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  »پوتين« مستاجر كرملين مي ماند
 گ�روه جهان| نتايج اوليه آراي انتخابات رياس��ت جمهوري روس��يه مطابق 
پيش بيني ها از پيش��تازي والديمير پوتين حكايت دارد. پوتين يك ش��نبه هنگام 
انداخت��ن راي خود در صندوق گفته هر نتيجه ي��ي كه به او امكان بدهد وظايف 

رييس جمهور را به عهده بگيرد برايش به مثابه موفقيت است. 
گفته ش��ده، مش��اركت عمومي در اين انتخابات بسيار گس��ترده بوده است. 
خبرگزاري اينترفكس به نقل از يك مس��وول انتخاباتي محلي نوش��ته در ناحيه 
چوكوت��كا در كامچاتكا 100درصد اهالي چهار روس��تاي منطق��ه در راي گيري 
ش��ركت كرده اند. مجموعا 10۹ميليون نفر از ش��هروندان روس��يه واجد شرايط 

راي دهي هستند. 
ناظ��ران بر اين باورند از آنج��ا كه پيروزي پوتي��ن در انتخابات قطعي به نظر 
مي رس��يد، ميزان مش��اركت در انتخابات و ميزان راي ده��ي به رييس جمهوري 
فعلي نشان دهنده فضاي سياسي حاكم بر روسيه به ويژه  پس از اعتراض هاي اخير 
ضددولتي اس��ت. والديمير پوتين نخستين بار در سال ٢000 به رياست جمهوري 
رس��يد و ٢ دوره 4 س��اله پياپ��ي در اي��ن مقام باق��ي ماند. پس از آن در س��ال 
٢00٨ نخس��ت وزير ش��د و رياس��ت جمهوري را ب��ه ديميتري مدودف س��پرد. 
س��پس دوباره در س��ال ٢01٢ به طور رس��مي نامزد رياس��ت جمهوري و طبعا 
 انتخاب ش��د. اما پيش از آن با تغيير قانون اساس��ي، دوره رياست جمهوري را از 
4 س��ال به 6 س��ال افزايش داد و به اين ترتيب تا امسال در مقام خود باقي ماند. 

اينك قرار است پوتين 6۵ ساله براي چهارمين بار رييس جمهور شود. 
انتخابات رياست جمهوري روسيه دقيقا در چهارمين سالگرد اشغال شبه جزيره 
كريمه توس��ط روسيه برگزار شد؛ رويدادي كه گرچه بر محبوبيت پوتين در بين 
روس ه��ا افزوده اما اعتراض هاي بين المللي زيادي را عليه وي برانگيخته اس��ت. 
گفته ش��ده، دولت اوكراين يك ش��نبه در اعتراضي نمادين به »تجاوز روس��يه و 
اش��غال كريمه« اجازه نداد كه اتباع روس مقيم اوكراين راي خود را به صندوق 
بريزند. پليس اوكراين در مقابل تمام نمايندگي هاي سياسي روسيه حضور يافت 
و از ورود اتباع روس جلوگيري كرد. گرچه رسانه هاي روسي از مشاركت گسترده 
در انتخابات خبر داده اند اما مثل انتخابات گذشته، برخي گروه ها و شخصيت هاي 
مخالف پوتين گفته اند كه در بسياري از حوزه ها راي تقلبي به صندوق ها ريخته 
ش��ده اس��ت. الكس��ي ناوالني مخالف اصلي پوتين كه سلب صالحيت شد و حق 
ش��ركت در انتخابات را نيافت صبح يك شنبه ويديويي را منتشر كرده كه ظاهرا 
صندوق هاي راي تقلبي در ش��هرهاي خاور دور روس��يه را نش��ان مي دهد. گفته 
ش��ده كميسيون انتخابات روسيه اعالم كرده به اين مساله رسيدگي خواهد كرد. 
ايرنا نوش��ته، تحليلگراني كه سياست خارجي روسيه را دنبال مي كنند، معتقدند 
پوتين سياست هاي داخلي و خارجي سابق خود را ادامه خواهد داد و بر بازگشت 
نقش نظامي و سياس��ي كارآمد روس��يه در بسياري از مس��ائل داغ جهاني تكيه 

خواهد كرد. 

   رييس جمهوري قانون بودجه 1397 
را ابالغ كرد

 رييس جمهوري عصر روز گذشته –يك شنبه ٢7 اسفند- قانون بودجه 13۹7 
كل كشور را براي اجرا به سازمان برنامه و بودجه ابالغ كرد.

به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دولت در ابالغيه رييس جمهوري به س��ازمان 
برنام��ه و بودج��ه آمده اس��ت: در اجراي اصل 1٢3 قانون اساس��ي به پيوس��ت 
»قانون بودجه س��ال 13۹7 كل كش��ور« را كه در جلسه 13۹6/1٢/٢0 مجلس 
ش��وراي اس��المي تصويب و در تاريخ13۹6/1٢/٢6 از س��وي مجمع تش��خيص 
مصلح��ت نظام با حذف يك بند از تبصره 11موافق با مصلحت نظام تش��خيص 
داده ش��د جهت اجرا ابالغ مي ش��ود. متن كامل بودجه س��ال ۹7 كل كشور در 
پايگاه اطالع رس��اني دولت به نش��اني www.dolat.ir منتشر شده است. علي 
الريجاني، رييس مجلس شوراي اسالمي روز شنبه)٢6 اسفند ۹6( در نامه يي به 
حجت االسالم والمسلمين حس��ن روحاني رييس جمهوري قانون بودجه سال ۹7 
كل كش��ور را ابالغ كرد. طبق اين قانون، دولت موظف اس��ت پس از پايان سال 
ج��اري آيين نامه هاي اجرايي قانون بودجه س��ال ۹7 كل كش��ور را تصويب و به 

بخش ها براي اجرا ابالغ كند. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 11  صفحه 13 

آخري��ن جلس��ه هيات وزي��ران در 
س��ال ۹6 دي��روز در ش��رايطي در نهاد 
رياس��ت جمهوري برگزار شد كه حضور 
ش��هردار  نجف��ي  چ��ون  چهره هاي��ي 
مس��تعفي ته��ران در مي��ان اعض��اي 
كابينه با اس��تقبال خبرن��گاران روبه رو 
ش��ده بود. همين حضور هم باعث شد 
ت��ا زمزمه هايي ميان خبرنگاران ش��كل 
بگيرد ك��ه نجفي ب��راي افزايش دامنه 
هماهنگي ه��ا با دولت ب��راي ادامه روند 
مقابله با فس��ادهاي تيم مديريتي سابق 
به پاس��تور آمده است تا حمايت دولت 
براي ادامه روند شفاف سازي تخلفات را 

كسب كند. 
بالفاصل��ه بع��د از پاي��ان نشس��ت 
دوشادوش  رييس جمهور  وزيران  هيات 
اعض��اي  و  اول  مع��اون  جهانگي��ري 
كابين��ه اش راه��ي حي��اط دولت ش��د 
ت��ا تصوي��ري از مهم تري��ن راهبردهاي 
اجراي��ي دولت دوازدهم براي س��ال۹7 
و ه��م اينكه بخش��ي از دس��تاوردهاي 
اقتص��ادي دول��ت در س��ال ۹6 را ارائه 
كند. بع��د از صحبت هاي رييس جمهور 
ه��م س��اير اعض��اي كابين��ه روبه روي 
خبرنگاران ايس��تادند و به پرسش هاي 

مطرح شده پاسخ دادند. 
 رييس جمه��ور با اش��اره ب��ه اينكه 
س��ال آينده سال س��رمايه گذاري، رشد 
و توس��عه اقتصادي و عدالت اقتصادي 
خواهد بود، گفت: بگذاريم، مردم ش��اد 

باشند و به آنها سخت نگيريم. 
روحان��ي ديروز در حاش��يه آخرين 
جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران 
با اش��اره به اينكه در سال هاي گذشته 
سرمايه گذاري هميشه منفي بوده است، 
اظهار كرد: سال ۹6 نرخ سرمايه گذاري 
كش��ور مثب��ت ب��وده و اين ب��ه معناي 
تحرك اقتصادي اس��ت. همچنين رشد 
اقتصادي در چهار س��ال گذشته به طور 
متوس��ط 4.٨درص��د ب��وده كه رش��د 

متوسط دنيا حدود ٢.۵ درصد است. 
وي با بيان اينكه كش��ور در مس��ير 
توس��عه و رش��د در حال حركت است، 
خاطرنش��ان كرد: قبل از دولت يازدهم 
متوس��ط رش��د ٢.3درصد بوده كه اين 
رقم به 4.٨درصد رس��يده اس��ت. رشد 
اقتصادي امس��ال ما ب��االي 4.۵درصد 
اس��ت و رش��د ۹ ماهه اول سال جاري 

بدون نفت 4.7درصد است. 
رييس جمه��ور تاكيد ك��رد: حركت 
م��ا حرك��ت مثبتي ب��وده اس��ت و در 
زمينه هاي مختل��ف، ركوردهاي خوبي 

داش��ته ايم. به ط��ور مث��ال در زمين��ه 
آبياري تحت فش��ار و آبياري نوين آنچه 
انجام ش��ده اس��ت، يك ركورد اس��ت. 
در زمينه محصوالت كش��اورزي هم از 
۹7ميلي��ون تن توليد ب��ه 1٢٢ميليون 
تن رس��يده ايم يعني ٢6درصد رشد در 
توليد محصوالت كش��اورزي داشته ايم. 
ما در گندم به خودكفايي رس��يده ايم و 
در ش��كر هم در حال حركت به سمت 

خودكفايي هستيم. 
روحاني ادامه داد: در سال ۹6، شش 
ف��از پارس جنوبي را افتت��اح كرديم كه 
كاري ب��زرگ بود. م��ا در پارس جنوبي 
به برداشت مش��ترك با كشور همسايه 

رسيديم و حتي از آن پيشي گرفتيم. 
رييس جمه��ور در ادام��ه ب��ا بي��ان 
اينكه در تولي��د گاز در پارس جنوبي از 
٢٨۵ميلي��ون متر ب��ه ۵۵۵ميليون متر 
رس��يده ايم، خاطرنش��ان كرد: اين رقم 
دوبرابر ش��ده اس��ت. ما امس��ال نياز به 
خريد گاز از كش��وري نداشتيم كه آنها 
ب��راي ما ناز كنند يا قيمت را باال ببرند. 
پنج فاز پتروش��يمي را امس��ال افتتاح 
كرديم و در س��ال ۹7 هم پنج مجتمع 
ديگر پتروشيمي را افتتاح خواهيم كرد. 
وي با تاكيد بر اينكه به سمت رونق 
اقتصادي پيش مي روي��م، تصريح كرد: 
ارزش ص��ادرات ما نس��بت به پارس��ال 
پن��ج درص��د رش��د داش��ته اس��ت اما 
واردات ما هم بيش��تر ش��ده و صادرات 
و واردات نس��بت ب��ه پارس��ال متفاوت 
است اما بعضي آمارهاي ريز در اين بين 

خوشحال كننده است. 
روحان��ي گف��ت: ما در پتروش��يمي 
حدود يك ميلي��ارد دالر كمتر صادرات 
داشته ايم اما همين مقدار را به توليدات 
اختص��اص  كش��ور  در  پايين دس��تي 
داده ايم. در مواد معدني هم صادرات ما 
كاهش داشته است اما ما از خام فروشي 
جلوگي��ري كردي��م و اكنون س��نگ به 
فوالد يا كنس��انتره تبديل مي شود. در 
واق��ع كاهش ص��ادرات م��ا مثبت بوده 
اس��ت. از س��ويي ما از افزايش واردات 
خوش��حال نيس��تيم اما وقت��ي واردات 
به ص��ورت كاالهاي س��رمايه يي انجام 
مي ش��ود، خوشحال مي ش��ويم. واردات 
كاالهاي س��رمايه يي ما ٢7 درصد رشد 

داشته است. 
وي با بي��ان اينكه تولي��د خودرو از 
يك ميلي��ون و 300 هزار دس��تگاه به 
يك ميليون و 6۵0 هزار دستگاه رسيده 
اس��ت، تصريح كرد: وقتي توليد خودرو 

بيش��تر مي ش��ود يعن��ي واردات برخي 
قطعات هم بيش��تر مي ش��ود، زيرا اين 
واردات ناراحت كننده نيست و به توليد 
كمك مي كند در واقع واردات به نوعي 

نيست كه نگران كننده باشد. 

اقتصاد در سال96
روحان��ي ادامه داد: ما در س��ال ۹6 
ش��رايط بهتري نس��بت به گذش��ته در 
خصوص حم��ل و نقل ريلي داش��تيم. 
راه آهن همدان افتتاح ش��د و اميدواريم 
تا روزهاي آخر س��ال راه آهن كرمانشاه 
هم افتتاح ش��ود. ان ش��اءاهلل در س��ال 
آينده راه آهن اروميه، رشت و تبريز هم 
افتتاح مي شود. در سفر فروردين ۹7 به 
جمهوري آذربايجان، قراردادي را براي 
سرمايه گذاري مش��ترك راه آهن رشت 
� آس��تارا نهاي��ي مي كنيم. در س��فر به 
هند نيز درباره س��رمايه گذاري مشترك 
راه آه��ن چابه��ار � زاه��دان مذاك��ره 
داش��تيم. در س��ال ۹6، ۵16 كيلومتر 
راه آه��ن جدي��د افتتاح ش��ده اس��ت، 
700كيلومتر هم راه آهن س��طح دوم و 
س��وم افتتاح شده يعني بيش از 1٢00 
كيلومتر راه آهن افتتاح شده كه اين يك 
ركورد در زمينه راه آهن در كشور است. 
رييس جمهور ب��ا بيان اينكه فاز يك 
بندر چابهار افتتاح ش��ده است، تصريح 
كرد: ف��از دوم بندر ش��هيد رجايي نيز 
تكميل ش��د و فاز س��وم آن هم شروع 
مي ش��ود. روحاني ادام��ه داد: در زمينه 
بنزين هم به س��مت خودكفايي حركت 
كردي��م. يك ف��از س��تاره خليج فارس 
افتتاح شد. در س��ال آينده فاز دوم هم 
افتتاح مي ش��ود و فاز س��وم هم تكميل 
خواهد ش��د يعن��ي 36 ميلي��ون ليتر 
بنزين و 14 ميليون ليتر گازوييل توليد 
مي شود و ما در اين زمينه خودكفا شده 
و حت��ي مي توانيم صادرات هم داش��ته 

باشيم. 
رييس جمه��ور در بخ��ش ديگ��ري 
از اظه��ارات خود با بي��ان اينكه فروش 
مس��كن در تهران در س��ه ماه گذشته 
رش��د 1۹درصدي داشته و رونق بخش 
مس��كن آغاز شده اس��ت، ادامه داد: در 
س��ال آينده در خصوص بافت فرسوده 
ه��م حركت جديدي را آغ��از مي كنيم. 
همچنين با نوسازي ناوگان حمل و نقل 
شهري و بين ش��هري در زمينه محيط 

زيست نيز گام هاي خوبي برمي داريم. 
روحاني گفت: ش��رايط كشور ما در 
مقايس��ه با كش��ورهاي ديگر در زمينه 

رش��د و توس��عه مناس��ب اس��ت. ما از 
لح��اظ عدالت اجتماعي ه��م قدم هاي 
خوب��ي برداش��ته ايم. در اي��ن س��ال ها 
حق��وق كارمندان و دس��تمزد كارگران 
همواره از تورم بيش��تر بوده اس��ت اين 
يعني در مسير عدالت حركت مي كنيم 
البت��ه همان طور كه رهبر معظم انقالب 
اش��اره كردند در اين زمينه بايد تالش 

بيشتري كنيم. 
رييس جمهور تاكيد كرد: سال آينده 
س��ال س��رمايه گذاري، رش��د و توسعه 
اقتصادي و عدالت اقتصادي خواهد بود. 
ريي��س دولت دوازدهم با اش��اره به 
حوادث س��ال ۹6 اظهار ك��رد: در كنار 
همه پيش��رفت ها و اقدامات ارزش��مند، 
ملت ما روزهاي غمباري داش��ته است. 
متاس��فانه در زمين، دريا، هوا و آسمان 
حادثه داش��تيم و عده ي��ي از هموطنان 
خود را از دست داده ايم. مردم ما در اين 
حوادث نشان داده اند، چقدر نوع دوست 
هس��تند و هموطن��ان خود را دوس��ت 
دارند. م��ردم برادرانه به صحنه آمدند و 

به آسيب ديدگان كمك كردند. 
ب��ا اش��اره به  روحان��ي همچني��ن 
اعتراض��ات دي ماه بيان ك��رد: مردم به 
خوبي بي��ن اعتراض و اغتش��اش ديوار 
الزم را ب��ه وج��ود آوردن��د. دولت حق 
اعتراض را به رس��ميت مي ش��مارد اما 
اغتش��اش و بي نظمي براي دولت قابل 
قبول نيس��ت. م��ردم ه��م در روزهاي 
اعتراضات و ه��م در تظاهرات ميليوني 
خود اين فاصله را ايجاد كردند. ما انتقاد 
و اعتراض را قبول داريم و معتقديم بايد 
اشكاالت گفته و رفع شود اما همه بايد 
قانونمند بوده و اموال و نظم عمومي را 

رعايت كنند. 
رييس جمه��ور ادام��ه داد: گوش ما 
بايد براي سخن مردم شنوا باشد، البته 
سخن مردم موج فركانس خاصي ندارد 
كه فقط به سمت قوه مجريه برود. بايد 
همه حرف مردم را بشنوند البته برخي 
نمي خواهند، گوش بدهند در حالي كه 
باي��د فركانس ها را ب��ه دقت گوش كرد 
و اكنون زم��ان پارازيت نيس��ت. مردم 
انتقاد و پيش��نهاد دارن��د و بايد به آنها 

توجه شود. 
ما ب��ا عمل بهت��ر خ��ود مي توانيم، 

همبستگي خود را بيشتر حفظ كنيم. 
وي در پايان گفت: اميدوارم كشوري 
داشته باشيم كه مثل فرهنگ و دينش 

هميشه سرفراز باشد. 
ادامه در صفحه 2

اخبار سرمقاله

 دولت اميد؛ نيازمند اميد

 درباره ابرچالش هاي اقتصاد ايران به دفعات و به ش��كل گسترده صحبت 
ش��ده است. كارشناسان اقتصادي مشكالت زيادي را به عنوان ابرچالش هاي 
اقتص��اد ايران شناس��ايي و براي بعض��ي از آنها راه حل ارائ��ه داده اند. بعضي 
شرايط اقليمي را هم در اين ابرچالش ها ديده اند و بعضي از ديدگاه سياسي-

جامعه شناسي به مساله ورود كرده اند. در حالي كه اقتصاد ايران چندين دهه 
با بس��ياري از اين مشكالت دس��ت و پنجه نرم كرده و برخالف انتظار به بقا 

ادامه داده است. 
يك��ي از ضعف هايي كه اقتصاددانان ايراني دارند، اين اس��ت كه به جاي 
بررس��ي روند اقتصاد ايران در قالب س��ري زماني، يك صحنه از اقتصاد را با 
اقتصادهاي ديگر دنيا مقايس��ه مي كنند و به نتايج اش��تباهي مي رسند. يك 
غده س��رطاني ممكن اس��ت در نتايج اوليه زنگ خطري جدي باشد اما اگر 
مشخص شود در طول زمان روند رشد آن متوقف شده با وجود اينكه باز هم 
خطرناك است از درجه اهميت آن كاسته مي شود. بعضي از چالش هاي فعلي 
جديد محسوب مي شوند اما بسياري از ابرچالش ها در حقيقت سال هاست كه 

در اقتصاد با آن درگير هستيم. 
با وجود اين در ش��روع س��ال ۹7 اقتصاد ايران با مشكلي روبه روست كه 
چندين س��ال است چنين مشكلي را نداشته ايم. ش��روع سال ۹6 با اميد به 
روي كار آمدن دولت دوازدهم و بهبود پس از انتخابات رياست جمهوري بود. 
چند سال قبل از آن نيز مساله برجام و اميد به بهبود شرايط اقتصادي باعث 
شده بود كه مردم به آينده اقتصاد اميدوار باشند. حتي روي كار آمدن دولت 

حسن روحاني نيز با شعار اميد صورت گرفت. 
اما امس��ال بعد از چند س��ال جو جامعه نس��بت به آينده چندان مثبت 
نيس��ت. انتظاراتي ك��ه از روي كار آمدن دولت دوازده��م مي رفت، چندان 
به نتيجه نرس��يد و نوس��ان نرخ ارز در پايان س��ال ۹6 ش��يريني نوروز را به 
كام م��ردم تلخ كرد. بس��ياري از كارشناس��ان پيش بين��ي مي كنند به دليل 
افزايش نرخ ارز در اوايل س��ال ۹7 تورم افزايش خواهد يافت و از هم اكنون 
پيش بيني هاي��ي مبني بر افزاي��ش نرخ ارز در پايان ماه رمضان آتي به گوش 

مي رسد. 
ايران در برهه هاي زيادي با مش��كالت سياسي و اقتصادي دست و پنجه 
نرم كرده اس��ت. جنگ تحميلي، تحريم، كمبود منابع و بسياري از مشكالت 
س��پري شده اما مس��اله اين است كه در تمام اين مش��كالت مردم يا الاقل 
بخ��ش قابل توجهي از آنها ب��ه آينده اميدوار بودند. در بدترين ش��رايط در 
صورتي روحيه مردم حفظ ش��ود، راه حل پيدا مي شود و بهترين نسخه ها در 

صورتي كه جو جامعه به سمت نااميدي باشد منجر به شكست است. 
اي��رادات زيادي به سياس��ت هاي اقتصادي دولت )بخوانيد بي سياس��تي 
دول��ت( گرفته مي ش��ود و هنوز اس��تراتژي اقتصادي دول��ت دوازدهم براي 
كارشناسان هم روشن نيست اما اين مساله به اندازه نااميدي مردم خطرناك 
نيست. به نظر مي رسد، دولت در ابتداي سال ۹7 بايد گفتمان جديدي را به 
اقتص��اد ايران تزريق كند، گفتمان��ي كه منجر به تحرك در جامعه اقتصادي 
ش��ود. امروز ما با فعاالن اقتصادي به ويژه صنعتي زيادي روبه رو هستيم كه 
معتقدند س��رمايه گذاري صنعتي آنها اش��تباه بود. سرمايه گذاري ها در مسير 
كوتاه مدت س��وق پيدا كرده است. حتي در چالش ارزي اخير رد پاي خروج 
ارز به دليل خريد ملك و امالك در خارج كشور به چشم مي خورد كه ريشه 
در بدبيني به س��رمايه گذاري در كش��ور دارد. مس��ائل بورس ب��ه ويژه زيان 

بانك ها شرايط را بسيار پيچيده تر كرد. 
دولت در س��ال ۹7 نمي تواند، تمام مش��كالت را حل كند. حل بعضي از 
مش��كالت بيش از يك ده��ه زمان مي برد. اما مي تواند ب��ا ايجاد موج مثبت 
در جامعه بس��ياري از مش��كالت را تعديل كند. شايس��ته است كه دولت از 
هم اكنون بعضي شوك هاي مثبت براي بهبود شرايط را در نظر بگيرد. ترميم 
تيم اقتصادي دولت به ويژه تعيين يك سخنگوي اقتصادي توانمند كه بتواند 
نگاه مردم به عملكرد اقتصادي دولت را مثبت كند، طبيعتا مي تواند گام اول 

محكمي براي اين مهم باشد. 
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گزارش هاي »تعادل« از رويدادهاي سال 13۹6

سال سخت گذر از رنج ها
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تصوير سازي اقتصاد97
سال 97 سال توسعه و عدالت اقتصادي خواهد بود

س
فار

س: 
عك

ب��ه  اي��ران  اقتص��اد  ابرچالش ه��اي   درب��اره 
دفعات و به ش��كل گس��ترده صحبت شده است. 
كارشناسان اقتصادي مشكالت زيادي را به عنوان 
ابرچالش هاي اقتصاد ايران شناسايي و براي بعضي 
از آنها راه حل ارائه داده اند. بعضي شرايط اقليمي را 
هم در اين ابرچالش ها ديده اند و بعضي از ديدگاه 
سياسي-جامعه شناسي به مساله ورود كرده اند. در 
حالي كه اقتصاد ايران چندين دهه با بس��ياري از 
اين مشكالت دس��ت و پنجه نرم كرده و برخالف 
انتظار به بقا ادامه داده اس��ت.  يكي از ضعف هايي 
كه اقتصاددانان ايراني دارند، اين است كه به جاي 
بررس��ي روند اقتصاد ايران در قالب س��ري زماني، 
ي��ك صحنه از اقتصاد را ب��ا اقتصادهاي ديگر دنيا 

مقايسه مي كنند...

دو س��ال اخي��ر دوران بس��يار خاص��ي ب��راي 
اس��تارت آپ ها ب��ود. ش��كوفايي و موفقي��ت چند 
اس��تارت آپ و تبديل ش��دن آنها به ش��ركت هاي 
موفق، بزرگ و پرس��ود در س��ال ۹۵ بس��ياري از 

نگاه ها را به سمت استارت آپ ها چرخاند. 
س��ال ۹6 را بايد سال س��ازماندهي شدن اين 
نوپاه��اي اقتص��ادي دانس��ت. باالخره نخس��تين 
تش��كل استارت آپ ها ش��كل گرفت و اتاق تهران 
نيز فعاليت ه��اي زيادي در جذب اين ش��ركت ها 
انجام داد. س��ال ۹7 اما به نظر مي رسد سال تغيير 
اساس��ي در ساختار استارت آپ ها باشد. تا به امروز 
اكثر استارت آپ ها به وسيله فعاليت افرادي بود كه 
س��هم چنداني تا پيش از آغاز استارت آپ در بازار 

نداشتند...

دولت اميد؛ نيازمند اميد

 سال 97 نقطه عطف ورود سنتي ها 
به فضاي مجازي

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 6  

ایران
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 چالش دنياي مجازي 
در پارلمان

بار ديگر داستان فضاي مجازي به صحن مجلس آمد؛ 
آن هم درست يك روز بعد از آنكه دو نفر از نمايندگان از 
تصميم شوراي عالي فضاي مجازي مبني بر فيلتر تلگرام 
خبر دادند. فيروزآبادي دبير شوراي عالي فضاي مجازي 
هم  ميهمان اين جلسه غيرعلني بود. او كه روز شنبه در 
يادداشتي كانال هاي تلگرام را نوعي ترويج لمپنيسم در 
كشور دانس��ت و نتيجه گرفت كه »ادامه فعاليت تلگرام 
به صالح نيست.« هر چند به اعتقاد فيروزآبادي، سد راه 
فيلتر تلگرام فقدان آلترناتيو اس��ت كه بايد ساخته شود. 
او با اين نگاه ديروز به صحن مجلس رفت تا پاس��خگوي 
سواالت نمايندگان باشد. نمايندگاني كه مي گويند بحث 
اين جلس��ه صرفا فيلترينگ تلگرام نبوده اس��ت. اين را 
غالمعلي جعفرزاده نايب رييس فراكس��يون مس��تقلين 
مجلس گفته اس��ت. به گفته جعفرزاده بحثي كه عمدتا 
مطرح ش��د اين بود ك��ه »آيا ما فضاي مج��ازي را آزاد 
كرديم يا رها كرديم؟« او توضيح داد: »آنچه كارشناسان 
فضاي مجازي س��عي كردند به ما اثب��ات كنند اين بود 
كه ما رهاس��ازي كرديم و من فكر مي كنم اين بخش از 

حرف شان درست است ...

 فراز جبلي   

خجسته نوروز باستاني بر عموم هموطنان مبارك بادوالدت حضرت امام محمدباقر عليه السالم را تبريك مي گوييم

 فراز جبلي   
مشاور سردبير
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سايه روشن هاي سال خبرساز
ان��گار همي��ن دي��روز ب��ود 
در  كاري  روز  آخري��ن  در  ك��ه 
س��ال95؛ به دنبال جمع و جور 
آخري��ن  گزارش ه��اي  ك��ردن 
ش��ماره روزنام��ه بوديم و تالش 
مي كردي��م ت��ا دفتر حس��اب و 
كتاب هاي سياس��ي كشور را در 
قال��ب گزارش هاي تحليلي براي 
مخاطبان عزيز تدارك ببينيم؛ اما 
سال 96 هم مانند همه سال هاي 
قبل و بعد از خود به س��رعت برق و باد گذش��ت تا يك بار 
ديگر همه ما انگش��ت تعجب به دن��دان بگيريم كه: »واي 

چقدر زود گذشت امسال.«
1- سال96 در ش��رايطي براي ايرانيان تحويل شد كه 
موضوع انتخابات سراسري رياس��ت جمهوري دوازدهم در 
ارديبهش��ت ماه 96 به عنوان يكي از سرنوشت س��ازترين 
حركت هاي سياس��ي و اجتماعي پي��ش روي مردم ايران 
قرار داشت؛ انتخاباتي كه در يكي از حساس ترين برهه هاي 
تاريخي كشور، منطقه خاورميانه و فضاي بين المللي برگزار 
ش��د و به اعتقاد بس��ياري از تحليلگران نتيج��ه آن تاثير 
فراواني بر گزاره هاي اقتصادي، سياس��ي، ديپلماسي و... به 
جاي گذاش��ت. چه اگر فرض كنيم به ج��اي روحاني؛ نام 
كانديداي ديگري از صندوق هاي راي بيرون مي آمد؛ راهبرد 
اجرايي و مديريتي كش��ور از اس��اس دچار دگرگوني هاي 
ساختاري و بنيادين مي شد. اما مردم ايران با اعتماد دوباره 
ب��ه گفتمان اعتدال نش��ان دادند كه ثب��ات و ميانه روي را 
بيش��تر از هر عامل ديگري براي شرايط معاصر كشورمان 
ضروري مي دانند و با اين انتخاب يك بار ديگر نشان دادند 
كه در بزنگاه هاي حس��اس مي توان روي هوشياري و درك 
باالي آنان حساب كرد؛ بعد از پايان تعطيالت نوروز فضاي 
رقابت هاي انتخاباتي داغ ش��د تا آرام آرام فضاي سياس��ي 

كشور مهياي انتخابات ارديبهشت ماه شود. 
2- با آغاز ارديبهش��ت ماه و داغ ش��دن تنور انتخابات 
مانند گذشته فضاي انتخابات به سمت دوگانه سازي پيش 
رفت؛ حسن روحاني و جهانگيري به عنوان نامزد گروه هاي 
ميانه رو؛ معتدل و اصالح طلب وارد گود انتخابات ش��دند و 
از آن س��و نيز چهره هايي چون ابراهيم رييسي، قاليباف و 
ميرسليم ذيل عنوان اصولگرايي پا به عرصه رقابت انتخابات 
گذاش��تند. با خروج جهانگي��ري و قاليباف به نفع روحاني 
و رييس��ي؛ دوگانه اصلي انتخابات ميان رييسي و روحاني 
ش��كل گرفت؛ مطابق معمول برخي نهاده��اي خاص در 
جريان انتخابات تالش كردند با حمايت از يكي از طرف هاي 
انتخابات وزن نامزد مورد نظر خود را س��نگين تر كنند؛ اما 
مردم ب��دون توجه به اين جناح بندي ها ب��ا انتخاب قاطع 
روحاني نش��ان دادند كه مايل به ادامه برنامه هاي بنيادين 
دول��ت در حوزه هايي چون؛ رش��د پاي��دار اقتصادي، مهار 
ت��ورم؛ اعتدال در برنامه ه��ا، تنش زدايي با جهان پيراموني 
و... هس��تند. يكي از حاش��يه هايي كه در جريان انتخابات 
دوازدهم ش��كل گرفت مربوط به پايان مدت راي گيري در 
س��اعت 24 روز جمعه 29 ارديبهش��ت بود؛ اين در حالي 
اس��ت كه جمعيت ميليوني راي دهندگان پش��ت درهاي 
محل راي گيري مانده بودند؛ وزارت كش��ور اعالم كرد كه 
راي گيري پايان گرفته است. در جريان انتخابات شوراهاي 
اسالمي شهرها نيز اصالح طلبان برتري قاطعي كسب كردند 

و توانستند به پيروزي برسند. 
3- در كنار موضوع انتخابات؛ در فصل نهايي س��ال96، 
موضوع اعتراضات دي ماه نيز بازتاب هاي وسيعي در سطح 
رس��انه ها و افكار عمومي پيدا ك��رد. اعتراضاتي كه تعداد 
ديگري از ش��هرهاي كش��ورمان را دربرگرفت تا س��اختار 
مديريتي كشورمان در برابر اين پرسش كليدي قرار بگيرد 
كه در برابر اين اعتراضات چه راهبردي را بايد در دس��تور 
كار ق��رار داد؟ هرچند برخي گروه هاي سياس��ي اصولگرا 
در زم��ان وق��وع اين اعتراضات اع��الم كردند كه مطالبات 
معترضان ريش��ه هاي صرفا اقتصادي و معيش��تي دارد اما 
واقعيات ميداني حاكي از آن بود كه مطالبات جوانان برخي 
م��وارد و مفاهيم اجتماعي، اقتص��ادي، فرهنگي و... را نيز 
دربرمي گي��رد.  باعبور از اخبار و رويدادهاي س��ال96 و در 
آس��تانه حلول سال 97؛ ساختار كالن كشورمان با مسائل 
و موضوعاتي روبه روس��ت كه به نظر مي رسد براي سال97 
بايد آنه��ا را در كالس��ه موضوعي اولويت ها دس��ته بندي 
كرد؛ چالش هايي چون فرجام برج��ام؛ مهار تورم؛ افزايش 
دامنه هاي اش��تغال زايي و... موضوعاتي هس��تند كه دولت 
دوازدهم در س��ال97 بايد براي آنها راهكارهاي سازنده يي 

تدارك ببيند. 

يادداشت

 لغ�و ديدار هاي ظريف به دليل كس�الت؛ ايس�نا| 
سخنگوي وزارت خارجه گفت: كليه برنامه ها و ديدارهاي 
روز شنبه و يك شنبه ظريف به دليل كسالت لغو شد. بهرام 
قاسمي سخنگوي وزارت امور خارجه اظهار داشت: باتوجه 
به تداوم كسالت شديد دكتر ظريف وزير امور خارجه كه از 
شنبه آغاز و منجر به بستري شدن چند ساعته ايشان در 
بيمارستان شد و نيز نياز به استراحت مطلق طبق تجويز 
پزشك معالج، كليه برنامه ها و مالقات هاي دو روز گذشته 
ايش��ان ازجمله ديدار با همتاي عماني يوس��ف بن علوي 

لغو شد. 
 آنفلوآن�زاي ف�وق  ح�اد پرن�دگان مهار نش�ده 
اس�ت؛خانه ملت| رييس كميسيون كشاورزي مجلس، 
گف��ت: بيماري آنفلوآنزاي فوق  حاد پرندگان نه  تنها مهار 
نش��ده بلكه در ماه هاي اخير روبه افزايش بوده و سازمان 
دامپزشكي به دنبال اجراي طرح واكسيناسيون است. علي 
اكبري با اش��اره به اينكه به احتمال زياد واكسيناس��يون 
آنفلوآنزاي پرندگان در سال آينده آغاز مي شود، افزود: اين 
بيماري به عنوان يك تهديد همچنان باقي است و آثار آن 
بر توليد محصوالت مرغ تخم گذار در كش��ور مشهود بود، 
اين بيماري يك عامل خطرزا براي انواع پرندگان است كه 

مي تواند مرغ گوشتي را نيز تهديد كند. 
 توصيه روزنامه امريكايي »پمپئو«؛ايسنا| روزنامه 
واشنگتن پس��ت در گزارشي با اشاره به گزينه  پيشنهادي 
رييس جمهور امريكا براي وزارت امور خارجه نوش��ت: در 
صورت خروج واش��نگتن از توافق هسته يي ترامپ ديگر 
قادر نخواهد بود پيونگ يان��گ را به محدود كردن برنامه 
هسته يي اش متقاعد كند. در ادامه اين گزارش آمده است: 
فاجعه اين اس��ت كه جهان در حال حاضر به اندازه كافي 
با بي ثباتي مواجه اس��ت و نيازي نيست كه دولت بحران 
بيشتري ايجاد كند. پمپئو بايد بداند كه وظيفه او به عنوان 
وزير خارجه اين اس��ت كه مشكالت را حل كند نه اينكه 
آن را توليد كند. وي در اين راستا بايد توافق هسته يي با 
اي��ران را حفظ و وقتش را صرف كره ش��مالي كند. پمپئو 
بايد بداند كه در اين شرايط توافق هسته يي ارزش حفظ 

كردن را دارد. 

روي موج خبر

جلسه غيرعلني مجلس با حضور »دبير شوراي عالي فضاي مجازي« برگزار شد

چالش دنياي مجازي در پارلمان

تصوير سازي اقتصاد97
ادامه از صفحه اول:

 شوراي عالي امنيت در حال حل كردن 
مساله حصر است

بعد از رييس جمه��وري بازار گفت وگ��و با معاون 
اول روحاني حسابي گرم بود و خبرنگاران رسانه هاي 
مختل��ف تالش مي كردند تا پرس��ش هاي خ��ود را از 
جهانگي��ري طرح كنن��د؛ مع��اون اول رييس جمهور 
با اش��اره ب��ه اقدامات انجام ش��ده در راس��تاي طرح 
گفت وگوي ملي و زمينه چيني براي رفع حصر گفت: 
دبيرخانه ش��وراي عالي امنيت ملي اقدامات خوبي در 
زمينه رفع حصر انجام داده است و ان شااهلل براي سال 

آينده اين اتفاق رخ خواهد داد. 
جهانگيري ب��ه بيان اولويت هاي دول��ت دوازدهم 
براي سال آينده پرداخت و خاطرنشان كرد: مهم ترين 
چالش پيش  روي كش��ور براي س��ال آينده مس��اله 
اشتغال و معيشت مردم است. در اين زمينه بايد طي 
س��ال هاي آينده برنامه ريزي هاي مناسب و اقداماتي 
جدي براي حل مس��اله اشتغال به عنوان اصلي ترين 

چالش پيش  روي كشور انجام شود. 
وي با تاكيد ب��ر اينكه س��رمايه گذاري مهم ترين 
راهكار حل مس��اله اش��تغال در كش��ور است، گفت: 
براي حل چالش اش��تغال در كش��ور نيازمند افزايش 
سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي هستيم. 
ما به منابع وسيعي براي اين كار نيازمند هستيم و بايد 
ش��رايط را براي بخش خصوصي فراهم كنيم تا منابع 

خود را در اختيار اقتصاد كشور قرار دهيم. 
مع��اون اول رييس جمهوري تاكيد كرد: همچنين 
باي��د ه��م س��رمايه گذاري از طريق مناب��ع دولتي و 
عموم��ي و ه��م در گام بعد س��رمايه گذاري از طريق 
منابع خارجي انجام ش��ود تا معضل سرمايه مورد نياز 
براي اقتصاد برطرف شود. جهانگيري با تاكيد بر لزوم 
تامين امنيت بخش خصوصي براي فعاليت در كشور 
اظهار كرد: اصلي ترين نياز س��رمايه گذاري در مرحله 
اول، تامين امنيت براي اين كار است. بايد شرايط براي 
فعاليت بخش خصوصي در كش��ور فراهم شود و هيچ 

نهادي مانع فعاليت اين بخش نش��ود همچنين هيچ 
محدوديتي نبايد براي بزرگ ش��دن بخش خصوصي 

داخلي وجود داشته باشد. 
وي با اشاره به اهميت تامين امنيت و سرمايه گذاري 
ب��راي بخش خصوصي داخلي گف��ت: بخش خارجي 
همواره به نحوه برخورد با بخش خصوصي داخلي در 
كش��ور نگاه مي كند و چنانچه به اين نتيجه برسد در 
آن كشور با بخش خصوصي داخلي برخورد مناسبي 
مي ش��ود و امنيت او فراهم است در آن كشور اقدام به 

سرمايه گذاري خواهد كرد. 
معاون اول رييس جمه��وري تامين منابع مالي را 
دومين نياز س��رمايه گذاري در اقتصاد ايران عنوان و 
اظه��ار كرد: در اين زمينه ه��م نظام بانكي و هم بازار 
سرمايه بايد بتوانند نقش جدي تري ايفا كنند. در اين 
راستا برنامه ريزي هايي انجام و راهكارهايي اتخاذ شده 
اس��ت. به طور مثال امروز در دولت مصوبه يي داشتيم 
كه طي آن براي مجموعه مالي از چين 1۰ميليارد دالر 

ضمانتنامه صادر كرديم. 
جهانگيري تاكيد كرد: درحال حاضر منابع خارجي 
درح��ال حركت به س��مت ايران اس��ت و اگر فضاي 
بين المللي با شرايط فعلي حركت كند، مي توانيم منابع 
خارجي خوبي جذب كنيم. وي در ادامه صحبت هاي 
خود به وضعيت معيشت و درآمد اقشار مختلف جامعه 
طي سال هاي قبل اشاره و خاطرنشان كرد: متاسفانه 
درآمد مردم در س��ال هاي گذشته كاهش يافته است. 
در اي��ن زمينه نيازمند اتخاذ سياس��ت ها و توجهات 

بيشتري هستيم.
دول��ت تالش مي كن��د قدرت توقع��ات ضعيف و 
اقش��ار حقوق بگير جامعه را افزايش دهد. معاون اول 
رييس جمهوري در ادامه در پاس��خ به پرسشي مبني 
بر اينكه اخيرا گفته ايد اگر الزم باشد موتورم را مجددا 
روشن خواهم كرد، تاكيد كرد: دولت دوازدهم از ابتدا 
كار خود را تحت فشارهاي شديدي آغاز كرد. در اين 
زمينه حتما در مواقع لزوم از دولت دفاع كرده ايم و از 
فشارهاي احتمالي به دولت گفته ايم البته در مواردي 

كه الزم بود نيز شرايط را با گذشته مقايسه كرديم. 
جهانگيري اظهار كرد: تمايل دارم دولت كار خود 
را در فض��اي آرام انج��ام دهد اما اگر الزم باش��د در 
مقطعي در ميداني كه ترسيم مي كنند، نقش خود را 
ايفا خواهند كرد اما فعال نيازي به روشن شدن موتور 

ديگري نيست. 
معاون اول رييس جمهوري همچنين در پاسخ به 
پرس��ش ايس��نا درباره طرح برخي اظهارات از سوي 
تع��دادي از نمايندگان مجلس مبن��ي بر تحقق رفع 
حصر تا پايان س��ال 96 خاطرنشان كرد: فكر مي كنم 
كش��ور با چالش هاي بزرگي روبه روست كه برخي از 
آنها ازجمل��ه موضوع آب و محيط زيس��ت به تعبير 
اقتصاددان��ان تبديل به ابرچالش ش��ده اس��ت. امروز 
مش��اهده مي كنيم كه در مس��اله آب موضوع درحال 
تبديل ش��دن به مسائل امنيتي اس��ت. وي ادامه داد: 
همچنين در موضوع هوا مشاهده مي كنيم برخي كه 
زمان��ي توجه به اين مس��ائل را موضوع فانتزي تلقي 
مي كردند امروز از اهميت مس��ائل زيس��ت محيطي 
صحبت مي كنند و اين موضوع به عنوان چالش پيش 
 روي كشور قرار گرفته اس��ت. وي ادامه داد: امروز در 
مسائل اقتصادي ازجمله نظام بانكي، بودجه اشتغال و 
بيكاري نيز با چالش هايي روبه رو هستيم. اين چالش ها 
در حوزه مسائل اجتماعي نيز مطرح است همچنين در 
مسائل فرهنگي و سياسي نيز موضوعاتي وجود دارد 
ك��ه بايد به طور جدي به آنها پرداخت. جهانگيري در 
پايان با تبريك به مناس��بت فرا رس��يدن سال جديد 
خاطرنش��ان كرد: اميدوارم ملت ايران در س��ال 97 با 
موفقيت و پيروزي هاي بيش��تر همچنين دغدغه هاي 
كمتري روبه رو شود و مسووالن نيز موفق شوند كه در 

خدمت ملت باشند. 

 اولويت هاي 7 گانه بانك مركزي در سال 97
رييس كل بانك مركزي نيز با اشاره به راهبردهاي 
دولت براي مه��ار تورم گفت: با حفظ انضباط پولي و 
مالي دولت در سال آينده هم تورم تك رقمي خواهيم 

داش��ت. ولي اهلل س��يف درباره اقدام بانك مركزي در 
تحقق ش��عار سال اظهار كرد: دولت در ايجاد اشتغال 
دس��تاوردهاي خوبي داش��ته اس��ت. در زمينه توليد 
ه��م دولت و نظام بانكي به همراه س��اير دس��تگاه ها 
دستاوردهاي خوبي داشته است. اقدام نظام بانكي در 
حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوس��ط و بردن توليد 
در اقصا نقاط كش��ور تاثير مهمي در رش��د اقتصادي 

كشور داشته است. 
وي در ادامه افزود: رش��د اقتصادي كشور در 9ماه 

امسال بدون نفت باالي 4درصد بوده است. 
سيف با اظهار خوشحالي از تداوم تورم تك رقمي 
تصريح كرد: تورم تك رقمي در سال 1395 به دست 
آمد. در س��ال 1396 حفظ ش��د و ب��ا حفظ انضباط 
پولي و مالي دولت در سال آينده هم تورم تك رقمي 

خواهيم داشت. 
س��يف ادام��ه داد: انضباط مال��ي و پولي مي تواند 
تضمين كنن��ده رش��د اقتصادي، توس��عه اقتصادي و 
ايجاد اش��تغال ش��ود. دولت دس��تاوردهاي خوبي در 
س��ال 1396 در تحقق شعار سال داشته كه ادامه اين 
فعاليت ها در س��ال آينده مي تواند رفاه بيشتري براي 

مردم ايجاد كند. 
رييس كل بان��ك مركزي در پاي��ان اصالح نظام 

بانكداري، اس��تحكام صورت هاي مالي بانك ها، ايجاد 
تعادل در دارايي ه��ا و بدهي هاي بانك ها، ايجاد نظام 
كنترل ريس��ك در نظام بانك��داري، تعادل مصارف و 
منابع ارزي كش��ور و ايجاد تعادل در ن��رخ بازار ارز را 

از اولويت هاي بانك مركزي در سال 1397 دانست. 

 مقابله با هجمه ها؛ اولويت اول 
آموزش و پرورش  در سال 97

وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه جامعه با هجمه 
بسيار سنگيني روبه رو است، گفت: اولويت اول آموزش 
و پرورش مقابل��ه با هجمه ها به هنجارهاي اجتماعي 

است. 
بطحايي در پاسخ به اين پرسش كه اولويت آموزش 
و پرورش در س��ال آينده چيست؟ اظهار كرد: جامعه 
ما ام��روز در برابر هجمه هاي بس��يار س��نگيني قرار 
دارد كه اين هجمه ه��ا، هنجارها و آموزه هاي ما را به  
شدت تخريب مي كند لذا اولويت اول ما مقابله با اين 

هجمه هاست. 
وي در پاي��ان افزود: بايد در مدارس نحوه مقابله با 
اي��ن هجمه ها را با روش ه��اي مخصوص خود تمرين 
كنيم ت��ا اج��ازه ندهيم اي��ن هجمه هاي س��نگين، 
هنجارهاي اجتماعي و ملي ما را تحت الشعاع قرار دهد. 

بار ديگر داستان فضاي مجازي به صحن مجلس 
آمد؛ آن هم درس��ت يك روز بع��د از آنكه دو نفر از 
نمايندگان از تصميم ش��وراي عالي فضاي مجازي 
مبن��ي بر فيلت��ر تلگرام خب��ر دادن��د. فيروزآبادي 
دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي هم  ميهمان اين 
جلس��ه غيرعلني بود. او كه روز شنبه در يادداشتي 
كانال هاي تلگرام را نوعي ترويج لمپنيسم در كشور 
دانس��ت و نتيجه گرفت كه »ادام��ه فعاليت تلگرام 
به صالح نيس��ت.« هر چند ب��ه اعتقاد فيروزآبادي، 
س��د راه فيلت��ر تلگرام فق��دان آلترناتيو اس��ت كه 
بايد س��اخته ش��ود. او با اين نگاه دي��روز به صحن 
مجلس رفت تا پاسخگوي سواالت نمايندگان باشد. 
نمايندگان��ي كه مي گويند بحث اين جلس��ه صرفا 

فيلترينگ تلگرام نبوده است. 

 موضوع جلسه فيلتر تلگرام نبود
ريي��س  ناي��ب  را غالمعل��ي جعف��رزاده  اي��ن 
فراكسيون مس��تقلين مجلس گفته است. به گفته 
جعف��رزاده بحث��ي ك��ه عمدتا مطرح ش��د اين بود 
ك��ه »آي��ا ما فضاي مج��ازي را آزاد كردي��م يا رها 
كرديم؟« او توضيح داد: »آنچه كارشناس��ان فضاي 
مجازي س��عي كردند به ما اثبات كنند اين بود كه 
ما رهاسازي كرديم و من فكر مي كنم اين بخش از 
حرف شان درست است، چراكه از نظر تعداد قوانين 
در فض��اي مجازي،  امريكا بال��غ بر 17۰ قانون دارد 
و م��ا پنج قانون داريم. ضمن اينك��ه مردم ما بعضا 
آس��يب مي بينند و مسائلي در حريم خصوصي آنها 

اتفاق مي افتاد.«
او ب��راي اثبات گفته هايش ب��ه بحث نمايندگان 
و كارشناس��ان فض��اي مج��ازي در مجلس اش��اره 
كرد كه وضعيت كش��ور اس��تراليا در بحث قوانين 
فضاي مجازي را مورد بررس��ي ق��رار داده بودند. بر 
اين اس��اس، در اس��تراليا پيش بيني شده اگر افراد 
در س��نين مختل��ف بخواهند وارد اين فضا ش��وند 
بايد جريم��ه پرداخت كنند در حال��ي كه به گفته 

جعفرزاده ما رها شده هستيم و قانوني نداريم. 
اين نماينده مجلس س��پس نتيجه مي گيرد كه 
»فض��اي مجازي نمي تواند بدون محدوديت باش��د 
بلكه براي برخي گروه هاي س��ني و مجموعه ها بايد 

محدوديت هايي قائل ش��ويم« ه��ر چند به گفته او 
»قطعا دسترسي آزاد به اطالعات محدود نمي شود.« 
يكي از اعضاي هيات رييسه مجلس هم درباره آنچه 
در اين جلس��ه از س��وي دبير ش��وراي عالي فضاي 
مجازي مطرح ش��ده، گفت: »آق��اي فيروزآبادي در 
اين جلس��ه گزارشي از وضعيت فضاي مجازي را به 
نماين��دگان ارائه كرد. در م��ورد رنكينگ ايران كه 
عدد خوبي ندارد هم موضوعاتي مطرح كرد به دليل 
اينكه پلتفرم ايراني متناس��ب با تحوالت روز توليد 
نكرده ايم و در اين زمينه دچار عقب ماندگي هستيم 
بنابراي��ن الزم اس��ت پلتفرم هاي ايراني بس��ازيم تا 
بتوانيم مرجع باشيم.« هر چند از گفته هاي وكيلي 
اين طور ب��ر مي آيد كه برخالف اظهارات جعفرزاده، 
صحبت هاي��ي هم درباره فيلترين��گ تلگرام مطرح 
ش��ده است. براس��اس آنچه وكيلي گفت، بخشي از 

نمايندگان تاكيد داش��تند راه برخورد با اين فضاي 
رو به جلو اقدامات س��لبي و انسدادي نيست و بايد 
ب��ه صورت منطقي ب��ا آن برخورد ش��ود. او درباره 
ديگر بحث هايي كه در جلسه غيرعلني مطرح شد، 
افزود: »نخس��تين انتظار نمايندگان اين بود كه در 
فضاهاي مختلف به فهم يكس��ان برسيم. آنچه مهم 
اس��ت اينكه ما به لحاظ سخت افزاري نمي توانيم با 
تحوالت فناوري مقابله كرده و كش��ور خود را از آن 
محروم كنيم. اما انتظاري كه وجود دارد اين اس��ت 
كه نحوه دسترسي مردم به گونه يي باشد كه به جاي 
پلتفرم امريكايي از پلتفرم ايراني اس��تفاده كنيم.« 
وكيلي تاكيد كرد كه براي اين كار نيازي به انسداد 
اطالعات نيس��ت؛ بلك��ه قواي مختلف بايد بس��يج 
ش��وند تا به يك پلتفرم ايراني رسيد كه اعتمادآور 

هم باشد. 

 اقتصاد دنياي مجازي
محمدحس��ين قرباني ديگ��ر نماينده يي بود كه 
جزئياتي را از جلس��ه غيرعلني روز گذش��ته مجلس 
گزارش داد. به گفته اين عضو كميس��يون بهداشت 
و درم��ان مجلس، در جلس��ه ديروز درب��اره جايگاه، 
فرصت ها و چالش هاي فضاي مجازي با دبير شوراي 
عالي فضاي مج��ازي توضيحات مفصلي درخصوص 
فض��اي مجازي مطرح ش��د؛ با اي��ن پيش فرض كه 
»تلگرام بخش كوچك��ي از فضاي مجازي را به خود 
اختصاص داده است« و نبايد كشور را از موقعيت هاي 
اقتصادي و ساير موقعيت هايي كه براي توليد ثروت 
مي ش��ود از آنها اس��تفاده كرد، مح��روم كنيم. او به 
بخش��ي از محتواي جلس��ه اش��اره كرد كه وكيلي 
و جعف��رزاده هم هر چند كوتاه از آن س��خن گفته 
بودند. آنجا كه فضاي مجازي مي تواند منجر به رونق 

اقتصادي و ايجاد اش��تغال شود. قرباني در اين رابطه 
 گ��ردش مالي اقتص��اد جهاني از فض��اي مجازي را 
مورد اش��اره قرار داد كه به گفت��ه او 4 هزار ميليارد 
دالر اس��ت و در اين بي��ن، در امريكا 26درصد و در 
روس��يه 2.4درصد از توليد ثروت به وس��يله فضاي 
مجازي انجام مي شود. او گفت كه »ما هم مي توانيم 
براي مديريت محيط زيست يا هوشمند سازي يا ساير 
اهداف��ي كه ب��راي توليد ثروت از آنه��ا بهره گرفت، 
استفاده كنيم.«مسعود پزشكيان نايب رييس مجلس 
هم ك��ه يكي از 191 نماينده حاضر در اين جلس��ه 
بود، با اش��اره بر اينكه موضوع جلس��ه تلگرام نبوده، 
فيلتر اين نرم افزار پيام رس��ان را بي فايده دانس��ت و 
تاكيد كرد: »ما بايد در عين قبول كردن واقعيات روز 
دنيا، فضا را با فرهنگ س��ازي و محتواس��ازي طوري 
مهيا كنيم كه از صدمات احتمالي جلوگيري ش��ود؛ 
بنابراين نه تنها در اين زمينه نبايد درها را بس��ت و 
منفعالنه عمل نكرد بلكه باي��د آگاهانه رفتار كرد.« 
ابوالحس��ن فيروزآب��ادي دبير ش��وراي عالي فضاي 
مجازي هم پس از پايان جلسه غيرعلني روز گذشته 
مجلس »پديد آمدن تج��ارت الكترونيك«، »تعيين 
هويت در فضاي مج��ازي«، »نحوه مالكيت فكري و 
نرم افزايي« و »آينده همكاري ش��وراي عالي مجازي 
و مجلس شوراي اسالمي« را از موضوعات مطرح در 
اين جلس��ه عنوان كرد كه مورد بحث و بررسي قرار 

گرفت.
او درباره فيلترينگ تلگرام كه چند روزي اس��ت 
مط��رح ش��ده گفت كه »اگ��ر ش��وراي عالي فضاي 
مجازي به اين نظريه و مرحله برس��د كه مش��كالت 
تلگ��رام ادامه دارد ممكن اس��ت در ماه هاي آتي در 
س��ال 97 اين ش��بكه مجازي به طور موقت يا دايم 
فيلت��ر ش��ود.« بحث بر س��ر محدود ك��ردن فضاي 
مجازي از آنجا گسترش يافت كه در دي ماه امسال 
برخ��ي كانال هاي تلگرامي با تحري��ك مردم، آنها را 
به تظاهرات غيرقانوني تش��ويق كردند. در آن زمان 
مسووالن تصميم به فيلتر تلگرام گرفتند؛ اما چندي 
بعد اعالم شد اين اقدام موقتي بوده و با عادي شدن 
ش��رايط، تلگرام رفع فيلتر خواهد شد. رفع فيلتري 
كه صورت گرفت؛ اما به نظر هنوز فش��ارهايي براي 
دايمي كردن فيلتر اين نرم افزار پيام رسان وجود دارد. 
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چهرهها

رييس ش��وراي راهبردي روابط خارجي ب��ا تاكيد بر اينكه 
جمهوري اسالمي توانسته از مراحل بسيار خطرناكي عبور كند، 
گفت: اگر راهبرد نداشتيم از نظر دفاعي به خودكفايي و پيشرفت 
نمي رس��يديم و نمي توانس��تيم نفوذ خود را گسترش دهيم. به 
گزارش ايرنا، س��يد كمال خرازي در گفت وگويي ضمن تبيين 
راهبردهاي جمهوري اسالمي در سال 97 اظهار كرد: دشمنان 
ما از ابتدا مي خواس��تند انقالب را به شكس��ت بكشانند، جنگ 
ب��ه راه انداختند، كودتا كردند، انواع تحريم ها را عليه جمهوري 
اسالمي ايران برقرار كردند؛ اما با وجود همه  اين  توطئه ها، جمهوري اسالمي ايران توانست 
از اين مخاطرات عبور كند و نفوذش را هم گسترش دهد. او افزود: اين نشان مي دهد كه 
هدايت، رهبري و راهبردي وجود داشته است كه ما توانسته ايم از مراحل بسيار خطرناكي 
كه جمهوري اسالمي ايران با آن  روبه رو بوده است، عبور كنيم و به ثبات، امنيت و پيشرفت 
برسيم. رييس شوراي راهبردي روابط خارجي يادآور شد: اگر راهبرد نداشتيم از نظر دفاعي 
به خودكفايي و پيش��رفت نمي رسيديم، نمي توانس��تيم  از نظر اقتصادي خوداتكا باشيم و 
نفوذ خود را نيز گس��ترش دهيم. وي گفت: همه اين پيشرفت ها نشان مي دهد كه كشور 
در برابر راهبردي كه ديگران داشته اند، راهبرد الزم خود را داشته و بر اساس آن عمل كرده 
است. برخي از اين راهبردها درازمدت  و برخي ميان مدت هستند و به  تناسب شرايط تغيير 
مي كنند تا كش��ور را در راس��تاي اهداف كالن آن هدايت كنند. خرازي در بخش ديگر از 
س��خنان خود گفت: بقا، ثبات، امنيت و بس��ط نفوذ جمهوري اسالمي و همچنين اتكاي 
بيش��تر به منابع داخلي همگي نتيجه راهبردهاي كالن و درازمدتي اس��ت كه همواره از 

ابتداي انقالب تا به حال پيگيري شده اند. 

اگر راهبرد نداشتيم از نظر دفاعي به خودكفايي نمي رسيديم

رييس مجلس شوراي اس��المي گفت: كشورهاي اروپايي 
بايد به دنبال انجام تعهدات خود و امريكا نسبت به برجام اين 
توافق باش��ند. به گزارش خانه ملت، علي الريجاني در ديدار با 
يوس��ف بن علوي وزيرخارجه عمان اظهار داشت: نقش عمان 
و س��لطان قابوس در منطقه هميش��ه مفيد ب��وده و بين دو 
كش��ور ايران و عمان هميشه رابطه دوس��تانه و صميمانه يي 
برقرار بوده اس��ت. وي افزود: ش��رايط امروز منطقه در حالت 
ناآرامي قرار دارد و كش��ورهاي منطقه و ساير كشورها بايد به 
اين مس��اله آگاه باشند كه نبايد به اين شرايط دامن زد. رييس قوه مقننه تصريح كرد: 
اكنون كه مساله موشكي ايران باعث دغدغه خاطر برخي كشورها شده است بايد گفت 
كه دليل اين همه هراس چيست و اين تكنولوژي موشكي از 3۰ سال پيش در اختيار 
ما قرار دارد و مس��اله جديدي نيس��ت و نكته بعدي اينكه جمهوري اس��المي ايران به 
س��وي كدام كشور موشك پرتاب كرده است. او تاكيد كرد: حضور ايران در كشورهايي 
مانند عراق و س��وريه به درخواس��ت خود دولت ها و براي كمك به آنها بوده و هميشه 
هم راه حل سياس��ي را براي رفع مشكالت پيش��نهاد داده است. الريجاني در خصوص 
برجام تاكيد كرد: ايران نس��بت به اين توافقنامه پايبند بوده است و اين تعهد تا زماني 
پابرج��ا خواهد بود كه طرف هاي ديگر نيز به تعهدات خود پايبند باش��ند. يوس��ف بن 
عل��وي وزير امور خارجه عمان كه از روز ش��نبه به ايران آمده ب��ود، به طور جداگانه با 
رييس جمهوري، دبير شوراي عالي امنيت ملي و رييس مجلس ديدار و گفت وگو كرد. 
هر چند قرار بود او با محمدجواد ظريف نيز ديدار كند كه به دليل كس��الت وزير امور 

خارجه ايران اين ديدار لغو شد. 

تكنولوژي موشكي از 30سال پيش در اختيار ايران بوده است

س��خنگوي قوه قضايي��ه معتقد اس��ت: برخورد با مفاس��د 
دس��تگاه هاي حكومتي از اولويت هاي اصلي قوه قضاييه در سال 
آينده است. به گزارش ميزان اژه اي ديروز درجمع خبرنگاران در 
اصفهان گفت: برخورد با مفاسد دستگاه هاي حكومتي از جمله 
خود دستگاه قضا از اولويت هاي اصلي قوه قضاييه در سال آينده 
است. محسني اژه اي، كمك به رونق اقتصادي، سرمايه گذاري و 
توليد و مبارزه با قاچاق را از اولويت هاي امس��ال و س��ال آينده 
دستگاه قضا برشمرد و افزود: قاچاق به توليد داخلي ضربه مي زند 
و عالوه بر ايجاد بيكاري مفاسد اجتماعي را هم افزايش مي دهد. معاون اول قوه قضاييه با 
بيان اينكه يكي ديگر از اولويت هاي دستگاه قضا در سال 96 احياي حقوق عامه بود، افزود: 
دادستان ها در اين زمينه فعال هستند و اين دستگاه به دنبال طراحي دستورالعملي براي 
نظام مند شدن تشخيص معنا و تطبيق قانوني احياي حقوق عامه براي ورود دادستان هاست. 
برخي دانه  درشت هاي مفاسد اقتصادي و اختالس، پرونده شان در دستگاه قضا بررسي شده 
است اما روند رسيدگي پرونده اين افراد به دليل ثروت، قدرت و اعمال نفوذ طوالني است و 
به دست آوردن مدرك عليه آنها به راحتي نيست. محسني اژه اي با بيان اينكه كف بودجه 
براي عملكرد كامل قوه قضاييه در س��ال آينده بيش از 23 هزارميليارد تومان برآورد شده 
است، گفت: در اليحه بودجه دولت 8هزارميليارد تعيين و البته مجلس كمي به آن اضافه 
كرد. او با انتقاد از اينكه برخي مي گويند دستگاه قضا با دانه درشت ها برخورد نمي كند، ادامه 
داد: در س��ال هاي اخير پرونده هاي مفاسد اقتصادي، اختالس و اختالل در نظام اقتصادي 
كش��ور بررسي و منجر به صدور حكم شده است. روند رسيدگي پرونده اين افراد به دليل 
ثروت، قدرت و اعمال نفوذ طوالني است و به دست آوردن مدرك عليه آنها به راحتي نيست. 

مبارزه با مفاسد؛ اولويت سال آينده دستگاه قضا

مهدي بيك 
روزنامه نگار
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3 كالن
 ثبت 18.12 ميليون 

خانوار شهري
مرك��ز آم��ار اي��ران تع��داد خانوارهاي س��اكن در 
ش��هرهاي كش��ور را 18.12ميليون خانوار اعالم كرد 
ك��ه از اين تع��داد 9.97ميليون خان��وار در واحدهاي 

مسكوني غيرآپارتماني زندگي مي كنند. 
به گزارش مهر، طرح آمارگيري از مصرف حامل هاي 
انرژي و ويژگي هاي محيط زيس��تي خانوارهاي شهري 
1٣9٥ در م��رداد ماه س��ال 1٣9٥ توس��ط مركز آمار 
ايران ب��راي خانوارهاي معمولي س��اكن و گروهي در 
نقاط ش��هري كشور)كه از اين پس به اختصار »خانوار 

شهري« ناميده مي شود( به اجرا گذاشته شد. 
نگاهي به اهم نتايج طرح در س��ال 1٣9٥ نش��ان 
مي دهد: تعداد خانوارهاي ش��هري معمولي س��اكن و 
گروهي 18.12ميليون اس��ت ك��ه در 17.68ميليون 
مجم��وع  از  مي كنن��د.  زندگ��ي  مس��كوني  واح��د 
18.12ميليون خانوار ش��هري كش��ور، 8.1٣ ميليون 
خانوار در واحدهاي مسكوني آپارتماني و 9.97ميليون 
خانوار در واحده��اي مس��كوني غيرآپارتماني زندگي 
مي كنند و 0.01ميليون خانوار در ساير انواع واحدهاي 
مس��كوني)چادر، كپر، آلونك، زاغ��ه( زندگي مي كنند. 
مجم��وع كل زيربن��اي واحدهاي مس��كوني معمولي 
ش��هري)آپارتماني و غيرآپارتمان��ي( 18٥٣.٣ميليون 

مترمربع است. 
خانوارهاي شهري كشور 79.8درصد از كل زيربناي 
واحدهاي مسكوني خود را در ماه هاي سرد سال، گرم 
و 76.0درص��د از كل زيربناي واحد مس��كوني خود را 
در ماه هاي گرم س��ال خنك مي كنند. بررسي سهمي 
از زيربناي واحد مس��كوني معمولي كه گرم مي ش��ود، 
نشان مي دهد، استان هاي قزوين)9٤.7درصد( و تهران 
)9٣.8درصد( زيربناي بيش��تري را نس��بت به س��اير 
اس��تان ها گرم مي كنند.  همچنين بررس��ي سهمي از 
زيربناي واحد مس��كوني معمولي كه خنك مي ش��ود، 
اس��تان هاي هرمزگان)97.1درصد(  نش��ان مي ده��د 
و ته��ران )96.1درص��د( زيربن��اي بيش��تري از واحد 
مسكوني را نسبت به ساير استان ها خنك مي كنند. در 
ميان وسايل و تجهيزات گرمايشي، بخاري گازي، سهم 
عمده يي از وس��ايل گرمايش��ي را در بي��ن خانوارهاي 
ش��هري كه واحد خ��ود را گرم مي كنند، داراس��ت به 
طوري  ك��ه 7٥.1درصد از خانوارهاي ش��هري فقط با 
بخاري گازي واحد مس��كوني خود را گ��رم مي كنند. 
متوسط س��اعت استفاده هر خانوار ش��هري از وسيله 
گرمايشي در يك شبانه روز در فصل زمستان 1٥ساعت 
است.  در ميان امكانات و وسايل سرمايشي، كولر آبي 
با ٥6.8 درصد و كولر آبي و پنكه با 1٤.0درصد س��هم 
عمده ي��ي از وس��ايل و امكانات سرمايش��ي را در بين 
خانوارهاي ش��هري كه واحد خ��ود را خنك مي كنند، 
داراست. متوسط س��اعت استفاده هر خانوار شهري از 
وسايل و امكانات سرمايشي در يك شبانه روز در فصل 
تابستان 11ساعت اس��ت. خانوارهاي شهري كشور به 
طور متوس��ط در هر هفته 17٥٥٤8تن پسماند توليد 
كرده اند. س��رانه پسماند توليد ش��ده توسط هر خانوار 

شهري 9.7كيلوگرم در هفته بوده است. 

