، حاصل مي شود. به گزارش 
سنا، طحاني با بيان اينكه حاكميت شركتي عنواني بسيار 
مهم با محتوايي بس��يار سنگين اس��ت به برخي الزامات 
حاكميت شركتي اشاره كرد و گفت: سرمايه گذاران خرد 
همواره بايد اهرمي در اختيار داشته باشند تا مطمئن شوند 
شركتي شفاف و پاس��خگو در جهت حداكثرسازي سود 

آنها كار مي كند؛ ولي متاسفانه تاكنون چه در نظام بانكي، 
چه در صنعت پتروش��يمي و چه در پااليشگاه ها فقط با 
نام حاكميت ش��ركتي مواجه بوده اي��م. وي با بيان اينكه 
اعمال حاكميت ش��ركتي چتر امنيت بازار سرمايه است، 
تاكيد كرد: حاكميت ش��ركتي تنها در صورتي به شكل 
واقعي آثار خود را نش��ان خواهد داد كه دولت ها تصميم 
بگيرند به صورت ش��فاف در اقتصاد حض��ور پيدا كنند، 
رانت اقتصادي در كشور حذف شود و مبناي طبقه بندي 
شركت ها و افراد، شايسته س��االري باشد. طحاني با بيان 
اينكه كشورهاي توسعه يافته، موضوع حاكميت شركتي 
را از ابتدا در س��اختار س��ازماني و كشورداري خود لحاظ 
مي كنند، گفت: كشورهاي در حال توسعه مانند اندونزي 
و مالزي حتي در صورت جلس��ه هاي مجامع خود و نحوه 

اطالع رساني ش��ركت ها به بازارهاي مالي و بازار سرمايه، 
بحث حاكميت ش��ركتي را وارد كرده اند. اين كارشناس 
بازار س��رمايه، افزود: در اقتصاد هاي دولتي انتصاب مدير 
از س��وي دولت انجام مي شود؛ اين مدير هيچ احساس و 
تعصبي نسبت به مالكيت آن شركت ندارد كه بخواهد به 
خاطر حداكثرسازي سود آن كاري كند لذا يكي از الزامات 
توسعه اقتصادي تقويت بخش خصوصي است. طحاني آثار 
س��وء ناشي از خأل بحث حاكميت ش��ركتي را در برخي 
مجموعه هاي بزرگ كشور قابل مشاهده دانست و گفت: 
به عبارتي چون شاكله اقتصاد دولتي بوده و دولت ها هم 
به فراخور زمان و بسيار كوتاه مدت در اقتصاد برنامه ريزي 
كرده ان��د، آثار س��وء مديريتي آن در ان��واع صندوق هاي 

بازنشستگي قابل مشاهده است. 

669  هزار و 301 ميلي��ارد ريال در مجموع از 
ابتداي اجراي سياس��ت خصوصي س��ازي در سال 
1380 ت��ا پايان دولت يازده��م از طريق بورس و 

اوراق بهادار واگذار شده است.
 ب��ر اين اس��اس، از ابت��داي اجراي سياس��ت 

خصوصي سازي در سال 80 تا پايان دولت يازدهم 
در مجموع 1433 هزار و 795 ميليارد ريال س��هم 

دولتي واگذار شده است. 
همچنين، از اين ميان، يك هزار و 560 ميليارد 
ريال مرب��وط به قبل از دولت يازدهم )معادل 70 

درص��د واگذاري ها( بوده اس��ت ك��ه 511 هزار و 
894 ميلي��ارد ريال از طريق ب��ورس اوراق بهادار، 
132 هزار و 673 ميليارد ريال از طريق فرابورس، 
3 ه��زار و 35 ميلي��ارد ري��ال از طري��ق مذاكره و 
357 ه��زار و 958 ميليارد ري��ال از طريق مزايده 

واگذار ش��ده اس��ت. به گزارش ايِبن��ا؛ همچنين 
428 هزار و 235 ميليارد ريال )معادل 30 درصد( 
از كل واگذاري ه��ا مربوط به دول��ت يازدهم بوده 
اس��ت كه از اين ميان 157 ه��زار و 407 ميليارد 
ريال از طريق بورس اوراق بهادار، 48 هزار و 185 
ميلي��ارد ريال از طريق فرابورس و نيز 222هزار و 
643 ميلي��ارد ريال از طريق مزايده واگذار ش��ده 
و هيچ س��همي ب��ه صورت مذاك��ره در اين مدت 

واگذار نشده است. اين گزارش مي افزايد از ابتداي 
اجراي سياس��ت خصوصي س��ازي در سال 80 تا 
پايان دول��ت يازدهم نيز در مجم��وع 669 هزار و 
301ميلي��ارد ريال از طريق ب��ورس اوراق بهادار، 
180 ه��زار و 858ميليارد ريال از طريق فرابورس، 
3 ه��زار و 35 ميلي��ارد ري��ال از طري��ق مذاكره و 
580 ه��زار و 958601 ميلي��ارد ري��ال از طريق 

مزايده واگذار شده است. 

توس�عه معامالت برق در بس�تر بورس انرژي: 
مع��اون وزير ني��رو در امور برق و ان��رژي از برنامه هاي 
وزارت نيرو براي توس��عه معامالت برق در بستر بورس 
انرژي خبر داد. هوشنگ فالحتيان در خصوص وضعيت 
معام��الت ب��رق در بورس ان��رژي گفت: ب��ا همكاري 
مس��ووالن در بورس انرژي ما در 4 سال گذشته شاهد 
چندين برابر شدن معامالت برق در بورس انرژي بوديم. 
وي با اش��اره به اينكه معامالت ب��رق در بورس انرژي 
سال گذش��ته هم به ركورد خوبي دست يافت، افزود: 
در تالش هس��تيم كه توليد كنندگان برق خصوصي را 
ترغيب كنيم تا برق خودشان را از طريق بورس عرضه 
كنن��د. به گفته اين مقام مس��وول براي حضور هر چه 
بيش��تر توليدكنندگان برق خصوصي در بورس انرژي 
باي��د معامالت برق به صورت نقدي انجام ش��ود و نرخ 
ب��رق در بورس به طور نقدي كمتر از بازار برق اس��ت. 
فالحتيان در گفت وگو با س��نا، تاكي��د كرد: در جهت 
ساماندهي بازار برق اگر قيمت تمام شده اين محصول 

را از مصرف كنن��ده درياف��ت كنيم، باعث مي ش��ود تا 
معام��الت برق بيش��تري در بورس انرژي انجام ش��ود 
و حج��م معامالت اي��ن كاال در بورس ان��رژي افزايش 
ياب��د. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي تاكيد كرد: 
ه��دف ما در وزارت نيرو اين اس��ت كه با برنامه ريزي و 
تالش به روزي برس��يم ك��ه 100 درصد برق توليدي 
نيروگاه هاي خصوصي از طريق بورس انرژي عرضه شود 
و ش��ركت هاي توزيع برق و ساير متقاضيان برق، نياز 

خود را از طريق بورس انرژي تامين كنند. 
زم�ان مزايده دو ش�ركت دولت�ي تغيير كرد: 
بنابر اعالم سازمان خصوصي سازي زمان مزايده بلوك 
67.925 درصدي س��هام س��نگ آهن مركزي ايران و 
بلوك 99.85 درصدي سهام زغال سنگ كرمان كه قرار 
بود به وكالت از س��وي صندوق حمايت و بازنشستگي 
كاركنان فوالد در روز دوشنبه ششم آذرماه انجام شود 
به دليل تعطيلي و مصادف شدن با روز هشتم ربيع االول 
به روز سه شنبه هفتم آذرماه موكول شد. براساس اين 

گزارش؛ بلوك 25 ميليون س��همي سنگ آهن مركزي 
اي��ران معادل 67.925 درصد س��هام اين ش��ركت به 
قيمت پايه هر س��هم يك ميلي��ون و 568 هزار و 795 
ري��ال و ارزش كل پايه 39 هزار و 992 ميليارد و 748 
ميليون و 131 هزار و 930 ريال در روز سه شنبه هفتم 
آذرم��اه روي ميز مزايده مي رود. بر اين اس��اس، بلوك 
261 ميليون و 741 هزار و 648 س��همي شركت زغال 
س��نگ كرمان معادل 99.85 درصد سهام اين شركت 
نيز به قيمت پايه هر سهم 91 هزار و 911 ريال و ارزش 
كل پايه 24هزار و 56ميليارد و 936ميليون و 609هزار 
و 328ريال در اين روز به مزايده گذاشته خواهد شد. 

8 كارگزاري بانكي در بين برترين هاي معامالت 
بورس: جايگاه كارگزاري هاي نظام بانكي در رتبه بندي 
كارگزاري ه��ا براي دوره يك ماه��ه منتهي به مهر ماه 
96 از نظر ارزش معامالت بورس تعيين ش��د كه بر اين 
اس��اس8 كارگزاري بانكي در بين برترين هاي معامالت 
بورس اس��ت. 19كارگزاري سيستم بانكي در بين 106 
كارگزاري فعال در بورس و اوراق بهادار مشغول به انجام 
معامالت در بازار سهام هس��تند كه در خريد و فروش 
س��هام در بورس مش��اركت فعالي دارند به گونه يي كه 

نزديك ب��ه 40 درصد كارگزاري هاي بانكي در بين 20 
كارگزاري فعال بازار سرمايه قرار دارند كه نشان دهنده 
جايگاه ويژه اين كارگزاري ها در خريد و فروش س��هام 
روزانه اس��ت. در اين ميان تازه ترين آمارها اعالم ش��ده 
نشان مي دهد، از ميان كل كارگزارهاي سيستم بانكي 
در بورس، 8 كارگزاري »بانك كش��اورزي، س��په، رفاه 
كارگ��ران، صنعت و مع��دن، ملت، پاس��ارگارد، ملي و 
پارسيان« در ميان 15 كارگزاري اول از نظر ارزش كل 
معامالت قرار دارد. بر اساس اطالعاتي كه بورس تهران 
ب��راي فعاليت كارگزاري ها براي دوره يك ماهه ابتدايي 
پاييز 96 ارائه داده است، كارگزاري هاي بانك كشاورزي 
با 4.32 درصد، بانك س��په ب��ا 4.26 درصد، بانك رفاه 
كارگ��ران با 3.35 درصد، بانك صنعت و معدن با 2.92 
درص��د، بانك ملت با 2.85 درصد، بانك پاس��ارگارد با 
2.79 درص��د، بانك ملي ايران ب��ا 2.27 درصد، بانك 
پارس��يان با 2.25 درصد از كل ارزش معامالت »ارزش 
خريد و فروش، خرد و بلوك، الكترونيكي، عادي و ساير 
ابزارهاي نوين مالي«  س��هم عمده يي را نسبت به ساير 
كارگزاري هاي بانكي در بازار س��هام به دست آورده اند. 
به گ��زارش ايِبن��ا، همچنين جزئيات ليس��ت فعاليت 

كارگزاري هاي بانكي در بازار س��هام نشان مي دهد، در 
دوره يك ماهه ابتدايي پاييز سال جاري، كارگزاري هاي 
بانك خاورميان��ه با 1.80 درصد، بان��ك انصار با 1.30 
درصد، بان��ك تجارت با 1.28 درصد، بانك مس��كن و 
بانك دي با 1.16 درصد، بان��ك آينده با 1.14 درصد، 
بانك س��امان با 0.81 درصد، بان��ك كارآفرين با 0.65 
درص��د، بانك ص��ادرات با 0.60 درصد، بانك توس��عه 
ص��ادرات با 0.55 درصد و بان��ك اقتصاد نوين با 0.47 
درصد در بين ساير كارگزاري هاي فعال در بورس سهم 
عمده اي از كل ارزش معامالت را كس��ب كرده اند. اين 
گزارش مي افزايد، 4 كارگزاري بانكي »بانك كشاورزي، 
سپه، رفاره كارگران و صنعت و معدن« بيشترين ميزان 
ارزش خريد و فروش سهام را در دوره يك ماهه مهر 96 
در بين ساير كارگزاري هاي سيستم بانكي را از آن خود 
كرده اند به طوري كه كارگزاري هاي بانك كشاورزي با 
3.855.802 ميليون ريال،   بانك س��په با 3.804.657 
ميلي��ون ريال، و رفاه كارگران ب��ا 2.997.144 ميليون 
ريال و صنعت و معدن با 2.609.718 ميليون ريال، از 
كل ارزش خريد و فروش س��هام در بين 10 كارگزاري 

برتر از ميان 106 كارگزاري فعال قرار دارند. 

بازار سرمايه

ذره بين بازار

ديدگاه
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 انتصاب نخستين دهيار 
زن اه�ل س�نت در تاريخ 
ج�رگالن؛ خراسان ش�مالي  
براي نخس��تين بار ي��ك دهيار 
زن در منطق��ه تركمن نش��ين 
جرگالن استان خراسان شمالي 
منصوب ش��د.  طاهره محمدي 

زن جوان اهل س��نت به عنوان دهيار روستاي چال تلپك 
از توابع بخش جرگالن شهرس��تان م��رزي راز و جرگالن 
منصوب ش��د و كار خود را آغاز كرد.  ش��ايان ذكر است، 
قريب به 90دهيار زن در خراسان شمالي منصوب شده اند 
اما اين نخستين بار است كه يك بانوي جوان اهل سنت به 
عنوان دهيار منصوب مي شود.  روز گذشته هم طي حكمي 
از سوي محمدرضا صالحي استاندار خراسان شمالي، زينب 
جهان مطاع به عنوان نخس��تين بانوي بخش��دار در تاريخ 
تاسيس اين استان منصوب شد.  به گفته مهرداد ابراهيمي 
معاون سياسي اس��تاندار، انتصاب مديران شايسته از بين 
قش��ر جوان و بانوان در راستاي تحقق وعده دولت تدبير و 
اميد مبني بر استفاده حداكثري از ظرفيت زنان و جوانان 

در ساختار مديريتي كشور و استان ها انجام مي شود. 
 گردش مالي 134هزار ميليارد توماني حوزه دام در 
كشور؛ مشهد  رييس سازمان دامپزشكي گفت: گردش 
مالي حوزه دام در كش��ور ساالنه 134هزار ميليارد تومان 
اس��ت كه تامين امنيت اقتصادي اين بخش، مس��ووليت 
بس��يار بزرگي بر عهده مسووالن دس��ت اندركار گذاشته 
است.  عليرضا رفيعي پور ديروز در مراسم معرفي مديركل 
جديد دامپزشكي خراسان رضوي در مشهد افزود: افرادي 
كه در حوزه دامپزشكي فعاليت مي كنند سنگرسازان بدون 
سنگر هس��تند كه براي سالمت جامعه با ورود به مناطق 
آل��وده خود را در معرض ان��واع ميكروب ها قرار مي دهند.  
وي اظهار كرد: امروزه كه دش��منان توليد و سالمت مردم 
را با تهديدات زيس��تي و بيوتروريسم هدف قرار مي دهند، 
كار نيروهاي دس��ت اندركار در دامپزش��كي اهميت ويژه 
 پيدا مي كند. وي گفت: خراسان رضوي با توجه به حضور
30 ميليون زائر و ضرورت تامين امنيت بهداشت عمومي، 

جايگاه ويژه در بين استان ها دارد. 
 گواهي بهداش�تي براي صادرات 11هزار و 430تن 
ميگوي پرورشي؛ بوشهر  رييس اداره قرنطينه و امنيت 
زيستي دامپزشكي استان بوشهر گفت: 4هزار و 600 برگ 
گواهي حمل بهداش��تي براي 11ه��زار و430 تن محموله 
ميگوي پرورشي از اين استان به خارج از كشور صادر شده 
است.  حسن بازيار ديروز در جمع خبرنگاران افزود: در اين 
ارتباط طرح كدينگ و رديابي ميگوي پرورشي بوشهر براي 
دومين س��ال پي درپي با موفقيت در اين استان اجرا شد.  
وي اضافه كرد: با توجه به اينكه بيشتر ميگوهاي استحصالي 
از سايت هاي پرورشي استان بوشهر براي صادرات فرآوري 
مي شوند و الزمه ارس��ال محموله هاي صادراتي دارا بودن 
سيستم نظارت بهداشتي ويژه )HACCP( است، رديابي 
محصول يكي از الزام هاي اين سيس��تم نظارتي به ش��مار 
م��ي رود.  بازيار بيان ك��رد: در اين ط��رح همه ميگوهاي 
پرورشي استان بوشهر با نظارت و صدور گواهي بهداشتي 
- قرنطينه يي از س��ايت هاي پرورش ميگو به شركت هاي 
فرآوري آبزيان منتقل مي ش��ود كه در اين ارتباط امس��ال 
4هزارو 600 برگ گواهي حمل بهداشتي قرنطينه يي براي 
11هزارو 430 تن ميگوي پرورشي اين استان براي صادرات 

به خارج كشور ارائه شده است. 
 تقاطع غيرهمس�طح در ورودي شهر گنبدكاووس 
احداث مي ش�ود؛ گرگان  شهردار گنبدكاووس گفت: در 
ورودي ش��هر گنبدكاووس تقاطع غيرهمس��طح به  صورت 
زيرگ��ذر يا روگذر احداث مي ش��ود. منص��ور طعنه گنبدي 
ديروز در مراسم معارفه شهردار گنبدكاووس اظهار داشت: 
در ورودي شهر گنبدكاووس حوالي ميدان امام حسين )ع( 
، تقاطع غيرهمس��طح به صورت زيرگ��ذر يا روگذر احداث 
مي شود و ما در مرحله انتخاب مشاور براي انجام مطالعات 
مهندس��ي آن هس��تيم. وي افزود: براي ايجاد درآمد پايدار 
در ش��هرداري و در راستاي تكميل پروژه كارخانه آسفالت 
ش��هرداري گنبدكاووس، پ��روژه خريد سنگ ش��كن را در 
دستور كار داريم و مصوب آن توسط شوراي شهر اخذ شده 
و مكمل كارخانه آسفالت در جهت درآمد پايدار خواهد بود. 
 آذربايجان غرب�ي پيش�رو در تولي�د عس�ل؛ 
اروميه   6 هزار زنبوردار آذربايجان غربي با توليد س��االنه 
21 هزار تن عسل، مقام نخست توليد اين اكسير شفابخش 
را در اي��ران دارد.  قريش��ي معاون بهبود تولي��دات دام و 
طيور جهادكش��اورزي گف��ت: در آذربايجان غربي بيش از 
يكصدهزار كلوني بومي و مدرن زنبورعسل وجود دارد كه 
از اين تعداد س��االنه بيش از 21هزار تن عس��ل برداشت 
مي شود.  كريم زاده رييس سازمان جهاد كشاورزي استان 
هم گفت: هزار و 500 تن از عس��ل هاي توليدي در استان 
در بهترين بسته بندي به كشورهاي مالزي، چين، امارات، 
تركيه، عراق و كش��ورهاي حاش��يه خليج ف��ارس صادر و 
10ميلي��ون دالر ارز عاي��د كش��ور مي ش��ود.  14تعاوني 
زنبورداري، 11 كارخانه فرآوري عس��ل و 3 شركت بزرگ 
توليد كندو نيز در آذربايجان غربي فعاليت مي كنند.  عسل 
و صنايع وابسته به آن در آذربايجان غربي براي 10هزار نفر 

ايجاد اشتغال كرده است. 
 راه اندازي نخستين مدرسه طبيعت در چهارمحال 
و بختياري؛ ش�هركرد   مديركل حفاظت محيط زيست 
اس��تان گفت: نخستين مدرسه طبيعت با عنوان كاوشگر 
براي فعاليت در ش��هركرد مجوز گرفت.  ش��هرام احمدي 
با بيان اينكه بازگرداندن مناظر طبيعي به زندگي كودكان 
يكي از ضروريات اس��ت، گفت: در اين مدرس��ه فضاي باز 
و طبيع��ي وجود دارد تا ك��ودكان آزادانه در آن به كاوش 
بپردازن��د.  وي افزود: مدرس��ه طبيعت كاوش��گر واقع در 
ش��هركرد، بلوار حافظ شمالي، ضلع ش��رقي پارك ملت، 
روبه روي پارك جانبازان واقع اس��ت كه به زودي فعاليت 

خود را به صورت رسمي آغاز خواهد كرد. 
 ضرورت تس�ريع در تكميل بزرگراه »تبريز- س�هند«؛ 
تبريز   اس��تاندار آذربايجان ش��رقي بر ضرورت تس��ريع در 
تكميل هرچه س��ريع بزرگراه »تبريز- س��هند« تاكيد كرد.  
»مجيد خدابخش« در جلسه مشتركي با نمايندگان وزارت 
راه و شهرس��ازي، تكميل بزرگراه »تبريز- سهند« را يكي از 
مهم تري��ن اولويت هاي خود و مطالبه اصلي مردم اس��تان و 
به ويژه مردم تبريز و شهر جديد سهند، اعالم و بر لزوم تسريع 
در تكميل هرچه سريع تر آن تاكيد كرد. وي همچنين گفت: 
بزرگ��راه »تبريز- س��هند« هم اكنون 60درصد پيش��رفت 

فيزيكي دارد. 

اخبارشهرستانها

رييس مجلس در نشست فراكسيون صنايع معدني  با حضور وزير صنعت عنوان كرد

تسريع فرآيند جذب سرمايه خارجي
وزير صنعت: چارچوبي قانوني براي قراردادهاي بين المللي مشخص مي شود

گروه ايران  
در شرايطي كه بسياري از كارشناسان و تحليلگران 
اقتصادي معتقدند كه يك��ي از ظرفيت هاي تاثيرگذار 
اقتصاد ايران براي جذب س��رمايه هاي خارجي و ايجاد 
ارزش افزوده براي كش��ور اس��ت، رييس مجلس دهم 
بر س��رعت بخش��يدن به جذب س��رمايه هاي خارجي 
در حوزه معدن تاكيد مي كند و مي گويد: »اس��تراتژي 
ص��ادرات را بايد به طور جدي دنبال كنيم.« اظهاراتي 
كه علي الريجاني آن را در نشس��ت فراكسيون معدن 
و صنايع معدن��ي مجلس با حضور وزير صنعت مطرح 

كرده است. 
رييس مجلس دهم در اين ديدار با بيان اينكه بخش 
معدن در كشور جدي است، عنوان كرد: همه مسووالن 
ازجمله مقام معظم رهبري و مجلس به موضوع معدن 
توجه وي��ژه و تاكيد دارند چراكه اين بخش پيش��ران 
توسعه آينده كشور محسوب مي شود بنابراين بايد موانع 
و زمينه هاي توسعه آن مشخص و نظرات مشورتي در 

اين زمينه دريافت شود. 
در كن��ار اظهارنظره��اي معدني الريجان��ي، وزير 
صنعت، معدن و تجارت نيز با اش��اره به تدوين الگوي 
جدي��د وزارت صنعت ب��راي قراردادهاي معدني اعالم 
كرد كه هر چند شرايط كلي براي توسعه پايدار بخش 
معدني فراهم نيست اما دولت تالش مي كند با استفاده 
از ظرفيت هاي كشور در بخش معدن، بستر الزم براي 

حضور صاحبان سرمايه در اين بخش را فراهم كند. 
 ش��ريعتمداري از تهيه پيش نويس��ي از نقش��ه راه 
معدن و صنايع معدني براي4سال آينده در 9فصل خبر 
داد كه در اختيار كميس��يون صنايع و معادن مجلس 
دهم قرار گرفته اس��ت.  بع��د از صحبت هاي الريجاني 
و ش��ريعتمداري نماين��دگان عضو فراكس��يون معدن 
و صناي��ع معدني مجلس دهم نيز هر كدام بخش��ي از 
ملزومات مورد نياز بخش معدن براي رسيدن به توسعه 

پايدار را تشريح كردند. 

 سرعت بيشتر براي جذب سرمايه هاي خارجي
ريي��س مجلس دهم با بيان اينكه در اين جلس��ه 
پيشنهادهاي سازنده يي ارائه شد، گفت: بايد در زمينه 
جذب س��رمايه گذاري خارجي سرعت بيشتري ايجاد 
كرد تا از تكنولوژي بهره مند شويم، بايد از ظرفيت رفع 
تحريم ها استفاده كرد و در راستاي منافع كشور براي 

جذب سرمايه گذاري خارجي اقدام الزم انجام شود. 
وي با اش��اره به مدل جدي��د قراردادها اظهار كرد: 

مدل جديد براي قراردادها دردسرها را كم خواهد كرد 
باي��د هر چه زودتر روي اين موضوع كار كنيم چراكه 
از اين منظر به منافع كش��ور كمك خواهد شد و اگر 
الزم به حمايت و تس��هيالت الزم بود، مجلس كمك 
خواهد كرد.  الريجاني با اش��اره به نگراني هاي بخش 
خصوصي در زمينه بازرسي ها عنوان كرد: بايد نگراني 
در زمينه بازرسي ها روشن تر شود بنابراين بايد به طور 
دقيق و مكتوب موضوع به مجلس ش��وراي اس��المي 
ارائه ش��ود تا يا به روش رف��ع موانع قانوني وارد عمل 
شويم يا جلساتي با سازمان بازرسي كشور برگزار شود 
تا براساس مالحظات كشور در اين زمينه اقدام كنيم. 
وي همچنين به صندوق بيمه معادن اش��اره كرد 
و گفت: ب��راي صندوق بيمه معادن بودجه يي در نظر 
گرفته شده كه بايد به طور جدي به آن پرداخت. اين 
صن��دوق مي تواند حمايت كنن��ده بخش هاي معدني 
باشد بنابراين در بودجه امسال از طريق اليحه موضوع 
مطرح ش��ود چراكه مي تواند سنگر و پشتيبان خوبي 

براي معادن محسوب شود. 
ريي��س مجل��س ده��م همچني��ن از بخش هاي 
خصوص��ي كه در زمين��ه معادن فعالي��ت مي كنند، 
خواس��ت ايرادات قانوني را به مجلس ارائه كنند تا در 
فراكسيون يا كميسيون موضوعات بررسي و اصالحات 

آن در اولويت قرار گيرد. 
الريجان��ي با بي��ان اينكه توصيه ي��ي براي بخش 
معدني كش��ور دارد، گفت: اگر در زمينه صادرات كار 
نكنيم در كشور با مشكل مواجه مي شويم بنابراين بايد 
اس��تراتژي صادرات را به طور جدي دنبال كنيم، اين 

موضوع در معدن هم وجود دارد. 
وي ادامه داد: در صادرات دو نكته وجود دارد، اول 
اينكه شركت هاي بزرگ براي صادرات در نظر گرفته 
ش��ود و در ادامه بايد رقابت ها در بخش هاي مختلف 
منفي نباش��د بنابراين نيازمند ساماندهي رقابت هاي 

صادراتي هستيم. 
ريي��س مجل��س دهم ب��ا تاكي��د بر اينك��ه بايد 
مش��وق هاي صادراتي مداوم ش��ود، اظهار كرد: دولت 
تاكي��د دارد كه براي پرداخ��ت بودجه جاري مجبور 
اس��ت از بخش هاي ديگر برداشت كند بنابراين الزم 
است در قانون پيش بيني شود كه 2درصد از صادرات 
را در صندوقي براي پشتيباني از صادركنندگان در نظر 
گرفته ش��ود، پيشنهاد مي كنم اين موضوع به صورت 
دايمي انجام ش��ود ت��ا بخش هاي مختل��ف صادرات 

دغدغه عدم حضور در سال بعد را نداشته باشد. 

 تعيين چارچوب براي قراردادهاي بين المللي 
محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت 
نيز در اين جلس��ه تصريح كرد: ش��رايط براي توسعه 
معدني مهيا نيست با اين حال وزارتخانه براي اجراي 
دس��تور مجلس و تعيين اولويت هاي معدني ليستي 
تهيه كرده اس��ت ك��ه اعتقاد داريم اين ليس��ت بايد 
براساس سند آمايش س��رزميني تهيه مي شد با اين 
حال براساس اطالعات ناقص خود تا حدودي ليستي 

از اولويت ها تهيه شده است. 
ش��ريعتمداري با اش��اره به پيش نويس نقشه راه 
معدن و صنايع معدني عنوان كرد: دو هفته گذشته 
پيش نويس��ي از نقش��ه راه مع��دن و صنايع معدني 
براي 4سال آينده در 9فصل به كميسيون صنايع و 
معادن مجلس ارائه شد تا نظرات نمايندگان در اين 
زمين��ه جمع آوري و نهايي ش��ود.  اين عضو كابينه 
دول��ت دوازدهم با اش��اره به اينكه س��ند راهبردي 
صنايع معدني تحت كتابي منتش��ر ش��ده اس��ت، 
اظه��ار كرد: از آنجا كه وفاق كامل در زمينه مطالب 
اي��ن كت��اب وجود ن��دارد از ارائه اطالع��ات آن در 
كميسيون هاي متعدد مجلس خودداري كرده ايم با 
اين حال تالش ش��ده با برگزاري جلسات مختلفي 
با بخش هاي متعدد صنايع و معادن كشور برگزار تا 

گزارش هايي از مشكالت دريافت كنيم. 
ش��ريعتمداري از بررس��ي اليحه ي��ي در زمينه 
معادن و مغايرت هاي آن در بخش هاي مختلف خبر 
داد و گفت: اليحه مذكور به كميسيون فرعي دولت 
ارجاع داده ش��د تا نظرات در آنجا جمع آوري و در 
نخس��تين فرصت براي تصويب به مجلس ش��وراي 
اسالمي ارس��ال ش��ود اما انتظار داريم با همكاري 
مجل��س تا پايان س��ال جاري اين اليح��ه نهايي تا 

قانون معدن داراي مشخصات الزم باشد. 
وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت تاكي��د كرد: در 
بخش اكتش��اف بايد كارهاي بزرگي در كشور انجام 
ش��ود تا ش��اهد ايجاد صنايع فوالدي در بخش هاي 
مختلف كش��ور نباش��يم بنابراين ابتدا الزم اس��ت، 
روش كار اكتش��اف را تغيي��ر دهي��م بنابراين بايد 
اكتش��اف از حالت س��نتي خارج شود و توليد براي 
ص��ادرات انجام ش��ود نه آنكه تنها با خام فروش��ي 

درآمدزايي كنيم. 
وي همچني��ن عن��وان ك��رد: در نظ��ر داري��م، 
چارچوبي ب��راي قراردادهاي بين المللي مش��خص 
كنيم تا بتوانيم در عرض 2ماه آينده س��رمايه هاي 

خارج��ي را ب��راي حضور در كش��ور حاض��ر كنيم 
و ب��ه نوع��ي مي توانيم هم��ان الگ��وي IPC را در 
زمينه معادن پياده كنيم.  ش��ريعتمداري با اش��اره 
ب��ه وضعيت مع��ادن كوچك در كش��ور گفت: بايد 
وضعي��ت معادن كوچك اصالح ش��ود و تا آن زمان 
انتظ��ار م��ي رود كه معادن ب��زرگ از اي��ن معادن 
مراقب��ت و به عبارتي پدري كنن��د، اخيرا با 70نفر 

از مس��ووالن براي برنامه داش��تن در بخش معادن 
كوچك جلس��اتي داشتيم.  وي ادامه داد: 5 هزار و 
900واحد فعال معدن��ي داريم، 4هزار و 200واحد 
معدن��ي درحال تجهيز ي��ا ركود داري��م همچنين 
مشخص ش��د تا در بخش س��اختماني رونق ايجاد 
نش��ود، نمي توانيم در زمينه صنايع و معادن رونقي 

ايجاد كنيم. 

خراس�ان رضوي  مدي��ركل پدافن��د 
غيرعامل خراسان رضوي با اشاره به آغاز 
فصول سرد س��ال بر لزوم آمادگي مراكز 
حساس اس��تان براي جايگزيني سوخت 
دوم ب��ه ج��اي گاز طبيعي تاكي��د كرد.  
به گزارش »تعادل« سيدابوالفضل احمدي 
اظه��ار ك��رد: گاز طبيعي ب��ا جاي گيري 
65 درصدي در س��بد س��وخت كشور به 
عنوان انرژي اصلي جامعه قلمداد مي شود. هم اكنون قريب 100درصد 
جمعيت شهري و 76 درصد جمعيت روستايي خراسان رضوي گازدار 
هس��تند و اين مهم از دو منظر فرصت و تهديد قابل بررس��ي اس��ت.  
وي مصون سازي زيرساخت هاي استان به جهت اطمينان از تهديدات 
احتمال��ي را امري ضروري عنوان كرد و افزود: به كار گيري تدابير الزم 
در حوزه انرژي منجر به اس��تفاده ايمن جامعه از اين انرژي مي ش��ود.  
مديركل پدافند غيرعامل خراسان رضوي با اشاره به آغاز فصول سرد 
سال بر لزوم آمادگي مراكز حساس استان براي پيش بيني جايگزيني 
س��وخت دوم به ج��اي گاز طبيعي تاكي��د كرد و گفت: ب��ا توجه به 
وابستگي شديد جامعه به اين نعمت الهي بايد به فكر جايگزين كردن 
سيستم هاي انرژي هاي موازي نيز باشيم.  وي ادامه داد: با برنامه ريزي 
انجام شده تاكنون زيرساخت استفاده مراكز حياتي و حساس استان به 

جهت استفاده از انرژي هاي جايگزين فراهم شده است.

 لزوم آمادگي مراكز حساس استان
براي استفاده از سوخت دوم

مرك�زي  اس��تاندار مرك��زي گفت: 
توس��عه صادرات غيرنفتي يكي از اركان 
اصلي تحقق اقتصاد مقاومتي در اس��تان 
مركزي است. به گزارش ايسنا، سيد علي 
آقازاده در جلسه كارگروه توسعه صادرات 
غيرنفتي افزود: ارائه گزارش هاي مطلوب 
توس��ط بخ��ش خصوصي، تش��كل هاي 
صادرات��ي، ات��اق اصناف، ات��اق صنايع و 
معادن، بازرگاني استان و ادارات مربوطه بيانگر فعاليت و زمينه مساعد 
درخصوص صادرات غيرنفتي است، در همين راستا براي تحقق توسعه 
صادرات بايد به دنبال منابع غيردولتي باش��يم كه بخش خصوصي و 
صادارت كاال از آن جمله اند.  وي با بيان اينكه تعامل و هماهنگي بين 
دس��تگاه هاي ذي ربط مي تواند منشا كسب موفقيت مطلوب در بعد 
صادرات براي اس��تان مركزي باشد، ادامه داد: آمار حاكي از آن است 
كه در 7ماهه اول سال جاري نسبت به سال گذشته يك روند افزايشي 
در زمينه صادرات غيرنفتي داش��تيم، البته يكسري موانع و مشكالت 
هم در اين زمينه وجود دارد كه بايد مرتفع ش��ود.  آقازاده با اشاره به 
وجود قوانين دست و پاگير و مزاحم در مسير صادرات غيرنفتي گفت: 
چنانچه بتوانيم زمينه را براي توقف اجراي اين قوانين و ضوابط مزاحم 
فراهم كنيم و گامي در راستاي تسهيل در صدور كاال  برداريم، تاثيرات 

مثبت آن سبب رونق در زمينه صادرات خواهد شد.

 دست و پاي صادرات
در بند قوانين مزاحم

كرمانش�اه  مهم ترين پيش��نهادي 
ك��ه در جلس��ه ش��وراي س��اماندهي 
بازارچه هاي مرزي اس��تان كرمانش��اه 
مطرح شد، واگذار كردن مديريت آنها 
به بخش خصوصي بود؛  پيشنهادي كه 
البته قرار است روي آن مطالعه شود. 

به گ��زارش ايرنا، هوش��نگ بازوند 
ديروز در جلس��ه ش��وراي ساماندهي 
مب��ادالت مرزي اس��تان گفت: اينكه گفته ش��ود با نصف درآمد 
ي��ك بازارچه مرزي مي ش��ود كل محوطه آن را آس��فالت كرد، 
حرف نادرس��تي اس��ت.  او به اعتراض مردم در جريان بازديدش 
از بازارچه »ش��يخ صله« در شهرس��تان ثالث و باباجاني اشاره و 
اظهار كرد: دليل اصلي اعتراض ها در بازارچه هاي مرزي اين است 
كه روشنگري الزم درباره درآمدها، هزينه ها و زيرساخت هاي آنها 
نش��ده است.  بازوند توصيه كرد كه از نمايندگان شهرهاي مرزي 
اس��تان در مجلس شوراي اس��المي هم براي حضور در جلسات 
ش��ورا دعوت ش��ود تا آنها در جريان جزئيات وقايع و مش��كالت 
مرب��وط به اين بازارچه ه��ا قرار گيرن��د.  او از معاونت هماهنگي 
امور عمراني اس��تانداري خواست كه هزينه هاي الزم براي ايجاد 
زيرساخت هاي بازارچه ها را به تفكيك مشخص كند تا در رديف 

ارتقاي شاخص هاي اقتصادي بودجه سال 97 لحاظ شود .

پيشنهاد استاندار كرمانشاه براي واگذاري 
بازارچه هاي مرزي به بخش خصوصي

هرمزگان  اس��تاندار هرمزگان گفت: 
از اي��ن پس اج��راي آيين نام��ه تجارت 
كاالي ملوان��ي رس��ما در هرمزگان آغاز 
ش��ده و هيچ نهادي نبايد ب��راي افرادي 
ك��ه قص��د واردات كاال از اي��ن طريق را 
دارند، مزاحمت ايج��اد كند. به گزارش 
تسنيم، فريدون همتي ديروز در نشست 
كارگروه توسعه صادرات غير نفتي استان 
هرمزگان كه در بندرتياب شهرستان ميناب برگزار شد، اظهار داشت: 
با اقداماتي كه صورت گرفته و اس��تقرار دستگاه هايي همچون بنادر، 
گمرك، استاندارد و ساير دستگاه هاي مربوطه بندر تياب كه از بنادر 
قديمي منطقه است دوباره فعال خواهد شد. وي ادامه داد: با توجه به 
ابالغ و اجراي آيين نامه كاالي ملواني در هرمزگان فعاليت هاي تجاري 
در بندرتياب نيز رونق خواهد گرفت.  استاندار هرمزگان با بيان اينكه 
توسعه س��واحل و افزايش تراكم جمعيت در مناطق ساحلي جنوب 
كشور به ويژه در سواحل مكران مورد تاكيد مقام معظم رهبري است، 
تصريح كرد: بايد اس��تعدادهاي موجود در اي��ن مناطق را به خوبي 
ش��كوفا كنيم و برنامه دولت نيز اين اس��ت كه منويات مقام معظم 
رهبري را تحقق بخشد.  همتي با تاكيد بر اينكه مي توان از كمك و 
همراهي مردم در مبارزه با قاچاق اس��تفاده كرد، بيان داشت: برنامه 

و دستور كار ما بايد مقابله با باندهاي اصلي و بزرگ قاچاق باشد.

 تجارت كاالي ملواني در هرمزگان
قانوني شد

 سفير هند در تهران گفت: اين كشور براي توسعه 
روابط در زمينه هاي س��رمايه گذاري و همكاري هاي 
بانكي با جمهوري اس��المي ايران درح��ال مذاكره با 
مس��ووالن ايران است.  به گزارش ايرنا، سوراب كومار 
ديروز در ديدار با اس��تاندار اصفه��ان افزود: دفتر اتاق 
بازرگاني هند كه يكي از بزرگ ترين اتاق هاي بازرگاني 
اين كش��ور اس��ت طي ماه ه��اي گذش��ته در تهران 
افتتاح ش��د و اكنون درحال بررسي چگونگي توسعه 
همكاري هاي اقتصادي و بانكي با جمهوري اس��المي 
ايران هس��تيم.  وي به سفر نخست وزير هند در سال 
گذش��ته به تهران و ديدار با مقام هاي بلندپايه ايران 
اشاره كرد و افزود: دولت هند تمايل زيادي به توسعه 
همكاري با ايران دارد.  س��فير هن��د در تهران گفت: 
نخس��ت وزير كش��ورش در س��فر به ايران بر توسعه 
هم��كاري به ويژه در زمينه هاي صنعتي و فرهنگي با 
استان هاي ايران كه از ظرفيت هاي الزم برخوردارند، 
تاكيد ك��رد.  وي با اش��اره به ظرفيت ه��اي هند در 
بخش انرژي گفت: هن��د در زمينه انرژي به ويژه گاز 

با شركت هاي ايراني در خليج فارس همكاري دارد. 
كومار با اشاره به اينكه يك گروه از فعاالن اقتصادي 
هند قرار اس��ت در روزهاي آينده به ايران سفر كنند، 
افزود: تالش خواهيم كرد كه هيات تجاري هند پس 
از تهران به اصفهان نيز سفر و زمينه هاي همكاري با 
فعاالن اقتصادي اين اس��تان را بررس��ي كنند.  سفير 
هند در تهران اضافه كرد: كش��ورش براي همكاري با 
اصفهان در زمينه گردشگري عالقه مند است.  استاندار 
اصفهان نيز در اين ديدار با اشاره به وجود اشتراك هاي 
فرهنگي بين اصفهان و هند گفت: طرفين بايد از اين 
اشتراك ها براي توسعه همكاري ها بهره برداري كنند. 

محس��ن مهرعلي��زاده اف��زود: اين اش��تراك هاي 
فرهنگي بايد به ويژه براي توسعه صنعت گردشگري 
اصفهان و هند مورد استفاده قرار گيرد و زمينه ورود 
گردشگران هندي به اصفهان و گردشگران اصفهان به 

شهرهاي هند بيش از پيش فراهم شود. 
اس��تاندار اصفهان ابراز اميدواري كرد: سفر سفير 
هند به اصفهان براي طرفين س��ودمند باشد و زمينه 

توسعه روابط اين استان با هند را بيش از پيش فراهم 
كند.  وي با اش��اره به سفر قريب الوقوع هيات تجاري 
هند به ايران از آمادگي اصفهان جهت ميزباني از اين 
هيات براي انجام مذاكرات تجاري با فعاالن اقتصادي 
اصفهان خبر داد و افزود: اصفهان براي سرمايه گذاري 
ش��ركت هاي هندي به ويژه در زمينه گردش��گري و 
صنايع وابس��ته به اين بخش آمادگي دارد.  استاندار 
اصفهان افزود: اين اس��تان براي هم��كاري با هند از 
ظرفيت هاي زيادي برخوردار است و در نخستين گام 
منتظر برگزاري نشس��ت فعاالن اقتصادي اصفهان با 
تجار هند هس��تيم تا بتوانيم فرصت هاي همكاري با 

هند را بررسي و عملياتي كنيم. 
مهرعليزاده همچنين از پيشنهاد سفير هند مبني 
بر تاسيس يك شعبه از اتاق بازرگاني هند در اصفهان 
استقبال كرد و گفت: ظرفيت هاي زيادي براي توسعه 
هم��كاري بين اصفه��ان و هند وج��ود دارد و از اتاق 
بازرگاني اصفهان خواهيم خواس��ت تا اين ظرفيت ها 

را عملياتي كند.

محم��د ش��ريعتمداري، وزي��ر صنع��ت، معدن 
و تج��ارت در جري��ان برگ��زاري مراس��م افتتاحيه 
س��يزدهمين نمايش��گاه بين الملل��ي م��ع����دن، 
ص������ن�ايع مع���دن��ي، ماشين آالت، تجهيزات و 
صنايع وابسته ضمن بازديد اختصاصي از غرفه فوالد 
مباركه در جمع ميهمانان خارجي و داخلي، مديران 
و صاحبان صنايع كش��ور از شركت فوالدمباركه به 
عنوان نماد عيني و واقعي ايجاد ارزش افزوده و كامل 
بودن زنجيره توليد ياد كرد و گفت: اين ش��ركت از 
همان ابت��داي بهره برداري ب��ا در نظر گرفتن اصل 
توسعه و ايجاد ارزش بيشتر، شعار زيباي »از سنگ 
تا رنگ« را سرلوحه كار خود قرار داده كه اين بسيار 
ارزش��مند است و بايد الگوي ساير صنايع كشور نيز 
قرار گيرد.  وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر 
اهميت تكميل زنجي��ره توليد و ايجاد ارزش افزوده 
بيش��تر در صنايع گفت: در حوزه سياس��ت گذاري 
داخلي بنا را بر آن گذاشته ايم كه فعاليت ها در حوزه 
مع��دن و صنايع معدني را بر اس��اس اولويت آنها با 

زنجي��ره ارزش باالتر مواجه كني��م؛ ضمن اينكه در 
اين راس��تا با احياي س��تاد زنجيره فوالد فعاليت ها 
را از س��ر گرفته ايم.  وزير صنع��ت، معدن و تجارت 
در همي��ن خصوص خاطرنش��ان ك��رد: در بخش 
ايجاد ارزش افزوده باالتر بايد ش��ركت هاي بيشتري 
مانند فوالد مباركه داش��ته باش��يم.  وي با اشاره به 
هدف گذاري توليد 55ميليون تن فوالد در كش��ور 
گفت: اگر بخواهيم اين امر محقق شود بايد به سمت 
دانش بنيان كردن بيشتر امور و ايجاد بازارهاي باثبات 

صادراتي پيش برويم. 
ش��ريعتمداري اظهار اميدواري كرد: امس��ال بايد 
بتوانيم ميزان صادرات فوالد كش��ور را به 9ميليون تن 
برس��انيم و قدم هاي استوارتري براي توليد 55ميليون 
تن فوالد  برداريم.  وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار 
اميدواري كرد با تمهيداتي كه مسووالن در نظر خواهند 
گرفت، بخش ساخت وس��از نيز به رونق الزم برس��د تا 
س��اير حوزه هاي مرتب��ط در اين بخش نيز به ش��كل 

فعال تري بتوانند به فعاليت هاي خود ادامه دهند. 

سفير هند در تهران مطرح كرد

مذاكره براي توسعه همكاري هاي بانكي با ايران
وزير صنعت، معدن و تجارت:

فوالد مباركه نماد واقعي ايجاد ارزش افزوده

 جايگزيني درآمدهاي معدني به جاي درآمدهاي نفتي
عزيز اكبريان، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس 

بايد معادن و صنايع معدني جايگزين نفت ش��ود اما در حال حاضر وضعيت قوانين و عدم تخصيص 
بودجه هاي در نظر گرفته شده مشكالتي بر سر اين مسير ايجاد كرده است. البته موضوع عدم تخصيص 
بودجه ها را از محمدباقر نوبخت رييس س��ازمان برنامه و بودجه پيگيري كرديم، توضيح داده ش��د كه 
بودجه ها صرف حقوق معلمان و بهزيستي مي شود و دولت امكان پرداخت بودجه ساير بخش ها را ندارد. 

 استخراج معادن در ايران از متوسط جهاني عقب تر است
داريوش اسماعيلي، رييس كميته صنايع و معادن

تاكي��د مق��ام معظم رهبري در بخش معدن مغفول مانده، ايش��ان تاكيد داش��تند ك��ه بايد معادن 
جايگزين درآمدهاي نفتي ش��ود، بنده به عنوان كارش��ناس اعتقاد دارم اين كار ش��دني است ولي اما و 
اگرهايي دارد.  خوشبختانه آقاي شريعتمداري به خوبي اين حوزه را مي شناسد و اهميت آن را مي داند 
اما كار كردن در اين بخش سختي هاي خاص خود را دارد با اين حال مجلس با تشكيل فراكسيوني با 

حضور 113نماينده تالش دارد در اين حوزه كمك هاي الزم را به دولت ارائه كند. 

اظهارنظرهاي نمايندگان عضو فراكسيون معدن و صنايع معدني مجلس
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اقتصاد   اجتماعي12
تاالرهاي د يد ه نشد ه سعد آباد  

به روي مخاطبان باز مي شود 
د و تاالر از فضاهاي خصوصي كاخ اش��رف )موزه ظروف 
س��لطنتي(، د ر  باغ موزه سعد آباد ، كه پس از انقالب اسالمي 
ايران تاكنون به روي بازد يد كنند گان بس��ته بود ه اس��ت به 
زود ي با تركيبي جد يد  به عنوان تاالرهاي موزه يي گشايش 
مي يابد . كيا پارسا، مد يرمجموعه فرهنگي تاريخي سعد آباد ، 
 د ربارخ اين خبر گفت:  » كي از اين تاالرها، تاالر موسيقي و 
د يگري اتاق استود يوي خصوصي عكاسي پهلوي و فضاهاي 
اطراف آن اس��ت كه با اختصاص و نماي��ش آثار بي نظير و 
د يد ه نش��د ه مخازن اين موزه از جمله سرويس فاخر چيني 
د انماركي كه د ر قرن 18 ميالد ي با سفارش د ربار د انمارك 
د ر كارخانه كپنهاگن ساخته شد ه، و همچنين ظروف آنتيك 
اروپايي متعلق به سه د وره قاجار، پهلوي اول و د وم، پذيراي 

عموم عالقه مند ان خواهد  بود . «
او اضافه كرد : »از د يگر اقد امات صورت گرفته د ر اين موزه 
مي ت��وان به اختصاص يك��ي از تاالرهاي مركزي به نمايش 
د ايمي ظ��روف نقره منحصربه فرد  و كمتر د يد ه ش��د ه د ربار 
پهلوي با عنوان »تاالر نقره« اش��اره كرد ، همچنين پيانوي 
اين كاخ كه متعلق به د وران پهلوي اول است پس از مرمت 
و احيا، طي مراسمي با نواختن يكي از استاد ان بنام موسيقي 
كشور رونمايي خواهد  شد .« مد ير مجموعه فرهنگي تاريخي 
س��عد آباد  با اش��اره به اينكه موزه ظروف سلطنتي بر اساس 
آمار، يكي از پربازد يد ترين موزه هاي س��عد آباد  است، گفت: 
»موزه ظروف س��لطنتي از بي نظيرتري��ن موزه هاي موجود  
كشور است كه توس��ط بازد يد كنند گان خارجي مشخصا از 
كشور مبد ا انتخاب مي شود  و مورد  بازد يد  قرار مي گيرد  كه 
اي��ن خود  گوي��اي اهميت و جايگاه مهم اي��ن موزه د ر بين 

عالقه مند ان خصوصا گرد شگران خارجي است. «

 حمايت صند وق بازنشستگي
از ۳۲ هزار بيمار خاص

صند وق بازنشس��تگي كش��وري از ۳۲ هزار بازنشس��ته 
كش��وري كه ب��ه بيماري هاي خاص و صع��ب العالج مبتال 

هستند ، حمايت مي كند . 
براساس آمار، د ر حال حاضر، ۳۲ هزار و 1۰۴ بازنشسته 
كش��وري و افراد  تحت تكفل آنه��ا كه مبتال به بيماري هاي 
خاص و صعب العالج هس��تند ، د ر ۳1 اس��تان كشور تحت 
حمايت د رماني صند وق بازنشس��تگي كش��وري قرار د ارند  
به نحوي كه بخ��ش قابل توجهي از هزينه هاي د رماني اين 

عزيزان از سوي صند وق پرد اخت مي شود . 
طبق آمار س��النامه آماري 1۳۹۵ صند وق بازنشستگي 
كشوري كه د ومين سالنامه آماري صند وق از ابتد اي تاسيس 
تاكنون است، استان هاي تهران، آذربايجان شرقي، اصفهان، 
خراس��ان رضوي، خوزس��تان، ف��ارس، گي��الن و مازند ران 
بيشترين بيماران خاص را به خود  اختصاص د اد ه اند  كه اين 

بيماران به صورت ويژه تحت پوشش صند وق قرار د ارند . 
مس��ووليت بررسي بيمه يي بيماران خاص شامل ويزيت 
پزش��ك، تهيه د ارو تا بستري فوق تخصصي برعهد ه كميته 
رسيد گي به اسناد  بيماران مبتال به بيماري هاي خاص است 
و اين كميته بر مبناي اس��ناد  پزش��كي كه د ر اختيار د ارد ، 
تصميمات الزم را براي حمايت از بازنشستگان كشوري مبتال 

به بيماري هاي خاص و صعب العالج انجام مي د هد . 

برخورد  با شركت هاي 
متخلف وارد كنند ه د ارو

رييس س��ازمان غذا و د ارو گفت: ب��ه هيچ وجه منافع و 
سالمت بيماران را به خاطر س��ود جويي برخي شركت ها و 

افراد  به مخاطره نمي اند ازيم. 
غالمرضا اصغري با اظهار تاسف از رفتار معد ود  شركت هاي 
وارد كنن��د ه د ارو اظهار د اش��ت: به علت افزاي��ش قيمت ارز و 
طوالني ش��د ن روند  پرد اخت مطالبات بيمه يي به شركت هاي 
د ارويي، تعد اد  انگشت ش��ماري از شركت هاي وارد  كنند ه د ارو 
د رخواست افزايش قيمت د اروي خود  به روش هاي غير اصولي 
د ارند . وي افزود : سازمان غذا و د ارو د ر اين رابطه ضمن بررسي 
حاشيه س��ود  د اروهاي وارد اتي آنها و سود ي كه طي سال هاي 
گذش��ته از محل اين وارد ات عايد  اين شركت ها شد ه، قطعا با 
اينگون��ه افزايش قيمت ها موافقت نكرد ه و نخواهد  كرد  و البته 
د ر اين خصوص اغلب ش��ركت هاي وارد  كنند ه د ارو با سازمان 
و بيماران نيازمند  به د اروها همكاري مي كنند  كه جاي تقد ير 
و تش��كر د ارد ، ليكن متاسفانه يك ش��ركت وارد كنند ه د اروي 
بيم��اران متابوليكي، با انگيزه افزايش قيمت، د ارو را د ر اختيار 
بيم��اران قرار ند اد ه كه باعث ايج��اد  ناراحتي براي اين گروه از 
بيماران و خانواد ه هاي عزيز آنان شد ه است. وي ضمن غيرقابل 
توجيه د انس��تن اين رفتار خاطرنشان س��اخت: سازمان غذا و 
د ارو ضمن عذرخواه��ي از همه بيماران و خانواد ه هاي آنان د ر 
خصوص رفت��ار غيرقابل قبول اين ش��ركت وارد كنند ه، بد ون 
شك د ر جهت حفظ حقوق بيماران با اين موارد  بد ون اغماض 
برخورد  قانوني مي كند . بنابر اعالم وب د ا، روز گذشته تعد اد ي از 
خانواد ه بيماران ام پي اس د ر اعتراض به رفتار برخي شركت هاي 
د ارويي د ر ايجاد  فراز و نش��يب د ر عرضه د اروي مورد  نياز اين 

بيماران به سازمان غذا و د اروي كشور مراجعه كرد ه بود ند . 

اخبار

پاي گونه مهاجم د  وباره به آب هاي ايران باز مي شود  ؟

چراغ سبز براي تكثير » تيالپيا« د  ر تمام كشور
گروه اقتصاد   اجتماعي |ريحانه جاويد  ي|

د  ر حالي كه بس��ياري از كارشناس��ان محيط زيست 
و مس��ووالن س��ازمان حفاظت محيط زيست كشور ، با 
پرورش ماهي تيالپيا مخالف هس��تند  ، ام��ا د  ر روزهاي 
گذش��ته، خبرهايي مبني بر موافقت عيس��ي كالنتري، 
رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست كش��ور،  د  رباره 
صد  ور مجوز پرورش اين گونه آبزي مهاجم منتش��ر شد  ه 
اس��ت. چراغ سبز اين سازمان به پرورش تيالپيا واكنش 
فعاالن محيط زيس��ت را د  ر پي د  اش��ته و موج تازه يي از 
نگراني ها د  رباره تكثير اين گونه جانوري ايجاد   شد  ه است. 
س��ال 1۳8۵، سازمان شيالت د  رخواستي را مبني  بر 
پرورش ماهي تيالپيا به س��ازمان محيط زيست ارائه د  اد  ؛ 
گونه آبزي غير بومي و مهاجم كه از گونه هاي آبزي بومي 
ايران تغذيه كرد  ه و نس��ل آنها را از بين مي برد  . نوعي از 
ماهي كه حتي د  ر فاضالب هم امكان رش��د   د  ارد   اما آن 
زمان با پيش��نهاد   شيالت براي رشد   اين ماهي مخالفت 
ش��د   تا اينكه س��رانجام پس از كش و قوس هاي فراوان 
د  ر سال 1۳87 س��ازمان حفاظت محيط زيست با ورود   
و پ��رورش اينگونه ماهي ب��ه صورت پايل��وت د  ر مركز 
تحقيقات بافق اس��تان يزد   و زيرنظر موسسه تحقيقات 
شيالت موافقت كرد  . آن زمان قرار بر اين بود   كه به د  ليل 
آسيب هاي محيط زيستي و تهد  يد  هايي كه تيالپيا براي 
گونه هاي بوم��ي ايران ايجاد   مي كند  ، اين گونه آبزي وارد   
آب هاي آزاد  ،  د  رياچه ها و تاالب هاي كشور نشود   اما حاال 
پاي اين ماهي به اس��تان هاي د  يگر از جمله خوزس��تان 
هم باز ش��د  ه و نه تنها اكوسيس��تم آب هاي اين استان 
را د  س��تخوش تغيير كرد  ه، بلكه به معيش��ت مرد  م هم 
آس��يب وارد   مي كند   تا جايي كه كارشناسان معتقد  ند  ، 
تيالپيا آفت ش��يالت مي ش��ود  . با اين وجود   پس از يك 
د  هه مقاومت مس��ووالن سازمان حفاظت محيط زيست 
د  ر برابر د  رخواس��ت اجراي طرح پرورش و تكثير ماهي 
تيالپيا د  ر آب هاي ايران به علت پيامد  هاي خطرناك آن 
براي تنوع زيس��تي و رود  خانه ها، حاال خبرها حكايت از 
آن د  ارد   كه عيس��ي كالنتري رييس س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت، موافقت خود   را با اين طرح اعالم كرد  ه 
است. حواش��ي اين خبر تا جايي بود   كه حميد   ظهرابي 
سرپرست معاونت محيط زيست طبيعي سازمان حفاظت 
محيط زيست كشور د  ر واكنش به آن اعالم كرد  ، صد  ور 
مجوز پ��رورش و تكثير ماهي تيالپيا د  ر مركز تحقيقات 
بافق اس��تان يزد   به عنوان پايلوت د  ر اين منطقه و براي 
انجام برنامه هاي تحقيقاتي و پژوهش��ي صورت گرفته و 
سياست محيط زيست كمافي السابق جلوگيري از تكثير 
و ورود   تيالپيا به اكوسيس��تم هاي طبيعي است. حميد   
ظهرابي با رد   برخي اخبار مبني بر موافقت كلي سازمان 
حفاظت محيط زيست با پرورش و تكثير ماهي تيالپيا د  ر 

كشور گفت: بر اساس تفاهمنامه يي كه سال 1۳۹۴ بين 
س��ازمان حفاظت محيط زيست و سازمان شيالت ايران 
صورت گرفت، مقرر شد   پرورش ماهي تيالپيا به صورت 
پايلوت د  ر محد  ود  ه مركز تحقيقات بافق يزد   آغاز شود   و 
پس از مش��خص شد  ن نتايج د  ر خصوص پرورش آن د  ر 

كل كشور تصميم گيري شود  . 
وي گف��ت: اخيرا د  ر جلس��ه يي كه بي��ن مقامات د  و 
سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان شيالت برگزار 
شد  ، د  رباره نحوه اجراي اين تفاهمنامه و مشكالت و موانع 
طرح هاي مربوط به تكثير و پرورش تيالپيا د  ر بافق يزد  ، 