كالن

»تعادل« از متغير هاي اقتصاد كالن سال جاري گزارش مي دهد

دو تصوير متفاوت از سال 96
شاخص ها از بهبود اقتصاد  مي گويند و معيشت مردم از كاهش قدرت خريد

گروه اقتصاد كالن  
برخ��ي گزاره ه��اي اقتص��ادي از منظ��ري عمدتا 
پوزيتيويس��تي سال 96 را سالي با ثبات و تقريبا پيش 
رونده نشان داد؛ تصويري كه از نماي ظاهرا خوش تورم 
زير 10 درصد س��اخته و با آهنگ رش��د ٤.٤ درصدي 
)براس��اس آمار 9 ماهه مركز آم��ار( و ٣.٤ درصدي )بر 
اس��اس آمار بانك مركزي( پرداخته ش��د. با اين حال 
رونده��اي اجتماعي كه برآيندي واقعي تر از معيش��ت 
جامعه است، با اين تصاوير هم راستا نبود. گروه اقتصاد 
كالن روزنامه تعادل در طول سال جاري، با استفاده از 
نظريات اقتصاددانان منتقد و پيشرو سعي كرد نواقص 
اين مفاهيم و شاخص هاي اقتصاد متعارف را نشان دهد. 
مس��عود نيلي، مشاور اقتصادي دولت روحاني اخيرا در 
گفت وگويي با روزنامه اي��ران اذعان كرد كه هنوز اين 

ارقام به معيشت ترجمه نشده است.
نيلي رشد امسال را برخالف رقم 12.٥ درصد سال 
9٥ واقعي تر دانسته است اما اعالم كرده كه با فاصله يي 
زماني بر سر س��فره ها نمايان خواهد شد. اما در مقابل 
نظ��رات يك اقتصادداني كه اعتقاد زيادي به فكت هاي 
آماري دارد، بسياري از كارشناسان منتقد بر اين باورند 
كه اتفاقا همين برنامه هاي اقتصادي دولت موجب بروز 
وضعيت كنوني ش��ده اس��ت؛ وضعيتي كه در اليه يي 
زيرين ت��ر از اعداد و ارقام با نماهاي اعتراضات كارگران 
شركت هاي خصوصي ش��ده و ناآرامي هاي دي ماه رخ 
نمود. بس��ياري از اين كارگران بيش��تر از 6 ماه حقوق 
نگرفته بودند و از طرفي با اينكه تورم امس��ال پايين تر 
از سال هاي گذشته بود اما نكول برآمده از ركود آستانه 
تحمل اجتماعي افزايش قيمت را كاهش داده بود. اين 
موضوعات ش��واهدي شد كه برخي كارشناسان داليل 
اقتصادي اعتراضات دي ماه را مستقيما به سرعت گيري 
اقدام��ات دولت در اصالحات س��اختاري متناس��ب با 
احكام نئوليبراليس��م مرتبط بدانند. اين اصالحات در 
ايران بيش از هرچيزي خود را در كاهش دستمزدها و 
چانه زني كارگران و خصوصي سازي اموال عمومي بروز 
داد. مسعود نيلي، دستيار رييس جمهوري چندي پيش 
اعالم كرد كه »ناآرامي هاي دي ماه تنها هشداري است 
كه ممكن است بيشتر و بزرگ تر شود. « هرچند دولت 
با شكل گيري اعتراض ها بودجه 97 را اندكي نسبت به 
اصالح��ات اوليه مدنظر خود تعديل كرد )به طور نمونه 
افزايش بنزين و حذف يارانه ها منتفي ش��د( اما با اين 
حال ساختار كلي آن همان ادامه روند تعديل ساختاري 

و خصوصي كردن خدمات دولتي است. 

 بي نظمي هاي بودجه اي
هرچند هنوز آمارهاي وضعيت بودجه س��ال رو 
به پايان 96 آماده نش��ده و آخرين گزارش عملكرد 
دخل و خرج دولت مربوط به 10 ماه نخس��ت سال 
مي شود، اما همين اطالعات ده دوازدهمي مي تواند 
چه��ره تقريبا كاملي از عمومي ترين رفتار اقتصادي 
دولت تصوير بكشد. بانك مركزي تنها مرجع رسمي 
جمع آوري و انتش��ار گزارش هاي مرب��وط به نحوه 
عملكرد بودجه كش��ور اس��ت كه ه��ر يك دوازدهم 
س��ال را با گذشت دو ماه فاصله از آن زمان منتشر 

مي كند. 
از آنجاي��ي ك��ه مبنا و ش��كل آماردهي عملكرد 
بودجه به صورت تجمعي اس��ت، يعني ارقام هر ماه 
انباشت و حاصل جمعي از همه ماه هاي قبلي است، 
لذا گزارش 10 ماهه مي تواند تصوير تقريبا جامعي 
از كل سال )تا بهمن ماه( ارائه كند. البته الزم است 

گفته شود كه آمارهاي تجمعي با اين مشكل مواجه 
اس��ت كه رفتار ماهانه دولت ك��ه در بعضي مواقع 
هم��راه با بي نظمي بوده را پوش��ش نمي دهد. بطور 
مثال در 6 ماه ابتدايي امسال )تا پايان شهريور( تنها 
7.8 هزار ميليارد توم��ان صرف هزينه هاي عمراني 
كشور شده بود و اين عقب افتادگي در دو ماه بعدي 
به صورت جهشي جبران شد. اين موضوع بي نظمي 
و فش��ارهاي برآمده از كسري هاي پيش بيني نشده 
را نش��ان مي دهد. مبلغ مذك��ور در مهرماه به 1٤ و 
در آبان ماه به 29هزار ميليارد تومان افزايش يافت. 
البته اين در حالي اس��ت كه مطابق بودجه س��االنه 
باي��د در پايان آبان به ميزان 71هزار ميليارد تومان 
به اين بخش تخصيص داده مي ش��د. علت اين امر 
فربگي اليه س��خت بودجه يعني هزينه هاي جاري 
و از طرفي عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني ش��ده 
را نش��ان مي دهد كه خود عاملي در ناگزيري دولت 

براي استقراض باالتر از سقف مصوب شد. آمارهاي 
بانك مركزي نش��ان مي دهد ك��ه دولت در 8 ماهه 
امس��ال )تا پايان آبان( نه تنه��ا تمام بودجه عمراني 
خود را از محل اوراق پرداخت، بلكه بيش از 10هزار 
ميليارد تومان از كس��ري هزينه هاي جاري را نيز از 

اين طريق جبران كرده است.
براس��اس آمار مربوط به وضعيت بودجه كش��ور 
دولت در اين مس��ير، 22هزار ميليارد تومان اوراق 
بيشتر از س��قف مصوب بودجه منتشر كرده است، 
بدين معنا كه مطابق تبصره بودجه سال 96 كشور 
مقرر شده تا پايان آبان تنها ٣6 هزار ميليارد تومان 
اوراق منتشر شود، اما ش��رايط باعث شده دولت تا 
اين زمان ب��ه ميزان ٥8هزار ميلي��ارد تومان اوراق 
واگذار كن��د. جالب تر اينكه مطاب��ق برنامه بودجه 
دولت براي كل س��ال 96 تنها مجوز انتشار ٥٣هزار 

ميليارد تومان اوراق داشته است. 

 دخل و خرج دولت در 10 ماهه امسال
بررس��ي عملكرد ش��اخص هاي مال��ي دولت در 
10ماهه نخست سال جاري نشان مي دهد در دوره 
مورد بررسي نسبت به مدت مشابه سال قبل برخي 
ش��اخص هاي بودجه يي با افت مواجه ش��ده اند كه 
البته با وجود افزاي��ش وصولي هاي غيرنفتي دولت 
به ويژه از مح��ل درآمدهاي مالياتي، انتظار مي رود 

اين روند در دو ماه پاياني سال بهبود يافته باشد. 
با وجود اينكه نسبت درآمدهاي غيرنفتي دولت 
در 10 ماه نخس��ت امسال نس��بت به مدت مشابه 
س��ال گذشته ٤ درصد كمتر ش��ده و به ٣8 درصد 
رس��يد، اما نس��بت تملك دارايي هاي سرمايه يي به 
منابع نف��ت از ٣٥ درصد به ٤2 درصد رس��يد. در 
عين حال، نسبت ماليات ها به اعتبارات هزينه يي از 

٤6 درصد به ٤٣ درصد افت كرد. 
كس��ري تراز عملياتي به توليد ناخالص داخلي 
نيم درص��د تغيير ك��رده و به 6 درصد رس��يد و 
متوس��ط تحقق منابع عمومي دولت از 69 به 77 
درص��د بهبود ياف��ت. عدم تحقق مت��وازن اجزاي 
منابع عمومي دولت طي س��ال مال��ي و به تاخير 
انداخت��ن پرداخت حق��وق دولت تا پايان س��ال، 
عالوه بر آن استفاده از برخي تدابير جهت جبران 
كسري بودجه در ماه هاي پاياني سال موجب شد 
تا سهم تامين منابع بودجه يي دولت در اسفندماه 

به شدت افزايش يابد. 
كس��ري منابع عموم��ي دول��ت و همچنين لزوم 
تامين هزينه هاي اجتناب ناپذير باعث شد تا 7 درصد 
مخارج عمومي دولت در 10 ماهه نخس��ت امسال از 
محل تنخواه گردان بانك مركزي و برداشت از سپرده 
شركت هاي دولتي تامين شود كه در مقايسه با سال 

گذشته تغييري نداشته است. 
وصول درآمدهاي ناش��ي از فروش منابع نفتي در 
10 ماهه نخست امسال ٤9 درصد رشد داشته كه اين 
موضوع باعث افزايش ٤ واحد درصدي سهم اين بخش 

از درآمدهاي دولت از كل منابع شده است. 

 بحران بيكاري
س��ال 96 را مي توان س��ال به اوج رسيدن بحران 
بيكاري دانس��ت، نه تنها از منظر باالرفتن نرخ هاي 
بيكاري بلك��ه از لحاظ مناس��بات اجتماعي تبعات 

زيادي را به دنبال داشت. 
ادامه در صفحه 10
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تحوالت بازار پول و ارز و چشم انداز 97 

»تعادل«عملكرديكسالاخيروآيندهصنعتبيمهرابررسيميكند

دستاوردهاوچالشهايصنعتبيمهوچشمانداز97
گروهبانكوبيمهاحسانشمشيري

 سال ۹۶ در ش��رايطي به پايان رسيد كه صنعت 
بيمه با زيان ها و خسارت هاي مختلفي مواجه شد كه 
برخي از اين مش��كالت ناشي از عدم توجه به روش ها 
و سياس��ت هاي كيفي در فروش و تنها نگاه به رش��د 
كمي در صنعت بيمه و رقابت غير بوده است. در سال 
۹۶ با تالش شركت هاي بيمه، نمايندگان، كارگزاران، 
ارزيابان خسارت و همه فعاالن صنعت بيمه و از همه 
مهم تر همراهي و همكاري بيمه گذاران شاهد توسعه 
و پيش��رفت محس��وس اين صنعت بوديم. به گزارش 
»تعادل«، صنعت بيمه از يك س��و با دس��تاوردهاي 
مختلفي در زمينه س��اماندهي وضعيت درآمد هزينه 
رشته هاي مختلف بيمه يي مانند شخص ثالث، افزايش 
توانگري شركت هاي بيمه، استانداردهاي  اي اف آراس، 
بيمه اتكايي، رشد ضريب نفوذ بيمه، بهبود رشد سود 
و افزايش س��هم بيمه عمر از كل فعاليت هاي بيمه يي 
و... مواجه بوده و از سوي ديگر، با چالش هاي مختلفي 
ازجمله نبود فرهنگ بيمه يي مناسب، سهم كم بيمه 
ش��ده ها در حوادث زلزله و آتش سوزي، سود و درآمد 
كم بيمه نس��بت به ساير فعاليت هاي اقتصادي، زيان 
برخي رشته هاي بيمه يي، خس��ارت هاي سنگين در 
پرداخت ديه و ش��خص ثالث و درمان، عوارض متعدد 
و ماليات بر ارزش افزوده، نبود طرح هاي همگاني براي 
تقويت س��هم بيمه، نياز به حمايت هاي قانوني دولت 
و مجلس از طرح هاي توس��عه بيمه و... همراه اس��ت. 
رس��يدن ضريب نفوذ به عدد 2.2درصد همراه با رشد 
22درصدي حق بيمه در ۱۱ ماهه سال ۹۶ نسبت به 

سال ۹5 حكايت از توسعه صنعت بيمه در كشور دارد 
و رشد واقعي بيمه نامه ها نيز بيانگر رشد حقيقي بازار 
بيمه اس��ت و افزايش س��طح آگاهي و شناخت مردم 
از بيمه، توسعه كمي، كيفي خدمات بيمه يي، تعميق 
نظارت بر صنعت، مذاك��رات با اتكايي هاي خارجي و 
شروع تدريجي كسب و كار بيمه يي با شركت هاي تراز 
اول جه��ان و از همه مهم تر همراه��ي و تامين مالي 
آسيب ديدگان و خس��ارت ديدگان حوادث متعدد در 
س��ال ۱3۹۶ از جمله نفتكش سانچي، فاجعه سقوط 
هواپيما و صدها هزار حوادث ديگر در سراس��ر كشور، 
نش��ان از رش��د و توس��عه اين صنعت دارد. در سال 
۹۶ گسترش پوش��ش هاي جديد بيمه يي، گسترش 
و اس��تقرار كامل س��امانه س��نهاب، اعطاي مجوز به 
ش��ركت هاي بيمه تخصصي با اولويت ش��ركت بيمه 
زندگي، درخواست كاهش عوارض وضع شده بر بيمه 
شخص ثالث، پيگيري روابط بيمه اتكايي با شركت هاي 
معتبر خارجي و تسهيل جذب سرمايه گذاري خارجي 
در صنع��ت بيمه را با جديت دنبال كرد. لغو تحريم ها 
عليه ايران نيز سبب خواهد شد تا طي سال هاي آينده، 
بيمه گران خارجي بيشتري وارد بازار ايران شوند. اين 
بيمه گ��ران ب��ا رقابت ش��ديدي از ط��رف بيمه گران 
داخل��ي در بخش هاي مختلف ب��ازار مواجه خواهند 
ش��د. ورود مجدد و تدريجي به اقتصاد جهاني سبب 
رشد در سطح بخش هاي مالي و توليدي در سال ۹7 
خواهد ش��د زيرا اين مساله سبب مي شود تقاضا براي 
محصوالت غيرزندگي گروهي و فردي افزايش يابد. با 
وجود اينكه رشته هاي پايه مانند خودرو و سالمت به 

گسترش خود ادامه مي دهند، انتظار مي رود با تكامل 
و تن��وع در بازار، رش��ته هاي كوچك تري مانند بيمه 
اموال، حمل و نقل و حوادث شخصي نيز رشد كنند. 
همچنين پيش بيني مي ش��ود با افزاي��ش نرخ درآمد 
خانوارها و تقاضاي ناشي از روند جمعيتي، بازار كوچك 
بيمه زندگي رشد داشته باشد. لغو برخي تحريم ها، اثر 
مثبتي در رش��د اقتصادي داخل��ي در ايران به همراه 
داشته است و پيش بيني مي شود طي سال هاي آتي، 
رشد ثابتي در توليد ناخالص داخلي به وجود آيد. اين 
مساله، پيش بيني هاي مربوط به رشد سالم در بخش 
غيرزندگي را تاييد مي كند و انتظار مي رود براس��اس 
چش��م انداز برنامه ششم پنج ساله، ضريب نفوذ بيمه 

به 7درصد برسد. 
اين در حالي اس��ت كه تع��دادي از تحريم ها عليه 
ايران برداشته شده است، برخي محدوديت ها مربوط 
به صنعت بيمه همچنان پابرجاست. برخي شركت هاي 
كشتيراني كه محصوالت نفتي ايران را حمل مي كنند، 
قادر به تامين پوشش بيمه كافي نيستند زيرا بيمه گران 

اتكايي امريكا از ارائه اين نوع پوشش منع شده اند. 

چالشهايدرونيوبيرونيصنعتبيمه
چال��ش درون��ي صنع��ت بيم��ه كش��ور مطلوب 
نب��ودن عملكرد بازيگران و فعاالن بازار بيمه اس��ت و 
چالش هاي بيروني صنع��ت بيمه را نيز وضع عوارض 
متعدد مستقيم و غير مس��تقيم بر حق بيمه شخص 
ثالث و ساير رش��ته ها، اخذ ماليات بر ارزش افزوده از 
عملي��ات بيمه و موانع مقرراتي ب��راي جذب و حفظ 

منابع انساني كارآمد است. صنعت بيمه با هدف خنثي 
ك��ردن اثر تحريم ه��ا، اقداماتي مانند ايجاد حس��اب 
اتكايي ويژه تحريم، تشكيل كنسرسيوم هاي اتكايي و 
كلوپ هاي  P&I، ارائه پوشش هاي اتكايي مناسب در 
تمام رش��ته ها و افزايش ظرفيت نگهداري ريسك در 
داخل كش��ور را انج��ام داده كه نتايج خوبي به همراه 
داش��ت اما به دليل ماهيت صنعت بيمه، چش��م انداز 
روش��ني در اين صنعت وجود ندارد و احتمال جهش 
سودآوري در شركت هاي بيمه ديده نمي شود. از ديگر 
مشكالت صنعت بيمه رونق پايين و سوددهي ناچيز 
سهام ش��ركت هاي بيمه يي در بازار سرمايه است زيرا 
ميزان اندك سهام دردسترس مردم شركت هاي بيمه 
حكاي��ت از اي��ن موضوع دارد و تعيين ن��رخ از ناحيه 
قانونگذار هم بر چالش هاي اين صنعت افزوده اس��ت. 
شكي نيس��ت كه صنعت بيمه در كنار بورس و بانك 
يكي از اضالع مهم بازار س��رمايه به ش��مار مي آيد، اما 
 واقعيت اين اس��ت كه اين صنعت با عقبه يي بيش از 
8 دهه هنوز هم س��هام آن نزد معامله گران حقيقي و 
س��رمايه گذاران جذابيت چنداني ندارد زيرا سوددهي 
پايين ش��ركت هاي بيمه يي در بازار سرمايه كه ناشي 

از نرخ گذاري دولتي و اخذ عوارض متعدد و همچنين 
ناتواني صنعت بيمه در انتقال ريسك به خارج از كشور 
اس��ت كه درحال حاضر )p/e( ش��ركت هاي بيمه يي 
منهاي شركت هاي بيمه اتكايي حدود 8 بوده كه اين 
ارقام جذابيتي براي س��رمايه گذاران در بازار س��رمايه 
به حس��اب نمي آيد. شناسايي سودهاي غيرواقعي در 
ش��ركت ها كه بيش از 80درصد شركت هاي بيمه در 
شناس��ايي س��ود، آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي 
بيمه، به خص��وص در زمينه ذخيره گي��ري را رعايت 
نمي كنند كه درنتيجه، سودهاي شناسايي شده آنها 
از پش��توانه و اعتبار كافي برخوردار نيس��ت و اگر اين 
سود با سود ساير فعاليت هاي اقتصادي مقايسه شود، 
خواهي��م ديد كه بس��يار اندك بوده و موجب ش��ده  
س��هام ش��ركت هاي بيمه يي در بورس رونق چنداني 
نداشته باشند. برآورد مي شود كه مجموعه سوددهي 
ش��ركت هاي بيمه در سال ۹۶ كمتر از ۱2درصد بوده 
كه اين رقم در حال حاضر يكي از كمترين بازدهي هاي 
سود در بورس به شمار مي رود و به نظر مي رسد هر چه 
بر تعداد شركت هاي بيمه يي افزوده مي شود در عمل 

عرض و طول كيك صنعت بيمه گسترش نمي يابد.

گروهبانكوبيمهمحسنشمشيري
اقتصاد ايران در س��ال ۹۶ با وجود دس��تاوردها و 
بهبود برخي ش��اخص هاي اقتصادي ازجمله تورم زير 
۱0درصد، برآورد رشد اقتصادي در حد 3تا 5 درصد، 
گش��ايش هاي بعد از برجام مانند فاينانس هاي باالي 
۶0 ميليارد دالري با كشورهاي شريك تجاري ايران، 
انضباط مالي و اقدامات دولت و بانك مركزي و س��اير 
دس��تگاه هاي اجرايي ازجمله اقدامات وزارت اقتصاد، 
صنعت، نف��ت و... در س��ال هاي ۹۶و ۹7 همچنان با 
ابرچالش هاي بيكاري، محيط زيس��ت و كمبود آب، 
كمب��ود منابع و كس��ري بودجه و مخارج س��نگين 
دولت مانند پرداخ��ت يارانه هاي نقدي، كمبود منابع 
براي بودجه هاي عمراني، مش��كالت بانكي، مطالبات 
معوق، اضافه برداشت و بدهي بانك ها به بانك مركزي، 
بدهي س��نگين دولت به بانك ها و بخش خصوصي و 
پيمانكاران و تامي��ن اجتماعي، وضعيت صندوق هاي 
بازنشس��تگي، نرخ س��ود باالي بانك��ي و هزينه هاي 
سنگين توليد، رشد پايين س��رمايه گذاري، بهره وري 
پايين و مشكالت پيمانكاران و طلب آنها از دولت، عدم 
تمايل شركت هاي خارجي به سرمايه گذاري و... مواجه 

بوده و هست. 
به گزارش»تعادل« در كنار دس��تاوردها و اميد به 
بهبود ش��اخص هاي كالن اقتصاد، نگراني هايي بابت 
وضعيت ابرچالش هاي اقتصادي و مشكالت ساختاري 
اقتصاد ايران وجود دارد كه در س��ال ۹7 ادامه خواهد 
داش��ت و ضرورت اصالحات در ساختارهاي سياسي، 
اجتماعي، اقتص��ادي و فرهنگي را بيش از گذش��ته 
مطرح كرده اس��ت. اگرچه بهبودي در ش��اخص هاي 
پولي و بانكي و ش��اخص هاي كالن اقتصادي رخ داده 
اما به خاطر مشكالت ساختاري اقتصاد و ابرچالش هاي 
باقيمانده از عملكرد چند دهه اخير، تهديدهاي امريكا 
و برخ��ي ديگر از كش��ورها و احتمال خ��روج آنها از 
برجام و تحريم ه��اي احتمالي نگراني هايي نيز وجود 
دارد. ب��ه عبارت ديگ��ر اميد و نااميدي، دس��تاورد و 
موفقي��ت و نگراني و التهاب همزم��ان وجود دارد و با 
اصالحات ساختاري در بخش هاي سياسي و اقتصادي 
و اجتماعي مي توان روند ركود و زوال و رش��د پايين 
در برخي بخش ها را به روند و مس��ير توسعه و بهبود 
و رون��ق تغيي��ر داد. تصميم گيري نظ��ام براي جمع 
كردن موضوع موسس��ات غيرمجاز و عزم قواي س��ه 
گان��ه و تصميم گيري جدي در اين زمينه نش��ان داد 
كه مش��كالت بزرگ و س��اختاري را با هر ابعادي كه 
باشد، مي توان به تدريج حل كرد و اگرچه هزينه هاي 
20هزارميليارد توماني براي پرداخت سپرده هاي مردم 
در موسسات غيرمجاز راشاهد بوديم اما نشان داد كه 
اگر عزم ملي براي رفع مشكالت باشد، راهگشا خواهد 
بود و براي س��اير مش��كالت و چالش ها نيز اقدامات 
گسترده و كالن و با حضور همه اركان نظام و عزم ملي 
تصميم گيران در همه بخش هاي كشور و نظام مي تواند 

روند تدريجي كاهش مشكالت را موجب شود. 

دستاوردهايوچالشهايبازارپولوارز
بيماري ه��اي س��اختاري اقتصاد اي��ران كه برخي 
صاحب نظران از آن با ركود، اضمحالل و زوال ساختارها 
نام برده اند و نتيجه آن ركود برخي بخش هاي اقتصادي، 
وضعيت درآمد هزينه دولت، بهره وري پايين، نرخ رشد 
سرمايه گذاري اندك، نياز شديد واحدهاي اقتصادي به 
نقدينگي و س��رمايه در گردش براي سرپا نگه داشتن 
واحدها و... بوده اس��ت، نگراني هايي را ايجاد كرده و از 
سوي ديگر داليل غيراقتصادي و سياسي و تهديدهاي 
احتمال��ي امري��كا ب��ازار ارز را تحت تاثير ق��رار داده و 
مش��كالت سنگين بخش هاي مختلف در اقتصاد بانك 
محور ايران روي دوش بانك ها س��نگيني مي كند و بر 
اين اساس مي توان گفت كه سال ۹۶ با دو چالش عمده 
بانك ها و بازار پول و التهاب بازار ارز مواجه بوده كه در 

سال ۹7 نيز ادامه خواهد يافت. 
در سال ۹۶ موضوع ساماندهي موسسات غيرمجاز 
به عنوان يك دس��تاورد قابل تقدير ب��ا اقدامات بانك 
مرك��زي همراه ش��د و كنترل غيرمجازها در دس��تور 
كار قرار گرفته همچنين ب��راي تقويت توان بانك ها و 
موسسات اعتباري و كفايت سرمايه آنها موضوع ادغام 
۶ موسسه اعتباري و بانك شامل بانك هاي انصار، كوثر، 

مهراقتصاد، ثامن، حكمت و قوامين در اواخر س��ال ۹۶ 
آغاز شده تا در سال ۹7 به نتيجه برسد. 

بانك ها تالش كردند كه نقدينگي سرگردان جذب 
و نرخ سود بانكي بلندمدت به ۱5درصد كاهش يابد اما 
فرصت ۱۱روزه اول شهريور تا ۱۱شهريور باعث شد كه 
بيش از 730هزارميليارد تومان در حساب هاي بلندمدت 
يك س��اله با نرخ 20درصدي س��ال قبل تمديد شود و 
عمال نرخ س��ود 20درصدي را به بانك ها تحميل كند. 
از سوي ديگر بخش عمده يي از سپرده هاي بلندمدت و 
كوتاه مدت و جاري نيز با فروش 230هزارميليارد تومان 
اوراق سپرده 20درصدي، هزينه سنگيني را روي دوش 
بانك ها گذاش��ته و حداقل در يك سال آينده بانك ها 
بايد 200هزارميليارد تومان ب��راي مخارج خود و نرخ 
سود س��پرده ها و اوراق هزينه كنند كه نشان مي دهد، 
فشار روي بانك ها همچنان به شكل فزاينده يي وجود 

دارد. 
همچني��ن اج��راي اس��تانداردهاي جدي��د ifrs و 
صورت هاي مالي جديد باعث شده كه بخش عمده يي 
از درآمدهاي تعهدي و سود بانك ها در آينده را محاسبه 
نكنن��د و در نتيج��ه با زيانده��ي در گزارش هاي خود 
مواجه شده و عمال نماد بانك ها در بورس بسته شده و 

مجامع با تاخير برگزار شده اند.
 

بازشدننمادهايبانكها
 در پايان س��ال دو بانك صادرات و پارسيان موفق 
ش��دند كه با برگزاري مجامع خ��ود و ارائه صورت هاي 
مالي، نماد خود را در بورس باز كنند و اگرچه فعال نرخ 
سهام آنها پايين است و باعث كاهش شاخص كل سهام 
ش��دند اما در سال آينده اين بانك ها و بانك هاي ديگر 
ب��ا اجراي صورت هاي مالي جديد و اصالح س��اختار و 
تصميم گيري هاي خود به سمت بهبود حركت خواهند 

كرد. 
ب��ه عبارت ديگ��ر اگرچه ب��ازار پول ب��ا حركت به 
س��مت اصالحات س��اختار مالي و گزارش دهي خود، 
دس��تاوردهاي قابل توجهي كسب كرده اند و به سمت 
اس��تانداردهاي جهاني در حال حركت هس��تند اما در 
عين حال فشار بسياري را از ناحيه اقتصاد و بخش هاي 
اقتصادي و دولت و هزينه هاي سنگين انتظاراتي كه از 
بانك ها دارند، تحمل مي كنند و اين فشارها در سال ۹7 

درحال افزايش خواهد بود. 
قفل شدن بيش از 40درصد سپرده ها و منابع بانك ها 
به خاطر بدهي سنگين 200هزارميليارد توماني دولت 
ب��ه بانك ها، مطالبات معوق بي��ش از ۱20هزارميليارد 
توماني، 25درصد كل منابع به خاطر س��پرده قانوني و 
سقف اعتباري و نگهداري نقدينگي براي پاسخ به نياز 
مردم، عمده ترين مش��كل بانك هاست كه اگرچه قرار 
است ۱۱0هزارميليارد تومان آن تهاتر شود اما كاهش 

قابل توجهي در مشكالت ايجاد نمي كند. 
سود بانكي نيز اگرچه ظاهرا ۱5درصد شده اما عمال 
نرخ سود همچنان 20درصد است كه ۱0درصد باالتر از 

نرخ تورم است و باعث رشد هزينه بانك ها، رشد هزينه 
واحدهاي توليدي و بخش هاي اقتصادي ش��ده است. 
بانك ها در يك س��ال پيش رو باي��د 200هزارميليارد 
تومان هزينه سود بانكي پرداخت كنند و اضافه برداشت 
۱۱0هزارميليارد توماني بانك ها از بانك مركزي و نرخ 
سود بين بانكي ۱8درصدي نيز هزينه هاي ديگري را به 

بانك ها تحميل كرده است. 
بر اين اساس، بانك ها و موسسات اعتباري حتي در 
شرايط ساماندهي موسسات غيرمجاز و ادغام ۶ بانك و 
موسسات اعتباري نيز با مشكالت سفته بازي و كسب 
س��ود باالتر و س��وداگري در اقتصاد مواجه هستند كه 
هم خطر نرخ س��ود باال در برخي بانك ها و موسس��ات 
و تعاوني ه��اي اعتب��اري را موجب ش��ده و هم التهاب 
بازار ارز را تش��ديد كرده كه عم��ال هزينه هاي كنترل 
موسسات غيرمجاز مانند ميزان و ثامن الحجج و فروش 
اوراق سپرده ريالي و ساير اقدامات كنترلي اقتصاد نيز 

روي دوش بانك ها و بانك مركزي قرار دارد. 

التهابدربازارارز
التهاب در بازار ارز در 7ماه پاياني سال به تدريج اوج 
گرف��ت و نرخ دالر را تا مرز 5 هزار تومان افزايش داد و 
بان��ك مركزي تالش كرد كه با اقدامات متعدد و حتي 
برخورد با دالالن ارزي اين نوسان ها را كاهش دهد اما 
ف��روش 230هزارميليارد تومان اوراق س��پرده ريالي با 
نرخ 20درصد، پيش فروش و فروش ۶00 هزار س��كه 
و 22ميليارد دالر تزريق ارز در كل س��ال ۹۶ نتوانست 
اين التهاب ها را به طور كامل مهار كند و هر چند كه در 
پايان سال دالر با نرخ 4850تومان در صرافي ها مرتبط 
با شبكه بانكي عرضه مي شد اما كمبود ارز و مشكالت 

مختلف آن مشهود بود. 
كارشناس��ان و ازجمله مس��ووالن بان��ك مركزي، 
مهم ترين داليل التهاب بازار ارز را داليل غيراقتصادي و 
سياسي ازجمله تهديدهاي امريكا براي خروج از برجام 
و احتم��ال عدم تعليق تحريم ها اع��الم كرده اند كه در 

سال ۹7 نيز بازارها را تحت تاثير قرار خواهد داد. 

انتخابافرادافراطيدردولتامريكا
اقدامات پايان س��ال ۹۶ از س��وي ترامپ و انتخاب 
دو ش��خص افراط��ي در هي��ات حاكمه امري��كا براي 
وزارت خارجه و س��ازمان س��يا، انتخاب مايك پومپئو 
وزير خارجه امريكا و خانم جينا هاس��پل، رييس سيا 
و احتمال انتخاب جان بولتن به عنوان مش��اور امنيت 
ملي كاخ سفيد گمانه زني در مورد افزايش تهديد امريكا 
و تحريم ه��اي احتمالي را افزايش داده اس��ت. زيرا به 
عقيده ناظران سياسي، اين افراد افزايش فشار بر ايران 
را هدف گرفته اند هر چند كه اروپا تالش دارد كه ماندن 
در برج��ام را پيگيري كند و حتي با افزايش فش��ار در 
موضوع برنامه هاي موش��كي به دنبال جلب نظر امريكا 
براي حفظ برجام اس��ت اما اين تح��والت در مجموع 
ميزان سرمايه گذاري  و همكاري شركت هاي خارجي و 

اروپاي��ي و... را تحت تاثير قرار داده و در نتيجه بازار ارز 
را نيز تحت تاثير قرار داده اس��ت و به همين دليل نياز 
به اس��كناس دالر و معامالت دالري نيز افزايش يافته 
و همين مس��ائل اثر داليل غيراقتصادي و سياس��ي را 
افزايش داده و براي مقابله با آن بايد تزريق ارز بيشتر، 
هزينه هاي جذب نقدينگي بيشتر در بانك ها و... را مورد 

توجه قرار داد. 

انضباطمالي
از يك س��و دولت تالش داش��ته با انضباط مالي و 
كاهش هزينه ها، از رشد بدهي دولت به بانك مركزي و 
پايه پولي بكاهد تا تورم را كنترل كند و با دستاوردهاي 
برجام، درآمد نفت و صادرات را افزايش داده و با انبوه 
تسهيالت بانكي و تامين سرمايه در گردش، واحدهاي 
اقتصادي را س��رپا نگ��ه دارد.  همچنين ب��ا افزايش 
درآمد مالياتي، كاهش وابس��تگي بودجه به نفت، رفع 
برخي موانع و تالش هاي دولت و ش��بكه بانكي براي 
بهبود فضاي كس��ب و كار، كاهش فساد، ساماندهي 
موسس��ات غيرمج��از، استانداردس��ازي صورت هاي 
مال��ي بانك ها از نظر ميزان بدهي ها، مطالبات معوق، 
كمك بانك ها به توليد و بنگاه هاي متوسط و كوچك، 
اج��راي FATF و مبارزه با پولش��ويي و تامين مالي 
تروريس��م و استانداردسازي صورت هاي مالي بانك ها 
از جمل��ه IFRS و اقدامات ديگر، به ثب��ات بازارها و 

استانداردسازي ها و رفع مشكالت كمك كند. 
برخي كارشناس��ان و ازجمله ولي اهلل سيف رييس 
كل بان��ك مركزي معتقدند كه پيش بيني نوس��انات 
ارزي حاص��ل از دالي��ل بنيادين اقتص��ادي مانند اثر 
تورم و نقدينگي بر نرخ ارز وجود نداشته و دليل اصلي 
نوسانات نرخ ارز و رشد قيمت ارز از آبان تا اسفند ۹۶ 
حاصل از داليل غيراقتصادي مانند احتمال تحريم ها و 
اقدامات ترامپ در خروج از برجام و برخي تحوالت در 

بازار ارز منطقه بوده است. 

اجزاينقدينگي
ش��اخص تورم در بهمن ماه ۹۶ معادل ۱0درصد 
اعالم شده و البته برخي كارشناسان دليل اين كاهش 
نرخ تورم را اثر كاهش مصرف بخش خصوصي و قدرت 
خري��د مردم اعالم كرده اند كه به خاطر ركود بازار كه 
حتي در ش��ب عيد نيز در برخ��ي بازارهاي كاال قابل 
مشاهده اس��ت، باعث ش��ده كه كاهش تقاضا عامل 
كاهش تورم باشد. زيرا شاخص نقدينگي و پول نشان 
مي دهد كه اتفاقا نقدينگي ۱500 هزار ميليارد توماني 

موجود بايد عامل رشد تورم باشد. 
رش��د نقدينگ��ي در ۹ ماه��ه اول س��ال بيش از 
۱۶درص��د، ش��به پول ۱7درصد و س��پرده ها بيش از 
۱7درصد و رشد تس��هيالت بانكي بيش از ۱8درصد 
بوده اس��ت و همين موضوع مي تواند عامل رشد تورم 

باشد. 
از ۱500 هزار ميليارد تومان نقدينگي، پايه پولي 

با رقم بيش از 20۱ هزار ميليارد تومان ش��امل بدهي 
دولت به بانك مركزي، اضافه برداشت بانك ها از بانك 
مركزي و اقالم ديگر اس��ت و ضريب تكاثر يا فزاينده 
پولي نيز به 7.3 رس��يده و نشان دهنده گردش باالي 

پول در بانك ها و اقتصاد نسبت به گذشته است. 
از رقم نقدينگي معادل ۱450 هزار ميليارد تومان 
به صورت س��پرده مردم و بخش خصوصي در بانك ها 
نگهداري مي ش��ود و بيش از 53 هزار ميليارد تومان 

نقدينگي به صورت اسكناس و مسكوك است. 
 ش��به پول ش��امل قرض الحس��نه و حساب هاي 
 درازمدت حدود ۱300 هزار ميليارد تومان و پول حدود 
200 هزار ميليارد تومان است از رقم شبه پول معادل 
72 هزار ميليارد تومان قرض الحسنه، 450هزار ميليارد 
تومان س��پرده كوتاه مدت و 750 هزار ميليارد تومان 
بلندمدت اس��ت. رقم 200 هزار ميليارد توماني پول 
نيز شامل 53 هزار ميليارد تومان اسكناس و مسكوك 
است كه 35 هزار ميليارد تومان آن در دست مردم و 
بقيه در شبكه بانكي است. همچنين معادل ۱47 هزار 
ميليارد تومان در حساب هاي ديداري و جاري است. 

 در طرف ديگر نقدينگي، تسهيالت بانك ها بيش 
از 75درصد سپرده ها يعني ۱050 هزار ميليارد تومان 
است و 450 هزار ميليارد تومان نيز به صورت اسكناس 
و مس��كوك، س��پرده قانوني و نقدينگ��ي موجود در 
بانك هاس��ت كه معادل 25درصد سپرده ها را سپرده 
قانوني و نقدينگي موجود در بانك ها تشكيل مي دهد. 
ب��ه عبارت ديگر، بانك ها ت��الش دارند به اندازه كافي 
نقدينگ��ي در بانك مركزي و بانك ها را براي رفع نياز 

مردم و مهار بحران هاي مالي و بانكي حفظ كنند. 

اثرنرخسودباالبربورسوتوليدورشد
وسرمايهگذاري

در بازارهاي مالي ازجمله بورس، نوسانات مختلفي 
مشاهده مي شود از يك سو برخي نمادها ازجمله برخي 
بانك ها به خاطر زيان دهي و وضعيت صورت هاي مالي 
آنها بسته است و از سوي ديگر، افزايش نرخ ارز باعث 
شد كه برخي شركت ها به خاطر تجديد ارزيابي مواد و 
موجودي انبار آنها و احتمال رشد قيمت كاالها با رشد 

قيمت سهام مواجه شوند. 
اما انتشار اوراق 20درصدي سپرده ريالي كه بيش 
از 240 هزار ميليارد تومان پول و ازجمله سپرده هاي 
۱5درصدي را جابه جا كرد، باعث شد توجه به سپرده 
بانكي بيش از س��هام باش��د و همين مسائل بار ديگر 
تقاضا براي سهام بورس را كاهش داده و ركود نسبي 
و كاهش قيمت س��هام ايجاد كرده است. در مجموع 
نرخ سود باالي ۱8درصد سپرده ها و تسهيالت و نرخ 
سود بازار بين بانكي، عمال هزينه هاي اقتصاد و توليد و 
بورس را باال برده اس��ت و توان اقتصاد و س��وددهي و 

رونق و سرمايه گذاري را گرفته است. 

هزينهبانكهاوبازارارز
2چالشاساسيسال97

با توضيحاتي كه داده شد به نظر مي رسد در سال 
۹7 يك��ي از چالش هاي اساس��ي در كنار مش��كالت 
بازار ارز و تحريم هاي احتمالي امريكا، هزينه سنگين 
پرداخ��ت حدود 200 هزار ميليارد تومان س��ود بابت 
س��پرده ها و اوراق س��پرده و مطالبات معوق و بدهي 
س��نگين دولت به بانك هاست كه بانك ها را با چالش 
مواج��ه مي كن��د كه در ج��اي خود ب��ه آن خواهيم 

پرداخت. 
دولت و ش��بكه بانكي با افزايش نرخ سود بانكي و 
اوراق س��پرده كه حدود 5 ت��ا ۱0درصد باالتر از تورم 
اس��ت عمال س��ودي راحت را براي س��پرده گذاران و 
فعاالن اقتصادي ايجاد كرده و اين س��ود ۱0درصدي 
هيچ تناس��بي با رش��د اقتصادي 4درصدي كش��ور 
ندارد و اكث��ر فعاليت هاي اقتصادي توليدي از چنين 
سودي بي بهره هس��تند و لذا نمي توان انتظار داشت 
كه تس��هيالت بانكي جذب كارهاي مولد و كم سود 
ش��ود و احتماال بخش عمده يي از تسهيالت بانكي با 
نرخ هاي باالي ۱5 و 20درصد جذب واردات، خريد و 
فروش و فعاليت هاي سودآور و با سرعت باال مي شود 
و س��رمايه گذاري هاي ميان مدت و بلندمدت تشويق 

نمي شوند. 

افزايششفافيتبودجه
باقوانينتقيدمالي

ژالهزارعيصاحبنظرپوليوبانكي
قواني��ن تقيد مالي كه مس��ووليت پذيري دولت در 
مقابل مجلس را در مديريت كالن مالي ارزيابي مي كند، 
مي تواند در جهت ممانعت از بي انضباطي مالي طراحي 
Fiscal Responsibi l )���ود. اصطالح تقيد مال��ي
ity( به بيان س��اده به مفهوم »بودجه متعادل« اشاره 
دارد. متاس��فانه در برخي محافل سياس��ي، تقيد مالي 
ب��ه معناي »ايجاد مازاد بودجه« تعبير مي ش��ود. اما از 
چشم انداز اقتصادي، ايجاد مازاد بودجه در برخي شرايط 
اقتصادي يك هدف اش��تباه اس��ت كه حتي مي تواند 
به اقتصاد آس��يب برس��اند. به عنوان نمونه در شرايط 
ركود اقتصادي و وقوع بحران، افزايش ماليات مي تواند 
زمينه عميق تر شدن و طوالني تر شدن ركود اقتصادي 
را فراه��م آورد. در مت��ون تخصصي اقتصاد، تقيد مالي 
بدين معني است كه دولت سطح مناسبي از هزينه ها و 
درآمدهاي خود را به گونه يي برنامه ريزي كند كه توانايي 
دستيابي به اهدافي همچون حفظ منابع مالي عمومي 
پايدار، كمك به افزايش رش��د اقتصادي و حفظ سطح 
مناسب سرمايه گذاري عمومي را داشته باشد. به عبارتي 
در متون جديد، قوانين تقي��د مالي در جهت برقراري 
تعادل بودج��ه نبوده؛ بلكه ميزاني از بدهي و كس��ري 
بودج��ه در اين قوانين در نظر گرفته مي ش��ود كه اوال 
دول��ت توانايي بازپرداخت بدهي هاي خود و س��ود آنها 
در آينده را داش��ته و ثانيا كش��ور بتواند رشد اقتصادي 
مستمر و پايدار داش��ته باشد. كارشناسان اقتصادي بر 
اين باورند كه آينده اقتصادي يك كشور تا حد زيادي به 
روش اعمال تقيد مالي از سوي دولت وابسته است. در 
صورت فقدان اين شرايط، بدهي هاي داخلي و خارجي 
افزايش خواهد يافت كه اين امر مي تواند پايداري مالي 
دولت را دچار خدش��ه كرده و زمينه ورشكس��ته  شدن 
دولت ه��ا را فراهم آورد. به طور كلي قوانين تقيد مالي 
تركيبي از قواعد مالي)Fiscal Rule( و مقررات مورد 
نياز براي تقويت شفافيت مالي و مديريت بودجه هستند 
و جهت دس��تيابي به يك انضباط مالي حدود مجازي 
براي كسري هاي مالي و بدهي عمومي تعيين مي كنند. 
ه��دف از قوانين تقيد مالي، ارائه چارچوبي جامع براي 
مديريت سياس��ت هاي مالي از طريق يك قانون واحد 
است. همان گونه كه مشخص است، قوانين تقيد مالي با 
قواعد مالي كه از طريق تعيين حد مجاز)به صورت عدد( 
براي بودجه، محدوديت دايمي براي سياست هاي مالي 
به وجود مي آورند، تف��اوت دارند. قواعد مالي به عنوان 
زيرمجموعه يي از اين قوانين است. به طور كلي قوانين 
تقيد مالي بيشتر بر جنبه هاي عملياتي، تبيين الزامات 
شفاف سازي و الزام دولت در تشريح جزييات استراتژي 
مالي)در اس��ناد بودجه( تمرك��ز مي كنند. قوانين تقيد 
مالي را مي توان براس��اس چندي��ن ويژگي طبقه بندي 
كرد؛ ازجمله: تاكيد بر قواعد مالي رويه يي به جاي قواعد 
مالي عددي، پوشش قانوني و قضايي، تحريم ها، شرط 
گريز و مالحظات ادواري. اين بدان معني اس��ت كه در 
راستاي پياده س��ازي و اجراي دقيق اين قوانين توسط 
دولت هاي مركزي و محلي، كشورها تبصره هايي براي 
گريز از اين قوانين تعريف كرده و بازه مش��خصي را در 
ش��رايط خاص براي انعطاف اين قواعد تعريف كرده اند. 
اين تبصره ها اجازه انحراف موقتي از قوانين تقيد مالي 
را در صورت وقوع بحران اقتصادي، كاهش شديد رشد 
يا ساير رخدادها مانند بالياي طبيعي و كمك اضطراري 
به سيستم بانكي مي دهند. عالوه بر اين در اين قوانين 
همچون قواعد مالي، هزينه انحراف از قانون را به شكل 
تحريم هاي��ي مانند جريمه هاي ش��خصي، بركناري از 
س��مت، تعقيب قانوني يا اقداماتي همچ��ون اجبار به 

توضيح همگاني از انحرافات در نظر مي گيرند. 

اهدايكانكسازسوي
بانكملتبهزلزلهزدگانكرمان

3۱دستگاه كانكس با مشاركت بانك ملت و باشگاه 
مشتريان اين بانك به مردم زلزله زده شهرستان كوهبنان 
اهدا شد. به گزارش روابط عمومي بانك ملت سبزواري، 
مدير ش��عب اي��ن بانك در اس��تان كرمان در مراس��م 
امض��اي تفاهمنامه اهداي اي��ن كانكس ها كه با حضور 
س��لطاني نژاد، مديركل بنياد مس��كن انقالب اس��المي 
اس��تان كرمان برگزار شد با اش��اره به فعاليت هاي اين 
بانك در حوزه خدمات اجتماعي و حوزه سالمت و ساير 
امور عام المنفعه، تهيه اين كانكس ها را حاصل مشاركت 
مردم و بانك ملت دانست و افزود: عالوه بر كانكس ها و 
كمك هاي غيرنقدي تاكنون ۱00ميليارد ريال تسهيالت 
از سوي بانك ملت به زلزله زدگان كوهبنان پرداخت شده 
اس��ت كه اين امر در سال آينده نيز ادامه خواهد يافت. 
براس��اس اين گزارش، كانكس ه��اي اهدايي بانك ملت 
با حضور گلزاري، مديرعامل ش��ركت مهندسي نرم افزار 
شقايق)ش��ركت راهبري س��امانه فاندينو(، مدير شعب 
بانك ملت استان كرمان و مديركل بنياد مسكن كرمان 

به خانواده هاي زلزله زده كوهبنان تحويل داده شد. 

دالردرصرافيهاي
مجازبانكي4824تومان

گروه بانك و بيمهl قيمت انواع سكه روز يك شنبه 
در بازار تهران افت محس��وس داشت و نرخ دالر، يورو و 
پوند نيز كاهش يافت. به گزارش»تعادل« هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد امامي روز يك شنبه در بازار 
آزاد با 20هزار و 500 تومان كاهش نسبت به روز شنبه 
يك ميليون و ۶۱3 هزار و 500 تومان فروخته مي شد. 
همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 
با ۱0هزار تومان افت نسبت به روز شنبه يك ميليون و 
58۹ هزار تومان داد و ستد شد. نيم سكه بهار آزادي نيز 
با كاهش ۱۶هزار توماني نسبت به روز شنبه 782هزار 
توم��ان به فروش رفت. همچنين در بازار آزاد هر قطعه 
ربع بهار آزادي بدون تغيير قيمت در مدت مشابه 500 
هزار تومان و هر قطعه س��كه گرمي ني��ز بدون تغيير 
338هزار تومان معامله شد. هر گرم طالي ۱8عيار نيز 
با ۱50تومان افت نسبت به روز شنبه ۱5۱هزار و ۶50 
تومان ارزش گذاري ش��ده بود. صرافي هاي پايتخت نيز 
هر دالر امريكا را با ۱7تومان كاهش نسبت به روز شنبه 
4ه��زار و 824 تومان مي فروختند. ه��ر يورو در مدت 
مشابه با ۱۹تومان افت 5 هزار و 858 تومان و هر پوند 
نيز با 33تومان كاهش ۶ هزار و 847 تومان معامله شد.

يادداشت

اخبار
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5 بورس و فرابورس
پرداخت ۴ هزار ميليارد ريال 

انواع سود به سرمايه گذاران
گروه بورس  معاونت عمليات شركت سپرده گذاري 
مركزي در هفته گذشته بيش از ۴ هزار و ۷۶۷ميليارد 
ريال انواع س��ود به ۱۸۸۳ سرمايه گذار پرداخت كرد. 
بر اين اس��اس، در معامالت هفته گذش��ته فرابورس 
اي��ران بيش از ۶ هزار و 20 نفر با اس��تفاده از اوراق 
حق تقدم تس��هيالت مس��كن وارد فرآين��د دريافت 
تس��هيالت از بانك مسكن ش��دند. همچنين، حجم 
معام��الت حق تق��دم تس��هيالت مس��كن در هفته 
منته��ي به 25 اس��فند ماه بي��ش از ۳۳5 هزار برگه 
اوراق بود. اين در حالي اس��ت كه معامالت حق تقدم 
تس��هيالت مسكن از سال ۸9 در ش��ركت فرابورس 
ايران آغاز ش��ده است كه هم اكنون بيش از 20 نماد 
حق تقدم تس��هيالت مسكن در اين ش��ركت معامله 
مي شود. براساس بخش��نامه بانك مسكن، نرخ سود 
تسهيالت خريد خانه، فروش اقساطي و جعاله تعمير 
مس��كن از ۱۸.5 به ۱۷.5درصد كاهش يافته و زمان 
بازپرداخت آن ۱2 س��ال تعيين شده است. افزون بر 
اين، س��قف فردي تس��هيالت خريد از محل گواهي 
حق تقدم اس��تفاده از تس��هيالت مس��كن در تهران 
۶00ميلي��ون ريال، در مراكز اس��تان ها و ش��هرهاي 
باالي 200هزار نفر500 ميليون ريال و ساير مناطق 

شهري ۴00ميليون ريال است. 

 امروز؛ عرضه بلوكي
۲ شركت بيمه اي 

بلوك ۱۸.۸۴درصدي س��هام بيمه آس��يا و بلوك 
۱۱.۴۴درص��دي س��هام بيم��ه اتكايي امي��ن امروز 
به ترتي��ب در بورس و فرابورس عرضه مي ش��وند. به 
گزارش تس��نيم، بلوك ۱۸.۸۴درصدي س��هام بيمه 
آس��يا ش��امل ۴۳۳ ميليون و ۳9۷ هزار و ۸۴۱سهم 
2۸ اس��فندماه براي س��ومين بار، توس��ط س��ازمان 
به��ادار عرض��ه  اوراق  ب��ورس  در  خصوصي س��ازي 
مي ش��ود. ب��ر اين اس��اس، قيمت پايه تعيين ش��ده 
هر س��هم بيمه آس��يا براي اين عرضه، همان قيمت 
اعالم ش��ده در دو عرضه قبلي يعن��ي قيمت تابلوي 
بورس در روز عرضه )معادل قيمت بس��ته شدن روز 
قب��ل از عرضه( به اضافه 20درصد به ش��رط آنكه از 
مبلغ ۱920ريال كمتر نباش��د و ارزش كل پايه اين 
واگ��ذاري ۸۳2ميلي��ارد و ۱2۳ ميليون و ۸5۴ هزار 
و ۷20 اع��الم ش��ده اس��ت. اين گ��زارش مي افزايد: 
س��پرده ش��ركت در واگذاري اين ميزان سهام كه به 
وكال��ت از س��وي وزارت امور اقتص��ادي و دارايي در 
2۸ اس��فندماه جاري در ب��ورس اوراق بهادار عرضه 
مي ش��ود، 2۴ ميلي��ارد و 9۶۳ ميلي��ون و ۷۱5هزار 
و ۶۴2ري��ال تعيين ش��ده اس��ت. همچنين عمليات 
بيمه يي مس��تقيم در انواع رشته هاي بيمه زندگي و 
غيرزندگي مهم ترين موضوع فعاليت هاي بيمه آس��يا 
اعالم شده كه قرار است بلوك ۱۸.۸۴درصدي سهام 
آن به صورت ۳0درصد نقد و بقيه اقس��اط ۴ س��ال 
روانه ميز ف��روش بورس اوراق بهادار ش��ود. گفتني 
است سازمان خصوصي س��ازي اين بلوك بيمه يي را 
پيش ت��ر در روزهاي ۱۶ بهمن ماه و ۱2 اس��فندماه 
امس��ال روانه ميز فروش كرده ب��ود كه اين واگذاري 

ناكام ماند. 

 اع�ام گ�زارش 9 ماه�ه »پت�رول«: ش��ركت 
گروه پتروش��يمي س��رمايه گذاري ايراني��ان اطالعات 
و صورت ه��اي مال��ي مياندوره يي 9 ماه��ه منتهي به 
۳0بهمن ماه 9۶ را حسابرس��ي نش��ده و با س��رمايه 
20ه��زار ميليون ريال منتش��ر كرد. بر اين اس��اس، 
ش��ركت گ��روه پتروش��يمي س��رمايه گذاري ايرانيان 
 با انتش��ار عملك��رد 9 ماهه خود اعالم ك��رد در دوره 
س��ه ماهه سوم س��ال مالي منتهي به ارديبهشت 9۷ 
مبلغ ۳۴2 ميليارد و ۳۱2 ميليون ريال س��ود خالص 
كس��ب كرد و بر اين اس��اس مبل��غ ۱۷ ميليون ريال 
سود به ازاي هر س��هم اختصاص داد كه در مقايسه با 
دوره مش��ابه س��ال مالي قبل زيان را به س��ود تبديل 
كرد. افزون بر اين، »پترول« در دوره 9 ماهه مش��ابه 
س��ال مالي قب��ل مبلغ 2 ريال زيان به ازاي هر س��هم 
اختصاص داده بود. همچنين، با افزوده ش��دن س��ود 
 خالص به س��ود انباشته ابتداي س��ال در نهايت مبلغ
۴ هزار و 22۶ميليارد و 9۶۷ ميليون ريال سود انباشته 

پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 خروج »خگس�تر« از رينگ س�ازي مش�هد: 
ايران خ��ودرو  س��رمايه گذاري  گس��ترش  ش��ركت 
درب��اره نتايج برگ��زاري مزايده دي��روز توضيح داد. 
بر اين اس��اس، ش��ركت ديروز اقدام به واگذاري كل 
س��رمايه گذاري معادل ۱۴.۷۷ درصد س��هام شركت 
رينگ س��ازي مشهد از طريق مزايده عمومي سازمان 
بورس و اوراق بهادار كرد. همچنين، »خگستر« اعالم 
كرده ب��ا توجه به فروش كل س��رمايه گذاري معادل 
۱۴.۷۷درصد س��هام ش��ركت رينگ س��ازي مشهد، 
سودآوري ش��ركت به ازاي هر سهم ۱2۶ ريال است. 
اف��زون بر اي��ن، مبلغ كل ف��روش 2۱۱ هزار و ۸۷۴ 
ميلي��ون ريال، مبل��غ ارزش دفت��ري 22 هزار و 99 
ميليون ريال و كل س��ود واگذاري ۱۸۸ هزار و 2۸5 
ميليون ريال اعالم شده است. همچنين تسويه خارج 
از پاياپ��اي و قطعيت معامله مذكور حداكثر تا 9 روز 
كاري بعد از اين تاريخ است. برنده اين مزايده شركت 
پويا گستر خراسان است كه براي خريد اين سهام با 
مبل��غ 2۱۱ ه��زار و ۸۷۴ ميليون ري��ال توافق كرده 
اس��ت. همچنين نحوه تس��ويه نقد و اقس��اط حسب 

شرايط مزايده است. 
 توضيح »وس�ينا« درباره ي�ك مزايده: بانك 
س��ينا در اطالعيه ي��ي اق��دام به افش��اي اطالعات با 
اهميت كرد. بر اين اساس، »وسينا« در اين اطالعيه 
موضوع مزايده را آگهي فروش س��هام ش��ركت هاي 
مديريت س��رمايه گذاري كوثر بهمن و توس��عه سينا 
متعل��ق به بانك س��ينا اعالم كرد كه در 2۸ اس��فند 
ماه س��ال جاري برگزار خواهد شد. مراسم بازگشايي 
پاكت هاي ش��ركت در مزايده راس ساعت ۱0 صبح 

روز دوشنبه خواهد بود. 

سمات

خبر

رويخطشركتها

»تعادل« عملكرد چند سال اخير بازار سهام را بررسي مي كند

برآيند مثبت بورس 96
گروه بورس  مسعود كريمي 

 يكي از ركوردشكني هاي تاريخي شاخص كل 
بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به اوايل انتخابات 
در س��ال ۱۳92 ب��ود كه موج��ي از اميدواري ها و 
خوش بيني ها نس��بت به دولت يازدهم به راه افتاد 
و وعده هاي حمايتي از بورس كشور در آن شرايط 
منجر به اين موضوع شد كه نماگر بازار سهام طبق 
آخرين آمار هاي منتشر شده در پانزدهم دي ماه در 
رقم ۸9ه��زارو 500 واحدي قرار بگيرد و اين رقم 
يك ركوردش��كني تمام عيار براي بورس ايران بود 
كه در آن سال به ثبت رسيد. در همين حال علي 
صالح آبادي يكي از مدي��ران دولت نهم و دهم كه 
از سال ۱۳۸۴ رياست س��ازمان بورس را بر عهده 
داشت در اواسط سال ۱۳9۳ از بورس رفت و پس 
از آن در اوايل دولت يازدهم، بيست و پنجم آذرماه 
س��ال ۱۳9۳ ج��اي خود را به محم��د فطانت داد 
)ش��اخص در رقم ۶9ه��زارو ۶0۸واحد( اما طولي 
نكش��يد كه در پنجم مردادماه سال ۱۳95 محمد 
فطانت از س��مت خود كنار گيري كرد )شاخص در 
رق��م ۷5 هزارو ۴۶۶ واحد( و ش��اپور محمدي كه 
معاون اقتصادي علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و 
دارايي بود، س��كاندار جديد سازمان بورس و اوراق 
بهادار كشور شد. در اين ميان بزرگ ترين اتفاق در 
حوزه سياسي طي اين س��ال ها امضاي تفاهمنامه 
برنامه جامع اقدام مش��ترك »برجام« در بيس��ت 
و س��وم تيرماه س��ال ۱۳9۴ بود كه تاثير چنداني 
هم در روند معامالتي بازار س��هام نداشت، چرا كه 
سهامداران تاالر شيشه يي به اين دانش و شناخت 
رسيده بودند كه اين مهم طي بازه زماني بلندمدت 
اثر گ��ذاري مثبت��ي را در روند حركت��ي صنايع و 
ش��ركت ها خواهد داش��ت و پ��س از آن مي توان 
انتظار سود دهي و بازدهي مناسبي را در پرتفوي و 
س��هام مورد نظر شناسايي كرد. به هر حال از ۱5 
دي ماه ۱۳92 به بعد روند معامالتي بورس كش��ور 
به نوعي پيش رفت كه ش��اخص كل بازار س��هام 
رن��گ فتح قله جديد را به خ��ود نديد، به گونه يي 
كه در سيزدهم مهر ماه سال ۱۳9۴ شاخص بورس 
به پايين ترين س��طح خود طي ۴ سال اخير رسيد 
و رق��م ۶۱ هزارو 2۳۳ واحدي را به ثبت رس��اند. 
برخي صاحب نظران بازار سرمايه اين روند حركتي 
را ف��از اصالح��ي طوالني م��دت در بورس كش��ور 
ناميدن��د و برخي ديگر تحريم ه��ا را بهانه يي براي 
ريز ش هاي پي در پي ب��ورس مطرح مي كردند. از 
طرفي عمل نكردن دولت به وعده هاي )حمايتي- 
انتخاباتي( از بازار س��رمايه ن��ه تنها پول هاي پارك 
ش��ده يي را به اين بازار س��رازير نكرد بلكه برخي 
سرمايه گذاران نيز با توجه به قوانين دست و پاگير 
در حوزه بازار س��هام و واكس��ينه نبودن اين حوزه 
نسبت به اخبار  هاي ضدونقيض اقتصادي و سياسي 
را هم از روند داد و س��تد س��هام در بورس خارج 
كرد، به ط��وري كه اين افراد عطاي ب��ازار را براي 
مدت��ي به لقايش بخش��يدند و از بدن��ه معامالتي 

بورس خارج شدند. 

 بورس در سالي كه گذشت
در همين حال با ش��روع سال ۱۳9۶ شاخص در 
رقم ۷۷هزارو ۴۸5 واحدي قرار گرفت و نوسان هايي 
بيش��تر در شيب صعودي را تجربه كرد اما در ادامه 
راه دولت دونالد ترامپ رييس جمهور اياالت متحده 
امريكا فش��ار  سياس��ي را روز به روز افزايش داد تا 
جايي كه س��ايه ريسك سيس��تماتيك در موضوع 
برج��ام تا حدي مانع از رش��د بازار ش��د. در ادامه 
و در ش��هريور ماه س��ال 9۶ با دس��تور العمل جديد 
بانك مركزي نرخ س��ود س��پرده بانكي از 20درصد 
به ۱5درصد كاهش داده ش��د. اي��ن اتفاق در ابتدا 
پالس  هاي مثبتي را به بورس كش��ور ارسال كرد و 
موجي از اميدواري به خريد سهام در اين بازار به راه 
افتاد اما متاسفانه با گذشت مدتي شاهد بوديم كه از 
يكم تا يازدهم شهريور ماه جهت تمديد قرارداد هاي 
افراد به مدت يك سال )تا يكم شهريور ماه سال 9۷( 
فرصت داده ش��د. اين موضوع در جاي خود شوك 

ديگ��ري را به بدنه بازار س��رمايه وارد كرد، چرا كه 
اغلب س��رمايه ها به س��مت بانك ها سرازير شدند و 
به طور مجدد قرارداد هايي با چش��م انداز يك س��ال 
آينده و با س��ود 20درصد با بانك هاي كشور منعقد 
ش��د. اين رويداد هم در جاي خ��ود عامل كاهنده 
ديگري در مس��ير بورس كش��ور تلقي شد، چرا كه 
اقبال حرك��ت نقدينگي به بازار س��هام را به مدت 
يك س��ال ديگر به تعويق انداخت. به هر حال روند 
ك��ج دار و مريز بازار تا جاي��ي ادامه پيدا كرد كه در 
نوزدهم آذر ماه دولت دوازدهم اليحه بودجه س��ال 
9۷ كشور را به مجلس شوراي اسالمي تقديم كرد. 
با توجه به اينكه بودجه پيشنهادي تكليف يك سال 
آينده كشور را در حوزه اقتصاد مشخص مي كرد اما 
متاس��فانه بازار سهام سهم چنداني را در اين اليحه 
نداش��ت و فقط از بازار سرمايه به عنوان اهرمي در 
راستاي تس��ويه بدهي دولت با انتشار اسناد خزانه 
اسالمي استفاده شده بود. با اين حال پس از مدتي 
ورق بازار برگشت و در چهارم آذرماه استارت رونق 
بورس كش��ور به صدا در آمد. شاخص باالخره پس 
از ۴سال توانست س��طح مقاومتي را بشكند و وارد 
كانال 90 هزار واحدي ش��ود. به اعتقاد كارشناسان 
بازار سهام اين اتفاق بزرگ در بورس 9۶ تحت تاثير 
چند عامل از جمله رش��د قيمت��ي كاموديتي ها در 
سطح جهان، افزايش قيمت نفت، رشد نرخ ارز و به 
تبع آن بهبود صنايع صادرات محور بورس��ي، عامل 
مهمي براي ثبت ركورد هاي پي در پي بورس تهران 
محسوب مي ش��د. به هر روي، اين روند صعودي تا 
اوايل دي ماه ادامه پيدا كرد اما با ش��روع اعتراضات 
خيابان��ي و اغتشاش��ات در س��طح كش��ور برخ��ي 
بازيگران تاالر شيشه يي اقدام به خروج سرمايه هاي 
خود از روند معامالتي بورس ايران كردند و شاخص 
 كل بازار  س��هام روز ب��ه روز با افت همراه ش��د اما 
طولي نكش��يد كه با بازگشت آرامش به فضاي كلي 
كش��ور دماس��نج بورس در چه��ارم بهمن ماه رقم 
99ه��زارو 522 واحدي را ب��ه خود اختصاص داد و 
در آس��تانه ۱00 هزار واحدي شدن قرار گرفت كه 
متاس��فانه در ادامه داد و ستد سهم ها شاخص  كل 
در سقف شكني اين كانال ناكام ماند. در نقطه مقابل 
يكي از عواملي كه مانع از رش��د بيشتر بورس طي 
مدت مذكور ش��د، اعالم نظر و تصميم گيري ترامپ 
در خصوص همراهي يا تعليق برجام عنوان شد كه 
ب��ا پايبندي امريكا تا مدتي در ح��وزه برنامه جامع 

اقدام مشترك دوباره آرامش به بورس بازگشت. 