بحث و بررسي شد  . 
ظهرابي توضيح د  اد  : با توجه به اينكه مركز تحقيقات 
بافق يزد   به هيچ يك از اكوسيس��تم هاي طبيعي كشور 
د  سترسي ند  ارد   بر اس��اس تفاهمنامه مذكور با موافقت 
محيط زيست قرار شد  ه است به شيوه بسته و سرپوشيد  ه 
تكثي��ر و پرورش تيالپيا آن ه��م ماهي هايي كه قابليت 

تكثير و باروري ند  ارند  ، صورت بگيرد  . 
ظهرابي تاكيد   كرد  : د  ر اين جلس��ه تصميم جد  يد  ي 
د  رباره تكثير و پرورش ماهي تيالپيا د  ر كشور اتخاذ نشد   
و د  ر مورد   ماهي تيالپيا بحث جد  يد  ي د  ر سازمان ند  اريم 
و آخري��ن تصميمات همچنان به قوت خود   باقي اس��ت 

و هم اكن��ون مجوز تكثير و پ��رورش تيالپيا جهت انجام 
به صورت پايلوت، صرفا د  ر محد  ود  ه شهرس��تان بافق يزد   

به سازمان شيالت د  اد  ه شد  ه است. 
اظهارات ظهرابي د  ر حالي اس��ت كه نزد  يك به يك 
د  ه��ه از فعاليت مرك��ز ملي تحقيقات آبزيان آب ش��ور 
شهرس��تان بافق كه عهد  ه د  ار پرورش تيالپيا د  ر كش��ور 
است مي گذرد   و مشخص نيست بعد   از يك د  هه فعاليت 
صحبت ه��اي تازه از ص��د  ور مجوز چه معناي��ي د  ارد  . از 
طرف د  يگر 6 ش��هريور امسال، فرهاد   رجبي پور، معاون 
مركز تحقيقات ماهيان آب ش��ور كش��ور، د  رباره پرورش 
ماهي تيالپيا د  ر شهرس��تان بافق اعالم كرد  : »برنامه ها و 
هماهنگي الزم براي اج��راي طرح پرورش تيالپيا انجام 
 ش��د  ه و پژوهش هايي كه انجام د  اد  يم به نتيجه رسيد  ه و 
قابليت توسعه د  ارد   و مي توان فعاليت اقتصاد  ي انجام د  اد   
و شركت هايي كه عالقه مند   هستند  ، مي توانند   با مراجعه 
به ش��يالت اس��تان اقد  ام كنند   و فعاليت هايي را د  ر اين 

منطقه استارت بزنند  .«

 مخالفت با تكثير و وارد  ات 
 تيالپي��ا د  ر حالي راه خود   را براي حضور د  ر مناطق 
مختلف كش��ور ب��از مي كند   ك��ه بارها نه تنه��ا د  رباره 

آس��يب هاي ناش��ي از تكثي��ر اين گونه آبزي از س��وي 
كارشناس��ان هش��د  ار د  اد  ه شد  ه اس��ت،  بلكه نسبت به 
صد  ور مجوز وارد  ات تيالپيا هم انتقاد  ات بسياري مطرح 
مي ش��ود  . تا جايي كه مد  يرعام��ل اتحاد  يه ماهيان گرم 
آبي، ص��د  ور مجوز وارد  ات تيالپي��ا را يك خيانت ملي 
مي د  اند  . حس��ن آق��ازاد  ه د  رباره اين موض��وع مي گويد  : 
»وارد  ات تيالپي��ا ضربه مهلكي به آبزي��ان د  اخلي وارد   
مي كن��د  ، تغيير ذائقه مرد  م نس��بت ب��ه ماهيان بومي، 
جايگزيني ماهيان بي كيفيت وارد  اتي د  ر سبد   خانوار را 
به همراه د  ارد  . براس��اس آمارهاي موجود   سرانه مصرف 
ماهي به ازاي هر نفر از ۹ تا 1۰.۵ كيلو متفاوت اس��ت 
كه وارد  ات تيالپيا و جايگزيني آن د  ر سبد   خانوار بيش 

از پيش به اين امر د  امن مي زند  . 
آقازاد  ه با انتقاد   از مجوز بي رويه وارد  ات تيالپيا اظهار 
كرد  : با توجه به انباش��ت توليد   د  اخل جاي س��وال است 
كه س��ازمان شيالت بر چه اساسي اقد  ام به صد  ور مجوز 
وارد  ات تيالپيا مي كند   د  ر حالي كه چين اجازه صاد  رات 
يك كيلو قزل آال را نمي د  هد  . وارد  ات تيالپيا يك خيانت 
ملي اس��ت، با وج��ود   هزينه هاي ب��االي توليد   و كاهش 
س��رانه مصرف ماهي د  ر كشور، مس��ووالن امر انحصاري 
براي اين بخش قائل نيستند   كه اين امر اجحاف د  ر حق 

توليد  كنند  گان اس��ت.« از طرف د  يگر موافقت عيس��ي 
كالنتري رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور با 
تكثير ماهي تيالپيا د  ر حالي است كه پيش از اين مجيد   
خرازيان مقد  م، مد  يركل د  فتر حيات وحش و تنوع زيستي 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت گفته بود  : » پرورش و 
تكثير و معرفي هر گونه يي كه بومي كشور ايران نباشد   و 
از همه بد  تر نام آن د  ر فهرست گونه هاي مهاجم »اتحاد  يه 
جهاني حفاظت از طبيعت« به ثبت رسيد  ه باشد   از اساس 
خط قرمز سازمان حفاظت محيط زيست بود  ه و خواهد   
بود   و امكان ند  ارد   اين س��ازمان ب��ا پرورش اين گونه ها از 

جمله تيالپيا، موافقت كند  .«

 كار از كار گذشته است
ام��ا خرازيان مقد  م تنها مخال��ف تكثير تيالپيا د  ر 
كشور نيس��ت بلكه ساير كارشناسان و فعاالن محيط 
زيس��ت هم بارها نس��بت به آس��يب هاي اين ماهي 
هشد  ارد  اد  ه اند  . محمد  رضا فاطمي كارشناس امور آب 
و آبزيان با بيان اينكه د  رباره حضور تيالپيا د  ر محيط 
زيس��ت ايران  كار از كار گذش��ته اس��ت، د  رباره اين 
موضوع به »تعاد  ل« مي گويد  : »مش��ابه تجربه تيالپيا 
را پي��ش از هم د  اش��تيم. زماني كه ماه��ي كپور وارد   
آب هاي كش��ور شد   و پرورش آبزيان را د  گرگون كرد  . 
حال با گس��ترش حضور تيالپيا د  ر ايران تجربه يي به 
مراتب بد  تر از كپور را ش��اهد   خواهيم بود  . اگرچه قرار 
ب��ود   اين گونه مهاجم تنها د  ر بافق ي��زد   پرورش د  اد  ه 
ش��ود   اما از س��ال 1۳۹1، د  ر خوزستان به ويژه تاالب 
شاد  گان هم د  يد  ه شد   تا جايي كه بسياري از گونه هاي 
بومي اين تاالب را از بين برد  . حتي از تجربه 6 س��اله 
خوزستان هم اگر اس��تفاد  ه كنيم متوجه آسيب هاي 
گس��ترش اين گونه د  ر سطح آب هاي كشور مي شويم. 
اكن��ون 6۰ د  رص��د   ماهي هايي كه از ش��اد  گان صيد   
مي ش��ود   را تيالپيا تشكيل مي د  هد   كه اين موضوع به 

اقتصاد   جوامع محلي آسيب مي زند  .«
او افزود  : »بارها بيان مي ش��ود   ك��ه اين گونه د  ر 
1۴۰ كشور د  نيا پرورش د  اد  ه مي شود  ،  چرا ايران جز 
اين كشور ها نباشد   و به صاد  رات اين ماهي نپرد  ازد   
اما توجه نمي ش��ود   كه د  ر اين كش��ورها ماهي هاي 
گوش��ت خوار مانند   ارد  ك ماهي وج��ود   د  ارد   كه از 
تيالپي��ا تغذيه مي كند   و اجازه نمي د  هد   اين گونه به 
گونه غال��ب د  ر آب هاي كش��ورها د  ر  آيد   د  ر حالي 
كه د  ر ايران اين ش��رايط وجود   ن��د  ارد   و تيالپيا به 
مرور زمان گونه هاي ارزش��مند   و بوم��ي ايران را از 
بين مي برد   و خود   به گونه غالب تبد  يل مي شود  . آن 
وق��ت بايد   وقت و هزينه صرف كنيم تا گونه هاي از 

د  ست رفته را احيا كنيم.«

بهزيستي به د نبال اشتغال معتاد ان تالش براي افزايش تصاعدي حقوق كارگران 
افزاي��ش 1۰د رصد ي حقوق ب��راي كارگري كه حقوقش ۹6۰ 
هزار تومان اس��ت و يك س��ال با همين حقوق كار كرد ه، آن قد ر 
ناچيز اس��ت كه د ر مي��ان هزينه هاي رو به افزاي��ش زند گي گم 
مي ش��ود . حقوق كارگران بايد  هر سال با توجه به سابقه  كارشان 
به طور تصاعد ي افزايش پيد ا كند . اين موضوع جد ا از آرزوي د رآمد  
حد اق��ل ۲ميليون و ۵۰۰هزار توماني، ب��راي باال آمد ن از زير خط 

فقر د ر كشور است. 
نايب رييس فراكس��يون كارگري مجلس با انتقاد  از بي توجهي 
به افزايش تصاعد ي د ر حقوق و د س��تمزد  كارگران گفت: هيچ گاه 
افزايش حد اقل حقوق ها براي كارگران مورد  توجه قرار نمي گيرد . 

ن��اد ر قاضي پور با بيان اينك��ه از هم اكنون ب��ه فكر افزايش 
د س��تمزد  كارگران براي س��ال ۹7 هس��تيم، گف��ت: طبق نظر 
فراكس��يون بايد  حد اقل مي��زان مورد  نظر بان��ك مركزي براي 
پرد اخت معيش��ت مرد م يعني ۲.۵ ميليون تومان براي د ستمزد  
كارگران د ر نظر گرفته ش��ود ، اما متاس��فانه اين ميزان هيچ گاه 

عملياتي نمي شود . 
او تاكي��د  كرد : افزايش 1۰د رصد ي حقوق از س��وي د ولت 
به هيچ عنوان عاد النه نيس��ت؛ زيرا افزايش 1۰ د رصد ي براي 
ف��رد ي با ۲۰ميلي��ون تومان د ريافتي يعن��ي ۲ميليون تومان 
افزايش، اما براي فرد ي ب��ا ۹۰۰ هزار تومان حقوق 1۰د رصد  
يعني 18۰ه��زار تومان افزاي��ش؛ بنابراي��ن افزايش حقوق ها 
تصاعد ي نيس��ت. نايب رييس فراكس��يون كارگري مجلس با 
اش��اره به اينكه فراكس��يون كارگري مجلس پيگيري مسائل 
مهم��ي را د ر د س��تور كار د ارد  به خانه مل��ت گفت: توافقاتي 
ميان فراكس��يون كارگري مجل��س و وزارت راه به عمل آمد ه 
تا مس��كن هاي مهر بالتكليف د ر برخي شهرها به خانه كارگر 
واگذار شود ، يعني اين خانه ها پس از تكميل به كارگران د اد ه 

مي ش��ود . نمايند ه اروميه د ر مجلس شوراي اسالمي د ر مورد  
د رم��ان كارگران افزود : مس��ائل مربوط به د رم��ان كارگران از 
س��وي فراكس��يون كارگري با جد يت پيگيري مي شود ، حتي 
د ر اين موضوع گاهي ميان مسووالن تامين اجتماعي و وزارت 
كار مشكالتي به وجود  مي آيد ؛ د ر حال حاضر وزارت بهد اشت 
و د رمان با افزايش تعرفه ها خد مات قابل قبولي را به كارگران 
ارائه نمي د هد ، ضمن اينكه بيمارس��تان هاي تامين اجتماعي 

منهاي كارگران بيماران د يگر را نيز پذيرش مي كنند . 
او تاكي��د  ك��رد : د ولت طبق اصل ۲۹ قانون اساس��ي بايد  به 
ميزان ۳د رصد  هزينه د رماني را پرد اخت كند ، اما د ر حال حاضر 
د فترچه تامين اجتماعي د ر بيمارس��تان هاي د ولتي مورد  قبول 
نيس��ت؛ بد هي تامين اجتماعي به مراك��ز د رماني حد ود  7هزار 
ميليارد  تومان و د ر مقابل بد هي د ولت به تامين اجتماعي حد ود  
1۵۰هزار ميليارد  تومان اس��ت؛ بنابراي��ن چرا تهاتر د ر پرد اخت 

بد هي ها صورت نمي گيرد . 

معتاد  ان بهبود  يافته بعد   از ترك، رها مي ش��وند   و همين رها 
ش��د  ن و بيكاري، باعث برگش��تن آنها به اعتياد   مي شود  . رييس 
س��ازمان بهزيستي كش��ور گفته كه د  ر بحث معتاد  ان متجاهر با 
جد  يت به د  نبال توانمند  س��ازي معتاد  ان هس��تيم و د  ر سال هاي 

اخير وضعيت اشتغال معتاد  ان بهبود   يافته است. 
انوشيروان محس��ني بند  پي د  رباره فعاليت هاي بهزيستي د  ر 
زمينه جمع آوري و ساماند  هي معتاد  ان متجاهر گفت: د  ر 7 ماهه 
گذشته كه مد  يريت و ساماند  هي معتاد  ان متجاهر كه به گفته ما 
مواد   به راحتي د  ر اختيارشان قرار د  ارد   و اعتياد  ي عميق د  ارند  ، به 
عهد  ه سازمان بهزيستي گذاشته شد  ه است و متولي اصلي بحث 
اعتياد   كه س��تاد  د  مبارزه با مواد  مخد  ر است از اقد  امات و اثربخش 
بود  ن فعاليت هاي بهزيستي ابراز رضايت كرد  ه است. قوه قضاييه 
و معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه هم د  ر 

اين مسير پاي كار بهزيستي بود  ه اند  . 
رييس س��ازمان بهزيس��تي افزود  : هفته پيش د  ر تهران يك 
مركز نگه��د  اري و بهبود  ي م��اد  ر و كود  ك اعتي��اد   را راه اند  ازي 
كرد  يم جد  ا از آن د  ر تهران يك مركز تخصصي براي نگهد  اري از 
كود  كان معتاد   نيز راه اند  ازي شد  ه است. او د  ر اد  امه به مهر گفت: 
بهزيس��تي تكميل كنند  ه حلقه جمع آوري معتاد  ان متجاهر است 
و اين س��ازمان اكنون چه د  ر بحث ك��ود  كان كار و چه د  ر بحث 
اعتياد   ريش��ه يي كار انجام مي د  هد  ، اگر تنها مثل كمپ هايي كه 
د  ر قد  يم د  اشتيم فرد   معتاد   را يك ماه نگهد  اري كنيم و بعد   او را 
رها كنيم طبق آمار فقط ۵ د  رصد   از معتاد  ان واقعا پاك مي شوند   

و ۹۵ د  رصد   د  يگر باز به چرخه اعتياد   بر مي گرد  ند  . 
بند  پي با اش��اره به اينكه د  ر حال حاضر بهزيستي نگهد  اري از 
معتاد  ان را به باالي 6 ماه ارتقا د  اد  ه است افزود  : د  ر كمپ ها كارگاه 
آموزشي فني و حرفه يي راه اند  ازي شد  ه و به همه موسسات خيريه 

و اشتغالزايي اعالم كرد  ه ايم كه مي توانيم د  ر رابطه با اشتغال زايي 
براي معت��اد  ان بهبود   يافت��ه حمايت ه��اي الزم را انجام بد  هيم. 
 او با اش��اره به ط��رح پرد  اخت وام 1۵ ميلي��ون توماني با كارمزد  

۴ د  رصد   به معتاد  ان بهبود   يافته و توانمند   شد  ه افزود  : خوشبختانه 
د  ر جامعه ما افراد  ي كه نيت هاي خيرخواهانه د  ارند   كم نيس��تند  . 
رييس س��ازمان بهزيستي كشور همچنين د  رباره مسكن معتاد  ان 
نيز گفت: د  ر بحث مسكن به شرطي كه پاك بود  ن معتاد  ان ترك 
كرد  ه تد  اوم د  اشته باشد  ، آنها را مورد   حمايت قرار مي د  هيم. بند  پي 
اف��زود  : معتقد  م ك��ه صرف جمع آوري، مش��كلي را حل نمي كند   
بايد   اين حلقه پيش��گيري و حلقه د  رمان ب��ا كيفيت باال و حلقه 
توانمند  س��ازي معتاد  ان و اجتماع پذير كرد  ن آنها فعال بشود   تا از 
لغزش آنها جلوگيري شود   كه د  يگر به سمت اعتياد   بر نگرد  ند  . يك 
معتاد   متجاهر بايد   توانمند   بش��ود   تا د  يگر به س��مت اعتياد   نرود  ، 
س��م زد  ايي يك هفته طول مي كش��د   اما به محض بيرون آمد  ن 
فرد   معتاد   از كمپ با يك تعارف بار د  يگر گرفتار اعتياد   مي شود  . 

وضعيت بيمه ها نيازمند  ورود  فوري د ولت 
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي وضعيت سازمان هاي بيمه گر را نيازمند   
تصميم گيري فوري مجموعه حاكميت ارزيابي كرد   و گفت: اكثريت صند  وق هاي بيمه گر به 
نوعي وابسته به بود  جه د  ولت يا بود  جه د  ستگاه هاي متولي خود   شد  ه اند   و براي پايان د  اد  ن به 

اين وضعيت بايد   تصميم اصولي گرفته شود  . 
رس��ول خضري اف��زود  : د  ر بين تمامي صند  وق هاي بازنشس��تگي تنها س��ازمان تامين 
اجتماعي د  ر شرايط تعاد  ل نسبي و شكنند  ه قرار د  ارد   كه وضعيت اين سازمان نيز به عنوان 

بزرگ ترين سازمان بيمه گر بسيار نگران كنند  ه است. 
وي اد  امه د  اد  : سازمان تامين اجتماعي به عنوان مجموعه يي كه بيشترين تعد  اد   بيمه شد  ه 
و بازنشسته را د  ارد   اگر براي تامين منابع با مشكل مواجه شود   بعيد   است كه حتي د  ولت نيز 
توان رفع اين مشكل را د  اشته باشد  . اين سازمان د  ر حال حاضر ماهيانه 6 هزار ميليارد   تومان 
هزينه د  ارد   كه از بود  جه ماهيانه و حتي س��االنه بسياري از د  ستگاه ها بيشتر است بنابراين 
قابل تصور نيست كه روزي د  ولت بخواهد   چنين هزينه يي را متقبل شود  . نمايند  ه پيرانشهر 
و سرد  ش��ت د  ر مجلس شوراي اسالمي وجود   عزم و اراد  ه جد  ي د  ر مد  يريت سازمان تامين 
اجتماعي براي رفع مشكالت را مثبت ارزيابي كرد   و به ايرنا گفت: با توجه به مد  يريت توانمند   
و جامع كنوني اين س��ازمان، د  ر اين س��ال ها شاهد   هستيم كه براي پيد  ا كرد  ن راهكارهاي 
اصولي و بلند  مد  ت د  ر راس��تاي عبور از چالش ها تالش زياد  ي صورت مي گيرد   و حتي براي 
صد  ور سياست هاي كالن مقام معظم رهبري د  ر حوزه نظام تامين اجتماعي و رفاه اجتماعي 
نيز پيگيري هايي صورت گرفته است. خضري راهكار نهايي رفع مشكالت فعلي را پايان د  اد  ن 
به برخي تعهد  ات بد  ون منبع براي س��ازمان تامي��ن اجتماعي ارزيابي كرد   و گفت: د  ر حال 
حاضر س��ازمان تامين اجتماعي خد  ماتي را به اقش��اري از جامعه ارائه مي د  هد   كه بنا است 
د  ولت هزينه آن را بپرد  ازد   و هزينه اين تعهد  ات براي د  ولت د  ر هر س��ال به هزاران ميليارد   
تومان مي رس��د  . وي اد  امه د  اد  : بايد   با يك برنامه اصولي بخشي از اين تعهد  ات ملغي شود   و 
همچنين براي پرد  اخت بخش د  يگري از تعهد  ات نيز تمهيد  اتي اتخاذ شود   كه د  ولت بتواند   
منابع مالي الزم را د  ر اختيار س��ازمان تامين اجتماعي قرار د  هد  . عضو كميسيون اجتماعي 
مجلس شوراي اسالمي تد  اوم وضعيت فعلي سازمان تامين اجتماعي را غيرممكن و بسيار 
زيان بار د  انست و گفت: گذشت زمان تنها گسترد  ه شد  ن ابعاد   مشكالت را به د  نبال خواهد   

د  اشت و بهتر است بد  ون اتالف وقت براي آيند  ه پيش بيني الزم صورت گيرد  . 

بنزين توزيع شد ه د ر تهران يورو ۴ است
حاال د يگر بنزين غيراس��تاند ارد  به عنوان يكي از عوامل آلود گي شهر تهران مطرح 
نيس��ت. از س��ال ۹۲ جلو توزيع بنزين غيراستاند ارد  د ر تهران و شهرهاي بزرگ گرفته 
شد ه است. مد يركل حفاظت محيط زيست استان تهران با تاكيد  بر اينكه بايد  به سمت 
توزيع بنزين يورو ۵ حركت كنيم، گفت: بنزين توزيع ش��د ه د ر استان تهران مطابق با 

استاند ارد  يورو ۴ است. 
كيومرث كالنتري افزود : سازمان حفاظت محيط زيست بر اساس قانون هواي پاك 
و مصوبه هيات وزيران نقش��ي نظارتي د ارد ، از اين رو د ستگاه ها موظفند  عملكرد  خود  
را به سازمان حفاظت محيط زيست و به كارگروه ارائه د هند . مد يركل حفاظت محيط 
زيست استان تهران اظهار كرد : وضع كيفي سوخت توزيع شد ه د ر تهران نيز د ر د ستور 
كار اين نشست قرار د اشت كه د ر اين جلسه مسووالن وزارت نفت گزارشي از كيفيت 
سوخت توزيعي همسو با تعهد ات اين وزارتخانه ارائه كرد ند . او با اشاره به اينكه بنزيني 
كه د ر استان تهران توزيع مي شود  بنزين با استاند ارد  يورو۴ است، عنوان كرد : بر اساس 
مصوبه هيات د ولت بايد  از سال ۹۳ به مد ت ۳6 ماه عالوه بر اينكه بنزين يورو۴ توزيع 
شود  به سمت توزيع بنزين با استاند ارد  يورو۵ حركت كنيم و بر همين اساس كارگروه 
د رخواست ارتقاي بنزين از يورو ۴ به ۵ را طبق مصوبه سال ۹۳ ارائه كرد . كالنتري به 
توزيع گازوييل د ر استان تهران اشاره كرد  و گفت: خوشبختانه گازوييل توزيع شد ه د ر 
تهران د اراي ۵۰ppm گوگرد  است كه حركت بسيار خوبي است، تغيير كيفيت سوخت 
و ارتقاي آن از يورو ۲ به يورو ۴ د ر د ولت يازد هم و د ر پي آن د ر د ولت د وازد هم بد ون 

شك وضع روزهاي سالم د ر استان تهران را افزايش خواهد  د اد . 
مد يركل حفاظت محيط زيست استان تهران د ر اد امه با بيان اينكه د ر ابتد اي د ولت 
يازد هم حد ود  1۹۰روز هواي ناسالم د اشتيم، اما پارسال به 8۹روز هواي ناسالم د ر تهران 
رسيد يم، افزود : همين تعد اد  هواي ناسالم نيز زياد  است و با تد ابيري كه اند يشيد ه شد ه 
است بايد  بتوانيم آلود گي هواي ناشي از احتراق و زند گي روزمره شهري را كاهش د هيم. 
د بي��ر كارگ��روه كاهش آلود گي هواي ته��ران گفت: اين موض��وع نيازمند  يك 
برنامه زمانبند ي ش��د ه اس��ت، بر اس��اس گزارش نيروي انتظامي از ابتد اي امسال 
ش��ماره گذاري موتورسيكلت هاي كاربراتوري ممنوع اس��ت، اما موتورسيكلت هاي 

انژكتوري همچنان پالك گذاري مي شود .
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هزينه هاي ميليارد ي؛ مانع گشايش 37 گره ترافيكي
گروهراهوشهرسازي| آزادهكاري| 

روز گذش��ته اعضاي شوراي ش��هر تهران يك فوريت 
طرح الزام شهرد اري به شناسايي و رفع گره هاي ترافيكي 
و نواقص هند س��ي معابر و بزرگراه ها را مورد  بررسي قرار 
د اد ند . اصالح هند سي معابر موضوعي است كه محمد علي 
نجفي، شهرد ار تهران نيز د ر نخستين نشست خبري خود  
به آن پرد اخت و آن را يكي از 4راهكار كلي براي كاهش 

مشكالت ترافيكي تهران برشمرد . 
افشين حبيب زاد ه، عضو كميسيون عمران و حمل و 
نقل ش��ورا د ر توضيح د اليل يك فوريت اين طرح گفت: 
يكي از راه هاي كاهش حجم ترافيك و روان سازي عبور و 
مرور د ر ش��هر تهران شناسايي و رفع گره هاي ترافيكي و 
نواقص هند س��ي بزرگراه ها و معابر د رون شهري و اجراي 
اصالح هند سي است و اين طرح نيز به همين د ليل عنوان 

شد ه است. 
ب��ه گفته حبي��ب زاد ه، براس��اس ماد ه واح��د ه طرح 
پيشنهاد ي، ش��هرد اري تهران مكلف اس��ت با همكاري 
راهنمايي و رانند گي شهر تهران ضمن شناسايي گره هاي 
ترافيكي و نواقص هند سي بزرگراه ها و معابر د رون شهري 
با اولويت نقاط شناس��ايي ش��د ه، پيوست از محل بند  ج 
تبص��ره ۲۲ بود جه مصوب س��ال ۹۶و س��اير رد يف هاي 
بود جه سال ۹۶ و بود جه س��ال آيند ه اقد امات الزم را د ر 
جهت اصالح هند سي و رفع گره هاي مذكور به عمل آورد  
و گزارش عملكرد  اين مصوبه را هر ۶ ماه يك  بار به شورا 

ارائه كند . 

كاهشبارترافيكيباحذفيكدكل
د ر اد امه محس��ن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران 
به عنوان موافق اين طرح گفت: اين طرح بعد  از بازد يد ي 
كه ۱۰نفر از اعضاي ش��وراي شهر تهران از مركز كنترل 
ترافيك راهنمايي و رانند گي د ر خيابان آزاد ي د اش��تند ، 
مطرح شد . وي افزود : د ر تصاويري كه پليس د رخصوص 
گره هاي ترافيكي به اعضا نش��ان د اد ، مش��خص شد  ۳۶، 
۳۷گ��ره ترافيكي د ر تهران وجود  د ارد  كه د ر صورت رفع 
آن رضايتمند ي مرد م بس��يار افزاي��ش مي يابد . برطرف 
كرد ن اين گره هاي ترافيكي بس��يار س��اد ه است. به طور 
مث��ال جابه جايي يك د كل د ر بزرگراه آيت اهلل هاش��مي 
مي توان��د  از ايجاد  قيف ترافيكي و پ��س زد ن آن به كل 
مسير جلوگيري كند  و هزينه آن زير ۱۰۰ميليون تومان 
اس��ت. گاهي اوقات مي توان با هزينه هاي كم ۸۰ د رصد  
مشكالت را برطرف كرد  هر چند  برطرف كرد ن ۲۰د رصد  

باقي ماند ه، هزينه هاي بااليي را مي طلبد . 
 به گفته هاش��مي، ريشه بسياري از مشكالت بزرگ، 
راه حل ه��اي كوچكي د ارد  كه به آن پرد اخته نمي ش��ود . 
به نظر مي آيد  ح��ل اين گره هاي ترافيك��ي مي تواند  د ر 

كوتاه مد ت بخش زياد ي از ترافيك را حل كند . 
محسن هاش��مي د يروز د ر شرايطي از برطرف كرد ن 
گره ه��اي ترافيك��ي صحبت كرد  كه د ر يك��ي از آخرين 
جلسه هاي شوراي ش��هر چهارم محسن پيرهاد ي، عضو 
هيات رييس��ه اين ش��ورا د ر بيان گزارشي از مشكالت و 
د رخواست هاي محله هاي مختلف تهران گفته بود  كه د ر 
بازد يد  از ۸۰ محله د ر ۹منطقه ۷۷د رصد  مرد م خواس��تار 
اصالح هند س��ي معاب��ر بود ند  كه د ر اي��ن زمينه منطقه 

۹ بيش��ترين د رخواست را د اش��ت. به گفته وي، اصالح 
جد ول ها و نهرهاي خيابان ه��ا، اصالح جانمايي يا نصب 
تابلوهاي راهنمايي و رانند گي، اصالح جانمايي پايانه هاي 
اتوبوس و تاكس��ي و بهس��ازي معابر براي ترد د  معلوالن، 
مهم ترين مسائلي است كه د ر بخش اصالحات معابر مورد  

تقاضاي شهروند ان تهران بود ه است. 