 اجماع دولتمردان؛ رويداد بزرگ
يكي ديگر از اتفاق هاي بزرگ سال 9۶ در حوزه 
بورس برگزاري جشن 50سالگي بازار  سرمايه ايران 
در هش��تم بهمن ماه بود كه با اجماع دولتمردان 
بر س��ر رونق بورس همراه ش��د. اي��ن رويداد كه 
اس��تراتژي هاي تازه يي را با چشم انداز  هاي روشن 
براي آينده بازار س��هام كش��ور متصور مي كرد به 
زودي به فراموش��ي س��پرده ش��د. به طوري كه با 
اقب��ال در بازار موازي از جمله بازار پول و فتح قله 
5000 توماني دالر كم كم س��رمايه ها از حافظ به 
سمت فردوسي تغيير مسير دادند. در همين حال، 
دولت و بانك مركزي بر خالف وعده هاي حمايتي 
خ��ود از بازار س��رمايه در اوايل بهم��ن ماه اوراق 
س��پرده ريالي با نرخ 20درصد به ميزان 2۴0هزار 
ميليارد تومان در بانك هاي كش��ور منتشر كردند 
اما اين سياس��ت گذاري هم در جهت كنترل نرخ 
ارز جوابگ��وي نياز هاي داخلي نبود و س��رانجام با 
شكس��ت مواجه ش��د و س��فته بازان روز به روز در 
بازار  ارز بر تعدادش��ان افزوده ش��د. ب��ه هر حال 
در هشتم اس��فندماه محمدباقر نوبخت سخنگوي 
دولت از سياس��ت هاي دولت براي كنترل بازار ارز 
دف��اع كرد و عرض��ه اوراق گواهي س��پرده با نرخ 
20درصد و پيش فروش س��كه در بازه هاي ۶ماهه 
و يك س��اله را يكي از برنامه هاي كنترلي برشمرد 
و در ادامه عرضه اس��ناد خزانه اسالمي با نرخ 20 
به اضاف��ه نيم درصدي پس از تمام ش��دن مهلت 
عرضه اوراق مش��اركت بانك مركزي خبر داد كه 
اين مه��م هم در جاي خود نتوانس��ت بازار ارز را 
به صورت رس��مي كنترل و مهار كند، چرا كه در 
بازار  هاي غير رس��مي دالر با ن��رخ 5000 تومان 
در اواخر اس��فند ماه مورد معامل��ه قرار گرفت. به 
هر حال بورس ايران كه ريس��ك  ها و ش��وك هاي 
متفاوتي را در سال 9۶ تجربه كرد، امروز به پايان 
راه رس��يده است اما به طور كلي برآيند آن در اين 
س��ال نسبت به س��ال هاي 9۴ و 95 نسبتا مثبت 

ارزيابي مي شود. 

 نگاهي به نماگر هاي بازار
بر اس��اس آمار   هاي منتشر ش��ده بورس تهران، 
ارزش ب��ازار س��هام در پايان س��ال ۱۳9۶ از ۳22 
هزار ميليارد تومان ب��ه بيش از ۳۸0 هزار ميليارد 
تومان رس��يد كه اين رقم نس��بت به ابتداي سال 
با افزايش ۱۸درصدي همراه ش��د. همچنين ارزش 

اسمي بازار از ۱۳۸هزار ميليارد تومان به ۱50هزار 
ميليارد تومان رسيد كه رشد ۱0 درصدي را نشان 
مي دهد. اين در حالي اس��ت كه نسبت ارزش بازار 
ب��ه ارزش اس��مي برابر با 2/۶ اس��ت. افزون بر اين 
ارزش بازار بدهي نيز با 29 اوراق مختلف مشاركت، 
صكوك و گواهي سپرده بيش از ۱۱0هزار ميليارد 
ريال ش��د. در همين حال ارزش صندوق هاي قابل 
معامله ب��ا ۱۱صندوق به بيش از 9 ه��زار ميليارد 
ريال رسيد. در همين حال از ابتداي سال ۷ شركت 
عرضه اوليه ش��ده و ارزش بازار اين ش��ركت ها به 
بي��ش از 5۷ ه��زار ميلي��ارد ريال رس��يد. بر اين 
اس��اس، تعداد ش��ركت هاي عرضه ش��ده و حاضر 
در بازار برابر با ۳2۶ ش��ركت به ثبت رسيده است. 
افزون بر اين طي اين مدت ۶ ش��ركت از فهرس��ت 
نرخ ها خارج ش��ده اند. طبق آمار  هاي منتشر شده، 
در ب��ازار اوراق بدهي ۸ ورقه درج )ارزش اس��مي 
آنها برابر ب��ا ۱۷۳50 ميليارد ريال( معامله ش��ده 
اس��ت. همچنين 2 صندوق )كمند و فيروزه آس��يا 
به ارزش اس��مي ۱500 ميليارد ري��ال( پذيرش و 
معامله ش��ده اس��ت. به هر ح��ال، كل تامين مالي 
انجام شده در سال ۱۳9۶ از روش هاي عرضه اوليه، 
اوراق تبعي، اوراق بدهي، صندوق هاي قابل معامله 
و افزاي��ش س��رمايه ها بيش از 200ه��زار ميليارد 
ريال بوده اس��ت. بنابراي��ن ارزش كل معامالت از 
۶۳۸هزار ميليارد ريال ب��ه ۶۱0هزار ميليارد ريال 
رس��يده كه كاهش ۴درصدي را تجربه كرده است. 
حجم معامالت برابر 2۴۳ميليارد انواع اوراق بهادار 
بوده كه نس��بت به س��ال قبل 5درص��د كاهش را 
نش��ان مي دهد. افزون بر اين متوس��ط روزانه كل 
معام��الت برابر يك ميلي��ارد ان��واع اوراق بهادار به 
ارزش 2550ميلي��ارد ري��ال به ازاي ه��ر روز بوده 
اس��ت. همچنين بازار س��هام از نظر حجم و ارزش 
معامالت به ترتيب 2۳0ميليارد س��هم و حق تقدم 
براب��ر با 5۱0 هزار ميليارد ريال اس��ت كه نس��بت 
به دوره مش��ابه س��ال قبل به ترتيب ۸ و 5 درصد 
كاهش را نش��ان مي دهد. بر اين اساس از اين مبلغ 
۴۴۷ه��زار ميليارد ريال آن ب��ه صورت نرمال )۸۸ 
درصد( بوده اس��ت كه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل برابر با ۸درصد كاهش داش��ته است. متوسط 
روزان��ه معامالت در بازار س��هام برابر 9۷0ميليون 
س��هم و حق تقدم به ارزش 2۱00 ميليارد ريال به 
ثبت رسيده اس��ت. بر اساس اين گزارش سهم هر 
بازار از كل معامالت نش��ان مي دهد كه بازار سهام 

در ح��دود ۸۳درصد معام��الت را در اختيار دارد و 
ب��ازار اوراق بدهي ۱۴درص��د معامالت و در حدود 

۳درصد معامالت در اختيار ساير بازارهاست. 
اف��زون بر اي��ن ارزش معامالت در ب��ازار بدهي 
از 9۳ ه��زار ميلي��ارد ريال ب��ه ۸۳ه��زار ميليارد 
ري��ال رس��يده كه كاه��ش ۱0درص��دي را تجربه 
كرده اس��ت. همچني��ن ارزش معام��الت در بازار 
صندوق هاي قاب��ل معامل��ه از ۷۴۱0ميليارد ريال 
به ۱۸۶00ميليارد ريال رس��يده اس��ت كه افزايش 
۱50درص��دي را نش��ان مي دهد. در س��وي ديگر 
ارزش معام��الت در ب��ازار اختيار ف��روش تبعي از 
۱9ميلي��ارد ريال به 5۳5ميليارد ريال رس��يده كه 
افزايش بيش از 2۷۶۴درصدي را به ثبت رس��انده 
است. بر اين اساس ارزش معامالت در بازار اختيار 
خريد و فروش به بيش از ۶0ميليارد ريال رس��يده 
اس��ت. اين بازار در 2۸ آذر ماه 95 راه اندازي ش��د 
و در ۳0 مهر ماه 9۶ امكان دسترس��ي برخط براي 
فعاالن بازار فراهم شد. عالوه بر اين نسبت گردش 
معامالت س��هام به ۱۴/۴درصد رس��يد، اين نسبت 
در س��ال قبل براب��ر با ۱5/۳درصد بوده اس��ت. بر 
اس��اس آمار   هاي منتشر شده بورس تهران، دفعات 
معامله برابر با ۱5/5 ميليون دفعه بوده كه نس��بت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل ۳درصد كاهش داشته 
اس��ت. همچنين خريد و فروش برخط )آنالين( به 
رقم 2۶5هزار ميليارد ريال رسيد و نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل كه 2۸5هزار ميليارد ريال بوده 
معادل ۷درصد كاهش دارد. تطبيق از نظر حجمي 
كاهش ۱0درصدي را نشان مي دهد. بر اين اساس 
ش��اخص كل در ابت��داي س��ال ۷۷2۳0 واحد بود 
ك��ه به بيش از 95500واحد رس��يد كه بيانگر 2۴ 
درصد افزايش است. اين در حالي است كه شاخص 
قيمت در ابتداي س��ال 2۶۸29 واح��د بود كه به 
بيش از ۳0۴00 واحد رس��يد كه بيانگر ۱۳درصد 
افزايش است. نسبت قيمت به درآمد به ۶/۸ مرتبه 
رسيد، اين نس��بت در ابتداي سال برابر ۶/9مرتبه 
بوده است. همچنين س��امانه معامالت بورس پس 
از پيگيري هاي متعدد از ش��ركت فرانسوي و عقد 
قرارداد به روزرساني در سال ۱۳95 در پايان آذرماه 
۱۳9۶ عملياتي ش��دن نس��خه به روزرس��اني شده 
سامانه معامالت انجام شد. افزون بر اين پيش بيني 
س��ود و زيان خالص ش��ركت ها به رق��م 5۱۱هزار 
ميليارد ريال بالغ شده كه نسبت به رقم ۴۱2هزار 
ميليارد ري��ال ابتداي س��ال، افزايش 2۴ درصدي 
را نش��ان مي ده��د. بر اين اس��اس درآم��د واقعي 
ش��ركت ها به رق��م ۳9۴هزار ميليارد ريال رس��يد 
و 2۷0 ه��زار ميليارد ريال تقس��يم ش��د. در مدت 
مشابه س��ال قبل از ۳0۶هزار ميليارد ريال درآمد 
واقعي، 255 هزار ميليارد ريال تقس��يم ش��ده بود 
كه درآمد واقعي 2۸ درصد و س��ود نقدي ۶درصد 
افزايش نش��ان مي دهد. افزون ب��ر اين در كدهاي 
معامالتي بيش از ۱۷5هزار كد ايجاد ش��ده اس��ت 
كه نس��بت به مدت مشابه سال قبل كه ۱25 هزار 
كد بوده افزايش ۴0درصدي را در س��ال 9۶ نشان 
مي دهد. بر اساس اين گزارش، تركيب معامالت به 
تفكيك حقيقي و حقوقي نش��ان مي دهد اشخاص 
حقيقي در س��ال جاري ۴۸/۸ درصد خريد ها و در 
مقابل نيز ۴9/2درصد فروش ها را پوش��ش داده اند. 
در خال��ص جابه جايي ها در ح��دود 2000 ميليارد 

ريال از حقيقي به سمت حقوقي بوده است. 

 افزايش سرمايه ها
افزايش سرمايه ها در سال جاري برابر ۱0۸هزار 
ميليارد ريال بوده كه 20 هزار ميليارد ريال از محل 
س��ود انباش��ته و ذخاير و ۸9 هزار ميليارد ريال از 
محل مطالبات و آورده نقدي بوده اس��ت. رقم كل 
افزايش س��رمايه نسبت به س��ال گذشته ۳5درصد 
كاه��ش را نش��ان مي ده��د. در س��ال ۱۳95 كل 
افزايش سرمايه ۱۶۷هزار ميليارد ريال به طوري كه 
۶۸ هزار ميليارد ريال از محل س��ود انباش��ته و 99 
هزار ميلي��ارد ريال از محل مطالبات و آورده نقدي 

بوده است. 

گروه بورس  
ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار ته��ران در 
معام��الت آخري��ن يك ش��نبه س��ال ب��ا افزايش 
2۴2واحدي همراه ش��د و توانس��ت مق��داري از 
ريزش هاي چند وقت اخير را جبران كند. بنابراين 
نماگ��ر بازار س��هام در پايان داد و س��تد     هاي روز 
گذشته توانس��ت رقم 95هزار و ۸۱9واحدي را به 
خود اختصاص دهد. از همين رو، شاخص كل هم 
 وزن اما با افزايش ۸۱ واحدي عدد ۱۷هزار و ۱۴9 
واحد را به نمايش گذاش��ت. همچنين، ش��اخص 
س��هام آزاد ش��ناور نيز با افزايش ۴02واحدي به 
رق��م ۱02 هزار و ۴۱9 واحد دس��ت يافت. افزون 
بر اين، ش��اخص بازار اول ام��ا در حالي با افزايش 
2۱۱واحدي به رقم ۶۷ هزار و ۶۷0 واحد دس��ت 

يافت كه شاخص بازار دوم با افزايش ۳09 واحدي 
عدد 20۶هزار و ۱۱۱ واحد را به نمايش گذاشت. 
بر اين اس��اس، روز گذشته همچنين شاخص كل 
فراب��ورس )آيفك��س( نيز با افزاي��ش ۱۱ واحدي 
روي رق��م يك ه��زار و 90 واحد ايس��تاد. اين در 
حالي اس��ت كه دي��روز معامالت س��هام در نماد 
معامالتي ش��ركت هاي فوالد مباركه با ۳2 واحد، 
هلدينگ پتروش��يمي خليج فارس ب��ا 2۷ واحد و 
پتروش��يمي مبين با ۱9 واحد كاهش بيش��ترين 
تاثي��ر منفي را ب��ر برآورد ش��اخص كل بورس به 
ن��ام خود ثب��ت كردند. در مقابل معامالت س��هام 
در نماد معامالتي ش��ركت هاي بان��ك صادرات با 
۳۷واحد، س��رمايه گذاري غدير با ۳۴ واحد و بانك 
مل��ت با 2۷واح��د افزايش بيش��ترين تاثير مثبت 

را در محاس��به اي��ن نماگر به دوش كش��يدند. به 
گزارش ف��ارس، ارزش كل معامالت بورس تهران 
در حال��ي به بيش از 250ميلي��ارد تومان نمايش 
داده شد كه ناش��ي از دست به دست شدن بيش 
از 9۳9 ميليون س��هم و اوراق مال��ي قابل معامله 
ط��ي 50 ه��زار و 9۱ نوبت داد و س��تد بود. طي 
معام��الت دي��روز نم��اد معامالتي ش��ركت هاي 
پتروش��يمي اصفهان، بانك سينا، قطعات اتومبيل 
ايران، گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو، صنايع 
شيميايي سينا، اختيار خريد و فروش تبعي گروه 
داروي��ي بركت، گ��روه دارويي بركت، ش��ير پگاه 
آذربايجان غربي، قند ش��يرين خراسان، ايركاپارت 
صنع��ت، س��رمايه گذاري غدير و س��رمايه گذاري 
گ��روه توس��عه مل��ي از س��وي ناظر بازار س��هام 
متوق��ف و در مقاب��ل نماد معامالتي ش��ركت هاي 
س��رمايه گذاري توس��عه گوه��ران امي��د، توليد و 
صادرات ريشمك، فوالد خوزستان، سرمايه گذاري 
صنايع پتروشيمي، بيسكويت گرجي، اوراق اختيار 
خريد و فروش تبعي فوالد خوزس��تان، كيسون و 
حق تقدم خريد س��هام آن، پتروش��يمي گلستان، 

س��ازه پويش و س��يمان شمال بازگش��ايي شدند. 
براساس اين گزارش، ديروز همچنين آگهي عرضه 
اوليه سهام شركت ماداكتو استيل كرد براي امروز 
دوش��نبه در بازار ش��ركت هاي كوچك و متوسط 

فرابورس منتشر شد. افزون بر اين، امروز دوشنبه 
بيش از 22۳ ميليون س��هم از كل س��هام شركت 
گ��روه كارخانج��ات صنعتي تبرك در ب��ازار دوم 

فرابورس عرضه اوليه مي شود. 

مروري بر آمار معامات سهام ديروز

جبران شاخص

س��خنگوي كميسيون اقتصادي مجلس از تاثير 
منفي تداوم نوسانات ارزي بر بازار سرمايه خبر داد. 
بر اين اس��اس، رحيم زارع درباره وضعيت شاخص 
ب��ورس در روزهاي اخير، گف��ت: باتوجه به اتفاقات 
بازار ارز در مدت اخير بازار س��رمايه نيز تحت تاثير 
قرار گرفت و به طور طبيعي نوس��انات ارزي تبعات 

خوبي براي بازار س��رمايه در پي نداش��ته است. به 
گزارش خانه ملت، سخنگوي كميسيون اقتصادي 
مجلس، ادامه داد: براي رونق اقتصاد بايد بازارهاي 
مختلف كشور از رش��د منطقي و متوازن برخوردار 
شوند و نكته اساسي جلوگيري از رونق بازار داللي 
كاذب در بازار مس��كن، ارز و س��كه است. نماينده 

آب��اده، بوانات و خرم بيد در مجل��س، ادامه داد: در 
چند س��ال گذشته ايجاد آرامش نسبي در بازار ارز 
باعث ش��ده بود كه بازار سرمايه در مجموع از رشد 
مناسبي برخوردار باش��د هر چند تا نقطه مطلوب 
فاصله بسيار وجود دارد. زارع، تصريح كرد: شاخص 
بورس در پايان هفته گذشته با كاهش ۷۸۸واحدي 
روبه رو ش��د كه اين ميزان كاهش شاخص در يك 
روز قابل تامل بوده و بيانگر اين اس��ت كه نوسانات 
بازار ارز توانس��ته بخشي از نقدينگي را جذب كند 

حتي اگر افزايش قيمت دالر ش��اخص بازار بورس 
را با رش��د روبه رو كند اين رش��د شاخص با حباب 
همراه خواهد ب��ود. وي تصريح كرد: اينكه با وجود 
توصيه هاي فراوان همچنان التهابات بازار ارز متوقف 
نش��ده، موضوع غيرقابل قبولي است چراكه از بانك 
مركزي اين انتظار وجود داش��ت حداقل بتواند در 
دوره فعاليت دولت دوازدهم نيز ثبات نسبي در بازار 
ارز ايجاد كند. اي��ن نماينده مردم در مجلس دهم 
تصريح كرد: بسياري از كارشناسان اقتصادي تاكيد 

دارند بخشي از افزايش قيمت دالر در ماه هاي اخير 
كاذب بوده و به داليل غيراقتصادي ارتباط دارد كه 
بديهي است بايد مسووالن اجرايي به اين وضعيت 
بازار ارز كه به زيان بخش توليد و بازار سرمايه است، 
پايان دهند. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس، 
يادآور شد: در شرايط فعلي هنر تيم اقتصادي دولت 
اين است كه نقدينگي هاي س��رگردان را به بخش 
توليد و بازار سرمايه سوق دهد و مانع از رونق بازار 

سوداگري شود. 

آرامش ارز؛ رونق بورس

مجلس
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ميانبر افزايش صادرات 
غيرنفتي كشور

براس��اس تعريف ارائه ش��ده از طرف س��ازمان توسعه 
تجارت ايران، ش��ركت هاي مديريت صادرات يكي از انواع 
واس��طه هاي صادراتي هس��تند كه نقش يك پل ارتباطي 
را ب��راي كمك به بنگاه هاي اقتص��ادي در جهت ورود به 
بازارهاي جهاني ايفا مي كنند. ه��ادي محمودي در مورد 
ظرفيت ه��ا و ويژگي هاي ش��ركت هاي مديريت صادرات 
گف��ت: اين ش��ركت ها كه معموال با نامEMC ش��ناخته 
مي شوند، بسته به ش��رايط و نياز مي توانند مديريت تمام 
ي��ا بخش��ي از فعاليت هاي صادراتي بنگاه ه��اي اقتصادي 
 )EMC( را به عه��ده گيرند؛ ش��ركت مديريت ص��ادرات
يك ش��ركت خصوصي كامال مستقل است كه مانند يك 
دپارتمان انحصاري ف��روش صادراتي، براي بنگاه ها عمل 
مي كند. وي افزود: يكي از عوامل مهم دس��تيابي به رشد 
و توس��عه اقتصادي پايدار رونق صادرات اس��ت، به همين 
دليل توس��عه صادرات غيرنفتي يك��ي از مهم ترين اهدف 
سياست گذاري در بخش تجارت خارجي به شمار مي رود؛ 
همچنين يكي از اركان مهم سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
كه توجه ويژه يي به آن ش��ده، صادرات است و از آنجا كه 
اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي وابسته است، كاهش اين 
درآمده��ا مي تواند به اقتصاد ضربه وارد كند، لذا توس��عه 
صادرات غيرنفتي يكي از بااهميت ترين حوزه هاي اقتصادي 

كشور محسوب مي شود. 
 محم��ودي در ادام��ه ب��ه مهم تري��ن خدمات��ي كه 
شركت هاي مديريت صادرات انجام مي دهند، اشاره كرد و 
گفت: شناخت و توسعه بازارهاي صادراتي و ايجاد تقاضا در 
بازارهاي بين المللي يكي از مهم ترين خدمات شركت هاي 
مديريت صادرات است، اين همان نكته يي ويژه يي است كه 
رهبر معظم انقالب اس��المي در بيانات خود در آغاز سال، 
بر آن تاكيد داشتند، حضرت آيت اهلل خامنه يي »گسترش 
ص��ادرات و طرف هاي صادراتي« را يك��ي ديگر از الزامات 
رونق گرفتن توليد ملي دانس��ته و گفتند: گزارشي كه از 
صادرات كش��ور منتشر شده نش��ان مي دهد، صادرات ما 
محدود به چند كشور است كه اين، برخالف سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي است و حل اين مشكل نيز نيازمند تحرك 

مسووالن به ويژه در بخش سياست خارجي است. 
 اين كارشناس اقتصادي اذعان داشت: ايجاد و توسعه 
شركت هاي مديريت صادرات، يك ضرورت اجتناب ناپذير 
در كش��ور و نيازي ملي است، لذا الزم است دولت محترم 
ضمن حمايت از اينگونه شركت ها، تدابيري اتخاذ كند تا 
شركت هاي مديريت صادرات رتبه بندي شده، از منابع ويژه 
صندوق توس��عه ملي و تس��هيالت بانكي خاص بهره مند 
ش��ده و نيز از حمايت هاي دس��تگاه ديپلماسي و سازمان 
توسعه تجارت ايران نيز در جهت استفاده از موافقتنامه هاي 
تجارت ترجيحي خاص بر اس��اس ن��وع كاالي صادراتي و 
كش��ورهاي عمده واردكننده آن كاال در سطح بين المللي 
بهره مند ش��وند.  وي با ذكر اي��ن مهم كه در حال حاضر، 
سازمان توسعه تجارت ايران گام هايي را در جهت آشنايي 
ش��ركت ها با مقوله شركت هاي مديريت صادرات برداشته 
است، گفت: اقدامات انجام شده در اين خصوص ناكافي بوده 
و نياز به تدوين و اجراي موثر برنامه هاي حمايتي، تشويقي 
و انگيزشي جهت متمايل نمودن شركت ها به اين امر وجود 
دارد؛ به تازگي نيز برخي از اين شركت ها به كمك سازمان 
توسعه تجارت ايران اقدام به برگزاري همايش هاي رايگان 
درخصوص آش��نايي با مقوله ص��ادرات و برگزاري كارگاه 
آموزشي در اين خصوص در محل نمايشگاه هاي بين المللي 
تهران نموده اند كه اقدامي درخور تحس��ين بوده و از اين 
دس��ت اقدامات بايد در مراكز اس��تان ها نيز اتفاق بيفتد. 
محمودي در ادامه خاطرنش��ان كرد: شركت هاي مديريت 
صادرات جهت كمك به ش��ركت هاي تولي��دي صادراتي 
كوچك و متوسط مي توانند، تنها به عنوان يك نمايندگي 
فعالي��ت كنند كه در اين ص��ورت در بازارهاي بين المللي 
به دنبال جذب مش��تري خارجي و ص��ادرات محصوالت 
ب��راي صادركننده اصلي نقش آفرين��ي خواهند كرد. وي 
گفت: لزوم حف��ظ بازارهاي صادراتي، جلوگيري از حضور 
رقبا و هماهنگي مس��تمر توليدات متنوع با صادرات، اين 
ضرورت را ايجاد مي كند كه، شركت هاي بزرگ توليد كننده 
صادراتي، يك ش��ركت مديريت صادرات بصورت مستقل 
در كنار ش��ركت اصلي تش��كيل دهند كه صرفا بصورت 
مس��تقل در امر صادرات فعاليت كن��د و با بهره مندي از 
كادر مجرب و مسلط به مذاكرات بين المللي اقدام به انجام 
تحقيقات بازار نموده و ضمن حفظ بازارهاي موجود، نسبت 
به بازارس��ازي و افزايش صادرات اقدام نمايد. محمودي با 
تاكيد بر اينكه تفكيك فعاليت توليدي و فعاليت صادراتي 
به ش��ركت اصل��ي كمك مي كند كه بصورت مس��تقل از 
معافيت ها و حمايت هاي قانوني بهره مند گردد گفت: براي 
مثال ش��ركت اصلي كه در مناطق كمتر برخوردار كشور 
به توليد مش��غول است مي تواند از معافيت هاي مالياتي و 
ساير حمايت ها در اين زمينه كه در قانون پيش بيني شده 
اس��ت برخوردار گردد و شركت مديريت صادرات اقماري 
كه صرفا كار صادرات محصوالت توليدي شركت اصلي را 
انجام مي دهد نيز، از معافيت هاي صادراتي مقرر و س��اير 
مش��وق هاي موجود در قان��ون بهره مند خواهد ش��د. 
ه��ادي محمودي اظه��ار اميدواري كرد اميد اس��ت 
دولت ضمن رايزني با اتحاديه ها، تش��كل ها، اتاق هاي 
بازرگان��ي و صادركنن��دگان كاال وخدمات، فرهنگ 
ايجاد و توس��عه ش��ركت هاي مديريت ص��ادرات را 
در كش��ور تقويت نموده و ضمن اعطاي مش��وق هاي 
هدفمند به اين دس��ته از ش��ركت ها، زمينه ايجاد و 

توسعه آنها در كشور فراهم كند.

 واردات گوشت قرمز
افزايش يافت

منصور پوريان رييس شوراي تامين كنندگان دام 
زنده از افزايش واردات گوشت قرمز در بازار خبر داد 
و گفت: روزانه 60 تا 70 تن گوش��ت گرم گوسفندي 
جهت تنظيم بازار شب عيد از استراليا و اوراسيا وارد 
مي شود. وي نرخ عمده هر كيلو گوشت اوراسيا را 29 
هزار و 500 و اس��تراليا 30 هزار و 800 تومان اعالم 
كرد.  پوريان با اشاره به فراواني توزيع گوشت منجمد 
در بازار، افزود: هم اكنون هر كيلو ران منجمد با نرخ 
37 هزار و 500، گردن 32 هزار و 500 و سردس��ت 
37 ه��زار و 500 در فروش��گاه هاي زنجيره يي عرضه 
مي شود.  رييس ش��وراي تامين كنندگان دام زنده با 
انتقاد از نرخ باالي گوش��ت در خرده فروشي ها، بيان 
كرد: با وجود آنكه نرخ گوش��ت در عمده فروش��ي ها 
از ثبات نس��بي در بازار برخودار اس��ت اما در خرده 
فروشي ها ناشي از سودجويي مغازه داران با نوساناتي 
در بازار روبه رو ش��د كه با اعمال نظارت هاي بيشتر، 
قيمت ها كنترل خواهد ش��د.  ب��ه گفته وي، با توجه 
به واردات گسترده گوش��ت گرم گوسفندي، نوسان 

خاصي در بازار نخواهيم داشت.

اخبار

تغيير در موج استارت آپ ها

سال 97 نقطه عطف ورود سنتي ها به فضاي مجازي
دو س�ال اخي�ر دوران بس�يار خاصي براي 
استارت آپ ها بود. ش�كوفايي و موفقيت چند 
استارت آپ و تبديل شدن آنها به شركت هاي 
موفق، بزرگ و پرس�ود در سال 95 بسياري از 

نگاه ها را به سمت استارت آپ ها چرخاند. 
س�ال 96 را بايد س�ال س�ازماندهي شدن 
اي�ن نوپاه�اي اقتص�ادي دانس�ت. باالخ�ره 
نخستين تشكل اس�تارت آپ ها شكل گرفت 
و ات�اق ته�ران ني�ز فعاليت ه�اي زي�ادي در 
ج�ذب اي�ن ش�ركت ها انج�ام داد. س�ال 97 
ام�ا به نظر مي رس�د س�ال تغيير اساس�ي در 
ساختار استارت آپ ها باش�د. تا به امروز اكثر 
استارت آپ ها به وسيله فعاليت افرادي بود كه 
س�هم چنداني تا پيش از آغاز استارت آپ در 
بازار نداش�تند اما امروز با شكل گيري فضايي 
به س�ود اس�تارت آپ ها و همچنين مشكالت 
مالي كه ش�ركت ها را به س�مت تغيير ساختار 
س�وق مي دهد ش�اهد هس�تيم كه بسياري از 
فع�االن قديمي ب�ازار تصميم دارن�د در كنار 
س�اختار قديمي خود اس�تارت آپ هايي براي 

آينده فعاليت هاي اقتصادي داشته باشند. 
  

 چرا موج استارت آپي بسيار سريع بود؟
اتفاقات سريع در زمينه استارت آپ ها باعث شد 
بس��ياري از فعاالن اقتصادي از م��وج عقب بمانند. 
پيش��رفت تكنولوژي، هزينه تمام ش��ده باال ناشي 
از تولي��د و خدمات س��نتي و تعداد بس��يار زيادي 
جوان جوياي كار باعث ش��د كه موج بسيار بزرگي 
به س��مت استارت آپ ها حركت كند. ديگر به مانند 
ساليان گذشته، فرصت هاي شغلي موجود در حوزه 
مذكور به بخش فروش سخت افزار هاي كامپيوتري 
و برنامه نويس��ي خالصه نمي ش��ود و هر آنچه زمان 
پيش مي رود با ظهور و بروز استارت آپ ها و مشاغلي 
كه در قال��ب مذكور مي گنجد به اي��ن واقعيت پي 
مي بريم كه در ص��ورت برنامه ريزي مدون و اصولي 
مي توان از فضاي ايجاد ش��ده به نحو شايسته يي در 
راس��تاي رفع و دفع نارسايي هاي مرتبط با بيكاري 

بهره گيري كرد. 
خوش��بختانه اقبال و گرايش جوانان به كس��ب 
و كار ه��اي اينترنت��ي ني��ز نش��ان مي ده��د فضا و 
بس��تر مناس��بي ب��راي رش��د و توس��عه اش��تغاِل 
مجازي فراهم ش��ده تا جايي ك��ه برخي مديران و 
مسووالن دس��تگاه هاي ذي ربط نيز به اين واقعيت 
اذعان مي كنند. در اي��ن ميان مي طلبد با تعريف و 
طراحي بسته هاي تشويقي مناسب، شرايط را براي 
توسعه فزاينده تر مشاغل اين چنيني فراهم كرد كه 

معافيت هاي مالياتي و حمايت هاي بيمه يي از نمونه 
مولفه ه��اي تاثيرگذار در تحق��ق و حصول اين امر 

به شمار مي رود. 
با توجه به زيان��ده بودن اكثريت قريب به اتفاق 
اس��تارت آپ ها در س��ال هاي آغ��از فعاليت، چنين 
انتظارات��ي بي��راه و غيرمنطقي به نظر نمي رس��د، 
مضافا ب��ر اينكه لحاظ كردن امتيازات اينچنيني نه 
تنها فشار خاصي را بر دولت تحميل نمي كند بلكه 
به نوعي مي توان آن را به مثابه سرمايه گذاري دولت 

در حوزه اشتغال زايي قلمداد كرد. 
در ش��رايطي كه توسعه فرصت هاي شغلي براي 
دولت هزينه هاي سنگيني را در پي دارد، پشتيباني 
از فرصت هاي مذكور، ع��الوه بر كاهش هزينه هاي 
ق��وه مجريه، به مه��ار و كنترل معضالت ناش��ي از 
بيكاري همچ��ون ناهنجاري هاي اجتماعي، امنيتي 

و... منتهي خواهد شد. 
نگاهي به دليل موفقيت بعضي استارت آپ ها

تجارب موجود نش��ان مي ده��د، هزينه و ميزان 
س��رمايه گذاري در استارت آپ ها و كسب و كار هاي 
اينترنتي به نس��بت ديگر حوزه هاي كاري، بس��يار 
پايي��ن و اندك اس��ت و در نقطه مقاب��ل، با وجود 

س��رمايه حداقلي اين مش��اغل، بازدهي آن بس��يار 
ب��اال و قابل توجه اس��ت.  به واق��ع، عمده خروجي 
و دس��تاورد اين طيف از مش��اغل ب��ه تكنولوژي و 
خالقيت افراد باز مي گ��ردد و با اين اوصاف، لحاظ 
كردن برخي امتيازات همچون معافيت هاي مالياتي 
نقش بس��زايي در رش��د و گس��ترش هر چه بيشتر 
استارت آپ ها و همچنين افزايش فرصت هاي شغلي 

ايفا خواهد كرد. 
قطع��ا ميزان موفقيت اس��تارت آپ ها نقش قابل 
توجهي در ضريب حمايت ها و امتيازات اعطايي ايفا 
خواهد كرد و مجموعه اين عوامل مي تواند به عنوان 
شاخص و مبنايي براي لحاظ كردن پشتيباني هاي 
الزم از س��وي دولت همچون معافيت هاي مالياتي 

مد نظر قرار گيرد. 
با وجود اين اس��تارت آپ هايي در اين فضا موفق 
شدند كه از منابع نسبتا قوي و موفقي در اين مسير 
اس��تفاده كردند. حال در چنين ش��رايطي طبيعي 
خواهد بود كه ورود قديمي هاي بازار و فعاالن بخش 
خصوصي به اين قسمت باعث شود كه سرمايه هاي 
نس��بتا قابل توجهي به اس��تارت آپ ها تزريق شود. 
در حقيقت بسيار از ايده هاي درخشان اوليه به اين 

دليل كه به خاطر قيد بودجه از مدل هاي كم هزينه 
اس��تفاده كردند نتوانس��ت به موفقيت چشم گيري 

دست پيدا كند. 

 موانع توسعه استارت آپ ها چيست؟
محمدحس��ن انتظ��اري دبي��ر كميت��ه فناوري 
اطالع��ات و ارتباط��ات مجمع تش��خيص مصلحت 
ب��ر رفع معض��ل بيكاري و اش��تغال زايي از س��وي 
اس��تارتاپ ها تاكيد كرد و ادامه داد: متاس��فانه اين 
ش��ركت ها ب��راي فعاليت با موانع��ي از جمله موانع 
قانون��ي مواجه هس��تند كه بايد رفع ش��ود. قوانين 
و مق��ررات كش��ور بايد با پيش��رفت فضاي مجازي 
تطبي��ق ياب��د، در اين صورت ش��رايط براي رش��د 
شركت هاي نوپا آماده مي ش��ود، اما متاسفانه هنوز 

در كشور، وارث قوانين و نظام قديمي هستيم. 
دبير كميته فناوري اطالعات و ارتباطات مجمع 
تش��خيص مصلحت نظ��ام با تاكيد ب��ر اينكه نحوه 
ص��دور مجوز فعالي��ت براي ش��ركت ها بايد اصالح 
شده و ارتقا يابد، افزود: البته حضور كسب و كار هاي 
جديد نباي��د مانع فعاليت كس��ب و كار هاي قديمي 
ش��ود. به همين دليل الزم است كه وزارتخانه هاي 

مربوطه پيش��نهاد تدوين قوانين و مقررات جديد و 
ايجاد تع��ادل و تعامل در فضاي كس��ب و كار هاي 

سنتي با كسب و كار هاي نوپا را ارائه دهند. 
انتظاري تصريح ك��رد: قوانين مربوط به فعاليت 
كس��ب و كار هاي نوپ��ا در تقابل با كس��ب و كار هاي 
س��نتي نيازمند اص��الح و بازنگري اس��ت تا هر دو 
مدل كس��ب وكار ب��دون دغدغه بتوانن��د در فضاي 

ايجاد شده فعاليت كنند. 

 توسعه استارت آپ ها
نيازمند توسعه زيرساخت ها

حسيني شاهرودي عضو هيات رييسه كميسيون 
اقتص��ادي مجلس با تاكيد بر ل��زوم حمايت وزارت 
ارتباط��ات از توس��عه اس��تارت آپ ها تصريح كرد: 
كس��ب و كار هاي اينترنتي و نو يك حوزه فرامرزي 
و بين المللي محس��وب مي شود و مي تواند ارزآوري 

مناسبي براي كشور به همراه داشته باشد. 
وي تصري��ح ك��رد: در فضاي اينترن��ت، جوانان 
تحصيل ك��رده كش��ور مي توانند ب��ه تمامي جهان 
خدمات ارائه و درآمد كس��ب كنند، البته انجام اين 

مهم نيازمند توسعه زيرساخت هايي است. 
حسيني شاهرودي ادامه داد: مجلس اين آمادگي 
را دارد تا زيرس��اخت هاي قانوني توس��عه كسب و 
كار هاي اينترنتي و نو را در چارچوب سياس��ت هاي 
كلي نظام جمهوري اس��المي فراهم كند تا از محل 
اقتصاد نوآورانه و دانش بنيان زمينه رش��د بيش��تر 
توليد ناخالص ملي فراهم ش��ود. عضو هيات رييسه 
كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي افزود: 
موض��وع تدوين طرح جام��ع اقتص��اد دانش بنيان 
از موارد مهمي اس��ت كه در كميس��يون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اس��المي در قالب كميت��ه اقتصاد 

دانش بنيان در حال رسيدگي است. 

 راه حل بنگاه هاي زيانده
ش��رايط اقتصادي كش��ور به گونه يي اس��ت كه 
بس��ياري از بنگاه ها به دليل هزينه باالي تمام شده 
دچار زيان هس��تند. در س��ال 96 يكي از راه هايي 
كه مديران براي كاهش هزينه تمام شده و افزايش 
س��ود در نظر گرفتند ورود به بحث اس��تارت آپ ها 
و اس��تفاده از ظرفيت آن در زمين��ه فعلي فعاليت 
آنهاس��ت. در حقيقت اكثر اس��تارت آپ هاي شكل 
گرفت��ه تاكنون در زمينه خدم��ات و موضوعاتي از 
اين دس��ت فعاليت داشته اس��ت در حالي كه اين 
ظرفي��ت وج��ود دارد كه در بخش ه��اي ديگري از 
اقتص��اد به وي��ژه صنعت و بازرگاني ش��اهد حضور 

استارت آپ هايي موفق باشيم. 

س��ال 96 در ش��رايطي به پايان رس��يد كه فعاالن حوزه 
تولي��د معتقدن��د دولت بايد براي س��ال 97 دفاع از رش��د 
اقتص��ادي و حمايت توليد را به صورت جدي پيگير ش��ود 
تا بتواند از دو دس��تاورد مهم يعني ن��رخ تورم در محدوده 

10درصد و رشد اقتصادي حمايت كند. 
بررس��ي ها نش��ان مي دهند دول��ت يازده��م و دوازدهم 
توانسته بعد از يك دوره رشد منفي و تورم باالي 40 درصد 
نرخ رش��د اقتصادي را ب��ه محدوده 4 تا 5 درصد برس��اند 
و از طرف��ي بتوان��د از نرخ تورمي كه با افت ش��ديد روبه رو 
ش��ده مراقبت الزم را به عمل آورد. اين در حالي اس��ت كه 
رشد اقتصادي كشور به پيش بيني موسسات معتبر در سال 

جاري در حدود 4 تا 5 درصد خواهد بود. 
در اي��ن رابطه فعاالن اقتصادي معتقدند در س��ال جديد 
براي رونق توليد بايد شرايطي فراهم شود تا توليدكنندگان 
از برخ��ي ش��وك ها ب��ه دور بمانن��د. ن��رخ ارز، تغيي��رات 
قيم��ت م��واد اوليه، تغيي��رات تعرف��ه اي، واردات بي رويه و 
سياس��ت گذاري هاي آن��ي از جمل��ه اين موارد محس��وب 

مي شوند. 
در اي��ن رابطه عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران 
با اش��اره به اينكه واردات بي رويه و بدون تناسب با نياز بازار 
و در كنار آن قاچاق، ضربه بس��يار بزرگي به سرمايه گذار و 
صنعت داخل وارد مي كند و با آنكه دس��تاوردهاي خوبي در 
زمينه مبارزه با قاچاق حاصل شده اما هنوز نيازمند مديريت 

اين مقوله ها هستيم. 
حبي��ب اهلل انص��اري در خص��وص آس��يب هاي واردات 
محصوالت مش��ابه توليد داخل اظه��ار كرد: در صورتي بايد 
واردات به كش��ور انجام بگيرد ك��ه از نظر كمي و كيفي در 

توليد كاال با معضل روبه رو باشيم. 
وي اف��زود: زماني ك��ه از نظر كمي با كمب��ود جنس يا 
كاالي��ي مواجه هس��تيم ب��راي برطرف كردن ني��از جامعه 
نيازمند واردات هس��تيم اما در ش��رايطي ك��ه در صنايعي 
امكان ارائه محصول از نظر كمي را داش��ته باشيم كه قطعا 
اين امر مس��تلزم س��رمايه گذاري در اين حوزه بوده است تا 
بتوانند نياز مش��تري را رفع كنند، ديگ��ر نيازي به واردات 
نيس��ت. رييس س��تاد برنامه ريزي و اجرايي انجمن صنايع 
خانگ��ي گفت: در ش��رايط فعل��ي در صنعت ل��وازم خانگي 

مي توانيم پاس��خگوي نياز مردم از روستاها تا شهرها باشيم، 
زيرا اين صنعت از نظر كيفيت مناسب و داراي خدمات پس 

از فروش است.
در حال حاضر در لوازم خانگي انرژي بر اعم از سرمايشي 
وگرمايش��ي بس��ياري از كارخانجات با س��رمايه گذاري هاي 

كالن رفاه مشتري را اولويت خود قرار داده اند. 
انصاري با اش��اره به اينكه ميزان مص��رف انرژي يكي از 
مس��ائل بسيار مهم اس��ت، بيان كرد: كاهش مصرف انرژي 
و افزايش راندمان از اولويت هاي ماس��ت كه در حال حاضر 
يخچال هاي توليد داخل عموما رده انرژيشان A يا A+ است 
كه در اين ش��رايط ب��ه هيچ عنوان صحيح نيس��ت در اين 

زمينه واردات انجام دهيم. 
عض��و هيات نماين��دگان اتاق بازرگاني اي��ران ادامه داد: 
امروز مشكل ما تنها به واردات خالصه مي شود بلكه قاچاق 
نيز يكي از معضالتي اس��ت كه صنايع داخل با آن دس��ت و 
پنج��ه نرم مي كنند. واردات بي رويه و بدون تناس��ب با نياز 
بازار و در كنار آن قاچاق، ضربه و آس��يب بس��يار بزرگي به 

سرمايه گذار و صنعت داخل وارد كرده است. 
وي تصريح كرد: در انواع وسايل و لوازم خانگي غيرانرژي 
بر بهترين ش��رايط توليدي را در داخل داريم، اما متاسفانه 
بلورجات ترك وارد كش��ور و در بعضي فروشگاه نيز با جايزه 
به مش��تريان ارائه مي ش��ود اين در حالي است كه كيفيت 
بلورج��ات داخلي بس��يار بهتر از اينهاس��ت ك��ه در چنين 

شرايطي واقعا واردات منصفانه نيست. 
ريي��س س��تاد برنامه ري��زي و اجرايي انجم��ن صنايع 
خانگ��ي با بيان اينكه در وضعيت موج��ود نگاه به واردات 
موجب كاهش اشتغال، از بين رفتن انگيزه سرمايه گذاري 
و كاهش صادرات مي ش��ود، توضيح داد: امروز در صنعت 
ل��وازم خانگي چ��رخ خياطي، آبگرمكن ما به كش��ورهاي 
اروپايي، بخاري به كش��ورهاي آس��يانه ميانه، اجاق گاز و 
ماش��ين لباسش��ويي به حوزه قفقاز و كش��ورهاي آسياي 

مياره صادر مي شوند. 
انصاري تاكيد كرد: امروز توليد بايد صادرات محور باشد 
و در اين راس��تا توليدكننده يي موفق اس��ت كه بخش��ي از 
توليداتش را صادرات كند كه اين امر مي تواند مبين كيفيت 

كاال باشد. 

بررس��ي ها نش��ان مي دهد در ح��دود 70 درص��د واردات 
كاالهاي خارجي به واردات كاالهاي واس��طه يي و س��رمايه يي 
اختصاص دارد و بخش كوچك تري به واردات كاالهاي مصرفي 
اختصاص دارد اما آنچه باعث نگراني است واردات كاال از كانال 
قاچاق است كه بخش اعظم آن به كاالهاي مصرفي اختصاص 

داشته و دارد. 
به عقيده كارشناس��ان دولت بايد تمام ت��وان خود را در اين 
بخ��ش معطوف به توقف قاچاق كاال به كش��ور كند چراكه آنچه 
باعث آس��يب به توليد مي شود بيش��تر از مدخل قاچاق است تا 
واردات رسمي.  در اين رابطه رييس مجمع عالي واردات با اشاره 

ب��ه اينكه اگر كاالي داخل از نظر كيفي و كمي مناس��ب باش��د 
مشتريان به سمت بازار داخل جذب مي شوند گفت: اما به دليل 

عدم نظارت توليدات ما چندان كه بايد كيفي نيستند. 
عليرض��ا مناقبي در خصوص آس��يب هاي واردات محصوالت 
مشابه توليد داخل اظهار كرد: اگر در يك كشور توليد با كيفيت 
خوب، قيمت مناس��ب و به اندازه نياز جامعه داشته باشيم، هيچ 
واردكننده يي چنين كااليي را وارد كشور نمي كند، اما اگر توليد 
داخل دچار نقص باش��د و بازار هم اشباع نشده باشد واردكننده 

قانوني كاالها را به ميزان نياز جامعه وارد مي كند. 
وي در خص��وص برندس��ازي توليدات داخل گف��ت: به دليل 

اينك��ه توليد م��ا برون نگر نيس��ت و تنها به ب��ازار داخل توجه 
مي كن��د و نمي تواند نياز داخ��ل را نيز از جهات مختلف برآورده 
كند بديهي است كه در بازارهاي جهاني نيز نمي تواند در جايگاه 

رقابتي ظاهر شود.
رييس مجمع عالي واردات با اش��اره به اينكه اگر ما در كشور 
توليد خوب و با كيفيت داش��ته باش��يم، مردم هرگز بدون دليل 
كااله��اي خارج��ي را انتخاب نمي كنند، ادام��ه داد: بنده جنس 
داخلي را خريداري كرده و كمتر از س��ه س��ال كه دچار مشكل 
ش��ده، وقتي به س��ازنده مراجعه مي كنيم حتي خدمات پس از 

فروش ندارد. 
وي در خص��وص تبليغ��ات برندهاي خارج��ي در ايران بيان 
كرد: اين ش��ركت هايي كه تبليغات آنها در س��طح ش��هر انجام 
مي پذيرد در ايران س��رمايه گذاري كرده و اجناسش��ان در داخل 
توليد مي ش��ود كه در بازار داخل نيز مش��تري هاي خود را پيدا 
ك��رده و نياز آنها را برطرف مي كنند.  مناقبي با بيان اينكه نبايد 

به انتخاب مردم اهانت بكنيم و بايد به نياز آنها احترام بگذاريم، 
ادام��ه داد: در ح��ال حاضر با بررس��ي ان��واع كاالهايي كه مورد 
مصرف قرار مي گيرد، مشاهده مي كنيم كه بسياري از آنها توليد 

خارج از كشور است. 
ريي��س مجمع عالي واردات در پاس��خ به اين س��وال كه چرا 
تولي��دات داخل داراي كيفيت نيس��تند، تصريح كرد: اگر كاالي 
داخل از نظر كيفي و كمي مناس��ب بود مشتريان به سمت بازار 
داخل جذب مي ش��دند، اما به دليل عدم نظ��ارت در حوزه هاي 

مختلف توليدات ما چندان كه بايد كيفي نيستند. 
وي تاكي��د كرد: يكي از مش��كالت بزرگ م��ا مربوط به عدم 
شفافيت مي شود و اينكه اگر كار مردم به دست خودشان سپرده 
ش��ود و قواي سه گانه فقط كارهاي نظارتي را انجام دهند مردم 
درعرص��ه رقابت با بهترين قيم��ت كار توليد، واردات و صادرات 
را انجام خواهند داد، اما متاس��فانه مسووالن هنوز به اين اعتقاد 

نرسيده اند كه بايد كارها را به مردم واگذار كنند.

رييس مجمع عالي واردات تشريح كرد

ضرورت ارتقاي كيفي و برندسازي صادراتي توليد

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران تشريح كرد

رونق اقتصادي با مهار واردات و قاچاق
رييس اتاق مشترك ايران روسيه خبر داد

افزايش دوبرابري صادرات ايران به روسيه تا ۲ ماه آينده
اسداهلل عس��گراوالدي رييس اتاق مشترك ايران و روسيه 
با اشاره به اينكه حمل و نقل، مسائل بانكي و رواديد از جمله 
مش��كالت اصلي در روابط تجاري ايران و روسيه است اظهار 
داش��ت: در اين زمينه با همتايان روس��ي جلس��ات متعددي 
برگزار ش��د كه طي آن قول حل مش��كالت تج��اري بين دو 
كش��ور تا 2 ماه آينده داده شده اس��ت. از جمله اين اقدامات 
افزاي��ش تعداد بانك هاي طرف معامله با ايران از يك بانك به 
چهار بانك است ضمن اينكه بانك كشاورزي و بانك صادرات 

روسيه هم در آينده با ايران همكاري مي كنند. 
عض��و هيات نمايندگان اتاق تهران از امضاي ده ها پروتكل 
و موافقتنامه ميان ايران و روس��يه در زمينه  نفت، كش��اورزي 
و نان��و خبر داد و اف��زود: در اين موافقت نامه ها با ايجاد مركز 
تجاري ايران در روسيه و احياي اتاق كشورهاي ساحل درياي 

مازندران كه مدتي غير فعال بوده، موافقت شده است. 
عس��گراوالدي با بيان آمار مبادالت تجاري ايران و روس��يه 
در 6ماهه نخس��ت 2017گفت: آمار بيانگر رش��د 36 درصدي 
صادرات ايران به روسيه نسبت به مدت مشابه سال قبل است. 
بر اين اس��اس طي اين مدت ميزان صادرات ايران به روس��يه 
228 ميليون دالر و واردات 509 ميليون دالر اعالم شده است. 
وي ب��ا بي��ان اينكه حجم مبادالت اقتص��ادي بين ايران و 
روسيه هنوز به مرحله رضايت بخش نرسيده است عنوان كرد: 
ايران و روس��يه بيش از هزار سال با هم همسايه و مشتركات 
زي��ادي براي همكاري هاي دو جانبه دارند. براين اس��اس اين 
دو كش��ور از توانمندي ها و ظرفيت هاي بسياري براي ارتقاي 

مناسبات برخوردار هستند. 
ريي��س اتاق مش��ترك ايران و روس��يه يادآور ش��د: براي 
گسترش مبادالت در سطح كشورهاي درياي خزر بهتر است 
كه روابط سه جانبه ايران، روسيه و آذربايجان گسترده تر شده 
و كشورهاي قزاقستان و تركمنستان نيز به اين چتر مبادالت 

اقتصادي اضافه شوند. 
عس��گراوالدي درخصوص امضاي 10 س��ندهمكاري بين 
ايران و روسيه در چهاردهمين اجالس همكاري هاي اقتصادي 
مشترك ايران و روسيه گفت: اين اسناد با توجه به آمادگي دو 
كش��ور براي افزايش مبادالت تجاري انجام شده كه مهم ترين 
محورهاي توسعه دوجانبه آن بر موضوعات راهبردي از قبيل 
همكاري ها و روابط كارگزاري بانك ها، گس��ترش ظرفيت هاي 

زيرس��اختي حمل و نقل و مب��ادالت تجاري در قالب كريدور 
شمال - جنوب، افزايش همكاري ها در حوزه فناوري و انتقال 
دانش، افزايش ظرفيت هاي تبادل توريس��م و به ويژه توجه به 

سرمايه گذاري هاي متقابل و مشترك است. 
وي در ادامه يادآورش��د: با توجه به سياست هاي حمايتي 
روس��يه از بخش توليد و برنامه ريزي براي گرفتن سهم بيشتر 
از ب��ازار ايران، تجار بخش هاي دولتي و خصوصي كش��ور در 
جه��ت ايج��اد تعادل منطق��ي در تراز تجاري مي بايس��ت به 
حمايت ه��اي مالي هدفمند از ص��ادرات محصوالت ايراني به 
بازار روسيه، برنامه ريزي جهت تسهيل و كاهش هزينه حمل 
و نقل و قيمت تمام شده برخي محصوالت مورد تقاضاي بازار 
روس��يه، مطالعه بازار و توجه دقيق به سليقه خريداران روس 
و حض��ور بلندمدت ش��ركت هاي ايراني توجه الزم را داش��ته 

باشند. 
ريي��س ات��اق مش��ترك اي��ران روس��يه ب��ه توافق ه��اي 
س��رمايه گذاري بين دو كشور اشاره كرد و گفت: طرف روسي 
قول داده تا رواديد گردش��گران ايراني ظرف سه روز و رواديد 
يك س��اله بازرگان��ان را در 10 روز صادر كند ضمن اينكه در 
اين زمينه مي توان از راه اندازي فاز 2 و 3 نيروگاه اتمي بوشهر 
و نيروگاه آبي 1400 مگاواتي بندرعباس، توسعه حمل و نقل 
دريايي و ريلي مش��ترك، پروژه هاي كشاورزي، همكاري هاي 

دارويي، نفتي و گازي نام برد. 
عسگراوالدي درخصوص صادرات كاالهاي جديد به روسيه 
گفت: لبنيات به حجم صادرات ايران به روسيه اضافه شده كه 
در اين زمينه 4 ش��ركت ايراني مورد تاييد روسيه قرار گرفته 
است. اما در مورد مسائل دامي و صادرات دام به روسيه هنوز 
موانعي وجود دارد كه در صورت رفع محدوديت ها، مي توانيم 

در آينده صادرات مرغ را نيز در برنامه داشته باشيم. 
رييس اتاق مش��ترك ايران و روسيه با اشاره به اينكه بازار 
مواد غذايي روس��يه بازاري 27ميلياردي است كه سهم ايران 
از آن فق��ط 152ميليون دالر اس��ت، يادآورش��د: عمده اقالم 
صادراتي به روس��يه را ميوه تازه، ميوه خشك و آجيل، سبزي 
و صيفي جات تشكيل مي دهد كه در بخش محصوالت سنتي 
نيز پس��ته و كش��مش بازار خاص خود را دارد اما بيش��ترين 
واردات محصول كشاورزي از روسيه روغن خام، آفتاب گردان، 

ذرت و جو است.
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7  جهان
گزارش معاون اخراجي 

»اف بي آي« عليه ترامپ 
در ادام��ه اخراج خبرس��از ان��درو مك كيب معاون 
پلي��س ف��درال اي��االت متح��ده )اف ب��ي آي( برخي 
رس��انه هاي امريكايي از وجود گزارش هايي خبر دادند 
كه توس��ط مك كيب و بع��د از ديدارهايش ب��ا دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا نوش��ته ش��ده است. به 
گزارش آسوش��يتدپرس، مك كيب بعد از اخراجش از 
اف بي آي، اين گزارش هاي ش��خصي را در اختيار رابرت 
مولر، بازرس ويژه پرونده مداخله روس��يه در انتخابات 
سال ۲۰۱۶ قرار داده است. گفته شده، آنچه مك كيب 
درباره جزئيات ديدارهايش با ترامپ نوشته، مي تواند بر 
سرنوشت تحقيقات رابرت مولر اثر بگذارد. مولر در حال 
تحقيق درباره همدستي احتمالي ستاد تبليغاتي ترامپ 
با روسيه در جريان مبارزات انتخاباتي سال ۲۰۱۶ است. 

ردپاي پولشويي و فاينانس 
تروريسم در بريتانيا

گروه ويژه اقدام مالي يا همان FATF سيستم مالي 
بريتانيا را به دليل احتمال وجود ردپاي پولشويي و تامين 
مالي تروريسم تحت بازرسي قرار مي دهد. به گفته برخي 
كارشناسان اين مساله حتي اگر به ندرت اتفاق بيفتد باز 
هم به شدت بر شهرت بريتانيا تاثير منفي مي گذارد. ظرف 
دو هفته كارشناس��ان گروه ويژه اقدام مالي از ۳۶ كشور 
اقدام به رصد سيس��تم مال��ي بريتانيا مي كنند و بريتانيا 
بايد ثابت كند كه در چارچوب پيشگيري از سوء استفاده 
سيس��تم مالي، نظ��ام مالي خود را تنظيم كرده اس��ت. 
بريتانيا به فراهم آوري بس��تري مناسب براي گانگسترها 
و گروه هاي تبهكار متهم اس��ت. نتيجه اين تحقيقات در 
جلس��ه علني اين گروه در ماه اكتبر سال جاري ميالدي 
اعالم خواهد ش��د. پيش تر نتاي��ج تحقيقات اين گروه بر 

نظام مالي پاكستان سه ماه طول كشيد. 

روهينگيا و درياي چين جنوبي 
محورهاي نشست »آسه آن«

استراليا و كشورهاي عضو آسه آن يك شنبه ضمن تمركز 
بر بحران پيچيده روهينگيا وع��ده دادند كه روابط دفاعي 
خ��ود را تقويت كنند؛ اين كش��ورها همچنين بر اهميت 
غيرنظامي شدن منطقه درياي چين جنوبي تاكيد كردند. 
رهبران مجمع كشورهاي جنوب شرق آسيا در نشست سه 
روزه خود در س��يدني استراليا همچنين توافق كردند تا از 
نزديك درباره مقابله با خشونت افراط گرايان و راديكاليسم 
همكاري داشته باشند. اگرچه بيانيه پاياني براي حفاظت از 
وضعيت حقوق بش��ري و حفاظت از شهروندان كشورهاي 
مجمع آسه آن منتشر شد، كشورهاي عضو رفتار ميانمار در 
قبال مسلمانان روهينگيا را محكوم نكردند. مساله ديگر در 
نشست آسه آن نظامي شدن درياي چين جنوبي به واسطه 
اقدامات دولت پكن اس��ت و اين مساله نگراني اصلي براي 
رهبران منطقه يي اس��ت. رهبران كشورهاي شركت كننده 
در اين نشست گفتند كه خواهان نتيجه گيري از يك قانون 

الزم االجرا در منطقه چين جنوبي هستند. 

 دفاع »مركل«
از مازاد تجاري آلمان

صدراعظ��م آلمان از مازاد تجاري كش��ورش دفاع كرد 
و آن را نش��ان دهنده تقاضاي باال براي محصوالت آلماني 
دانست، اما گفت كه به  علت تقاضاي داخلي در كشور مازاد 
تجاري رو به كاهش است و دولت برلين براي حمايت از اين 
روند تالش مي كند. آنگال مركل افزود: »مازاد تجاري نشان 
مي دهد كه محص��والت ما خواهان زي��ادي دارد و به طور 
طبيعي ما مي خواهيم كه در آينده نيز وضع به همين شكل 
باقي بمان��د. « وي در عين حال گفت كه تقاضاي داخلي 
در آلمان افزاي��ش يافته و احتمال دارد كه به همين علت 
مازاد تجاري كاهش ياب��د و دولت تالش مي كند تا از اين 
روند حمايت كند. مازاد تراز تجاري آلمان در س��ال ۲۰۱7 
رقم ۲44ميليارد و 9۰۰ميليون يورو بود كه نسبت به سال 
پيش از آن 4ميليارد يورو كاهش داشت. به گفته صدراعظم 
آلمان، نوسانات بهاي نفت و نرخ برابري ارزها نيز در تعيين 

ميزان مازاد تجاري نقش داشته است. 

هشدار درباره توزيع نابرابر 
ثروت در امريكا

س��ه اقتصاددان فدرال رزرو امريكا هش��دار دادند؛ 
توزيع نابرابر ثروت و ش��كاف مي��ان ثروتمندان و فقرا 
اقتص��اد امريكا را ب��ر زمين مي زن��د و در ركود بزرگ 
۲۰۰7 ت��ا ۲۰۰9 هم همين عامل موثر بوده اس��ت. به 
گ��زارش مجمع جهاني اقتصاد، اقتصاددانان به  ش��دت 
نگ��ران نابرابري در امريكا هس��تند و معتقدند كه اين 
مساله نه تنها به مردم فقير اين كشور لطمه زيادي وارد 
مي كند بلكه ظرفيت رشد اقتصادي را به  شدت كاهش 
خواهد داد. ژن آمرومين، ماريا كريس��تينا و كارل شورزه 
در بانك فدرال رزرو ش��يكاگو اعالم كردند: »زماني كه 
ميزان توليد و مصرف به صورت قابل توجهي كم شده 
و روند بهبود رو به كاهش اس��ت، اين بسيار مهم است 
كه بپرسيم  آيا افزايش شكاف بين افراد ثروتمند و فقير 
 تاثي��ر مس��تقيمي در آثار اقتصاد كالن كش��ور دارد يا 
 ب��ه ص��ورت دقيق ت��ر در رك��ود ب��زرگ س��ال هاي

۲۰۰9-۲۰۰7 تاثيري داشته است.« نابرابري در امريكا 
طي سال هاي گذشته به شدت وضعيت بدي پيدا كرده و 
محققان تحت فشار هستند تا اطالعات شكاف بين افراد 

فقير و ثروتمند را يك درصد اعالم كنند. 

 ضرب االجل ۹۰روزه
براي معافيت از تعرفه ها

وزارت بازرگاني امريكا براي شركت هايي كه سعي دارند 
از محدوديت هاي گمركي اين كشور براي آلومينيوم و فوالد 
معاف شوند، مهلتي 9۰روزه تعيين كرد. در اطالعيه »فدرال 
رجيستر« ژورنال رس��مي دولت فدرال كه انتظار مي رود، 
جمعه آينده منتشر شود، خطوطي كلي براي شركت هايي 
كه به دنبال چنين معافيت هايي هس��تند، ترس��يم خواهد 
 شد. بنا بر اين اطالعيه دوره بررسي چنين درخواست هايي 
ب��ه  طور معمول از 9۰روز تجاوز نخواهد كرد كه اين مدت 
اعتراض به رد درخواست هاي معافيت را نيز شامل خواهد 
شد. شركت هاي توليدي از زماني كه رييس جمهوري امريكا 
تعرفه هاي جديدي را براي حمايت از توليدكنندگان داخلي 
فوالد و آلومينيوم براساس مقوالت امنيت ملي مطرح كرده، 

در انتظار اين قوانين معافيت هستند. 

اخبار كوتاه

نگاهي به عملكرد برخي رهبران جنجالي جهان از »ترامپ« تا »موگابه«

سالي پرتنش با رهبراني ناآرام
گروه جهان|

 »اگر بخواهيم سالي را براي بحران هاي بزرگ 
غيرمنتظره انتخاب كنيم، بحران هاي ژئوپليتيكي 
مع�ادل بحران مالي س�ال 2۰۰8، آن س�ال 2۰18 
خواهد بود.« اين بخش�ي از پيش بيني ايان برمر 
استاد علوم سياسي دانشگاه نيويورك بود كه تا 
به امروز تقريبا به حقيقت پيوسته است. در يك 
سال گذشته نظم جهاني پس از جنگ جهاني دوم 
به ش�كلي جدي تهديد ش�ده و همه جا صحبت 
از احتمال فروپاش�ي نظام هاي بين المللي است؛ 
از س�ازمان ملل گرفته تا سازمان تجارت جهاني 
و صندوق بين المللي پ�ول. رهبراني چون دونالد 
ترامپ در واشنگتن و جنبش هاي پوپوليستي در 
اقصي نقاط جهان به ويژه اروپا به دنبال دراندختن 
طرحي نو هس�تند كه چش�م اندازش بسياري را 
نگران كرده اس�ت. در اينجا برخي اقدامات مهم 
رهبران جهان در س�ال گذشته را به طور اجمالي 

بررسي خواهيم كرد.
  

 هر 2۰ روز يك استعفا، يك بركناري

دولت ترامپ را به جرات مي توان يكي از بي ثبات ترين 
 دولت ه��اي تاري��خ اياالت متح��ده خواند. با گذش��ت 
۱۳ ماه از رياس��ت جمهوري ترامپ شمار كساني كه از 
ادامه همكاري با كاخ س��فيد سر باز زده يا كنار گذاشته 
ش��ده اند، دس��ت كم به ۲۳ نفر مي رس��د. در تازه ترين 
م��ورد و پ��س از بركن��اري جنجالي ركس تيلرس��ون 
 وزي��ر خارجه، گفته ش��ده كه جان كل��ي رييس دفتر 
كاخ س��فيد نيز قصد دارد از س��مت خود استعفا كند. 
اين در حالي است كه برخي گمانه زني ها نيز از احتمال 
بركناري يا كناره گيري مك مس��تر مشاور امنيت ملي 
رييس جمه��وري امريكا، حكايت دارند. ترامپ در پايان 
سال ۱۳9۶ در اقدامي بي سابقه در تاريخ اياالت متحده 
وزي��ر خارجه را در جريان يك س��فر خارجي بركنار و 
مايك پمپئو رييس س��ازمان سيا را جايگزين وي كرد. 
جان كلي بعدها گفت كه خبر بركناري تيلرس��ون در 

دستشويي به او داده شده است. 
جنجال دخالت احتمالي روسيه در انتخابات امريكا 
و ارتباط ميان ستاد انتخاباتي ترامپ با دولتمردان روس 
نيز در ماه هاي گذشته به مراحل بسيار حساسي رسيده 
است. گفته شده رابرت مولر بازرس ويژه تحقيقات، درباره 
دخالت روسيه در انتخابات امريكا حاال دايره تحقيقات 
خود را گسترش داده و به دنبال ردپاي پول هاي خارجي 
در تصميم هاي دولت ترامپ است؛ ازجمله در ماجراي 
بحران پيش آمده ميان عربس��تان و متحدانش از قبيل 
امارات در يك سو و قطر در سوي ديگر. رابرت مولر در 
تازه ترين اقدام از ش��ركت ترامپ خواسته تمام مدارك 
مرتب��ط با روس��يه را ب��ه كميته تحقيق��ات ارائه كند. 
نيويورك تايمز نوش��ته اين آش��كارترين نشانه يي است 
كه از تمركز تحقيقات بر شخص رييس جمهور حكايت 
دارد، امري كه وكالي ترامپ پيش از اين  بارها تكذيب 
كرده بودند. منابع خبري متعددي از تالش ترامپ و تيم 
حقوقي او براي مسدود كردن روند تحقيقات و احتمال 
اخراج رابرت مولر خبر داده اند، خواس��تي كه باتوجه به 
افش��اي هر روزه جزئيات جديدي از اين پرونده تحقق 

بسيار دشوار به نظر مي رسد. 
ام��ا جنجال ه��اي دولت ترامپ ب��ه همين جا ختم 
نمي ش��ود. اصرار دولت ترامپ بر پيش��برد شعار »اول 
امري��كا« و سياس��ت هاي يك جانبه گ��را بس��ياري از 
كارشناسان اقتصادي را واداشته تا به طور جدي نسبت 
به وقوع جنگ تمام عيار تجاري در جهان هشدار دهند. 
اين تهديد زماني رنگ واقعيت گرفت كه دولت ترامپ 
به طور رسمي اعالم كرد تعرفه هاي سنگيني را بر واردات 
فوالد و آلومينيوم اعمال خواهد كرد. چين، هنگ كنگ، 
اتحاديه اروپا، اس��تراليا، كانادا و مكزيك آش��كارا از اين 
تصمي��م ترامپ انتقاد كرده و حت��ي تهديد كردند كه 
اقدام��ات تالفي جويانه يي را در پي��ش خواهند گرفت. 
ترامپ در حوزه سياست خارجي نيز جنجال زيادي به پا 
كرد. از اقدامات دوام دار ضدايراني و ضدبرجامي اش گرفته 
تا حمايت هاي چشم  بسته از ماجراجويي هاي داخلي و 
منطقه يي رهبران عرب )به ويژه عربستان(، لفاظي هاي 
غيرديپلماتيك با رهبر كره شمالي و خط و نشان هاي گاه 
و بي گاه براي رقبا و حتي متحدان اياالت متحده ازجمله 
بروكسل بر سر تعرفه هاي كمرگي و برجام. ترامپ نهايتا 
 در اقدامي غيرمنتظره پيشنهاد مذاكره بي قيد و شرط 
كيم جونگ اون  رهبر كره ش��مالي را پذيرفت و جهان 
را شگفت زده كرد. كاخ  سفيد اما چند ساعت بعد كمي 
عقب نشيني كرده و اعالم كرد پيونگ يانگ بايد گام هاي 

عملي را براي نشان دادن حسن  نيت خود بردارد. 

 شي؛ رهبري كه رخت »مائو« به تن كرد 

ش��ي جين پين��گ رييس جمه��ور چين، رس��ما 
ق��دم در راه »مائو« گذاش��ت. رف��ع محدوديت دوره 
رياست جمهوري و ابقاي او در مقام رياست جمهوري 
عص��ر جدي��دي را در تاريخ چين آغاز ك��رد. كنگره 
خلق چين محدويت زماني رياس��ت جمهوري ش��ي 
جين پينگ را از دو دوره پنج س��اله از ميان برداش��ت 
و به اين ترتيب »ش��ي« مي تواند به طور نامحدود در 
مقام رياست جهموري باقي بماند. پيش تر نيز كنگره 
خلق چين، استراتژي و فلسفه شي جين پينگ را در 
قانون اساسي تثبيت كرده بود. منتقدان بر اين باورند 
كه »ش��ي« ۶4 ساله چندين سال است با كوبيدن بر 

طبل مبارزه با فس��اد بسياري از رقبا و منتقدان خود 
را از ميدان خارج كرده اس��ت. اين در حالي است كه 
او از همان آغاز رياس��ت جمهوري، هدفمندانه س��عي 
ك��رده تا قدرت دولت��ي و حزبي را در ش��خص خود 
متمركز كند. لوموند نوشته: »استراتژي شي وانمودن 
خويشتن همچون مبعوث مشيتي الهوتي، از جنس 
مائوست تا چين را از لحظات دشوار حياتش درگذراند. 
بدين س��ان او بر اين ايده كه بحراني بي س��ابقه كشور 
را در مي نوردد، اص��رار مي ورزد.« تقويت توان نظامي 
چين، توس��عه نفوذ اقتصادي در سطح بين المللي از 
طريق پروژه هاي گسترده يي چون احياي جاده ابريشم 
و طرح »يك كمربند، يك جاده« از جمله طرح هايي 
است كه شي جين پينگ در سال گذشته با تمام توان 

پيگيري كرده است. 

 استعفاي ناگزير يك ديكتاتور 

راب��رت موگابه رهبر ديكتات��ور زيمبابوه نيز يكي از 
شخصيت هاي سياسي خبرس��از در سالي كه گذشت 
 ب��ود. موگابه كه از س��وي ارت��ش و هم حزبي هاي خود 
تحت فش��ار بود س��رانجام پ��س از ح��دود چهار دهه 
 ق��درت ۲۱ نوامب��ر اس��تعفا ك��رد. ارت��ش زيمباب��وه 
۱4 نوامبر موگابه و همسرش را در بازداشت خانگي قرار 
داد، سپس اعالم شد موگابه و ارتش مذاكراتي داشته اند 
اما اين رهبر 9۳ ساله موگابه حاضر به كناره گيري نشده 
است. پس از آن بود كه حزب موگابه او را كنار گذاشت. 
موگاب��ه در ش��رايطي از قدرت كنار رف��ت كه به دليل 
كهولت سن و بيماري درصدد برگزيدن جايگزيني براي 
خود بود. تنش هايي كه به بركناري موگابه منجر ش��د 
از آنجا ش��روع شد كه موگابه قصد داشت پس از اخراج 
معاونش از حزب، همس��ر ۵۲ ساله اش را به جانشيني 
خ��ود تعيين كند. زيمبابوه در دهه ۸۰ ميالدي در يك 
مسير خونين به استقالل رسيد و موگابه از همان زمان 
ب��ه قدرت رس��يد. او ابتدا در نقش ي��ك رهبر مردمي 
ظاهر ش��د اما پس از مدتي با نقض حقوق بش��ر، تقلب 
در انتخابات و تصميم هاي خودكامه به چهره يي منفور 
تبديل شد به طوري كه از سوي كشورهاي غربي تحت 

تحريم قرار گرفت. 

 نتانياهو؛ رسواتر از هميشه

ماجراهاي فساد بنيامين نتانياهو نيز از اخباري بود 
ك��ه روزها به تيتر يك اغلب رس��انه هاي جهان تبديل 
شد. ابعاد پرونده هاي نتانياهو هر روز بيشتر مي شود تا 
جايي كه وزيران كابينه نيز ديگر تمايلي به حمايت از او 
ندارند. در نخستين پرونده موسوم به »پرونده ۱۰۰۰« 
نتانياهو به دريافت مستقيم رشوه و رانت خواري متهم 
است. پرونده دوم فساد مالي نتانياهو موسوم به »پرونده 
۲۰۰۰« درباره سوءاس��تفاده از ق��درت و جايگاه خود 
جهت تحت فش��ار ق��رار دادن »آرنون موزس« صاحب 
امتياز نش��ريه »يديعوت آحارنوت« براي ارائه پوش��ش 
بهتر از اخبار نخس��ت وزيري اس��ت. نتانياهو همچنين 
در »پرونده ۳۰۰۰« كه به رس��وايي زيردريايي اسراييل 
نيز ش��هرت دارد، درگير اس��ت. اين پرونده درباره زد و 
بند در جري��ان قرارداد دو ميلي��ارد دالري براي خريد 
سه زيردريايي با س��وخت اتمي و چهار كشتي نظامي 
از آلمان اس��ت. در پرونده موسوم به »4۰۰۰« گروهي 
از نزديك ترين ياران نتانياهو در مظان اتهام سوءاستفاده 
از جايگاه شان براي ارتقاي تصوير رسانه يي نخست وزير و 
همسرش قرار گرفته اند. اين افراد متهم هستند به يك 
ش��ركت مخابراتي به نام »بزك« كه متعلق به يكي از 
دوس��تان نتانياهوست، پيشنهاد داده اند در ازاي اعطاي 
برخ��ي امتيازات از س��وي نهادهاي نظارتي اس��راييل، 
رسانه متعلق به اين شركت اخبار مثبتي درباره نتانياهو 
و همس��رش منتش��ر كند. وزير دارايي اسراييل تاكيد 
كرده در صورت ارائه دادخواست نتانياهو، وي نمي تواند 

نخست وزير اسراييل بماند. 

 پوتين؛ رييس جمهور تا 2۰24

تصميم گيري درب��اره تحوالت س��وريه، تنش هاي 
ديپلماتيك با غرب به ويژه امري��كا و اين اواخر بريتانيا 
و ش��ركت در انتخابات رياس��ت جمهوري از مهم ترين 
تحوالتي است كه والديمير پوتين در سالي كه گذشت، 
پشت  سر گذاشته است. روسيه تحت رهبري پوتين سال 
پرتنشي را با غرب پشت سر گذاشت. اختالفات مسكو-

واشنگتن در سوريه )غوطه ش��رقي( كه تا هشدارهاي 
نظامي به يكديگر پيش رفت، مس��موميت جاس��وس 
روس در لندن كه دولت ترزا مي  نخس��ت وزير بريتانيا، 
انگشت اتهام را به سوي شخص والديمير پوتين نشانه 
رف��ت و تحريم هاي گاه و ب��ي گاه امريكا و اتحاديه اروپا 
عليه مسكو روابط دولت پوتين با غرب را بيش از پيش 
متشنج كرده است. وزارت خزانه داري امريكا ده ها تبعه 
روس و چند شركت  روسيه يي را به دخالت در انتخابات 
رياست جمهوري امريكا متهم كرده و تحريم هايي را عليه 
نزديكان پوتين وضع كرد. روابط دولت پوتين و لندن نيز 

در روزهاي پاياني ۱۳9۶ و در پي مسموميت جاسوس 
روس و دخترش در لندن به ش��دت متشنج شده است 
تا جايي كه دو كش��ور ده ها ديپلمات يكديگر را اخراج 
كرده ان��د. دولت ترزا مي  با درخواس��ت براي تش��كيل 
نشست ويژه شوراي امنيت شخص پوتين را متهم كرده 
كه دستور ترور اين جاسوس روس را صادر كرده است. 
نتيجه انتخابات يك شنبه )ديروز( رياست جمهوري 
روس��يه گرچه با محبوبيت بيش از ۸۰درصد پوتين 
تقريبا از پيش مش��خص است اما آنچه اين انتخابات 
را از دوره هاي پيش متفاوت مي كند آغاز گمانه زني ها 
درب��اره روس��يه پس از پوتين اس��ت. پوتين خود در 
مصاحبه يي با شبكه ان بي سي گفته پس از پايان دوره 
جديد رياس��ت  جمهوري در سال ۲۰۲4 از سياست 

كناره گيري خواهد كرد. 

 ترزا مي؛ باتالق سياسي

نخست وزير بريتانيا از زمان برگزاري انتخابات پيش 
از موع��د و از بي��ن رفتن برتري ح��زب محافظه كار در 
مجلس ع��وام با چالش هاي متع��دد در تصميم گيري، 
چندي��ن مرتبه توطئه براي بركن��اري از رهبري حزب 
و نابس��اماني ها در كابينه دولت مواجه بوده اس��ت. ترزا 
مي  كه انتخابات را با هدف تقويت موضع مذاكراتي در 
گفت وگوها با بروكس��ل بر س��ر جدايي از اتحاديه اروپا 
)برگزيت( برگزار كرد، مجبور ش��د براي تشكيل دولت 
با حزب افراطي ايرلند شمالي معامله كند و اين مساله او 
را در تصميم گيري ها و سياست گذاري هاي داخلي دچار 
مش��كل كرد. در زمينه مذاكرات برگزيت نيز، تضعيف 
دولت لندن با موضع گيري دشوارتر بروكسل همراه شد. 
ترزا مي  اگرچه موفق ش��د پ��س از چندين روز مذاكره 
طرف اروپايي را به موافقت با پيش��روي به مرحله دوم 
گفت وگوها يعني مذاكره درباره روابط آتي راضي كند، 
اما خبرهاي جسته و گريخته از وجود اختالف نظرهاي 

شديد بين لندن و بروكسل حكايت دارد. 
در ميانه دشواري روابط با متحدان پيشين اروپايي، 
تصميم ت��رزا مي  به اخراج ۲۳ديپلم��ات روس و اقدام 
تالفي جويانه كرملين در اخراج ديپلمات هاي بريتانيايي 
نيز نخست وزير بريتانيا را با چالش جديدي مواجه كرده 
است. اين تصميم پس از ترور جاسوس روس در خاك 
بريتانيا صورت گرفت. رييس كابينه بريتانيا اعالم كرد، 
كش��ورش در جام جهاني فوتبال ۲۰۱۸ روسيه حضور 
كمرنگ تري خواهد داشت و هيچ وزير يا عضو خانواده 
س��لطنتي در زمان برگزاري مس��ابقات به روسيه سفر 
نخواهند كرد. احتمال مسدود شدن اموال روسيه توسط 

پارلمان بريتانيا نيز مطرح شده است. 

 مركل؛ بانويي كه ديگر آهنين نيست

رهب��ر حزب دموكرات مس��يحي آلم��ان براي 
چهارمين مرتبه صدراعظم شد. اعضاي بوندستاگ 
با ۳۶4راي موافق از مجموع ۶9۲ راي، صدراعظمي 
مركل را رقم زدند؛ اما بر خالف دوره هاي گذشته، 
مركل اين مرتبه با چالش دولتي متزلزل و قدرت 
گرفتن احزاب پوپوليستي مواجه است. مركل پس 
از ماه ها مذاكره درنهايت مجبور شد براي تشكيل 
»ائتالف ب��زرگ« امتيازهاي گس��ترده يي را براي 
سوس��يال دموكرات ها قائل ش��ود و همين مساله 
سبب شده، منتقدان او را به »چسبيدن به قدرت« 
متهم كنند. طبق توافق هاي صورت گرفته، كنترل 
وزارتخانه ه��اي مهمي مانند امور خارجه، دارايي و 
كار به سوس��يال دموكرات ها واگذار ش��د و انتظار 
مي رود رياس��ت سوس��يال دموكرات ها بر وزارت 
دارايي با سياس��ت گذاري هاي متفاوت درخصوص 
منطق��ه يورو همراه باش��د. كاه��ش قدرت مركل 
در آلمان به  ويژه ب��ا نگراني هاي امانوئل ماكرون، 
رييس جمهوري فرانس��ه همراه خواهد بود چراكه 
روي حماي��ت م��ركل در پيش��برد اصالحات در 
اتحاديه اروپا حساب مي كرد. مركل روز يك شنبه 
در نخستين سفر خارجي خود به فرانسه رفت و از 
همكاري با ماكرون روي نقش��ه راه آينده اتحاديه 
اروپا خبر داد. ام��ا بزرگ ترين چالش براي دولت 
م��ركل، محبوبي��ت دور از انتظ��ار حزب راس��ت 
افراط��ي آلترناتيوي براي آلمان اس��ت كه مخالف 
اتحاديه اروپا، مهاجرت و سياست هاي تجارت آزاد 

محسوب مي شود. 

 رنتزي؛ قرباني پيشروي پوپوليسم 

نخس��ت وزير پيش��ين ايتالي��ا پس از شكس��ت 
س��نگين در انتخابات از رهبري ح��زب چپ  ميانه 
دموكراتي��ك)PD( كناره گيري ك��رد. حزب ماتئو 
رنت��زي در انتخاب��ات پارلمان��ي ح��دود ۱9درصد 
راي به دس��ت آورد كه بدترين نتاي��ج انتخاباتي از 
زمان تش��كيل اين حزب در ۲۰۰7 بود. رنتزي كه 
پس از شكس��ت در همه پرسي س��ال ۲۰۱۶ بر سر 
اصالحات قانون اساس��ي از نخس��ت وزيري استعفا 

داده بود به عنوان رهب��ر حزب دموكراتيك كارش 
را ادام��ه داد اما گفته پس از تش��كيل دولت ايتاليا 
از رياس��ت حزب كناره گي��ري مي كند. او همچنين 
تاكيد كرده ك��ه در اين دوره حزبش وارد مذاكرات 
ائتالفي نخواهد ش��د. رنتزي گفت:»مردم ايتاليا از 
ما خواس��ته اند تا اپوزيسيون ش��ويم و اين مسيري 
 اس��ت كه در پيش مي گيريم. م��ا هرگز با نيروهاي 
ضدتش��كيالتي، دولت تش��كيل نخواهي��م داد.« او 
در اين س��خنان به احزاب جنبش ۵ ستاره و ليگ 
شمالي اش��اره كرد. جنبش ۵ ستاره حزبي مخالف 
احزاب س��نتي است كه عليه فساد -كه از مشكالت 
س��اختار سياس��ي ايتالياس��ت- مبارزه مي كند و با 

سياست هاي انقباظي مخالف است. 

 پوجدمون؛ رهبري فراري 

كارلس پوجدم��ون، رهبر حزب اس��تقالل طلب 
»دموكراتي��ك اروپاي��ي كاتالونيا« ب��ه  دليل تحت 
پيگي��رد بودن در اس��پانيا هم اكنون در بروكس��ل، 
پايتخت بلژيك در تبعيد خودخوانده به سر مي برد. 
ح��زب وي پيش از برگزاري همه پرس��ي جدايي از 
اسپانيا اكثريت نسبي را در پارلمان كاتالونيا داشت. 
بعد از اعالم اس��تقالل يك جانبه از س��وي پارلمان 
محلي كاتالونيا، ماريانو راخوي، نخس��ت وزير دولت 
محافظ��ه كار در مادريد دولت محل��ي را در اقدامي 
بي س��ابقه منحل و انتخابات مج��دد برگزار كرد. اما 
تالش هاي راخوي براي س��امان بخشيدن به شرايط 
نس��بتا شكس��ت خ��ورد و اح��زاب جدايي طلب در 
كاتالونيا موفق ش��دند بيشترين كرس��ي ها را از آن 
خود كنن��د. اين احزاب پس از پيروزي در انتخابات 
ماه دس��امبر تصمي��م گرفتند بار ديگ��ر پوجدمون 
را به رياس��ت منطق��ه برگزينند ام��ا راخوي اعالم 
 كرد، ش��رط رياس��ت منطقه حضور در كشور است. 
در نهايت پوجدمون مجبور ش��د از رياست كاتالونيا 
انص��راف دهد ك��ه اين اتف��اق ضربه س��نگيني به 
جدايي طلبان بود. رهبر پيش��ين كاتالونيا در صورت 
بازگشت به اسپانيا با خطر محكوم شدن به ۳۰سال 
حب��س مواجه اس��ت. اروي��ول جونك��راس رييس 
حزب اس��تقالل طلب»جمهوري خواه چپ كاتالونيا« 
و جوردي س��انچز ريي��س مجمع مل��ي كاتالونيا و 
 جواكيم فورن مش��اور س��ابق پوجدم��ون در زندان 

به سر مي برند. 

 اردوغان؛ ديكتاتوري منتخب

رييس جمهوري تركيه خب��ر داده كنترل كامل 
ش��هر عفرين در اختيار نيروهاي ارتش تركيه قرار 
گرفته است. رجب طيب اردوغان ضمن اعالم تسلط 
نيروهاي تركيه بر مركز شهر عفرين و اهتزاز پرچم 
تركي��ه در كنار پرچم ارتش آزاد س��وريه افزود:»ما 
جرابل��س، الراع��ي و الب��اب را پاكس��ازي كرديم و 
اكنون توانس��تيم عفرين و مناطق همجوار آن را از 
تروريست ها پاك كنيم.« عمليات تركيه و شورشيان 
س��وري در شهر كردنش��ين عفرين موجب آوارگي 
هزاران نفر و كشته و زخمي شدن تعدادي از ساكنان 
اين شهر شده است. اردوغان دستور اين عمليات را 
در مقابله با نيروهاي كرد در نزديكي مرزهاي تركيه 
و در خاك س��وريه صادر كرد. اين درحالي است كه 
نيروهاي كرد متحد امريكا در جنگ عليه داعش در 
سوريه محس��وب مي شوند. روابط تركيه و امريكا از 
چندي پيش به س��ردي گراييده اس��ت تا اندازه يي 
كه سفارت امريكا در آنكارا براي مدتي تعطيل شد. 
اكن��ون به نظر مي رس��د، انتصاب ماي��ك پمپئو به 
عنوان وزير جديد امور خارجه امريكا توسط دونالد 
ترامپ خبر خوبي براي تركيه نخواهد بود. پمپئو و 
ركس تيلرسون مشتركات بس��يار كمي با يكديگر 
دارند. وزير خارجه پيش��ين امريكا نماينده رويكرد 
ماليم تر اياالت متحده به امور و توجه واش��نگتن به 
متحدان بود اما پمپئو مواضع بسيار شديدتري دارد 
كه اس��اس آن وفاداري به ترامپ اس��ت. تيلرسون 
در آخرين س��فر خود ب��ه تركي��ه در جهت بهبود 
مناسبات كوشيد و ۳ كارگروه از مشاوران ميان رده 
در زمينه ه��اي ع��راق، س��وريه و اس��ترداد فتح اهلل 
گول��ن رهبر مخالفان دولت تركيه را تش��كيل داد. 
اما پمپئو احتماال رويكردي افراطي خواهد داش��ت، 
ديدگاه هايي به  ش��دت ضد اسالمي دارد و احتماال 
انتقادهاي گس��ترده يي عليه حزب عدالت و توسعه 
اردوغان مطرح خواهد كرد. سياس��ت هاي اردوغان 
به  ويژه پس از كودتاي نافرجام غير از درگيري ها با 
امريكا، س��ردي روابط با متحدان پيشين اروپايي را 
نيز در پي داشت. روابط تركيه با هلند از نزديك به 
دو ماه پيش به س��طح كاردار كاهش يافت. گفتني 
اس��ت تنش ميان ۲ كشور بعد از آن صورت گرفت 
ك��ه هلند از ورود ديپلمات ه��اي تركيه يي كه قصد 
انج��ام تبليغات به نفع همه پرس��ي قانون اساس��ي 
تركيه را داشتند، ممانعت كرد. روابط آنكارا- برلين 
ني��ز در پي دس��تگيري  روزنامه ن��گاران آلماني در 
تركيه و ديگر مس��ائل دستخوش تنش هاي متعدد 
بوده است. به طور كلي اروپايي ها معتقدند اردوغان 
دموكراسي، حقوق شهروندي و آزادي بيان را كه از 
ارزش هاي اتحاديه اروپا محس��وب مي شود، ناديده 
مي گيرد. مذاكرات براي پيوستن تركيه به اتحاديه 
اروپا نيز به همين دليل به بن بس��ت رس��يده است. 

اردوغان اخيرا قانون جديد انتخابات تركيه را كه بعد 
از ۱۸سال بحث در پارلمان به تصويب رسيد، امضا 

كرده كه ابزاري براي تحكيم قدرت اوست. 

 بن  سلمان؛ اصالح طلبي نمايشي 

محم��د بن س��لمان، جوان تري��ن وزي��ر دفاع 
عربس��تان س��عودي كه ق��درت اصل��ي در دربار 
پدرش ملك س��لمان محس��وب مي شود در ژوئن 
۲۰۱7 با حفظ س��مت به عنوان وليعهد سعودي 
جانش��ين محمد بن نائف ش��د. او همچنين نايب 
رييس ش��وراي وزيران محسوب مي شود. ازجمله 
اقدام��ات او از زم��ان وليعه��دي، معرف��ي برنامه 
اصالحات اقتصادي موس��وم به چشم انداز ۲۰۳۰ 
اس��ت. او در همين راستا شماري از شاهزاده هاي 
س��عودي ازجمله وليد بن طالل را دس��تگير كرد 
و ب��ه اتهام فس��اد اقتص��ادي در حب��س خانگي 
انداخت. او همچنين برنامه عرضه عمومي س��هام 
شركت ملي نفت)آرامكو( در راستاي تنوع بخشي 
ب��ه اقتصاد عربس��تان در دوران پس��ا نفت را در 
دس��توركار خود دارد. از زم��ان وليعهدي محمد 
ب��ن س��لمان، اصالح��ات گس��ترده يي در زمينه 
اجتماع��ي در اي��ن كش��ور صورت گرفت��ه كه از 
نمون��ه آنها مي توان به حق رانندگي زنان اش��اره 
كرد. اما بر خالف سياس��ت گذاري هاي داخلي كه 
نمود مثبتي داش��ته اند، وليعهد جوان سعودي در 
زمينه سياست خارجي چندان موفق عمل نكرده 
اس��ت. در عربستان از محمد بن سلمان به عنوان 
مرد جنگ و مرد قدرتمند سياس��ت ياد مي شود. 
او خود فرماندهي عمليات »توفان قاطعيت« عليه 
م��ردم يمن را بر عه��ده دارد و در اي��ن زمينه با 
انتقادهاي گس��ترده يي مواجه ش��ده كه از نمونه 
آنه��ا مي ت��وان ب��ه اعتراض هاي گس��ترده مردم 
بريتانيا در س��فر هفته گذش��ته او به لندن اشاره 
كرد. در ش��وراي همكاري خليج فارس نيز اوضاع 
عربس��تان چندان بر وفق مراد نيست. محمد بن 
س��لمان فردا به همراه رهبران قط��ر و امارات به 
امريكا س��فر مي كند اما ب��اال گرفتن اختالفات به 
 ويژه تش��ديد حمالت لفظي ام��كان توافق براي 
حل اختالفات در ش��وراي همكاري خليج فارس 
را با ترديد مواجه كرده اس��ت. عربستان، امارات، 
بحرين و مصر از ژوئن ۲۰۱7 با متهم كردن قطر 
به حمايت از تروريسم همه روابط با اين كشور را 
قط��ع كردند و مرزهاي زمين��ي، دريايي و هوايي 
خ��ود با قطر را بس��تند. امير كوي��ت در ماه هاي 
گذش��ته تالش هاي زيادي ب��راي حل اين بحران 
ك��رد اما تاكنون موفقيتي نداش��ته اس��ت. دولت 
ترامپ كه به عقيده بسياري از كارشناسان عامل 
اصلي شعله ور شدن اين بحران)به  ويژه بعد از سفر 
به عربس��تان( محسوب مي ش��ود، اكنون به فكر 
ح��ل اين تنش افتاده اس��ت. ترامپ مي گويد كه 
ادامه اختالفات به ضرر منافع ملي امريكاس��ت و 
تالش هاي اين كشور براي فشار بيشتر بر ايران را 
با ناكامي مواجه كرده است. از ديگر شكست هاي 
محمد بن سلمان در سياست خارجي مي توان به 
جنجال ها بر س��ر استعفاي ناگهاني سعد حريري، 
نخس��ت وزيري لبنان در زماني كه در رياض بود، 
اش��اره كرد. مناقش��ات در نهايت با ميانجي گري 
امانوئ��ل ماكرون، رييس جمهوري فرانس��ه پايان 
يافت و حريري موفق شد به كشور خود بازگردد. 
عربستان اعمال فش��ار براي استعفاي حريري را 
رد مي كند و نخس��ت وزير لبنان نيز از اش��اره به 
جزئيات خ��ودداري مي كند؛ ام��ا تصميم وي به 
ادامه فعاليت سياسي در راس دولت لبنان پس از 
بازگش��ت از رياض تا اندازه يي ادعاها درباره فشار 
سعودي ها براي استعفاي حريري را تاييد مي كند. 

 كيم؛ چرخش ناگهاني، از جنگ تا مذاكره 

از  دع��وت  ب��ا  اخي��را  كره ش��مالي  رهب��ر 
رييس جمهوري امريكا براي گفت وگو و ابراز تمايل 
به غيرهس��ته يي ش��دن جهان را حيرت زده كرده 
اس��ت. پس از آزمايش هاي موشكي جنجالي، يك 
مورد آزمايش هسته يي، لفاظي ها و بگو و مگوها با 
دونالد ترامپ كه همگ��ي از خطر بروز يك جنگ 
اتمي در جنوب ش��رق آس��يا حكايت داشت، كيم 
جون��گ اون پيش از بازي هاي المپيك زمس��تاني 
ناگه��ان رويكرد خ��ود را تغيي��ر داد و مصالحه را 
در پي��ش گرفت. پس از ي��ك دور مذاكرات ميان 
مقامات ارشد دو كره، رهبر كره شمالي ورزشكاران 
اين كش��ور را به همسايه جنوبي اعزام كرد و حتي 
خواه��ر كيم جونگ اون براي دي��دن از بازي ها به 
س��ئول رفت. كاهش تنش ها ت��ا جايي پيش رفت 
كه رهبر كره ش��مالي پيش��نهاد مذاكره مس��تقيم 
ب��ا دونالد ترام��پ را مطرح كرد؛ پيش��نهادي كه 
با وج��ود اختالف نظرها در كاخ س��فيد از س��وي 
رييس جمهوري امريكا پذيرفته ش��ده اس��ت. ري 
يونگ هو، وزير امور خارجه كره ش��مالي پنج شنبه 
گذش��ته در همي��ن زمينه و به  منظ��ور گفت وگو 
با مارگوت والس��تروم همتاي س��وئدي خود وارد 
اس��تكهلم ش��د. طبق خبرهاي منتش��ر شده اين 
گفت وگوها سازنده بوده و مي تواند گامي مثبت در 
آماده سازي شرايط براي ديدار ترامپ و اون باشد.
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پرونده8
شرايط جديد ايران براي 
واردات گوشت از استراليا

 موضوع تغيير در شيوه واردات گوشت از استراليا در 
نشست كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق تهران 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت. به گزارش مهر به نقل 
از اتاق تهران در اين نشست، محسن بهرامي ارض اقدس 
با بيان اينكه س��االنه حدود ۸۳۰ هزار تن گوشت قرمز 
در كشور توليد مي شود، گفت: اولويت ما تامين گوشت 
مورد نياز كش��ور از طري��ق توليدات داخلي اس��ت در 
صورت��ي كه در برخي مقاطع به ص��ورت فصلي نياز به 
تامين گوشت وجود داشته باشد، كشورهاي تركمنستان 
و ارمنس��تان در زمره تامين كنندگان گوشت مورد نياز 
كش��ور ما قرار دارند، استراليا نيز در صورت برخورداري 
از مزيت قيمتي مي تواند در كنار ديگر كشورها در زمره 
تامين كنندگان گوشت ايران باشد. وي با اشاره به اينكه 
روزانه بالغ بر ۱۰۰تن گوشت قرمز نياز تنظيم بازار كشور 
در اين بخش است، افزود: تاكنون واردات گوشت قرمز از 
استراليا به صورت الشه بوده كه هزينه  باالي حمل ونقل 
منجر به افزايش قيمت تمام شده اين محصول در بازار 
 ش��ده اس��ت. به همين دليل در صورت تاييد س��ازمان 
دامپزشكي كش��ور و با توجه به ذائقه مصرف در داخل 
پيشنهاد شد كه از اين پس واردات گوشت از استراليا به 
صورت بسته بندي هاي وكيوم باشد. كاوه زرگران، رييس 
كميس��يون كش��اورزي و صنايع غذايي اتاق تهران نيز 
سرانه مصرف گوشت قرمز در كشور را ۱۱كيلوگرم براي 
هر نفر اعالم ك��رد و گفت: درحال حاضر ميزان واردات 
اين محصول به كشور ساالنه ۹۰تا ۱۰۰هزار تن است تا 
جوابگوي نياز داخل باشد. وي افزود: با توجه به پيش بيني 
افزايش جمعيت كشور تا سال۱۴۰۰ و لزوم حفظ سرانه 
مصرف فعلي گوشت كشور، ميزان مصرف گوشت قرمز 
در كشور به ۹۷۰هزار تن در سال خواهد رسيد. او ارزش 
بازار گوش��ت قرمز كشور را ۷ميليارد دالر اعالم كرد. او 
دليل پايين بودن سهم استراليا در بازار گوشت ايران را 
عدم امكان تراكنش هاي مالي و قيمت باالي محصوالت 
اين كشور دانست و افزود: با وجود كاهش تعرفه واردات 
گوش��ت قرمز به كش��ور، نرخ محصوالت اس��تراليا در 
مقايسه با كشورهاي همسايه گران تر است. در ادامه اين 
نشست، مديركل دفتر مقررات و استانداردهاي بازرگاني 
معاونت بازرگاني وزارت جهاد كش��اورزي با بيان اينكه 
درحال حاضر تعرفه واردات گوش��ت گاوي ۱۲و گوشت 
گوس��فندي ۵ درصد اس��ت، گفت: تقاضاي بازار ايران، 
گوشت گرم گوسفندي بره زير يك سال است و مقامات 
سازمان كشاورزي و دامپروري استراليا بايد اين موضوع 
را مورد توجه قرار دهند. س��يدجمال مدرس��ي با اشاره 
به اينكه وزارت جهاد كش��اورزي و سازمان دامپزشكي 
كش��ور در زمينه واردات گوشت گوسفندي از استراليا 
بر رعايت س��ن و جنس��يت محصول تاكيد جدي دارد، 
افزود: كشور استراليا اگر قصد دارد با بازار گوشت ايران 
همكاري كند بايد روي قيمت ها تجديدنظر جدي داشته 
باشد. در ادامه، مديركل تامين دام شركت پشتيباني امور 
دام كشور نيز در سخناني يكي از جدي ترين مشكالت 
واردات گوش��ت قرم��ز از اس��تراليا را محدوديت ه��اي 
پروازي به كش��ور عن��وان كرد و گف��ت: درحال حاضر 
گوشت الش��ه گوسفندي از استراليا از طريق هواپيما و 
از مس��يرهاي تايلند، قطر و امارات در حجم ۶۰ تن در 
روز وارد تهران مي ش��ود كه اين ميزان تنها پاسخگوي 
نيمي از نياز پايتخت است. منوچهر توسلي با بيان اينكه 
ش��ركت پشتيباني امور دام كشور تمايلي به دخالت در 
واردات دام و گوش��ت به صورت مس��تقيم ندارد، گفت: 
در صورتي كه مش��كالت موجود برطرف نشود ناچار به 
عقد قرارداد با شركت هاي استراليايي براي تامين گوشت 
كش��ور هس��تيم و درحال حاضر نيز با ۴ شركت از اين 
كشور در س��ال ۹۶ تفاهمنامه همكاري داريم كه تنها 
۲شركت توانسته اند به همكاري ها ادامه دهند. در ادامه 
اين نشست، مس��وول بخش خاورميانه و شمال آفريقا 
در وزارت كشاورزي و منابع آب استراليا از روش جديد 
اين كشور براي صادرات گوشت قرمز به ايران خبر داد 
و گفت: در اين روش به جاي الش��ه هاي گرم، گوشت 
قرمز در بسته بندي هاي وكيوم شده و از طريق كشتي 
و مس��ير دريايي به ايران صادر مي شود كه هزينه هاي 
نهايي را تا حدود زيادي كاهش مي دهد. جرالد سيبا با 
بيان اينكه بسته بندي هاي وكيوم گوشت از ماندگاري 
بااليي نيز برخوردار است، افزود: تاكنون محصوالت خود 
را به صورت الشه تازه و گرم و از طريق مسير هوايي به 
ايران صادرات مي كرديم و اين آمادگي را داريم كه شيوه 

ديگري را در پيش بگيريم.  

تدابير وزارت جهاد كشاورزي 
براي آرامش بازار

»محم��ود حجت��ي« وزير كش��اورزي در نشس��ت 
مشترك مديران ستادي اس��تان ها با برشمردن تدابير 
الزم ب��راي تس��هيل فعاليت هاي مرتبط با كش��اورزي 
بر لزوم اس��تمرار آرامش حاكم بر ب��ازار تاكيد كرد. به 
گزارش پايگاه اطالع رس��اني وزارت جهاد كش��اورزي، 
حجتي در اين نشست با بيان اينكه مديريت كشاورزي 
نيازمن��د نگرش ه��اي جديد و تحلي��ل موضوعات روز 
اس��ت، اظهار كرد: با عنايت به ش��رايط مناسب توليد 
محصوالت كش��اورزي به ويژه كاالهاي اساسي بايد با 
اتخاذ تدابير مناس��ب به نحوي عمل كرد تا وقفه يي در 
بازاررس��اني محصوالت كشاورزي ايجاد نشود و آرامش 
كنون��ي تا پاي��ان تعطيالت نوروز بر بازار حاكم باش��د. 
حجتي ادامه داد: آمادگي هاي الزم براي تامين نهاده ها 
در مناطق سردسيري همچنين خريد كلزا و گندم در 
مناطق گرمس��يري ضروري است. بايد شرايطي فراهم 
ش��ود كه نهاده هاي توليد به ويژه در صنعت دامپروري 
توس��ط توليدكنندگان تامين شود. حجتي با تاكيد بر 
اينكه مديريت توليد را بايد متناس��ب با تقاضا و از ابتدا 
تا انتها به صورت حلقه هاي به هم پيوس��ته دنبال كرد، 
تصريح كرد: حضور مجموعه وزارت جهاد كشاورزي بايد 
منجر به تسهيل امر كشاورزي شود. مديران سازمان ها 
بايد ب��ا برگزاري جلس��ات هماهنگي با دس��تگاه هاي 
تابعه و دس��تگاه هاي مرتبط بيروني زمينه تسهيل كار 
كشاورزان را فراهم كنند تا توليدكنندگان فقط دغدغه 
توليد داشته باشند. وي با بيان اينكه كشاورزي در حوزه 
تولي��د و مصرف فعاليتي وقفه ناپذير و متاثر از اقدامات 
و رفتاره��اي پيراموني اس��ت، يادآور ش��د: با توجه به 
پيش��رفت هاي دانش و تكنولوژي هاي كش��اورزي بايد 
نگرش ها، ش��يوه ها و ابزارهاي جدي��د را در مديريت ها 
اعمال كرد. وي ادامه داد: الزم است از اتخاذ تصميمات 
موردي پرهيز و نسبت به تدبير و تمهيد و وضع رويه ها، 
دس��تورالعمل ها و موازين عمومي و اعالم آن به مردم 
اقدام ش��ود تا متقاضيان نياز ب��ه مراجعه به مجموعه 

وزارت جهاد كشاورزي نداشته باشند. 

اخبار كشاورزي

شكاف نابرابري در جهان عميق تر شده است

اقتصاد سياسي نابرابري 
احمد سيف   

1. مقدمه
هر معياري كه به كار بگيريم واقعيت اين است كه 
شاهد نابرابري روزافزون در اقتصاد سرمايه داري جهاني 
هستيم، شكافي كه بين ثروتمندترين ها � يك درصد 
غني ترين بخش جمعيت، و بقيه پيش آمده است. نه 
فقط س��هم اين يك درصدي ها بسيار زياد است بلكه 
از زمان بحران بزرگ مالي ۲۰۰۸ حتي بس��يار بيشتر 
شده است. در ۲۰۱۰، ثروت ۳۸۸ نفر هم اندازه ثروت 
نص��ف جمعيت كره زمين بود، يعني اين تعداد اندك 
ثروتي معادل ثروت ۳.۶ ميلياردنفر داش��تند ولي در 
۲۰۱۵ اين تعداد به ۶۲ نفر رس��يد )اكسفم، ۲۰۱۶(. 
در س��ال ۲۰۱۷ ول��ي اين رقم حتي كم تر ش��د و به 
۸ رس��يد يعن��ي »ثروت ۸ نفر به ان��دازه ثروت نصف 
جمعيت جهان است« )اكسفم، ۲۰۱۷، ص ۲(. ثروت 
يك درصدي ها هم از ۲۰۱۰ به اين س��و ۴۵ درصد � 
يعني بيش از ۵۰۰ ميليارد دالر بيش��تر شد و اين در 
حالي اس��ت كه ثروت نصف جمعيت جهان در طول 
همي��ن دوره ۱۰۰۰ ميليار دالر كاهش يافته اس��ت 
)اكسفم، ۲۰۱۶، ص ۲(. در طول اين سال ها البته كه 
اقتصاد جهان رشد كرده و بزرگ تر هم شده است ولي 
نه فقط هيچ فروبارش��ي اتفاق نيافتاد اگر هم بارشي 
بوده باشد »فراخيزش« بود و يك نظام پيچيده و موثر 
بهشت هاي مالياتي هم گسترش يافتند تا اين ثروت ها 
در آنه��ا از ديده ها پنهان بماند. دراي��ن مقاله، درباره 
بعضي از اين نكات توضيحات بيش��تري ارائه خواهيم 
كرد. ابتدا س��عي مي كنيم از اين نابراب��ري روزافزون 
س��خن بگوييم و نش��ان خواهيم داد كه اين نابرابري 
روزافزون نه نتيجه نيروهايي خارج از كنترل بشر بلكه 
دقيقا پي آمد سياس��ت هايي است كه تدوين شده به 
اج��را درآمدند. ثانيا به اختصار بحث خواهيم كرد كه 
ب��راي تغيير اين وضعيت چه بايد كرد يا چه مي توان 
كرد. حرف اصلي اين مقاله اين است كه پس از بحران 
محيط زيست، اين نابرابري روزافزون مهم ترين چالشي 

است كه جهان با آن روبه روست. 
2- چگونه اين انتخاب صورت گرفته است؟

نخستين نكته يي كه اين مقاله برآن تاكيد مي كند 
اين اس��ت كه اين نابرابري روزاف��زون در درآمد بازار 
به تصادف اتفاق نيفتاده اس��ت. سياست ها و ابزارهاي 
به كار گرفته شده اين نتايج را به بار آورد. تغيير قدرتي 
درعملكرد اقتصاد اتفاق افتاد و اين قدرت جابه جا شده 
است كه مس��وول اصلي اين نابرابري روزافزون است. 
براي بحث بيش��تر اجازه بدهيد به اختصار به بررسي 
آنچه در اقتصاد در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم 
گذش��ت بپردازيم و به طور مشخص از دو دوره سخن 

بگوييم. 
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ل��وي و تمين )۲۰۰۷( ك��ه درباره تاثي��ر نهادها 
برتوزيع درآمد پژوهش مي كنند متذكر ش��ده اند كه 
در س��ال هاي اول پ��س از جنگ جهاني دوم گفتمان 
اقتص��ادي در امري��كا گفتماني بود ك��ه در مركز آن 
اتحاديه هاي كارگري قرار داش��ت، و يك چارچوب بر 
مبناي مذاكره و بده � بستان، آن هم براساس قرارداد 
ديترويت، ماليات هاي تصاعدي، حداقل مزد به نسبت 
باال و همه اينها براي اينكه »رونق و رفاه« به اشتراك 
گذاشته و منافع رشد اقتصادي به شراكت تقسيم شود. 
اينك��ه مزدها بايد با توجه به بهره وري تعديل ش��وند 
اصلي پذيرفته شده و منصفانه بود. احتماال در نتيجه 
اين نگ��رش كلي بود كه مش��اهده مي كنيم در دوره 
۱۹۴۸ تا ۱۹۷۳ ميزان متوسط بهره وري كار در امريكا 
۹۶.۷ درص��د افزايش يافت و در طول اين دوره ميزان 
متوسط مزد واقعي هم ۹۱.۳ درصد رشد داشت )بيونز 
و بلي��ر، ۲۰۱۷، ص۹(. ول��ي در دوره يي كه نهادهاي 
بازاركار تضعيف مي شوند � يعني در دوره مطالي دوم 
كه به آن خواهيم رس��يد � لوي و تمين )۲۰۰۷، ص 
۱( يادآوري مي كنند كه در ۲۵ س��ال در طول ۱۹۸۰ 
ت��ا ۲۰۰۵ بهره وري كار در بخش بازرگاني ۷۱ درصد 
افزايش يافت ولي در ط��ول همين دوره حداقل مزد 
كارگ��ران تمام وق��ت هم تنها ۱۴ درصد رش��د كرده 
بود. به س��خن ديگر ۸۰ درصد از رش��د بهره وري كار 
نفعي براي كارگران نداشت. يك نتيجه گيري ساده و 
سرراست امكان پذير است. بدون ترديد رشد بهره وري 
كار باع��ث افزاي��ش كل درآمد مي ش��ود ولي وقتي 
درآمد متوس��ط كارگران افزايش نمي يابد يا ش��كاف 
قابل توجهي ب��روز مي كند، به يقين در جايي ديگر در 
نظام توزيع درآمد، ديگراني هس��تند كه بسي بيشتر 
از رشد بهره وري نيروي كار خود افزايش مزد و درآمد 
داش��ته اند. به سخن ديگر، ترديدي نيست كه در اين 
جا شاهد رشد نابرابري خواهيم بود. شواهد موجود از 

امريكا اين نكته را تاييد مي كند. 
آن چه درباره پيوستگي ميزان متوسط مزد و رشد 
بهره وري گفته ايم به وضوح قابل رويت است ولي پس از 
تغييراتي كه در اداره اقتصاد صورت مي گيرد، پيوستگي 
بين رشد بهره وري و رشد مزد قطع مي شود كه از آن 

معموال تحت عنوان پيش گزاره تفكيك نام مي برند. 
همان طور كه گفته ش��د، مي��زان واقعي مزد براي 
بيش از ۳۰ س��ال تقريبا ثابت و بدون تغيير مي ماند 
در حالي كه بهره وري كار در اين مدت به طرز قابل تو 
جهي افزايش نشان مي دهد. بالفاصله اضافه كنم كه در 
ديگر كشورهاي سرمايه داري هم شاهد همين پديده 
بوده ايم. اوگوچيوني و ديگران )۲۰۱۶( كه درباره كانادا 
پژوهش كرده اند تاكيد مي كنند كه در طول ۱۹۷۶ تا 
۲۰۱۴ مزد ميانه س��الي ۰.۰۹ درصد رشد داشت در 
حالي كه در طول اين س��ال ها رشد ساالنه بهره وري 
كار س��الي ۱.۱۲ درصد بود. به عبارت ديگر براي ۳۸ 
سال، سالي ۱.۰۳ درصد رشد بهره وري كار هيچ تاثير 
مثبت��ي بر مزد دريافتي از س��وي كارگران نداش��ت. 
اوگوچيوني و ديگران براي توضيح اين وضعيت عوامل 
متعددي را در نظر گرفتند و به اين نتيجه رسيدند كه 
۵۰ درصد از اين ش��كاف به صورت گسترش نابرابري 
درآمدها درمي آيد و ۵۰ درصد بقيه هم با كاهش سهم 
كار از توليد و همچنين افزايش نسبي بهاي كاالهاي 
مصرفي يا آن چه كه آن را »وخيم شدن رابطه مبادله 
براي نيروي كار« مي نامند توضيح داده مي شود اندكي 
مشخص تر، اوگوچيوني و ديگران نشان دادند كه وخيم 
شدن رابطه مبادله براي نيروي كار توضيح دهنده ۳۰ 
درصد از اين شكاف است، روند نزولي سهم كار هم ۱۹ 
درصد ديگر را توضيح مي دهد. به استثناي سال هاي 
۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ كاهش رابطه مبادله نيروي كار ادامه 
مي يابد و تنها در اين دوره است كه ميزان آن ۰.۰۵- 
درصد مي شود يعني دراين سال ها ميزان افزايش مزد 
از افزايش بهره وري كار بيش��تر بوده اس��ت. ولي در ۶ 

سال بعد، يعني در دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ شكاف قبلي 
بين ميزان رشد بهره وري و افزايش ميزان واقعي مزد 
نمودار مي شود و ميزان س��االنه اش هم ۱.۲۶ درصد 
است. يعني بهره وري كار س��الي ۱.۲۶ درصد بيشتر 
مي ش��ود ولي تاثيري بر ميزان مزد دريافتي كارگران 
ندارد. بايد اضافه كنم كه در حالي كه كارگران با مزد 
متوس��ط از افزايش بهره وري بهره مند نمي شوند ولي 
وضع براي كارگران با مزدهاي بس��يار باال و همچنين 
بس��يار پايين فرق مي كند و درآم��د آنها به خصوص 
كارگران با مزدهاي بس��يار باال همراه با متوسط رشد 
بهره وري بيشتر مي شود. بررسي مشابهي از وضعيت 

در امريكا انجام مي گيرد.

نتايج بررسي آنها از وضعيت در امريكا بسيار شبيه 
به نتايج به دس��ت آمده در كاناداس��ت يعني آنها هم 
به همين س��ه عامل مي رسند و معتقدند كه در طول 
۱۹۷۳ تا ۲۰۱۴ ميزان متوس��ط به��ره وري كار ۷۲.۲ 
درصد رشد داش��ت، ولي درطول همين دوره متوسط 
ميزان مزد تنه��ا ۴۲.۵ درصد افزايش پيدا كرد، يعني 
حتي اگر از نابرابري مزدي كه پيش آمده چشم پوشي 
كنيم، ۳۰ درصد از رش��د بهره وري كار بر ميزان مزدي 
كه به كارگران پرداخت مي ش��ود اثرمثبتي نگذاش��ته 
است. شبيه به وضعيتي كه در كانادا با آن روبه رو بوديم 
در امريكا هم ب��راي دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ بيش از ۸۷ 
درصد از ش��كافي كه وجود دارد با روند نزولي س��هم 
كار از توليد و ونابراب��ري روزافزون مزدي توضيح داده 
مي شود و علت ۱۲.۸ درصد بقيه هم وخيم شدن رابطه 
مبادله براي نيروي كار است. براي دوره ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ 
شاهد اندكي تغيير هستيم، يعني بيش از ۸۰ درصد از 
ش��كافي كه وجود دارد با روند نزولي سهم كار از توليد 
و نابرابري روزافزون مزدي توضيح داده مي شود و سهم 
وخيم ش��دن رابطه مبادله براي نيروي كار هم اندكي 
بيش��تر مي شود و به ۱۹.۵ درصد مي رسد. به طور كلي 
اگ��ر كل اين دوره را در نظر بگيريم، يعني دوره ۱۹۷۳ 
تا ۲۰۱۴ حدودا ۵۹ درصد از اين شكاف نتيجه نابرابري 
روزافزون مزدي اس��ت، ۱۱.۵ درصد هم به سبب روند 
نزولي سهم كار از توليد و ۳۰ درصد هم به خاطر وخيم 
ترشدن رابطه مبادله براي نيروي كار است. جالب اينكه 
مزد يك درصدي ها كه بيشترين ميزان مزد را دريافت 
مي كنند ۱۶۷ درصد رش��د داشته است كه از متوسط 
افزايش بهره وري كار در اين س��ال ها بسي بيشتر است 
و س��هم آنها از كل مزد هم بيش از دو برابر ش��د و از 
۶.۸ درصد در ۱۹۷۳ به ۱۳.۲ درصد در ۲۰۱۳ رسيد. 
درباره بريتانيا، پس��ائو و ون رينن بررس��ي كرده اند كه 
در طول ۱۹۷۲ تا ۲۰۱۰ متوس��ط بهره وري كار ۱۱۴ 
درصد بيش��تر ش��ده اس��ت ولي درطول همين مدت 
متوس��ط رشد مزد واقعي تنها ۷۲ درصد بود. درامريكا 
سهم يك درصدي ها از كل درآمد به ۱۹ درصد رسيد 
كه براي يك قرن بيشترين حد آن بود و درواقع همان 
ميزاني اس��ت كه در ۱۹۲۸ بود درانگليس البته سهم 
يك درصدي ها اندكي كم تر است و از شش درصد كل 
در ۱۹۷۹ ب��ه ۱۵درصد درحوالي بح��ران بزرگ مالي 
س��ال ۲۰۰۸ افزايش يافت. گرگ و ديگران روي روند 
نزولي ميزان واقعي مزد تمركز كرده و متذكر شدند كه 
از ۲۰۰۸ به اين س��و ميزان واقعي مزد هفتگي هشت 
درصد كاهش يافته اس��ت و براي اين نزول س��ه عامل 
ذكر كرده اند. بيكاري، نرخ مزد پايين و سرمايه گذاري 
ناچيز و تفكيك رشد مزد از بهره وري. در فاصله ۲۰۰۸ 
و ۲۰۰۹ ميزان سرمايه گذاري ۱۴ درصد كاهش يافت 
و بخش عمده رشد ناشي از بهبود بهره وري هم نصيب 
يك يا دو درصد مزدبگيران شد. وضعيت كارگران جوان 
به ويژه بسيار ناهنجار است و براي آنهايي كه بين ۲۵ و 
۲۹ سال سن دارند ميزان كاهش ۱۲ درصد بود و براي 
كارگ��ران جوان تر، يعني ۱۸ تا ۲۴ س��اله ها هم مزدها 

۱۴درص��د كاهش يافت درپيوند ب��ا رابطه ميزان مزد 
ب��ا تغييرات بهره وري هم از حدود س��ال ۲۰۰۳ ميزان 
متوس��ط مزد از بهره وري عقب افتاد ولي تفكيك مزد 
ميانه از بهره وري درواقع از اواس��ط ده��ه ۱۹۹۰ آغاز 
شد ش��ولنوس و ديگران به بررسي همين رابطه ها در 
ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي و 
توس��عه OECD در طول ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴ پرداختند. 
بررسي شولنوس و ديگران كاهش سهم كار از توليد را 
در دوسوم كشورهاي عضو تاييد كرده و اضافه مي كنند 
كه نس��بت ميزان مزد ميانه به متوس��ط مزد � درواقع 
معي��اري ب��راي اندازه گيري نابرابري م��زدي � درهمه 
كشورها به غير از دو كش��ور عضو كاهش يافته است. 
اختالف بين مزد ميانه و ميزان متوس��ط مزد در اواخر 
دهه ۱۹۹۰ پيدا شد ولي در سال هاي بعد افزايش يافت 
.عالوه بر اين، شواهد محدود درباره اين اين تحوالت در 
اروپا، شواهد بيشتر با جزييات بيشتر در اختيار نداريم 
ولي درباره تحوالت پس از ۱۹۵۰ سه ير متذكر شد كه 
»يك ويژگي چش��مگير و تقريبا همگاني اروپاي غربي 
در سال هاي پس از جنگ دوم جهاني رشد هزينه هاي 
رفاه اجتماعي بود و به همراهش افزايش ماليات ها«. به 
 عالوه، »تصوير كلي كه از وضعيت داريم اين بود كه سهم 
درآمدي دهك هاي بااليي كاهش يافت ولي دهك هاي 
پاييني برندگان اصلي اين تغييرات بودند« ضمن تاييد 
اين نكات اضافه كردند كه »تمركز عمده سياست هاي 
اقتصادي و اجتماعي بر احياي اقتصاد، جبران كمبود ها 
و رشد بود«. به عالوه »آلمان و ديگر اقتصاد هاي اروپايي 
توانستند يك قرارداد همكاري با كارگران خود داشته 
باشند كه موجب مي شد تا س��رمايه گذاري و صادرات 
سود آور باشد و اين درحالي بود كه نرخ رشد به نسبت 
باال هم حفظ شده بود. دربسياري از كشورهاي اروپايي 
آموزش در حين كار براي كارگران فراهم بود و در آلمان 
براي مثال »برنامه هاي كارآموزي« بسيار گسترش يافته 
بود كه موجب باالرفتن سطح مهارت ها مي شد. برنامه 
رفاه اجتماعي بسيار گسترده و در عين حال در برخورد 
به كس��اني كه ش��غل خودرا ازدس��ت مي دادند بسيار 
گشاده دس��ت بود. مي ير از اين فرايند روايت مشابهي 
به دس��ت مي دهد »در طول ده��ه ۱۹۶۰ و اوايل دهه 
۱۹۷۰ دولت رفاه در اتحاديه اروپا به ش��دت رشد كرد، 
منابع بيشتري تخصيص يافت و برنامه ها همگاني تر شد 
و پرداخت ها بيشتر و خدمات ارائه شده گشاده دست تر 
گشت«. بطور مش��خص درباره پي آمد اين سياست ها، 
س��ه ير به روشني اذعان دارد كه »تغييري كه در توزيع 
درآمد پيش آمد ماهيتي به ش��دت برابري ساز داشت« 
و او بررس��ي خود را با اين هشدار بسيار هوشمندانه به 
پايان مي برد »تغييراتي را كه درفضاي باورها در اواخر 
دهه ۱۹۷۰ در شماري از كشورهاي اروپايي اتفاق افتاد 
با نگراني دنبال مي كنيم. تهديد به كاس��تن از س��طح 
كمك هاي رفاهي و بيمه بيكاري، يا كاستن از تصاعدي 
ب��ودن ماليات ه��ا، مي تواند به تغيي��ر در توزيع درآمد 
بينجامد آن هم در وضعيتي كه اگر اين پيش نگري هاي 
بدبينانه درباره دهه ۱۹۸۰ درس��ت دربيايد به يقين به 
درآمدهاي انتقالي بيشتر نياز خواهد شد«. اگر هم براي 
درستي پيش نگري سه ير شواهدي الزم باشد تاريخچه 
تح��والت در كش��ورهاي س��رمايه داري در چهار دهه 

گذشته سرشار از شواهد غير قابل انكار است. 

 2.2 عصر مطال، اواسط دهه 1970 تاكنون
اي��ن كه در جوامع بش��ري هميش��ه انس��ان هاي 
ثروتمند و انسان هاي فقير وجود داشته اند چيز تازه يي 
نيست و احتماال قدمتي به اندازه خود تاريخ دارد ولي 
در طول صد سال گذشته به نظر مي رسد حداقل دو بار 
با وضعيتي روبه رو شده ايم كه نابرابري به شدت افزايش 
ياف��ت. دوره اول كه از آن ب��ه عنوان دوره مطالي اول 
ياد مي كنند به بحران بزرگ ۱۹۲۹ ختم شد. در طول 
اين مدت، حدودا از ۱۸۶۵ تا ۱۹۲۹، نابرابري به شدت 
افزايش يافت ولي در عين حال متوسط ميزان مزدها 
هم افزايش يافته بود. گالبرايت آن را دوره يي »با توزيع 
درآمد بد« مش��خص مي كند ك��ه ۵ درصد جمعيت 
حدودا »يك سوم« همه درآمدها را داشت. استندينگ 
دوره كنوني را دوره مطالي دوم مي خواند كه از اواسط 
دهه ۱۹۷۰ آغاز ش��ده اس��ت ولي درمقايس��ه با دوره 
مط��الي اول تفاوت عظيمي وجود دارد. در طول دوره 
مطالي دوم، نه فقط نابرابري به ش��دت افزايش يافته 
است بلكه ميزان مزدها بطور متوسط يا كاهش يافته 
يا اينكه ثابت مانده است. براي وضعيت بريتانيا، هلدين 
متذكر مي ش��ود »رش��د ميزان واقعي مزد در ۷۴ماه 
گذش��ته به استثناي سه ماه منفي بود«. در امريكا در 
۱۹۷۰، متوسط مزد نيمي از مزدبگيران بطور متوسط 
س��الي ۱۶۰۰۰ دالر ب��ود. وقتي به ۲۰۱۴ مي رس��يم 
متوس��ط مزد اين جماعت س��الي ۱۶۲۰۰ دالر ش��د 
يعني اندكي بيش از يك درصد رشد براي ۴۴ سال. در 
طول همين سال ها يك درصدي ها كه بيشترين ميزان 

مزد را درياقت مي كنند، درآمدساالنه شان از متوسط 
۴۰۰.۰۰۰ دالر در س��ال به ۱.۳ ميليون دالر افزايش 
يافت، يعني ۲۲۵ درصد رش��د كرد. ش��كاف درآمدي 
كه براي س��ال ۱۹۷۰ معادل ۳۸۴۰۰۰ دالر بود س��ه 
و ني��م برابر ش��د و به يك ميلي��ون و ۲۸۸ هزار دالر 
رسيد و نس��بت مزد يك درصدي ها به عضوي از ۵۰ 
درصد پاييني كه ۲۵ به يك بود به ۸۰ به يك افزايش 
يافت. توضيحات س��نتي براي اين نابرابري روزافزون 
يكي پديده جهاني كردن اس��ت و ديگري هم تغييرات 
تكنولوژيك مهارت طلب. دراين مقاله ما اين ادعاها را به 
چالش نمي گيريم ولي مدعي مي شويم كه با توجه به 
گوناگوني الگو هاي نابرابري، و رشد به شدت متفاوت آن 
در كشورهاي مختلف، اين توضيحات به شدت ناكافي 
اس��ت. به گمان ما در مقايس��ه با دوره قبل، در شيوه 
اداره اقتصاد، انتقال قدرت صورت گرفت و از اواس��ط 
دهه ۱۹۷۰ شاهد اين انتقال قدرت چشمگير بوده ايم. 
اضافه كنيم كه اين انتقال قدرت تك بعدي نيست بلكه 
ابعاد مختلفي دارد. قدرت كارس��ازمان يافته به ش��دت 
كاهش يافت در حالي كه قدرت شركت هاي فرامليتي 
در سرتاسر جهان به مراتب بيشتر شد. انتقال قدرت در 
چگونگي تدوين سياست گذاري  هاي عمومي باعث شد 
تا منافع اقتصادي به زيان مزدبگيران هرچه بيش��تر و 
بيشتر نصيب صاحبان س��رمايه بشود. از سوي ديگر، 
توزيع اين منافع اقتصادي بين شركت هاي فرامليتي و 

بنگاه هاي بومي هم به نفع فرامليتي ها تغييركرد. 
وقتي به صد س��ال گذش��ته مي نگريم مش��اهده 
مي كنيم كه تغيير در نابرابري براي اغلب كش��ورهاي 
توس��عه يافته شكلي ش��بيه به U داشته است يعني 
مي��زان نابراب��ري درابتدا زياد بود بع��د از دهه ۱۹۳۰ 
تا اواس��ط دهه ۱۹۷۰ ش��اهد كاهش نابرابري بوديم 
و بعد از حدود دهه ۱۹۸۰ به اين س��و، نابرابري رش��د 
چشمگيري داشته است. واقعيت اين است كه بسياري 
از كشورهاي پيشرفته س��رمايه داري در دومين دهه 
قرن بيست ويكم به همان ميزان نابرابري دارند كه در 

سال هاي اوليه قرن بيستم داشتند. 

همين كه در اين تحوالت اندكي دقيق مي ش��ويم 
مش��اهده مي كني��م كه ش��اهد تح��والت ديگري به 
ش��كل يك U معك��وس هم براي نهض��ت كارگري و 
بطور مش��خص اتحاديه هاي كارگري بوده يم. در طول 
دهه ه��اي ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ كاه��ش نابرابري با افزايش 
قدرت اتحاديه هاي كارگري هم زمان مي شود و اندكي 
بعد كه ش��اهد كاه��ش قدرت اتحاديه ه��اي كارگري 
هستيم مشاهده مي كنيم كه روند روبه افزايش نابرابري 
هم س��رعت مي گي��رد. ارتباط بين عضوي��ت در يك 
اتحاديه كارگ��ري و نابرابري نبايد تنه��ا به آن چه كه 
يك اتحاديه مي تواند ي��ا نمي تواند براي مزد اعضايش 
بكند محدود شود. درواقع اين U معكوس نشان دهنده 
قدرت گرفتن و بعد تضعيف نفوذ سياسي و ايدئولوژيك 
كار سازمان يافته است. ما براين باوريم كه رشد نابرابري 
از دهه ۱۹۸۰ به اين س��و ب��ه مقدار زيادي نتيجه اين 
انتقال قدرتي اس��ت ك��ه در بنگاه هاي س��رمايه داري 
صورت گرفته اس��ت كه درعين حال با س��لطه نگرش 
نوليبرالي اين انتقال قدرت هم تشديد شد. براي كاستن 
از اين نابرابري روزافزون در آينده بايد براي بازتوليد يك 
نهضت سياسي مشابه به فعاليت و سازمان دهي دست 
زد و ب��ه اين ترتيب تا تركيب ق��درت در عرصه توليد 
به توازن نرسد، به س��خن ديگر ساختار قدرت كنوني 
تغيي��ر نكند، انتظار بهبود چش��مگير در اين وضعيت 
خوش��بينانه است. البته مدعي وجود هيچ رابطه علت 
و معلولي بين اين دو پديده نيستيم، ولي درعين حال 
نمي تواني��م بپذيريم كه اين پيوس��تگي كه به نظر 

مي رسد وجود داش��ته باشد، به تصادف اتفاق افتاده 
است. درصفحات پيشين، شكاف بين بهره وري كار و 
ميزان افزايش مزد واقعي را بررسي كرديم و براي سه 
دهه اول مشاهده كرديم كه بهره وري كار و ميزان مزد 
واقعي همانند يك ديگر تغيير كرده و افزايش بافته اند 
ولي براي چهار دهه بعدي از اواسط دهه ۱۹۷۰ به بعد 
مشاهده مي كنيم كه اين پيوستگي بين اين دو قطع 
شده و ش��كاف روزافزوني پديدار شده است. مشاهده 
مي كنيم كه ميزان واقعي مزد براي چهار دهه تقريبا 
ثاب��ت و ب��دون تغيير مانده اس��ت درحالي كه ميزان 
بهره وري كار براي همه آن س��ال ها به رش��دش ادامه 
مي دهد. ناگفته روشن است كه بيشتر شدن بهره وري 
كار به اين معناست كه ارزش بيشتري توليد مي شود 
و اگر كارگران از اين ارزش بيش��تر توليدشده بهره يي 
نمي برند ناگفته روش��ن اس��ت كه عوام��ل اقتصادي 
ديگ��ري در اي��ن نظ��ام توزيع درآمدي هس��تند كه 
بسي بيشتر از رش��د بهره وري نيروي كار خود مزد و 
درآمد دارند. بالفاصله اضافه كنم شكاف روزافزوني كه 
پيش آمده اس��ت را با تئوري توزيع درآمد در اقتصاد 
نئوكالس��يك ها كه بر برابري مي��زان مزد با بهره وري 
نهايي كار اس��توار اس��ت نمي توان توضي��ح داد. و اما 
وقت��ي متغير انتقال ق��درت را وارد اين معادله بكنيم 
به گمان ما، اين مش��كل هم رفع مي شود. نگاهي به 
شيوه تغيير درميزان درآمد ده درصد غني ترين بخش 
جمعيت به خوبي روش��ن مي كند كه برسراين ارزش 
بيشتر توليد شده چه آمده است. با بازگشت به شواهد 
ديگري ك��ه در ابتداي اين مقاله ارائ��ه داده ايم براين 
باوريم كه هم نابرابري مزدي و هم سهم كاهش يابنده 
كار از توليد ارزش هردو در واقع پي آمد كاهش قدرت 
و حضور ضعيف تر اتحاديه هاي كارگري در واحدهاي 
توليدي اس��ت. براي اينكه اين پيش گزاره را با شواهد 
ديگري به مح��ك بزنيم اجازه بدهيد ببينم آيا رابطه 
معني داري بين ش��كاف بين به��ره وري كار و ميزان 
م��زد واقعي و عضويت در اتحاديه هاي كارگري وجود 
دارد يا خير. پيش گزاره خود ما اين اس��ت كه كاهش 
ق��درت اتحاديه هاي كارگري نه فقط باعث ظهور اين 
شكاف كه درواقع دليل اصلي رشد آن هم هست. براي 
س��ه دهه اول، همراه با ميزان به نسبت باالي عضويت 
كارگران در اتحاديه هاي كارگري مشاهده مي كنيم كه 
نرخ رشد ميزان واقعي مزد از رشد بهره وري نيروي كار 
بيش��تر است ولي از اواسط دهه ۱۹۷۰ چند مقوله به 

هم پيوسته وجود دارد كه بايد بررسي شود: 
 كاه��ش عضوي��ت كارگ��ران در اتحاديه ه��اي 
كارگري آغاز شده و براي چندين دهه ادامه مي يابد. 