مخالفتماليمعاونشهردار
به گزارش»تعاد ل« محسن پورسيد آقايي، معاون حمل 
و نقل و ترافيك ش��هرد اري تهران نيز كه د ر جلسه شورا 

حضور يافته بود  به عنوان مخالف اين طرح اظهار كرد  كه 
رف��ع برخي از گره هاي پايتخت نياز به ۱۰ميليارد  تومان 
منابع د ارد . وي اد امه د اد : مطالعات نشان د اد ه كه د رحال 
حاض��ر ۳۷ نقط��ه و گره ترافيكي د ر ش��هر تهران وجود  
د ارد  كه اين عد د  قبال ۹۲نقطه بود ه است. نقاط ترافيكي 
پايتخت با همراهي پليس راهور بازد يد  ش��د ه و برخي از 
اين نقاط قابليت حل ند ارد  و برخي نيز به صالح نيست. 

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرد اري تهران با بيان 
اينكه تلقي ابتد ايي پليس است كه مي توان با رفع گره هاي 
ترافيكي مشكل را حل كرد ، گفت: به عنوان مثال به آقاي 

هاش��مي توضيح د اد ند  كه اگر پايه پ��ل را عوض كنيم، 
ترافيك بزرگراه آيت اهلل هاشمي رفسنجاني رفع مي شود  اما 
واقعيت اين است كه حد اقل بايد  به طول ۸۰ متر د يواره 
۱۰متري نيايش به اش��رفي اصفهاني را تخريب كنيم و 
اينگونه نيست كه با تغيير نوع پايه پل ترافيك حل شود . 
پورسيد آقايي با بيان اينكه از اين ۳۷ نقطه و گره ترافيكي 
د ر شهر تهران ۱۹طرح قابل اجراست و مابقي نيز قابليت 
حل ند ارد  يا د ر د ست مطالعه است به اعضاي شوراي شهر 
تهران پيشنهاد  د اد  به سازمان حمل و نقل و ترافيك كه 

متعلق به شهر است، اعتماد  د اشته باشند . 

به گفته وي، بس��ياري از بزرگراه ها عرض اضافه د ارد  
و تش��كيل قيف ترافيكي به د ليل عرض اضافه است كه 
بايد  براي آن فكري كنيم. بنابراين بايد  بزرگراه ها ۳ الين 
مش��خص د اشته باشند  نه اينكه د ر برخي از بزرگراه ها 5 

الين، د ر برخي ۷ الين و... د اشته باشيم. 
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرد اري تهران با بيان 
اينكه مطالعات اين گره هاي ترافيكي انجام ش��د ه است، 
گفت: بود جه انجام اين طرح نيز مهم اس��ت چراكه بحث 
يك الي ۲ميليارد  تومان نيست بلكه بحث رقم هاي د رشت 
اس��ت. د ر همين حال بايد  اولويت ما توسعه حمل و نقل 
عمومي باشد . پورسيد آقايي با بيان اينكه گره هاي كوچك 
را حل مي كني��م اما برخي از گره ها ني��از به ۱۰ميليارد  
توم��ان منابع د ارد ، تصريح كرد : اولويت ما خود رومحوري 
نيست و بهتر است كه اين هزينه هاي ميليارد ي را صرف 

توسعه حمل و نقل عمومي كنيم. 

مخالفتبايكفوريتطرح
مرتض��ي الويري نيز به عنوان مخالف اين طرح گفت: 
اعالم ش��د ه براي اين پروژه ها از محل تبصره ۲۲ بود جه 
5۰ ميلي��ارد  تومان هزينه كنند  كه بايد  گفت براس��اس 
گزارش ه��اي ۶ ماهه ش��هرد اري، افزايش د رآمد ي وجود  
ند اشته كه منابع الزم براي اجراي اين طرح فراهم شود . 

الويري با بيان اينكه فوريتي براي بررسي اين طرح 
وجود  ند ارد  و بهتر اس��ت د ر كميس��يون مربوطه مورد  
بررس��ي قرار گيرد  و به ص��ورت عاد ي د ر صحن مطرح 
ش��ود ، افزود : اين موضوع د ر طرح هاي باالد س��ت مانند  
بازنگري طرح جامع حمل و نقل ترافيك و برنامه 5 ساله 
د وم شهرد اري د يد ه شد ه و بررسي يك فوريت آن اشتباه 
است. محمد جواد  حق شناس نيز با اشاره به يكي از مواد  
قانوني برنامه 5 س��اله د وم گف��ت: اين برنامه ها اجرايي 
نش��د ه و اگر اجرايي شود ، نيازي به اين طرح نيست. د ر 
اد امه اعضاي ش��وراي ش��هر براي يك فوريت اين طرح 
رأي گي��ري كرد ند  و د ر نهاي��ت از ۲۰نفر اعضاي حاضر 
۱۹نفر د ر رأي گيري شركت كرد ه و ۱۲رأي مخالف يك 
فوريت و ۶ رأي موافق يك فوريت اعالم شد . به همين 
د ليل اين طرح به كميسيون حمل و نقل برگشت د اد ه 
ش��د .  اگرچه اين مساله د ر نگاه نخست ممكن است با 
ترافيك و مساله اصالح معابر ارتباطي ند اشته باشد  اما 
برخي ساخت وسازها با بس��تن معابر پياد ه يا با تصرف 
حاشيه خيابان هم د ر مسير ترد د  عابران پياد ه و هم د ر 
مسير حركت و پارك حاشيه يي خود روها اختالل ايجاد  
مي كنن��د  و اين موجب افزايش ترافيك د ر آن محد ود ه 
مي شود . يكي د يگر از مسائلي كه شهرد ار تهران بايد  د ر 
زمينه حل مشكالت ترافيك به كار گيرد ، توجه به حفظ 
حريم پياد ه روهاست. عالوه بر لزوم جلوگيري از محصور 
و محد ود  ش��د ن پياد ه روها از سوي بس��از و بفروش ها 
به نظر مي رس��د  الزم است ش��هرد اري، تمهيد ي براي 
جلوگيري از حضور موتورسيكلت س��واران د ر پياد ه روها 
يا قرق شد ن اين فضاها از سوي خود روهاي پارك شد ه، 
بيند يش��د  زيرا اين مساله موجب استفاد ه شهروند ان از 
حاش��يه خيابان براي ترد د  مي شود  كه عالوه بر د اشتن 
تاثير نامطلوب بر ترافيك، خطرات جاني براي مرد م به 

د نبال خواهد  د اشت. 

كارنامهايرالينهادرمهرماه
براساس گزارش سازمان هواپيمايي كشوري از پروازهاي 
ايرالين هاي ايراني د ر مهر ماه امس��ال، شركت هواپيمايي 
آس��مان ب��ا ۹5۷پرواز بيش��ترين تع��د اد  پ��رواز را به خود  
اختصاص د اد ه و پس از آن شركت هاي ماهان با ۶۶۹، ايران 
اير ۶۶۱، آتا اير 544، زاگرس 5۱۱ و قش��م اير با 45۷پرواز 

قرار د ارند . 
به گزارش ايسنا، د ر بين ايرالين ها با كمترين پرواز پويا 

اير با ۳۹، معراج با ۷۲و ساها با ۷۳پرواز قرار گرفته اند . 
از نظر تعد اد  پروازهاي به موقع انجام ش��د ه د ر مهر ماه 
۹۶، شركت هواپيمايي ماهان با 5۰۹ پرواز صد رنشين بود ه 
و پس از آن آس��مان با 4۷4، ايران اير با ۳۷۱، قش��م اير با 

۳۳۹و زاگرس با ۲۸۳پرواز قرار گرفته اند . 
از نظر د رصد  پروازهاي به موقع، شركت هواپيمايي معراج 
عملكرد  موفق ۹۳د رصد ي را به ثبت رساند ه تا جايي كه تنها 
5 پرواز از ۷۲پرواز اين شركت هواپيمايي د ر ماه گذشته با 
تاخير انجام شد ه   و پس از آن شركت هواپيمايي ساها با ۸۱ 
د رصد ، قشم اير با ۷4د رصد  و ايران اير تور با ۷۲د رصد  قرار 
د ارند . از نظر تعد اد  پروازهاي تاخيرد ار مانند  ماه هاي گذشته 
شركت هواپيمايي آسمان با 4۸۳پرواز بيشترين تاخير را به 
ثبت رس��اند ه و پس از آن ايران اير با ۲۹۰، آتا اير با ۲۶5و 
زاگرس با ۲۲۸پرواز هستند . از نظر د رصد  پروازهاي تاخيري 
د ر ماه گذشته هم شركت هواپيمايي كاسپين 5۱ د رصد  و 
آسمان 5۰ د رصد  از پروازهايشان را با تاخير انجام د اد ه اند  و 
د يگر ايرالين هاي ايراني كمتر از 5۰ د ر صد  تاخير د اشتند . 
د ر اي��ن آم��ار آتا اير ب��ا 4۹، كيش اير با 4۷و ش��ركت 
هواپيماي��ي نفت با 4۶د رص��د  باالترين آمار را د اش��تند  و 

44د رصد  از پروازهاي ايران اير نيز تاخير د اشتند . 

تعطيلي700بنگاهدرتهران
بهدليلركودمسكن

عضو هيات مد يره اتحاد يه مش��اوران امالك تهران گفت: 
ركود  معامالت مس��كن و اختصاص ماليات بر ارزش افزود ه 
به اين صنف موجب شد  كه سال گذشته بيش از ۷۰۰بنگاه 

معامالت ملكي با سابقه د ر تهران تعطيل شوند . 
به گزارش ايرنا، مصطفي قلي خسروي اظهار كرد : مشاوران 
امالك د ر افزايش قيمت مسكن هيچ نقشي ند ارند  بلكه هر چه 
قيمت ها مناس��ب باشد ، معامالت بيشتري د ر د فاتر مشاوران 
امالك انجام مي ش��ود . او با ابراز اميد واري نسبت به بازگشت 
رونق به بازار مسكن بيان كرد : با سياست هاي مناسب د ولت 
به تد ريج شاهد  رونق معامالت د ر اين بخش هستيم و انجام 
بيش از ۹۷هزار معامله د ر س��طح كش��ور نشان د هند ه رونق 
تد ريجي بازار مسكن د ر كش��ور است. اين عضو هيات مد يره 
اتحاد يه مش��اوران امالك د رباره ورود  كس��ب وكارهاي نوين 
اينترنت��ي د ر اين عرصه گفت: ب��ا ورود  فناوري هاي جد يد  به 
كشور شاهد  فعاليت برخي صنوف د ر فضاي مجازي هستيم 
و اتحاد يه امالك هم از اين مس��اله مستثنا نيست. او با اشاره 
ب��ه مزيت هاي د ريافت كد  رهگيري ب��راي انجام معامالت د ر 
د فاتر مشاوران امالك بيان كرد : براي اجراي اين طرح بزرگ 
د ر كشور د ر 4۰۰شهر و ۳۱ استان د وره هاي آموزشي زياد ي 
برگزار ش��د  تا اين طرح د ر س��طح كش��ور با همكاري ساير 

د ستگاه هاي اجرايي به خوبي عملي شود . 

۳ميليونمسكنروستايي
سنددارشدهاست

معاون عمران روستايي بنياد  مسكن از صد ور سند  براي بيش 
از ۳ميليون و ۱5۰هزار مسكن روستايي د ر برنامه هاي چهارم و 

پنجم توسعه با همكاري سازمان ميراث فرهنگي خبر د اد . 
محمد رضا ش��املو د ر گفت وگو با خبرگزاري صد اوسيما 
گفت: طرح هاد ي د ر ۳۷هزار روستاي د اراي بيش از ۲۰هزار 

خانوار جمعيت، تهيه و د ر ۱۶هزار روستا اجرا شد ه است. 
او تاكيد  كرد : د ر زمينه توس��عه گرد ش��گري روس��تايي 
اقد امات اساس��ي شد ه و د ر ۱۲۰روستا كار مطالعاتي به انجام 
رسيد ه است. شاملو تاكيد  كرد : ۱۸۰هزار واحد  مسكن شهري 
)ش��هرهاي زير ۲5هزار جمعيت( ه��م د ر اجراي اين طرح از 
د اشتن سند  بهره مند  شد ه است. معاون عمران روستايي بنياد  
مسكن با اشاره به اينكه ۶۰ د رصد  واحد هاي روستايي سند د ار 
ش��د ه است، بيان كرد : س��االنه حد ود  ۲۰۰ هزار واحد  سند ار 
ش��د ه است و پيش بيني مي شود  از اين پس ساالنه ۱۸۰هزار 

واحد  شهري كم جمعيت و روستايي هم سند د ار مي شود . 

ايرانشهر

»آگهيفراخوانمناقصهعموميباارزيابيكيفي-نوبتاول«
شماره108سال96

 شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي از پيمانكاران داراي گواهينامه صالحيت براي دريافت اسناد ارزيابي توان اجراي كار با مشخصات ذيل دعوت مي نمايد:
الف- موضوع مناقصه: حصاركشي و فنس كشي مخازن و چاه هاي مساكن مهر شهر جديد سهند

ب- مبلغ برآورد اوليه: ۲۲۰۷۱۱5۸۶۷۶ ريال
ج- مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ۱۱۰۳55۷۹۳۳ ريال

د- محل اجراي كار: شهر جديد سهند
ه� - رشته و گروه پيمانكار: ساختمان

و- مدت اجراي كار: ۱۲ ماه
ز- دستگاه نظارت: مهندسين مشاور پارس پياب

ح- محل اعتبار: غيرعمراني
ط- كارفرما: شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي

داوطلبين مي توانند به منظور دريافت اسناد ارزيابي توان اجراي كار و تكميل و عودت آن از تاريخ نشر آگهي به مدت ۱4روز در محل دريافت اسناد در دفتر مهندسين مشاور پارس پياب به نشاني:
دفتر تبريز: آبرسان نرسيده به چهارراه عباسي- اول بيالنكوه- جنب شيريني فروشي زيتون- پالك 5۲۸- طبقه اول مهندسين مشاور پارس پياب- تلفن ۰4۱۳۶5۹۰۶۲۲

دفتر تهران: خيابان شهيدبهشتي خيابان انديشه ششم غربي )شهيد گودرزي۲( شماره ۱4  تلفن: ۸-۸۸45۱۰۶۷- ۰۲۱ به غير از ايام تعطيل در ساعات اداري مراجعه و نسبت به دريافت اسناد ارزيابي اقدام نمايند. الزم به ذكر است كه هزينه آگهي 
مناقصه بعهده برنده مناقصه مي باشد.

WWW.ABFA-AZARBAIJAN.IR  :آدرس سايت اينترنت
باتوجه به اينكه اين شركت در نظر دارد كه فرآيند كليه مناقصات آتي خود را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR برگزار نمايد لذا از كليه مناقصه گران اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست مي شود 
كه نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي بسته به ماهيت خود )حقيقي/ حقوقي( به آدرس الكترونيكي فوق الذكر مراجعه و جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره ۸5۱۹۳۷۳۶-۰۲۱ و يا مركز تماس با شماره ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس بگيرند.

»كمبودآبجدیاست،درمصرفآنصرفهجويینمائيم«

شركتآبوفاضالباستانآذربايجانشرقی

افزاي��ش حج��م پروند ه هاي قضايي د رب��اره پيش فروش 
مس��كن موجب ش��د  كه د ر س��ال ۸۹ قان��ون پيش فروش 
ساختمان از سوي مجلس شوراي اسالمي تصويب شود ، اما 
ابالغ آيين نامه آن حد ود  4سال به طول انجاميد  و هم اكنون 
با گذشت حد ود  ۳سال از ابالغ اين آيين نامه هنوز اين قانون 
به د رس��تي اجرا نمي شود  و اما و اگرهايي د رباره اجرا يا عد م 

اجراي آن وجود  د ارد . 
 د ر اين ميان به نظر مي رسد ، افزايش انتقاد ها د رباره مفاد  
قانون پيش فروش ساختمان و اجرايي نشد ن آن د ر سه سال 
گذشته، وزارت راه و شهرسازي را بر آن د اشته كه اين قانون 
را اصالح و اليحه يي براي پيش فروش س��اختمان به مجلس 
ارائه كند . وزارت راه و شهرس��ازي د ر همين رابطه خواستار 
تش��كيل كارگروهي براي بررس��ي اين قانون و بهره گيري از 
تجارب و پيش��نهاد هاي انبوه سازان است، موضوعي كه د بير 
كانون سراس��ري انبوه س��ازان كش��ور به آن اش��اره مي كند  
و مي گوي��د : چن��د ي پيش جلس��ه يي با حضور وزي��ر راه و 
شهرسازي و جمعي از فعاالن بخش خصوصي تشكيل شد  كه 
د ر اين جلسه آخوند ي بر اصالح قانون پيش فروش ساختمان 
تاكيد  و اعالم كرد  كارگروهي د ر اين خصوص تشكيل شود  تا 

اليحه پيش فروش مسكن به مجلس ارائه شود . 

فرشيد  پورحاجت اد امه د اد : اين اليحه كامال جد يد  است و 
مشكالت موجود  د ر قانون كنوني د ر آن مشاهد ه نخواهد  شد . 
ب��ه گفته او، قانون فعلي پيش فروش س��اختمان قابليت 
اجرا ند ارد  و مشكالت عد يد ه يي براي مرد م و توليد كنند گان 
به همراه د اش��ت، به همين د ليل به د نبال اعمال تغييرات و 
اصالحاتي د ر اين قانون برآمد ند . د ر اين جلسه مشترك وزير 
راه و شهرس��ازي عالوه بر تاكيد  بر تشكيل كارگروهي براي 
بررسي قانون پيش فروش س��اختمان  به تجارب بين المللي 
فرآين��د  پيش فروش س��اختمان اش��اره ك��رد ه و گفته بود : 
پيش فروش  امري بسيار ش��فاف د ر سراسر د نياست، اگرچه 
همواره با ريس��ك هايي براي هر د وطرف معامله همراه بود ه 
است. د ر ساير كشورها تعد اد  زياد ي از انواع نهاد هاي گوناگون 
د ر مسير اجراي اين فرآيند  مشغول به كار هستند  كه صند وق 
تضمين يكي از آنها به ش��مار م��ي رود . او اد امه د اد ه بود : د ر 
ساير كشورها سازند ه ها با واريز كرد ن د رصد ي، صند وق هاي 
تضمي��ن را ايجاد  و تنه��ا كاركرد هاي اصلي س��اختمان را 
مشمول استفاد ه از آن مي كنند  كه قطعا براي ارزيابي اقد امات 

آنها امري بسيار مفيد  است. 
موضوع د يگري كه د بير كانون سراس��ري انبوه س��ازان 
كش��ور د رباره جلس��ه مش��ترك انبوه س��ازان و وزير راه و 

شهرس��ازي به آن اش��اره كرد ، موضوع بررس��ي نرخ سود  
تسهيالت اوراق حق تقد م مسكن بود . پورحاجت با تاكيد  بر 
اينكه نرخ سود  تسهيالت اوراق حق تقد م مسكن باالست، 
گفت: وزير راه و شهرس��ازي از بانك مس��كن و انبوه سازان 
خواس��ت تا گزارشي از جزئيات اوراق مسكن ارائه كنند  تا 
د ر اي��ن خصوص تصميم گيري كند . او افزود : همين موارد  
موجب شد  تا آخوند ي از مد يرعامل و اعضاي هيات مد يره 
بانك مس��كن و همين طور كانون سراس��ري انبوه سازان 
بخواهد ، گزارش��ي جامع د ر اين خصوص تهيه شود  كه آيا 
هزينه و فرآيند  اوراق مس��كن باالس��ت يا خير؟ اين فعال 
بخش خصوصي اد امه د اد : به هر حال نرخ س��ود  تسهيالت 
اوراق حق تقد م به صورت اسمي د ر حال حاضر ۱۷.5د رصد  
است، اما انبوه سازان معتقد  هستند  كه نرخ سود  تسهيالت 

اوراق بيش از اين عد د  است. 
به گفته پورحاجت، قرار بر اين است كه تا يك هفته آيند ه 

اين گزارش نهايي و تقد يم وزير راه و شهرسازي شود . 
پورحاج��ت تاكيد  كرد : به هر حال اگر قرار اس��ت مرد م 
و متقاضيان مس��كن وارد  بازار شوند  و توليد كنند گان هم از 
تسهيالت مسكن به راحتي اس��تفاد ه كنند ، بايد  تسهيالت 

ارزان د ر اختيار آنها گذاشته شود . 

تدويناليحهپيشفروشساختمانباهمكاريانبوهسازان

بررسي طرح سياست هاي اجرايي و الزامات تد وين اليحه بود جه سال ۹۷ شورا د يگر 
د ستور جلسه شوراي شهر تهران بود . هفته گذشته كليات اين طرح د ر صحن شورا به 
تصويب رس��يد  و قرار شد  د رباره جزييات آن اعضا نظرات و پيشنهاد ات خود  را مطرح 
كنند  تا د ر جلسه اين هفته به راي گذاشته شود  اما با توجه به عد م ارائه پيشنهاد هاي 
كتبي از سوي اعضا و نيز طرح چند  پيشنهاد  به شكل شفاهي د ر جلسه شورا محسن 
هاشمي، رييس شورا پيشنهاد  د اد  با توجه به افزايش پيشنهاد ات اعضاي شوراي شهر 
تهران و با توجه به نزد يك ش��د ن زمان پايان جلسه اين طرح مجد د ا براي كميسيون 
تخصصي برنامه و بود جه ارجاع د اد ه ش��ود  و اعضايي كه نظرات و پيشنهاد اتي د ارند  با 

مراجعه به اين كميسيون نظرات خود  را مطرح كنند . 
وي تصريح كرد : اعضايي كه پيشنهاد  د ارند  تا قبل از جلسه بعد ي نظرات خود  را با 
مراجعه به كميسيون اعالم كنند  و چنانچه د ر كميسيون مربوطه نظرشان محقق نشد  
قاعد تا د ر جلسه بعد ي و د ر صحن علني پيشنهاد ات بررسي خواهد  شد . از اين رو  با رأي 
اعضاي شوراي شهر تهران طرح سياست هاي اجرايي و الزامات تد وين اليحه بود جه ۹۷ 
شهرد اري تهران براي بررسي نظرات و پيشنهاد ات مجد د ا به كميسيون برنامه و بود جه 

شوراي شهر تهران ارجاع د اد ه شد  تا د ر جلسه بعد ي مجد د ا د ر صحن علني مورد  بررسي 
قرار بگيرد . همچنين د ر اين جلسه زهرا صد راعظم نوري، رييس كميسيون سالمت و 
محيط زيست شوراي شهر د ر زمان بررسي طرح سياست هاي اجرايي و اقد امات تد وين 
اليحه بود جه ۹۷ شهرد اري تهران د ر چند  نوبت از هيات رييسه د رخواست وقت كرد  اما 
ظاهرا و براساس گفته هاي وي، هيات رييسه زماني را براي صحبت وي ارائه نكرد ه بود . 
وي د ر واكنش به مد يريت جلسه شوراي شهر تهران و عد م وقت د هي به وي خطاب به 
محسن هاشمي بيان كرد : اينگونه نمي شود  كه برخي ها 5 د قيقه بيشتر صحبت كنند  
و وقتي به بند ه مي رسد  وقتي براي من لحاظ نشود . صد راعظم نوري با تاكيد  بر اينكه 
د ر چند ين نوبت از هيات رييسه د رخواست وقت كرد ه است و هيات رييسه اعتنايي به 
وي ند اشته است، گفت: از اين پس بند ه صحبتي نمي كنم و مطالب خود  را به صورت 
كتبي د ر اختيار هيات رييسه قرار مي د هم. رييس كميسيون سالمت و محيط زيست 
شوراي شهر تهران كه نسبت به مد يريت جلسه انتقاد  شد يد ي د اشت د ر اد امه از بيان 
صحبت هاي خود  منصرف و از هيات رييسه شوراي شهر خواست تا نسبت به وقت د هي 

اعضا به صورت عاد النه عمل كنند . 
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مقاومسازيدوسومپلهايمحورريليجنوب
مع��اون فني و زيربناي��ي راه آهن جمهوري 
اس��المي ايران گفت: تاكنون ۲هزار و ۷۰۳ پل 
يعني د و س��وم پل هاي موجود  د ر محور جنوب 

مقاوم سازي شد ه است. 
ب��ه گ��زارش پاي��گاه خب��ري وزارت راه و 
شهرس��ازي، مازيار يزد اني افزود : س��طح عرشه 
مقاوم سازي شد ه اين مسير به بيش از ۸۳ هزار 
و ۳۹۹مترمربع رس��يد ه و مقاوم سازي يك سوم 
پل هاي باقيماند ه هم د ر د س��تور كار است تا با 
اين كار سرعت سير قطار ها د ر اين محور پرترد د  
افزايش يابد . او افزود : د ر مجموع د ر محور جنوب 
تاكنون يك هزار ۳۶۱كيلومتر از اين مسير ريلي 
مقاوم سازي شد ه و مقاوم سازي بقيه مسير هم د ر 

د ست اقد ام است. 
يزد ان��ي با اش��اره به اهميت مح��ور جنوب 
براي ت��رد د  قطار هاي باري و مس��افري تصريح 
كرد : مح��ور ريلي جنوب يك��ي از قد يمي ترين 
مس��ير هاي ريلي كشور اس��ت و مقاوم سازي و 
بهسازي اين مسير به عنوان يكي از اولويت هاي 
شركت راه آهن د ر د ستوركار قرار گرفته و پس از 
اتمام مقاوم سازي پل هاي اين مسير، مقاوم سازي 

تونل ها هم آغاز مي شود . 
معاون فني و زيربنايي راه آهن با بيان اينكه 
د ر توسعه شبكه ريلي كشور نيازي به استفاد ه از 
شركت هاي خارجي ند اريم، گفت: با ايجاد  ارتباط 
بيش��تر بين بخش هاي مختلف حمل و نقل و با 
توسعه ظرفيت شبكه د ر محور هاي مهم، كاهش 
زمان سفر و هزينه ها از مهم ترين اولويت هاي راه 
آهن د ر جابه جايي بار و مس��افر است تا با ايجاد  

بعد ي)TOD( ش��رايط  ايس��تگاه هاي چند ي 
مناس��ب براي استفاد ه بيشتر از اين شبكه براي 
هموطنان فراهم ش��ود . او با اشاره به مزيت هاي 
توسعه شبكه ريلي و افزايش سهم جابه جايي بار 
و مسافر توس��ط قطار بيان كرد : مصرف كنوني 
گازوييل د ر بخش حمل و نقل كش��ور س��االنه 
حد ود  ۲۰ميليارد  ليتر اس��ت و اگر اين توس��ط 
ش��بكه ريلي انجام ش��ود  تنها با ۳ميليارد  ليتر 
گازويي��ل مصرفي مي توان خد مت رس��اني كرد . 
يزد ان��ي گفت: كاه��ش ۱۷ميلي��ارد  ليتري د ر 
مصرف سوخت، س��االنه بيش از ۹ميليارد  د الر 
صرفه جوي��ي ارزي براي كش��ور د ارد . نزد يك به 
۳۰۰كيلومتر از محور ريل��ي جنوب د ر منطقه 
زاگرس قرار د ارد  و اين مسير كوهستاني، خشن 
و س��خت به ش��مار مي رود  ك��ه د اراي پل ها و 
تونل هاي متعد د  است و فرسود گي مسير ضمن 
كاهش سرعت حركت قطارها مي تواند  منجر به 

بروز حواد ث ريلي د ر اين منطقه شود . 
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صنعت، معدن و جتارت14
 ضرورت شناخت و بررسي 

فناوري هاي روز جهاني
ايرنا  معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: الزمه 
طراحي و تدوين برنامه هاي توس��عه يي كشور، شناخت و 
بررس��ي فناوري روز جهاني است. منصور معظمي افزود: 
ظرفيت جهاني جديد ايجاد ش��ده در س��ال 2016 براي 
توليد انرژي الكتريكي حدود 260گيگا وات بود كه بيش 
از 53 درص��د آن ب��ه انرژي ه��اي تجديدپذير اختصاص 
يافت كه ركورد جديدي براي اين نوع فناوري هاي توليد 
 انرژي به حساب مي آيد. او ادامه داد: در سال 2016 براي

نخس��تين بار ظرفيت هاي جديد انرژي خورشيدي از هر 
فناوري ديگر باالتر رفت و پس از آن به ترتيب نيروگاه هاي 
ب��ادي، زغال س��نگ، گاز، آبي، اتمي و زيس��ت توده قرار 
گرفتند. معظمي با اش��اره به افزايش رشد فروش جهاني 
خودروهاي برقي و هيبريدي برقي در سال 2015 اضافه 
كرد: قيمت باتري و تنوع مدل ها به همراه زيرساخت هاي 
شارژ  از موانع و چالش هاي اصلي بازار جهاني خودروهاي 
الكتريكي به شمار مي آيد. او ادامه داد: پيش بيني مي شود، 
خودروهاي برقي درحال تردد در جهان در سال 2020 به 
يك ميليون و 700هزار تا 7ميلي��ون و 400هزار خودرو 
برسد كه تفاوت در دامنه پيش بيني ها به واسطه تفاوت در 

فرضيات مراجع پژوهشي و آماري است.
 