 نه تنها شكاف بين بهره وري نيروي كار و ميزان 
واقع��ي مزد به نفع به��ره وري كار تغيير مي كند بلكه 
ميزان اين شكاف هم با رشد قابل توجهي روبه روست. 
وقتي به تغييرات از ۱۹۷۵ به اين سو نگاه مي كنيم 
مش��اهده مي كنيم كه وقتي به ۲۰۱۱ مي رس��يم در 
حالي ك��ه ميزان واقعي مزد براي ۳۶ س��ال تنها ۱۲ 
درصد رش��د داشته است در طول همين مدت ميزان 
بهره وري كار ۷۷ درصد بيش��تر شده است. به سخن 
ديگر ۶۵ درصد از رشد بهره وري هيچ پي آمد مثبتي 
بر مزد پرداختي به كارگران نداشته است. اينكه آيا اين 
دو به هم پيوس��ته اند پرسشي كاربردي است كه بايد 
با تكنيك هاي آماري الزم مشخص شود ولي مشاهده 
مي كني��م كه رون��د نزولي عضوي��ت در اتحاديه هاي 
كارگري با رش��د روزافزون شكاف بين بهره وري كار و 

ميزان واقعي مزد هم زمان شده است. 
وقت��ي به وضعيت از اواس��ط ده��ه ۱۹۷۰ به بعد 
ت��ا ۲۰۱۱ ن��گاه مي كنم به نظرم عجي��ب مي آيد كه 
روند نزولي عضوي��ت در اتحاديه هاي كارگري با روند 
افزايش��ي ش��كاف بين مزد و بهره وري بطور تصادفي 
همزمان شده باشد. بطور كلي روند سهم كار از توليد 
به مقدار زيادي با تكامل تطبيقي ميزان متوسط مزد و 
بهره وري كار مشخص مي شود. در اغلب موارد موقعي 
كه متوسط مزد رشدي فراتر از رشد متوسط بهره وري 
كار دارد، س��هم كار از توليد افزايش مي يابد. و اين آن 
چيزي اس��ت كه در طول ۱۹۴۷ تا ده��ه ۱۹۷۰ در 
امريكا ش��اهد بوديم و برعكس، هروقت كه نرخ رشد 
ميزان متوسط مزد از رشد بهره وري كار كم تر باشد � 
يعني وضعي كه از ۱۹۷۵ به بعد با آن روبه روهسيتم � 
درآن صورت سهم كار از توليدهم كاهش مي يابد. اين 
رابطه مي تواند بس��يار پيچيده شود اگر سهم مزد در 
كل پرداختي هاي��ي كه صورت مي گيرد در گذر زمان 
تغيير كند ي��ا براي تعديل مزد يا تولي��د به ازاي هر 
كارگر از تعديل كننده متفاوتي استفاده شود )شاخص 
قيمت مصرف كننده، ي��ا تعديل كننده توليد ناخالص 
داخلي(. عالوه برش��واهدي كه از امريكا ارائه كرده ايم، 
سازمان بين المللي كار تاييد كرده است كه در شماري 
از كشورهايي كه سهم كار از توليد روند نزولي داشت 
رش��د مزد از رشد بهره وري بس��يار كم تر بود و »بين 
۱۹۹۹ و ۲۰۱۳ رش��د بهره وري كار درآلمان، ژاپن و 
امريكا به مراتب از رشد ميزان مزد بيشتر بود«. گزارش 
ادام��ه داد در آلم��ان، بهره وري كار درط��ول دودهه 
گذشته تقريبا ۲۵درصد رشد داشت ولي »ميزان مزد 
واقعي ماهانه ثابت ماند« درگزارش ديگري، )سازمان 
بين الملل��ي كار، خوااه��ان برقراري رابطه بين رش��د 
بهره وري و ميزان مزد و حقوق كارگران مي شود. بطور 
كلي مي ت��وان از مباحث پيش گفته نتيجه گرفت كه 
قطع ارتباط بين رشد بهره وري كار و ميزان واقعي مزد 
درواقع خصلت مشترك اغلب كشورهاي سرمايه داري 
در دهه ۱۹۹۰ اس��ت. به س��خن ديگر، سهم مزد در 
درآمد ملي در اغلب كش��ورهاي عمده س��رمايه داري 
صنعتي بطور چش��مگيري كم تر شده است. سازمان 
بين المللي كار يادآوي مي كند كه س��هم كار از درآمد 
ملي در ۲۶ كشور از ۳۰ كشور توسعه يافته كه بررسي 
كرده كاهش يافته است و وقتي روي يك نمونه شامل 
۱۶ كش��ور تمركز كرد روشن شد كه سهم كار از ۷۵ 
درص��د در دهه ۱۹۷۰ به ۶۵ درصد در س��ه دهه بعد 
كاه��ش ياف��ت. درحالي كه ما هم چن��ان از در پيش 
گرفتن سياست هاي مشخص در پيوند با بازار كار براي 
بهبود توزي��ع درآمد دفاع مي كنيم ولي در عين حال 
معتقديم كه براي بازتوزيع موثر به سياست هايي نياز 
داريم ك��ه از محدوده بازار كار فراتر مي رود. به عنوان 
نمونه معتقديم براي بهبود عملكرد بازارهاي پولي هم 
براي اينكه منابع موجود صرف سرمايه گذاري مولد و 
س��رمايه گذاري پايدار بشود كارهاي زيادي بايد انجام 
بگيرد. البته ابعاد حساس ديگري هم براي ايجاد يك 
ت��وازن معقول وج��ود دارد كه بايد م��ورد توجه قرار 
بگيرد، براي نمونه ايجاد توازن بين ماليات س��تاني از 
درآمد سرمايه يي و درآمدهاي ناشي از كار كه آن هم 

به گمان ما اهميت زيادي دارد.
ادامه در صفحه 9

نابرابري روزافزون در درآمد بازار 
به تصادف اتفاق نيفتاده است. سياست ها 

و ابزارهاي به كار گرفته شده اين نتايج 
را به بار آورد. تغيير قدرتي درعملكرد 
اقتصاد اتفاق افتاد و اين قدرت جابه جا 

شده است كه مسوول اصلي اين نابرابري 
روزافزون است 

در طول اين سال ها البته كه اقتصاد جهان 
رشد كرده و بزرگ تر هم شده است 

ولي نه فقط هيچ فروبارشي اتفاق نيافتاد 
اگر هم بارشي بوده باشد »فراخيزش« بود 

و يك نظام پيچيده و موثر بهشت هاي 
مالياتي هم گسترش يافتند تا اين ثروت ها 

در آنها از ديده ها پنهان بماند

                                                                                                      

وقتي به تغييرات از 1975 به اين سو 
نگاه مي كنيم مشاهده مي كنيم كه وقتي 

به 2011 مي رسيم در حالي كه ميزان 
واقعي مزد براي 36 سال تنها 12 درصد 

رشد داشته است در طول همين مدت 
ميزان بهره وري كار 77 درصد بيشتر 

شده است. به سخن ديگر 65 درصد از 
رشد بهره وري هيچ پي آمد مثبتي بر مزد 

پرداختي به كارگران نداشته است

سازمان بين المللي كار تاييد كرده است 
كه در شماري از كشورهايي كه سهم 
كار از توليد روند نزولي داشت رشد 

مزد از رشد بهره وري بسيار كم تر بود و 
»بين 1999 و 2013 رشد بهره وري كار 

درآلمان، ژاپن و امريكا به مراتب از رشد 
ميزان مزد بيشتر بود
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تالش ترامپ براي لغو توافق هسته اي تاكنون بي نتيجه مانده است

از اصالح برجام تا اصالح موشكي
با بررس��ي يك س��ال اج��راي برج��ام در دولت 
دونالد ترامپ و ديگر اعضاي ١+٥ اين سوال مطرح 
مي ش��ود كه اساس��ا اصالح يا مذاكره مجدد بر سر 
برجام هدف اصلي امريكا اس��ت يا از ابتدا آنها چيز 

ديگري را دنبال مي كردند؟
امريكا از همان ابتدا به خوبي مي دانس��ت كه باز 
ك��ردن مجدد برجام براي اصالح آن يا اضافه كردن 
توافقي جانبي نشدني و زير ميز زدن است. همچنين 
خ��روج يك جانبه از برجام، پرتاب بومرنگي بود كه 
در نهايت با ش��دت به سمت خودشان بازمي گشت. 
فهماندن اين مس��اله به ترام��پ هرچند براي اروپا 
به س��ختي و با هزينه سياس��ي و رف��ت و آمدهاي 
ديپلماتيك زي��ادي همراه بود اما به نظر مي آيد در 
نهايت موفق ش��دند او را به ماندن در برجام راضي 

كنند. 
همان ط��ور كه كارشناس��ان و مقامات اروپايي و 
امريكايي بارها به آن اش��اره كردند، آنها بايد كاري 
مي كردند تا برجام را به ش��كلي از جلوي چش��م و 
دس��ت ترامپ بردارند، اما آيا اي��ن كار امكان پذير 

بود؟ و اگر بود به چه شكل؟
ترامپ در يك سال گذشته تمام راه هاي رفته و 
نرفت��ه را براي خروج از برجام و پياده كردن ش��عار 
خ��روج از توافقي كه ب��اراك اوبام��ا رييس جمهور 
پيش��ين امريكا آن را پذيرف��ت انجام داد. از اجراي 
ك��ج دار و مري��ز برجام ت��ا اعمال تحريم ب��ه بهانه 
فعاليت ه��اي تروريس��تي و حقوق بش��ري، تهديد 
ش��ركت ها و كش��ورهاي اروپايي و آس��يايي براي 
همكاري نكردن با ايران تا كش��اندن پاي كنگره به 
برجام اقداماتي بود كه ترامپ در گام هاي نخس��ت 
انج��ام داد اما هيچ كدام از اينه��ا او را راضي نكرد. 
دس��ت آخر وقت��ي ديد هيچ ك��دام از تيرهايش به 
ه��دف نخورد اروپايي ها را هدف قرار داد و هش��دار 
داد اگر برجام اصالح نش��ود از آن خارج مي شود تا 
ش��ايد به اين ش��كل خود را راض��ي كند كه هزينه 

خروج از برجام را به دوش اروپا انداخته است. 
آنچه مسلم اس��ت البي صهيونيستي و سعودي 
در دو س��ال گذش��ته از عوامل محقق نشدن كامل 
مزاياي برجام براي ايران و يكي از مهم ترين عوامل 
تحريك ترامپ براي انجام اقدام عليه ايران و برجام 

بودند. 
از طرف��ي اروپايي ه��ا در مجادل��ه و رايزن��ي با 
مقامات كنگره و كاخ س��فيد ت��الش كردند تا براي 
مصون ماندن برجام از دس��تبرد ترامپ به اصطالح 
راه كارهاي��ي را ارائ��ه كنند كه به نوع��ي برجام از 
چشم ترامپ دور بماند اما اقدامات آنها هم تاكنون 
و فوري نتيجه نداده است، يا بهتر است بگوييم هيچ 
راه حلي كه بتواند به طور مش��ترك از س��وي ايران 
نيز پذيرفته ش��ود به دست نيامده است. اروپايي ها 
در اي��ن مدت تالش كردند تا پنجره هاي ديگري را 
براي فشار به ايران باز كنند، پنجره هايي كه به طور 
مش��ترك ميان آنها و امريكا وجود داشت، هر چند 
در زمان بندي و س��طح و چگونگي طرح اين مسائل 
با يكديگر اختالف داش��ته و دارند. با اين حال تعهد 
ب��ه حفظ برج��ام امري بود كه با وج��ود ترامپ در 
يك س��ال گذش��ته به دوش اروپا گذاشته شده و پر 
بيراه نيس��ت بگوييم، اگر برجام تاكنون دوام آورده 
به خاط��ر اقدامات و الب��ي اروپايي ها بوده اس��ت. 
اي��ن در حالي ب��ود كه رييس جمه��وري امريكا در 
چهارمين دوره تمديد تعليق بخش��ي از تحريم هاي 
كشورش درباره ايران در چارچوب برجام اعالم كرد 
كه ديگر تمديدي در كار نخواهد بود و براي دومين 
ب��ار در دولتش بدون هيچ دلي��ل فني و حقوقي از 

تاييد پايبندي ايران به برجام سرباز زد. 
ركس تيلرسون وزير خارجه امريكا كه به تازگي 
از س��وي ترامپ بركنار شده است، چندي پيش به 

دستور و با فش��ار رييس جمهور تندروي امريكا در 
س��فر به اروپا با همتايان خ��ود در گروه ١+٥ ديدار 
كرد و از تشكيل كارگروهي خبر داد تا در چارچوب 
آن مباحث��ات الزم درباره  آنچ��ه توافقات جانبي بر 
سر برجام مي خوانند را پيگيري كند. پس از آن در 
رسانه هاي خارجي شاهد انتشار اين خبر بوديم كه 
اين كارگروه مش��غول به كار شده است و در همين 
چارچوب تمركز وزارت خارجه امريكا بر قانع كردن 

اروپايي ها به تغيير و اصالح برجام است. 
برخي شنيده ها حاكي از آن است كه در ديداري 
كه چندي پيش ب��ا حضور فدريكا موگريني رييس 
سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا و س��ه وزير خارجه 
كشورهاي انگليس، فرانسه و آلمان با حضور محمد 
جواد ظريف برگزار شد، درخواست مذاكرات بر سر 
مس��ائل موش��كي و منطقه يي جدي تر مطرح شده 
اس��ت و از ايران خواسته شده تا به شكلي وارد اين 
بحث ش��ود. امري كه از س��وي ايران مورد پذيرش 

قرار نمي گيرد. 
در اينك��ه كش��ورهاي ١+٥ جز امري��كا درباره 
مذاكره مجدد نكردن بر سر برجام اتفاق نظر دارند، 
ش��كي نيس��ت؛ چرا كه از مذاك��رات و تالش هاي 
ديپلماتيك و سياس��ي خود در سال هاي مذاكرات 
هس��ته يي دفاع مي كنند و منافع ش��ان نسبت به از 
بين رفتن برجام بس��يار كمت��ر از امريكاي ترامپ 
اس��ت. با اين ح��ال آنها نه در گذش��ته و نه اكنون 
نسبت به آنچه »رفتار غيرمسووالنه ايران در منطقه 
يا فعاليت هاي مخرب موش��كي اي��ران« مي نامند، 
دس��ت نكش��يده اند از اين رو ش��ايد به اين نتيجه 
رسيدند با توجه به پيش روي هاي ايران در منطقه و 
همراهي با روسيه و از سويي براي ممانعت از ترامپ 
در بر هم زدن برجام، مسائل منطقه يي و موشكي را 

براي راضي كردن خود و ترامپ مطرح كنند. 
تالش��ي كه به نظر تاكنون راه به جايي نبرده و 
اروپا را به س��مت راه حلي ديگر كه گفته مي ش��ود 
اعمال تحريم هايي جديد اس��ت به شكلي كه برجام 

را نقض نكند، برده است. 
در اين بين چين و روس��يه با اروپ��ا و ايران در 
مخالف��ت با مذاكره مج��دد همراه هس��تند اما هر 
يك به نسبت فش��اري كه امريكا به آنها وارد كرده 

اقدامات و فشارهايي را به ايران وارد كرده اند. 
چي��ن در اعم��ال محدوديت بانكي ماه هاس��ت 

نس��بت به بلوكه كردن حساب هاي ايرانيان به بهانه 
پولش��ويي و مبارزه با تروريس��م اقدام كرده است. 
روس��يه نيز در منطقه فش��ارهايي را به ايران وارد 

مي كند. 
در عين حال تاكنون ايده ايجاد يك خط مذاكره 
جدي��د با اي��ران تحت عنوان »مذاك��رات جانبي يا 
تكميلي« نه به طور مس��تقل، بلك��ه در ادامه برجام 
به طور جدي از س��وي كشورهاي اروپايي نيز دنبال 
 شده اس��ت و در مقابل موضع ايران اين بوده است 
ك��ه اول، مذاكره  دوباره درباره برج��ام نداريم دوم، 
موضوع فعاليت هاي موشكي مساله يي دفاعي است 
و قابل مذاكره نيست. با اين حال طرف هاي اروپايي 
تاكن��ون از ه��ر فرصتي براي طرح مس��ائل جانبي 
منطقه يي و موشكي در حاش��يه مذاكرات برجامي 
س��خن گفته اند و مقامات ايراني نيز به اين مس��اله 

اشاره كرده اند. 
س��يدعباس عراقچي معاون وزي��ر امور خارجه 
كشورمان بارها به اين موضوع اشاره كرده است كه 
در حاشيه مذاكرات و ديدارهاي دو جانبه، طرف ها 
درباره موضوع��ات مورد عالقه صحبت مي كنند كه 
مس��ائل موش��كي و منطقه يي را نيز شامل مي شود 
و اين موضوعي اس��ت كه هچ وقت تكذيب نش��ده 
اس��ت. در عين حال تاييد ه��م نكرده اند، مذاكرات 
اختصاصي و ويژه يي درباره اين موضوعات در دستور 
كار باش��د. بنابراين مي توان گفت بيش از شش ماه 
گذش��ته يكي از اصلي ترين محوره��اي مذاكرات و 
ديداره��اي مقامات اي��ران و اروپا موضوعات جانبي 

بوده است. 
اما بايد گفت، مذاكرات درباره مسائل منطقه يي 
و موشكي چند اشكال دارد: هر چند خواهان اصلي 
اين مذاكرات امريكا و برخي اروپايي ها هس��تند اما 
چون امريكا و ايران گفت وگوي سياس��ي با يكديگر 
جز بر مساله هسته يي ندارند، امكان مذاكره صريح 
و مس��تقيم بدون كسب اجازه از مقامات عالي نظام 
بطور علني وجود ندارد. ش��ايد از همين روست كه 
ب��از هم اروپا براي مذاكرات به اصطالح موش��كي و 
منطقه يي واسطه شده است. تجربه ثابت كرده اين 
روش راه ب��ه جايي نمي برد، ج��ز وقت تلف كردن 
و پيچيده كردن مس��اله؛ در گذش��ته بر سر مساله 
هس��ته يي ش��اهد بوديم تا ايران و امريكا مستقيم 
وارد مذاكره با يكديگر نش��دند اين مساله به نتيجه 

نرس��يد. از اين رو بر فرض ك��ه مذاكرات جانبي در 
كار باشد، ايران و اروپا و امريكا ناچارند در چارچوب 
برجام وارد بحث ش��وند تا به شكلي حضور ايران و 
امريكا در مذاكرات قابل توجيه باش��د؛ امري كه از 

آن به برجام 2 و 3 نام برده شد. 
مش��كل ديگ��ر در بحث مرب��وط ب��ه مذاكرات 
موشكي اين است كه اين مساله در حوزه نيروهاي 
نظامي از جمله س��پاه پاس��داران تعريف مي شود و 
موضوعي نيست كه بتوان در حوزه ديپلماسي آن را 
تعريف كرد. اين مساله آنقدر جدي است كه ممكن 
اس��ت بر سر ميز مذاكرات ظريفي ديگر اما با لباس 
نظامي بنش��يند و آن فرد احتم��اال فردي در قد و 
قامت س��ردار س��ليماني خواهد بود كه نه در خط 
مقدم ديپلماس��ي بلكه در خط مقدم جبهه و جنگ 

بوده است. 
ع��الوه بر اين صحبت از مذاكره درباره مس��ائل 
موش��كي و منطقه يي در حالي اس��ت ك��ه امريكا و 
اروپا از اجراي برجام نمره قبولي تاكنون نگرفته اند. 
بس��ياري از كارشناس��ان ب��ر اين نظرند ش��ايد در 
پايان اجراي برجام به ش��رط متنفع شدن سياسي، 
اقتصادي و امنيتي ايران از اين توافق در رويكردش 
نسبت به منطقه تفاوت ايجاد شود اما قرار نبوده از 
ابتدا اين نقش تغيير كند. اين در حالي است كه دو 
سال ابتدايي اجراي برجام براي ايران بسيار سخت 
گذش��ت؛ نه تنها به حل مش��كالت اقتصادي ايران 
كمك نك��رد بلكه به نظر برخي كش��ورها از جمله 
امريكا در حال ايجاد مش��كالت سياس��ي داخلي بر 

سر راه ايران هستند. 
بسياري از كارشناسان معتقدند دونالد ترامپ از 
برجام خارج نمي ش��ود اما هزينه ماندن در برجام را 
ب��راي ايران و اروپا آنقدر افزايش خواهد داد تا يكي 
از اين طرف ها از اجراي آن خس��ته شوند و حركتي 
را به نفع امريكا انج��ام دهند. رييس جمهور امريكا 
اگرچه در يك س��ال گذش��ته در برجام مانده است 
اما وزارت خزانه داري آن كه تيمي بس��يار حرفه يي 
را تش��كيل مي دهد به جبهه اق��دام عليه ايران در 
سطح مختلف اقتصادي و تجاري تبديل شده است. 
ترامپ نه تنها تحريم هاي ريز و درش��ت را چاشني 
برجام كرده اس��ت بلكه در فازهاي مختلف فش��ار 
ب��ه ايران را علني تر كرده اس��ت. او و تيمش كه هر 
روز تندروتر مي ش��ود، عالوه ب��ر طرح وصل كردن 

فعاليت هاي دفاعي ايران به مس��ائل تروريس��تي و 
اعمال محدوديت و ممنوعيت براي آن، به مس��ائل 

داخلي ايران نيز ورود كردند. 
ش��اهد بوديم در پي اغتشاش��ات دي ماه س��ال 
١396 در ايران، امريكا درخواس��ت نشس��ت فوري 
بررس��ي اين مس��اله را در ش��وراي امنيت سازمان 
ملل مط��رح كرد و اين جلس��ه با وج��ود مخالفت 
كش��ورهاي عضو دايم و غيردايم تش��كيل شد. هر 
چند اق��دام امريكا نتيجه يي نداش��ت اما طرح اين 
مس��اله در سطح بين المللي در عمل ايران را دوباره 
به موضوعي بين المللي تبديل كرد كه برجام تالش 
ك��رد اي��ن فضا را از س��ر ايران دور كن��د. عالوه بر 
اين ترامپ در س��ال گذش��ته چند ب��ار به صراحت 
از »تغيي��ر رژيم ايران« س��خن گفت كه براي افكار 
عموم��ي اي��ران و دنيا جاي ش��گفتي داش��ت. اين 
رويكرد ترامپ به گفته بس��ياري از كارشناس��ان به 
اين معنا تعبير ش��د كه موض��وع دخالت امريكا در 
امور داخلي ايران روي ميز سياست خارجي امريكا 
قرار گرفته است، امري كه در 40 سال گذشته جزو 
سياس��ت هاي پنهان امريكا محسوب مي شد امروز 

آشكارا روي ميز قرار گرفته است. 
برخ��ي تحليلگران بر اين نظرن��د، امريكا بعد از 
حل مس��اله هسته يي به نوعي فاز دوم را كه »عقب 
زدن« اي��ران از منطقه با ط��رح ممنوعيت توليد و 
آزمايش موش��كي و عق��ب رفت��ن از مواضعش در 
س��وريه، عراق، لبنان و يمن است را كليد زده است 
و در مرحله س��وم كه به نظر مي آيد در راستاي فاز 
دوم اس��ت موضوع تغيير رژيم ايران را در دس��تور 
كار ق��رار داده اس��ت؛ در اين مرحله س��عي خواهد 
ش��د با دامن زدن به تظاهرات و اعتراضات سياسي 
و اقتصادي به نوعي هزينه هاي سياسي، اجتماعي و 

اقتصادي را براي حكومت ايران باال ببرد. 
ايران و ١+٥ در حالي وارد س��ومين سال اجراي 
برجام مي شوند كه ترامپ سعي دارد با نگه داشتن 
س��ايه ترس از خ��روج امريكا از برج��ام، هم چنان 
مسير تحريم و تهديد ايران را در فازها و حوزه هاي 
مختلف باز نگه دارد به اين اميد كه در اين مس��ير 
اي��ران به وي��ژه از ادامه ماندن در اين توافق ش��انه 
خالي كند يا دست به اقدام و كاري بزند كه اروپا و 
جامعه بين الملل را عليه ايران بشوراند. اين درحالي 
اس��ت كه فضاي سياس��ي و اقتصادي اي��ران نه به 
خاطر برجام بلكه ناش��ي از مش��كالت و ضعف هاي 
داخلي با خالءهاي جدي و هشدارآميز و ملتهبي رو 
به روست و كارشناسان سال ١397 را سالي سخت 
نه فقط براي دولت تدبير و اميد بلكه براي كش��ور 
ارزياب��ي مي كنند. از اين رو هر گون��ه اقدام امريكا 
عليه ايران به لحاظ سياس��ي امنيتي و اقتصادي يا 
باز ك��ردن جبهه هاي جديد مذاكراتي بدون ش��ك 
به التهاب بيش��تر جامعه مي انجام��د كه بايد از آن 

دوري كرد. 
ايران ب��ا ثبات همواره مورد نظ��ر امريكا و اروپا 
در منطق��ه بوده اس��ت از اين رو باي��د اميدوار بود 
كه اين نگاه هم چنان به قوت خود باقي باش��د در 
آن صورت مي ت��وان به تالش اروپايي ها براي حفظ 
برجام اميدوار بود. در س��وي ديگ��ر اما با امريكاي 
ترامپ غيرقابل پيش بيني رو به رو هس��تيم كه هر 
روز درجه جوش ديگ مخالفت و مقابله با امريكا را 
بيشتر و بيشتر مي كند. بر اين اساس، همان طور كه 
بسياري از كارشناسان مطرح مي كنند، در مقابله با 
رفتار مبهم اروپا، ش��دت رفتار امريكايي ها و تيزتر 
شدن رفتار برخي همسايگان منطقه يي در دشمني 
ب��ا ايران، ش��ايد نخس��تين و تنها راه حل انس��جام 
داخل��ي و تالش براي رفع مش��كالت و بازگرداندن 

اعتماد عمومي به جامعه است.
منبع: ايسنا
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تا اين اواخر، اينكه س��هم كار از توليد ناخالص 
داخل��ي پايدار و حتي ثاب��ت خواهد بود به عنوان 
پي آمد طبيعي رش��د اقتصادي پذيرفته شده بود. 
همراه با رشد بيشتر در كشورهاي صنعتي، درآمد 
كارگران و صاحبان س��رمايه تقريب��ا با نرخ تغيير 
مش��ابهي تغيير مي كرد به حدي كه س��هم كار و 
س��هم س��رمايه از توليد ملي براي مدت طوالني 
با تغييرات بس��يار اندك تقريبا ثاب��ت مانده بود. 
ب��ه نظر مي آمد كه انگار قانون نانوش��ته يي وجود 
دارد كه كار و س��رمايه به تس��اوي از مزاياي ناشي 
از رش��د اقتصادي بهره مند خواهند ش��د و توزيع 
درآمد بين عوام��ل مختلف توليد، براي نمونه كار 
و سرمايه، از دستوركار محققان دانشگاهي تقريبا 
حذف ش��ده بود. در دهه اخي��ر، البته اين ديدگاه 
س��نتي و قديمي به چالش گرفته ش��د. از سوي 
ديگر پژوهش هاي متعدد دانش��گاهي پيدا شدند 
كه نش��ان مي دادند ك��ه دردهه هاي اخير س��هم 
كار از تولي��د مل��ي دراغلب كش��ورها روند نزولي 
داش��ته اس��ت. در كنار اين يافته هاي آماري تازه 
كوش��ش هايي براي توضيح اين رون��د نزولي هم 
انج��ام گرف��ت. وس��ترن و روزنفلد ك��ه نابرابري 
مزده��ا در امريكا را بررس��ي كردند به اين نتيجه 
رس��يدند كه از ١973 تا 2007 عضويت كارگران 
در اتحاديه هاي كارگري در بخش خصوصي از 34 
درصد به 8 درصد براي مردان و از ١6 درصد به 6 

درصد براي زنان كاهش يافت. 
در ط��ول اي��ن م��دت، نابراب��ري م��زدي هم 
حدود 40 درصد بيش��تر ش��د. در بررسي وسترن 
و روزنفل��د ح��دودا يك پنجم تا يك س��وم از اين 
نابرابري مزدي با كاهش عضويت در اتحاديه هاي 
كارگري قابل توضيح است. البته اگر روايت وسترن 
وروزنفل��د را بپذيري��م � كه كاه��ش عضويت در 
اتحاديه هاي كارگري عامل اساسي نابرابري مزدي 
اس��ت � واقعيت اين است كه در ديگر كشورهاي 
س��رمايه داري هم در طول همين س��ال ها شاهد 
كاهش عضويت در اتحاديه هاي كارگري بوده ايم. 

س��ازمان بين الملل��ي كار در آمارهاي��ي كه تهيه 
كرده نش��ان داده است كه در استراليا عضويت در 
اتحاديه ه��اي كارگ��ري از ٥٥ درصد در ١980 به 
20.3 درص��د در 2006 كاهش ياف��ت. در كانادا 
مي��زان كاهش از 37.6 درصد در ١980 به 4.3١ 
درص��د در 20١2 بود و درژاپن ه��م عضويت در 
اتحاديه ه��اي كارگ��ري از 30.2 درصد در١980 
به ١7.9 درصد در20١2 رس��يد. آخرين نمونه يي 
ك��ه خواهيم داد ب��ه وضعي��ت در بريتانيا مربوط 
مي ش��ود كه عضوي��ت در اتحاديه هاي كارگري از 
49.3 درصد در ١986 به 2٥.8 درصد در 20١2 
كاهش يافت. درباره پي آمد اين كاهش عضويت بد 
نيست ديدگاه اتكينسون را مرور كنيم كه معتقد 
اس��ت »سياس��ت هايي كه براي كاه��ش نابرابري 
اتخاذ مي ش��وند موقعي موثرند ك��ه نيرويي براي 
تقارن قدرت اقتصادي وجود داش��ته باش��د« و به 
گمان ما اينگونه اس��ت كه ق��رارداد اجتماعي در 
س��ال هاي بعد از جنگ جهاني دوم تا اواسط دهه 
١970 باعث ش��د تا در مقايسه با وضعيت كنوني 
نابرابري به مراتب كم تري داشته باشيم. همان گونه 
كه پيش تر هم اش��اره كرده ايم توان سازمان هاي 
كارگ��ري براي تقارن قدرت باعث ش��د تا بتوانند 
ق��رارداد اجتماعي براي ش��راكت منافع ناش��ي از 
رش��د به��ره وري كار را به اج��را دربياورند. ولي با 
تغيي��ر توازن قدرت، براي مثال در امريكا ش��اهد 
بودي��م ك��ه در فاصله ١973 ت��ا 2004 بهره وري 
كار در مجموع 72.2 درصد رش��د داشت ولي در 
طول همي��ن مدت، ميزان واقع��ي مزد براي يك 
كارگ��ر مياني تنها 8.7 درص��د افزايش يافته بود، 
ميزان رش��د س��االنه هم رقمي معادل 0.2 درصد 
مي شود. گرگ و فرناندز � سالگيدو اوضاع موجود 
در بريتاني��ا را با وضعيت در امريكا مقايس��ه كرده 
يادآور شده اند كه »مزد ميانه از دهه اوليه ١990 
به بعد رش��دي كم تر از رشد بهره وري كار داشته 
و اين ش��كاف از اوايل دهه 2000 شدت گرفت«. 
آنه��ا اين وضعيت را »تفكيك« بهره وري از رش��د 
مزد ميانه نام گ��ذاري كرده اند و افزودند درامريكا 

اي��ن وضعيت به حدي وخيم ب��ود كه »ميزان مزد 
ميانه درامريكا براي حدود 30 س��ال هيچ رش��د 
پايداري نداشت در حالي كه رشد بهره وري در اين 
مدت بسيار قابل توجه بود«. به يك معنا، سازمان 
بين المللي كار هم اين روند را تاييد كرده مي افزايد 
كه از ١999 تا 20١3 »ميزان رش��د بهره وري كار 
در كش��ورهاي پيشرفته از رشد ميزان واقعي مزد 
بسيار بيش��تر بود«. گزارش اندكي قديمي تري از 
س��ازمان بين المللي كار حتي فراتر رفته و متذكر 
ش��د كه يك دهه يا بيش��تر قبل از بحران بزرگ 
س��ال 2008 رابط��ه بين مزد و به��ره وري كار در 
بس��ياري از كشورها قطع شده بود و به عالوه روند 
نزولي س��هم كار از توليد ملي از دهه ١980 آغاز 
شد )س��ازمان بين المللي كار، 20١3(. با استفاده 
از يك نمونه كه ش��امل 36 كش��ور بود س��ازمان 
بين المللي كار نتيجه گرفت كه »براس��اس آماري 
كه درباره م��زد داريم… ب��رآورد مي كنيم كه از 
١999 دركشورهاي پيش��رفته متوسط بهره وري 
كار رش��دي بيش از دو برابر رش��د ميزان واقعي 
مزد داش��ته است« و به عالوه براي مثال در امريكا 
از ١980 به اين س��و به��ره وري كاردر بخش غير 
بازرگاني حدود 8٥ درصد بيشتر شد، ولي درطول 
همين مدت ميزان رشد واقعي مزد تنها 3٥ درصد 
بود. در آلمان، درطول دو دهه گذش��ته متوس��ط 
بهره وري كار 22.6 درصد رش��د كرد در حالي كه 
»م��زد واقعي ماهانه درطول اين مدت ثابت مانده 
است« )همان، ص 46(. بطور مشخص تر، در سال 
20١١، در مقايس��ه ب��ا 2000، متوس��ط مزد به 
ميزان ناچيزي � 0.4 درصد � بيشتر بود، در حالي 
كه دراين فاصله ميزان بهره وري كار ١2.8 درصد 

رشد كرده بود. 
هم زمان با كاستن از نفوذ و قدرت اتحاديه هاي 
كارگ��ري، دركنار كاهش ق��درت كارگران قدرت 
سرمايه مالي به شدت افزايش يافت. همزمان با اين 
تغيير، قدرت شركت هاي فرامليتي هم در مقايسه 
ب��ا آن چه كه تج��ارت »خيابان اصل��ي« مي نامند 
بسيار بيشتر شد. از سوي ديگر همچنين شاهديم 

كه نفوذ و قدرت مبلغان سياس��ي و حاميان مالي 
احزاب سياس��ي افزايش يافت در حالي كه قدرت 
رأي دهن��دگان و نهاده��اي مدن��ي كاهش يافت. 
س��رجمع، بر اين باوريم كه اين تحوالت چندگانه  
شرايطي فراهم آورد كه منافع اقليتي بسيار ناچيز 

به زيان اكثريتي مطلق بيشتر و گسترده تر شد. 
هم��راه ب��ا انتق��ال ق��درت، قواع��د و مقررات 
اقتص��ادي ه��م دس��تخوش دگرگوني ش��د و به 
ش��يوه يي تغيير كرد ك��ه در وجه عم��ده به نفع 
ثروتمندان و دهك هاي غني و به خصوص مالكان 
دارايي هاي مالي و غير مالي و به زيان مزدبگيران 
بود. قوانين حاك��م برماليات ها، تج��ارت جهاني، 
س��طح مزدها، و ارجحيت هاي دولت ها در تعيين 
هزينه ه��اي عمومي همه و همه با تمايلي آش��كار 
درراستاي منافع سرمايه دستخوش دگرگوني شد. 
از س��وي ديگر، براي كاستن از نابرابري كاري 
نك��ردن و به ي��ك تعبي��ر »بي خيال��ي« در كنار 
آن چه ك��ه در دني��اي واقعيت مي گ��ذرد هم در 
واقع نش��انه هاي عدم توفي��ق فرايند تصميم گيري 
در جهان امروز اس��ت. با تس��خير روزافزون نظام 
سياس��ي به وس��يله مالكان ب��زرگ دارايي مالي و 
غير مالي و ش��ركت هاي فرامليت��ي، توزيع نابرابر 
درآمده��ا ه��م درواقع پي آم��د قابل انتظ��ار اين 

تحوالت است. 
ي��ك نتيجه مس��تقيم انتقال ق��درت و تغيير 
مق��ررات و قوانين در چهار دهه گذش��ته تضعيف 
ادامه دار اتحاديه هاي كارگري اس��ت كه خود را به 
صورت شكاف بزرگ تر بين بهره وري كار و ميزان 
مزد نشان مي دهد كه شاهدش را پيش تر به دست 

داده يم. 
در سي سال بعد از جنگ جهاني دوم در اغلب 
كشورهاي س��رمايه داري كارگران و سهام داران از 
منافع ناش��ي از بهبود بهره وري تقريبا به تس��اوي 
بهره مند مي ش��دند. م��ا در طول اي��ن دوره يك 
قرارداد اجتماعي داشتيم كه اتحاديه هاي كارگري 
ه��م دراج��راي آن مي كوش��يدند. در چهار دهه 

گذشته ولي وضعيت تفاوت كرده بود. 

شماري از اقتصاددانان كاهش قدرت چانه زني 
كارگ��ران را به تغيي��رات تكنولوژيك مهارت طلب 
مرب��وط مي دانند و براس��اس اين رواي��ت، توزيع 
مطلوب منافع ناشي از رشد بهره وري كار درطول 
دوران طاليي ه��م پديده يي مربوط ب��ا بازار آزاد 
ارزيابي مي شود كه مي تواند با بهبود سطح مهارت 

كارگران تجديد شود. 
ما اين روايت را نادرس��ت مي دانيم و معتقديم 
ك��ه در دوران طالي��ي اگرچه ب��ر نتايج حاصل از 
عملكرد بازار تاكيد مي شد ولي در كنارش عوامل 
نهادي متعددي وجود داشت كه پي آمدهاي بازار 
را تعدي��ل مي كرد و عمده ترين نهاد تاثيرگذار هم 
اتحاديه هاي كارگري بودند. باور ما براين است كه 
نهادها در پيش��رفت اقتصادي اثرات قابل توجهي 
دارند و بدون نهادهاي هم س��و پيشرفت اقتصادي 
غيرممكن اس��ت. ب��ا اين همه معتقدي��م كه اين 
نهادها نه فقط در توليد ارزش نقش دارند بلكه در 
توزيع آن هم ايفاي نقش مي كنند. به اين ترتيب، 
ب��راي دوران مط��ال معقتديم ك��ه جهاني كردن و 
تغييرات تكنولوژي��ك مهارت طلب در يك فضاي 
نه��ادي متفاوتي ك��ه عمدتا با كاس��تن از نفوذ و 
ق��درت اتحاديه هاي كارگري مش��خص مي ش��ود 
عم��ل كرده و درنتيجه به اي��ن نابرابري روزافزون 
منجر شده اند. به س��خن ديگر حرف ما اين است 
ك��ه پي آمدهاي ناگ��وار جهاني ك��ردن و تغييرات 
تكنولوژي��ك مهارت طلب در فق��دان اتحاديه هاي 
كارگري قدرتمند و تاثيرگذار تش��ديد شده است. 
همانط��ور كه پيش تر اش��اره كرديم اي��ن انتقال 
ق��درت از دهه ه��اي ١970و ١980 آغاز ش��د و 
متاس��فانه هنوز ادامه دارد. اگ��ر روايت ما از اين 
تحوالت درس��ت باش��د در آن ص��ورت، چگونگي 
برون رف��ت از اين وضعي��ت ناهنج��ار كنوني هم 
تاحدودي روش��ن مي شود. بدون احياي نهادهايي 
كه در سه دهه پس از جنگ جهاني دوم داشتيم، 
و بدون مداخله گسترده دولت براي تغيير شماري 
از تغييرات مخرب اين 40 سال گذشته نمي توان 

با نابرابري روزافزون بطور موثري مقابله كرد. 

اقتصاد سياسي نابرابري

 راه اندازي تلگرام كودكان
تا فروردين ۹۷

عضو هيات عامل سازمان فناوري اطالعات با اشاره به 
سازوكارهاي عملياتي اپراتورهاي اينترنت كودكان گفت: 
به دنبال اين هستيم تا در فروردين  سال آينده )١397( 
تلگرام ك��ودكان را هم راه اندازي كنيم. فضاي مجازي به 
لحاظ ذاتي سبب ايجاد عدالتي نسبي در پيكره خود شده 
اس��ت؛ به اين معني كه ديگر تفاوتي نمي كند كه شما از 
چه طبقه يا صنفي باشيد بلكه به صرف داشتن يك اكانت 
حق اظهارنظر داريد، همانطور كه ديگران هم اين امكان را 
دارند؛ با اين حال حضور كودكان در اين فضا به دليل عدم 
بلوغ ذهني و ش��خصيتي كافي، بهتر است كنترل شده 
باشد يا از مجرايي مستقل براي ورود به اين فضا استفاده 
كنند تا ضمن اس��تفاده از مزيت هاي آن، از آسيب هايش 
دور بمانن��د. اين طرحي اس��ت كه البته ظاه��را وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات در انجام آن برنامه هايي دارد. 
خسرو سلجوقي - عضو هيات عامل سازمان فناوري 
اطالعات - در گفت وگو با ايسنا، در توضيح اينكه تاكنون 
چه اقداماتي در راس��تاي تحقق اينترنت كودكان صورت 
گرفته اس��ت، گفت: پيش  از اين طي ابالغي كه از سوي 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات به پژوهشگاه اين وزارت 
شد، قرار شد سند توس��عه خدمات فضاي مجازي براي 
كودكان ايجاد شود. براي تدوين اين سند دو اليه كه در 
اليه اول كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي 
فرهنگ و ارشاد اسالمي، آموزش وپرورش، كشور، نيروي 
انتظامي و نماينده ش��وراي عالي فضاي مجازي و وزارت 
ارتباطات و همچنين در اليه دوم كه كارگروه كارشناسي 
متشكل از نمايندگان وزارتخانه ها و بخش خصوصي براي 

تدوين سند اقدام كرد. 
وي با اش��اره به برعهده گرفتن مس��ووليت اجراي 
س��ند اينترنت ك��ودكان، اظه��ار كرد: ف��ارغ از وجود 
اين س��ند، در بخش خصوص��ي تالش هايي براي ارائه 
خدم��ات در حيط��ه كودكان انجام ش��ده ب��ود، مانند 
س��يم كارت كودك يا ديگر اقداماتي كه در اين حيطه 
انج��ام داده اند و ما مي خواهي��م به گونه يي برنامه ريزي 

كنيم تا همه اين فعاليت ها را همسو كنيم. 
عضو هيات عامل س��ازمان فناوري اطالعات با اشاره 
به تفاوت اپراتورهاي دانش آموزي و كودكان، اظهار كرد: 
تمركز اپراتور دانش آموزي روي خدماتي اس��ت كه براي 
دانش آموزان طراحي ش��ده، مانند كتاب هاي درس��ي يا 
آزمون هاي مرتبط با آنها و از پايه اول تا دوازدهم سال هاي 
تحصيلي را دربرمي گيرد. درحالي كه اپراتور كودك قبل 
از اين ١2 س��ال را پوش��ش مي ده��د و خانواده ها را هم 
مشمول مي شود، بطوري كه مي توان گفت اپراتور كودكان 

فراتر از اپراتور دانش آموزي فعاليت مي كند. 
وي با اشاره به عملياتي شدن تلگرام كودكان در آينده 
نزدي��ك بيان كرد: اين س��امانه درواقع در بس��تر تلگرام 
پياده س��ازي خواهد ش��د. بخش��ي از تلگرام كه مناسب 
كودكان است جداسازي مي شود و در اختيار اين قشر قرار 
مي گيرد. كودكان به همه ويژگي هاي منحصربه فرد تلگرام 
دسترسي دارند منتهي در مس��يري كه براي او طراحي 
شده است. طريقه كاركرد خاص اين اپراتورهاي اينترنت 
كودكان به اين ش��كل است كه در س��يم كارت هاي اين 
اپراتورها يك اپليكيشني وجود دارد كه كودك با استفاده 

از آن مي تواند به فضاي مناسبي براي خود وارد شود. 
مج��ري س��ند حمايت��ي و برنام��ه اق��دام توس��عه 
خدم��ات فضاي مجازي كودك و نوج��وان با بيان اينكه 
س��يم كارت هاي اينترنت كودكان همانند يك كتابخانه 
مجازي عمل مي كنند، گفت: در اين اپليكيش��ن تنوعي 
از كتاب ه��ا وج��ود دارد ك��ه به ص��ورت اختصاص��ي و 
مناسب سازي شده طراحي شده است. ما بايد به سمتي 
برويم كه اين س��يم كارت ها براي هر ك��ودك به صورت 

خاص مناسب سازي شده باشد. 
س��لجوقي با بيان اينكه ما همانط��ور كه رژيم غذايي 
ب��راي افراد مختلف داريم، باي��د رژيم هاي اطالعاتي هم 
داشته باش��يم، اظهار كرد: اگر كسي خودش بالغ باشد، 
مي تواند اين رژيم را براي خود رعايت كند و اگر نباش��د 
باي��د به يك متخصص در اين حوزه مراجعه كند. در اين 
باره همچنين وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان 
اينكه طرح اين وزارتخانه براي راه اندازي اينترنت كودكان 
ب��ه زودي محق��ق مي ش��ود، تاكيد كرده ب��ود كه نقش 
اپراتورهاي مجازي در تمام مراحل اين طرح ديده ش��ده 
اس��ت. محمدجواد آذري جهرمي با اشاره به طرح وزارت 
ارتباط��ات درباره اجرايي كردن ط��رح اينترنت كودكان 
گفته بود: طرح ما در اين باره تهيه و نهايي شده است. اين 
طرح در حال حاضر در مرحله يي  است كه ما مجري اين 
طرح را منصوب كنيم. او پيش از اين نيز درباره برنامه هاي 
صورت گرفته در راستاي منشور حقوق شهروندي در اين 
وزارتخانه، حمايت از توسعه سرويس هاي بومي و توجه به 
توسعه سواد رسانه را از اقدامات موثر در اين حوزه دانسته 
و تاكي��د كرده بود: طرح اينترن��ت كودكان براي كاهش 
آفت هاي فضاي مجازي و همچنين نرم افزار موبايل محور 
دولت همراه از برنامه هايي اس��ت كه در آينده در دستور 
كار اي��ن وزارتخانه ق��رار دارد. در اين راس��تا، گروهي از 
حقوقدانان و صاحب نظران مامور شده اند تا اقدامات الزم 
به اين كس��ب و كارها را فراهم كنن��د. وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات 28 بهمن ماه ١396 طي حكمي، خسرو 
سلجوقي را به عنوان »مجري سند حمايتي و برنامه اقدام 
توسعه خدمات فضاي مجازي كودك و نوجوان منصوب 

كرد.«

 واكنش به شايعه 
فيلترينگ تلگرام

رييس كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس گفت: با توج��ه به مجموعه توانمندي هاي ملي، 
سياس��ت ملي و بازي هايي كه تلگرام در طول سال هاي 
گذش��ته در عرصه امني��ت داخلي م��ا و ديگر عرصه ها 
داش��ته و نقش آفريني ك��رده تصميم گيري مي كنيم. به 
گ��زارش خبرنگار ايلنا، عالءالدين بروجردي در حاش��يه 
نشس��ت غيرعلني ديروز مجلس ش��وراي اسالمي كه به 
ارائه گزارش دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي اختصاص 
داش��ت با حضور در جمع خبرنگاران درباره برخي اخبار 
مربوطب��ه فيلترينگ تلگ��رام گفت: ما در ه��ر صورت با 
توج��ه به مجموعه توانمندي هاي ملي، سياس��ت ملي و 
بازي هايي كه تلگرام در طول سال هاي گذشته در عرصه 
امنيت داخلي ما و ديگر عرصه ها داش��ته و نقش آفريني 
ك��رده تصميم گيري مي كنيم. وي افزود: فكر مي كنم راه 
منطقي اين اس��ت كه در اين عرصه از ظرفيت هاي ملي 
كشورمان استفاده كنيم. رييس كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد 
زيرس��اخت هاي الزم در اين خصوص به سرعت در حال 
آمده شدن است و فكر مي كنم راه منطقي اين است كه 

در اين زمينه از ظرفيت هاي ملي استفاده كنيم. 

اخبار
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 اقتصاد ايران، تحت تاثير 

چه شوك هايي بوده است؟
اقتصادهاي جديد، اغلب تغييرات قابل مالحظه كوتاه مدتي 
در توليد و اش��تغال كل را تجرب��ه كرده اند. در همين رابطه 
محققان دانش��گاهي در كشور ما پژوهش��ي را انجام داده اند 
كه در آن آثار ش��وك هاي واقعي وارد شده به اقتصاد ايران و 

بخش هاي اصلي آن مورد ارزيابي واقع شده اند. 
به گ��زارش ايس��نا، درك و شناس��ايي داليل چنين 
نوساناتي يكي از اهداف اصلي اقتصاد كالن است. بررسي 
اين نوس��ان ها نخس��تين بار تحت عنوان »ادوار تجاري« 
توس��ط محققان آغاز ش��د. آنها اي��ن پدي��ده را با دنبال 
ك��ردن تغييرات تكراري بس��ياري از متغيره��اي اقتصاد 
به طور همزمان تعريف مي كنند. اين ادوار با انبس��اط ها و 
انقباض هايي همراه هس��تند كه از يك تا دو و دوازده سال 

تغيير مي كنند و قابل تقسيم به ادوار كوتاه تري نيستند. 
اينكه چه شوك هايي باعث ايجاد ادوار تجاري مي شوند، 
يك��ي از مهم ترين پرس��ش هاي اقتصاد كالن اس��ت. در 
 ،RBC ًچارچوب الگوهاي ادوار تجاري واقعي يا اصطالحا
نوسان هاي توليد به وسيله انواع »سازوكارهاي محرك« و 
انواع »س��ازوكارهاي انتشار« به وجود مي آيند. محرك ها، 
نوسان هايي را در توليد كل و اشتغال ايجاد مي كنند و انواع 

سازوكار انتشار نيز، اثر محرك اوليه را تداوم مي بخشند. 
محقق��ان معتقدن��د مهم تري��ن »محرك ها« ش��امل 
تغيي��رات در ش��رايط فيزيك��ي، تغيي��رات قابل توجه در 
قيمت هاي انرژي، تغييرات قوانين دولتي، تغييرات شرايط 
تجاري، جنگ و تحوالت سياسي، مخارج دولتي و تغييرات 
در تكنولوژي هس��تند. انواع س��ازوكارهاي »انتشار« نيز 
شامل اثر هموارس��ازي مصرف، جانشيني بين زماني كار 

و وقفه در فرايند سرمايه گذاري هستند. 
محققان دانشگاه بوعلي سيناي همدان در رابطه با اين 
مفاهيم پژوهش��ي را انجام داده ان��د كه هدف اصلي از آن، 
برآورد اثرات ش��وك هاي واقعي اقتصاد ايران و بخش هاي 
اصلي آن، بررسي آنها و محاسبه نوسان هاي توليد ناشي از 

اين شوك ها اعالم شده است. 
در اين مطالعه پژوهش��ي، داده ها و س��ري هاي زماني 
مربوط به درآمد ناخالص داخلي و ارزش افزوده بخش هاي 
اصل��ي اقتصاد به قيم��ت بازار، از حس��اب هاي ملي ايران 
موج��ود در بخش آم��ار و داده بانك مرك��زي جمهوري 

اسالمي ايران مورد استفاده قرار گرفته اند. 
نتايج به دست آمده از اين تحقيق، بيانگر قدرت باالي 
ادوار در ايران اس��ت. باالترين پايداري ش��وك هاي واقعي 
مربوط به بخش هاي نفت و كش��اورزي است و پايين ترين 
شوك ها نيز مربوط به بخش هاي صنعت و معدن و خدمات 
است. نادر مهرگان اس��تاد اقتصاد دانشگاه بوعلي سيناي 
هم��دان و همكارانش در اين ب��اره مي گويند: »نتايج اين 
پژوهش نشان مي دهد كه در بخش هاي نفت و كشاورزي، 
كشش توليد نسبت به نيروي كار و تكنولوژي بسيار باالتر 
از كشش توليد نسبت به س��رمايه است و بنابراين بهبود 
كيفيت نيروي كار، تالش براي توسعه و ورود فناوري هاي 
جديد و انواع ش��وك هاي بخش عرض��ه مي توانند اثرات 
بسيار بيشتري بر توليد اين بخش ها به جاي بگذارند. بطور 
خالصه نوس��ان در ادوار تجاري به تمامي اقتصاد س��رايت 
مي كنند، ام��ا به طور نابرابر بين اجزا و بخش هاي مختلف 
توزيع مي ش��وند.« اي��ن محققان مي افزايند: »با بررس��ي 
خواص آماري ش��وك هاي اقتصاد به نظر مي رس��د بخش 
نفت بيش��ترين سهم را در ايجاد نوسان ها در اقتصاد ايران 
داشته است. اما نوسان هاي بخش كشاورزي متاثر از عوامل 

ديگري غير از شوك هاي نفتي بوده است.«
در اين پژوهش همچنين آثار ش��وك هاي واقعي براي 
كل اقتصاد، بخش كش��اورزي و نفت استخراج شدند و بر 
اساس نتايج، يك حالت تناوبي با نوسان هاي موازي و بادوام 
در شوك ها مشاهده مي شود. درمجموع اثرات منفي شدت 
بيش��تري از خود نش��ان داده اند و اثرات مثبت ضعيف تر 
بوده اند. اما در بخش كشاورزي اثرات مثبت شديدتر بوده 
و بنابراين به نظر مي رس��د بخش نفت بيش��ترين سهم و 
بخش كش��اورزي كمترين سهم را در نوسان هاي اشتغال 
كل داش��ته باش��ند. به گفته دكتر مهرگان و همكارانش، 
»اقتصاد ايران در بازه زماني 56 س��اله اين پژوهش، 5 دور 
تجاري واقعي را تجربه كرده است. بطور خاص مي توان به 
دور تجاري مثبت 1356-1353 احتماالً ناش��ي از قيمت 
نف��ت، دور تجاري منفي و پاي��دار 1373-1357 احتماالً 
ناش��ي از عواملي مانند انقالب، جنگ، تحريم هاي نفتي و 
خشك سالي و دور تجاري مثبت، ضعيف و پايدار 1393-

1374 احتماالً ناشي از بازسازي زيرساخت ها پس از جنگ 
و توسعه اقتصادي سياسي كشور اشاره كرد. عالوه بر اين 
بخش نفت با 7 دور تجاري بيش��ترين و بخش كشاورزي 
ب��ا 3 دور تجاري كمتري��ن تعداد ادوار تج��اري را تجربه 
كرده اند.« بنا بر اظهار اين محققان، »نتايج همچنين نشان 
داد كه نوسان هاي توليد ناشي از يك درصد شوك واقعي، 
در صورت نبود ش��وك هاي جديد، از يك فرايند كوهاني 
ش��كل پيروي مي كند. بطوري ك��ه در ابتدا افزايش و پس 
از رس��يدن به يك حداكثر با يك س��ير نزولي در مس��ير 

بلندمدت و پايدار خود قرار مي گيرند.«

ممنوعيت دريافت ضمانتنامه 
بانكي از واردات خودرو

گمرك جمهوري اس��المي ايران در بخشنامه يي ورود 
كاالي مشابه توليد داخل با تسهيالت ضمانتنامه يي گمرك 
را حذف كرد. به گزارش گمرك جمهوري ايران در راستاي 
حمايت از توليد و بهبود فضاي كسب و كار بخشنامه نحوه 
دريافت ضمانتنامه بانكي در س��ال 1397 را ابالغ كرد كه 
بر اين اساس ورود كاالي مشابه توليد داخل از تسهيالت 
دريافت ضمانتنامه يي حذف و دريافت ضمانتنامه بانكي از 

واردات خودرو از ابتداي سال 1397 ممنوع شده است. 
بر اس��اس  اين بخشنامه، با توجه به بند )ت( ماده 38 
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و به استناد ماده 6 قانون 
امور گمركي  و براي تس��هيل و تسريع در ترخيص كاالها 
و جب��ران كمبود نقدينگ��ي بخش توليد اج��ازه دريافت 
حق��وق قانوني برخي از كاالها بنا به درخواس��ت صاحب 
كاال، اظهاركنن��ده يا نماينده قانون��ي با ضمانتنامه بانكي 
معتب��ر مطابق با فرم مورد قبول گمرك را داد. براس��اس 
اين بخش��نامه، يكي از ش��رايط اجازه دريافت ضمانتنامه 
بانكي براي م��واد اوليه واحدهاي توليدي، ماش��ين آالت 
خط توليد، قطعات منفصله س��ي كي دي، قطعات يدكي 
مورد نياز كارخانجات توليدي، ش��ركت هاي دانش بنيان، 
فعاالن مجاز اقتصادي، انواع دارو، لوازم و تجهيزات پزشكي، 
آزمايشگاهي، بيمارستاني، توانبخشي، تجهيزات كارگاهي، 
معدني و همچنين براي كاالهاي اساس��ي )شامل گندم، 
برنج، ش��كر، جو، كنجال��ه، ذرت دامي، روغ��ن و كره( با 

سررسيد حداكثر 15 بهمن 97 تعيين شده است.

گزارش

خبر

دو تصوير متفاوت از سال96
ادامه از صفحه3

جديدتري��ن اع��الن مركز آمار اي��ران از نرخ 
بيكاري حاك��ي از افزاي��ش 0.2 واحد درصدي 
بيكاري در پاييز امسال نسبت به تابستان است 
كه ن��رخ مش��اركت اقتصادي ه��م 0.9 درصد 

كاهش داشته است.
اين مس��اله حاوي ن��كات حائ��ز اهميتي از 
وضعيت اش��تغال در كشور اس��ت. پيش از اين 
يك��ي از توجيهاتي كه از زب��ان رييس جمهوري 
در رابط��ه با افزايش آمار بيكاري عنوان ش��ده، 
اين بود ك��ه تع��داد مراجعه كنندگان ب��ه بازار 
كار افزاي��ش يافته اس��ت. روحاني در اين رابطه 
گفته بود كه عملكرد ما در رابطه با اش��تغالزايي 
خوب بوده و اين مس��اله را از افزايش مشاركت 
اقتصادي مي توان ديد. اما باال رفتن نرخ بيكاري 
توام با باال رفتن نرخ مشاركت اقتصادي بوده كه 
نش��ان از افزايش تعداد افرادي است كه جوياي 

كار هستند. 
در همين زمينه مس��عود نيل��ي اقتصاددان و 
مش��اور اقتصادي روحاني هم گفته بود كه ايران 
در پيك جمعيتي خود قرار دارد و او هم بحران 
بيكاري را به پيك جمعيتي و افزايش متقاضيان 
كار نس��بت داده ب��ود. ام��ا اين ب��ار آماره��اي 
منتشرش��ده از س��وي مركز آمار ايران در رابطه 
با نرخ بيكاري رابطه معكوس ميان دو ش��اخص 
بيكاري و نرخ مش��اركت اقتصادي را شكست و 
در حالي نرخ بيكاري 0.2 واحد درصد نسبت به 
تابس��تان افزايش يافت و در رقم 11.9 درصدي 
ايستاد كه مش��اركت اقتصادي هم با 0.9 واحد 
درصد كاه��ش به 40.1 درصد رس��يد. هرچند 
براي بررسي بهتر ش��اخص بيكاري و مشاركت 
اقتص��ادي، بايد تغييرات فصلي بازار اش��تغال را 
هم در نظر گرفت اما با توجه به وعده هاي پياپي 
دولت دوازدهم در زمينه بهبود وضعيت اشتغال 
انتظ��ار آن مي رفت كه روند رو به بهبود در بازار 
اشتغال ايران مشهود باش��د اما آمارها حاكي از 
آن است كه بحران بيكاري در حال تشديد است 
و حتي نشانه هايي هم از بهبود وضعيت بازار كار 

ايران مشاهده نمي شود. 
بر اس��اس گزارش اخير مرك��ز آمار ايران، در 
پاييز 1396، مع��ادل 40.1 درصد جمعيت 10 
س��اله و بيش��تر از نظر اقتصادي فعال بوده اند، 
يعني در گروه شاغالن يا بيكاران قرار گرفته اند. 
بررس��ي روند تغييرات نرخ مش��اركت اقتصادي 
كل كش��ور نش��ان مي ده��د كه اين ش��اخص، 
نس��بت به فصل مش��ابه در س��ال قب��ل )پاييز 
1395(، 1.2 درص��د افزايش و نس��بت به فصل 
گذش��ته )تابس��تان1396(، 0.9 درصد كاهش 
داشته اس��ت. همچنين بررس��ي روند تغييرات 
نرخ بيكاري كل كش��ور نش��ان مي دهد كه اين 
شاخص، نس��بت به فصل مش��ابه در سال قبل 
)پايي��ز1395(، 0.4درصد كاهش و نس��بت به 
فص��ل گذش��ته )تابس��تان 1396( 0.2درص��د 

افزايش داشته است. 
در پايي��ز 1396، 40.1 درص��د جمعيت 10 
س��اله و بيش��تر از نظر اقتصادي فعال بوده اند، 
يعني در گروه شاغالن يا بيكاران قرار گرفته اند. 
بررس��ي روند تغييرات نرخ مش��اركت اقتصادي 
كل كشور نشان مي دهد كه اين شاخص، نسبت 
به فصل مش��ابه در س��ال قبل )پايي��ز 1395(، 
1.2درص��د افزايش و نس��بت به فصل گذش��ته 
)تابستان1396(، 0.9درصد كاهش داشته است. 
نرخ بيكاري جوانان 29- 15 ساله نيز حاكي 
از آن اس��ت كه 25.0 درص��د از جمعيت فعال 
29- 15 س��اله بيكار بوده اند. اين ش��اخص در 
بي��ن زنان نس��بت به مردان و در نقاط ش��هري 
نس��بت به نقاط روس��تايي بيش��تر بوده است. 
بررس��ي روند تغيي���رات نرخ بي��كاري جوانان 
29-15 س��اله نش��ان مي دهد كه اين شاخص 
نيز نس��بت به فصل مشابه در سال گذشته 1.4 
درصد كاهش و نس��بت به فصل قبل 0.6درصد 
افزايش پيدا كرده اس��ت. بررسي سهم اشتغال 
ناقص نش��ان مي دهد كه در پاييز 1396، 10.8 
درصد جمعيت شاغل، به داليل اقتصادي )فصل 
غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت 
بيش��تر و…( كم تر از 44 س��اعت در هفته كار 
كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده اند. اين 
در حالي اس��ت كه 37.1 درصد از شاغلين 15 
س��اله و بيشتر، 49 ساعت و بيشتر در هفته كار 
كرده اند. در اين ميان كارشناسان نهادگرا مانند 
مرتضي افقه بر ارزش انگاري ش��غل و ابطال نگاه 
مطلق گرايي به مس��اله توليد تاكيد مي كنند. به 
گفته افقه، توزيع درآمد از دو روش ممكن است 
كه ش��امل دريافت مالي��ات از ثروتمندان به كم 
درآمدها و همچنين ايجاد اش��تغال است. روش 
دوم روش منطق��ي و آبرومندان��ه اس��ت. اگر به 
كس��ي كه قادر به كار اس��ت، كمك كنيم شان 
و ش��خصيت او را از بين برده ايم. ايجاد اشتغال 
بهترين راه توزيع درآمد اس��ت اما اين هم شرط 
الزم اس��ت و به اين معني نيس��ت كه هر كس 

شاغل است، فقير نيست. 
نكته مهم ديگ��ري كه افقه در اظهارات خود 
به آن اشاره كرد، در نظر گرفتن الزامات بومي و 
منطقه يي در ايجاد اش��تغال بود. افقه بطور كلي 
بر اين باور است كه سياست هاي توليد و اشتغال 
نمي توانند ملي باش��ند و مي گوي��د نمي توانيم 
سياس��ت هاي مربوط به استان يزد را در استاني 
مانند خوزس��تان دنبال كنيم. افق��ه بر اين باور 
اس��ت كه براي حل مشكل اشتغال بايد به شغل 
همچون ي��ك ارزش نگاه كنيم و بايد در جامعه 

ديكتاتوري توليد ايجاد كرد. 

 تورم به 9.9درصد رسيد
ش��وك ارزي در نيمه دوم س��ال اثر خود را 
بر ش��يب افزاي��ش قيمت ها نيز گذاش��ت. نرخ 
ت��ورم ك��ه در دو س��ال اخير به زي��ر 10درصد 
رس��يده بود، روند كاهش��ي آن متوقف ش��ده و 
از همين رو كارشناس��ان پيش بيني مي كنند در 
س��ال 97 تورم بار ديگر دو رقمي خواهد ش��د. 

اگرچه س��ازمان برنامه و بودجه نرخ تورم س��ال 
97 را 9.1درصد پيش بيني كرده است اما مراكز 
پژوهش��ي و تحقيقي رقمي بين 11 تا 15درصد 
را پيش بيني كرده اند. مركز پژوهش هاي مجلس 
ني��ز ن��رخ ت��ورم در س��ال 97 را 11.5درص��د 
پيش بين��ي ك��رده اس��ت. همچني��ن بررس��ي 
آمارهاي ماهانه ارائه ش��ده از س��وي مركز آمار 
ايران نش��ان مي دهد نرخ تورم در ماه هاي سال 
جاري افزايشي اندك را در هر ماه نسبت به ماه 

پيش از آن تجربه كرده است. 
بر اين اساس در اين دوره نرخ تورم روستايي 
باالتر از نرخ تورم ش��هري ايس��تاده كه مي تواند 
نكت��ه قابل تامل و مهمي براي سياس��ت گذاران 

اقتصادي تلقي شود. 
در اين شرايط به نظر مي رسد اتخاذ تدابيري 
ب��راي كاهش فش��ار تورم��ي ب��ه جمعيتي كه 
برخوردار نيس��تند، در س��اليان آتي هدفگذاري 
ش��ود. در ش��رايط كنوني نرخ تورم ش��هري در 
كش��ور از 6.8 درص��د در فروردين م��اه به 8.2 
درصد در پايان بهمن افزايش يافته در حالي كه 
نرخ تورم روس��تايي از 7.7 درصد در نخس��تين 
ماه س��ال به 9.1 درصد در يازدهمين ماه سال 

رسيده است. 
پيش از اين وقتي سياس��ت كنترل نرخ تورم 
در دستور كار قرار گرفت، برخي با رسيدن نرخ 
تورم به رقم 15 درصد رس��يدن تورم به پوسته 
س��خت را اعالم كرده و كاهش بيش از اين نرخ 
تورم را مس��تلزم اتخاذ سياس��ت هاي اصالحي 
و تا ح��دي غير ممكن دانس��تند. اين اتفاق در 
حال��ي رخ داد ك��ه دولت يازدهم توانس��ت ضد 
تورمي ترين دولت در س��ال هاي اخير نام گيرد. 
نرخ تورم در ايران، براي ش��اخص هاي مختلفي 
محاس��به مي ش��ود ك��ه 4 ت��ا از مهم ترين هاي 
آن عبارتند از ش��اخص به��اي كاالها و خدمات 
مصرفي، ش��اخص قيمت توليد كننده، ش��اخص 
قيم��ت كااله��اي صادرات��ي و ش��اخص قيمت 
عمده  فروش��ي. با اين حال آنچ��ه كه به عنوان 
»تورم« در هر كش��ور ش��ناخته مي شود همان 
مي��زان افزايش قيمت در ش��اخص بهاي كاالها 

و خدمات مصرفي است. 