  وزارت نفت
مقصر تاخير در استانداردها

ايسنا   برنامه ارتقاي استاندارد آاليندگي خودروهاي 
داخلي با تاخير درحال اجراست اما خودروسازان و وزارت 
نفت هيچ كدام مس��ووليت عقب بودن از استانداردهاي 
جهان��ي را قبول نكرده و تنها يكديگر را متهم مي كنند. 
موضوع ارتقاي استاندارد آاليندگي خودروهاي سبك و 
س��نگين توليد داخل به س��طح يورو 4 در اواخر دولت 
دهم م��ورد توجه قرار گرفت و برنام��ه زمان بندي براي 
اين موضوع تدوين ش��د اما خودروسازان در موعد مقرر 
اس��تاندارد آاليندگ��ي محصوالت خود را ارتق��ا نداده و 
تقصي��ر را ب��ه گ��ردن وزارت نفت انداختن��د كه توزيع 
سراس��ري س��وخت يورو 4 را آغاز نكرده اس��ت. با روي 
كار آم��دن دول��ت تدبير و اميد اين موض��وع مجددا در 
دس��توركار قرار گرفته و مقرر ش��د از ابتداي ش��هريور 
ماه 13۹3 اس��تاندارد آاليندگي تمام خودروهاي سبك 
توليد داخل)ش��امل سواري و وانت( به يورو 4 ارتقا يابد. 
خودروس��ازان اگرچه در اين موعد برخ��ي خودروهاي 
ب��ه روز خود مانند تندر ۹0 را به يورو 4 ارتقا دادند اما 6 
ماهي طول كشيد تا همه خودروهاي سبك توليد داخل 
به اس��تاندارد آاليندگي يورو 4 ارتقا يابند و س��رانجام از 
ابتداي سال 13۹4 تمام خودروهاي سبك به استاندارد 
يورو 4 تجهيز ش��دند. عقب ب��ودن صنعت خودرو ايران 
از اس��تانداردهاي جهاني در زمينه استاندارد آاليندگي 
خودروها درحالي اس��ت كه خودروس��ازان مسبب اين 
وضعيت را وزارت نفت مي دانند كه از توزيع سراس��ري 
س��وخت مناس��ب براي ارتق��اي اس��تاندارد آاليندگي 
خودروها خودداري كرده است. در اين زمينه دبير انجمن 
 خودروس��ازان ايران مي گويد: طب��ق مصوبه دولت دهم

6 ماه قبل از موعد ارتقاي استاندارد آاليندگي خودروهاي 
داخلي ب��ه ي��ورو 4 وزارت نفت بايد س��وخت بنزين و 
گازوييل يورو 4 را به طور سراسري توزيع مي كرد كه اين 
اتفاق نيفتاد به همين دليل خودروسازان نيز در ارتقاي 
استاندارد تاخير داشتند. احمد نعمت بخش با بيان اينكه 
درحال حاضر هنوز بنزين و گازوييل يورو 4 به طور كامل 
و سراس��ري در كشور توزيع نمي شود، اظهار مي كند: به 
عنوان مثال در گازوييل يورو 4 ميزان سولفور بايد كمتر 
از PPM 50 باش��د اما درحال حاضر در مواردي ميزان 
سولفور گازوييل به 50 هزار PPM نيز مي رسد كه باعث 

تخريب موتور خودرو و فيلتر آن مي شود. 

 رشد توليدات زنجيره فوالد
ايسنا   آمار به دست آمده از توليدكننده هاي بزرگ 
معدني در 7ماه امس��ال نش��ان مي دهد ك��ه مجموعه 
توليدات زنجيره فوالد با رش��د همراه ب��وده و در عوض 
آلومينيوم كاهش خفيف و مس كاهش 30درصدي توليد 
را تجربه كردند. آمار اعالم ش��ده از سوي توليدكننده ها 
و ش��ركت هاي بزرگ معدني نش��ان مي دهد كه توليد 
محصول كنسانتره سنگ آهن در مجموع از ابتداي سال 
جاري 21ميليون و ۸۸0 هزار تن بوده كه نسبت به سال 
قبل 1۹درصد رشد را نشان مي دهد. در اين مدت توليد 
گندله، آهن اسفنجي، فوالد خام و محصوالت فوالدي نيز 
با رشد همراه شدند. همچنين براساس همين اطالعات 
ش��ركت معدني و صنعتي گل گهر با مجم��وع توليد ۸ 
ميليون و 30هزار تن، شركت صنعتي و معدني چادرملو 
با 4ميليون و۹20هزار تن، ش��ركت سنگ آهن مركزي 
با توليد 2ميليون و ۸60 هزار تن، ش��ركت س��نگ آهن 
گهر زمين با 2ميليون و470هزار تن، رده بندي مي شوند. 

اخبار

يك اقتصاددان در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران هشدار داد 

جنگ رقابتي بنگاه ها 
شافعي: »رانت و فساد« مخل اجراي قانون بهبود مستمر كسب و كار است 

تعادل  
»پديده فساد اقتصادي در ايران« طي روزهاي اخير 
به يك محور مهم در سخنراني متوليان بخش دولتي و 
خصوصي تبديل شده است. به طوري كه پارلمان بخش 
خصوصي، در نشست روز گذشته خود، گسترش فساد 
در اقتص��اد ايران را مورد ارزيابي قرار داد و س��عي آنها 
ب��ر اين بود ت��ا براي برون رفت از اي��ن وضعيت بغرنج 
اقتصادي يك نس��خه راهگش��ا ارائه دهند. از طرفي، 
صاحب نظ��ران بر اين باورند كه فس��اد اقتصادي يكي 
از زمينه هايي اس��ت كه كاهش شاخص هاي مولفه يي 
كس��ب و كار در ايران را موجب ش��ده است. از اين رو 
ب��ه گفته آنه��ا، راه مبارزه با اين پديده ش��وم، »ايجاد 
بانك هاي جامع اطالعاتي و سيستم هاي قوي و كارآمد 
نظارتي« اس��ت كه بايد مورد توجه نهادهاي مسوول 
قرار گيرد. البته برخي فعاالن اقتصادي در نشست روز 
گذشته هيات نمايندگان اتاق ايران، بخش خصوصي 
را متهم رديف اول كم كاري در زمينه مبارزه با فس��اد 
معرف��ي كردند. اما رييس پارلمان بخش خصوصي در 
پاسخ به اين انتقاد اعضا عنوان كرد كه بخش خصوصي 
متولي مبارزه با فس��اد اقتصادي نيس��ت، اما مي تواند 
راهكار دهد؛ چراكه بيش��ترين صدم��ه را از اين ناحيه 
متحمل ش��ده اس��ت. غالمحسين ش��افعي در بخش 
ديگري از صحبت ه��اي خود، توس��عه نيافتگي امروز 
اي��ران را حاصل عدم به كارگيري صحيح در تخصيص 
منابع و ايجاد فضاي سالم به دور از رانت و فساد براي 
ظه��ور كارآفرينان در عرصه ه��اي مختلف به خصوص 
بخش مولد كش��ور دانست. يكي از پيشنهاداتي كه از 
س��وي بخش خصوصي مطرح شد، راه اندازي سايت و 
كميته مبارزه با فساد توس��ط اتاق ايران بود. از سوي 
ديگر، سيدمهدي بركچيان اقتصاددان كه روز گذشته 
ميهمان فعاالن بخش خصوصي بود، وضعيت اقتصاد 
ايران تا سال 1400 را به تصوير كشيد و در عين حال 
هشدار داد كه به زودي در بسياري از صنايع كشور كه 
محصول متعارف توليد مي كردند، رشد پايين را تجربه 
خواهند كرد و رش��د تقاضا كند بوده و ش��ركت ها به 
س��مت جنگ رقابتي مي روند. اين اقتصاددان در عين 
حال مثلث توليد را تابعي از سه ضلع مهم »بهره وري، 

سرمايه و نيروي كار« معرفي كرد. 

 پشت صحنه توسعه نيافتگي ايران
فس��اد اداري از پديده هايي اس��ت كه نمود آن در 
بخش دولتي و بخش خصوصي ايران نيز قابل مشاهده 
اس��ت. بنابر تحقيق��ات بين المللي انجام ش��ده، نظام 
اداري ايران از فس��اد رنج مي ب��رد و طبق گزارش هاي 
سازمان شفافيت بين الملل، ايران طي سال هاي 2011 
ت��ا 2015 از اين لح��اظ صعود و نزول ه��اي متفاوتي 
 در رتبه تجربه كرده اس��ت؛ به طوري كه با امتيازهاي

 25 ت��ا 2۸، از رتب��ه 127 به 130 تنزل يافته اس��ت. 
ارزيابي ها نشان مي دهد داليل فساد در بين كشورهاي 
مختلف، متفاوت است و مي تواند نشأت گرفته از عوامل 
مختلفي باش��د. بانك جهاني نيز در بررسي هاي خود 
مطرح مي كند كه فس��اد اداري نتيجه سياس��ت هاي 
ضعيف اقتصادي، سطح پايين آموزش، توسعه نيافتگي 
جامعه و پاس��خگويي ضعيف نهادهاي دولتي اس��ت. 

حال اين پرسش مطرح است كه براي ريشه كن كردن 
مساله فساد در اقتصاد ايران چه اقداماتي بايد از سوي 

دولتمردان و متوليان امر صورت پذيرد؟
براي پاسخ به اين سوال بخش خصوصي روز گذشته 
در نشس��ت اخير خود بروز اين پديده در اقتصاد ايران 
را مورد واكاوي قرار دادند. در همين راس��تا محمدعلي 
ابويي مهريزي يكي از اعض��اي هيات نمايندگان اتاق 
ايران با تاكيد بر ضرورت تشكيل كميته مبارزه با فساد 
گفت: سال هاس��ت از توليد مي گوييم اما ديگر خسته 
شديم چون اتاق براي ما هيچ كاري نكرد. باوجود اينكه 
40 سال از انقالب گذشته اما همچنان فساد در ادارات 
كش��ور وجود دارد و اتاق ايران در زمينه مبارزه با فساد 

گامي برنداشته است. 
غالمحسين شافعي در پاسخ به سوال يكي از اعضاي 
هيات نمايندگان مبني بر اينكه چرا اتاق ايران با فساد 
مبارزه نمي كند، گفت: اتاق روي موضوع فساد و مبارزه 
با آن حساس��يت وي      ژه يي دارد ولي ممكن است نتيجه 

كار را به بهترين شكل مشاهده نكنيم. 
ريي��س اتاق ايران تصريح كرد: در ش��رايط كنوني، 
مي توان اقتصاد ايران را به غريقي تشبيه كرد كه تالش 
دارد خ��ود را روي آب نگ��ه دارد اما اين كار با تكيه بر 

اقتصاد مقاومتي ميسر خواهد شد. 
به گفته شافعي، سوال از جامعه دولتي و خصوصي 
اين اس��ت كه امروز در چه بخش هايي از جامعه دچار 
بحران هستيم پس بايد قبل از هرگونه راهكار در كشور 
ش��ناخت و درك س��ريع از روند شكل گيري بحران ها 
داش��ته باش��يم. پس اگر روند به درستي درك نشود، 
نمي توان راهكار صحيح ارائه داد و حتي ممكن اس��ت 

راهكارهاي نامناسب منجر به تشديد بحران شود. 
وي ب��ا بيان اينكه كش��ور با كمب��ود منابع مواجه 
نيست، اظهار كرد: به دليل نگاه انفرادي و غيرريشه يي 
به مش��كالت روند آنها را به طور دقي��ق درك نكرده و 
راهكار مناس��ب و دقيقي ارائه نش��ده و ام��روز به واقع 
نمي توان توسعه يافتگي كشور را به روند كمبود منابع 
دانست بلكه عدم تخصيص صحيح منابع به دور از رانت 

و فساد بوده است. 
به گفت��ه او، نبود برنامه و ع��دم تخصيص صحيح 
منابع منجر به اين ش��ده كه مشكل اقتصاد ظهور كند 
و با اقدامات وصله و پينه يي نمي توان مشكالت را حل 
كرد و منابع را به هدر داد. متاس��فانه پول را در جايي 
خرج مي كنيم كه عايدي براي اقتصاد ندارد. شافعي با 
بيان اينكه رش��د و توسعه پايدار ناشي از تزريق صرف 
پول نيس��ت، بلكه انباشت سرمايه را مي خواهد، افزود: 
اگرچه بازدهي پايين و نبود بهره وري مشكل ساز شده 
و زمينه س��از رانت خواري مي ش��ود كه مانع از عملكرد 
مثبت مي ش��ود. رييس ات��اق ايران ادام��ه داد: بخش 
خصوصي اكن��ون قادر ب��ه دفاع از خود نيس��ت مگر 
اينك��ه بخش عمومي، بخش خصوص��ي را رقيب خود 
نداند؛ اگرچه اكنون همچنان در اقتصاد ايران به بخش 
خصوصي به عنوان يك اصل نگريسته نمي شود و بخشي 
كه مناسبات دولتي دارد و امتيازگيري مي كند، بخش 
خصوصي را ضايعه ناهنجار مي داند. او با اشاره به اينكه 
بدون ش��ك مسير توسعه اقتصادي از بخش خصوصي 
مي گذرد و اما همچنان در مراكز تصميم گيري، بخش 

خصوصي گاهي فقط يك ي��ا دو راي دارد، اظهار كرد: 
همچن��ان اعتقاد به بخش هاي مولد وجود ندارد و  بايد 
دس��ت دولت جلوي م��ردم دراز باش��د و اگرچه طي 
4.5س��ال گذشته از رييس جمهور درخواست شده كه 
جلسات بي واسطه با وي از سوي بخش خصوصي برگزار 
ش��ود، اما هنوز محقق نشده اس��ت. بايد توهم را كنار 
گذاش��ت و اين واقعيت را پذيرفت كه س��هم ايران در 
اقتصاد جهان بس��يار پايين است و راه برون رفت از اين 
وضعيت روي ما بسته نيس��ت. او گفت: اگرچه بخش 
خصوصي بايد در تمام بخش هاي تصميم گيري حضور 
داشته باشد ولي هنوز ش��اهد اين موضوع نيستيم در 

حالي كه بخش خصوصي جزئي از حاكميت است. 
 شافعي براي برون رفت اقتصاد كشور از اين وضعيت

 5 پيشنهاد را مطرح كرد: 1- با وجود اينكه قانون بخش 
خصوصي را رسميت داده، نمايندگان بخش خصوصي 
در هر يك از قوا براي تصميمات حضور داش��ته باشند. 
اگر همه حوزه ها را حاكميتي بدانيم و مشاركت بخش 
خصوص��ي را در آنها ناصواب تلق��ي كنيم، نتيجه چه 
خواهد بود؟ 2- دغدغه اصلي و اولويت متوليان صنعت 
كشور تمركز بر ايجاد صنايع باشد. بزرگ ترين مشكل 
ما عقب ماندگي در تكنولوژي هاي توليدي است. مصرف 
ب��االي انرژي و به��ره وري پايين واحده��اي توليدي و 
قيمت تمام شده باال از چالش هاي امروز است. از طرف 
ديگ��ر توليد كاالهايي كه به زودي توليد آنها منس��وخ 
مي شود، جزو دغدغه هاي اصلي است. 3-  برنامه توسعه 
اقتص��اد با تمركز بر چند بخش مش��خص آغاز ش��ود. 
نحوه انتخاب اين بخش ها به گونه يي باشد كه بيشترين 
اشتغال مستقيم و غيرمس��تقيم، بيشترين اثرگذاري 
پس��ين و پيشين و بيشترين تحرك در سرمايه گذاري 
در زنجيره هاي بعدي را ايجاد كند. همچنين بخش هاي 
انتخاب ش��ده بايد بيش��ترين امكان بازتوزيع منابع در 
اقتصاد را ميس��ر كنند. 4- مفهوم رقابت به طور كامال 
مش��خص و غيرقابل تفس��ير و تعبير، تعيين شود. 5- 
اكنون كه فرصتي براي كش��ور ايجاد شده، الزم است 
مردم از اين واقعيت نيز آگاه باش��ند كه به دور از اغراق 
وضعيت اقتصاد كشور چگونه است. مبالغه گويي مخرب 
ممكن است سياس��ت هاي كالن اقتصادي كشور را به 
بيراهه بكش��اند پ��س بايد به واقعيت ه��اي موجود در 

اقتصاد كشور واقف شد و چاره يي انديشيد. 

 حال اقتصاد ايران خوب نيست!
ازسوي ديگر سيدمهدي بركچيان اقتصاددان كه در 
جمع اعضاي هيات نمايندگان حضور يافته بود، به ارائه 
تحليل هايي از نرخ رش��د اقتصادي و چشم انداز آينده 

اقتصاد ايران پرداخت. 
اي��ن اقتصاددان با بي��ان اينك��ه در بهترين حالت 
رش��د اقتصادي اي��ران از ۹6 تا 1400 بيش از 3درصد 

نمي شود، گفت: حال اقتصاد ايران خوب نيست. 
به گفت��ه او، نيروي كار گلوگاه رش��د اقتصاد ايران 
نيس��ت؛ در حالي ك��ه نگران كننده ترين عنصر در دنيا 
همين نيروي كار اس��ت اما در ايران س��رمايه اس��ت. 
بركچي��ان افزود: جمع س��رمايه گذاري در س��ال هاي 
مختلف است كه موجودي سرمايه را مي سازد؛ اين در 
حالي است كه اقتصاد ايران نرخ رشد موجودي سرمايه 

پرنوس��اني داش��ته و س��ال هاي 70 تا ۹0، رشد توليد 
حدود رش��د موجودي س��رمايه حركت كرده درحالي 
كه متوسط ساالنه موجودي سرمايه 3.۸درصد و رشد 
توليد 3.۹درصد بوده است؛ پس بعيد است در 4 سال 

آينده رشد اقتصادي و بهره وري تغيير خاصي كند. 
بركچيان تصريح كرد: از س��ال ۹0 با شدت بيشتر، 
رش��د موجودي س��رمايه ايران كاهش يافته و به صفر 
رسيده، پس رشد توليد نيز كاهش مي يابد و در دوري 
گرفتار مي ش��ويم كه خروج از آن نياز به جراحي دارد؛ 

پس در سطح پاييني از اقتصاد گرفتار خواهيم شد. 
به گفته او، آنچه هر س��ال به سرمايه كشور اضافه 
مي ش��ود، زياد نيس��ت. به اين معنا كه در 5 سال اول 
دهه ۹0، رش��د س��رمايه گذاري با اف��ت ۹.5درصدي 
 مواج��ه بوده اس��ت، در حال��ي كه در س��ال هاي اول 
دهه ۸0، 10درصد بوده اس��ت. اين اقتصاددان با بيان 
اينكه ما در اقتصاد با پديده يي مواجه هس��تيم كه در 
برخي بازارها تقاضا كامال اشباع شده و صنايع ظرفيت 
مازاد دارند، گفت: اين در حالي اس��ت كه رشد فروش 
بنگاه هاي صنعتي و معدني بورسي كاهش يافته است، 
در حال��ي كه با برجام محدوديت ها برداش��ته ش��ده و 
تحرك در بنگاه ها ايجاد ش��د و فروش بنگاه ها در پاييز 
۹5 رشد 23درصدي نسبت به پاييز ۹4 را تجربه كرد 

پس در سال جاري اين رشد را نداريم. 
وي گفت: به زودي در بس��ياري از صنايع كشور كه 
محصول متعارف توليد مي كردند، رشد پايين را تجربه 
خواهن��د كرد و رش��د تقاضا كند بوده و ش��ركت ها به 
سمت جنگ رقابتي مي روند. وي يادآور شد: بودجه نيز 
اكنون تراز نيست و دولت ياد گرفته خيلي از بدهي هاي 
خود را خارج بودجه لحاظ كند و البته س��هم دولت از 
درآمد نفت كاهش يافته است؛ پس اگر قيمت نفت تا 
1400، حدود 60 تا 50دالر باش��د و در اصالح قيمت 
دالر و ماليات اقدام نش��ود، دولت مش��كالت سال هاي 
قبل را با خود همراه خواهد داشت. امروز با انتشار اوراق 
جديد بده��ي را مي پردازد و بنابراين در س��ال 1400 
بدهي انباشته مي شود. اين اقتصاددان در بخش ديگري 
از صحبت هاي خود با اشاره به اينكه اقتصاد در شرايطي 
ق��رار گرفت��ه كه مازاد زي��ادي ايج��اد نمي كند كه به 
سرمايه گذاري تبديل شود، گفت: از اين رو، براي ايجاد 
رشدهاي باال اين منابع بايد از جاي ديگري تامين شود. 
بركچيان ادامه داد: همچنين در دهه هاي گذش��ته 
بخ��ش مهم��ي از س��رمايه گذاري از م��ازاد حاصل از 
صادرات نفتي انجام مي ش��ده اس��ت. باتوجه به اينكه 
عم��ده موسس��ات بين الملل��ي قيمت نف��ت را براي 
سال هاي آينده زير 70 دالر پيش بيني مي كنند، انتظار 

رشد قابل توجهي در صادرات نفت نمي رود. به گفته اين 
مدرس اقتصاد، 20 سال قبل اندازه اقتصاد ما كوچك تر 
بود اما هر چه مي گذرد بزرگ تر مي ش��ود و هزينه هاي 
دولت بيشتر مي ش��ود. بركچيان همچنين با اشاره به 
مواضع رييس جمهور فعلي امريكا گفت: با سركار آمدن 
ترامپ نااطميناني نس��بت به شرايط اقتصاد جهاني و 
برجام شدت گرفته و اين موضوع هم بايد درنظر گرفته 

شود. 

 نكات منفي طرح بانكداري ايران
رييس كميس��يون بازار پول و س��رمايه اتاق ايران 
س��خنران بعدي نشست آبان ماه هيات نمايندگان اتاق 
ايران بود و مواردي را پيرامون طرح نظام بانكداري ايران 
عنوان كرد. كوروش پرويزيان گفت: در س��ال ۹4 طرح 
بانكداري ايران به مجلس رفت اما هيچ ردي از نظرات 
اتاق ايران و تهران در آن طرح ديده نشد. او چند نكته 
منفي اين طرح را بيان كرد. به گفته پرويزيان، شوراي 
پول و اعتب��ار در قانون فعلي جايگاهي فرا قوه يي دارد 
كه با حض��ور نمايندگان تمام بخش ه��اي تاثيرگذار، 

سياست هاي پولي كشور را تبيين مي كند.
 باالترين تصميم گير در بانك مركزي، هيات عامل 
بانك اس��ت كه اعضاي هيات عام��ل با تفويض اختيار 
ريي��س كل بانك به اداره امور بان��ك مي پردازند اما در 
ط��رح فعلي در مجلس هيات عالي كه رييس كل بانك 
مرك��زي، رييس آن اس��ت باالترين مرجع محس��وب 
مي شود. در اين س��اختار، بخش نظارت بانك مركزي 
به  نوعي مس��تقل شده و تحت عنوان »سازمان تنظيم 
مق��ررات و نظارت بر موسس��ات اعتباري« پيش بيني 
 شده اس��ت. او ادامه داد: هيات عالي بانك مركزي هم 
از اركان اين س��ازمان اس��ت. در اصل مركز فرماندهي 
نظام بانكي، سياس��ت گذار، اداره كنن��ده بانك مركزي 
و مرك��ز پژوهش و تحقيق كلي��ه مباحث حوزه پول و 
بانك در كش��ور بوده و در مقام ارائه دهنده مش��اوره به 
رييس جمهور و مجلس شوراي اسالمي است. اين هيات 
دو ن��وع عض��و اجرايي و غير اجراي��ي دارد كه اتاق در 
اين هيات عالي عضو نيست و بايد حضور داشته باشد. 
معاون تشكل هاي اتاق ايران نيز در اين نشست گفت: 
تشكل هاي اقتصادي زيرمجموعه اتاق ايران رتبه بندي 
ش��ده اند كه اين رتبه بندي به دور از سياس��ي كاري و 
با اطالعات تش��كل ها و راس��تي آزمايي آن انجام شده 
ك��ه معيارهاي متفاوت��ي هم دارند. نادر س��يف افزود: 
 در مدل هاي بين المللي براي ي��ك رتبه بندي 500 تا 
600 شاخص درنظر گرفته مي شود كه البته بومي سازي 

براي رتبه بندي تشكل هاي ايراني صورت گرفته است.

شعبه پنجم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ايالم
متن آگهي احضار متهم )مربوط به دادسرا و نيز دادگاه در فرض عدم وجود كيفرخواست(

در پرونده كالسه ۹60۹۹۸۸426500162 اين شعبه متهم به نام محمدامين رضاقلي به شماره ملي 00634۸۹015 متهم است 
كالهبرداري اينترنتي و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 1۹5/000/000 حسب شكايت ايوب يعقوبي. با عنايت به مجهول المكان 
بودن متهم و در اجراي مقررات ماده 174 قانون آيين  دادسري كيفري به نامبرده ابالغ مي گردد تا در موعد مقرر )يكماه از تاريخ 
نشر آگهي( جهت دفاع از اتهام انتسابي در اين شعبه حاضر گردد. و قانونا نيز مي توانند يك نفر وكيل به همراه داشته باشند بديهي 

است در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، موجب اتخاذ تصميم قانوني خواهد بود.
بازپرس شعبه پنجم بازپرسي دادسراي عمومي ايالم- روشني

شعبه پنجم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ايالم
متن آگهي احضار متهم )مربوط به دادسرا و نيز دادگاه در فرض عدم وجود كيفرخواست(

در پرونده كالس��ه ۹60۹۹۸۸426500152 اين ش��عبه متهم سيدحس��ن ولي نژاد سنگدهي فرزند سيدطاهر به نام متهم است 
كالهبرداري اينترنتي به مبلغ يكصدهزارتومان حس��ب شكايت بهروز ميري. با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و در اجراي 
مقررات ماده 174 قانون آيين  دادسري كيفري به نامبرده ابالغ مي گردد تا در موعد مقرر )يكماه از تاريخ نشر آگهي( جهت دفاع 
از اتهام انتسابي در اين شعبه حاضر گردد. و قانونا نيز مي توانند يك نفر وكيل به همراه داشته باشند بديهي است در صورت عدم 

حضور بدون عذر موجه، موجب اتخاذ تصميم قانوني خواهد بود.
بازپرس شعبه پنجم بازپرسي دادسراي عمومي ايالم- روشني

 شعبه ششم دادياري دادسراي عمومي و انقالب ايالم مستقر در دادگاه انقالب

آگهي احضار متهم
بدينوسيله به آقاي قدرت اله مرادنيا فرزند عليرضا آدرس ايالم فعال مجهول المكان به اتهام غيبت از زندان به تجويز ماده 174 قانون 
آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري ابالغ مي شود كه ظرف مهلت يك ماه پس از انتشار آگهي در دادسراي 
شهرستان ايالم حاضر شود در صورت عدم حضور در اين دادسرا راسا به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود؛ 

اين آگهي يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار منتشر مي گردد.
داديار شعبه ششم دادسراي عمومي و انقالب شهرستان ايالم- بهروز جباري

شعبه پنجم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ايالم
در پرونده كالسه ۹50۹۹۸0۸40۹00335 شعبه )پنجم دادياري( متهم آگهي احضار متهم به نام مهدي زنگنه فرزند خدامراد به 
اتهام تهديد از طريق ارسال پيام كوتاه عليه آقاي محمد كريم نيا تحت تعقيب قرار گرفته است. با عنايت به مجهول المكان بودن 
متهم و در اجراي مقررات ماده 174 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي انقالب در امور كيفري مصوب سال 13۹2 به نامبرده 
ابالغ مي گردد تا در موعد مقرر )30 روز از تاريخ درج اين آگهي( جهت دفاع از اتهام انتسابي در اين شعبه حاضر گردد و طبق قانون 

مي تواند يك نفر وكيل همراه داشته باشد. بديهي است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگي غيابي بعمل خواهد آمد.
داديار شعبه پنجم دادسراي عمومي و انقالب ايالم- بهروز جباري

 شعبه 102 دادگاه كيفري دو شهرستان ايالم
دادگستري كل استان ايالم

 تصميم نهايي
پرون��ده كالس��ه ۹20۹۹۸0۸40۹0152۸ ش��عبه 102 دادگاه كيف��ري دو شهرس��تان اي��الم تصمي��م نهاي��ي ش��ماره 

۹40۹۹70۸42۸00752
شكات: 1. آقاي امير فتاح بيگي فرزند علي نجات 

2. آقاي طالب محمدي فرزند حسين با وكالت خانم مهين علي محمدي فرزند جوانمرد به نشاني ايالم ميدان شهداء ابتداي ربابه 
كمالي – روبروي درمانگاه شهداء

3. آقاي حسن محمدي فرزند حسين به نشاني ملكشاهي خ طالقاني ك ش ولدبيگي
4. آقاي كيهان فتح اللهي فرزند علي نجات به نشاني ايالم بلوار سيدالشهداء كوچه فتاح بيگي

متهمين: 1. آقاي مجتبي افشاري فرزند محمودي به نشاني 24متري وليعصر – ك ش فرج اهلل مطهري
2. آقاي علي محمد افشاري به نشاني ايالم 24متري وليعصر ك دكتربختياري

3. آقاي غالمرضا ناظري فرزند حسين به نشاني بلوار سيدالشهدا ك فرج اهلل متحدي
اتهام ها: 1. ايراد جرح عمدي با چاقو 2. ضرب و جرح عمدي 3. اخفاء ادله جرم

گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده، ختم رسيدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتي مبادرت به اصدار 
راي مي نمايد.
»رأي دادگاه«