 عملكرد كمتر از انتظار بخش صنعت
اقتص��اد اي��ران در س��ال 95 رش��دي 12. 
5درص��دي را تجرب��ه ك��رد اما اين رش��د باال و 
بي س��ابقه امسال تداوم نداشت و طبق داده هاي 
مركز آمار در 9ماهه امس��ال اقتصاد ايران رشد 
4.4درص��دي داش��ت. بان��ك مرك��زي نيز روز 
گذش��ته رش��د 9 ماهه را با نف��ت 3.4 درصد و 

بدون احتساب نفت 4.1 درصد اعالم كرد. 
مركز آمار نيز رشد 9 ماهه سال جاري اقتصاد 
را با احتساب نفت 4.4 درصد و بدون نفت 4.7 
درص��د اعالم كرد. گ��زارش مذكور حاكي از آن 
اس��ت كه در 9 ماهه نخس��ت سال جاري رشته 
فعاليت هاي گروه كشاورزي1، گروه صنعت 3.1 
و گروه خدمات 7 درصد نس��بت به دوره مشابه 
سال قبل، رشد داشته است. مركز پژوهش هاي 
مجلس نيز در جديدترين برآورد خود رشد سال 
96 را 4.4 درص��د اعالم كرده ك��ه دقيقا با رقم 
9 ماهه مرك��ز آمار تطاب��ق دارد. البته در ارقام 
مرب��وط به بخش ه��ا و زيربخش ه��اي توليدي 
كش��ور آماره��اي اي��ن دو نه��اد اختالف هايي 
وج��ود دارد كه بيش��تر در بخش كش��اورزي و 
خدم��ات رخ مي نمايد. نهاد پژوهش��ي مجلس 
رشد ارزش افزوده بخش هاي كشاورزي در سال 
1396 را ح��دود 3.8 درص��د، نفت 3.1 درصد، 
صنع��ت 4.1 درصد، س��اختمان 2.6- درصد و 
خدمات 5.3 درصد برآورد كرده است. نتايج اين 
گزارش حاكي از آن است كه در 9 ماهه نخست 
سال جاري رش��ته فعاليت هاي گروه كشاورزي 
1، گ��روه صنعت 3.1 و گ��روه خدمات 7 درصد 
نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل، رشد داشته 
اس��ت. برمبناي اين گ��زارش محصول ناخالص 
داخل��ي به قيمت ثابت س��ال 1390 در 9 ماهه 
نخس��ت س��ال جاري به رقم 560 هزار و 305 
ميليارد تومان رس��يده كه اي��ن رقم بدون نفت 
436 هزار و 366 ميليارد تومان محاس��به شده 
اس��ت. رقم مذكور در مدت مش��ابه سال قبل با 
نف��ت 536 هزار و 637 ميلي��ارد تومان و بدون 
نفت 416 ه��زار و 761 ميليارد تومان بوده كه 
نش��ان از رش��د 4.4 درصدي محصول ناخالص 
داخلي با نف��ت و 4.7درصدي محصول ناخالص 
داخل��ي ب��دون نفت در 9 ماهه نخس��ت س��ال 

1396 دارد. 
در اي��ن زمينه ب��رآورد مرك��ز پژوهش ها از 
رش��د اقتصادي س��ال 1396 حدود 4.4 درصد 
است. صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در 
آخرين گزارش هاي خود رش��د اقتصادي كشور 
را در س��ال 2017 ب��ه ترتي��ب 2.4و 4 درصد 

پيش بيني كرده اند. 
ب��ازوي پژوهش��ي مجلس ب��ا در نظر گرفتن 
دس��ترس  در  اطالع��ات  و  آم��ار  جديدتري��ن 
يعني ب��رآورد وزارت جهاد كش��اورزي از توليد 
محصوالت كشاورزي، برآورد هزينه هاي عمراني 
و جاري دولت تا انتهاي سال 96، تحوالت مورد 
انتظ��ار از توليد و صادرات نفت تا انتهاي س��ال 
ج��اري و برآوردهاي ش��ركت ها و تش��كل هاي 
مرتبط با صنايع مختلف ش��امل خودروس��ازي، 
محص��والت پتروش��يمي و... راج��ع ب��ه ميزان 
توليدات محصوالت شان در انتهاي سال 1396، 
رشد ارزش افزوده بخش هاي كشاورزي در سال 
1396 ح��دود 3.8 درص��د، نف��ت 3.1 درصد، 
صنع��ت 4.1 درصد، س��اختمان 2.6- درصد و 

خدمات 5.3 درصد برآورد كرده است. 
برخ��الف ج��داول مرك��ز آم��ار ك��ه نفت، 
س��اختمان و صنايع را در يك مقوله كلي به نام 
صنعت اعالم مي كند، مركز پژوهش ها آنها را به 
صورت جداگانه محاس��به مي كند. همانطور كه 
مشخص است برآورد ساالنه مركز پژوهش ها در 
بخش كش��اورزي تفاوت 2.8 درصدي با آمار 9 

ماهه مركز آمار دارد؛ نهاد آماري كش��ور رش��د 
اين بخ��ش را يك درصد و مركز پژوهش ها 3.8 
درصد درنظر گرفته است. بخش كشاورزي بايد 
در 3ماهه زمس��تان رش��د قابل توجهي داشته 
باشد كه به برآورد ساالنه مركز پژوهش ها برسد 
كه با توجه به عمده برداش��ت كش��اورزي ايران 
در فص��ول تابس��تان و پاييز اي��ن موضوع بعيد 
به نظر مي رس��د. بالعكس در بخش كش��اورزي 
برآورد س��االنه مركز پژوهش هاي مجلس كمتر 
از رش��د 9 ماهه مركز آمار اس��ت كه به ترتيب 
5.3 و 7 درصد در نظر گرفته ش��ده است. مركز 
پژوهش ه��اي مجلس علت تعديل رش��د بخش 
خدمات را كاهش در دو زيرمجموعه اين بخش 
يعني خدمات عمومي و واسطه گري مالي اعالم 
كرده است. براساس همين عامل است كه برآورد 
جديد مركز پژوهش ها از رش��د سال 96 نسبت 
به برآورد قبلي اندكي كاهش يافته است. برآورد 
مركز پژوهش ها از رشد اقتصادي سال 1396 در 
حدود 4.4 درصد و برآورد قبلي اين نهاد حدود 
4.6 درصد بود. كارشناس��ان اين نهاد پژوهشي 
در گ��زارش خ��ود عمده تري��ن دلي��ل تعدي��ل 
اي��ن نرخ را ب��ه عملكرد كمت��ر از انتظار بخش 
صنعت در فصل س��وم به  خصوص در بخش هاي 
خودروس��ازي و پتروشيمي و همانطور كه اشاره 
شد تعديل رش��د بخش هاي خدمات عمومي و 

واسطه گري مالي بوده مرتبط دانسته اند. 

 تعليق مجدد ايران از ليست سياه
امس��ال گ��روه ويژه اق��دام مالي موس��وم به 
 FATF )Financial Action Task
Force( ب��ه عن��وان يك س��ازمان ف��را دولتي 
بين المللي و پراهميت براي اقتصاد كش��ورها، به 

تعليق مجدد ايران از ليست سياه راي داد. 
نخس��تين بار در خرداد ماه سال 95 بود كه 
»اف ا تي اف« از تعهدات ايران براي رسيدگي به 
نواقص قوانين خود در مورد مبارزه با پول شويي 
و حمايت از تروريسم و پذيرش كمك هاي فني 
در اجراي طرح عملياتي خود، استقبال كرد و با 
توجه به پاي بندي ايران به اين تعهدات تصميم 
گرفت ايران از فهرست سياه خود را معلق كند. 
اين نهاد بين المللي ب��ه دنبال اجراي قوانين 
مربوط به شفاف س��ازي نظام پولي و اقتصادي، 
اقدام��ات تنبيه��ي عليه ايران را ب��ه مدت يك 
س��ال متوقف كرد و با توج��ه به پايبندي تهران 
به تعهدات خود، همچن��ان اين محدوديت ها را 
تا اس��فند امس��ال معلق نگه خواهد داشت. در 
ابتداي اس��فند م��اه مصادف با آخرين جلس��ه 
گروه اقدام مش��ترك، فرصت ايران مجددا براي 
اصالحات مورد درخواست اين نهاد براي سه ماه 

تمديد شد. 
بر اس��اس گزارش »اف ا تي اف« ايران از ماه 
نوامبر 2017 يك رژيم اعالم اطالعات جريانات 
نق��دي را معرفي و پيش نويس قان��ون مبارزه با 
پول ش��ويي و حمايت مالي از تروريسم را آماده 
كرده اس��ت، اما با اين حال هنوز بيش��تر موارد 
مورد انتظار از اين كش��ور بط��ور كامل برآورده 
نشده اس��ت. با توجه به اينكه ايران پيش نويس 
قان��ون مبارزه با جرايم ف��وق را در مجلس تهيه 
كرده اس��ت، اف ا ت��ي اف تصميم گرفت تعليق 
ايران از فهرست سياه را تمديد كند. گفته شده 
اي��ران تا زماني كه اقدامات الزم را تكميل نكند 
در بياني��ه عمومي باقي خواهد ماند و اف اي تي 
اف از اعضاء و قضات خود مي خواهد به موسسات 

مالي ايراني مشورت هاي الزم داده شود. 

رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليت اقتصادي )منبع: بانك مركزي(
9 ماهه 1396 فصل سوم 1396 فصل دوم 1396 فصل اول 1396 فعاليت اقتصادي

4.1 4.1 4.2 3.9 گروه كشاورزي
1.3 -7.3 5.7 5.9 گروه نفت
4.6 4.2 5.3 4.2 گروه صنايع و معادن
3.7 3.1 4.1 3.9 گروه خدمات
3.4 1.0 4.8 4.5 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
4.1 3.6 4.5 4.1 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه )بدون نفت(

عملكرد شاخص هاي مالي دولت در 10 ماهه سال 1396
10 ماهه سال 101396 ماهه سال 13951395- 13911392- 1388عملكرد شاخص ها )درصد(

54667268نسبت درآمدهاي غيرنفتي به كل منابع عمومي
45453542نسبت تملك دارايي هاي سرمايه يي به منابع نفت

44464643نسبت ماليات ها به اعتبارات هزينه يي
645.56نسبت كسري تراز عملياتي به توليد ناخالص داخلي

69656977متوسط تحقق منابع عمومي دولت

درصد 32  

درصد 32  

درصد 36  

1396ماهه  10سهم اجزاي مختلف منابع درآمدي دولت در بودجه  در   
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 مهمانان نوروزي ش�هر اهواز در چه مكان هايي 
اس�كان مي يابن�د؟- اه�واز|  معاون خدمات ش��هري 
ش��هرداري اهواز تمهيدات شهرداري براي اسكان مهمانان 
نوروزي در س��طح شهر را تش��ريح كرد. عليرضا عالي پور با 
بيان اينكه محل نمايش��گاه بين المللي خوزس��تان و پارك 
الله اهواز از س��وي ش��هرداري اهواز جهت اسكان مهمانان 
نوروزي در نظر گرفته ش��ده اس��ت، اظهار ك��رد: ظرفيت 
400چ��ادر در مح��ل نمايش��گاه بين المللي خوزس��تان و 
300چادر در پارك الله براي اسكان مهمانان نوروزي تامين 
شده اس��ت. او با تش��ريح امكانات موجود در محل اسكان 
مهمانان نوروزي افزود: نمايش��گاه بين المللي خوزس��تان 
ب��ه صورت سرپوش��يده و مجهز به س��رويس بهداش��تي، 
فض��اي پاركين��گ، نمازخانه و دس��تگاه عابربانك اس��ت 
 همچنين نيروي انتظامي و پزش��ك عمومي در اين مكان 
حضور دارند. معاون خدمات شهري شهرداري اهواز تصريح 
كرد: معرفي مناطق گردش��گري اهواز و اجراي برنامه هاي 

فرهنگي نيز در نمايشگاه بين المللي انجام مي شود. 
ارتباط�ي 5 ه�زار روس�تاي  بازگش�ايي راه   
چهارمحال و بختياري- ش�هركرد| راه ارتباطي 5 هزار 
روستاي چهارمحال و بختياري با همت راهداران و نيروهاي 
امدادي بازگشايي شد. فرماندار شهرستان كوهرنگ گفت: با 
تالش نيروهاي امدادي و راهداران گردنه چري كه به علت 

بارش برف و كوالك بسته شده بود، بازگشايي شد.
مرتض��ي زمانپور گفت: اين گردنه به دليل بارش برف و 

كوالك از نيمه آذر ماه امسال مسدود شده بود. 
زمانپ��ور افزود: با بازگش��ايي اين گردنه پ��س از ماه ها 
ارتباط هزار خانوار با حدود 5 هزار نفر جمعيت 15روس��تا 
در دهس��تان موگويي با مركز شهرستان كوهرنگ فراهم و 
خدمات رس��اني به 3هزار عشاير كوچ رو از استان خوزستان 
به اين شهرستان مهيا شد. همزمان با مسدود شدن مسير 
ارتباطي اين دهستان ساكنان اين منطقه از مسير بزنويد در 

استان لرستان تردد مي كردند. 
 تسريع كلزاكاران در سمپاشي مزارع- گرگان| 
كارشناسان كش��اورزي به كلزاكاران توصيه كرده اند زودتر 

مزارع خود را سمپاشي كنند. 
 ريي��س اداره پنبه و دانه هاي روغني جهادكش��اورزي 
گلس��تان از كلزاكاران خواس��ت با مش��ورت كارشناس��ان 
كش��اورزي ميزان و نوع مص��رف قارچ كش مورد نياز مزارع 
خود را مش��خص كنند. علي موسي خاني گفت: استفاده از 
200كيلوگرم س��ولفات آمونيوم در هكتار توصيه مي شود. 
او افزود: همچنين اس��تفاده از كود پتاس��ه و ازته ميانگين 
توليد محصول را 20درصد بيشتر مي كند. كشاورزان استان 
گلستان در 61 هزار هكتار از زمين هاي خود كلزا كاشته اند 

و هم اكنون در مرحله گل دهي قرار دارند. 
ص�ادرات 184 ميلي�ون دالر كاال از گلس�تان- 
گرگان| مديركل گمركات گلس��تان گف��ت: 240هزار تن 
كاال به ارزش 184ميليون دالر امسال از گلستان صادر شد. 
حسيني افزود: بيشتر اين كاالها شامل پنير، خوراك دام و 
طيور، پلي اس��تايرن و ميلگرد به مقصد عراق، تركمنستان 
و افغانس��تان صادر شد. او همچنين از افزايش 62 درصدي 
صادرات چمداني از گلس��تان خبر داد و گفت: مسافران از 
مرز اينچه برون هزار و 300تن كاال به تركمنستان بردند كه 

ارزش اين ميزان كاال 4ميليون دالر بود. 
 صادرات بيش از 13 ميليارد دالر كاال از اس�تان 
بوشهر- بوشهر| رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان  بوشهر گفت: در 11ماه امسال 34ميليون و 125هزار 
تن كاال به ارزش 13ميليارد و 388ميليون دالر از بنادر اين 

استان به خارج از كشور صادر شده است. 
سيدحس��ين حس��يني محمدي بيان كرد: اقالم عمده 
كاالهاي صادراتي ش��امل ميعان��ات گازي، گازهاي نفتي، 
الكل ه��اي غيرحلقوي و مش��تقات هالوژن��ه، پليمر اتيلن، 
كودهاي معدني، نفتا، روغن صنعتي، سيمان و كلينكر بوده 
كه به كش��ورهاي چين، جمهوري كره، امارات، هند، ژاپن، 

اندونزي، تايوان و قطر صادر شده است. 
او با اش��اره به رش��د 235درصدي صادرات غيرنفتي از 
استان بوشهر به كشور قطر در 11ماه امسال افزود: درحالي 
كه در س��ال گذش��ته در اين مدت حدود 19ميليون دالر 
كاال به قطر صادر ش��ده بود اين ميزان امس��ال به بيش از 
65 ميليون دالر افزايش يافته است. رييس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان  بوشهر با بيان اينكه از ابتداي امسال 
تا پايان بهمن بيش از يك ميليون تن كاال از طريق گمركات 
استان بوشهر وارد كشور شده است، تصريح كرد: اين كاالها 
ش��امل موز، ل��وازم يدكي خودرو، الس��تيك، برنج، چاي و 

اسباب بازي به ارزش 2.1ميليارد دالر بوده است. 
 آغ�از برداش�ت گل بيد مش�ك در كاش�ان- 
كاش�ان| برداش��ت گل بيد مش��ك از 70هكت��ار باغ هاي 
شهرستان كاشان آغاز شد. مدير جهاد كشاورزي شهرستان 
كاشان گفت: بيش از    800 تن گل بيدمشك برداشت و در 
بيش از هزار كارگاه گالبگيري سنتي و 20كارخانه صنعتي 
در ش��هر كاش��ان به عرق بيدمشك تبديل مي شود. مجيد 
كافي زاده افزود: از اين ميزان گل بيش از 4هزار و 500 ليتر 
عرق بيدمش��ك درجه يك استحصال و عالوه بر عرضه در 
بازارهاي داخلي به كشورهاي اروپايي و حاشيه خليج  فارس 
صادر مي ش��ود. او گفت: درآمد حاص��ل از فروش عرق بيد 
مشك در شهرستان كاشان بيش از 140ميليارد ريال است. 

بومي سازي و تعويض كامل يكي 
از ديسك هاي واحد گندله سازي

مدير ناحيه  آهن سازي گفت: براي نخستين  بار يكي از 
ديسك هاي)05A14( واحد گندله سازي فوالد مباركه با 
اتكا به تجربه و دانش فني كارشناس��ان فوالد مباركه و با 
همكاري شركت هاي توانمند سازنده  داخلي به طور كامل 
بومي شد و در جريان تعميرات ساالنه اين واحد جايگزين 

تجهيز فرسوده شد. 
رحي��م عب��دي با بي��ان اينك��ه در خط تولي��د واحد 
گندله س��ازي فوالد مباركه 8 ديس��ك نصب شده است، 
افزود: از ابتداي راه اندازي اين واحد كه حدود 25سال پيش 
بوده است، اين ديسك ها تمام وقت درحال كار بوده اند كه 
اين امر به مرور فرس��ودگي يك��ي از اين تجهيزات و بروز 
عيوبي مانند خرابي چرخ دنده هاي محرك، خرابي بيرينگ 
اصلي، پوسيدگي بدنه و اجزا همچنين دفرم شدن بدنه را 

به همراه داشت و تعويض آن را اجتناب ناپذير كرده بود. 
در همين خصوص فرهنگ دباغ نيا، كارشناس تعميرات 
واحد گندله سازي افزود: با توجه به شرايط ديسك، پروژه  
ساخت آن از طريق واحد بومي سازي تعريف شد و فرآيند 
ساخت و نصب آن با همكاري يكي از شركت هاي صاحب 
تجربه در اين زمينه در دس��تور كار ق��رار گرفت. در ادامه 
براي اجراي صحيح تمامي مراحل س��اخت، ايستگاه هاي 
بازرسي تعريف شد و روند ساخت به صورت دايم رصد شد 
و پس از اتمام كار، تجهيز در كارگاه شركت سازنده پيش 
مونت��اژ و راه اندازي اوليه ش��د و بعد از حصول اطمينان از 

كارايي آن جهت نصب به فوالد مباركه حمل شد. 

اخبارشهرستانها

ويژه

وزير صنعت در تشريح دستاوردهاي اقتصادي دولت خبر داد

رشد 5 درصدي صادرات غيرنفتي در ماه هاي پاياني سال

سخنگوي كميسيون ماليات اتاق اصناف مطرح كرد

كاالهايي كه از ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند

بنگاه ها|
آخرين نشس��ت هيات دولت روز گذش��ته برگزار 
ش��د. جدا از چهره هاي سياس��ي كه درباره مهم ترين 
راهبردهاي كش��ور در حوزه سياس��ت، جامعه و... را 
تشريح كردند؛ وزرا و معاونان اقتصادي رييس جمهوري 
نيز در گفت وگو با خبرنگاران تالش كردند، تصويري 
از بايدها و نبايدهاي اقتصادي كش��ور در سال 97 را 
تشريح كنند. محمد شريعتمداري، وزير صنعت دولت 
دوازده��م يكي از همين افراد بود كه وظيفه تش��ريح 
برنامه هاي صنعتي و توليدي كش��ور در س��ال آينده 
را به عه��ده گرفت. وزير صنعت، مع��دن و تجارت با 
بيان اينكه در ماه هاي پاياني س��ال نرخ رشد صادرات 
غيرنفتي مثبت 5 درصد بوده اس��ت، گفت: به دنبال 
كاهش ريسك سرمايه گذاري در حوزه معدن هستيم. 
شريعتمداري در حاشيه جلسه هيات دولت با بيان 
اينكه با تمام توان در خدمت مردم هس��تيم و تالش 
مي كنيم به سهم خودمان از مشكالت مردم كم كنيم، 
اظهار كرد: در تقويت س��اختارهاي صنعتي كشور ما 
قدم هاي مثبتي برداشته ايم. تدوين نقشه راه براي دوره 
4س��اله در حوزه معدن انجام شده است. اين اقدام در 
راستاي شعار سال و مقاوم سازي اقتصادي ايران است. 
در زمينه اكتش��افات معدني و ظرفيت هاي جديد نيز 

كار متراكمي انجام داده ايم. 
وي ادامه داد: به دنبال دقت بيش��تر براي كاهش 
ريس��ك س��رمايه گذاري در حوزه معدن هس��تيم و 
نقش��ه هاي يك دويس��ت و پنجاه هزارم را در اختيار 
مردم ق��رار مي دهيم تا پراكندگ��ي منابع معدني در 
اختيار م��ردم قرار بگيرد و ريس��ك س��رمايه گذاران 
اينگونه كاهش يابد تا طرح هاي نيمه كاره يي كه باقي 
مانده بود و بيش از 50 درصد پيشرفت فيزيكي داشت 

را پيگيري كنيم تا به بهره برداري برسند. 
ش��ريعتمداري با بيان اينكه ح��دود 5500 واحد 
صنعتي مجوز بهره برداري گرفته اند، خاطرنشان كرد: 
فعاليت ساخت وس��از اين واحدها به پايان رسيده و با 
جذب نيروي اشتغال جديد به توسعه اقتصاد مقاومتي 

مي توان كمك كرد. 
وزي��ر صنعت، معدن و تج��ارت همچنين تصريح 
كرد: در حوزه تجارت سعي كرديم، روند رشد صادرات 

منفي غيرنفتي را تا حدي كه مقدور اس��ت به سمت 
مثبت س��وق دهيم. در ماه هاي پاياني س��ال اين رقم 
به مثبت 5 درصد رس��يده است. بخش��ي از صادرات 
محصوالت را با توجه به نياز بازار در راس��تاي تقويت 
اقتصاد مقاومتي براي استفاده از صنايع داخلي و ايجاد 
اشتغال بيشتر در صنايع پايين دست پتروشيمي مورد 
اس��تفاده قرار داده ايم. اين عم��ل از صادرات كم كرد 
اما كمك كرد كه اش��تغال و توليد بيش��تر در كشور 

انجام شود. 
ش��ريعتمداري در پاي��ان گفت: ت��الش كرديم تا 
پايان سال استراتژي توسعه صنعتي ايران را به دست 
بياوريم كه متاسفانه اين به دست نيامد و اميدواريم در 
ماه هاي اول سال آينده، نقشه راه توسعه صنعتي را در 

اختيار همه صنعتگران قرار دهيم. 

 همه اعضاي دولت مخالف استيضاح وزرا بودند
در شرايطي كه برخي رس��انه هاي اصولگرا تالش 
مي كردند تا دولت را موافق استيضاح وزراي اقتصادي 
كابينه معرفي كنند؛ معاون پارلماني رييس جمهور با 
رد اين ادعا كه بخشي از دولت موافق استيضاح وزراي 
راه، تعاون و كش��اورزي بود، گفت: دولت يكپارچه از 

وزراي خود دفاع كرد. 
حسينعلي اميري با اشاره به اينكه دولت يكپارچه 
اس��ت، گفت: اينكه گفته ش��ود، بخش��ي از دولت با 
اس��تيضاح وزرا موافق بود، حرف درستي نيست. من 
مس��وول رابطه دولت و مجلس هس��تم و اگر بنا بود 
چنين ديدگاهي وجود داش��ته باش��د م��ن حتما در 

جريان قرار مي گرفتم. 
وي همچنين گفت: دولت يك مجموعه منسجم 

است و براي حفظ يكپارچگي خود همه اعضاي دولت 
تالش كردند به س��واالت و ابهامات نمايندگان پاسخ 
بدهند. من به س��هم خود از ريي��س مجلس، هيات 
رييس��ه و نماين��دگان اس��تيضاح كننده و موافقان و 

مخالفان استيضاح تشكر مي كنم. 
اميري در پاس��خ به اين پرس��ش ك��ه آيا واعظي، 
رييس دفتر رييس جمهور هم مخالف استيضاح بود؟ 
تاكيد كرد: بله، واعظي هم در جلسه استيضاح حضور 
داشت. همه اعضاي دولت مخالف استيضاح وزرا بودند. 

 ابتكار: محبت به ديگران بهترين عيدي است
معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده، 
محبت كردن، به ياد ديگران بودن و ش��ركت در 
مراسم گلريزان براي آزادي زنان زنداني معسر را 

بهتري��ن عيدي براي مردم دانس��ت و گفت: اميد 
است كمك ها و حمايت هاي مردمي تا پايان سال 

ادامه پيدا كند. 
ب��ه گزارش ايرن��ا، معصومه ابتكار در حاش��يه 
جلس��ه پاياني هيات دولت در س��ال 96 در جمع 
خبرنگاران با آرزوي سالي توام با عزت و موفقيت 
براي ملت ايران پيش��اپيش حلول س��ال جديد و 

عيد نوروز را تبريك گفت. 
وي با بي��ان اينك��ه ماندگار ترين عيدي حس 
خوبي است كه گاهي از دوستان مي گيريم، افزود: 
ح��س محبت، به ي��اد ديگران بودن و مراس��مي 
ك��ه در ايام آخر س��ال براي گلري��زان براي زنان 
زنداني معس��ر برگزار شد و حضوري كه دوستان 
 داش��تند و حمايت هايي كه انجام ش��د، بهترين 

عيدي بود. 
وي تاكي��د ك��رد: امي��د اس��ت كمك ه��ا و 

حمايت هاي مردم تا پايان سال ادامه پيدا كند. 
معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده 
در مورد مي��زان كمك هاي جمع آوري ش��ده در 
مراسم گلريزان براي آزادي زنان زنداني با جرايم 
غيرعمد كه روز پنج شنبه برگزار شد، خاطرنشان 
ك��رد: هنوز عدد و رقمي درخص��وص تعداد زنان 
زنداني كه آزاد شده اند، نداريم اما بسيار اميدواريم. 
ابت��كار گف��ت: در برنام��ه كل كش��ور آزادي 
250زن معس��رجرايم غيرعمد پيش بيني شده و 
آزادي آنان بس��تگي به ميزان كمك هاي مردم و 
مش��اركت آنها دارد و تاكنون بد نبوده است ولي 

بايد ادامه پيدا كند چراكه خيلي فاصله داريم. 
وي تصريح كرد: اميد است سال 97 سالي توام 
با تالش همراه با موفقيت و داراي دس��تاوردهاي 
خ��وب ب��راي ملت عزي��ز ب��وده و دول��ت بتواند 
خدمتگزار باش��د و قدم هاي موثر و مفيدي براي 

بهبود شرايط عمومي كشور  برداريم. 
معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده 
در مورد برنامه خود در ايام نوروز يادآور شد: فعال 
برنامه يي نداري��م. در كنار خان��واده و دور هم از 
همه جا بهتر اس��ت و به احتم��ال خيلي زياد در 

تهران خواهم بود. 

يك��ي از موضوعاتي كه صاحب��ان بنگاه هاي 
ااقتص��ادي ابعاد و زواي��اي گوناگون آن را دنبال 
مي كنند؛ مساله ماليات بر ارزش افزوده كاالهاي 
مختلف اس��ت؛ اما امس��ال موضع ديگري نيز در 
قالب معافيت برخي كاالها كه از ماليات بر ارزش 
افزوده معاف هس��تند؛ مطرح ش��د كه مي تواند 
م��ورد توجه صاحبان بنگاه ه��اي اقتصادي قرار 

بگيرد. 
در همين زمينه سخنگوي كميسيون ماليات 
اتاق اصناف اظهار ك��رد: كاالهايي از جمله مواد 
خوراك��ي و كش��اورزي در صورتي ك��ه فرآوري 
نش��ده باش��ند، مش��مول مالي��ات ارزش افزوده 
نخواهند شد و كسي اجازه ندارد براي كاالهايي 
مانند برنج، گوش��ت، ش��ير، حبوب��ات و مواردي 
از اي��ن دس��ت از مردم ماليات ب��ر ارزش افزوده 

دريافت كند. 
محمد آزاد در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: از 
مدت ها قبل برخي اصناف از جمله چلوكبابي ها 
ي��ا صنف هاي مرب��وط به پزندگان اين مش��كل 
را داش��تند ك��ه ماليات بر ارزش اف��زوده به آنها 
تعل��ق مي گرف��ت در حالي ك��ه كاالهايي مانند 
برن��ج از پرداخت ماليات ب��ر ارزش افزوده معاف 
هس��تند. ام��ا در صورتي كه اين م��واد فرآوري 
شوند و به عنوان مثال شير به كااليي مانند كره 

برس��د، مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده 
خواهند شد. س��خنگوي كميسيون ماليات اتاق 
اصناف در عين حال از تالش هاي صورت گرفته 
براي حل مش��كالت مربوط ب��ه ماليات بر ارزش 
افزوده اصناف خبر داد و گفت: بايد توجه داشت 
كه برخي اقالم كااليي از خارج از شمول ماليات 

بر ارزش افزوده محسوب مي شوند. 
وي گفت: كاالهايي مانند برنج يا گوش��ت از 
پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هس��تند 
اما زماني كه طبخ شوند، داراي وضعيت متفاوت 
ش��ده و ارزش افزوده به آنه��ا تعلق مي گيرد. بر 
همين اساس واحدهايي مانند چلوكبابي ها ملزم 
به درياف��ت ماليات بر ارزش افزوده از مش��تري 

و واريز اين مبلغ به حساب دولت خواهند بود. 
سخنگوي كميس��يون ماليات اتاق اصناف با 
بيان اينكه اين مش��كالت در حال بررس��ي قرار 
دارد، گف��ت: در زمينه ماليات ب��ر ارزش افزوده 
طال نيز در مجلس بحث هاي مختلفي را پيگيري 
كرده اي��م، چرا ك��ه با در نظر گرفت��ن ماليات بر 
ارزش اف��زوده ب��راي اين كاالي س��رمايه يي در 
سال هاي گذشته صادرات طالي ما بسيار كاهش 
پيدا كرده است و اكنون طال از كشورهايي مانند 

تركيه و ايتاليا راهي بازار مي شود. 
آزاد ادامه داد: بر همين اس��اس پيش��نهادات 

متعددي به مجلس ش��وراي اس��المي ارائه شده 
ت��ا براي ي��ك دوره آزمايش��ي اين پيش��نهادها 
اجراي��ي ش��وند. وي همچني��ن اظهار ك��رد: از 
ديگ��ر بخش هايي ك��ه در پرداخ��ت ماليات بر 
ارزش افزوده با مش��كل مواج��ه بودند، مي توان 
ب��ه صنف هايي مانند بنك��داران و آهن فروش ها، 
س��نگ فروش ها، سنگ تراش��ان و فخاران اشاره 
ك��رد كه در اين زمينه  تالش ه��ا و پيگيري هاي 
متعددي انجام ش��ده تا در شيوه دريافت ماليات 
بر ارزش افزوده از آنه��ا تجديدنظرهايي صورت 
گي��رد. در س��ال هاي گذش��ته نيز در اي��ن باره 
توضيحات��ي ارائه ش��ده بود و بر همين اس��اس 
در برهه ي��ي از زمان عليرض��ا طاري معاون وقت 
ماليات بر ارزش افزوده سازمان مالياتي با تاكيد 
ب��ر اينكه از كاالهاي اساس��ي مالي��ات بر ارزش 
افزوده دريافت نمي شود، گفت: مردم بايد نسبت 

به اين موضوع آگاهي داشته باشند. 
او با بي��ان اينكه كاالهاي اساس��ي از ماليات 
ب��ر ارزش افزوده معاف هس��تند، تصريح كرد: از 
محصوالت كش��اورزي فرآوري نش��ده، كاالهاي 
اساس��ي و خدمات بهداش��تي مالي��ات بر ارزش 

افزوده دريافت نمي شود. 
طب��ق م��اده 12 قان��ون ماليات ب��ر ارزش 
افزوده، محصوالت كش��اورزي فرآوري نش��ده، 

دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عس��ل و نوغان، 
انواع كود، س��م، بذر و نه��ال، آرد خبازي، نان، 
گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات و سويا، شير، 
پنير، روغن نباتي و شيرخشك مخصوص تغذيه 
كودكان؛ كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع 
كاغ��ذ چاپ، تحرير و مطبوع��ات؛ كاالهايي كه 
همراه مس��افر و براي استفاده شخصي تا ميزان 
معافيت مق��رر طبق مقررات صادرات و واردات 
وارد كش��ور مي شود )مازاد بر آن طبق مقررات 
اين قانون مش��مول مالي��ات خواهد بود( اموال 

غيرمنق��ول؛ انواع دارو، ل��وازم مصرفي درماني، 
خدمات درماني )انس��اني، حيوان��ي و گياهي( 
و خدم��ات توانبخش��ي و حمايت��ي؛ خدم��ات 
مش��مول ماليات بر درآمد حقوق موضوع قانون 
ماليات  هاي مستقيم، خدمات بانكي و اعتباري 
بانك ه��ا، موسس��ات و تعاوني ه��اي اعتباري و 
صندوق ه��اي قرض الحس��نه مج��از  و خدمات 
و كاال در  به��ادار  اوراق  و تس��ويه  معام��الت 
بورس ها و بازارهاي خ��ارج از بورس از ماليات 

بر ارزش افزوده معاف هستند.

گلستان|
فرمان��ده مرزبان��ي كش��ور گفت: 
مرزه��اي اي��ران ب��ا توجه ب��ه اوضاع 
كش��ورهاي همجوار، امن ترين مرزها 

براي سرمايه گذاري است. 
به گزارش ايرنا سرتيپ دوم »قاسم 
رضايي« ديروز در آيين تكريم و توديع 
فرمانده مرزباني اس��تان گلس��تان در 
گرگان اظهار كرد: سرمايه گذاري در اين مناطق زمينه هاي اشتغال 

و توسعه استان هاي مرزي و محروم را فراهم مي كند. 
وي اضافه كرد: اين امنيت در همه مرزهاي كش��ور و ازجمله 

جنوب شرقي فراهم است. 
فرمانده مرزباني همچنين به امنيت مرزهاي گلستان اشاره كرد 
و گفت: ارتباط خوب با كشور همسايه و مرزنشيناني كه حافظ مرز 
هستند، باعث شده كه استان هيچ دغدغه يي در اين زمينه نداشته 
باشد. سرتيپ رضايي ادامه داد: عقبه مرزهاي كشور، مرزنشينان 
هستند كه بخشي از آنان در قالب گردان هاي عاشورا سازماندهي 
شده اند و تعدادي نيز به عنوان مرزيار با ما همكاري دارند. فرمانده 
مرزباني كشور با اشاره به 110شهيد مرزباني گلستان تصريح كرد: 
اين آمار نشان مي دهد كه مساله دفاع از كيان و وطن در دورترين 
نقاط كشور ريشه دوانده و شكست ناپذيري مرزنشينان را به اثبات 
مي رساند. وي درخصوص درياي خزر نيز گفت: با همكاري وزارت 
كشور رايزني با كشورهاي همسايه خزر آغاز شده و در سال جديد 

مساله مرز در اين حوزه حل خواهد شد. 
فرمانده مرزباني كشور اضافه كرد: از سوي ديگر براي مرزباني 
در گلس��تان تسهيالتي در نظر گرفته شده تا نيازهاي اين بخش 

ترميم و بهبود يابد. 
علي اصغ��ر طهماس��بي معاون سياس��ي، امنيت��ي و اجتماعي 
 اس��تاندار گلس��تان نيز با تاكيد بر تقويت نيروهاي مس��لح كشور 
به خصوص در مرزها گفت: ظرفيت ايران در اين بخش بي بديل است 
و نيروهاي مسلح با تمام قوا و قدرت حافظ مرزهاي كشور هستند. 

 امنيت مرزهاي ايران
زمينه را براي سرمايه گذاري فراهم كرده است

خوزستان|
ايران در دنيا از نظر سطح زير كشت 
آبي در رتبه پنجم جه��ان قرار دارد و 
90درصد محصوالت كشاورزي كشور 

از طريق كشت آبي توليد مي شود. 
به گزارش»تعادل« به نقل از شبكه 
خبري س��ازمان آب و برق خوزستان 
»محمدرضا شمسايي« مديرعامل اين 
س��ازمان در پنجمين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و 
زهكشي و سومين كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران كه دوشنبه 
21 اس��فند در اهواز برگزار ش��د، گفت: براس��اس استانداردهاي 
بين الملل��ي نبايد بي��ش از 40درصد از منابع تجديدش��ونده را 
اس��تفاده كنيم اما متاسفانه براساس آخرين آمارهاي وزارت نيرو 
حدود 74درصد از منابع كشور درحال استفاده هستند كه حدود 

90درصد آن در بخش كشاورزي است. 
وي افزود: آب ورودي به حوضه هاي آبي اس��تان خوزستان از 
15سال گذشته ساالنه حدود 32ميليارد مترمكعب بود اما با توجه 
به اينكه سال هاي طوالني است كه با خشكسالي مواجه هستيم 
متوسط بلندمدت اين عدد به حدود 26ميليارد متر مكعب رسيده 
اس��ت. مديرعامل س��ازمان آب و برق خوزس��تان با بيان اينكه 
اس��تان خوزستان يك استان گرم و خش��ك است، تصريح كرد: 
در خوزستان به صورت نرمال مي توانيم در سال 3بار كشت انجام 
دهيم. در اين زمين��ه اگر بخواهيم كار دقيقي انجام دهيم حتي 
امكان س��الي 4بار كش��ت نيز وجود دارد. وي بيان كرد: 3حوضه 
آبريز درجه 2 و 55 دش��ت كش��اورزي در خوزستان وجود دارد. 
در خوزس��تان 60 درصد از اراضي آبرف��ت و 40درصد ديگر نيز 
سازندهاي سخت هستند. مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان 
گفت: 50 درصد مخازن فعلي سدهاي كشور در استان خوزستان 
اس��ت و 50 درصد ديگر آن در س��اير مناطق كشور است. حجم 
مخازن آبي استان حدود 23ميليارد متر مكعب و ظرفيت منصوبه 

نيروگاه هاي برق آبي استان حدود 10هزار متر مكعب است. 

 توليد 90 درصد محصوالت كشاورزي 
از طريق كشت آبي است

يزد|
ام��ام جمعه ي��زد با بي��ان اينكه 
مناط��ق  از  برخ��ي  كويرگ��ردي در 
اس��تان ي��زد به حال خود رها ش��ده 
اس��ت، تصريح كرد: مش��اهده ش��ده 
كه در برخي از مناطق هر كس��ي به 
هر ش��كلي رفتار مي كند كه زيبنده 

نيست و بايد ساماندهي شود. 
ب��ه گ��زارش ايس��نا، آي��ت اهلل »محمدرض��ا ناصري يزدي« 
در گردهماي��ي ائمه جمعه اس��تان يزد با بيان اينكه اس��تان و 
شهرستان هاي يزد با مشكل كم و حتي بي آبي روبه رو هستند، 
اظهار كرد: در گذش��ته طرحي براي تامين آب از چهارمحال و 
بختياري ارائه شده كه موافقت هايي هم صورت گرفت اما بعدها 
تصميم گرفته شده كه آب استان يزد از اصفهان تامين شود. 

او ب��ا بيان اينكه در ارتباط با اس��تان ي��زد تبليغات زيادي 
ش��ده ك��ه آب انتقالي به اس��تان ب��راي مصارف كش��اورزي و 
صنعتي اس��تفاده مي ش��ود، افزود: آنها بر اين گمانند كه مقدار 
بس��ياري از آب انتقالي به يزد براي شرب استفاده نمي شود كه 
اين برداش��ت ها اشتباه اس��ت. امام جمعه يزد با اشاره به اينكه 
حركتي ك��ه در ورزنه در ارتباط با قطع آب اس��تان يزد انجام 
گرفت يك حركت سياس��ي بود، گفت: درخواست مردم ورزنه 
نيز بايد مورد بررس��ي قرار گيرد ولي نبايد به ش��كلي باشد كه 

دشمن به راحتي از آن سوءاستفاده كند. 
ناصري ي��زدي در ادام��ه با بي��ان اينك��ه موضع گيري ها در 
زمان هاي حس��اس نبايد س��بب تحريك مردم شهرستان هاي 
ديگر شود، تصريح كرد: مسووالن يزد و اصفهان به شكلي عمل 

كنند كه همكاري و تعامل به خوبي صورت گيرد. 
او با تاكيد بر اينكه با اين ش��رايط استان نيازمند جايگزيني 
براي آب انتقالي به يزد هستيم، تصريح كرد: نيازمند تامين آب 
انتقال��ي از خليج فارس و عمان ب��ه عنوان خط دوم انتقال آب 

استان هستيم. 

 كويرگردي در يزد 
به حال خود رها شده است

 آذربايجان شرقي|
 سرپرس��ت معاونت ام��ور اقتصادي 
اس��تانداري آذربايجان شرقي از افزايش 
8.6 درصدي ص��ادرات غيرنفتي 11ماه 
گذشته استان از گمركات كشور نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذشته خبر داد و 
گفت: مجموع صادرات غيرنفتي اس��تان 
در س��ال جاري به مرز 2ميلي��ارد دالر 
رس��يده است. علي جهانگيري در كارگروه توسعه صادرات غيرنفتي 
استان بيشترين سهم صادرات را مربوط به كاالهاي صنعتي اعالم و 
اظهار كرد: از مجموع صادرات غيرنفتي استان سهم صادرات كاالهاي 
صنعتي 45درصد، كش��اورزي 12درصد، ش��يميايي و پتروش��يمي 
11درصد و ديگر محصوالت به تفكيك هر بخش كمتر از 10درصد 
است. وي با اش��اره به اينكه كاالهاي غيرنفتي استان به 101كشور 
جهان صادر مي شود، گفت: عمده بازارهاي هدف ما كشورهاي عراق، 
تركيه، افغانستان، ارمنستان، گرجستان، جمهوري آذربايجان، روسيه، 
پاكس��تان، ايتاليا و بلغارستان اس��ت. جهانگيري با تاكيد بر افزايش 
كيفيت كاالهاي توليدي در استان گفت: بايد در عين رعايت به  صرفه 
ب��ودن توليد و كم كردن هزينه ها به فكر افزايش كيفيت محصوالت 
باشيم. وي تدوين برنامه صادرات سال آينده تا اول ارديبهشت سال 
97 را ضروري دانس��ت و افزود: صادرات موضوعي فرابخش��ي است 
از اي��ن  رو انتظار مي رود، دبيرخانه اين كارگروه براي توس��عه كمي 
صادرات برنامه هايي به  صورت دقيق و ش��فاف در اول س��ال تدوين 
كند تا مشخص شود در چه بخش هايي امكان افزايش صادرات وجود 
دارد. جهانگيري با اشاره به فعاليت ميزهاي اقتصادي آلمان، لهستان، 
روس��يه، جمهوري آذربايجان، تركيه، ارمنس��تان، عراق و سوريه در 
استان تاكيد كرد: تشكل ها مسووليت ميزهاي اقتصادي را عهده دار 
ش��وند. او گفت: انتخاب تبريز در س��ال 2018 ب��ه عنوان پايتخت 
گردشگري جهان اسالم بهترين فرصت براي برگزاري نمايشگاه هاي 
تخصصي اس��ت و انتظار داريم مجموعه نمايشگاه هاي بين المللي با 

پيگيري هاي الزم از سوي وزارتخانه ها در اين استان اقدام كنند. 

 صادرات غيرنفتي آذربايجان شرقي
به مرز 2 ميليارد دالر رسيد
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اقتصاد اجتماعي12
يك تا 1.5ميليون تومان 
هزينه اثبات ايراني بودن

يك پژوهشگر اجتماعي با اشاره به محدوديت هاي 
قانون��ي زن��ان داراي همس��ر خارجي ب��راي دريافت 
شناس��نامه فرزندان ش��ان گفت: فقر بين نسلي، ترك 
تحصي��ل و بي س��وادي، ازدواج زودهن��گام كودكان و 
توليد جمعيت حاش��يه نشين در حلبي آبادها از جمله 
پيامدهاي اين مشكل است. پرويز موسوي با بيان اينكه 
بر اس��اس مصوبه شوراي امنيت ملي در سال 67 زنان 
ايراني كه همس��ر اتباع بيگانه ش��ده اند امكان دريافت 
شناسنامه ايراني براي فرزندان شان را ندارند، افزود: اين 
مش��كل به تدريج تا جايي پيش��رفته است كه در حال 
حاض��ر جمعيت نزديك به يك ميليون نفر در كش��ور 
بي شناس��نامه هستند. اين افراد عمدتا محصول ازدواج 

زنان ايراني با اتباع خارجي هستند. 
او با بيان اينكه اين مش��كل تنها مختص به مناطق 
مرزي مانند سيس��تان و بلوچستان نيست، اظهار كرد: 
مواردي از اين دس��ت در بندرعباس، مشهد، گلستان، 
كردستان، خوزستان، كرمان و حتي تهران وجود دارد. 
اين پژوهش��گر اجتماعي با بي��ان اينكه در حال حاضر 
ما درگير نوعي از زندگي هس��تيم كه نبود شناس��نامه 
تمام زندگي ما را تحت الش��عاع ق��رار مي دهد، تصريح 
ك��رد: در ح��ال حاضر انجام كاره��اي حقوقي يا حتي 
كوچك ترين فعاليت هاي روزمره بدون شناس��نامه در 
كشور ما امكان پذير نيست. شناسنامه هم در فرهنگ و 
هم در زندگي روزمره ايرانيان جايگاه نماديني پيدا كرده 
است. بطوري كه فرد بدون داشتن شناسنامه گويي اصال 

وجود خارجي ندارد. 
موس��وي با بيان اينكه افراد بي شناسنامه عمدتا از 
آموزش محروم هستند توضيح داد: به تازگي برگه هاي 
اوراق هويتي براي فرزندان اين افراد صادر مي ش��ود كه 
امكان تحصيل آنه��ا را فراهم كند اما اين اوراق كارايي 
الزم را ن��دارد چرا كه معموال به دليل اينكه س��ن اين 
كودكان از مقطع تحصيلي شان بيشتر است نمي توانند 

در مدارس ثبت نام شوند. 
وي با بيان اينكه گاهي اين كودكان در بيمارستان ها 
با وجود نداش��تن اوراق هويتي متولد مي شوند و كارت 
تولد و واكس��ن نيز دارند، تصريح كرد: با اين حال ثبت 
احوال براي صدور شناس��نامه از والدي��ن آنها مدارك 
پزش��كي تش��خيص هويت يا هم��ان DNA را طلب 
مي كند كه نش��ان دهد اين افراد ايراني هستند، اين در 
حالي است كه هزينه انجام اين آزمايش دست كم بين 
يك تا 1.5 ميليون تومان اس��ت و اي��ن افراد عمدتا از 
پرداخت اين هزينه ناتوانند. اين پژوهشگر اجتماعي با 
اشاره به نقش دولت در توليد اين جمعيت بي شناسنامه 
اظهار كرد: دولت وظيف��ه دارد حتي در مناطق مرزي 
ثبت احوال داير كند اما برخي خانواده هاي بي شناسنامه 
به دليل دسترس��ي نداش��تن به ثبت احوال به ويژه در 
مناطق حاشيه نش��ين نتوانستند در طول ساليان دراز 
شناس��نامه دريافت كنند. اين مس��اله مربوط به دولت 
خاصي نيس��ت و عمدتا در ط��ول زمان هاي متمادي 
ايجاد شده است. موسوي با بيان اينكه دولت به مساله 
بي شناس��نامه ها عمدتا نگاه امنيت��ي دارد، اظهار كرد: 
مشكل بي شناسنامه ها بيش��تر از آنكه صورت حقوقي 
داش��ته باش��د صورت امنيتي پيدا كرده است چرا كه 
پرونده اين افراد عمدتا در شوراي تامين استان تعيين 
تكليف مي ش��ود. او افزايش تكدي گري توليد جمعيت 
بي هويت و جذب ش��دن اين افراد به بازار كار مش��اغل 
كاذب را از ديگر پيامدهاي رشد جمعيت بي شناسنامه ها 
در كش��ور دانس��ت و گفت: در حال حاضر در آس��تانه 
100س��الگي صدور نخس��تين شناس��نامه در كشور 
هس��تيم. وجود اين تعداد افراد بي شناسنامه در كشور 
به ويژه در مناطق مرزي براي آنها مشكالت عديده يي 
ايجاد كرده، با اين وجود از آنجايي كه در برخي استان ها 
به ويژه در مناطق مرزي ازدواج ها ثبت شرعي مي شوند 
اما به ثبت قانوني نمي رسند تعداد افراد بي شناسنامه در 

كشور رو به تزايد است. 

 توضيح ابتكار 
درباره رجل سياسي 

معاون رييس جمه��ور در امور زنان و خانواده گفت: 
جنس��يت افراد در شاخص هاي ش��وراي نگهبان براي 

نامزدي رياست جمهوري نيامده است. 
معصوم��ه ابت��كار در كانال اجتماعي ب��ا ذكر اينكه 
رجل سياسي و مذهبي از سوي شوراي نگهبان تعريف 
شد، نوشت: در اين تعريف جنسيت، سن و تحصيالت 
كانديداهاي رياست جمهوري به عنوان شاخص نيامده 
است. او افزود: رجال مذهبي، رجالي هستند كه آگاهي 
الزم به دين اس��الم و مذهب تش��يع داشته و تدين و 
تقيدش��ان به انجام شعائر و مناس��ك ديني در زندگي 
ف��ردي و اجتماعي از برجس��تگي ويژه ي��ي برخوردار 
باش��د، به گونه يي كه در ميان مردم به اين خصوصيت 
شناخته و مشهور باشند. ابتكار ادامه داد: رجال سياسي، 
رجالي هستند كه قدرت تحليل و درك آنها از مسائل و 
پديده هاي سياسي به جهت آگاهي عميقشان از مسائل 
اجتماعي اعم از داخلي و بين المللي و حضورش��ان در 
صحنه هاي سياس��ي به نحوي باشد كه همواره مصالح 
نظام اسالمي و معيارهاي اصيل انقالبي در عملكرد آنها 
لحاظ ش��ده باشد، به گونه يي كه در ميان مردم به اين 

خصوصيت شناخته و مشهور باشند. 

 تهران صاحب
»سخنگوي بحران« شد

ش��هر تهران داراي سخنگو در مواقع بحران شد. در 
راستاي اجراي مصوبه جلس��ه شوراي مديريت بحران 
ش��هر تهران كه چندي پيش به رياست شهردار تهران 
برگزار ش��د، س��خنگويي براي اطالع رساني از وضعيت 

بحران ها در شهر تهران در دو سطح انتخاب شد. 
بر اين اس��اس »سخنگوي حوادث معمولي«، مدير 
مركز كنترل و فرماندهي سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهر تهران و »سخنگوي حوادث فراگير شهري«، 
رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران 

كه در حال حاضر احمد صادقي است، خواهد بود. 
اين اقدام با هدف اطالع رس��اني سريع و صحيح در 
هنگام بحران ها اتخاذ شده است. از جمله ديگر وظايف 
س��خنگو، عالوه بر اطالع رس��اني پس از بحران ها، ارائه 
هش��دارها و پيش بيني ه��اي الزم از ش��رايط بحراني، 
دس��تورالعمل هاي اجرايي و شيوه فعاليت سخنگو كه 
براي تمامي اعضاي كارگروه شوراي هماهنگي مديريت 
بحران تهران الزم االجراس��ت، طي روزهاي آتي تدوين 
و پس از تاييد ش��وراي هماهنگي مديريت بحران شهر 

تهران ابالغ خواهد شد. 

اخبار

مرور اخبار اجتماعي در سال 1396

پايان سال سخت

پرداخت معوقات فرهنگيان در ابهام
 در دقيقه ۹0 س��ال ۹6 همچنان بخشي از 
فرهنگي��ان منتظر مطالبات ۹ماه��ه و 6 ماهه 

خود از آموزش و پرورش هستند. 
به نظر مي رس��د با روندي كه پيش مي رود 
بايد به جاي »حقوق فرهنگيان« نام »پس انداز 
فرهنگيان« به دريافت��ي آنها بگوييم و اينگونه 
كه فرهنگي��ان با پرداخت حقوق خود رو به رو 
هس��تند بايد اين ش��غل را به عنوان شغل دوم 
خ��ود در نظ��ر بگيرند چراكه وقت��ي يك معلم 
پس از ۹ماه حقوق خود را طلبكار باش��د ديگر 
نمي توان آن را حقوق معوقه به حس��اب آورد. 
حقوق مبلغي است كه بايد بتواند امورات جاري 

يك فرد را برآورده كند. 
مش��اور وزير آموزش و پرورش از كسري ها 

و بدهي ه��اي آم��وزش و پرورش گفته اس��ت 
كه هنوز پول مهدك��ودك فرزندان فرهنگيان، 
لباس خدمتگزاران فوق العاده نوبت دوم مديران 
م��دارس، بخش��ي از بيمه تكميل��ي كاركنان، 
برون س��پاري  و  از خري��د خدم��ات  بخش��ي 
هنرستان ها و... پرداخت نشده و از همه مهم تر 
پرداخ��ت ۹م��اه حق التدريس رس��مي و 6 ماه 
حق��وق معلمان خري��د خدمات آموزش��ي در 

هاله يي از ابهام است. 
به گزارش ايسنا براي پرداخت پاداش پايان  
خدم��ت بازنشس��ته ها نيز دولت ب��ه آموزش و 
پرورش پول از خزانه قرض داده اس��ت. خيلي 
از فرهنگيان مي گويند باز جاي ش��كرش باقي 
اس��ت در دقيقه ۹0 عي��دي و حقوق كاركنان 

ق��راردادي و حق التدريس آزاد پرداخت ش��ده 
اس��ت. به نظر مي رس��د از هر طرف نگاه كنيم 
اس��فند ماه، روزهاي خوش��ي براي فرهنگيان 
نيس��ت و معلم��ان تا آخرين دقاي��ق همچنان 

منتظر خبر واريز مطالبات خود هستند. 
اين درحالي اس��ت كه آموزش و پرورش در 
اصل توس��ط همين فرهنگي��ان بايد به اهداف 

مترقي خود برسد. 
وقتي وزير آموزش و پرورش مدام از ش��ادي 
و نشاط دانش آموزان سخن مي گويد قطعا بايد 
براي آسايش خيال تربيت كنندگان فرزندانمان 
و كساني كه قرار اس��ت هدايتگر دانش آموزان 
 به س��مت ش��ادي و نش��اط باش��ند، چاره يي

 بينديشد. 

فروردي��ن 13۹6 اگرچه با اخبار خوش محيط 
زيستي شروع شد اما در ادامه خوشي ها و اتفاقات 
خوب��ش كمرنگ ش��د و جاي خود را ب��ه باليا و 
حوادث تلخ، مصوبه هاي تعجب برانگيز، اليحه هاي 
بي س��رانجام و آمار و ارقام قاب��ل توجه داد. زلزله 
كرمانش��اه خاط��ره ۹6 را در ذهن مردم تلخ كرد 
و بررس��ي اليحه بودجه سال 13۹7 كه منجر به 
تصويب برخ��ي بندها ش��د، نگراني هايي را براي 

اقشار مختلف جامعه ايجاد كرد. 

 تراز درياچه اروميه پايدار ماند اما بودجه 
ريزگرد خوزستان حذف شد

بيس��تم فروردي��ن ۹6 ريي��س مرك��ز مل��ي 
خشكسالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي 
كش��ور اعالم كرد اگرچه وضعيت بارش در كشور 
نگران كننده است اما بارندگي هاي بهمن و اسفند 
۹5 همچني��ن فروردين ۹6 س��بب ش��د، كمبود 
بارشي مجموعه كشور جبران شده و وضع بارش 
به حدود طبيعي خود نزديك ش��ود، وضعيتي كه 
البته چندان با دوام نبود و در ادامه س��ال 13۹6 
ب��ه مرز بحران رس��يد. كمبود ب��ارش در پاييز و 
زمس��تان ۹6 سبب ش��د، ذخاير آبي كشور بيش 
از پي��ش كاهش يابد و زنگ خط��ر كم آبي براي 
چندمين بار نواخته ش��د. از ط��رف ديگر در ماه 
نخس��ت س��ال ۹6 معصومه ابت��كار، رييس وقت 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت كشور از شروع 
ف��از چه��ارم احياي درياچ��ه اروميه خب��ر داد و 
اع��الم كرد:»درياچه اروميه رو به بهبود اس��ت.« 
 اگرچه وضعيت درياچه اروميه در طول س��ال ۹6 
افت و خيز بس��ياري داشت و اما آخرين اخبار از 
وضعيت اين درياچه نش��ان مي دهد، خبر خوش 
ابتداي سال تا آخر س��ال ۹6 دوام پيدا كرد. 23 
اسفند خليل ساعي، نماينده ستاد احياي درياچه 
اروميه در آذربايجان ش��رقي اع��الم كرد، آخرين 
اخباري كه از درياچه به دست مي رسد، حاكي از 
افزايش چند س��انتي متري تراز آب درياچه است. 
آن طور كه ساعي مي گويد روز 22 اسفند ۹6 تراز 
آب درياچه 1270.6۹ متر بود و پارس��ال همين 
موقع 1270.6۴ ثبت ش��ده اس��ت. اما خبرهاي 
محيط زيستي در سال ۹6 تلخي هاي خود را هم 
داشت مانند سال هاي ديگر بارها و بارها ريزگردها 
به خوزس��تان هجوم آوردند اما اين درحالي است 
كه به جاي حل بحران ريزگرد، بودجه مقابله با آن 
حذف شد. كريم شافعي، معاون توسعه مديريت، 
حقوق��ي و امور مجلس س��ازمان حفاظت محيط 
زيس��ت اعالم كرد:»در اليحه بودجه پيشنهادي 
به مجلس ش��وراي اس��المي 150ميلي��ون دالر 
ب��راي مقابله با گرد و غبار جنوب كش��ور ازجمله 
خوزس��تان در نظر گرفته ش��ده بود كه متاسفانه 
توسط كميس��يون تلفيق مجلس شوراي اسالمي 
حذف ش��د.« بودجه در نظر گرفته شده از سوي 
دولت ب��راي حل بح��ران ريزگردها ق��رار بود از 
صندوق توسعه ملي تامين شود كه مجلس اجازه 

برداشت از اين صندوق را نداد. 

 سال كاهش طالق و ازدواج
و  تع��داد 133ه��زار   ۹6 س��ال  ۹ماه��ه  در 
366ط��الق در پايگاه ثبت احوال كش��ور به ثبت 
رس��يده كه نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته 
3هزار و 2۸5مورد كاهش را نش��ان مي دهد و در 
مجموع ميزان طالق در ۹ماهه سال ۹6 نسبت به 
مدت مشابه در سال گذش��ته 2٫۴درصد كاهش 
داشته اس��ت. در آمارهاي ثبت  ش��ده مربوط به 
ميزان طالق در ۹ماهه سال ۹5 نشان مي دهد كه 
در مجموع بيشترين گروه هاي سني طالق مربوط 
به مردان 30تا 3۴ساله و زنان 25تا 2۹ساله است 
و نسبت ازدواج به طالق در اين مدت عدد ۳٫۹ را 
نش��ان مي دهد؛ يعني به ازاي هر 3٫۹ ازدواج يك 
طالق به ثبت رسيده است. اين درحالي است كه 
نسبت ازدواج به طالق در ۹ماهه سال ۹6 به ازاي 

هر 3٫6 ازدواج يك طالق است. 
با اين وجود در س��ال 13۹6 آمار ازدواج هم 
كاهش داشته اس��ت. براساس آمارهاي سازمان 
ثبت احوال كشور در ۹ماهه اول سال ۹6 تعداد 
۴۸1هزار و ۸0۹ ازدواج توس��ط اين س��ازمان 
به ثبت رس��يده كه اين ميزان نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال گذش��ته 53 ه��زار و ۸61 مورد 
كاهش داش��ته و در مجموع 0٫1درصد كاهش 

را نشان مي دهد. 
اين درحالي اس��ت كه در سال ۹5 به ازاي هر 
ه��زار نفر ۸٫۸ واقع��ه ازدواج صورت گرفته و اين 
رقم در س��ال ۹0، 11٫۴ ازدواج به ازاي هر هزار 
نفر بوده است. همچنين در اكثر استان ها ميانگين 
سن نخستين ازدواج در حد فاصل سال هاي ۹0تا 
۹5 ب��راي م��ردان به 6 ماه و ب��راي زنان به ۴ماه 
افزايش يافته و ميانگين س��ن نخس��تين ازدواج 
براي مردان 27س��ال و 3ماه و براي زنان 23سال 

بوده است. 

 سالي كه ايران لرزيد
زلزل��ه  لرزي��د.  آب��ان 13۹6 كرمانش��اه   21
7.3ريشتري كه شهرستان ازگله را لرزاند و لرزش 
آن در 11 اس��تان كشور احس��اس شد، تلخ ترين 
خبر س��ال ۹6 اس��ت. 600 نفر جان خ��ود را از 
دس��ت دادند و بيش از ۹هزار نفر مصدوم شدند. 
تلخي اين حادثه هنوز هم تمام نشده و با گذشت 
بيش از ۴ماه از آن هنوز بس��ياري از مردم بدون 
س��رپناه و در چادرها روزگار مي گذرانند. با شروع 
سال جديد سين سرپناه در سفره مردم كرمانشاه 
جايي ن��دارد و كانكس تنها دارايي آنهاس��ت. در 
اين ميان عده يي از چهره هاي شناخته شده اقدام 
به جم��ع آوري مبالغي براي كمك به زلزله زدگان 
كردند كه هنوز هم تكليف آن مش��خص نيس��ت 
ام��ا عالوه بر كرمانش��اه،  كرمان هم س��ال ۹6 را 
بر مدار زلزل��ه گذراند. دي ماه امس��ال هجدك، 
 كوهبنان،  راور و بس��ياري از شهرهاي اين استان 
لرزيد. اگرچه خس��ارت جاني نداشت اما مردم را 
در ش��ب هاي سرد زمستان از ترس كانكس نشين 
ك��رد. لرزش زمين در س��ال ۹6 گريبان تهران را 
ه��م گرف��ت و در تاريخ 2۹ آذر  زمي��ن لرزه 2،5 
ريش��تري،  ته��ران و البرز را به ل��رزه درآورد اين 
زلزله دو كش��ته و 115زخمي بر جا گذاش��ت و 
 12پس ل��رزه ديگ��ر را هم همراه خ��ود به تهران 

روانه كرد. 

 ركورد اخبار تلخ از كودك آزاري
به��ار 13۹6 با اخبار تلخ از ك��ودكان به پايان 
رس��يد كه بيش از پيش ض��رورت تصويب اليحه 
حمايت از كودكان را به رخ كشيد. 2۸خرداد آتنا 
اصالني، دختر 7ساله اهل پارس آباد  استان اردبيل 
به طرز مش��كوكي مفقود شد كه در نهايت بعد از 
تحقيقات پليس مش��خص ش��د به وسيله يكي از 
اهالي محل مورد آزار و اذيت جنس��ي قرار گرفته 
و بعد از آن هم به قتل رسيد. يك ماه بعد از اين 
اتفاق دختربچه ديگري كش��ته شد. بنيتا، دختر 
۸ ماهه ي��ي كه 2۹تير از مقابل منزل ربوده ش��د 
و بع��د از آن هم تحقيقات پليس مش��خص كرد 
به دلي��ل 6 روز محبوس ش��دن در خودرو جان 
خود را از دس��ت داد. اين اتفاق ها س��بب ش��د تا 
اليح��ه حمايت از حقوق كودكان پس از 6 س��ال 
بار ديگر به مركز توجه مس��ووالن و مردم تبديل 
ش��ود، اليحه ي��ي با 51 ماده كه در س��ال 13۹0 
براي بررس��ي به مجلس شوراي اسالمي رفت اما 
از آن زم��ان تاكنون هنوز به طور كامل به نتيجه 
نرس��يده و همچن��ان در انتظ��ار تصويب مجلس 
است. حبيب اهلل مس��عودي فريد، معاون اجتماعي 
س��ازمان بهزيس��تي كش��ور در آخرين اظهارنظر 
درب��اره اين اليحه گفت: با آغ��از مجلس يازدهم 
و بنا به تش��خيص كميس��يون مربوط��ه فرآيند 
اص��الح اليحه از ابتدا مورد بازنگري قرار گرفت و 
خوشبختانه مراحل اصالح آن نيز در همين مدت 
اخير به پايان رسيده و در فهرست طرح در صحن 
علن��ي مجلس قرار گرفته ك��ه در انتظار تصويب 

مجلس است. 