درخصوص اتهام آقاي امير فتاح بيگي فرزند علي نجات، داير بر مباشرت در ايراد جرح عمدي با چاقو نسبت به شكات آقايان طالب و 
حسن هر دو محمدي و فرزندان حسين و با وكالت خانم مهين علي محمدي، موضوع كيفرخواست شماره ي ۹310430۸43۹00073 
مورخ 13۹3/01/26، دادگاه با عنايت به محتويات پرونده، شكايت شكات، گزارش مأمورين انتظامي، و تحقيقات صورت گرفته، نظريات 
پزش��كي قانوني در صفحات 20 ، 2۹ ، 5۸ و ۹5 پرونده، گواهي گواهان و متواري بودن متهم و عدم حضور وي در جلس��ه رسيدگي 
دادگاه جهت دفاع از خود و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهكاري نامبرده را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 1۹، 23، 
24 ، 134، 44۸، 44۹، 462، 4۸۸، 4۹2، 55۹، 70۹، 710، 711، 714 همگي از قانون مجازات اسالمي مصوب 13۹2 و ماده 614 
قانون مجازات اسالمي مصوب 1375 و تبصره ي آن و مواد 406، 427 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 13۹2، حكم به محكوميت 
متهم موصوف به: 1( پرداخت يك و نيم درصد ديه كامل بابت جراحت بخيه شده )متالحمه( قسمت تحتاني � خارجي ران راست كه 
به طور مطلوب بهبود يافته است در حق آقاي طالب محمدي و پرداخت: 1( يك سوم ديه كامل بابت جراحت نافذ و عمقي سمت چپ 
قفسه سينه كه به داخل فضاي قفسه سينه راه يافته و به همين علت تحت عمل جراحي باز كردن جدار قفسه سينه )توراكوتومي( و 
پريكارديوتومي و تعبيه لوله سينه اي در فضاي جنب چپ قرار گرفته كه به طور مطلوب بهبود يافته است- 2( مجموعاً هفت درصد ديه 
كامل بابت ارش كاهش استحكام جدار قفسه سينه متعاقب جراحي باز كردن جدار قفسه سينه )توراكوتومي( و تعبيه لوله سينه اي � 
3( دو درصد ديه كامل بابت ارش پريكارديوتومي در حق آقاي حسن محمدي كه مهلت پرداخت ديه يك سال قمري از زمان وقوع 
جنايت است صادر و اعالم و درخصوص جنبه عمومي بزه با توجه به اينكه ايراد جرح به شاكي طالب محمدي مشمول تبصره ي ماده ي 
614 قانون مذكور و ايراد جرح به شاكي حسن محمدي به جهت نقصان )كاهش استحكام جدار قفسه سينه( مشمول صدر ماده ي 
614 قانون مذكور و ايراد جرح به شاكي حسن محمدي به جهت نقصان )كاهش استحكام جدار قفسه سينه( مشمول صدر ماده ي 
614 قانون مزبور مي گردد لذا حكم به محكوميت نامبرده به :الف( مجازات تعزيري درجه پنج به تحمل پنج سال حبس تعزيري به 
اتهام ايراد جرح به حس��ن محمدي  � ب(مجازات تعزيري درجه ش��ش به تحمل يك سال حبس تعزيري به اتهام ايراد جرح به طالب 
محمدي كه در موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل 
اجراء شود، مجازات اشد بعدي اجراء مي گردد، صادر و اعالم مي نمايد. همچنين با توجه به اينكه اقدام نامبرده موجب اخالل در صيانت 
و امنيت جامعه گرديده و بيم تجري وي يا ديگران مي رود، دادگاه در جهت تكميل مجازات، حكم به محكوميت متهم به اقامت اجباري 
در شهرستان بافق در استان يزد به مدت دو سال و نيز انتشار حكم محكوميت قطعي در يكي از روزنامه هاي محلي در يك نوبت صادر و 
اعالم مي نمايد. رأي صادرشده غيابي و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ واقعي قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهي 
ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان ايالم است و درخصوص اتهام متهمان مجتبي و علي محمد هردو 
افشاري و فرزندان محمود، داير بر :الف( مجتبي افشاري ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به شكات آقايان كيهان فتاح بيگي و امير 
فتاح بيگي � ب( علي محمد افشاري ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به كيهان فتاح بيگي، دادگاه با بررسي محتويات پرونده، نظر به 
انكار شديد متهمان در مرحله اي تحقيقات مقدماتي و انكار متهم علي محمد افشاري در جلسه رسيدگي اين دادگاه و اينكه دليلي در 
جهت توجه اتهام به متهمان كه مقنع وجدان قضايي باشد در پرونده موجود نيست و از طرفي در اظهارات سروان روح اهلل محمودي 
در صفحه ي 51 پرونده آمده است كه امير فتاح بيگي در زماني كه براي دستگيري وي رفتند هيچگونه جراحتي نداشت، لذا به استناد 
ماده ي 265 و ماده ي 341 قانون آيين دادرس��ي كيفري قرار منع تعقيب نامبردگان را صادر و اعالم مي نمايد. قرار صادر ش��ده ظرف 

بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان ايالم است./
دادرس شعبه 102 دادگاه كيفري 2 ايالم / قاسم ابوپور بيشه

 رونوشت برابر با اصل اداريست. مدير دفتر شعبه 102 دادگاه كيفري 2 ايالم / قباديان

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران- منطقه زنجان در نظر دارد بهسازي ساختمان ها و محوطه انبار نفت شهيد تندگويان واقع در زنجان 
كيلومتر 12 جاده ترانزيت انبار نفت شهيد تندگويان زنجان را از طريق مناقصه عمومي به شرح ذيل به پيمانكاران واجد شرايط واگذار كند.

شرحعنوان

بهسازي ساختمان ها و محوطه انبار نفت شهيد تندگويانموضوع مناقصه و محل اجراي

4/537/125/703 )ريال(مبلغ برآورد حدودا

227/000/000 ريال به صورت ضمانتنامه بانكي يا واريزي به حساب جاري بانك ملت به شماره ۹2000251/۸1 به نام شركت ملي پخش با كد شناسه 11۹64773نوع تضمين

هفت روز از تاريخ انتش��ار آگهي در روزنامه مي باش��د )13۹6/0۸/27( ضمنا اس��ناد مناقصه و فرم اس��تعالم فقط با مراجعه حضوري به دبيرخانه منطقه پس از ثبت مش��خصات مناقصه گر از مهلت و نحوه دريافت اسناد
طريق كارت حافظه )فلش مموري و CD خواهد بود.

روز شنبه مورخه 13۹6/0۹/05 راس ساعت 10 صبح درمحل سالن كنفرانس شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران- منطقه زنجان. مستقر در ستاد برگزار خواهد شد.ساعت و تاريخ توضيح اسناد

تا تاريخ 13۹6/0۹/0۸ ساعت 16مهلت قبول پيشنهادها

تاريخ 13۹6/0۹/14 ساعت 10 صبح مناقصه گران با در دست داشتن معرفي نامه كتبي مجاز به شركت در جلسه بازگشايي مي باشند.ساعت و تاريخ بازگشايي پيشنهادها

زنجان، ميدان آزادي- خيابان نفت- شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه زنجان دبيرخانه كميسيون مناقصات منطقه زنجانمحل دريافت اسناد و قبول پيشنهادها

شرايط متقاضيان شركت در مناقصه 

1- داراي رتبه حداقل )5( ابنيه و احراز صالحيت و شركت در مناقصات از معاونت برنامه ريزي.
HSE 2- احراز امتياز قابل قبول )حداقل 60( براساس معيارهاي ارزيابي توانمندي بهداشتي، ايمني و زيست محيطي

3- احراز امتياز قابل قبول )حداقل 60( در ارزيابي كيفي
4- مستندات ارائه شده مي بايد اصل و يا برابر اصل باشند.

5- ارائه كداقتصادي- كد ثبت در پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور الزاميست.
6- گواهينامه صالحيت ايمني پيمانكاران از اداره كار

7- داشتن ظرفيت كاري.
۸- ارائه برنامه زمانبندي كلي اجراي كار ش��امل س��طوحي از فعاليت هاي پروژه كه در بخش خريد و اجرا تعريف مي ش��ود )حداقل تا س��طح 3 معادل )a-b-c( در قالب gantt chart به 

همراه مدارك فني ارائه نمايد.

توضيح:
1- محل بازگشايي پاكات به آدرس، زنجان- ميدان آزادي- خيابان نفت- شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه زنجان ميباشد.

2- در صورت هرگونه سوال، مناقصه گر مي تواند به شماره تلفن 3304۸521-024 تماس حاصل نمايند.
3- اسناد مناقصه و شرايط عمومي پيمان در دو سايت http//iets-mporg.ir و http//monaghese.old portal.niopde.ir قابل دسترس و مطالعه جهت آگاهي از شرايط قرارداد مي باشد.

4- پيشنهادهايي كه نام مناقصه گر در فرم تحويل اسناد قيد نشده باشد معتبر نبوده و ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5- حداقل پيشنهاد، جهت بازگشايي پاكات، سه مناقصه گر واجد شرايط مي باشد.

                 اصالحيه آگهي مناقصه عمومي شماره: 1396/3613

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه زنجان

شركت ملي پااليش و  پخش فرآورده اهي نفتي اريان

 

شركت ملي پخش فرآورده اهي نفتي اريان

 

 منطقه زنجان

نوبت دوم

انتشار نوبت اول : 96/08/13        انتشار نوبت دوم: 96/08/20

اقتصاد زيرزميني با اقتصاد رسمي چه مي كند؟

تبعات اقتصاد نهفته
ادامه از صفحه3 

از اي��ن رو بايد گفت كه اقتصاد زيرزميني س��بب 
كاهش درآمده��اي دولت و در نتيجه كاهش كيفيت 
و كميت خدمات عمومي ارائه ش��ده توس��ط دولت و 
افزايش فشار مالياتي بر ماليات دهندگان براي جبران 
درآمدهاي از دست رفته مي ش��ود. نرخ باالتر ماليات 
خود س��بب گرايش بيشتر به سمت بازار غيرقانوني و 

ايجاد يك تسلسل باطل مي شود. 

 بررسي اقتصاد زيرزميني در ايران
وجود تفاوت ميان آمارهاي درآمد و هزينه خانوارها، 
ميزان و ارزش پرونده هاي قاچاق كاال، عميق تر ش��دن 

فاصله طبقاتي، ناكارآمدي سياست هاي دولت و عواملي 
از اين دست در اقتصاد ايران، نشان دهنده وقوع بخشي 
از فعاليت هاي اقتصادي در بخش زيرزميني است. اغلب 
بررس��ي هاي انجام شده در ايران به اثرات منفي اقتصاد 
زيرزميني و نيز افزايشي بودن حجم آن صحه مي گذارند. 
بر اساس نخس��تين مطالعه تجربي صورت گرفته، 
اندازه اقتصاد زيرزميني در سال 1365 حدود ۸ درصد 
توليد ناخالص داخلي بوده اس��ت. پ��س از آن مطالعه 
ديگري نش��ان داد كه طي دوره 73-1357 براس��اس 
سري هاي زماني مختلف، حجم اقتصاد زيرزميني بين 
1۸تا 36درصد اقتصاد رس��مي در نوس��ان بوده است. 
طوالني ترين دوره بررس��ي ش��ده جه��ت اندازه گيري 

حجم اقتصاد زيرزميني در ايران، يك دوره 40س��اله از 
سال1353تا13۹2 را در بر مي گيرد. طبق اين بررسي، 
حج��م اقتصاد زيرزمين��ي از 7درصد تولي��د ناخالص 
داخلي در س��ال 1353 به 3۸.5درصد در سال 13۹2 
بالغ ش��ده اس��ت. پيش بيني ها نيز حاكي از ادامه روند 
افزايش��ي در دوره برنامه شش��م ۹۹- 13۹5 است. اما 
علت اصلي ايجاد اقتصاد زيرزميني با توجه به ش��رايط 
خاص حاكم بر اقتصاد ايران چيست؟ نگاهي به وضعيت 
نهادي در كش��ور گوياي آن است كه چارچوب نهادي 
موجود از كارآمدي الزم براي فعاالن اقتصادي برخوردار 
نيست و يكي از داليل گسترده شدن اقتصاد زيرزميني 
به نابساماني نهادي در كش��ور برمي گردد. يكي از اين 
گزارش ها، گزارش س��االنه رقابت پذيري اس��ت كه هر 
س��اله توس��ط مجمع جهاني اقتصاد منتشر مي شود و 
با بررس��ي ركن نهادها)به عنوان يكي از اركان شاخص 
رقابت پذي��ري( به بررس��ي وضعيت نهادي كش��ورها 
مي پ��ردازد. براس��اس آخري��ن گ��زارش رقابت پذيري 

در س��ال 1۸-2017 وضعي��ت نهادي اي��ران در ركن 
نهادها، نابس��امان ارزيابي شده اس��ت. شاخص ادراك 
فس��اد)CPI( كه درجه فساد موجود در ميان مقامات 
اداري و سياستمداران را نشان مي دهد و توسط سازمان 
شفافيت بين الملل براي كشورها محاسبه مي شود نيز 
همواره نمره ايران را نامناس��ب ارزيابي كرده است. در 
س��ال 2016 نمره ايران از 100)بهترين وضعيت( 2۹ 
ب��وده و از بين 176كش��ور رتبه 131را كس��ب كرده 
اس��ت. ش��اخص حقوق مالكي��ت بين الملل��ي هم كه 
توسط اتحاديه حقوق مالكيت تهيه مي شود و با تمركز 
بر محيط حقوقي و سياس��ي، حقوق مالكيت فيزيكي 
و حقوق مالكيت فكري، ميزان حمايت كش��ورها را از 
حقوق مالكيت بررس��ي مي كند، وضعي��ت ايران را در 
حمايت از حقوق مالكيت رضايت بخش اعالم نمي كند. 
در سال 2017 نمره ايران 4.5 از 10)بهترين وضعيت( 
ب��وده كه حاكي از ضعف كش��ور در اين حوزه اس��ت. 
ش��اخص هاي حكمراني بانك جهاني در س��ال 2017 

ب��ا تمركز بر عواملي نظير حق اظهارنظر)ش��هروندان( 
و پاس��خگويي)دولت( ثبات سياسي و فقدان خشونت، 
اثرگ��ذاري دولت، كيفيت مق��ررات، حاكميت قانون و 
كنترل فساد، وضعيت نامساعد كشور را در اين زمينه ها 
نشان مي دهد. مروري بر شاخص هاي فوق از نخستين 
سال محاسبه تاكنون همواره نشان از وضعيت نامناسب 
كش��ور داش��ته كه متعاقبا اث��رات خ��ود را بر محيط 
اقتصادي و فعاليت در بخش رس��مي و غيررسمي نيز 
نش��ان مي دهد. شاخص انجام كسب وكار بانك جهاني 
در س��ال 201۸ نيز وضعيت محيط كسب وكار كشور 
را كه بستري براي انجام فعاليت هاي اقتصادي رسمي 
به شمار مي رود، مناسب ارزيابي نمي كند. ايران با نمره 
56.4۸ از 100)بهتري��ن وضعيت( در جايگاه 124  در 
بين 1۹0كش��ور قرار دارد. ع��الوه بر نقش نقصان هاي 
نهادي ذكر شده در اقتصاد زيرزميني در ايران، عوامل 
ديگ��ري ازجمله ب��ار مالياتي، بي��كاري و تحريم هاي 

اقتصادي نيز بر گسترش اين پديده نقش دارند.
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15 نفت و انرژي
 درخواست زنگنه براي تاييد ساخت 

پتروشيمي در ساحل خزر
روز گذش��ته در فضاي مجازي تصويري از نامه بيژن 
زنگنه وزير نفت به رييس س��ازمان محيط زيست كشور 
منتشر شد كه موضوع آن درخواست تاييد زيست محيطي 
براي س��اخت دو واحد پتروشيمي در ساحل درياي خزر 
بود. در متن اين نامه عنوان شده است: »پيرو توضيحات 
حضوري به استحضار مي رساند كه به اتكاي رشد فناوري 
در صنعت پتروشيمي، اين وزارتخانه احداث چندين واحد 
عظيم پتروشيميايي براي توليد پروپيلن از گاز طبيعي و 
واحدهاي پايين دس��تي آن را عمدتا براي تامين مصارف 
داخلي در دس��ت برنامه ري��زي دارد.«وزير نفت در ادامه 
اهميت نياز واحدهاي پتروش��يمي به مص��رف آب را به 
عيسي كالنتري يادآور شده و مي گويد: »با توجه به نياز 
اين واحدها به حجم قابل مالحظه آب خنك كن، احداث 
دو واحد از موارد ياد شده در ساحل درياي خزر پيش بيني 
ش��ده است. به طوري كه به س��ادگي امكان دسترسي به 
دريا براي برداش��ت آب و بازگردان��دن آن به دريا وجود 
داش��ته باشد.«براساس متن اين نامه، محل احداث واحد 
نخست در منطقه اميرآباد مازندران و محل احداث واحد 
دوم در منطقه عمومي رودسر )سايت موجود نفت خزر( 
پيش بيني شده اس��ت. زنگنه اطمينان خاطر داده است 
ك��ه به طور طبيعي در طراحي و بهره ب��رداري واحدهاي 
يادشده استانداردهاي زيست محيطي رعايت خواهد شد. 
وي در پايان از رييس سازمان محيط زيست خواسته است 
تا دستور موافقت اصولي با احداث اين واحدها در مناطق 
ياد ش��ده را اعالم كند تا در پ��ي آن، وزارت نفت فرآيند 
تهيه گزارش هاي توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح ها و 
نيز طراحي واحدها و تهيه گزارش هاي مشروح جهت اخذ 

مجوزهاي زيست محيطي را به انجام برساند. 
 

 گام نخست ايجاد هاب 
پتروشيمي در قشم

س��ازمان منطقه آزاد قش��م و شركت گروه گسترش 
نفت و گاز پارسيان تفاهمنامه همكاري با هدف توسعه 
صنعت پتروش��يمي در جزيره قش��م را امضا كردند. به 
گزارش روابط عمومي س��ازمان منطقه آزاد قشم، ايجاد 
هاب  پتروش��يمي در جزيره قشم براساس تفاهمنامه يي 
بين حميدرض��ا مومني رييس هيات مديره و مديرعامل 
اين س��ازمان و مرتضي عزيزي مديرعامل شركت گروه 
 گس��ترش نفت و گاز پارسيان با مش��خص كردن زمان
۲ ماه��ه براي اجراي گام هاي ابتداي��ي و مطالعاتي اين 
طرح آغاز شد. همكاري در تهيه قراردادها، پيشبرد انجام 
مطالعات طرح جامع هاب  پتروش��يمي قش��م به وسيله 
ش��ركت WORLEY PARSONS، تعيي��ن حدود 
اربع��ه اراضي اين طرح به وس��عت تقريبي ۴۰۰هكتار و 
پيش��برد انجام مطالعات كالن زيست محيطي و ايمني 
سايت از تعهدهاي سازمان منطقه آزاد قشم در اين طرح 
مهم صنعت پتروش��يمي به ش��مار مي آيد. براساس اين 
تفاهمنامه، شركت گروه گس��ترش نفت و گاز پارسيان 
موظف اس��ت با هم��كاري در تهيه ق��رارداد طرح هاب  
پتروشيمي در زمينه توسعه، تهيه و ارائه مدل مالي قرارداد 
به عنوان بخش مهم اين تفاهمنامه با سازمان منطقه آزاد 
قشم ظرف يك ماه همكاري كند. در اين تفاهمنامه آمده 
است كه تهيه و پيش��نهاد رويه سنجش اهليت مالي و 
فني متقاضيان و روش انتخاب سرمايه گذاران معتبر براي 
اين طرح براس��اس ضوابط، مقررات و دستورالعمل هاي 
حاكم بر س��ازمان منطقه آزاد قشم خواهد بود. سازمان 
منطقه آزاد قش��م با هدف تحق��ق منويات مقام معظم 
رهبري در زمينه اهميت پيشرفت مناطق آزاد و با عنايت 
به سياست هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي و سند چشم انداز 
۲۰ساله كشور با نظارت شركت ملي صنايع پتروشيمي 
ايران طرح ايجاد هاب  پتروشيمي در منطقه آزاد قشم را 
كليد زده اس��ت. اين پروژه ملي با ظرفيت ۶ميليون تن 
محصول در سال و 8ميليارد دالر سرمايه گذاري خارجي 
و داخلي با مشاركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان 

در اين منطقه در آستانه احداث قرار گرفته است. 

 احتمال اختالل در عرضه 
نفت ۳ عضو بزرگ اوپك

تسنيم  در حالي كه كاهش توليد اوپك و متحدانش 
توانسته مازاد عرضه را كه از سال ۲۰۱۴ به اين طرف سبب 
افت قيمت ها ش��ده بود مهار كن��د، ۳ توليدكننده بزرگ 
اوپك با بحران هايي مواجهن��د. به گزارش بلومبرگ، براي 
نخستين بار طي سه سال گذشته ديگر عرضه بيش از حد 
نفت نگراني اصلي بازار نيس��ت. در حالي كه كاهش توليد 
اوپك و متحدانش توانسته مازاد عرضه را كه از سال ۲۰۱۴ 
به اين طرف س��بب افت قيمت ها ش��ده بود مهار كند، ۳ 
توليد كننده بزرگ عضو اوپك با بحران هايي سياسي مواجه 
شده اند. نخس��تين چالش به اختالفات داخلي در عراق بر 
س��ر جدايي كردس��تان از دولت مركزي مربوط مي ش��ود 
كه موجب كاهش صادرات نفت اين كش��ور ش��ده است. 
موضوع بعدي به افزايش تنش ها بين ايران و دونالد ترامپ، 
رييس جمهوري امريكا بر مي گ��ردد كه تجارت انرژي اين 
كشور را تهديد مي كند. اما بزرگ ترين نگراني از دو شوك 
عمده يي ناشي مي شود كه به بزرگ ترين صادر كننده نفت 
جهان يعني عربس��تان مربوط است. عربستان در داخل با 
تصفيه حساب هاي سياسي مواجه است و در بيرون در حال 
تشديد تنش ها با رقيب منطقه يي خود ايران است. هر چند 
تحليلگران انتظار ندارند اين تحوالت اختالل آني در عرضه 
نفت عربس��تان به وجود بي��اورد، اما اين تحوالت به حدي 
مهم بوده كه موجب شده قيمت نفت به باالترين رقم طي 
بيش از دو سال گذشته برس��د. پائولو اسكاروني تحليلگر 
بازار نفت و مدير سابق شركت اني ايتاليا در اين باره اظهار 
داش��ت: » از هر 9 بشكه نفتي كه در جهان توليد مي شود 
يك بشكه از عربستان مي آيد، بنابراين هر اتفاقي كه در اين 
كش��ور رخ دهد، واقعا يك انقالب يا آشفتگي براي دنياي 
نفت خواهد بود.« بعد از آنكه گسترش نفوذ داعش در عراق 
در تابس��تان ۲۰۱۴ قيمت نفت را به ب��االي ۱۲۰ دالر در 
هر بش��كه رساند، آش��فتگي در خاورميانه موجب افزايش 
قيمت ها نش��ده بود. آن افزايش قيمت ها با افزايش عرضه 
نفت شيل امريكا به سرعت فروكش كرد. اين آشفتگي ها در 
۳ عضو از 5 عضو موسس اوپك در حالي اتفاق مي افتد كه 
تالش هاي اين سازمان و متحدانش براي مهار مازدا عرضه 
در بازار در حال به نتيجه رس��يدن است و تقريبا نيمي از 
ذخاير نفتي جهان مصرف شده و بازار در مقابل ريسك هاي 

اختالل در عرضه آسيب پذير تر از گذشته است. 

روي خط پتروشيمي

طالي سياه

»تعادل« اظهارات روز گذشته اردكانيان در مورد ساختار وزارت نيرو را بررسي مي كند 

ردپاي جدايي آب از برق در صحبت هاي وزير
اردكانيان: در ماه هاي آتي سند آمايش آب محور براي حوضه هاي آبريز كشور جهت مديريت درست منابع تهيه مي شود 

»بايد راجع به آب گفت وگو كنيم«. اين محور 
نشس��تي بود كه روز دوشنبه براي حضور در آن 
دعوت ش��ده بوديم. در مس��ير وقتي در خيابان 
پاس��تور قدم م��ي زدم به اين فكر ك��ردم، همين 
كه مس��اله آب به خيابان پاستور رسيده است و 
ديگ��ر فقط به اتوبان نيايش و س��اختمان وزارت 
نيرو ختم نمي ش��ود خود نشانه خوبي براي حل 
بحران در كشور است. همين كه افرادي مختلف 
از رسانه و فعاالن اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي 
روز دوش��نبه مس��يري واحد را براي رسيدن به 
مركز بررس��ي هاي اس��تراتژيك رياست جمهوري 
طي كردن��د خود اين قابلي��ت را دارد كه فصلي 
جدي��د ه��م در ماج��راي بح��ران آب و هم در 
بازتعري��ف روابط ميان نهاده��اي مختلف جامعه 

ايران باشد.
 اي��ن جم��الت بخش��ي از گ��زارش روزنامه 
تعادل از نخس��تين جلسه يي اس��ت كه با عنوان 
»باي��د درباره آب گفت وگ��و كنيم« در تاريخ ۱5 
مهر س��ال 9۳ برگزار ش��د. امروز و با گذر تقريبا 
۳ س��ال از آن روزها به نظر مي رس��د آن مباحث 
كم كم در حال برخاس��تن از روي كاغذ و تبديل 
شدن به تصميمات جديد عرصه آب ايران  است. 
تصميماتي كه البته ممكن اس��ت ب��از هم روي 
كاغذ خوب به نظر رس��يده اما در عمل مس��ائلي 

جديد را به دنبال داشته باشند. 

در چند س��ال اخير، اين ديدگاه كه مش��كل 
اساس��ي »آب« اي��ران چندپاره ب��ودن نهادهاي 
تصميم گي��ر و اختيارمن��د در اين حوزه اس��ت، 
ق��وت گرفت. با ورود NGO ه��ا به اين مباحث، 
ل��زوم حض��ور ذي نفع��ان آب مانند كش��اورزان 
در تصميم گيري ه��ا مط��رح ش��د. هدايت فهمي 
از مدي��ران وزارت ني��رو جزو كس��اني بود كه در 
اين نشست ها ش��ركت كرد. او در توضيح معناي 
»حكمراني آب« عنوان كرده بود: »حكمراني آب 
گس��تره يي از سيستم هاي سياس��ي، اجتماعي، 
اقتصادي و اجرايي است كه منابع آبي و خدمات 
وابسته به آن را مديريت مي كنند و براي مديريت 
پاي��دار مناب��ع آب و فراهم كردن دسترس��ي به 
خدمات آبي در س��طوح مختلف جامعه ضروري 
اس��ت. حكمران��ي از دي��د افراد فن��ي مجموعه 

قوانين، آيين نامه ها و نهادهاست.«
ب��ه اي��ن ترتيب ب��ا مطابق��ت دادن اظهارات 
روز گذش��ته رضا اردكانيان وزي��ر نيروي دولت 
دوازدهم با اين توضيحات مش��خص مي شود كه 
آنچ��ه او از آن س��خن ب��ه ميان م��ي آورد همان 
»حكمراني آب« اس��ت كه به طور قطع منجر به 
جدا ش��دن امور برق از وزارت نيرو خواهد ش��د. 
او دي��روز با بيان اينكه از جمله برنامه هاي وزارت 
نيرو در ۴س��ال آتي لحاظ كردن رويكرد »ميان 
رش��ته يي« در ن��گاه ب��ه منابع زيس��ت محيطي 

 و مديري��ت آنهاس��ت، رويك��ردي كه ع��الوه بر
در بردارن��ده  فن��ي،  رويكرده��اي  در برداش��تن 
مالحظات اجتماعي و انس��اني باشد، تاكيد كرده 
اس��ت: توجه به اي��ن رويكردها، اقتض��اي دوره 
مديري��ت تقاضا در مديريت مناب��ع آب و انرژي 
اس��ت، كما اينكه اقتضاي دوره مديريت توليد و 

عرضه نيز چيز ديگري بود. 
حس��ام الدين آش��نا مش��اور رييس جمهور در 
نخس��تين نشس��ت جلس��ات »بايد درب��اره آب 
گفت وگ��و كني��م« ك��ه در مرك��ز بررس��ي هاي 
استراتژيك رييس جمهوري عنوان كرده بود: »اين 
جلسه براي اعالم ضرورت يك توبه دسته جمعي 
تش��كيل شده اس��ت. توبه از سياست گذاري هاي 
خط��ا، توبه از نگاه بخش��ي و منطقه ي��ي، توبه از 
عدم تاكيد بر مصوبات و اس��تانداردهاي ملي و از 
همه باالتر توبه نسبت به بي توجهي درباره تمدن 
ايراني و آينده نس��ل هاي آين��ده ايران. اكنون به 
نقطه يي رس��يده ايم ك��ه اگر آب نباش��د تمدن 
ايراني خواهد مرد آن هم نه در درازمدت بلكه در 

ميان مدت و با سرعتي غير قابل تصور.«
اكن��ون به نظ��ر مي رس��د كه ش��رايط براي 
عملي ش��دن اين »توب��ه دس��ته جمعي« فراهم 
شده اس��ت. اين موضوع با توجه به اظهارات روز 
شنبه عزيزي رييس كميسيون اجتماعي مجلس 
شوراي اسالمي جدي تر به نظر مي رسد. او درباره 

موضوعات بحث ش��ده در نشست سران سه قوه 
ب��ه موض��وع »جدا ك��ردن امور ب��رق« از وزارت 
نيرو و س��پردن آن به وزارت نفت س��خن گفته 
ب��ود. اظهاراتي كه البت��ه در ادامه توس��ط نهاد 
رياس��ت جمهوري تكذيب شد اما باز هم احتمال 

آن كم به نظر نمي رسد. 
اگر بخواهي��م كلمه »توبه دس��ته جمعي« را 
دقيق تر بررس��ي كنيم، تغييرات بنيادين يكي از 
ملزومات آن خواهد بود. در همين راستا وزير نيرو 
در بخش ديگري از صحبت هاي روز گذشته خود 
گفته است: »اصالح جدي نظام داده هاي بنيادين 
و تمركز بر س��ه ويژگي دقيق بودن، كافي بودن 
و در دس��ترس بودن در تهيه و توليد اين داده ها 
مي تواند زمينه اجماع سازي، تفاهم و آينده نگري 
در زمينه حل مشكالت بنيادين كشور به ويژه در 

زمينه مسائل آبي را فراهم كند.«
اردكاني��ان همچني��ن در بخ��ش ديگ��ري از 
صحبت هاي روز گذش��ته خ��ود كه حتي يك بار 
نيز طي آن به كلمه »برق« اش��اره نش��ده عنوان 
كرده اس��ت كه در ماه هاي آتي سند آمايش آب 
محور براي حوضه هاي آبريز كشور جهت مديريت 
درس��ت و دقيق منابع آب در اين حوضه ها تهيه 
ش��ود. تهي��ه طرح آمايش س��رزمين و بررس��ي 
پروژه هاي��ي همچون انتقال آب و سدس��ازي بر 
اس��اس آن همواره يكي از خواس��ته هاي فعاالن 

محي��ط زيس��ت در ايران بوده اس��ت و اين خبر 
قطعا آنها را خوشحال خواهد كرد. 