 سال پر خبر آموزش و پرورش 
م��رداد ۹6  محم��د بطحاي��ي  به عن��وان وزير 
آم��وزش و پرورش از مجل��س راي اعتماد گرفت 
تا س��ال ۹6 به س��ال پر تصميم ب��راي اين حوزه 
تبديل ش��ود. بطحايي از همان ابت��دا با تاكيد بر 
ايجاد ش��ادي و نشاط در دانش آموزان كار خود را 
ش��روع كرد و در اين راستا تا پايان سال اقداماتي 
انج��ام داد ازجمل��ه آن ح��ذف آزم��ون ورودي 
م��دارس تيزهوش��ان در مقط��ع متوس��طه اول، 
ممنوع ش��دن تس��ت و كتاب كمك آموزشي در 
مقطع ابتدايي و ح��ذف پيك نوروزي بود. حذف 
آزم��ون ورودي م��دارس تيزهوش��ان در مقط��ع 
متوسطه اول حاش��يه هاي بسياري با خود همراه 
داشت.  دانش آموزاني كه مدت ها براي اين آزمون 
تالش كرده بودند، اعتراضات بس��ياري نسبت به 
اين تصميم گيري كردند كه در نهايت محمدرضا 
مخبردزفولي، دبير ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 
اعالم كرد:»قرار ش��د اين موضوع در شوراي عالي 
انقالب فرهنگي پس از كارشناسي هاي الزم مطرح 
شود و هر تصميمي كه شورا اتخاذ كند، رويه اجرا 
باشد. همچنين مقرر شد با تصميم گيري شوراي 
عال��ي انقالب فرهنگي هر گون��ه اقدام غير از اين 
مس��ير در اين زمينه متوقف ش��ود تا نگراني هاي 
به وجود آمده، رفع ش��ود.« اما آموزش و پرورش 
هم از ش��وك اليحه بودج��ه ۹7 بي نصيب نماند. 
براس��اس  بندي در اليحه بودجه سال ۹7 دولت، 
مج��وز تغيير كاربري بخش��ي از فضاه��ا و اماكن 
آموزش��ي به آموزش و پرورش ب��راي درآمدزايي 
صادر شده است. طرحي كه زمزمه هاي آن از سال 
گذش��ته و در زمان وزارت علي اصغر فاني مطرح 
ش��د اما از آن زمان تاكنون خب��ري از اين طرح 
نبود. سرانجام مش��كالت ريز و درشت آموزش و 

پرورش كه ناش��ي از كمبود بودجه و اعتبار است، 
طرح تغيير كاربري را بار ديگر به جريان انداخت، 
مجلس ش��وراي اسالمي آن را تصويب كرد و قرار 
اس��ت از سال آينده اجرايي ش��ود. به اين ترتيب 
مدارس به بنگاه هاي اقتصادي تبديل مي شوند كه 
ربط��ي به هدف اصلي آنه��ا كه آموزش و پرورش 

دانش آموزان است، ندارد. 

  بي سرانجامي كولبرها
13شهريور ساعت 6:30 دقيقه صبح، دو كولبر 
در جري��ان تيراندازي تع��دادي از ماموران هنگ 
م��رزي بانه  جان خ��ود را از دس��ت دادند. مرگ 
كولبره��ا، اتفاقي بود كه ب��راي مدتي توجه مردم 
و مس��ووالن را به خود جلب كرد. تا چند ماه بعد 
از اين حادثه نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي 
ب��ه دنبال احقاق حق آنه��ا بودند اما بعد از مدتي 
مانند بس��ياري از طرح ه��ا و برنامه هاي ديگر به 
فراموشي و بي س��رانجامي سپرده شد. طرح بيمه 
كولبران كه از س��ال ۹5 مطرح ش��د همچنان به 
درستي اجرا نمي شود. آن طور كه رسول خضري، 
نماينده سردش��ت و پيرانشهر در مجلس شوراي 
اسالمي اعالم كرده بود در سال 13۹6 براي بيمه 
كولب��ران به 2ميليارد تومان بودج��ه نياز بود كه 
بخشي توسط وزارت تعاون و بخشي هم از سوي 
وزارت كشور بايد تامين مي شد. با وجود اين ميان 
آمارهاي اعالم ش��ده از كولبران بيمه ش��ده بين 
مسووالن اختالف نظر وجود دارد. مسووالن بيمه 
كش��اورزان، عشاير و روس��تايي استان آذربايجان 
غربي معتقدند تاكنون از ميان 11هزار و 300نفر 
كولبر شناس��ايي ش��ده تنها 70نفر ب��راي بيمه 
ثبت نام كردند و ادامه روند منوط به ابالغ فهرست 
كولبرها از س��وي اس��تانداري اس��ت درحالي كه 
خضري معتقد اس��ت از زم��ان تصويب اختصاص 
بيمه به كولبران تاكنون افراد بسياري از اين قشر 
تحت پوش��ش قرار گرفتند ضمن اينكه افراد بايد 
به صورت داوطلبانه براي دريافت بيمه مراجعه و 

ثبت نام كنند. 

 حق كارگران ناديده گرفته شد
تصوي��ب برخ��ي م��واد و تبصره ه��اي بودجه 
۹7 در مجلس ش��وراي اس��المي بهمن ۹6 را با 
اعتراضاتي همراه كرد. تصويب بند »ز« تبصره 7 
اليحه بودجه يكي از بندهايي بود كه واكنش هاي 
بس��ياري داش��ت تا جايي كه نمايندگان جامعه 
كارگري مقابل ساختمان قديمي مجلس شوراي 
اس��المي در اعتراض به تصويب اي��ن بند تجمع 
كردند. به موجب اين بند كه در ش��وراي نگهبان 
هم به تصويب رس��يد، س��ازمان تامين اجتماعي 
مكلف شد تمامي س��هم درمان از مجموع مأخذ 
كسر حق بيمه و ساير منابع مربوط را در حس�ابي 
ن�زد خزان�ه داري كل كشور با عنوان بيمه درمان 
تامين اجتماع��ي متمركز كند. به بيان س��اده تر 
آنچه جامعه كارگري كشور ماهانه از حقوق خود 
بابت حق بيم��ه پرداحت مي كرد ت��ا صرف امور 

درماني اين قشر شود با تصويب اين بند قرار است 
به خزانه كل كش��ور واريز شود. اتفاقي كه برخي 
فع��االن كارگ��ري معتقدند، دول��ت از اين طريق 
قصد دارد كس��ري بودجه ساير صندوق هاي بيمه 
ازجمله بيمه سالمت را جبران كند. اين درحالي 
است كه در ابتداي سال ۹6 پيش بيني كارشناسان 
بر اين بود كه سازمان تامين اجتماعي تا دو سال 
آينده ورشكسته مي شود. صندوقي كه 3ميليون و 
200هزار بازنشس��ته كه به همراه خانواده هايشان 
تعداد آنها به 7ميليون مي رس��د را تحت پوشش 

خود دارد. 

 بسته خدمات بيمه سالمت آب رفت
مدت هاست اعالم مي شود كه بيمه سالمت با 
بحران كمبود بودجه مواجه اس��ت. تاكنون چتر 
حمايت��ي اي��ن بيمه چندين بار آب رفته اس��ت 
اما 1۴ اسفند ۹6 رس��ما از سوي وزير بهداشت 
اعالم ش��د، چاره جز كوچك شدن دوباره بسته 
حمايتي بيمه س��المت وجود ندارد. پيش از اين 
آناهيتا كش��اورزي، معاون بيمه خدمات سالمت 
س��ازمان بيمه س��المت ايران با اش��اره به منابع 
پيش بيني ش��ده در اليحه بودجه ۹7 نسبت به 
خطر محدود شدن ارائه خدمات به بيمه شدگان 
هشدار داد و گفته بود: بر اين اساس در راستاي 
رعايت اصل تعادل منابع و مصارف با وجود عدم 
تماي��ل به كاهش تعهدات در س��طح گيرندگان 
خدمات ناچار خواهيم بود، راهكارهاي كاهش��ي 
در حوزه هاي مختلف اتخاذ كنيم و در نهايت در 
روزهاي پايان سال ۹6 حسن قاضي زاده هاشمي، 
وزير بهداشت اعالم كرد:»در سال ۹7 حتي يك 
ريال هم نبايد در بيمه س��المت كس��ري داشته 
باش��يم. هر چند كه شما مجبوريد بسته خدمت 
را كوچك كنيد؛ چراك��ه چاره يي جز اين وجود 
ن��دارد بنابراين يا بايد بس��ته را كوچك كنيم يا 
دولت و مجل��س بايد اعتب��ار الزم را پيش بيني 
كنند تا منابع و مصارف با هم همخواني داش��ته 
باش��ند. بنابراين تاكيد مي كن��م به نحوي عمل 
كنيد در س��ال آين��ده جز زيان انباش��ته يي كه 
در بودجه س��ال ۹7 ديده نشده، كسري ديگري 

نداشته باشيم.«

 از انتشار گزارش شيوع اعتياد تا حذف 
مجازات اعدام قاچاقچيان مواد

س��رانجام پس از گذشت 5 س��ال از آخرين 
باري كه آمار اعتياد در كش��ور اعالم ش��ده بود، 
نتايج آمارگيري مجدد از وضع اعتياد در كشور، 
تير 13۹6، از سوي پرويز افشار، سخنگوي ستاد 
مبارزه با مواد مخدر اعالم شد؛ آماري كه هشدار 
مي دهد، شمار رسمي معتادان كشور به 2ميليون 
و ۸0۸ هزار نفر رس��يده و افراد 15تا 6۴ س��اله 
بيش��ترين مصرف كنندگان مواد مخدر هستند. 
اين آمار در مقايس��ه با سال ۹0 حكايت از رشد 
2برابري معتادان دارد چراكه در آن س��ال نتايج 
آمارگيري ثابت مي ك��رد كمتر از يك ميليون و 

325ه��زار نفر در كش��ور كامال معت��اد بودند. از 
طرف ديگر براس��اس نتايج اين پيمايش، الگوي 
مصرف مواد مخدر و جنس��يت مصرف كنندگان 
مواد مخ��در به س��رعت درحال تغيير اس��ت و 
مصرف مواد مخدر صنعتي همچون شيش��ه افت 
قابل توجهي داش��ته و ترياك همچنان در صدر 
مواد مخدر س��نتي قرار دارد. از طرف ديگر سوم 
آبان »قانون الحاق يك م��اده به قانون مبارزه با 
م��واد مخدر« براي اجرا از س��وي رييس جمهور 
ابالغ شد. براساس اين قانون مجازات اعدام براي 
برخ��ي قاچاقچيان مواد مخدر حذف ش��د و اين 
افراد به »حبس درجه يك تا 30سال« و جريمه 

محكوم مي شوند. 

 آمار كشته  شدگان حوادث در سال 1396
ش��هريور ۹6 محمدحس��ين حميدي، رييس 
پليس راه كش��ور گفت روزي بي��ن ۴0تا 50 نفر 
در ح��وادث جان خود را از دس��ت مي دهند. اين 
عدد در س��ال ۹5 برابر با 70ت��ا 100نفر بود. آن 
طور ك��ه حميدي اعالم كرد فق��ط در جاده هاي 
كش��ور 3۴00 مح��ل حادثه خيز وج��ود دارد در 
بعضي نقاط عامل راه مقصر 100درصد تصادفات 
اس��ت و طي 3س��ال اخير در اي��ن زمينه 5 هزار 
و 300نفر كشته شدند. براساس آمار 10ماهه يي 
كه پزش��كي قانوني كش��ور منتش��ر كرد 3 هزار 
و 6۹۹ نف��ر در س��ال 13۹6 در تصادف��ات درون 
شهري جان خود را از دست دادند درحالي كه در 
س��ال گذش��ته اين عدد برابر با 3هزار و 7۹7 بود 
كه نش��ان مي دهد در 10ماهه س��ال 13۹6 آمار 
جانباخت��گان تصادفات درون ش��هري 2.6درصد 
كاهش داش��ته اما تصادفات برون شهري  حكايت 
ديگري دارد. براساس اعالم رسمي پزشكي قانوني 
كشور در 10ماهه سال ۹6 تعداد ۹هزار و 2۴1نفر 
در تصادفات برون ش��هري كشته شدند درحالي 
كه سال ۹5  اين عدد برابر با ۸ هزار ۹۸6نفر بود. 
ب��ه اين ترتيب تصادفات برون ش��هري در س��ال 
13۹6  نه تنها نسبت به سال قبل بهتر نشده بلكه 

2.۸درصد هم افزايش داشته است. 
از ط��رف ديگر به طور كلي براس��اس آنچه از 
سوي س��ازمان ثبت احوال كش��ور اعالم شد در 
۹ماهه نخس��ت س��ال ۹6، 276هزار و 3۹2واقعه 
فوت به ثبت رس��يده اس��ت؛ اين درحالي اس��ت 
كه در ۹ماهه س��ال گذشته ميزان وقايع فوت در 
كش��ور 261هزار و ۸۸1 نفر بوده كه نشان دهنده 
افزايش 1۴هزار و 511 واحدي است و با محاسبه 
آماري مي ت��وان تخمين زد كه ميزان وقايع فوت 
امسال نسبت به سال گذشته 5٫5 درصد افزايش 

يافته است. 
همچنين نرخ عموم��ي مرگ و مير در ۹ماهه 
امس��ال ۴٫7 در هزار محاس��به ش��ده اس��ت. از 
طرف��ي علل م��رگ و مير در اين ب��ازه زماني نيز 
بيماري هاي قلبي و عروقي، سرطان ها و تومورها، 
بيماري هاي دستگاه تنفسي و حوادث غيرعمدي 

ذكر شده است. 

كمبود بارش در پاييز و زمستان 96 سبب شد، ذخاير آبي كشور بيش از پيش كاهش يابد و زنگ خطر كم آبي براي 
چندمين بار نواخته شد. از طرف ديگر در ماه نخست سال 96 معصومه ابتكار، رييس وقت سازمان حفاظت محيط زيست 
كشور از شروع فاز چهارم احياي درياچه اروميه خبر داد و اعالم كرد:»درياچه اروميه رو به بهبود است.« اگرچه وضعيت 
درياچه اروميه در طول سال 96 افت و خيز بسياري داشت و اما آخرين اخبار از وضعيت اين درياچه نشان مي دهد، خبر 

خوش ابتداي سال تا آخر سال 96 دوام پيدا كرد

سرانجام پس از گذشت 5 سال از آخرين باري كه آمار اعتياد در كشور اعالم شده بود، نتايج آمارگيري مجدد از وضع 
اعتياد در كشور، تير 1396، از سوي پرويز افشار، سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم شد؛ آماري كه هشدار 

مي دهد، شمار رسمي معتادان كشور به 2ميليون و 808 هزار نفر رسيده و افراد 15تا 64 ساله بيشترين مصرف كنندگان 
مواد مخدر هستند 

سوم آبان »قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر« براي اجرا از سوي رييس جمهور ابالغ شد. براساس اين 
قانون مجازات اعدام براي برخي قاچاقچيان مواد مخدر حذف شد و اين افراد به »حبس درجه يك تا 30سال« و جريمه 

محكوم مي شوند
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»تعادل«ازتحوالتبازارملكدرسال96گزارشميدهد

  سال خروج مسكن از ركود 4 ساله
گروهراهوشهرسازيمجيداعزازي

تعداد معامالت مسكن در شهر تهران طي اسفند 1396 همانطور 
كه پيش از اين »تعادل« پيش بيني كرده بود، هم نسبت به بهمن 
سال جاري و هم نسبت به اسفند سال گذشته افت محسوسي را به 
ثبت رساند. اين درحالي است كه مجموع معامالت صورت گرفته و 
متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران طي 12ماهه 
سال جاري نسبت به 3سال قبل از آن روند صعودي داشته است. 

براس��اس داده هاي ثبت شده در س��امانه اطالعات بازار امالك 
اي��ران تا 26 اس��فند س��ال ج��اري 8355 مورد معامله در ش��هر 
 تهران انجام ش��ده كه نس��بت به معامالت انجام شده در بهمن ماه

)18392 م��ورد( 120درص��د و نس��بت ب��ه م��اه مش��ابه س��ال 
قبل)12247م��ورد( 46.5درص��د كاهش را تجربه كرده اس��ت. با 
توج��ه به اينكه انتظار مي رود در روزهاي 26، 27و 28 اس��فند در 
عمل معامالت چشمگير و معناداري صورت نگرفته باشد، مي توان 
با 95درصد اطمينان به آمار ثبت ش��ده در س��امانه اطالعات بازار 
امالك ايران اتكا كرد. در اين صورت تعداد معامالت ملك در تهران 
طي 12ماهه س��ال 96 با 8.6 درصد رش��د مثبت نس��بت به سال 
95)162هزار و 54 مورد( ب��ه 177هزار و 288مورد افزايش يافته 
است. در صورتي كه متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در 
تهران طي 11ماهه نخس��ت سال جاري را نيز مالك قرار داده و به 
كل سال 96 تعميم دهيم، رشد متوسط قيمت هر متر مربع واحد 
مسكوني در سال جاري نسبت به سال گذشته با 8.87 درصد رشد 

به 4ميليون و 820 هزار تومان رسيده است. 
با منفي ش��دن رشد تعداد معامالت در اسفند ماه جاري، تعداد 
ماه هاي داراي رشد منفي در سال 96 نسبت به ماه قبل از آن به 6 
ماه افزايش يافت. اين درحالي اس��ت كه تعداد ماه هاي داراي رشد 
منفي در سال جاري نسبت به ماه مشابه سال قبل به عدد 4 رسيده 
اس��ت. همين مساله مويد نوس��ان قابل توجه معامالت در ماه هاي 
مختلف سال 96 و نوسانات كمتر نسبت به سال هاي گذشته است. 
در فروردين س��ال 96 همچون ماه مشابه در سال هاي گذشته، 
بازار مس��كن تقريبا از متعاملين خالي بود. البته اين آلرژي فصلي 
ب��ا روزهاي اميد و انتظار براي انتخاب دوازدهمين رييس جمهوري 
دره��م آميخته بود از همين رو تعداد معامالت ملك در نخس��تين 
ماه س��ال 96 نس��بت به ماه قبل از آن با منفي 56 درصد و نسبت 
به ماه مشابه سال قبل با منفي 8.5 درصد رشد روبه رو شد. با گرم 
ش��دن تنور انتخابات و برگزاري مبارزات انتخاباتي، فضا تا حدودي 
براي خريداران و فروش��ندگان مس��كن در پايتخت روشن تر شد و 
تعداد معامالت ملك در ارديبهش��ت نسبت به ماه قبل از آن رشد 
204.1درصدي و نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 6.4 درصدي 
را ثب��ت ك��رد. اگرچه در خرداد ماه روند صع��ودي تعداد معامالت 
ماهانه با 6.2 درصد رش��د حفظ ش��د اما اين افزايش براي مثبت 
ش��دن تعداد معامالت نس��بت به ماه مشابه سال قبل كافي نبود و 
رش��د منفي 0.8درصد به ثبت رس��يد. در تير ماه برخالف شرايط 
فصلي و زماني هم رشد معامالت ماهانه و هم رشد معامالت نقطه 
به نقطه)به ترتيب با 5.4- و 2.5- درصد( منفي ش��د. نوسان رشد 
معام��الت ملك تهران از مرداد به بعد )در 8 ماهه منتهي به س��ال 
97( نيز با 4ماه رش��د منفي و 4ماه رش��د مثبت ت��داوم يافت. در 
اين ميان، رش��د قيمت مسكن در س��ال 96 تقريبا مسير با ثبات 
و صعودي را در پيش گرفت. قيمت مس��كن تنها در فروردين ماه 
منفي بود و در 11ماهه ديگر سال قيمت ها رشدي مثبت را تجربه 
كردند. اين روند صعودي در بهمن ماه با رش��د 5.1 درصد نس��بت 

به ماه قبل از آن و رش��د 22.3درصدي نس��بت به ماه مشابه سال 
قبل به اوج خود رس��يد. از خرداد سال 96 به بعد به دليل سررسيد 
موعد يك ساله دريافت وام خانه اولي ها، انتظار مي رفت، معامالت ملك 
افزايش يابد كه تا حدودي نيز اين امر محقق شد اما از آنجا كه بخشي 
از زوج ه��اي جوان نتوانس��ته بودند به طور يكجا 40ميليون تومان در 
حس��اب صندوق پس انداز يكم خود س��پرده گذاري كنند اين فرآيند 
كمي طوالني تر از انتظار شد و جهش مورد نظر با تاخير در آذر و دي 

سال جاري به وقوع پيوست. 
كاهش نرخ سود س��پرده هاي بانكي در شهريور ماه نيز موجب 
تحرك بخش��ي از نقدينگي به سمت بازار مس��كن در پاييز و اوايل 
زمس��تان ش��د. با اين حال از آنجا كه بازار ارز و ب��ازار دوقلوي آن 
يعني بازار طال و سكه جذابيت بيشتري براي مبالغ زير 200ميليون 
تومان داشت و همزمان برخي مبادي ورودي ارز در خارج از كشور 
دچار مش��كل شد و عرضه ارزهاي مش��هور در بازار كاهش يافت، 
بخش��ي از نقدينگي روانه اين بازارها ش��د و به همين دليل تعداد 
معامالت ملك برخالف س��نت هر ساله در ماه هاي بهمن و اسفند 
روندي كاهش��ي در پيش گرفت و از سرعت رشد معامالت در اين 

ماه ها كاسته شد. 

خروجمسكنازركود
ب��ا كاهش نرخ س��ود بانكي در تابس��تان س��ال ج��اري، بازار 
مس��كن كه رقيب بالفصل بازار پول به شمار مي رود از الك ركود 
4س��اله خود بيرون آمد و براي رونق گرفتن خيز برداش��ت. اين 
رون��د صع��ودي اما در چند ماهه اخير به وي��ژه در بهمن ماه بر اثر 
التهاب نرخ ارز از مس��ير رش��د ماليم قيمت خارج شد و همزمان 
به دلي��ل كاهش قدرت خريد متقاضي��ان مصرفي در برابر افزايش 
بعضا سرس��ام آور قيمت هاي پيش��نهادي فروش��ندگان)در برخي 
م��وارد تا 50 درصد( تعداد معامالت به طور معناداري نس��بت به 
ماه قبل از آن، در ش��رايطي كه بازار ماه هاي پاياني س��ال همواره 
داغ بوده اس��ت، كاه��ش يافت. اگرچ��ه ن��رخ ارز، عوامل دروني 
بازار مسكن)دس��تمزد كارگران، ن��رخ مصالح متعارف و نه لوكس 
س��اختماني و...( را به طور مس��تقيم تحت تاثير قرار نمي دهد اما 
نوسان هاي ارزي اثر مستقيمي بر انتظارات تورمي و ايجاد هيجان 

در ميان فعاالن بازارهاي مختلف دارد.
از اين رو هيجان بازار ارز در بهمن تا حدودي در بازار مس��كن 
نيز بازتاب يافت و براي همگان مشخص شد كه در شرايط كنوني 
 تحوالت مس��كن بيشتر از عوامل اثرگذار فضاي كلي اقتصاد متاثر 

مي شود تا عوامل اختصاصي اين بازار. 
در عين حال باور كارشناس��ان اقتصاد مس��كن اين اس��ت كه 
افزايش ه��اي اخير قيمت مس��كن ب��ه دليل اينكه اي��ن بازار طي 
4.5س��ال گذش��ته درگير ركود و از ثبات قيمت��ي برخوردار بوده، 

واقعي و بدون حباب است. 
كارشناس��ان مسكن با اش��اره به رويكرد دولت در شيوه كنترل 
نرخ ارز، پيش بيني مي كنند كه در سال 97 نقدينگي به سمت بازار 
مس��كن حركت كند و موجب افزايش قيمت ها در اين بازار شود. از 
دل اين ش��رايط اس��ت كه برخي پيش بيني هاي كارشناسي از نرخ 
تورم مسكن به 8 درصد باالتر از نرخ تورم عمومي در سال 97 بيرون 
آمده اس��ت. ماهيت اقتصاد نفت سوز ايران و بيماري هلندي همزاد 
آن نيز چنين پيش بيني ها را باورپذيرتر مي كنند. بررس��ي آمارهاي 
23س��اله بازار مسكن)از سال 68 تا 91( نشان مي دهد در اين دوره 

 تورم مسكن حدود 13هزار و 700درصد بوده است. 

كادراجراييشهرداري
مخالفرفتننجفي

ش��هردار منطقه 3 از تكمي��ل 95درصدي پروژه 
زيرگذر »آرش اسفنديار« خبر داد. 

به گزارش ايس��نا، مصطفي س��ليمي در نشست 
خبري با اصحاب رس��انه با بيان اينكه ش��هرداري 
تهران ب��ا اقداماتي كه در همه س��طوح انجام داده 
در همه ش��ؤون زندگي مردم نفوذ كرده اس��ت، در 
مورد اس��تعفاي ش��هردار تهران گفت: اميدوارم كه 
اس��تعفاي وي مورد قبول قرار نگيرد، چرا كه كادر 
اجرايي شهرداري عالقه مند است كه نجفي بماند. 

وي با بيان اينكه ش��هرداري تهران در ايام نوروز 
در آماده باش كامل قرار دارد، گفت: اين گونه نيست 
ك��ه برخي تص��ور مي كنن��د، ش��هرداري در نوروز 
تعطيل است. بلكه به دليل خلوتي خيابان ها و تردد 
كمتر شهروندان فرصت براي انجام كارهاي عمراني 

و پروژه هاي شهري بيشتر فراهم مي شود. 
وي با بي��ان اينكه اين روزها ش��هرداري تهران 
روزهاي سختي را مي گذراند، گفت: تاكنون 52هزار 
ميليارد توم��ان بدهي احصا ش��ده و اين در حالي 
اس��ت كه روز به روز اين بدهي با حضور پيمانكاران 
جدي��د و... در حال افزايش اس��ت و با اينكه آمارها 
نشان مي دهد كه 68هزار نفر از شهرداري به صورت 
قراردادي و رس��مي حقوق مي گيرند اما اين عدد با 
احتس��اب افرادي كه به صورت پيماني با شهرداري 
همكاري مي كنند ب��ه 135 هزار نفر حقوق گيرنده 

نيز مي رسد. 
وي با بيان اينكه متاس��فانه در س��ال هاي قبل 
فروش ش��هر راهي براي كس��ب درآمد بوده است، 
گفت: س��ال هاي س��ال اي��ن روند ادامه داش��ته و 
يك ش��به نمي توان انحرافات چند س��اله را مرتفع 

كرد. 
شهردار منطقه 3 در خصوص تخريب باغات در 
اين منطقه گفت: متاس��فانه در س��ال هاي اخير به 
دليل انحراف و كس��ر درآمدهاي بيشتر بسياري از 
باغات و زمين هاي سبز تهران روبه روي ديد مديران 
تبديل به ساختمان ش��دند كه اين مساله عالوه بر 
تخريب شهر سبب مهاجرت معكوس ساكنان محله 

شده است. 

دوربينهايطرحترافيك
دوشنبهخاموشميشود

ش��هردار ته��ران دس��تور داد، ط��رح ترافي��ك 
اعم��ال نش��ود.  روز دوش��نبه در س��طح ته��ران 
روابط عموم��ي  از  نق��ل  ب��ه  و  ايس��نا  به گ��زارش 
ش��هرداري ته��ران ب��ه دس��تور محمدعل��ي نجفي 
شهردار تهران در راس��تاي تسهيل تردد شهروندان 
 در س��طح ش��هر در آخري��ن روز كاري س��ال 96

)دوش��نبه 28 اس��فند( طرح ترافي��ك در پايتخت 
اعمال نمي شود.

محدوديتزمانيبرايثبتنام
طرحترافيكوجودندارد

مديركل صدور آرم طرح ترافيك شهرداري تهران 
به برخي س��واالت و ابهامات ثبت ن��ام طرح ترافيك 

جديد پاسخ داد. 
به گزارش ايس��نا مصطف��ي قنبرن��ژاد با بيان 
اينكه از روز ش��نبه س��امانه ثبت نام طرح ترافيك 
براي س��ال 96 ب��ا آدرس my.tehran.ir براي 
ثبت ن��ام متقاضيان ورود به محدوده طرح ترافيك 
و س��اكنان محدوده گشوده ش��ده است، گفت: با 
اين حال برخي كاربران حين ثبت نام به مشكالتي 
برخورد كرده اند كه الزم اس��ت توضيحاتي در اين 

خصوص ارائه شود. 
وي با بيان اينكه متقاضيان دقت داش��ته باشند 
ك��ه باي��د اطالعات آنه��ا از ابتدا ثبت ش��ود، ادامه 
داد: ممكن اس��ت برخي افراد عن��وان كنند كه در 
س��ال هاي قبل طرح ترافيك دريافت كرده و نيازي 
نيس��ت كه اطالع��ات خودرو خ��ود را وارد كنند يا 
مي خواهند از نام كاربري قبلي خود استفاده كنند، 
اما دقت داش��ته باشيد كه اين س��امانه براي طرح 
جديد ترافيك پايتخت ايجاد شده و متقاضيان بايد 
اطالع��ات خودرو خود را بار ديگر به طور كامل درج 

كنند. 
مدي��ركل ص��دور آرم طرح ترافيك ش��هرداري 
تهران با بيان اينكه س��رويس ارائه ش��ده از س��وي 
ثبت احوال محدود اس��ت، گفت: سرويس ارائه شده 
از س��وي ثبت احوال محدود اس��ت و ممكن اس��ت 
متقاضيان در همان ابتدا با مشكل عدم تاييد شماره 
كارت ملي مواجه ش��وند اما الزم اس��ت متقاضيان 
صبور باش��ند، چرا ك��ه از روز گذش��ته مراجعه به 
سايت به شدت افزايش يافته و شهروندان مي توانند 
در روزهاي ديگر نس��بت به ثبت نام اقدام كنند. از 
آنجا كه عوارض اين طرح به صورت روزانه محاسبه 

مي شود و عجله يي براي درج اطالعات نيست. 
وي با بيان اينكه با فعال س��ازي نام كاربري، كد 
فعال س��ازي به تلفن همراه درج ش��ده در اطالعات 
اوليه ارسال مي شود، افزود: شهروندان دقت داشته 
باش��ند كه ثبت اطالعات محل س��كونت تنها براي 
ش��هرونداني اس��ت ك��ه در داخل مح��دوده طرح 
ترافيك س��كونت دارند و نيازي نيس��ت افرادي كه 
در داخ��ل محدوده س��كونت ندارند ي��ا افرادي كه 
محل كارشان در داخل محدوده است، اين قسمت 

را تكميل كنند. 
وي بيان كرد: طب��ق برنامه ريزي صورت گرفته 
محدوديتي براي ثبت نام وجود ندارد و ش��هروندان 

مي توانند در روزهاي آتي راحت تر ثبت نام كنند. 
وي افزود: مراجعه تعداد زيادي از شهروندان به 
سامانه my.tehran.ir سبب كند شدن سرور در 
برخي مواقع مي ش��ود اما شهروندان صبور باشند تا 

بتوانند مراحل ثبت نام خود را تكميل كنند. 

ايرانشهر

 محمد قانبيلي، عضو هيات تطبيق فرمانداري 
تهران، از تصويب نرخ پيش��نهادي ش��وراي شهر 

تهران براي مترو در سال 97 خبر داد. 
روز گذش��ته آخرين جلس��ه هيات تطبيق در 
س��ال 96 در فرمانداري تهران برگزار ش��د و طي 
آن افزاي��ش 20درصدي نرخ بليت مترو كه حدود 
دو هفته گذش��ته توس��ط اعضاي ش��وراي ش��هر 
مصوب ش��ده بود، به تصويب رسيد. شورايي ها با 
اكثريت آرا افزاي��ش 20درصدي قيمت بليت تك 
سفره از 800 به 1000 تومان و قيمت بليت مترو 
فرودگاه امام خميني)ره( از 6000 تومان به 7500 
تومان را تصويب كردند. پارلمان ش��هري پايتخت 
همچنين ب��راي نخس��تين بار ب��راي بليت حومه 
نرخ جداگانه يي تصويب كرد. اما ش��وراي شهر به 

افزايش 46.6درصدي نرخ اين بليت راي داد. 
ب��ه گفته قانبيل��ي، هيات تطبي��ق فرمانداري 
تهران به دليل حمايت از مترو و رند شدن قيمت با 
افزايش بليت تك سفره از 800 به 1000 تومان و 
قيمت بليت مترو در خط فرودگاه امام كه 7500 
 تومان تصويب شده بود، موافقت كرد، اما با افزايش 
1500 توماني بليت خط پنج يعني تهران به كرج 
مخالفت ش��د، چراكه درص��د افزايش بيش از حد 

مجاز بوده است. 
ب��ه گزارش »تعادل«، در جلس��ه بررس��ي نرخ 
بلي��ت مترو برخي اعضا نيز ب��ا افزايش بليت مترو 
مخالف بودند. ازجمله احمد مسجدجامعي، رييس 
كميسيون فرهنگي شورا گفت: كساني كه از مترو 
كرج استفاده مي كنند، به دليل مشكالت معيشتي 

در اي��ن محدوده زندگي مي كنن��د و اين افزايش 
قيمت قابل دفاع نيس��ت و غيرعادي است. اينكه 
دول��ت س��هم خ��ود را نمي دهد يا سياس��ت هاي 
ترافيكي ما درس��ت نيست، نبايد منجر به افزايش 

هزينه شهروندان شود. 
مس��جدجامعي با اشاره به مسافراني كه هر روز 
از ك��رج به تهران مي آيند، گف��ت: اين خدمات به 
ش��هروندان غيرتهراني نيس��ت، اين افراد كساني 
هستند كه در تهران كار و زندگي مي كنند، اما به 
دليل مشكالت معيشتي در حومه ساكن هستند و 
افزايش پيش��نهاد شده، افزايش غيرمتعارفي است 

كه بر معيشت آنها اثر مي گذارد. 
به گفته محس��ن پورسيدآقايي معاون شهردار، 
هزينه تمام شده بليت مترو 2 هزار و 270 تومان 
است كه يك سوم آن را بايد مصرف كننده بپردازد. 
در اليحه ش��هرداري نرخ بليت مترو براي فرودگاه 
امام )ره( 6هزار تومان بود كه كميس��يون حمل و 
نق��ل اين عدد را به 10 ه��زار تومان افزايش داده 
بود، ام��ا درنهايت مبلغ 7 ه��زار و 500 تومان به 
تصويب رس��يد كه اين مبلغ افزايش هم از س��وي 

فرمانداري رد شد. 
قانبيلي ب��ا بيان اينك��ه ش��هرداري تهران در 
تبصره ها، تخفيف هاي خوبي براي مس��افران مترو 
قائل ش��ده، به گونه ي��ي كه تا 66درص��د تخفيف 
براي كارت بليت درنظر گرفته ش��ده است، افزود: 
مصوبه ش��وراي شهر تهران درخصوص لغو برج باغ 
ني��ز مورد تاييد فرمانداري ق��رار گرفت، چراكه ما 
معتقديم اين مصوبه حيات شهر تهران را به خطر 

انداخته بود و جا دارد از اعضاي شوراي شهر بابت 
لغو اين مصوبه تشكر ويژه يي داشته باشيم. 

ب��ه گفته اين عض��و هيات تطبي��ق يكي ديگر 
از مسائل مورد بررس��ي بحث ايرادات تبصره هاي 
بودجه 97 شهرداري بود كه شوراي شهر روي آنها 
تاكيد داشت كه با اصرار شهرداري روي تبصره ها 

اين موضوع به هيات حل اختالف ارسال شد. 
قانبيلي با اش��اره ب��ه تبصره هاي م��ورد انتقاد 
هيات تطبيق درخص��وص تبصره 7 بودجه عنوان 
ك��رد: در اين تبصره آمده اس��ت كه اگر مديران و 
كارمندان ش��هرداري تهران تخلفي انجام دهند به 
ش��هرداري تهران اجازه داده مي شود كه از امالك 
ش��هرداري براي آنها وثيقه گذاشته شود! كه اين 
مس��اله كامال برخالف قانون اس��ت و ش��هرداري 
اج��ازه ندارد از ام��وال عمومي ب��راي افراد خاص 

وثيقه بگذارد. 
وي ب��ا بي��ان اينكه در تبص��ره 12 بودجه 97 
آمده است كه يك درصد از بودجه به كتابخانه هاي 
عموم��ي صرف ش��ود، گف��ت: ام��ا در بودجه 97 
آمده اس��ت كه اين يك درصد براي كتابخانه هاي 
شهرداري نيز هزينه ش��ود كه خالف قانون است 
و اين در حالي اس��ت كه شهرداري در تبصره 26 
خود ني��ز عنوان كرده بود كه ع��الوه بر 3 درصد 
بودجه فرهنگي همه معاونت ها و...  بايد 3.5درصد 
از بودجه خود را براي كارهاي فرهنگي اختصاص 
دهند كه اين مغاير قانون است كه با اصرار شوراي 
شهر بر تبصره هاي بودجه، موضوع براي بررسي به 

هيات حل اختالف رفت. 

عضوهياتتطبيقفرمانداريتهرانخبرداد

تصويب افزايش 20 درصدي نرخ بليت مترو ۱۳۹۷
مديركلراهداريوحملونقلجادهاياعالمكرد

سهم خودروهاي شخصي از تلفات جاده اي
 مديركل راهداري و حمل و نقل جاده يي با تاكيد بر اينكه ايمن ترين وس��يله جابه جايي مس��افران 
جاده يي ناوگان اتوبوس��ي و ميني بوس��ي است، گفت: خودروهاي شخصي س��هم 45درصدي در تعداد 
كشته هاي ناشي از تصادفات جاده يي دارند.  به گزارش ايلنا، مجيدرضا نصراهلل نژاد با بيان اينكه امسال 
برنامه تمهيدات جاده يي نوروزي از 23 اس��فندماه شروع و تا 15فروردين ماه ادامه دارد، اظهار كرد: در 
اين ايام عبور و مرور انواع موتورسيكلت در تمام آزادراه ها و بزرگراه ها، محورهاي كرج حد فاصل چالوس، 
هراز، فيروزكوه و ساير محورهايي كه ضرورت ايجاد مي كند، ممنوع است.  وي افزود: همچنين در تمام 
محورهاي برون ش��هري در ايام اجراي طرح نوروزي ممنوعيت و محدوديت ترافيكي براي انواع تريلر و 
كاميون اعمال مي شود و عبور و مرور انواع تريلر، كاميون و تانكرهاي حاوي مواد سوختي و فاسد شدني 
يا داراي مجوز از پليس راهور ناجا از اعمال محدوديت ها مستثناست.  مديركل راهداري و حمل و نقل 
جاده يي استان تهران با تاكيد بر اينكه تمام برنامه ها و سياست هاي ما از اجراي طرح نوروزي در جاده ها 
كاهش تلفات جاده يي اس��ت، گفت: طبق آمارهاي رسمي پزشكي قانوني سال گذشته در 10ماهه اول 
سال، ميزان كشته هاي ناشي از تصادفات جاده يي در استان تهران 266 نفر بوده كه امسال اين رقم در 
مدت مشابه به 264نفر رسيده است.  وي با اشاره به رقم تلفات ناشي از تصادفات جاده يي از سال 91 
تا 94 اظهار كرد: در س��ال  91 تعداد تلفات تصادفات جاده يي در اس��تان تهران 413 نفر بوده كه اين 
رقم در سال 92 به 353 نفر كاهش پيدا مي كند. همچنين در سال 93 تعداد تلفات ناشي از تصادفات 
جاده يي به 347 نفر مي رسد و در سال 94 اين رقم به 321 نفر كاهش پيدا مي كند. همچنين در سال 
95 هم با ادامه روند نزولي به 315 نفر مي رس��د كه اميدواريم در س��ال 96 هم اين روند نزولي ادامه 
پيدا كند.  وي تاكيد كرد: همچنين در 10ماهه ابتداي س��ال 95 تعداد مصدومان ناش��ي از تصادفات 
جاده يي 35هزار و 165 نفر بوده كه اين رقم در 10ماهه ابتداي امس��ال به 30 هزار و 655 نفر رس��يده 
اس��ت. نصراهلل نژاد با بيان اينكه در طول 10ماهه گذش��ته تعداد مصدومان تصادفات جاده يي نسبت به 
س��ال گذشته بيش از 4هزار نفر كاهش يافته است،  گفت: خوش��بختانه كاهش 13درصدي در ميزان 
مصدومان ناش��ي از تصادفات جاده يي داش��تيم.  وي با اشاره به ميزان طول راه هاي برون شهري استان 
تهران گفت: چيزي حدود 3هزار كيلومتر انواع راه فرعي، اصلي، روستايي و... در استان تهران وجود دارد 
كه 900كيلومتر آن راه ش��هري اس��ت.  مديركل راهداري و حمل و نقل جاده يي استان تهران با بيان 
اينكه روزانه 600هزار خودرو وارد تهران و از تهران خارج مي ش��وند، گفت: حدود 12درصد ترافيك در 
راه هاي استان تهران است.  نصراهلل نژاد همچنين درباره ميزان تلفات ناشي از سوانح جاده يي در ايام نوروز 
7 س��ال گذش��ته گفت: در نوروز 90 ميزان تلفات جاده يي 25 نفر، در نوروز 91 ميزان تلفات جاده يي 
به 15 نفر و در سال بعد آن به 22 نفر رسيده، همچنين در نوروز 93 ميزان تلفات جاده يي به 17 نفر 
رسيده، در نوروز 94، 23 نفر در تصادفات جاده يي جان خود را از دست داده اند اما در 2سال 95 و 96 
ميزان تلفات ناشي از تصادفات جاده يي 11نفر بوده است كه اميدواريم اين سير نزولي در راه هاي استان 
تهران حفظ ش��ود و ميزان تلفات جاده يي به حداقل برس��د.  نصراهلل نژاد با بيان اينكه ايمن ترين وسيله 
براي جابه جايي مس��افران جاده يي حمل و نقل عمومي اتوبوس و ميني بوس است، گفت: ميزان تلفات 
ناشي از تصادفات جاده يي در بخش اتوبوسي و ميني بوسي 1.5درصد است. اين در حالي است كه اين 
رقم در بخش خودروهاي شخصي به 45درصد مي رسد. همچنين 21درصد هم سهم موتور و 18درصد 
هم سهم كاميون ها در تصادفات جاده يي است كه البته تمام اين ارقام مربوط به استان تهران است.  وي 
تاكيد كرد: با توجه به اعداد و ارقام شاهد آن هستيم كه ايمن ترين وسيله براي انجام سفرهاي جاده يي 
اتوبوس و ميني بوس اس��ت كه مردم مي توانند از آن اس��تفاده كنند.  نصراهلل نژاد با اش��اره به آماده باش 
400نيروي راهداري در راه هاي اس��تان تهران گفت: ش��يفت و كشيك راهداران از 23 اسفندماه شروع 
شده و تا 15فروردين ادامه دارد و تعداد ماشين آالت راهداري براي اجراي طرح نوروزي به 188 دستگاه 
مي رس��د.  وي با اش��اره به ناوگان عمومي آماده باش براي اجراي طرح نوروز گفت: تعداد اتوبوس هاي 
مس��افربري 30 هزار و 280دس��تگاه و تعداد ميني بوس ها به 186 دس��تگاه و تعداد سواري مسافربري 
به 2هزار و 356 دس��تگاه مي رس��د.  نصراهلل نژاد همچنين با اشاره به شناسايي 56نقطه پرحادثه اظهار 
داش��ت: در حال حاضر 47نقطه ايمن سازي و آشكارسازي شده است و پنج نقطه در حال رفع هستند.  
نصراهلل نژاد همچنين با اشاره به تعداد امدادخودروهاي فعال در سراسر راه هاي استان تهران گفت: در حال 
حاضر پنج شركت امدادخودرو فعال هستند. البته پيش از اين تعداد شركت ها به 17شركت مي رسيد اما 
12شركت امدادخودرو به دليل تخلفات و عدم رعايت استانداردها حذف شدند.  نصراهلل نژاد همچنين با 
اشاره به راه هاي برقراري ارتباطات مسافران با راهداري در ايام نوروز گفت: شماره تماس 2177909080 
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راه هاي برقراري ارتباط بين راهداري استان تهران و مسافران نوروزي است.

آگهی مزايده اموال غيرمنقول 
به موجب پرونده كالسه 964230 به نفع محكوم له مستانه شمسينی غياثوند به ضرر محكوم عليه وراث مرحوم 
فريدون غياثوندمحمدخانی به اس��امی آناهيد غياثوندمحمدخانی و صغری غياثوند مبنی بر ارزيابی يك واحد 
آپارتمان واقع در پروژه س��ازانه بتن بلوك جی 6 طبقه 5 واحد 36 ش��مالی به مس��احت مفيد 68 متر 2 خوابه 
واقع در شهر جديد پرند فاز 5 پشت بيمارستان 96 تختی خوابی پروژه مسكن مهر ساختمانی با اسكلت بتنی 
نما سيمان دارای چاله آسانسور 6 طبقه بصورت 8 واحدی جمعاً 42 واحد كه ارزيابی گرديده است بشرح ذيل 

مي باشد.
مق��رر گرديده ملك موصوف در مورخ 1397/01/28 از س��اعت 10 صبح الی 11 صبح از طريق مزايده در 
دفتر اجرای احكام مدنی دادگس��تری رباط كريم. واقع در رباط كريم بلوار امام خمينی دادگس��تری رباط 
كريم به فروش برس��د. قيمت پايه از بهای ارزيابی ش��ده به مبلغ 350/000/000 ريال ش��روع و به كسانی 
كه باالترين قيمت را پيش��نهاد نمايند فروخته خواهد ش��د. ده درصد مبلغ پيشنهادی فی المجلس از برنده 
مزايده دريافت و نامبرده مكلف اس��ت حداكثر تا يك ماه نس��بت به پرداخ��ت باقيمانده ثمن معامله اقدام 
نماي��د، در غير اين ص��ورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضب��ط و مزايده تجديد مي گردد طالبين 
در ص��ورت تمايل مي توانند پنج روز از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از ملك مورد 

مزايده داده شود.
مدير اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان رباط كريم- غفاری- م الف/2641

آگهی ابالغ
وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای فرخ سرابی و خيراهلل دويران

خواهان آقای علی اصغر همت قلی دادخواستی به طرفيت خوانده فرخ سرابی و خيراهلل دويران به خواسته اثبات 
مالكيت مطرح كه به اين ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده كالس��ه: 9509982290201171 شعبه 2 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان رباط كريم ثبت و وقت رس��يدگی مورخ 1397/04/23 س��اعت 10:00 تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين نامه دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهی 

ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.

شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط كريم- مهدی ساده- م الف/2665

)آگهی احضار متهم(
بدينوس��يله به خانم الهه زرين خواه فرزند محمود فعاًل مجهول المكان، در كالسه پرونده 961388 شعبه ششم 
دادياری دادسرای عمومی و انقالب رباط كريم ناحيه پرند بر اساس محتويات پرونده به اتهام توهين و ايراد ضرب 
و جرح عمدی  تحت تعقيب مي باش��د در اجرای مقررات ماده 174 قانون آئين دادرسی كيفری ابالغ مي گردد 
ظرف يكماه از تاريخ انتشار اين آگهی در اين شعبه جهت دفاع از اتهام انتسابی حاضر شود و نشانی دقيق محل 
س��كونت خود را اعالم نمايد و مراتب در يكی از جرايد كثيراالنتشار درج مي گردد. بديهی است در صورت عدم 

حضور مطابق مقررات اتخاذ تصميم به عمل خواهد آمد.
داديار شعبه ششم دادياری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رباط كريم مستقر در پرند- سجاد باقرزاده- م 

الف/ 2662

آگهی فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقای عبداله اصلی برابر تفويض وكالت شماره 21170 89/7/1 دفتر 23 رباط كريم بعنوان حقوردی 
عربی اعالم نموده كه سند مالكيت ششدانگ پالك ثبتی 773 فرعی از 118 اصلی واقع در اراضی قريه كيكاور 
رباط كريم كه س��ند مالكيت آن در  صفحه 90 جلد 430 بنام آقای حقوردی عربی ثبت ش��ده اس��ت. بعلت 
جابجايی مفقود گرديده اس��ت و درخواست صدور سند مالكيت المثنی نموده لذا مراتب در اجرای تبصره ذيل 
ماده 120 قانون ثبت در يك نوبت آگهی ميش��ود تا چنانچه هر ش��خصی از وجود آن نزد خود و ديگران مطلع 
باشد از تاريخ انتشار به مدت ده روز ضمن ارائه اصل سند فوق و مدارم الزم به اين اداره مراجعه و رسيد دريافت 
نمايد در غير اينصورت اداره ثبت وفق مقررات اقدام خواهد نمود و اعتراض ايش��ان فقط در مراجع قضائی قابل 

رسيدگی خواهد بود.
منوچهركاظم اصالنی – رئيس ثبت اسناد و امالك رباط كريم- م الف/ 2664 
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صنعت، معدن و جتارت14
سرمايه گذاري در توليد نخ 

اكريليك فرش ماشيني
ش�اتا  مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: امس��ال س��رمايه گذاري 
بيش از 3 ه��زار ميليارد ريالي توس��ط 9 واحد صنعتي 
با اش��تغال يك ه��زار و 400 نفر در تولي��د نخ اكريليك 
فرش ماش��يني انجام شده است. افسانه محرابي افزود: با 
اين ميزان س��رمايه گذاري ظرفيت حدود 24هزار تن نخ 
اكريليك فرش ماش��يني به ظرفيت اسمي كشور افزوده 
شده كه اميدواريم در سال آينده نخ موردنياز توليد فرش 
ماشيني در كشور تامين شود. او تصريح  كرد: تقاضاي بازار 
جهت ورود ماشين آالت فرشبافي با شانه باالتر و سرعت 
تغيير تكنولوژي در ماش��ين آالت جديد فرش ماشيني، 
ضمن ضرورت شناس��ايي و دستيابي به بازارهاي جديد، 
سرمايه گذاري و راه اندازي واحدهاي ريسندگي نخ ظريف 

فرش ماشيني را اجتناب ناپذير كرده است. 

 اشتياق خارجي ها
به سرمايه گذاري در معدن 

ايرنا  رييس هيات عامل س��ازمان توس��عه و نوسازي 
مع��ادن و صناي��ع معدني اي��ران )ايميدرو( گف��ت: ايران 
ج��زو معدود كش��ورهاي بك��ر معدني در جهان اس��ت و 
به دليل برخورداري از انرژي ارزان، اش��تياق خارجي ها به 
س��رمايه گذاري در بخش معدن كش��ورمان بيش از ساير 
بخش هاي اقتصاد اس��ت. مهدي كرباس��يان درباره جذب 
منابع و س��رمايه هاي خارجي در بخ��ش معدن به ويژه در 
پس��ابرجام، افزود: منابع درآمدي كشور به داليلي ازجمله 
پايين بودن قيمت نفت، محدوديت درآمدهاي گمركي و 
ماليات��ي و نبود رونق موردانتظار با محدوديت هايي همراه 
است. او با اشاره به ممنوع شدن افزايش قيمت حامل هاي 
ان��رژي و عوارض  دريافتي از س��وي مجل��س، بيان كرد: 
همه اين مس��ائل س��بب مي ش��ود تا درآمدهاي جديدي 
براي سرمايه گذاري هاي جديد متصور نباشيم. كرباسيان 
ادام��ه داد: در سيس��تم بانكي نيز به دلي��ل ديون معوقه 
اف��راد، ورود پول هاي جديد به اقتصاد را متصور نيس��تيم 
و ب��ا سياس��ت هاي كنترل ت��ورم دولت، مناب��ع درآمدي 
بيش از پيش محدود مي ش��ود. او تصريح كرد: در چنين 
شرايطي، يكي از اصلي ترين منابع براي تامين رشد مورد 
انتظار اقتصاد، ورود س��رمايه گذاري و تامين مالي خارجي 
اس��ت. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در سايه 
تعامالت بين المللي و حركت هاي وزارت امور خارجه كه در 
تالش براي جلب و جذب ش��ركت هاي خارجي براي ورود 
به كشورمان پس از برجام است، در 2 سال گذشته منابع 
مالي خارجي خوبي وارد كشور شد. او تاكيد كرد: با وجود 
اين، براي تحقق رش��د 8درصدي اقتصاد كشور در برنامه 
شش��م توسعه، نيازمند 250ميليارد دالر سرمايه هستيم، 

اما سرمايه وارد شده هيچ همخواني با نياز كشور ندارد. 

ميزان صادرات فرش دستباف 
ايرنا  رييس مركز ملي فرش ايران به رشد 20درصدي 
صادرات فرش دستباف در 10 ماهه نخست امسال نسبت 
به دوره مش��ابه سال گذشته اش��اره كرد و گفت: باتوجه 
به ظرفيت توليد داخل، اين ميزان راضي كننده نيس��ت. 
حميد كارگر افزود: از ابتداي امسال تا پايان دي ماه، 336 
ميليون دالر فرش دس��تباف صادر شد. رييس مركز ملي 
فرش ايران اظهار كرد: باوجود اينكه سال 1396 در بعضي 
حوزه هاي صادرات غيرنفتي س��الي پر توفيق نبود، اما در 
حوزه فرش دس��تباف ما به موفقيتي نسبي رسيديم. او با 
بيان اينكه صادرات فرش دستباف در سال 1395 نسبت 
به س��ال قبل از آن 23درصد رشد داشت، ادامه داد: روند 
افزايش��ي صادرات فرش دس��تباف كه از آخر 1394 آغاز 
و در س��ال 1395 تثبيت شد، در س��ال 1396 نيز ادامه 
يافت. كارگر اظهار كرد: در همه ماه هاي س��ال 96، روند 
افزايشي صادرات فرش دستباف تداوم داشت. كارگر ابراز 
امي��دواري كرد: در 2 ماه پاياني س��ال اين روند همچنان 
ادام��ه يابد تا بتوانيم بعد از چند س��ال، به صادرات 400 
ميليون دالري فرش دس��تباف دست پيدا كنيم. به گفته 
ريي��س مركز ملي ف��رش ايران، همان قدر ك��ه اين روند 
افزايشي خوشحال كننده اس��ت، بايد دقت داشته باشيم 
كه راضي كننده نيس��ت؛ يعني ظرفي��ت توليد و تجارت 
فرش در ايران و كشش و نياز بازارهاي هدف بيش از اين 
ارقام اس��ت.  كارگر ادامه داد: سابقه صادرات ما در 2 دهه 
گذشته نش��ان مي دهد اگر موانع و دشواري هاي توليد و 
صادرات برداشته شود، در صادرات فرش دستباف مي توان 

به اعدادي باالتر دست يافت. 

 برنامه  سازمان حمايت
براي كنترل بازار

فارس  معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان 
حمايت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان گفت: تامين 
كاالهاي اساسي و ضروري برعهده شركت بازرگاني دولتي 
ايران و ش��ركت پش��تيباني امور دام كشور است. شهرام 
ميرآخورلو در مورد برنامه  س��ازمان حمايت براي كنترل 
و نظارت بر بازار ش��ب عيد افزود: براي ايجاد آرامش در 
فضاي رواني جامعه و جلوگيري از هرگونه كمبود و افزايش 
غيرمنطقي قيمت كاال و خدمات و در راستاي جلوگيري 
از بروز التهاب قيمت ناشي از تغيير مولفه هاي بازار مانند 
كاهش عرضه و افزايش تقاضا، مراتب طي دس��تورالعمل 
اجرايي طرح ويژه بازرسي و نظارت بر بازار كاال و خدمات 
به سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت ابالغ شده است. 
معاون بازرسي و رس��يدگي به تخلفات سازمان حمايت 
از مصرف كنندگان و توليدكنندگان افزود: در بازه زماني 
بهمن ماه 1396 تا پايان فروردين 1397 با اطالع رساني، 
هماهنگي، هم افزايي با دستگاه هاي ذي ربط و برنامه ريزي 
و اتخاذ تدابير و تمهيدات الزم براي نظارت و پايش موثر 
و بهنگام بر فرآيند تامين و توزيع كاال و خدمات با قيمت 
مناس��ب به مصرف كنندگان، انجام گشت هاي مشترك، 
تس��ريع در رس��يدگي به گزارش ها و شكايات مردمي و 

برخورد با تخلفات اقدام مي شود.
او در رابط��ه با تامين كاالهاي اساس��ي ازجمله برنج، 
روغن، گوش��ت، ش��كر و... گفت: موضوع تامين كاالهاي 
اساس��ي و ضروري باتوجه به اينك��ه تامين كننده اقالم 
اساس��ي و مايحتاج هموطنان برعهده ش��ركت بازرگاني 
دولتي ايران و شركت پشتيباني امور دام كشور قرار دارد، 
لذا براساس دس��تورالعمل اجرايي توزيع اقالم اساسي و 
ضروري مش��مول تنظيم بازار مصوب ستاد تنظيم بازار، 
مقرر ش��د، توزيع كاالهاي اساس��ي از قبي��ل انواع برنج 
وارداتي با برندهاي پرمص��رف برنج هندي 1121، برنج 
هن��دي pr11 و برن��ج تايلن��دي هومالي ب��ه ترتيب با 
قيمت ه��اي 56000، 26000 و 39000 ريال به ازاي هر 

كيلوگرم به مصرف كنندگان توزيع شود. 
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خبرسازترين رويدادهاي حوزه صنعت در سالي كه گذشت

سال تلخ، سال شيرين
محمدمهدي  حاتمي 

سال 1396 در مجموع سال خوبي براي صنعت 
اي��ران نبود. ن��رخ ارز امس��ال براي س��ومين بار از 
پاييز س��ال 1391 )در دولت محمود احمدي نژاد( 
افس��ار پاره ك��رد و به نگراني ه��ا و ابهام ها در مورد 
آينده صنعت كش��ور كه بس��يار هم به دالر وابسته 
اس��ت، دامن زد. افزون بر اين، دس��ت كم در حوزه 
صنع��ت خ��ودرو، امس��ال س��الي پرنوس��ان بود؛ 
تصميم گيري ه��اي نوس��اني وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت درخص��وص تعرفه خودروه��اي وارداتي 
نه فق��ط بر قيمت خودروهاي واردات��ي كه بر بازار 
خودروهاي داخلي هم اثري نامطلوب گذاش��ت. با 
اين همه، سال 1396 خبرهاي خوبي هم با خود به 
همراه داشت. ش��راكت ايران خودرو ديزل و شركت 
آلماني بنز و امضاي ق��رارداد 660 ميليون يورويي 
بين ايدرو و ش��ركت رنو تنها بخش��ي از اين اخبار 

خوب بودند. 

 برزخ زمستاني نرخ ارز
داستان نوس��انات نرخ ارز در سالي كه گذشت 
ش��ايد از پرخبرترين موضوعات مرتبط با صنعت 
بود. نوس��ان نرخ ارزهاي خارج��ي و به ويژه دالر، 
ب��ه اذعان بس��ياري از فعاالن صنع��ت و تجارت، 
مهلك ترين س��م براي اقتصاد ايران است. نوسان 
ن��رخ ارز موجب بي اعتمادي ب��ازار، عدم ثبات در 
قيمت ها و پيش بيني ناپذير ش��دن روند صنعت و 
تجارت مي ش��ود و در درازمدت دودش به چش��م 
مصرف كنن��ده نهاي��ي كااله��ا م��ي رود، چه آن 
كاال وارداتي باش��د و چ��ه توليد داخ��ل. اقتصاد 
ايران امس��ال دست كم دو ش��وك ارزي را تجربه 
ك��رد كه اول��ي در انتهاي پايي��ز رخ داد و دومي 
در دو م��اه پاياني س��ال و اين دوم��ي البته هنوز 

ب��ه تعادل قيمت��ي در نرخ ارزه��اي خارجي ختم 
نش��ده و ب��ه همين دلي��ل نمي ت��وان از مختومه 
زم��ان  در  دالر  داد.  خب��ر  آن  پرون��ده  ش��دن 
 ن��گارش اين گ��زارش در ب��ازار آزاد تهران حدود

 4800 توم��ان قيمت دارد و اين درحالي اس��ت 
كه نرخ تعادلي آن در طول س��ه سال گذشته، در 

حوالي 3700 تومان نوسان مي كرد. 
زمزمه يكسان سازي نرخ ارز كه دست كم دو سال 
اس��ت در مجامع مختلف شنيده مي شود، به صورت 
دامنه دار نرخ دالر را افزايش داد و البته در روزهاي 
ابتدايي فصل زمستان برخي ناآرامي هاي اجتماعي 
موجب بروز شوك هاي پيش بيني نشده در بازار ارز 
شد. تحوالت سياس��ي مرتبط با برجام هم مزيد بر 
علت ش��د تا بازار ارز و نيز طال، نقدينگي سرگردان 

جامعه را به سمت خود جذب كند. 
اي��ن اما تم��ام ماجرا نبود. در ميانه اس��فند ماه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد كه از اين 
پس ثبت س��فارش واردات با نوع ارز »دالر« ممنوع 
خواهد بود و همين موضوع به نگراني هايي در مورد 
نرخ هاي آتي دالر دامن زد. اما اين نخستين بار نبود 
كه س��كانداران اقتصاد ايران قصد داشتند دالر را از 
ساز و كارهاي اقتصاد و صنعت كشور كنار بگذارند. 
پي��ش از اي��ن و در بحبوحه بحران ارزي در س��ال 
آخ��ر دولت مهرورزي، تالش مجموعه دولت بر اين 
بود كه دالر از مبادالت تجاري كش��ور حذف ش��ود 
و بده بس��تان هاي تجاري و اقتص��ادي صرفا با ارز 
كش��ورهاي طرف تجارت انجام شود. فارغ از اينكه 
خود اين تصميمات اين پالس را به بازارها ارس��ال 
مي كن��د كه بح��ران ارزي در كمين اس��ت، چنين 
تصميم گيري هايي هرگز منتج به موفقيت نبوده اند. 
حاال اما كنار گذاشته شدن دالر از مبادالت تجاري 
كش��ور اين پيام را به تجار و صنعتگران مي دهد كه 

ذخاي��ر دولتي دالر رو به پايان اس��ت و اين به نوبه 
خ��ود به تقاضا ب��راي دالرهاي باقي مان��ده در بازار 

دامن خواهد زد. 

 طناب كشي »تعرفه« اي
در چن��د ماه پاياني س��ال جاري بحث بر س��ر 
افزايش ش��ديد تعرفه ه��اي وارداتي، ن��ه فقط پاي 
دول��ت كه مجلس و ديوان عدال��ت اداري را هم به 
ماجراي ثبت س��فارش خودروهاي وارداتي باز كرد. 
پس از آنكه س��ايت ثبتارش بعد از وقفه يي 7 ماهه 
مجددا بازگشايي ش��د، واردات خودروهاي خارجي 
به كش��ور محدوديت هاي بي سابقه يي را شاهد بود. 
واردات خودروهاي��ي ب��ا ارزش دالري بيش از 40 
ه��زار دالر و حجم موتور باالتر از 2500 سي س��ي 
ممن��وع اعالم ش��د و اين ترتيب، عمال بس��ياري از 
برندهاي خودرو محبوب در بازار ايران، ديگر امكان 
حضور در خيابان هاي ش��هرها را نداش��تند. همين 
اتفاق ش��وكي به ب��ازار خودروهاي خارجي كش��ور 
وارد كرد و قيمت بس��ياري از مدل ها را به ش��كلي 

چشمگير افزايش داد. 
با اي��ن همه، كمي بعد به ش��كل ناگهاني اعالم 
ش��د كه براس��اس راي ديوان عدالت اداري، تعرفه 
خودروه��اي وارداتي بايد به حالت س��ابق برگردد. 
برخي كارشناس��ان پيش بيني مي كردند كه به اين 
ترتي��ب، قيم��ت خودروهاي��ي كه به س��د افزايش 
ن��رخ دالر و نيز افزايش تعرفه ه��اي وارداتي خورده 
بودند، حاال مي تواند كاهش��ي 30 تا 40درصدي را 
هم تجربه كند. ب��ا اين همه، وزير صنعت، معدن و 
تجارت آب پاكي را دوباره روي دس��ت فعاالن بازار 
خ��ودرو ريخت و به ش��كل تلويح��ي گفت كه راي 
دي��وان عدالت اداري براي كاه��ش مجدد تعرفه ها، 
عمال ضمان��ت اجرايي ندارد. دي��وان عدالت اداري 

و برخي نمايندگان مجل��س اما دقيقا برخالف اين 
سخن آقاي وزير موضع گيري كردند. 

از ديگر س��و و در همين رابط��ه، افزايش تعرفه 
واردات خودروهاي هيبريدي از 5درصد به دست كم 
45درصد )رشدي 900درصدي( صداي بسياري از 
فعاالن ب��ازار خودرو را درآورد. مخالفان اس��تدالل 
مي كردند كه استفاده از اين خودروهاي پاك نبايد 
با ابزاره��اي تعرفه يي محدود ش��ود و اينكه دولت 
احتماال به دنبال درآمدزايي از اين ماجراست. دولت 
هم اما موضع خود را اعالم كرد و گفت كه هدفي جز 
مبارزه با فضاي رانتي در زمينه واردات اين دسته از 
خودروها ندارد. رييس انجمن واردكنندگان خودرو 
اما در گفت وگويي كه با »تعادل« داش��ت، گفت در 
س��ال 1396 تنها 5500خودرو هيبريدي به كشور 
وارد ش��ده و اين در حالي است كه براساس آمارها، 
از ابتداي س��ال جاري تاكنون بيش از يك ميليون 
دس��تگاه خودرو در كش��ور توليد يا به كش��ور وارد 
ش��ده اس��ت. به اين ترتيب، خودروهاي هيبريدي 
تنها س��همي 0.54درصدي از خودروهاي توليدي 
و وارداتي سال جاري را به خود اختصاص مي دهند 
و اين يعني احتماال بايد س��خن دولت را باور كرد؛ 
واردات خودروهاي هيبريدي به كش��ور دستخوش 

رانت شده است. 

 اتهام دامپينگ در قاره سبز
صنعت فوالد كش��ور نيز در سالي كه گذشت با 
مشكالت بس��يار بزرگي دست و پنجه نرم كرد. در 
طول چند سال گذشته و به دنبال افت شديد توليد 
ف��والد در اتحاديه اروپا، ايران به يكي از عمده ترين 
صادر كنندگان اين محصول به قاره س��بز بدل شد 
و در رديف كش��ورهايي مانند چين، هند، روس��يه، 
برزي��ل و اوكراي��ن قرار گرفت. با اي��ن همه، مدتي 
نگذشت كه كميسيون اروپا به عنوان نهادي ميان-
كش��وري كه در زمينه هاي مختلف محل مش��ورت 
كش��ورهاي عض��و اتحاديه اروپا اس��ت، به تحريك 
برخي شركت هاي توليدكننده فوالد در اروپا، برخي 
صادركنندگان فوالد به اتحاديه اروپا را به دامپينگ 

اين محصول متهم كرد. 

كمي بعد اما از ش��تاب اين ماجرا كاس��ته شد و 
برخي فع��االن اقتصادي مانند بهادر احراميان عضو 
هي��ات نماين��دگان اتاق ته��ران و مديرعامل فوالد 
ي��زد، خبر از احتمال تعديل موضع اتحاديه اروپا در 
مقابل وضع تعرفه بر س��ر واردات فوالد خبر دادند. 
احرامي��ان در مصاحبه يي گفته بود به دليل كاهش 
توليد فوالد در جهان و از طرفي افزايش قيمت اين 
محصول، پافشاري اتحاديه اروپا بر وضع تعرفه هاي 
بيش��تر بر س��ر راه واردات فوالد، احتم��اال به ضرر 
مصرف كنندگان نهايي تمام خواهد ش��د. بحراميان 
بر اين عقيده بود كه اتحاديه اروپا به همين دليل از 
فشار خود بر كشورهايي مانند ايران خواهد كاست. 