 و اما برق 
اما تكليف برق چه خواهد ش��د و آيا س��پردن 
اي��ن حوزه ب��ه وزارت نفت خواهد توانس��ت تاثير 
مثبت��ي بر وضعي��ت اين صنعت بگ��ذارد؟ در اين 
بين نمي توان از تاثير اختالفات ايجاد ش��ده ميان 
وزارت نفت و نيرو بر سر توليد برق با خوراك گاز 
در س��ال هاي گذشته بر تصميم بر سپردن برق به 
وزارت نفت گذشت. اختالفاتي كه اين اواخر تقريبا 
علني نيز ش��ده بود. بيژن زنگنه وزير نفت كه تنها 
ف��ردي در ميان مديران ايراني به حس��اب مي آيد 
كه هم سابقه وزارت نيرو و هم سابقه وزارت نفت 
را در كارنامه خود دارد، دي ماه سال 9۴ و زماني 
ك��ه احتمال ادغام برق در نفت و تش��كيل وزارت 
»انرژي« مطرح ش��ده بود در پاسخ به اين پرسش 
»تعادل« كه تا چه اندازه اين موضوع را مناس��ب 
ارزيابي مي كند، عنوان كرده بود: »به نظر من اين 

طرح براي آينده طرح خوبي است.«
اش��اره زنگنه به كلم��ه »آينده« در اين جمله 
نش��ان مي داد كه او فعال اين مس��اله را عملياتي 
نمي دان��د اما ح��اال كه تقريبا ۲ س��ال از آن روز 
مي گذرد، ممكن است كه موضع وزير نفت نيز با 

تغييراتي همراه شده باشد.

آگهي ابالغ
نظر باينكه آقاي مرتضي نوروزي فرزند لطف اله به اتهام آدم ربايي سرقت مقرون به آزار در شعبه ششم بازپرسي دادسراي شهريار 
در پرونده كالسه 9۶۱۰7۳ تحت تعقيب قرار گرفته و تحقيقات جهت شناسايي وي به نتيجه نرسيده مطابق ماده ۱7۴ قانون آئين 
دادرسي كيفري مصوب ۱۳9۲ به نامبرده ابالغ شود كه در تاريخ ده روز از تاريخ ابالغ ساعت 9 صبح جهت دفاع در شعبه مربوطه 

خود را معرفي نمايد در غير اينصورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم قانوني خواهد شد.
مديردفترشعبه ششم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب شهرستان شهريار- ابوالفتحي – م الف/۲88۶8

آگهي ابالغ
وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي علي جمعه جعفري فرزند

خواهان آقاي محمد اكبري فرزند علي دادخواس��تي به طرفيت خوانده آقاي علي جمعه جعفري به خواسته اعسار از پرداخت ديه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه: 9۶۰998۲۶۴۱۱۰۰57۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه كيفري دو شهرستان شهريار 
)۱۰۱ جزايي س��ابق( ثبت و وقت رس��يدگي مورخ ۱۳9۶/۰9/۱۱ س��اعت ۱۱:۰۰ تعيين كه حسب دس��تور دادگاه طبق موضوع 
ماده 7۳ قانون آيين دادرس��ي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل 

خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حضور بهم رساند 
مدير دفتر دادگاه كيفري شعبه ۱۰۱ دادگاه كيفري دو شهرستان شهريار )۱۰۱ جزايي سابق( - ليال جعفربگلو- م الف/۲88۶9

آگهي ابالغ
نظر باينكه در پرونده كالس��ه شعبه ششم بازپرسي دادس��راي عمومي و انقالب شهريار موضوع شكايت اسماعيل ازبك عليه خان 
نظر ازبك دائر بر ضرب و جرح و تهديد و توهين تحت رس��يدگي مي باش��د با توجه به محتويات پرونده و اظهارات ش��اكي بعلت 
مجهول المكان بودن متهم و عدم دسترس��ي، فلذا بدينوس��يله به متهم ابالغ مي ش��ود در راس��تاي ماده ۱۱5 قانون آئين دادرسي 
كيفري ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهي جهت رسيدگي به پرونده و دفاع از اتهام خود از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز در شعبه 

دوم دادياري دادسراي شهريار حاضر شويد در غير اينصورت اقدام مقتضي بعمل خواهد آمد/
داديار جانشين دادستان شهرستان شهريار- محمد سعيد پور سعيد – م الف/۲887۰

 
آگهي احضار متهم 

دادگاه عمومي و انقالب شهرس��تان ش��هريار به موجب كيفر خواست در پرونده كالسه 9۶۰7۲۳ براي محمد غالمي فرزند حسين 
تقاضاي كيفر نموده كه رسيدگي به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگي براي مورخه ۱۳9۶/۰9/۲8 ساعت ۱۱:۰۰ تعيين 
گرديده است. با عنايت به علت مجهول المكان بودن و عدم دسترسي به متهم و در اجراي مقررات ماده ۳۴۴ قانون آئين دادرسي 
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابي در وقت مقرر در دادگاه 

حاضر گردد. بديهي است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگي غيابي به عمل خواهد آمد.
 قاضي دادگاه كيفري شعبه اول دادگاه انقالب دادگستري شهرستان شهريار- اسمعيل برجسته – م الف/ ۲887۱

آگهي ابالغ
وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي جواد اتحاد فرزند 

خواهان آقاي اله وردي فرماني و خانم ها مهناز حس��ين زاده و س��حر و يلدا و فرناز فرماني  دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي جواد 
اتحاد به خواسته مشاركت در كالهبرداري مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه: 95۰998۲۶۴۳۶۰۰۱۳۶ شعبه 
۱۰۶ دادگاه كيفري دو شهرستان شهريار ثبت و وقت رسيدگي مورخ ۱۳9۶/۱۱/۱۱ ساعت ۰8:۰۰ تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 7۳ قانون آيين دادرس��ي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب يك نوبت در 
يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حضور بهم رساند. 

منشي دادگاه كيفري شعبه ۱۰۶ دادگاه كيفري دو شهرستان شهريار - الهه سبزواريان- م الف/۲887۲

 آگهي ابالغ
آگهي ابالغ وقت رسيدگي به متهم ابوالفضل ولي بيگي فرزند فرض اله

وقت رسيدگي ظرف يك ماه پس از انتشار آگهي 
نظر به اينكه پرونده كالس��ه: 9۶۰7۴7 ش��عبه هشتم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ش��هريار موضوع شكايت شاكي آيت اله 
حبيبي و گلناز حمل عليه ش��ما مبني بر ضرب و جرح عمدي و توهين و فحاش��ي تحت رس��يدگي مي باشد با توجه به محتويات 
پرونده و اظهارات شاكي به علت مجهول المكان بودن و عدم دسترسي به شما، بدينوسيله به شما ابالغ مي شود تا در اجراي ماده 
۱7۴ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳9۲ ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي جهت رسيدگي به پرونده و دفاع از اتهام 

خود در شعبه ششم بازپرسي دادسراي شهريار حاضر در غير اين صورت تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد. 
بازپرس شعبه 8 دادسراي عمومي و انقالب شهريار -احمدي- م الف/۲887۳

آگهي ابالغ
وقت رسيدگي ظرف يك ماه پس از انتشار آگهي 

نظر به اينكه پرونده كالسه: 95۱۶88 شعبه سوم دادياري دادسراي عمومي و انقالب شهريار موضوع شكايت عبداله آژيراك عليه 
يعقوب سادين فرزند ابراهيم  مبني بر سرقت گوشي  تحت رسيدگي مي باشد با توجه به محتويات پرونده و اظهارات شاكي به علت 
مجهول المكان بودن و عدم دسترسي به شما، بدينوسيله به شما ابالغ مي شود تا در اجراي ماده ۱7۴ قانون آيين دادرسي كيفري 
مصوب ۱۳9۲ ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش��ار آگهي جهت رس��يدگي به پرونده و دفاع از اتهام خود در ش��عبه س��وم دادياري 

دادسراي شهريار حاضر در غير اين صورت تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد. 
 شعبه سوم دادسراي عمومي و انقالب شهريار- م الف/۲887۴

 احضاريه به متهم مجهول المكان: محمد ساالروند
 شاكي: آقاي ميالد كريمي فرزند داود شكوائيه اي عليه متهم: محمد ساالروند  دائر بر ايراد ضرب و جرح عمدي تقديم دادگاه هاي 
كيفري دو شهرس��تان ش��هريار نموده كه جهت رسيدگي به ش��عبه ۱۰۳ دادگاه كيفري دو شهرستان شهريار واقع در دادگستري 
شهرستان شهريار ارجاع و به كالسه 9۶۰8۳8 ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن به تاريخ 97/7/۳ و ساعت ۱۱:۳۰ صبح تعيين 

شده است. به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاكي و به تجويز از مواد ۳۴۴ و ۱7۴ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي 
عمومي و انقالب در امور كيفري و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود. تا متهم پس از نشر 
آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود تصويري از كيفرخواست و ادله شاكي را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. بديهي است عدم حضور متهم مانع رسيدگي نمي باشد./
 توكلي- منشي شعبه ۱۰۳ دادگاه كيفري دو  شهرستان شهريار- م الف/۲8875

»رأي دادگاه«
در خص��وص اتهام آقاي مهدي همداني )فاقد مش��خصات هويتي ديگر به جه��ت مجهول المكان بودن و عدم حضور در مراحل 
تحقيق و دادرسي(، داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي منجر به نقص عضو در تاريخ ۱۰-۲-95 نسبت به شاكي آقاي محمدرضا 
تيموري فرزند حس��ين؛ موضوع قرار جلب به دادرس��ي ش��ماره 95۰-۰۰7۱۱ مورخ ۲۱-۴-95 ش��عبه ۱۰۲ دادگاه كيفري 
دو شهرس��تان ش��هريار؛ دادگاه با عنايت به داليل و قرائن موجود در پرونده ش��امل: ۱- گزارش ظابطان به تاريخ 95-۲-۱۱ 
وتحقيقات محلي انجام ش��ده توس��ط مرجع انتظامي به تاريخ ۲۰-۲-95، ۲- مفاد ش��كايت ش��اكي، ۳- گواهي هاي پزشكي 
قانوني، ۴- قرار جلب به دادرس��ي صادره، 5- گواهي گواهان تعرفه ش��ده از طرف شاكي در دادسرا به شرح صفحات ۱8 و ۲۱ 
پرونده، ۶- عدم حضور متهم در جلس��ه رس��يدگي دادگاه  و عدم ارائه دفاعي در قبال اتهام انتس��ابي و س��اير قرائن و امارات 
موجود در پرونده ) كه مجموعاً حاصل كننده علم قاضي است (، بزهكاري متهم را محرز و مسلم تشخيص و با عنايت به نوع 
صدمات و جراحات وارده كه امكان رعايت تس��اوي در قصاص را غيرممكن مي نمايد، به اس��تناد مواد ۳8۶،۲9۰، ۳9۳، ۴۰۱، 
۴۴8، ۴۴9، ۴5۲، ۴5۴، ۴۶۲، ۴88، ۴9۲، 558، 559، 7۰9، 7۱۰، 7۱۴، 7۱5، از قانون مجازات اس��المي مصوب ۱۳9۲ در 
خصوص جنبه خصوصي بزه، حكم به محكوميت متهم به پرداخت ديات زير شامل: ۱- يك و نيم درصد ديه كامل انسان بابت 
ديه جراحت متالحمه عميق و طويل پشت دست راست كه موجب آسيب تاندون هاي بازكننده انگشتان سوم و چهارم و پنجم 
شده است ۲- يك و نيم درصد ديه كامل انسان بابت ارش اسيب تاندون هاي فوق، ۳- يك و نيم درصد ديه كامل انسان بابت 
جراحت عميق و طويل ناحيه س��اعد دس��ت راست كه موجب آس��يب تاندون راست كننده مچ دست راست شده و مورد عمل 
جراحي قرار گرفته است ۴- نيم درصد ديه كامل انسان بابت ارش آسيب تاندون راست كننده مچ دست راست در حق شاكي 
فوق الذكر ظرف مدت يك س��ال از تاريخ وقوع بزه صادر و در خصوص جنبه عمومي بزه مزبور، با عنايت به اينكه اوالً ضرب و 
جرح وارده منجر به صدمات متعدد و خصوصاً نقص عضو در ناحيه تاندون هاي دست شاكي شده است و ثانياً نوع اقدام متهم 
به ارتكاب جرم و نيز آثار آن، موجوب اخالل در نظم و صيانت و امنيت جامعه ش��ده و بيم تجري مرتكب يا ديگران مي رود، 
فلذا با توجه به اينكه مطابق اصل ۱5۶ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، يكي از وظايف مورد انتظار دستگاه قضايي و آثار 
صدور و اجراي احكام كيفري، پيشگيري كيفري از تكرار جرايم و نيز بازگرداندن نظم از دست رفته اجتماع و اصالح مجرمين 
اس��ت، مس��تنداً به مواد ۴۰۱ و ۴۴7 قانون مجازات اس��المي مصوب ۱۳9۲ ناظر به ماده ۶۱۴ بخش تعزيزات قانون مجازات 
اس��المي مصوب ۱۳75 حكم به محكوميت متهم به تحمل دو س��ال حبس تعزيري صادر و اعالم مي نمايد، راي صادره غيابي 
و ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ ابالغ، قابل واخواهي در اين شعبه و سپس ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ انقضاء مهلت واخواهي، 

قابل تجديد نظرخواهي در محاكم محترم تجديد نظر استان تهران مي باشد.
رئيس شعبه ۱۰۳ دادگاه كيفري دو شهرستان شهريار- علي عزيزي – م الف/۲887۶

))رأي دادگاه((
در خص��وص اتهام ۱- خانم معصومه افقي فرزند علي اصغر، اهل و س��اكن صفادش��ت، فاقد قرار تامي��ن به دليل عدم حضور در 
دادسرا و دادگاه ۲- خانم مريم افقي فرزند علي اصغر، اهل و ساكن صفادشت، فاقد قرار و تامين به دليل عدم حضور در دادسرا 
و دادگاه هر دو داير بر توهين، موضوع ش��كايت خانم فاطمه قهرماني ش��ير و كيفر خواس��ت دادستاني محترم عمومي و انقالب 
شهرس��تان ش��هريار؛ با عنايت به ادله و قرائن موجود در پرونده ش��امل: ۱- گزارش و نتيجه تحقيقات ضابطان۲- كيفرخواس��ت 
صادره ۳- شهادت شهود تعرفه شده از طرف شاكي در دادسرا ۴- عدم حضور متهمان در جلسه دادرسي و عدم ارائه دفاعي در 
قبال اتهام انتس��ابي و س��اير قرائن و امارات موجود در پرونده كه مجموعاً حاصل كننده علم قاضي اس��ت، دادگاه بزهكاري متهم 
را محرز و مس��لم تش��خيص و به استناد ماده ۶۰8 از قانون مجازات اسالمي مصوب ۱۳75 حكم بر محكوميت هر يك از متهمان 
ب��ه پرداخ��ت يك ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت صادر گرديده رأي صادره غيابي و ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ 
ابالغ، قابل واخواهي در اين ش��عبه و س��پس ظرف مدت بيست روز از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي، قابل تجديد نظر در محاكم 

محترم تجديد نظر استان تهران است.
علي عزيزي – رئيس شعبه۱۰۳ دادگاه كيفري دو شهريار- م الف/۲8877

» رأي دادگاه«
در خصوص اتهام آقاي پژمان روح افزا فرزند پرويز متولد ۱۳۶9 ساكن شهريار و آزاد با معرفي كفيل دائر بر نگهداري مواد مخدر 
از نوع حشيش به ميزان دويست و هفتاد و پنج گرم، توجهاً به محتواي پرونده و با عنايت به مفاد كيفرخواست صادره از دادسراي 
عمومي و انقالب ش��هريار، گزارش مرجع انتظامي، كش��ف مواد مخدر موضوع گزارش، نتيجه توزين مواد مكش��وفه، اقارير متهم 
در جريان تحقيقات در مرجع انتظامي و دادس��را، عدم حضور متهم علي رغم ابالغ قانوني، تحقيقات بعمل آمده  و مويدا به س��اير 
قرائن و امارات موجود در جوف پرونده بزهكاري متهم را محرز و مسلم تشخيص لذا بنا به مراتب اشعاري و با استناد به بند دوم 
از ماده پنج قانون مبارزه با مواد مخدر دادگاه مشاراليه را به پرداخت نه ميليون و پانصد هزار ريال جريمه نقدي و تحمل سي و 
پنج ضربه شالق تعزيري محكوم مي نمايد و در اجراي ماده ۲۱5 قانون مجازات اسالمي مصوب ۱۳9۲ حكم به ضبط مواد مخدر 
مكش��وفه صدرالذكر بنفع دولت صادر و اعالم مي گردد راي اصداري غيابي و ظرف بيس��ت روزپس از ابالغ، قابل واخواهي در اين 
دادگاه و پس از انقضاي مهلت واخواهي ظرف ۲۰ روز قابل تجديد نظرخواهي در محاكم محترم تجديد نظر استان تهران مي باشد.

رئيس شعبه اول  دادگاه انقالب اسالمي شهريار – م الف/۲8878

گواهي حصر وراثت
آقا/خانم كشور خان محمدي   داراي شناسنامه شماره 9۴8 به شرح دادخواست به كالسه ۳۱۳5 از اين شورا دادخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شد كه شادروان مسلم خان محمدي به شناسنامه ۴۲9 در تاريخ 9۶/5/۱5 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته اند ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:۱- رش��يد خان محمدي ش.ش ۱۳۰۶ ت.ت ۱۳۲8 پسر  
۲-بهنام خان محمدي  ش.ش 9۳ ت.ت ۱۳85 پس��ر ۳- فرانك خان محمدي ش.ش: ۱۳۱ ت.ت ۱۳5۲ دختر ۴ –كش��ور خان 
محمدي ش.ش 9۴8 ت.ت ۱۳۳۳ دختر  5-زليخا خان محمدي  ش.ش 9۳7 ت.ت ۱۳۳9 دختر ۶- اعظم خان محمدي  ش.ش: 

۴۱88 ت.ت ۱۳۴۱ دختر 7-فريبا خان محمدي ش.ش: 99 ت.ت ۱۳۴7 دختر 
اينك با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس��ي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه از 

متوفي نزد آن باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
دبير شعبه ۲ شوراي حل اختالف شهرستان شهريار- م الف /۲89۱۳

گواهي حصر وراثت
آقاي محس��ن عس��گرتبريزي   داراي شناسنامه شماره 5۶۶۰ به شرح دادخواست به كالسه ۳۲۱۰ از اين شورا دادخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده ش��د كه شادروان علي اصغر عسگرتبريزي به شناسنامه 7۰۳ در تاريخ 95/۴/۲9 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته اند ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱محمد عسگرتبريزي ش.ش ۳۴ ت.ت ۱۳۴۲ پسر  
۲-محس��ن عس��گرتبريزي  ش.ش 5۶۶۰ ت.ت ۱۳۶۱ پسر ۳- مهدي عس��گر تبريزي ش.ش: 7۴۲ ت.ت ۱۳۴۴ پسر ۴ –مرضيه 
عس��گرتبريزي ش.ش ۱859 ت.ت ۱۳۴8 دختر  5-مهديه عس��گرتبريزي  ش.ش ۲۱99 ت.ت ۱۳58 دختر ۶- طاهره درويش 

ش.ش: ۲۱5 ت.ت ۱۳۲۴ همسر 
اينك با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس��ي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه از 

متوفي نزد آن باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
دبير شعبه ۲ شوراي حل اختالف شهرستان شهريار- م الف /۲89۰9

آگهي ابالغ
وقت دادرس��ي و دادخواس��ت و ضمائم به كالسه پرونده: 8۳۱/8/9۶ وقت رس��يدگي در روز چهارشنبه تاريخ: 9۶/۱۰/۱۳ ساعت: 

۱5/۳۰ خواهان: مهناز پاژخ  خوانده: جعفر حسيني بابايي تيمورلويي خواسته: مطالبه نفقه فرزند
 خواهان دادخواستي تسليم حوزه 8 نموده كه جهت رسيدگي به شعبه هشتم شوراي حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگي 
تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 7۳ قانون آيين دادرسي 
مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي 

حضور بهم رساند چنانچه نياز به آگهي مجدد داشته باشد فقط يك نوبت منتشر و به مدت ده روز مي باشد.
شوراي حل اختالف شعبه 8 شهريار – م الف/۲89۰8

آگهي ابالغ
 وق��ت دادرس��ي و دادخواس��ت و ضمائم به كالس��ه پرون��ده: 8۳۰/8/9۶ وقت رس��يدگي در روز چهارش��نبه تاري��خ: 9۶/۱۰/۱۳

خواهان: مهناز پاژخ  خوانده: جعفر حسيني بابايي تيمورلويي خواسته: مطالبه نفقه معوقه  ساعت: ۱5/۱5  
خواهان دادخواستي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه  8 ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 7۳ قانون آيين دادرسي مدني مراتب 
يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حضور بهم 

رساند چنانچه نياز به آگهي مجدد داشته باشد فقط يك نوبت منتشر و به مدت ۱۰ روز مي باشد.
اسمعيل حيدري- رئيس شوراي حل اختالف حوزه 8 شهريار – م الف/۲89۰7

آگهي ابالغ
وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده: ۶۲۶/5/9۶ وقت رسيدگي در روز چهارشنبه تاريخ: 9۶/۱۰/۶ ساعت۱۰:۳۰ 
خواسته: اعتراض كارشناسي- خسارت خودرو خواهان:سارا صدفي  خوانده: عزيز مرادبازگير   صبح حوزه 5  

خواهان دادخواس��تي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رس��يدگي به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگي 
تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 7۳ قانون آيين دادرسي 
مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده از تاريخ نش��ر آخرين آگهي الزم ش��ود فقط يك 

نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود.
 دبير حوزه شوراي حل اختالف شهريار – م الف/۲89۱۲

آگهي ابالغ
وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده: ۱۲۳۰/۱/95 وقت رسيدگي 9۶/9/۲۲ ساعت: ۱۰:۰۰ حوزه ۱  

خواسته: مطالبه وجه نفقه خواهان: محمد قلندري  خوانده: فرانك اله ياري خامنه  
خواهان دادخواس��تي تس��ليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگي 
تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 7۳ قانون آيين دادرسي 
مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي الزم شود فقط يك نوبت 

منتشر و مدت آن جهت تبادل لوايح در شعبه حضور يابيد خواهد بود.
دبير حوزه ۱ شوراي حل اختالف شهريار – م الف/۲89۱۱

آگهي فقدان سند مالكيت
آق��اي عليرض��ا ن��وري رحمت آبادي به موج��ب وكالتنامه هاي ش��ماره ۲8۰۴۲ م��ورخ 88/۲/۲5 دفتر ۱۱ ش��هريار و وكالتنامه 
ش��ماره ۳9۴ مورخ 88/۱۰/۱7 دفتر ۴5 ش��هريار كه به موجب نامه هاي ش��ماره ۱۳9۶85۶5۴۴۱7۰۰۰۱9۶ مورخ 9۶/5/۲۳ 
و ۱۳9۶85۶5۴۴۱8۰۰۰۲5۱ مورخ 9۶/5/۲۳ به تائيد دفترخانه رس��يده اس��ت باس��تناد دو برگ استش��هاديه به شناسه يكتا 
۱۳9۶۰۲۱5۴۴۱8۰۰۰۰۶۳  و رمز تصديق 88۴۶77 مدعي فقدان سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت ۱9۰/7۰ 
مترمربع قطعه دوم تفكيكي پالك ۱/۱۴۰8۶ مفروز از ۱55۳ فرعي از اصلي مذكور ارس��الي از ثبت ش��هر قدس در ثبت شهريار 
در صفح��ه ۳9۳ دفتر ۱۴77 ذيل ثبت ۲۰۶۳۲7 بش��ماره چاپ��ي ۲۶79۴۴ الف /8۱ بنام فرزانه جهانبخش ثبت و صادر ش��ده 
اس��ت سپس بموجب س��ند ۱۴۰9 مورخ 88/۲/7 به نصرت اله عبدي جداقيه انتقال يافته است و برابر اسناد رهني شماره ۶۰۲۳ 
و ۶۰۲۴ مورخ 87/۱۲/۱۲ دفتر ۶۴5 تهران در رهن بانك پاسارگاد مي باشد به علت سهل انگاري مفقود گرديده است لذا مراتب 
به استناد تبصره ذيل ماده ۱۲۰ آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي شود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به 
پالك فوق و يا وجود س��ند مالكيت نزد خود مي باش��د از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و رس��يد دريافت نمايد در غير اينصورت اين اداره پس از انقضاي مدت مذكور و نرس��يدن واخواهي نسبت به صدور سند المثني 

طبق مقررات اقدام خواهد شد.
رئيس ثبت اسناد شهريار- سيدمرتضي موسوي- م الف/ ۲89۱۰ 

گروه انرژي  
درس�ت ي�ك روز بعد از خب�ر رييس 
كميس�يون اجتماع�ي مجل�س ش�وراي 
اس�المي در م�ورد تواف�ق ريي�س قواي 
مجري�ه و مقننه ب�راي جدا ك�ردن امور 
ب�رق از وزارت ني�رو كه در ادامه توس�ط 
نه�اد رياس�ت جمهوري تكذي�ب ش�د، 
صحبت هاي رضا اردكاني�ان وزير نيروي 
دوازدهم در جمع كاركنان اين وزارتخانه؛ 
احتمال تغيي�رات بنيادين در اين نهاد را 
بيشتر تقويت كرد. اظهاراتي كه اردكانيان 
در طول آن تمام از »آب« س�خن گفته و 
حتي ي�ك ب�ار از كلمه »برق« اس�تفاده 
نكرده اس�ت. »تعادل« پي�ش از اين و با 
توجه به سابقه اردكانيان پيش بيني كرده 
بود كه انتخاب او براي تصدي گري وزارت 
ني�رو به معن�اي عزمي براي ج�دا كردن 
امور برق و س�پردن حاكمي�ت »آب« به 
اين وزارتخانه اس�ت. نگاهي به اظهارات 
دي�روز اردكاني�ان و اش�ارات او به لزوم 
مديريت تقاض�اي »خ�اك« و »غذا« در 
كن�ار آب در وزارت ني�رو مهر تاييدي بر 
اين پيش بين�ي مي زند. به گزارش پايگاه 
اطالع رس�اني وزارت ني�رو او دي�روز در 
اي�ن باره گفت�ه اس�ت: »مديريت عرضه 
و تقاض�اي آب، غ�ذا، خ�اك، ان�رژي و 
پس�ماند از جمله برنامه هاي بسيار مهم 

وزارت نيرو در چهار س�ال آينده است و 
مجموعه وزارت نيرو با مشاركت جويي و 
مشاركت پذيري بايد به دنبال تحقق اين 
اهداف حركت كند. « اين ادبياتي اس�ت 
كه تاكنون كمت�ر در صحبت هاي وزراي 
ني�رو ديده ش�ده اس�ت. اردكاني�ان در 
بخش ديگري از صحبت هاي خود عنوان 
داشته است: »بايد توجه داشت كه بدون 
نگاه هم بس�ته به منابع زيست محيطي 
يعن�ي آب، خاك، غذا، انرژي و پس�ماند 
و ايج�اد نوع�ي مفاهمه با س�ازمان هاي 
ذي نفع در مورد اين مس�اله نمي توان بر 
بخ�ش اعظمي از مش�كالت پي�ش رو در 
زمينه مس�ائل آب و انرژي كش�ور فائق 
آم�د. « اين ادبيات و دي�دگاه را مي توان 
در راس�تاي سلس�له نشس�ت هايي كه 
بين س�ال هاي 92 تا 94 ب�ا عنوان »بايد 
درب�اره آب گفت وگو كنيم« ارزيابي كرد. 
هدف نهايي اين نشست ها »حضور تمام 
ذي نفعان و ذي مدخ�الن و بهره برداران« 
در تصميم گيري ه�اي مربوط به آب براي 
هموار سازي رش�د اقتصادي و اجتماعي 
كش�ور ب�ود. هدفي ك�ه منجر ب�ه ايجاد 
مي ش�ود.  آب  در  خ�وب«  »حكمران�ي 
گزارش »تع�ادل« از نخس�تين گام هاي 
جدي در راستاي جداس�ازي برق از آب 

در وزارت نيرو را در ادامه مي خوانيد. 

ن  
پاو

س:  
عك
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جامعهبهبيماري»نداشتنخالقيت«مبتالشدهاست
علي فرامرزي، نقاش و هنرپژوه مي گويد: امروزه در دنیا دانش��كده ها و مراكزي وجود دارند كه كارش��ان پرورش خالقیت 

است. اين تفكر كه خالقیت امري است مختص يك تعداد افراد خاص در جامعه، يك تفكر قديمي و كهنه  است. 
به عقیده او، اگر خالقیت يك امر عام اس��ت، موانعش چیس��ت و چرا اكثريت افراد جامعه خالق نیس��تند؟ در گذش��ته، 
خالقیت ها فقط مخصوص يك قش��ر خاص قلمداد مي ش��د ول��ي االن با علوم و تكنیك هاي جدي��د اكثريت جامعه مي توانند 
خالقیت هايشان را پرورش دهند اما جامعه به يك بیماري نداشتن خالقیت مبتال شده است. از نظر علم روان شناسي، خالقیت 
ي��ك امر واجب براي انسان هاس��ت؛ نه يك توانايي خاص و اس��تثنايي ب��راي يك گروه خاص. اما آن گ��روه خاص به داليلي 
توانس��ته اند، اس��تعداد خالقه شان را پرورش دهند و آن اكثريت هم چون آن روش ها را نمي دانستند، نتوانستند خالقیت را در 

خود پرورش دهند. 
در نتیجه با استفاده از اين تكنیك ها مي توان بخش اعظمي از آن اكثريت را هم به خالقیت واداشت. 

چهرهروز

نگاهيبهشمارامريكاييهاييكهدرآيينخريدكريسمسشركتميكنند

امريكاييهادرانتظارجمعهسياه
گ�روهگوناگ�ون تنه��ا دو هفت��ه تا 
عی��د ش��كرگزاري باق��ي مانده اس��ت. 
ش��ده،  منتش��ر  گزارش ه��اي  طب��ق 
مصرف كنن��دگان و خرده فروش��ان در امريكا در اين 
روزها معم��وال در حال آماده كردن خود براي خريد 
و ف��روش محصوالت هس��تند، چرا ك��ه پس از عید 

شكرگزاري، آيین خريد كريسمس آغاز مي شود. 
طبق گزارش هاي به دس��ت آمده، روز بعد از عید 
ش��كرگزاري كه چهارمین پنج شنبه نوامبر است، به 

جمعه سیاه شهرت دارد. 
»جمعه سیاه« از سال ۱۹۵۲ به عنوان روز شروع 
خريدهاي كريس��مس و س��ال نو میالدي ش��ناخته 
مي شود. آن طور كه در ساير گزارش ها به دست آمده، 
جمعه سیاه از س��ال ۲۰۰۵ به شكل امروزي عنوان 
ش��لوغ ترين روز خريد س��ال را به خود گرفته است. 
البته بس��یاري معتقدند كه جمعه س��یاه از س��ال ها 
پیش از اين هم ش��لوغ تر بوده اس��ت. جدي تر شدن 
جمعه س��یاه به عنوان زمان شروع خريدهاي سال نو 
میالدي و هداياي كريسمس با توسعه و نفوذ بیشتر 
اينترنت در كش��ورهاي پیشرفته جهان همزمان شد 
تا به اين ترتیب عالقه مندان به خريدهاي آنالين هم 
دس��ت به كار ش��ده و روز مخصوصي را براي خريد 
آنالين هدايا و ملزومات سال نو انتخاب كنند. بر اين 
اساس، نخستین دوشنبه بعد از روز عید شكرگزاري 
»دوش��نبه مجازي« يا س��ايبر ماندي ن��ام گرفت تا 
ش��ركت هاي بازارياب��ي و فع��ال در زمین��ه تجارت 

الكترونیك مردم را به خريد آنالين تشويق كنند. 
بر اس��اس آخرين اطالعات منتش��ر ش��ده، آخر 
هفته ش��كرگزاري امسال نیز ركورد فروش جديدي 
ثبت خواهد كرد؛ چرا كه طبق آمار منتش��ر ش��ده 
ح��دود ۵۰ درص��د امريكايي ها اع��الم كرده اند كه 
قصد خريد در روز جمعه س��یاه يا دوشنبه سايبري 
دارند. بر اس��اس آمار منتشر ش��ده در سال ۲۰۱6 
ح��دود 3۹درصد از امريكايي ه��ا در روزهاي پس از 
روز ش��كرگزاري در آيین خريد كريس��مس شركت 
كرده ان��د كه اين آم��ار در س��ال ۲۰۱۵ حدود 34 
درصد اعالم ش��ده ب��ود. همان طور كه اعالم ش��د، 
سال هاست كه روز جمعه سیاه شلوغ ترين روز براي 

فروش��نده ها به ش��مار مي رود. هرچند اين آيین در 
ابتدا در امريكاي ش��مالي برگزار مي ش��د، اما مانند 
بس��یاري از سنت هاي ديگر به ساير كشورها سرايت 

كرده است. 
اهمیت خريد در روز جمعه س��یاه به قدري است 
كه فروش��گاه ها قبل از س��اعت 4 صبح كار خود را 
آغ��از كرده و م��ردم از همان زمان ب��راي خريد به 
فروش��گاه ها رفته و بايد تا قبل از آغاز ش��ب خريد 
كرده باش��ند. آن طور كه آمار نش��ان مي دهد، آمار 

خريد در اين روز نیز هر سال افزايش مي يابد.
در س��ال ۲۰۱4، نیمي از امريكايي ها در اين روز 
در آيین خريد كريسمس شركت كردند كه اين آمار 
در س��ال ۲۰۱6 به ۵6 درصد رس��یده و پیش بیني 
مي ش��ود در س��ال ۲۰۱7 خريداران جمعه سیاه به 

6۱ درصد خواهند رسید. 
با گس��ترش نفوذ اينترنت، دوشنبه سايبري نیز 
بازار داغ ت��ري پیدا كرده تا جايي كه آمارها نش��ان 
مي دهد در س��ال ۲۰۱۵ ف��روش آنالين در اين روز 
رك��وردي حدود ۲.۹8میلیارد دالر به ثبت رس��اند. 
اين رقم در س��ال ۲۰۱4 ح��دود ۲.۵6میلیارد دالر 
بود. هرچند كه متوس��ط ارزش هر سفارش در سال 
۲۰۱۵ حدود ۱۲8 دالر اعالم شد كه اين میزان در 

س��ال ۲۰۱4 حدود ۱6۰دالر بود. البته تخفیف هاي 
فروشگاه هاي آنالين در اين روز يكي از عواملي است 
كه ارزش سفارش ها كاهش مي يابد. از طرفي عالوه 
بر كاهش ارزش س��فارش هاي آنالي��ن در اين روز، 
درصد افرادي كه به ص��ورت آنالين خريد مي كنند 

نیز كاهش پیدا كرده است. 
در س��ال ۲۰۱۵ ح��دود 6۰درص��د امريكايي ها 
خريدهاي س��ال نو خود را در روز دوشنبه سايبري 
و به ص��ورت آنالين انجام دادند. اين آمار در س��ال 
۲۰۱6 به 63درصد رسید. هر چند كه انتظار مي رود، 
دوشنبه س��ايبري بیشتر مورد توجه عالقه مندان به 
تكنولوژي و فضاي مجازي باش��د، اما جالب اس��ت 
بدانید كه در جمعه سیاه پیشنهادهاي خريد بهتري 
در حوزه تكنولوژي ارائه مي شود. پیش بیني مي شود 
كه در س��ال ۲۰۱7 خريدهاي فصل تعطیالت سال 
نو میالدي در روز جمعه سیاه به میزان قابل توجهي 

بیشتر از روز دوشنبه سايبري باشد.
گفته ش��ده در س��ال ۲۰۱7 حدود 6۱درصد از 
امريكايي ها اعالم كرده اند كه خريدهاي سال نو خود 
را در روز دوش��نبه سايبري انجام مي دهند. اين رقم 
نش��ان مي دهد كه خريدهاي آنالين در مقايس��ه با 

سال هاي گذشته در اين روز كاهش يافته است. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

هلنميرنميخواهدترامپشود
هلن می��رن بازيگر نام��دار بريتانیايي 
چه��ل و پنجمی��ن ريیس جمه��ور امريكا 
را ش��خصیتي شكس��پیري توصیف كرد. 
ب��ه گزارش مهر به نق��ل از ونیتي فر، هلن 
می��رن ك��ه در نقش هاي مختلف��ي بازي 
ك��رده و بارها در نقش ملكه الیزابت ظاهر 

ش��ده، صدايش را به شخصیت هاي انیمیش��ن وام داده و در مجموعه »سريع و 
خشمگین« در نقش مادر جیسون استتم ظاهر شده و اكنون منتظر يك نقش 

جديد است؛ دونالد ترامپ. 
بازيگر برنده جايزه اس��كار مي گويد: خیلي بامزه اس��ت نقش ترامپ را بازي 

كني. 
هلن میرن كه س��ه جايزه توني، امي و اس��كار را در كارنامه دارد در مدرسه 
فیلم و تلويزيون دانش��گاه اليوال ماريموت گفت: عاشق اين نقشم. دوست دارم 
آن موها را هم داش��ته باشم! چه ش��خصیت فوق العاده يي... اصال زندگي واقعي 
خیل��ي جالب تر از اين اس��ت كه بروي و ش��خصیتي را خلق كن��ي. او يك نوع 

شخصیت شكسپیري است كه شايد عاقبتي شكسپیري هم داشته باشد. 
هلن میرن يك بار برنده جايزه اس��كار، چهاربار برنده جايزه انجمن بازيگران 
نمايش، چهاربار بفتا، س��ه بار جايزه گلدن گلوب و چهار جايزه امي ادواردز را در 

طول حرفه بازيگري خود دريافت كرده است. 
میرن درباره تحقیق روي ش��خصیت جالب ترامپ هم حرف زد و گفت: فكر 
نمي كنم سخت باشد كه بخواهي ببیني او واقعا چطور فكر مي كند. بايد كودكي 
و مدرس��ه رفتن او را بررس��ي كني. پدرش را، مادرش را. خیلي درباره ترامپ و 
پیش زمین��ه او خبر ندارم، اما اگر قرار باش��د نقش او را بازي كنم، قطعا بايد از 

اين نقطه شروع كنم. 
دونالد ترامپ ش��خصیت هاي مختلفي را تحت تاثیر خود قرار داده و پیش از 
اينكه ريیس جمهوري شود جاني دپ، آلك بالدوين، جیمي فالون، درل هاموند 

و حتي مريل استريپ در نقش او جلوي دوربین يا روي صحنه رفته اند.

كويرنورديپرحاشيه
از  خبرهاي��ي  گذش��ته،  هفته ه��اي  در   
ممنوعی��ت ورود آفروده��ا به كوي��ر مرنجاب و 
كوير لوت منتش��ر ش��د. در اي��ن خبرها گفته 
ش��ده بود كه عالوه بر تالش براي حفظ حیات 
اين مناطق، به دلیل ناش��ناخته بودن بیراهه ها 
خودروه��اي  ورود  از  كوي��ري،  مناط��ق   در 

دو ديفرانسیل و آفرود به اين مناطق جلوگیري مي شود اما به نظر مي رسد اين ممنوعیت ها تازگي 
 ندارد؛ دادستان آران وبیدگل اواسط هفته  گذشته درحالي حكم ممنوعیت ورود خودروهاي 
دو ديفرانسیل و موتورهاي كراس را به مناطق كويري اين شهرستان به ويژه مرنجاب صادر 
كرد كه ورود به اين كوير در 6 س��ال گذشته، براي سومین بار با حكم دادستاني ممنوع و 
محدود ش��ده اس��ت.  به گزارش ايسنا، س��ال ۱3۹۰ فیلم هايي از مرنجاب بیرون آمد كه 
متعاقب آن ورود گردشگران به اين كوير محدود شد و براي مدتي آژانس هاي گردشگري 
تورهاي مرنجاب را از برنامه هاي خود حذف كردند، اتفاقي كه اقتصاد منطقه را تحت الشعاع 
قرار داد. دادگس��تري استان اصفهان كه در آن سال اين حكم را بي ارتباط با دستگاه قضا 
و مس��وولیت آن را متوجه نیروي انتظامي دانس��ته بود، چهار س��ال بعد دستور »برخورد 
قاطع با متخلف��ان و تورهاي مختلط در منطقه مرنجاب« را صادر كرد. اين دومین بار بود 
كه ورود به مرنجاب محدود شد.  ممنوعیت و محدوديت ورود به كوير مرنجاب آن سال با 
میانجیگري میراث فرهنگي و گردشگري استان اصفهان حل شد، اما حاال بعد از گذشت 
دو سال از اعمال ممنوعیت و محدوديت براي ورود به كويرهاي اصفهان به ويژه مرنجاب، 
به بهانه هايي كه به استناد گزارش هاي دادستان ناشي از رفتار ناهنجار و نامتعارف برخي 
مس��افران بود، اكنون عامل ديگري دس��تمايه حكم تازه دادستان شهرستان آران وبیدگل 
ش��ده اس��ت. دادس��تان آران وبیدگل هم با صدور حكمي خواس��تار ممانعت از ورود اين 
دس��تگاه ها به كوير مرنجاب شد. محس��ن يارمحمديان معاون گردشگري استان اصفهان 
گفت: بیراهه ها و راه هاي ورود به اين منطقه بسیار است و ما در اين سال ها فقط توانسته ايم 
يكي از ورودي هاي اصلي آن را ساماندهي كنیم. بیشتر آفرودسوارها از اين بیراهه ها و ساير 
ورودي هاي به مرنجاب وارد مي شوند و كنترل آنها واقعا سخت شده، تخريب هايي كه طي 

اين چند سال به گیاهان منطقه وارد شده هم قابل جبران نبوده است. 

تاريخنگاري

تصميم ناتمام احمدشاه براي انتقال پايتخت به اصفهان
بیست و دوم آبان سال ۹4 و در جريان جنگ جهاني 
اول، احمدش��اه قاجار با نزديك ش��دن نظامیان روسیه 
ب��ه تهران، به مقام هاي انگلیس و روس��یه اطالع داد كه 

پايتخت را از تهران به اصفهان انتقال مي دهد. 
۲3 آبان ۱۲۹4 جلس��ه فوق العاده و محرمانه مجلس 
با حضور اعضاي حاضر در تهران تش��كیل ش��د و در آن 
پیغام احمدشاه، خطاب به مجلس مبني بر انتقال موقت 
پايتخت به اصفهان قرائت ش��د. شاه در اين پیام دستور 
داده ب��ود كه نماين��دگان ملت به همراه ش��اه، دولت و 
كارگزاران كش��ور به س��وي اصفهان عزيمت كنند. اين 
پیام و همچنین انتشار اخباري درباره نزديك شدن ارتش 
روسیه به تهران همه را متوجه حساسیت موضوع كرد و 
مجال مذاكره و مباحثه باقي نگذاشت. بي درنگ هر يك از 
نمايندگان همچون اعضاي دولت و شخص شاه، همگام با 
مردم مشغول تدارك وسايل سفر شدند. شاه اسباب سفر 
را كامال تهیه كرد و لباس سفر دربر كرد و كلیه جواهرات 
سلطنتي و اشیاي گرانبهاي خاندان قاجار را با خود همراه 
كرده بود و اسبان تندرو و كالسكه هاي مجهز آماده انتقال 

تاريخي او به اصفهان بودند. 
در همی��ن روزها وزيران مختار روس��یه و انگلیس 
احمدش��اه را مالقات كردند ت��ا او را از انتقال پايتخت 
منص��رف كنند.  از طرفي، قواي روس��یه كه در دروازه 

تهران اردو زده بود به س��وي قزوين بازگشت.  سفراي 
روس و انگلی��س و ريم��ن لكنت وزيرمختار فرانس��ه، 
اقدامات گس��ترده يي در اين رابطه كردند. آنها از همه 
منابع، امكانات و اهرم هاي سیاسي بهره گرفتند تا آنكه 
س��رانجام توسط سر چارلز مارلینگ سفیر بريتانیا اين 
تالش ها نتیجه داد. او به فرمانفرما متوسل شد و بامداد 
هفتم محرم به اتفاق وزيرمختار روس به مالقات ش��اه 

رفت و به او اطمینان داد كه قشون روس وارد پايتخت 
نخواهد ش��د. جمعي از رج��ال محافظه كار متمايل به 
متفقین نی��ز در اين فكر هماهنگي و هم رايي نش��ان 
دادند. سرانجام شاه در برابر تهديدهاي آشكار دو كشور 
و تنگناهاي فراوان سیاسي كه كشور را به ورطه انهدام 
كشانده بود، با وجود چندين بار مخالفت، تغییر موضع 

داد و از انديشه انتقال پايتخت منصرف شد. 

ترزاميدرتنگناياستعفا 
سانديتايمز: 

 44 نماين��ده پارلمان 
بريتانی��ا نامه ي��ي را براي 
نخس��ت وزير  بركن��اري 
اين كش��ور امض��ا كردند. 
صفحه  در  س��ان دي تايمز 
اول خ��ود، ب��ا اع��الم اين 
خبر، گزارشي از درخواست 
بركناري ترزا مي  ازس��وي 
نمايندگان پارلمان منتشر 

كرده است. آن طور كه اعالم شده، تاكنون 44 نماينده 
اين درخواست را تايید و امضا كرده اند. همچنین گفته 
شده اين درخواست به امضاي 8 نماينده ديگر احتیاج 
دارد تا ش��رايطي كه خانم مي  را به اس��تعفا مجبور 
مي كند، ايجاد ش��ود. پیش از اي��ن، مقامات اتحاديه 
اروپا هشدار داده اند كه مذاكرات با بريتانیا به مرحله 
بحراني نزديك ش��ده و معامل��ه مقدماتي مربوط به 
برگزيت به احتمال زياد در دسامبر امضا نخواهد شد، 
اين در حالي است كه قرار بود پیش از اين، مذاكرات 
در اين رابطه به اتمام برسد. به گزارش سان دي تايمز، 
برخي نمايندگان موافق برگزيت در نامه خود خواستار 

استعفاي نخست وزير هستند. 

الپايس:
اي��ن روزنامه در صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود،  اول 
تظاه��رات مردم بارس��لونا 
آزادي  از  حماي��ت  در 
رهب��ران كاتالونیا منتش��ر 
ك��رده اس��ت. به گ��زارش 
ال پاي��س، ه��زاران نفر از 
مردم بارس��لوناي اس��پانیا 
خواس��تار  تظاهرات��ي  در 

آزادي 8 عضو پیش��ین دولت محلي منطقه كاتالونیا 
ش��دند كه از يك هفته پیش به دس��تور دادگاه ملي  
اس��پانیا در زندان به سر مي برند. معترضان شعارهايي 
ازجمل��ه »آزادي-آزادي«، »پوجدمونت ريیس دولت 
محلي ما اس��ت« و »ما جمهوري هس��تیم« را س��ر 
مي دادند. منطقه كاتالونیا، اول اكتبر ش��اهد برگزاري 
همه پرسي جنجالي استقالل »كاتالونیا« از اسپانیا بود. 
در اين انتخابات ۹۰درصد شركت كنندگان به استقالل 
كاتالونیا از اسپانیا راي دادند. پارلمان محلي كاتالونیا 
۲7 اكتبر اعالم استقالل اين منطقه را تصويب كرد اما 
دولت مركزي با اعمال ماده ۱۵۵ قانون اساسي ، دولت 
محلي را عزل و پارلمان كاتالونیا را منحل كرد. دادگاه 
قانون اساسي  اسپانیا هم، حكم پارلمان كاتالونیا مبني 

بر استقالل اين ايالت را لغو و آن را باطل كرد. 

نيويوركتايمز:
اي��ن روزنامه در صفحه 
اول خود نوش��ت، نشست 
همكاري ه��اي  س��ران 
اقتصادي آسیا و اقیانوسیه 
ام��روز س��اعاتي پیش در 
ويتن��ام ب��ه پايان رس��ید. 
به گ��زارش اي��ن روزنامه، 
ويتن��ام،  ك��ه  حال��ي   در 
میزب��ان مجم��ع اقتصادي 

آس��یا و اقیانوس آرام اس��ت، ديگر كشورهاي جهان، 
با چالش اقدامات قدرتمندانه چی��ن در اقیانوس آرام 
 روبه رو هس��تند. همچنین گفته ش��ده كه نشس��ت

 دو روزه اپ��ك در حال��ي در ويتن��ام پاي��ان يافت كه 
برخالف س��ال گذش��ته و در راس��تاي دور ش��دن از 
توافق هاي بین المللي آن گونه كه دلخواه امريكاس��ت، 
 ب��ر اهمی��ت توافق هاي دوجانبه تاكید ش��ده اس��ت.
  ۲۱ كش��ور عض��و س��ازمان هم��كاري اقتص��ادي 
آسیا-پاسیفیك )اپك( در بیانیه پاياني نشست ويتنام 
از تداوم همكاري ها در راس��تاي انسجام هر چه بیشتر 
تج��ارت و مب��ارزه ب��ا بي عدالتي در اي��ن عرصه خبر 
دادن��د حال آنكه به گفته برخي كارشناس��ان، ردپاي 
تاثیر دونال��د ترامپ ريیس جمهوري امريكا كه مدعي 
بازنويس��ي قوانین تجاري اس��ت، در آن به خوبي قابل 
رويت اس��ت. در اي��ن بیانیه، اعضا ب��ر ضرورت حذف 
سوبس��یدهاي بازار و ديگر انواع حمايت هاي دولتي و 

شركت هاي وابسته به دولت تاكید كردند.

بازارهنركيوسك

كنسرتهايپورناظريدرشرقامريكا
س��هراب پورناظري تور كنس��رت هاي 
خ��ود را با ن��ام »نواهاي باقي مان��ده« در 
ش��رق امريكا اج��را خواهد ك��رد. اين تور 
موسیقايي از بیس��تم آبان آغاز شده و در 
ش��هرهاي مختلف امريكا اجرا مي ش��ود. 
اين كنس��رت در دو بخ��ش انجام خواهد 
ش��د؛ در بخش نخست آثاري از كیخسرو 
پورناظ��ري و س��هراب پورناظ��ري اج��را 
مي ش��ود و در ادام��ه س��هراب پورناظري 

با نواخت��ن تنبور و كمانچه و ش��هاب پارنج با نواختن 
س��ازهاي كوبه يي بداهه نوازي خواهند كرد و در بخش 
دوم آثار آهنگس��ازاني چون ريچ��ارد دانیل پور، ديويد 
گارنر، ايان كراوس و شهاب پارنج اجرا خواهد شد و اين 
دو هنرمن��د ايراني همراه با يك كوارتت زهي امريكايي 
گروه نوازي مي كنند. »نواهاي باقي مانده« ابتدا در يكي از 

معتبرترين فستیوال هاي موسیقي معاصر 
در »نش��ويل« روي صحنه م��ي رود و بعد 
از آن در ش��هرهاي نیويورك، واش��نگتن، 
سانفرانسیسكو و لس آنجلس ادامه مي يابد. 
به گزارش ايسنا نخستین كنسرت اين تور 
بیس��تم آبان ماه )۱۱ نوامب��ر( به میزباني 
»پاالديوم میوزكم« با موضوع »باغ ايراني« 
در گرينوي��چ كنتیكت اس��ت و س��پس 
در ش��هرهاي ديگر ادامه خواهد داش��ت. 
»س��هراب پورناظري« ب��ه تازگي در ايران كنس��رت- 
نمايش »سي« را با آواز »همايون شجريان« و با حضور 
بازيگراني چون بهرام رادان، سحر دولتشاهي، صابر ابر، 
مهدي پاكدل، حسین صوفیان و باني پال شومون روي 
صحنه برد؛ اين پروژه قرار است سال آينده نیز در تهران 

و شهرستان هاي ديگر ادامه داشته باشد. 

دعوتجشنوارهاندونزيازفيلمكوتاه»شيلنگ«
»ش��یلنگ« ساخته مسعود فروزش در 
بخش »چشم اندازهاي آس��یا« به نمايش 
درمي آيد. به گزارش مهر، در نخستین سال 
افزوده شدن بخش »چشم اندازهاي آسیا« 
به جشنواره فیلم آسیايي »جوگیا-نت پك« 
)JAFF( در اندونزي فیلم »ش��یلنگ« در 
اي��ن بخش نمايش داده مي ش��ود. منصور 
فروزش فیلمس��از فیلم كوتاه كه س��ازنده 
»ش��یلنگ« است، س��اخت 7 فیلم كوتاه 

داس��تاني را در كارنامه دارد. هم��كاري در تولید بیش 
از ۲۰عنوان مس��تند تلويزيوني و داوري جش��نواره هاي 
داخلي و خارجي از ديگر فعالیت هاي فروزش است. فیلم 
كوتاه »شیلنگ« داستان معلمي را تصوير كرده كه متد 

آم��وزش خود را تغییر داده و از امروز براي 
پیشرفت دانش آموزان برنامه  ويژه يي دارد. 
اين فیلم با حضور در بیش از 4۰ جشنواره 
جهان��ي بی��ش از ۱۰جاي��زه و نامزدي در 
بخش ه��اي مختلف كس��ب كرده اس��ت.  
سیروس همتي و كسري جورابلو بازيگران 
اصل��ي اين فیل��م ۱۵دقیقه يي هس��تند. 
س��یروس همت��ي از نامزده��اي دريافت 
جايزه بهتري��ن بازيگر از جش��نواره فیلم 
كوتاه هنگ كنگ است. جشنواره فیلم آسیايي »جوگیا-

نت پك« با تمركز بر اين ايده كه س��ینماي آس��یا بايد 
بخش��ي از جامعه آسیايي باشد، بخش »چشم اندازهاي 

آسیا« را به جشنواره افزوده است.

10روزباعكاسان
نمايش��گاه عكس خراس��ان بزرگ و 
آذربايجان غربي در ششمین دوره ۱۰روز 
با عكاس��ان برگزار مي ش��ود. به گزارش 
ايلنا، نمايش��گاه عكس خراسان بزرگ و 
آذربايجان غربي در ششمین دوره ۱۰روز 
با عكاسان برگزار مي شود.  ساعد نیك ذات 
دبیر شش��مین دوره ۱۰ روز با عكاس��ان 
گفت: خراس��ان بزرگ و آذربايجان غربي 
قابلیت هاي فراوان و فعالیت هاي متعددي 

در زمینه عكس دارند و يكي از برنامه هاي ششمین دوره 
۱۰روز با عكاسان براي نمايش اين قابلیت ها برگزاري 
نمايشگاه عكس خراسان بزرگ و آذربايجان غربي است 
كه كیارنگ عاليي )مدير نمايش��گاه خراس��ان بزرگ( 
و رومین محتش��م )مدير نمايش��گاه آذربايجان غربي( 

اس��ت. نیك ذات افزود: كیارنگ عاليي و 
رومین محتش��م عالوه بر اينكه عكاسان 
حرفه يي و ش��ناخته ش��ده يي در كشور 
هس��تند، در خراس��ان و آذربايجان غربي 
فعالیت هاي موثري داش��ته اند و شناخت 
كافي از عكاس��ان، فضا و ظرفیت عكاسي 
اس��تان خود دارند و باتوجه به اين تجربه 
و ش��ناخت براي برگزاري نمايشگاه اين 
استان ها انتخاب ش��دند.  دبیر ششمین 
دوره ۱۰روز با عكاس��ان با تاكید بر توجه به عكاس��ي 
اس��تان ها گفت: ۱۰روز با عكاس��ان ي��ك رويداد ملي 
است، بنابراين سعي مي كند به قابلیت ها و ضرورت هاي 
عكاسي تمام كش��ور توجه كند و فرصت هايي را براي 

ارائه و نمايش آنها فراهم كند.

حاشيه

نظامپزشكي،مقابلپزشكيسنتي
وزارت بهداش��ت و البته س��ازمان نظام پزشكي از 
مخالفان جدي طب س��نتي و گیاهي هس��تند. البته 
اين مخالف��ت، با قرار دادن طب س��نتي در كنار طب 
اسالمي و سوءاستفاده از اعتقادات مذهبي مردم، توجیه 
مي ش��ود.  وزارت بهداش��ت در حمايت از پزشكان، با 
ط��ب س��نتي مخالف اس��ت و نظام پزش��كي نیز اين 
ط��ب را غیراصولي و حتي خطرن��اك مي داند.  كار به 
جايي كشیده كه س��ازمان نظام پزشكي تهران بزرگ 
در مورد »مداخالت غیرمجاز در امور پزش��كي و مضر 
به س��المت عمومي با سوءاستفاده از نام طب اسالمي 
و طب س��نتي«، اطالعیه صادر كرده است. در بخشي 
از اين اطالعیه آمده اس��ت: متاسفانه با وجود توفیقات 
دانش��گاه هاي علوم پزشكي در زمینه توسعه، پیشرفت 
و كارايي طب س��نتي، عده يي افراد بدون علم و آگاهي 
از طب س��نتي و فقط با تمس��ك به آن در حال ايجاد 
خس��ارت، ضررها و آسیب هاي برگشت ناپذير در حوزه 
سالمت در جامعه هستند كه به عنوان يك خطر بزرگ 
س��المت همگان را تهديد مي كنن��د. افرادي كه بدون 

داشتن صالحیت و مجوز قانوني به اسم درمان از طريق 
طب سنتي و سوءاستفاده از نام مقدس اسالم، مردم را 
از درياف��ت درمان هاي صحیح مح��روم و بیماران را به 
بیماري هاي ديگر مبتال يا حتي باعث تهديد حیات آنها 
مي شوند، قطعا در پیشگاه خداوند متعال و ملت فهیم 
ايران و بالطبع قانون مس��وول بوده و بايد پاس��خگوي 
اين خسارت هاي غیرقابل جبران باشند.  سازمان نظام 
پزش��كي تهران ضمن هش��دار جدي و محكوم كردن 
شديد مداخالت و بدعت هاي غیرمجاز و غیرعلمي افراد 
فاقد صالحیت در امور سالمت، از تمام توان و ظرفیت 
قانوني خود براي مقابله با اين س��ودجويان و تخلفات 
سنگین آنها اس��تفاده كرده و صیانت از سالمت آحاد 

جامعه را تكلیف شرعي و قانوني خود مي داند.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