 دست »بنز« در دست ايران
ش��هريور ماه س��ال 1396 اما خبر خوشي براي 
اقتصاد ايران در چنته داش��ت. نخستين تفاهمنامه 
خودروي��ي بزرگ در كش��ور كه در دي ماه س��ال 
1394 تنظيم ش��ده بود، در شهريور ماه به امضاي 
نهايي رسيد. اين قرارداد ميان ايران خودرو ديزل و 
شركت بنز منعقد شده و بنا بر آنچه از جزئيات آن 
منتشر ش��ده، ايجاد يك شركت مشترك در حوزه 
فروش و خدمات پس از فروش خودروهاي تجاري، 
محوري ترين بند آن اس��ت. با اين همه، قرار اس��ت 
شركت مشترك ديگري ميان اين دو شريك ايراني 
و آلماني ايجاد شود كه به صورت مستقيم، به توليد 

كاميون هاي شركت بنز در ايران بپردازد. 
 اي��ن تفاهمنامه البته در نوع خود بزرگ ترين بود، 
اما نخس��تين نبود. ي��ك ماه پي��ش از آن، قراردادي 
660ميلي��ون يوروي��ي بين رنو، س��ازمان گس��ترش 
و نوس��ازي صناي��ع اي��ران )اي��درو( و يك ش��ركت 
بخ��ش خصوصي در اي��ران به امضا رس��يده بود كه 
س��رمايه گذاري خالص خارجي در اي��ران را به ميزان 
بس��يار زي��ادي افزايش داده بود. تفاهمنام��ه با رنو را 
برخي كارشناسان، بزرگ ترين سرمايه گذاري خارجي 

تاريخ صنعت خودرو در ايران توصيف كرده بودند. 
توفيق نس��بي صنعت خ��ودرو در بهره برداري از 
فوايد برجام را شايد بتوان برگ برنده حوزه صنعت 

در دولت هاي يازدهم و دوازدهم دانست. 

تعادل  
پرونده كاري بخش صنعت و تجارت سرانجام 
با فراز و فرودهاي زيادي بس�ته شد. بررسي ها 
حاكي از اين است، بخش تجارت خارجي اگرچه 
در ماه هاي ابتدايي س�ال جاري ت�راز مثبتي را 
تجرب�ه كرده بود، اما دي�ري نپاييد كه اين روند 
س�ير نزول�ي را در پيش گرفت و تا پايان س�ال 
شاهد س�بقت گرفتن واردات از صادرات و تراز 
منفي تج�اري بوديم؛ اتفاقي كه موجب نواختن 
شدن زنگ هشدار تراز تجاري شد و اين موضوع 
را به متوليان امر گوشزد كرد كه وضعيت تجارت 
خارجي كش�ور بدتر شده اس�ت. اين در حالي 
اس�ت كه هدف گذاري ص�ادرات غيرنفتي براي 
س�ال 96 مع�ادل ۵۰ ميلي�ارد دالر ب�وده كه به 
نظر مي رس�د، اين رقم محقق نش�ود. از آن سو 
ام�ا در بخش صنعت آمارها روند رو به رش�دي 
را در اي�ن بخش نمايان كرد؛ به طوري كه مطابق 
آمارها رش�د ارزش اف�زوده در بخش صنعت در 
6ماهه نخست امسال ۵.4درصد و بر اساس آمار 
9ماهه رشد بخش صنعت و معدن 6.4 ثبت شده 
كه انتظ�ار مي رود تا پايان 96 به رقم ۵.۵درصد 

افزايش يابد. 
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داده هاي مربوط به تراز تجاري كشور نشان دهنده آن 
اس��ت كه توازن ميان واردات و صادرات كشور در بخش 
ص��ادرات غيرنفتي كه در فروردين ماه امس��ال به اندازه 
375 ميليون دالر مثبت بود، در پايان بهمن ماه امس��ال 

به حدود منفي 6 ميليارد دالر رسيده است. 
بر اين اس��اس س��ال 1396 را مي توان بيش از همه 
س��الي براي منفي ش��دن تراز تجاري كش��ور دانس��ت. 
طبق هدف گذاري صورت گرفته براي صادرات امس��ال 
رقمي معادل 53ميلي��ارد دالر درآمدزايي در اين بخش 
پيش بيني ش��ده بود، اما در نهاي��ت در ماه هاي مختلف 
سال از اين آمار عقب مانديم و تا ماه دهم سال صادرات 
بيش از 37ميليارد دالر محقق نشد. در بهمن ماه امسال 
صادرات به رقمي بيش از 41ميليارد و 690ميليون دالر 
رسيد و در قياس با آن، واردات كشور مرزهاي 47ميليارد 
دالر را پش��ت سر گذاشت تا بدين ترتيب تراز تجاري در 
ماه هاي پاياني س��ال به حدود منف��ي 5 ميليارد و 967 

ميليون دالر برسد. 
از آن س��و در ارديبهشت ماه امس��ال استارت منفي 
ش��دن تراز تجاري زده ش��د و تفاضل واردات و صادرات 
كشور به منفي 525 ميليون دالر رسيد. خرداد ماه و در 
نخستين ماه پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
ت��راز تجاري با افت جدي مواجه و ميلياردي ش��د و در 
پايان اين ماه تراز تج��اري به منفي يك ميليارد و 628 
ميلي��ون دالر رس��يد، رقمي كه در تير م��اه به منفي 2 

ميليارد و 354 ميليون دالر تبديل شد. 
اما در مرداد امس��ال ب��ا اندكي بهب��ود به منفي 2 
ميلي��ارد و 249ميلي��ون دالر رس��يديم و طي يك ماه 
ب��ه اندازه 105ميلي��ون دالر از منفي بودن تراز تجاري 
كاسته ش��د، اما در نهايت تراز تجاري در شهريورماه تا 
م��رز منف��ي 3 ميليارد و 51 ميلي��ون دالر پيش رفت. 
مهرم��اه و همزمان با آغاز نيمه دوم س��ال تراز تجاري 
روي منفي 3 ميليارد و 107 ميليون دالر ماند و آبان ماه 
ت��ا منفي 3 ميليارد و 931 ميليون دالر پيش  رفت. اما 
تراز تجاري در آذرماه امس��ال به يك باره با شتابي بيش 
از هر ماه ديگر سير نزولي خود را ادامه داده و به منفي 
5ميليارد و 930 ميليون دالر رسيد. موضوعي كه شايد 
بر اساس آن افزايش تدريجي نرخ ارز در دي ماه و رشد 
ش��تابان اين نرخ در بهمن قابل توجيه باشد. دي ماه و 
همزمان با رسيدن زمستان تراز تجاري منفي 5 ميليارد 
و 718 ميلي��ون دالر ش��د و در نهايت با وجود افزايش 
قاب��ل توجه نرخ ارز اين رقم در بهمن ماه امس��ال به 5 

ميليارد و 967 ميليون دالر رسيد. 

به اين ترتيب تراز تجاري در بخش صادرات غيرنفتي 
ك��ه پس از س��ال ها مدتي بود به حال��ت مثبت درآمده 
بود، امس��ال  بار ديگر منفي شد. در اين ميان بسياري از 
فع��االن عرصه بازرگاني غيرواقعي بودن نرخ ارز را دليلي 
عمده دانس��تند كه اجازه توسعه صادرات را نمي دهد اما 
از زمستان امسال با افزايش نرخ ارز انتظار مي رفت شرايط 
بهتري حاصل شود اما قياس تراز تجاري بهمن با دي ماه 
گوياي آن است كه در بهمن ماه به دنبال افزايش نرخ ارز 
همچن��ان تراز منفي مانده و حتي به اندازه 249ميليون 

دالر هم منفي تر شد. 

 كارنامه صنعت در 96 
اما از آن س��و جزئي��ات كارنامه بخش صنعت نيز 
نشان از اين دارد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
سال 1396 طرح هاي بسياري را براي تحرك بخشي 
به صنعت كش��ور كليد زد و تالش ك��رد تا از طريق 
هدايت منابع بانكي به س��مت توليد، نهال نيمه جان 
صنعت را رونق ببخش��د. با اين همه اما شواهد حاكي 
از اين اس��ت كه دست كم تا پايان نخستين ماه فصل 
زمستان )براساس آمار وزارت صنعت، معدن وتجارت(، 
روند سرمايه گذاري در تمام گروه هاي بخش صنعت و 
معدن سمت و سويي مثبت پيدا كرده است. به طوري 
كه در 10 ماهه منتهي به دي س��ال جاري س��رمايه 

پيش بيني شده براي جوازهاي تاسيس صادره نسبت 
به مدت مش��ابه سال قبل رش��دي بيش از 16درصد 
داش��ته و سرمايه محقق  شده براي پروانه بهره برداري 
و گواهي كش��ف صادره نيز در زمان مورد بررس��ي به 
ترتيب رشد بيش از 17 و 32درصدي را ثبت كرده اند. 
داده ه��اي وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
همچنين نش��ان مي دهد، باالترين سهم پيش بيني 
س��رمايه گذاري در گروه ه��اي صنعت��ي در انتهاي 
دي ماه 1396 به گروه »س��اخت مواد و محصوالت 
ش��يميايي« با س��هم بي��ش از 22 درص��د از كل 
گروه ه��اي صنعت��ي و بيش��ترين س��رمايه محقق 
ش��ده نيز در زمان مورد بررس��ي به گروه »ساخت 
فلزات اساس��ي« با س��هم بي��ش از 17درصدي از 
س��رمايه گذاري كل كش��ور اختصاص داشته است. 
مجموع س��رمايه گذاري پيش بيني ش��ده در زمان 
مورد بررسي براي 16هزار و 62 فقره جواز تاسيس 
صادره، بالغ بر يك ميليون و 251هزار ميليارد ريال 
بوده است. از سوي ديگر سرمايه گذاري محقق شده 
در 10 ماه��ه منتهي به دي س��ال جاري براي اين 
بخش بي��ش از 224هزار ميليارد ريال ثبت ش��ده 
است. با توجه به آمار اعالم شده سهم گواهي كشف 
نيز از س��رمايه گذاري صورت  گرفته در زمان مورد 

بررسي بيش از 594 ميليارد ريال بوده است. 

 رابطه صنعت و اشتغال
آخري��ن داده ه��اي آم��اري وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت در مورد رابطه ميان صنعت و اش��تغال در 
سال 1396، در گزارش عملكرد 9 ماهه اين وزارتخانه 
منتش��ر شد. بر اين اساس 5 استان »اصفهان، تهران، 
خراسان رضوي، البرز و آذربايجان شرقي« در اين مدت 
بيشترين اشتغال زايي صنعتي را در ميان استان هاي 
كش��ور تجربه كرده اند. به طوري ك��ه مطابق آمارها، 
سهم اس��تان »اصفهان« از اشتغال زايي در اين مدت 
براب��ر با 6 ه��زار و 468 نفر بوده كه نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل رشد بيش از 3.32درصدي را در اين 
بخش تجربه كرده است. تعداد پروانه هاي بهره برداري 
صنعتي صادره براي اين اس��تان نيز برابر با 362 فقره 
ب��وده كه براي آنها س��رمايه گذاري بي��ش از 12هزار 
ميليارد ريالي صورت گرفته اس��ت. اس��تان »تهران« 
دومين استاني است كه در اين مدت توانسته است با 
ايجاد 5هزار و 943نفر شغل در جايگاه دوم قرار گيرد. 
تعداد پروانه هاي بهره برداري صنعتي صادر شده براي 
اين اس��تان برابر با 321 فقره با س��رمايه گذاري بيش 
از 11هزار ميليارد ريالي بوده اس��ت. س��ومين استان 
موفق در ايجاد اشتغال اس��تان »خراسان رضوي« با 
اش��تغال زايي 5 هزار و 543 نفر بوده است. براي اين 
اس��تان در مجموع 200پروانه بهره ب��رداري صنعتي 

صادر ش��ده و سرمايه گذاري صورت گرفته نيز حدود 
34هزار ميليارد ريال بوده اس��ت. اش��تغال به وجود 
آمده براي اس��تان »البرز« نيز در س��ه فصل نخست 
س��ال 1396 برابر با 5 هزار و 179 نفر بوده كه براي 
اين اس��تان در مجموع 214فق��ره پروانه بهره برداري 
صنعتي با سرمايه گذاري بيش از 11هزار ميليارد ريالي 
صورت گرفته اس��ت. سهم »آذربايجان شرقي« نيز در 
ايجاد اش��تغال در زمان مورد بررسي برابر با 4 هزار و 
594 نفر بوده است. در زمان مورد بررسي در مجموع 
براي اين استان 361 فقره پروانه بهره برداري صنعتي 
صادر شده است. س��رمايه گذاري صورت گرفته براي 
اين استان نيز بيش از 11هزار ميليارد ريال بوده است. 
با اين همه به لحاظ درصد رشد در زمان مورد بررسي 
استان »كردستان« با رشد 7.149درصدي نسبت به 
مدت مش��ابه سال گذشته بيشترين رشد را در ايجاد 
اشتغال نسبت به ساير استان ها در سه فصل نخست 
س��ال جاري تجربه كرده اس��ت. استان »كهگيلويه و 
بويراحمد« نيز با رشد 4.113درصدي نسبت به مدت 
مشابه سال 1395 توانس��ت در جايگاه دوم در ايجاد 
اشتغال قرار گيرد. اما استان هايي هم بودند كه ميزان 
اش��تغال زايي صنعتي در آنها در قياس با مدت مشابه 
سال گذش��ته كاهش پيدا كرده بود. به عنوان نمونه 
اش��تغال زايي صنعتي در اس��تان خراسان جنوبي در 
قياس با 9 ماهه منتهي به آذر سال 1395 حدود 63 

درصد كاهش را شاهد بود. 

 ميزان جذب پول خارجي 
از آن سو در انتهاي نيمه اول سال 1396، دولت 
يازدهم سكان اداره كشور را به دولت دوازدهم سپرد 
و اي��ن دولت دوازده��م بود كه بايد مي��وه برجام را 
مي چي��د. هر چن��د برجام موفق نش��ده ب��ود همه 
انتظارات��ي كه از ق��راردادي در اين س��طح مي رفت 
ب��رآورده كند، رون��د ورود س��رمايه هاي خارجي به 
كش��ور در اين دوره به شكل قابل مالحظه يي بهبود 
يافته بود. بر اساس گزارش رسمي كنفرانس تجارت 
و توسعه سازمان ملل )آنكتاد( ميزان سرمايه خارجي 
وارد شده به ايران در سال 2015 ميالدي 2ميليارد 
و 50 ميليون دالر و در سال 2016، 3ميليارد و 372 
ميليون دالر بود كه نش��ان دهنده رش��د 65درصدي 
اس��ت. بر اين اساس، س��رمايه خارجي وارد شده به 
كشور در س��ال 1392 چهار ميليارد و 911 ميليون 
دالر بود. اين ميزان در س��ال هاي 1393 و 1394 با 
روند نزولي به يك ميلي��ارد و 871 و همچنين يك 
ميليارد و 21 ميليون دالر رس��يد. در س��ال 1395 
اين ميزان به 3ميليارد و 223ميليون دالر رس��يد و 
در 5ماهه امسال نيز 237 ميليون دالر بود. بنابراين 
در مجموع 11ميليارد و 263 ميليون دالر س��رمايه 

خارجي در دولت يازدهم جذب كشور شد. 
از ديگر س��و از سال 1392 تا 5ماهه نخست 1396 
در بخش صنعت در مجموع يك ميليارد و 134 ميليون 
و 127هزار دالر سرمايه خارجي جذب شد و بخش هاي 
تامين آب، برق و گاز با 897 ميليون و 865هزار دالر و 
بخ��ش حمل و نقل و ارتباطات با 403 ميليون و 849 
هزار دالر در جايگاه هاي بعدي قرار گرفتند. وزارت امور 
اقتصادي و دارايي ميزان مجموع حجم سرمايه گذاري 
مص��وب خارجي كش��ور در دوران پس از توافق برجام 
را 13ميلي��ارد و 242 ميلي��ون دالر اعالم كرد. بر پايه 
گ��زارش آماري از س��رمايه گذاري خارجي در ايران در 
دوره پسابرجام )يكم دي ماه 1394 تا بيستم مرداد ماه 
1396(، حجم سرمايه خارجي مصوب براي 211طرح 
جدي��د مصوب، 12 ميليارد و 712 ميليون دالر بود. 6 
ميليارد و 959 ميليون دالر از آن براي 70 طرح جديد 
در بخ��ش تامي��ن آب، ب��رق و گاز و 2 ميليارد و 715 
ميلي��ون دالر براي 90 ط��رح بخش صنعت اختصاص 
يافت. 29 طرح جديد بخش خدمات نيز يك ميليارد و 

921 ميليون دالر را جذب كرد. 

آمار مقدماتي مقايسه اي صادرات قطعي كاالهاي غيرنفتي )بدون احتساب نفت و تجارت چمداني( و واردات طي 11ماهه سال هاي 139۵-96
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15 نفت و انرژي
 سفر اردكانيان به برزيل براي 

اجالس شوراي  جهاني آب
ايرنا  هش��تمين اجالس شوراي جهاني آب با شعار 
»آب ب��راي هم��ه« از تاري��خ 27 اس��فند 1396 لغايت 
س��وم فروردين 1397 در ش��هر برازيليا، پايتخت كشور 
برزي��ل برگزار مي ش��ود و »رضا اردكاني��ان« وزير نيرو 
در راس هيات��ي در اين اجالس حضور خواهد داش��ت. 
شوراي جهاني آب در سال 1996 تاسيس شده و محل 
دبيرخانه مركزي اين شورا در شهر مارسي كشور فرانسه 
مس��تقر اس��ت و اكنون بيش از 500 شخصيت حقوقي 
از زيرمجموعه هاي سازمان ملل، نمايندگان سازمان هاي 
بين المللي، بخش هاي دولتي، وزارتخانه ها، موسسه هاي 
علمي و... عضو اين شورا هستند. مركز منطقه يي مديريت 
آب شهري- تهران)تحت پوشش يونسكو( تنها نهاد دولتي 
عضو شوراي جهاني آب از ايران است. يكي از مهم ترين 
وظايف ش��وراي جهاني آب، برگزاري اجالس ش��وراي 
جهاني آب هر 3سال يك بار بوده كه هشتمين اجالس 
آن در برزيل برگزار مي ش��ود. اين اجالس از سال 1997 
هر 3س��ال يك  بار به عنوان بزرگ تري��ن رويداد آبي در 
سطح بين الملل با هدف بسيج كردن خالقيت، نوآوري، 
ارائه طرح هاي ابتكاري، دانش و اطالعات جديد در حوزه 
آب برگزار مي ش��ود. تاكنون 7 اجالس از سال 1997 به 
ترتيب در كش��ورهاي مراك��ش)1997(، هلند)2000(، 
تركي��ه)2009(،  مكزي��ك)2006(،  ژاپ��ن)2003(، 
فرانسه)2012( و كره جنوبي)2015( برگزار شده است. 
پيش  بيني مي شود 30هزار نفر از حدود 150كشور جهان 
در هشتمين اجالس ش��وراي جهاني آب شركت كنند. 
رضا اردكانيان، وزير نيرو در اين رويداد ضمن سخنراني 
در بخ��ش وزيران حاضر در اجالس و حضور در ميزگرد 
تخصصي، ديدارهايي نيز با مقام هاي كشورها و نهادهاي 

بين المللي خواهد داشت. 

  پيشرفت طرح
پروژه ستاره خليج فارس

تس�نيم  عليرضا صادق آبادي، مع��اون وزير نفت و 
مديرعامل ش��ركت ملي پااليش و پخ��ش فرآورده هاي 
نفتي گفت: عوامل موفقيت در طرح پااليش��ي س��تاره 
خليج فارس همسويي نقش هاي حاكميتي، كارفرمايي 
و پيمانكاري اين پروژه است و يكي از بزرگ ترين اتفاقات 
در دوره مديريت جديد هم جهت ش��دن همه عوامل در 
راه افتادن پروژه س��تاره خليج فارس است. وي با اشاره 
به اينكه براي تكميل هر پروژه تنها تامين مالي ش��رط 
كافي نيست، گفت: بلكه با هماهنگي مديريتي توانستيم 
در مدت كوتاهي با برنامه ري��زي الزم منابع مالي پروژه 
را تامي��ن كنيم. صادق آبادي همچني��ن در مورد پروژه 
ستاره خليج فارس گفت: راه اندازي فاز دوم ستاره با يك 
ركورد بي سابقه درحال انجام است. معاون وزير نفت در 
ام��ور پااليش و پخش با بيان اينك��ه اين حجم از كار و 
فعاليت در اين طرح ش��ايد تنه��ا در دوران جنگ قابل 
تصور باشد، گفت: با اطمينان مي گويم، فعاليت هايي كه 
براي راه اندازي فاز دوم انجام شده در كشور مشابه ندارد 
و همس��ويي همه عوامل دخيل در پروژه براي نخستين 
ب��ار در كش��ور رخ داده و اتمام واحدها ت��ا راه اندازي فاز 
دوم طي يك هفته با تالش شبانه روزي گواه اين موضوع 
اس��ت. صادق آبادي به بروكراس��ي اداري براي تصويب 
وام ها اشاره كرد و افزود: اين بروكراسي براي پروژه ستاره 
خليج فارس كه قبال از وام هاي زيادي استفاده و از موعد 
بازپرداخت آنها نيز گذشته س��خت تر بود. راه اندازي فاز 
دوم س��تاره خليج فارس به توليد 12ميليون ليتر ديگر 
بنزين يورو 5 در كشور منتهي مي شود، اقدامي كه عالوه 
بر بي نيازي كشور از واردات بنزين به پايداري توليد نيز 

كمك شاياني مي كند.  

 بحران آب پشت سدها
پاون  براس��اس ارزيابي صورت گرفته از ابتداي سال 
آبي)ابتداي مهرماه( تا 23 اس��فند ماه حجم ذخيره آب 
177س��د بزرگ موجود در 6 حوض��ه آبريز درياي خزر، 
خلي��ج فارس، درياچ��ه اروميه، فالت مرك��زي، هامون 
و س��رخس به 22.85ميليارد مترمكعب رس��يده است. 
هم اكنون 46درصد مخازن س��دهاي ياد شده پر است و 
ورودي ب��ه آنها نيز 26درص��د، خروجي آنها 16درصد و 
حجم آب ذخيره ش��ده در مخازن 12درصد نس��بت به 
سال گذشته كاهش يافته است. از ميان 177سد بزرگ 
موج��ود در اين 6 حوض��ه آبريز 48درص��د از آنها و به 
تعبيري 84 سد ازجمله سدهاي شهيدرجايي، زاينده رود، 
س��اوه و مالصدرا همچنان كمتر از 40درصد آب ذخيره 
ش��ده دارند. درحال حاضر حج��م ذخيره كنوني آب در 
سدهاي پنجگانه اس��تان تهران )الر، طالقان، اميركبير، 
لتيان و ماملو( 578 ميليون مترمكعب بوده و 31درصد 
حجم اين سدها نيز پر اس��ت. بررسي اين اعداد و ارقام 
حكاي��ت از آن دارد كه حجم مخازن س��دهاي پنجگانه 
استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغييري 
نداشته است. بررسي اين اعداد و ارقام حكايت از آن دارد 
كه حجم مخازن سدهاي پنجگانه استان تهران نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته تغييري نداشته است. 

  ارتقاي كيفيت بنزين
توليد پااليشگاه شيراز

شانا  رحيم شمس الديني، مديرعامل شركت پااليش 
نفت ش��يراز با اش��اره به امضاي قرارداد خريد ليسانس و 
طراح��ي پايه طرح ارتقاي توليد محص��ول نفت گاز اين 
ش��ركت گفت: براس��اس اين توافق، محص��ول گازوييل 
پااليشگاه ش��يراز مطابق با اس��تاندارد جهاني يورو 5 به 
بازار عرضه خواهد ش��د. وي در اين ب��اره گفت: با خريد 
ليس��انس و طراحي پاي��ه، طرح ارتق��اي توليد محصول 
 نف��ت گاز با ظرفي��ت 26هزار بش��كه در روز از ش��ركت

). HONEY.WELL U.O.P.)U.K، مرغوبي��ت نفت  
گاز پااليشگاه شيراز مطابق استاندارد هاي روزآمد جهاني 
مي شود. شمس الديني افزود: هدف از طراحي واحد تصفيه 
هيدروژني نفت گاز، افزايش مرغوبيت نفت گاز با كاهش 
تركيبات گوگردي در حد اس��تانداردهاي الزم همچنين 
كاهش آثار و پيامدهاي زيس��ت محيطي اس��ت. در اين 
فرآيند افزون بر كاهش ميزان گوگرد، »عدد ستان« نفت 
گاز تصفيه ش��ده نيز 2تا 5 واح��د افزايش مي يابد. »عدد 
س��تان« يك معي��ار اندازه گيري براي نش��ان دادن زمان 
تاخير احتراق سوخت در موتورهاي ديزل است. مديرعامل 
شركت پااليش نفت شيراز همچنين اظهار كرد: هم اكنون 
نفت گاز كل پااليشگاه)با خوراك 60 هزار بشكه در روز( 
به ميزان 26هزار بش��كه در روز و ميزان گوگرد نفت گاز 

نهايي آن در محدوده 6000 پي پي ام وزني است. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« بررسي مي كند 

رونق سياست هاي نفتي در مدار 31 درجه 

نگاه »تعادل« به صنعت آب و برق

سياست هاي وزارت نيرو در سال 96
گروه انرژي 

صنع��ت آب و برق كش��ور در س��ال 96 ش��رايط 
دش��واري را پشت سر گذاش��ت كه البته با مديريت 
مناسب، عبور از اين شرايط امكان پذير شد. با اين حال 
ش��واهد نشان از آن دارد كه سال 97 سال دشوارتري 
براي سازمان هاي زيرمجموعه وزارت نيرو خواهد بود و 
به همين دليل بخش قابل توجهي از سياست هاي اين 
وزارتخانه در س��ال جاري براي عبور از مشكالت سال 

97 زمينه سازي مي كردند. 
درحالي كه دول��ت يازدهم به ماه هاي پاياني خود 
نزديك مي ش��د، صنعت برق بيش��ترين مش��كالت 
را تجرب��ه مي ك��رد. گردوخاك و رطوبت خوزس��تان 
باعث خاموشي مي ش��د و در تمام نقاط كشور نيز به 
دلي��ل گرماي بي��ش از حد تابس��تان و البته افزايش 
لجام گس��يخته مصرف برق كه رك��ورد 8 درصدي را 
ثبت كرد، تابس��تان ايران همراه با تهديد خاموش��ي 
بود. در اين ميان شركت هاي خصوصي هم طلب هاي 
س��نگين خود را از وزارت نيرو دريافت نكرده بودند تا 
اين معوقات 30هزارميليارد توماني، باري س��نگين بر 

دوش هر دو طرف باشد. 
ب��ا تمام اي��ن ش��رايط، ش��بكه برق خوزس��تان 
ايمن س��ازي شد و كش��ور نيز از خاموشي گريخت تا 
تابس��تان 96 به خير بگذرد. روش شركت توانير براي 
عب��ور از اين بح��ران، پيك س��ايي و مديريت مصرف 
در اوج مصرف بود. صنعت برق كش��ور در س��ال 96 
توانس��ت با نهادهاي عمومي و خصوصي بسياري به 

تفاهم رسيده و مصرف برق آنها را به ساعات غيرپيك 
مصرف انتقال دهد؛ شايد به همين دليل بود كه شاهد 
گرماي شديد ايستگاه هاي مترو در تابستان بوديم. به 
كشاورزان نيز در س��اعات غيراوج مصرف برق انرژي 

رايگان داده مي شد. 
ام��ا در اوج مصرف برق تابس��تاني كش��ور، دولت 
يازدهم به پايان راه خود رس��يد و حميد چيت چيان، 
وزير نيروي وقت، اتاق كار خود را تحويل داد. آخرين 
توصيه هاي او به جانشين بالقوه اش، اصالح تعرفه هاي 
قيمت��ي آب و برق بود تا اقتص��اد آب به ويژه برق به 
مسير سالمت اقتصادي هدايت شود و سرمايه گذاران 
از آن استقبال كنند. با اين حال حبيب اهلل بيطرف كه 
به عنوان وزير پيشنهادي نيرو به مجلس معرفي شده 
بود، نتوانس��ت راي اعتماد نمايندگان را كسب كند تا 
وزارت نيرو 3ماه حياتي را بدون وزير پشت سر بگذارد. 
ب��ا وزير ش��دن رض��ا اردكاني��ان در 8 آبان عمال 
آماده س��ازي 4ماهه وزارت نيرو براي سال 97 شروع 
شد. وزير نيروي جديد بر خالف چيت چيان، مهم ترين 
مس��اله روز وزارتخانه را مصرف  بي رويه مي دانست و 
اصالح تعرفه هاي قيمت��ي را راهي براي ايجاد انگيزه 
ب��راي صرفه جويي معرفي مي كرد. ب��ه طور همزمان 
ش��ركت هاي برق كش��ور تش��ويق ش��دند ت��ا براي 
بهره من��دي از درآمدهاي مناس��ب به فك��ر صادرات 
خدمات خود به سوريه و عراق باشند و در اين كشورها 

سرمايه گذاري كنند. 
ام��ا اص��الح تعرفه ه��اي قيمت��ي ب��ا چالش هاي 

غيرمنتظره يي مواجه ش��د. در اليح��ه بودجه 97 كه 
رييس جمه��ور به مجلس برده بود، تغيير قيمت تمام 
حامل هاي ان��رژي در نظر گرفته ش��ده بود كه البته 
ب��ا مخالفت هاي بيش از حد نمايندگان مواجه ش��د. 
شايد اين مخالفت هاي بيش از حد بود كه زمينه ساز 
ناآرامي ه��اي فراواني نيز ش��د تا عم��ال امكان اصالح 
قيمت حامل هاي ان��رژي و ازجمله آب و برق منتفي 

به نظر برسد. 
در اين ش��رايط وزير نيرو ك��ه با مخالفت مجلس 
مواجه شده بود شاهد سقوط بارش هاي كشور نسبت 
ب��ه س��ال هاي قبل و اف��ت 12درص��دي آب مخازن 
سدهاي كشور نيز بود. اين مساله باعث شد تا تامين 
آب و برق)14درصد برق كشور از نيروگاه هاي برقابي 
تامين مي شود( در سال 97 با خطر بزرگي مواجه شده 
و وزي��ر نيرو تمام توان خود را براي يافتن راهكارهاي 

جايگزين براي »مديريت تقاضا« بگذارد. 
او 3ماه را اختصاص به يافتن و انتصاب مناسب ترين 
فرد به عنوان مديركل روابط عمومي وزارت نيرو كرد. 
وظيف��ه جديد اين مديركل، افزاي��ش ارتباط با مردم 
و فرهنگ سازي بيش��تر براي صرفه جويي در مصرف 
آب و برق بود. س��فر به قم و دي��دار با مراجع تقليد، 
اق��دام ديگري بود كه اردكانيان انج��ام داد تا از نفوذ 
قش��ر روحانيت هم براي مديريت تقاض��ا بهره ببرد؛ 
هر چند هفته گذش��ته امام جمع��ه اهواز از مخالفت 
وزارت نيرو با كاشت برنج در خوزستان به  شدت انتقاد 
كرد. ديدار با گروه ه��اي مختلف نمايندگان مردم در 

مجلس شوراي اسالمي همچنين ديدار با استانداران 
نيز از ديگر اقدامات وزير نيرو بود كه همگي اقداماتي 
فرهنگي به ش��مار مي رفتند و به دنبال بهره گيري از 

تمام ظرفيت ها بودند. 
در همي��ن زمان جلس��ات هفتگي وزي��ر نيرو با 
وزير جهاد كش��اورزي و رييس سازمان محيط زيست 
تبديل به يك رويه معمول شد تا هماهنگي هاي بين  
وزارتخانه يي نيز تقويت ش��ده و نگاه بخشي به آب از 
بين برود. اين ديدارها در نهايت به تش��كيل كارگروه 
ملي »سازگاري با كم آبي« انجاميد تا هماهنگي هاي 
بي��ن وزارتخانه يي جنبه رس��مي و بلندمدت به خود 

بگيرند. 
اما اين تالش هاي فرهنگي اردكانيان براي مديريت 

تقاض��اي آب و ب��رق در نهايت تكميل ش��د و امكان 
استفاده از ابزار اوليه او فراهم آمد. 25بهمن ماه بود كه 
نمايندگان مجلس در ش��وراي اسالمي مجوز افزايش 
تعرفه ه��اي آب و برق را صادر كردن��د و اختيار آن را 
در دست هيات وزيران گذاشتند. اردكانيان در آخرين 
اقدامات س��ال 96 در 15 اسفند ماه و پس از تاخيري 
4ماهه، تيم معاونان و مديران ارش��د خود را انتخاب 
كرد كه اكثر آنها از بين نخبگان دانش��گاهي و خالق 
و البته توانمند براي س��ازگار كردن كش��ور با شرايط 
كم آبي هستند. به اين صورت وزرات نيرو تمام امكانات 
خود را فراهم كرده تا مصرف آب و برق در س��ال 97 
را مديري��ت كند و در اي��ن راه نيز افزايش تعرفه هاي 

قيمتي شايد هنوز مهم ترين ابزار باشد. 

گروه انرژي 
سال 96 سال پرفراز و نشيبي براي صنعت نفت 
بود و اتفاقات تلخ و شيرين فراواني به همراه داشت. 
در اين سال رويكرد وزارت نفت در حوزه نفت و گاز 
كه عمدتا در خوزستان-مدار 31 درجه- واقع است، 
نسبت به شرايط داخلي و خارجي هم تغييرات قابل 

مالحظه يي داشت. 
در 6ماه نخس��ت سال 1396 قراردادهاي جديد 
نفتي موس��وم به )IPC( در بيشتر مواقع تبديل به 
تيتر يك رس��انه هاي مختلف ش��ده ب��ود. منتقدان 
از ضعف ه��اي احتمال��ي و ش��فافيت ناكافي و نبود 
تضمي��ن اجرايي س��خن مي گفتند اما مس��ووالن 
دولت��ي و در راس آنها وزير نف��ت دفاع تمام قدي 
از اي��ن قراردادها مي كردن��د. از نگاه آنه��ا مزاياي 
اي��ن مدل جدي��د قرارداده��ا عبارتن��د از: راهيابي 
ش��ركت هاي ايراني به بازارهاي بين المللي، افزايش 
دانش و تجربه و كس��ب فناوري در داخل، تضمين 
فعاليت طوالني مدت شركت هاي خارجي و تضمين 
سودآوري. با وجود چانه زني هاي سياسي در نهايت 
اي��ن مدل قراردادها با اصالحاتي رس��ميت يافت و 
تيپ جديد قراردادهاي نفت و گاز كش��ور ش��د كه 
تقريبا جاي بيع متقابل را گرفت. نخس��تين قرارداد 
وزارت نفت بر اساس مدل جديد نيز در همان نيمه 
نخست سال و در تيرماه با شركت توتال منعقد شد 
و اين ش��ركت فرانسوي مس��ووليت توسعه فاز 11 
پارس جنوبي را بر عهده گرفت. پس از اين قرارداد، 
مذاكرات با ش��ركت هاي خارجي س��رعت بيشتري 
گرف��ت به طوري كه وزير نفت حتي انتظار داش��ت 
كه تا پايان سال 10 قرارداد خارجي ديگر هم امضا 
شود؛ هر چند كه در نهايت مذاكرات سهم سال 96 

از قراردادهاي جديد نفتي 3 مورد بود. 
اما در خالل مذاكرات با شركت هاي خارجي براي 
توس��عه ميدان هاي نفت و گاز كش��ور، صنعت نفت 
نقطه عطف بزرگ ديگري را پشت سر گذاشت. اين 
نقطه عطف، تش��ديد احتمال بازگشت تحريم هاي 
امريكاي��ي بود. دونالد ترامپ از همان ابتداي دوران 
رياست جمهوري خود در امريكا و حتي شايد بتوان 
گفت از هم��ان دوران رقابت ه��اي انتخاباتي، بارها 
ايران را به تحميل تحريم هاي تازه تهديد كرده بود. 
اي��ن مس��اله در مهر و آبان جديت بيش��تري يافت 
و در نهاي��ت بانك ه��اي امريكايي، اي��ران را تحريم 
كردند. با اين حال صنعت نفت به مذاكرات خارجي 
و پروژه هاي در دست خود ادامه داد و آسيب جدي 
ه��م از اين تحريم ها ندي��د. تحريم ها تنها باعث آن 
شد كه شركت هاي اروپايي و روسي فرصت فعاليت 
بيشتري در صنعت نفت كشور پيدا كنند و احتمال 
مبادله نفت خام و محصوالت نفتي با ارزهاي ديگر 

افزايش يابد. 
در راس ش��ركت هاي اروپايي خواهان همكاري 
با اي��ران و با وجود تحريم ه��اي امريكايي، توتال و 

رويال داچ ش��ل بودند. توتال كه قرارداد توسعه فاز 
11 را ب��ه تازگ��ي با وزارت نفت منعق��د كرده بود، 
بارها با قاطعيت بيان كرد كه تحريم هاي امريكايي 
مانع��ي بر س��ر راه هم��كاري با ايران نيس��ت و به 
تعهدات خود ادامه داد. اما رويال داچ ش��ل دست از 
كاراكتر انگليس��ي اش برنداشت و همچنان به بازي 
با امريكا ادامه مي دهد تا شايد بتواند شانس حضور 
در توس��عه ميدان هاي نفتي ايران را بيابد، بسياري 
از پايگاه ه��اي تحليلي خارجي چنين ادعايي مطرح 
كردند. ام��ا عالوه بر ش��ركت هاي اروپايي، ش��ايد 
تحريم ه��اي جديد امري��كا بود كه عام��ل افزايش 
تعداد ش��ركاي روس��ي احتم��ال در صنعت نفت و 
گاز كش��ور ش��د. وزير نفت هفته گذشته در مراسم 
قرارداد امضاي ش��ركت روسي زاروبژنفت و شركت 
دانا انرژي با ش��ركت ملي نفت اي��ران خبر داد كه 
زاروبژنف��ت، طاليه دار ش��ركت هاي نفتي روس در 
ايران خواهد بود و احتماال در س��ال 97 خبر ورود 
رس��مي غول هاي روس��ي ديگري مانن��د گازپروم، 
روس نف��ت، تاتاوي��ل و لوك اويل به گ��وش خواهد 

رسيد. 
از ديگر سياس��ت هاي نفتي كشور در سال 96، 
موضع گي��ري در قب��ال توافق كاه��ش توليد اوپك 
ب��ود. اوپك كه از ابتداي بهمن س��ال 95، ش��روع 
ب��ه كاهش تولي��د و عرضه نفت خود ك��رد تا بازار 
را به تعادل برس��اند در س��ال 96 هم به اين توافق 

ادامه داد. اما در نشس��ت آذرماه سياست ايران، حد 
بينابين موضع عربس��تان س��عودي و موضع روسيه 
بود. روس��يه اعتقاد داش��ت كه قيمت نفت به حد 
مناس��بي رس��يده و نباي��د توافق كاه��ش توليد را 
تمديد كرد و عربس��تان كه بودجه خود را بر اساس 
نفت 70 دالري بس��ته بود و هزينه هاي بسياري را 
صرف خريد تس��ليحات نظامي مي كن��د، اصرار بر 
ادام��ه توافق اوپك داش��ت. ب��ازار جهاني نفت پس 
از خب��ر تمديد توافق كاهش تولي��د اوپك تا پايان 
2018 به س��رعت رش��د كرد و در كمت��ر از يكي، 
دو ماه به قيمت هاي 60 و حتي 70 دالري رس��يد. 
در اين مدت ايران و روس��يه بارها تاكيد كردند كه 
قيم��ت 60 دالري براي نفت، مناس��ب ترين قيمت 
است، اما اصرار عربس��تان براي ادامه محدودسازي 
بازار و رس��يدن نفت به 70 يا 80 دالر در هر بشكه 
باعث ش��د تا در نهايت توليد نفت ش��يل امريكا به 
بيش از 10 ميليون بش��كه در روز برسد و قيمت ها 
شكس��ته شوند. عربستان كه در سال هاي 2012 تا 
2014 حاضر نش��د براي حفظ قيمت ها توليدش را 
كاهش دهد، اين بار حاضر نش��د براي حفظ س��هم 
بازار اوپك دس��ت از كاه��ش توليد بردارد تا به اين 
صورت همچنان تضاد سياس��ت توليد نفت ايران و 

عربستان ادامه پيدا كند. 
مس��اله مهم ديگري كه صنعت نفت كش��ور از 
س��ر گذراند، گزارش بحث برانگيز ديوان محاسبات 

اداري كش��ور درباره بودجه سال 95 وزارت نفت و 
بي انضباطي ه��اي مالي ف��راوان رخ داده در آن بود. 
اي��ن گزارش در تمام ط��ول بهمن ماه موضوع بحث 
و جدل ه��اي ف��راوان بود و در حالي كه مس��ووالن 
وزارت نف��ت بر اش��تباه ب��ودن اين گ��زارش تاكيد 
مي كردن��د، دي��وان محاس��بات اداري و نمايندگان 
مردم در مجلس شوراي اسالمي از صحت آن سخن 
مي گفتن��د. در هر صورت اين بحث ها بدون آنكه به 
نتيج��ه خاصي بينجامد و براي مردم شفاف س��ازي 
ش��ود، به انتها رس��يد. اما نتيجه آن و البته كاهش 
بودج��ه وزارت نفت در س��ال 97، احتمال انتش��ار 
اوراق مشاركت براي سرمايه گذاري روي نگهداشت 
توليد نفت بود. در گزارش��ي كه ديوان محاس��بات 
اداري انتش��ار داده بود، از اس��تفاده نكردن وزارت 
نفت از ظرفيت قانوني انتشار اوراق مشاركت انتقاد 
شده بود. اما با توجه به شرايط امروز كاهش بودجه 
و صحبت هاي وزير نفت مبني بر لزوم حفظ س��طح 
توليد چاه هاي نفتي، گمانه زني هايي راجع به انتشار 

اوراق مشاركت در سال 97 به گوش مي رسد. 

 سياست گازي سال 96
صنعت گاز شايد از س��ال 96 بود كه برجستگي 
زي��ادي يافت و بخش قابل توجهي از سياس��ت هاي 
وزارت نف��ت را به خ��ود اختصاص داد. اين مس��اله 
را مي ت��وان از برنامه پيش��نهادي بي��ژن زنگنه براي 

كس��ب راي اعتماد دوباره از مجلس شوراي اسالمي 
ني��ز دريافت. دليل اي��ن اهميت به پايان رس��يدن 
ظرفيت هاي خالي و بالاس��تفاده صنع��ت نفت بود؛ 
ظرفيت هايي كه با برطرف شدن تحريم ها به سرعت 
مورد استفاده قرار گرفته بودند و بر توليد نفت كشور 
افزوده ش��د. در اين ش��رايط كه نفت امكان افزايش 
توليد قابل توجهي ندارد، طبيعي اس��ت كه اهميت 

گاز بيش از پيش مي شود. 
از نظر ميزان توليد گاز س��ال 96 سال درخشاني 
در صنعت گاز كش��ور بود. افتت��اح فازهاي 17، 18، 
19، 20 و 21 پارس جنوب��ي باعث ش��د تا توليد گاز 
طبيعي ايران رش��د قابل توجهي كند؛ رش��دي كه 
رييس جمهور آن را »رشد دوبرابري« عنوان مي كند. 
اما عالوه بر اين رش��د امضاي قرارداد توسعه فاز 11 
پارس جنوبي با توتال هم مس��ووالن را از ادامه روند 
رو به رشد توليد گاز در سال هاي آينده آسوده خاطر 
ك��رد. در چنين ش��رايطي نياز به يافت��ن بازارهاي 

صادراتي مطرح مي شود. 
افزاي��ش تولي��د گاز طبيعي در كش��ور به گفته 
حميدرضا عراقي مديرعامل ش��ركت ملي گاز باعث 
ش��د تا نزديك به 92درصد از خ��وراك نيروگاه هاي 
كش��ور از گاز تامين ش��ود. با اين حال نياز اس��ت تا 
با كاه��ش مصرف و صرفه جويي هاي بيش��تر امكان 
صادرات بيش��تر را فراهم كرد؛ صادراتي كه در حال 
حاضر مي تواند به تركيه و با ظرفيتي كمتر به عراق 

انجام شود. 
صادرات به همس��ايه هاي شرقي كش��ور با آنكه 
هم اكنون امكان پذير نيس��ت، در راس اهداف وزارت 
نفت قرار دارد. تغيير سياس��ت ها و ابزارهاي رسيدن 
ب��ه اين هدف نيز نش��ان مي دهد ك��ه زنگنه مصمم 
به تحقق آن اس��ت. او در س��ال 96 نامه يي به وزير 
نفت وقت پاكستان نوشت و خواستار تعيين تكليف 
پروژه صادرات گاز ايران به پاكس��تان ش��د. اين نامه 
بي جواب ماند تا او مجبور ش��ود پس از چند ماه نامه  
ديگري به اسالم آباد بفرستد. در چنين شرايطي ايران 
با آنكه تالش داش��ت تا مس��ير صادرات گاز به شرق 
را هم��وار كند، به اين درك رس��يده بود كه ممكن 
است پاكستان حتي در صورت صادرات گاز هم پول 
آن را پرداخت نكند. بنابراين به دنبال عناصر سومي 
از جمله روس��يه و مجارس��تان برآمد تا مس��ووليت 
تجارت گاز را بر عه��ده گرفته و هزينه صادرات گاز 
را از پاكس��تان دريافت كند. اما براي تعيين تكليف 
س��ريع اين پروژه، وزير نف��ت در 15 بهمن برخالف 
قب��ل تغيير روي��ه داد و از احتمال ش��كايت ايران از 
پاكس��تان به دادگاه هاي بين المللي سخن گفت. اين 
س��خن كه باعث تكاپوي طرف پاكستاني و انتقادات 
روزنامه هاي مستقل شد، با سفر ظريف وزير خارجه 
كشور به پاكستان و تالش ديپلماتيك براي صادرات 
گاز تكميل شد تا سال 96 در اوج سياست هاي گازي 

كشور به پايان برسد. 

گروه انرژي 
ملي ش��دن صنعت نفت، حسن ختام تقويم ايراني است. با  اين 
 همه س��ال هاي پس از ملي ش��دن صنعت نفت ايام خوشي براي 
ايران نبود. كودتاي 28مرداد 1332 س��ه س��ال پس از ملي شدن 
نفت به  وقوع پيوست، آن  هم در زماني كه ايران به خاطر استيفاي 
حقوق خود تحت تحريم هاي بين المللي قرار داش��ت. بعد از كودتا 
هم كنسرسيومي متشكل از 7شركت بزرگ نفتي زمان معروف به 
هفت  خواهران طبق قرارداد كنسرس��يوم يا اميني- پيج به مدت 
20سال وظيفه استخراج و فروش نفت كشور را به دست گرفتند. 
با اين همه ملي ش��دن صنعت نفت ايران كه محمد مصدق، رهبر 
نهضت را مرد س��ال مجله تايم كرد، ارزشي سمبوليك يافت و به 
شور و شعف ميان ديگر كشورهاي تحت استثمار دامن زد. از اين 
منظر ملي شدن صنعت نفت همانند انقالب فرانسه است؛ شايد به 
قطع نتوان گفت كه هر دو اثرات قريب الوقوع مثبتي داش��تند اما 
با قاطعيت مي ت��وان ادعا كرد كه تاريخ به بعد و قبل از اين وقايع 
تقسيم شده  است. ملي شدن نفت پيش از ايران در مكزيك اتفاق 
افتاد. اعتصاب هاي گسترده كارگران صنعت نفت مكزيك 20سال 
پيش از ملي ش��دن صنعت نفت در ايران و در مارس سال 1938 

منجر به صدور فرمان ملي ش��دن اموال شركت هاي نفت مكزيك 
از س��وي رييس جمهور اين كشور شد. ونزوئال نيز 10سال پيش از 
ايران توانس��ته بود در تالشي 14س��اله از زمان تصويب نخستين 
قانون نفت جهان تا س��ال 1943 تغييرات��ي در قوانين نفت خود 
ب��ه وج��ود آورد و بنيان هاي اصل 50-50 ي��ا تنصيف منافع بين 
ش��ركت ها و كشورهاي صاحب نفت را پايه گذاري كند. ونزوئال كه 
در نهايت به يكي از پايه گذاران سازمان كشورهاي صادركننده نفت 
خام تبديل شد در جريان اين تحوالت تصميم بر همراه كردن ديگر 
توليد كنندگان نفت خام با خود گرفته و در راس��تاي اين تصميم 
هيات هايي را به ايران، كويت، عربستان سعودي و عراق فرستاد هر 

چند نتيجه چنداني از اين تالش حاصل نشد. 
در ايران و در س��ال هاي منتهي به 1329 احساسات متناقض 
در م��ورد نفت در ميان هيات حاكمه يافت مي ش��د. اين طيف از 
مظفر بقايي، عضو حزب زحمتكش��ان كه نف��ت را باليي طبيعي 
مي خوان��د و آرزو مي كرد »يك بم��ب اتم منابع نفت ايران را نابود 
كند« تا محمد مصدق كه نفت را موهبتي طبيعي مي دانس��ت را 
در بر مي گرفت. به هر رو مصدق در 17 اس��فند »به  نام س��عادت 
ملت ايران و به  منظور كمك به تامين صلح جهاني« پيشنهاد كرد 
كه »صنعت نفت ايران در تمام مناطق كش��ور بدون اس��تثنا ملي 
اعالم شود يعني تمام عمليات اكتشاف، استخراج و بهره برداري در 
دس��ت دولت قرار گيرد« و نفت ملي شد. اما اين روند از نيمه دوم 

سال 1329 شروع شد. پاييز و زمستان 1329 بود كه نهضت ملي 
شدن نفت ايران وارد مرحله حساسي شد. مالقات آيت اهلل كاشاني 
و دكتر مصدق در آبان ماه به توافق اصولي براي تش��ديد جنبش 
با هماهنگ��ي جناح هاي ملي و مذهبي منتج ش��د. با باال گرفتن 
احساسات عمومي، نمايندگان جبهه ملي در مجلس شوراي ملي 
در دي ماه 1329 رس��ما طرح ملي شدن نفت را مطرح كردند. به 
دعوت آيت اهلل كاشاني و جبهه ملي تظاهرات گسترده يي در مركز 
تهران و ميدان بهارستان در حمايت از طرح ملي شدن نفت صورت 
گرفت. به موازات افزايش تحركات سياس��ي رزم آرا عليه جنبش، 
دكتر مصدق در سخنراني مفصل خود اعالم كرد تنها راه تن دادن 
به ملي شدن نفت است. در پي اظهارات تند رزم آرا در مجلس در 
مخالفت كامل و قاطع با ملي شدن نفت و عدم طرح مفاد مذاكره 
با سفير انگليس، دكتر مصدق قطع مذاكره با دولت را اعالم و ملي 

شدن در دستور كار كميسيون نفت قرار گرفت. 
در روز 16 اس��فند سپهبد رزم آرا در مسجد سلطاني ترور شد. 
فداييان اسالم مسووليت ترور را به عهده گرفتند. با افزايش هيجان 
عمومي پس از ترور رزم آرا در روز 17 اس��فند كميس��يون نفت به 
اتفاق آرا اصل ملي شدن نفت در سراسر ايران را تصويب كرد. طرح 
ملي شدن نفت با نام سعادت ملت ايران در روز 24 اسفند توسط 
مجلس ش��ورا و در روز 29 اس��فند توسط مجلس سنا به تصويب 

رسيد و شادي سراسر ايران را فرا گرفت. 

نگاهي به حسن ختام تقويم ايراني
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شهرامكرمي:احساستكليفكردم
مديركل جديد هنرهاي نمايشللي وزارت فرهنگ و ارشللاد اسللامي با تاكید بر اينكه براي پذيرش اين مسوولیت احساس 

تكلیف كرده است، گفت: مهم ترين برنامه من تعامل كامل با هنرمندان تئاتر است. 
شللهرام كرمي كه از مدتي قبل نامش به عنوان يكي از گزينه هاي جانشللیني مهدي شفیعي در اداره كل هنرهاي نمايشي 
مطرح مي شللد، حكم مديريت خود بر تئاتر را گرفت و گفت: وقتي به يقین رسللیدم كه رفتن آقاي شللفیعي قطعي اسللت و با 
خودشان هم صحبت كردم و ديدم تصمیم به ماندن ندارند، سعي كردم به اين فكر كنم، با وجود اينكه موقعیت دشواري است 
و من از فضاي هنري كه خواسللته خودم هسللت، دور مي شللوم و نیز به دلیل اينكه خواسته برخي هنرمندان و نگراني هايشان 
را كه ديدم احساس تكلیف كردم كه شايد در اين  بار سومي كه به من پیشنهاد شده، بهتر است كه اگر مي توانم كاري انجام 
دهم، پیش قدم شوم پس اعام كردم اين مسوولیت را مي پذيرم. او به ايسنا گفته در طول چند سال گذشته نیز 2بار پیشنهاد 

تصدي اين پست را داشته اما نپذيرفته است. 

چهرهروز

بازارهنر

»آلفابت«درراه3جشنوارهخارجي
انیمیشللن »آلفابت« سللاخته كیانوش عابدي به سه 
جشللنواره خارجي مي رود. فیلم انیمیشللن »آلفابت« به 
بخش مسابقه شانزدهمین دوره جشنواره »ريورسايد« راه 
يافت. اين جشللنواره بین ۱۷ تللا 22 آوريل در بخش هاي 
انیمیشن، مسللتند، داسللتاني در كالیفرنیا برگزار خواهد 
شللد. همچنین اين فیلم به بخش مسابقه پنجمین دوره 
جشنواره »تريپولي« بیروت در لبنان كه از تاريخ ۱۹ تا 2۶ 

آوريل برگزار مي شود، دعوت شده است. 
»آلفابت« از بین ۷۵۰ فیلم متقاضي به بخش مسابقه 
دومین دوره جشللنواره »جیم تروپ« در پنسللیلوانیاي 
امريكا كلله در تاريخ ۱2 تللا ۱۵ آوريل برگزار مي شللود 
نیز حضللور خواهد يافت. »آلفابت« زندگي انسللان هايي 
را روايللت مي كند كه زندگي كللردن را فراموش كرده و 
از آگاهللي و حقیقللت دور مانده اند. به طور كلي اين فیلم 
در مورد مردماني اسللت كه سال هاسللت الفباي زيستن 
را از يللاد برده اند، نمي بینند، نمي شللنوند و سللخني بر 

لب نمي سللرايند، ولي كلمات بي قرار در انتظارند. عوامل 
سللاخت اين انیمیشللن عبارتند از كارگللردان: كیانوش 
عابدي، انیماتور: فرنوش عابدي، رندر و كامپوزيت: مرتضي 
نیتي، ويژوآل: حامد پوركرمان، طراح: امیرحسین نوروزي، 
بك گراند: محدثه پیله وران، موسللیقي: سللروش عابدي، 

محصول: مركز گسترش سینماي مستند و تجربي.

آغازسريالهاينوروزياز2روزديگر
سللاعت پخش و تكرار سللريال هاي نوروزي كه از 
اول فرورديللن ماه به روي آنتللن مي روند و همچنین 
برنامه هايللي كلله پیش بیني مي شللود مخاطب قابل 

توجهي داشته باشند، مشخص شد. 
چهار سللريال نوروزي »پايتخللت ۵«، »تعطیات 
رويايي«، »ديللوار به ديللوار 2« و »هیات مديره« قرار 

است از اول فروردين ماه راهي آنتن شوند. 
سريال »پايتخت ۵« به كارگرداني سیروس مقدم، 
تهیه كنندگي الهام غفوري و نويسندگي محسن تنابنده 
حدود سللاعت 22:۱۵ از شللبكه يك سیما روي آنتن 
مي رود.  تكرار »پايتخت ۵« روز بعد سللاعت 2 بامداد 
و ۱4:4۵ خواهللد بود. سللريال »تعطیات رويايي« به 
كارگرداني علیرضا امیني و تهیه كنندگي مجید اوجي 
در ۱۵ قسمت ساعت 2۱:3۰ از شبكه دو سیما پخش 
مي شللود.  اين مجموعه بر اسللاس طرحي از احسان 
جوانمرد و توسللط گروه نويسللندگان نوشللته شده و 
داستان دو برادر به نام هاي رحیم و رستم را به تصوير 
مي كشد كه در شیراز سكونت دارند. برادر كوچك تر كه 
وضع مالي بهتري دارد سال پیش براي تعطیات عید 
خانواده رحیم را كه يك معلم بازنشسته است به تركیه 

دعوت كرده و برادر بزرگ تر درصدد جبران است. 
»تعطیللات رويايي« در سللاعت ۱2 شللب و ۱۶ 
بعدازظهر روز بعد بازپخش مي شللود. مجموعه »كاه 
قرمللزي« هم پس از دو سللال وقفه قرار اسللت نوروز 
امسال ساعت 2۰ از شبكه دو سیما راهي آنتن شود و 
تكرار آن ۱2 شب و ۱۵ بعدازظهر روز بعد خواهد بود. 
سللريال »ديوار به ديوار 2« به كارگرداني سللامان 
مقدم سللاعت 2۰:4۵ از شبكه سه سیما به روي آنتن 

مي رود.  »ديوار به ديوار 2« ادامه داستان پنج خانواده 
را روايت مي كند كه به خانه جديد نقل مكان كرده اند 
و پس از مسللتقر شللدن با ماجراهاي مختلفي روبه رو 
مي شللوند.  همچنین تكرار سريال »ديوار به ديوار 2« 
ساعت 2 بامداد، ۱۰ صبح و ۱4:2۰ روز بعد خواهد بود. 
۱۵ قسمت از سريال ۱۰۰ قسمتي »هیات مديره« 
به كارگرداني مازيار میري و تهیه كنندگي مهران رسام 
در ايام نوروز ساعت 23 به روي آنتن شبكه پنج خواهد 
رفت. نويسنده »هیات مديره« علي خودسیاني است و 
سللريال قصه زوج جوانللي را روايت مي كند كه با نقل 
مكان به ساختماني جديد درگیر اتفاقاتي تازه مي شوند. 
تكرار »هیات مديره« سللاعت ۱۱ صبح و ۱۷ بعداز 

ظهر روز بعد است. 
برنامه »دورهمللي« با اجراي مهللران مديري روز 
بیسللت و نهم اسللفند ماه از سللاعت ۱۶ تا ۱۸ و جز 
روزهاي شللهادت در ايام نوروز هر شللب ساعت 23 از 
شبكه نسیم پخش مي شود. تكرار اين برنامه 3 بامداد، 
۷ صبح، ۱۱ صبح و ۱۷ بعدازظهر روز بعد خواهد بود. 

»مرگودوشيزه«فراترازجغرافياوزماناست
كارگردان نمايش »مرگ و دوشیزه« عنوان كرد: اين 
نمايشللنامه اثري فرامكان اسللت كه قابلیت اجرا در هر 
زماني را دارد.  سللینا راستگو كارگردان نمايش »مرگ و 
دوشیزه« كه در تماشاخانه پالیز روي صحنه است در اين 
باره به مهر گفت: نمايشللنامه »مرگ و دوشیزه« نوشته 
آريل دورفمان اسللت كه با ترجمه حشللمت اهلل كامراني 
تا 2۸ اسللفندماه در تماشاخانه پالیز روي صحنه خواهد 
بود. در اجراي اين اثر نمايشللي ما تصمیم به يك ريسك 
گرفتیللم و آن هم اين بود كه تبلیغللات كاغذي را كاما 
حللذف كرديم.  وي اداملله داد: در نمايللش قبلي كه به 
صحنه برده بودم بعد از اتمام اجرا تعداد زيادي از تبلیغات 
كاغذي مللان باقي مانده بود كه اين حجم از كاغذ تیشلله 
به ريشلله محیط زيست مي زند، بنابراين تصمیم گرفتیم 
اين بار تمركزمان را بر تبلیغات در فضاي مجازي بگذاريم 
كه اين روزها بازار داغي پیدا كرده و البته به همان اندازه 
تبلیغات كاغذي هزينه بر است.  راستگو درباره رويكردي 
كه به متن دورفمان داشته است، بیان كرد: اين نمايشنامه 
اتفاقات قبل و بعد از انقاب شللیلي را در مواجهه با سلله 
كاراكتر اصلي اش به چالش مي كشد اما در اجرا ما تاش 
كرديم بر اين نكته تاكید داشته باشیم كه اتفاقات نمايش 
فرازمان و فرامكان هستند و خود دورفمان نیز نوشته است 
كه اين اتفاقات مي تواند در شیلي باشد يا هرجاي ديگر، 

امسال رخ داده باشد يا هر سال ديگر. نمايشنامه هايي مثل 
»مرگ و دوشللیزه« فراتر از جغرافیا و زمان هستند البته 
در چند صحنه نمايش نام كشللور شیلي به میان مي آيد 
كه امر اجتناب ناپذيري بللود.  اين كارگردان تئاتر يادآور 
شللد: در اجراي اين اثر نمايشي در بیشتر مواقع وفادار به 
متن جلو رفتیم اما براي باالتر رفتن جنبه هاي بصري كار 
ترفندهايللي نیز به كار گرفته ايم. بازي هاي نمايش كاما 
رئالیستي است، طراحي صحنه فضايي انتزاعي دارد و در 
آن دكللور يك خانه كه اتفاقات نمايللش در آن مي افتد، 
بازسللازي نشده است. دكور نمايش از يك سري اختاف 
سطوح تشكیل شده كه به فضاي ذهني پائولینا كاراكتر 

زن نمايش باز مي گردد.

دوئلافبيآيوترامپ
واشنگتنپست:

پس از اخللراج جیمز 
اف بللي آي،  از  كومللي 
او  مشللاور  مك كیللب 
جمعلله شللب از سللوي 
دادسللتان  سشللنز  جف 
كل دولللت ترامپ اخراج 
شد. طبق گزارش صفحه 
واشنگتن پسللت،  اول 
مك كیب در حالي اخراج 

شللد كه سشنز در گزارشللي گفته بود كه از نظر 
او مك كیب فاقد »صداقت« نزد بازرسللان بوده و 
اطاعللات غیرمجاز در اختیار رسللانه ها قرار داده 
اسللت. پس از آن مدير سابق پلیس فدرال امريكا 
)اف بي آي( ضمن انتقاد شديد از ريیس جمهوري 
افشللاگري هاي  كلله  شللد  متعهللد  كشللورش 
قريب الوقوعش به مللردم امريكا اجازه خواهد داد 
تا خودشللان قضاوت كنند كه چه كسي شريف و 
محترم اسللت و چه كسي نیسللت. به دنبال اين 
ماجللرا ترامپ بار ديگللر در تويیتر خود اف بي آي 
را مورد هجوم قرار داد. به گزارش واشنگتن پست 
دونالد ترامپ ريیس جمهللوري امريكا در تويیتي 
بعللد از اخراج اندرو مك كیب معاون سللابق مدير 
اف بي آي گفت: »بسللیاري اكنللون متوجه وجود 
مداركي از فسللاد در عالي ترين سطوح اف بي آي 
شللده اند. ترامپ در يك تويیللت ديگر نیز جیمز 
كومللي معاون سللابق اف بي آي را كه از شللركاي 
نزديك به مك كیب بوده و سللال گذشته میادي 
توسط ترامپ اخراج شد، مورد حمله قرار داد. آن 
طور كه گفته شده، اندرو مك كیب در مصاحبه يي 
از خودش دفاع كرد و بركناري اش را تاشي براي 
تضعیللف تحقیقات رابللرت مولر خوانللد. اين در 
حالي اسللت كه مك كیب يك شاهد احتمالي در 
تحقیقللات رابرت مولر درباره مداخله روسللیه در 
انتخابات رياست جمهوري 2۰۱۶ امريكا محسوب 

مي شود.«

نيويوركتايمز:
كمپین  داسللتان هاي 
انتخاباتللي ترامپ هر روز 
جديللد  مرحله يللي  وارد 
مي شللود. آن طللور كلله 
ديللروز در گزارش  صفحه 
تايمللز  نیويللورك  اول 
نوشته شد، اطاعات ۵۰ 
میلیللون كاربر فیس بوك 
انتخاباتللي  كمپیللن  در 

دونالد ترامپ مورد سوءاسللتفاده قرار گرفته است. 
در اين گزارش، دادسللتان كل ايالت ماساچوست 
امريكا از آغاز تحقیقات درباره يك شللركت مشاور 
مرتبللط با سللتاد انتخاباتللي دونالللد ترامپ خبر 
داده اسللت. به گللزارش نیويورك تايمز، »كمبريج 
آنالیتیكا« يك شركت امريكايي تحلیل داده ها كه 
با دانشگاه كمبريج بريتانیا ارتباطي ندارد، جزئیات 
حساب هاي حداقل ۵۰ میلیون كاربر فیس بوك را 
به طور غیرمجاز به دسللت آورده است. فیس بوك 
روز جمعه )۱۶ مارس( حساب كاربري اين شركت 
را به طللور موقت بسللت. »كمبريللج آنالیتیكا« و 
فیس بوك تاكید دارند كه خافي مرتكب نشده اند. 
الكسللاندر نیكس بنیانگذار »كمبريللج آنالیتیكا« 
اسللت اما مالك اصلي آن رابرت مرسللر میلیاردر 
جمهوري خواه اسللت كه از دونالد ترامپ حمايت 
مي كند. اين شللركت در گذشللته زير نظر استیو 
بنن مشللاور سللابق ترامپ فعالیت مي كللرد و در 
كمپین خللروج بريتانیا از اتحاديلله اروپا هم فعال 
بود. الكسللاندر كوگن متهم اسللت كلله داده هاي 
جمع آوري كرده را به طور غیرقانوني به »كمبريج 
آنالیتیللكا« فروخته كه از آن براي بهتر هدف قرار 
دادن شللهروندان امريللكا با آگهي هللاي تبلیغاتي 
انتخاباتي اسللتفاده كرده اسللت. به دنبال انتشللار 
اين خبر، فیس بوك اپلیكیشللن ياد شللده را يك 
كاهبرداري خواند و آن را مسدود كرد. فیس بوك 
همچنین حساب كاربري الكساندر كوگن را بست. 
حداقللل 2۶۵هللزار نفللر آن اپلیكیشللن را به طور 

مستقیم دريافت كرده بودند. 

كيوسك

معرفيشادترينكشورهايجهانبرايمهاجران

سرزمينهاييمهربانترازوطن
گروهگوناگ�ون در سللال هاي اخیر، گزارش هاي بسللیاري از 
شرايط مهاجران منتشللر شده كه برخي آنها، بیان كننده سختي 
و نامسللاعد بودن معیشللت مهاجران در كشورهاي میزبان است. 
آن طللور كه گفته شللده در چند سللال گذشللته، به دلیل بللاال گرفتن آتش 
جنگ و درگیري هاي داخلي در كشللورهاي خاورمیانه، به ويژه عراق، سوريه 
و افغانسللتان، بسللیاري از افراد، ناچار به ترك شللهر و زندگي خود شللده و 
به كشللورهاي همسايه و در شرايطي به كشللورهاي اروپايي رهسپار شدند. 
طبق بسللیاري از گزارش هاي منتشر شده در اين سال ها، در شرايطي مانند 
ورود آوارگان و مهاجللران غیرقانوني، كشللورهاي میزبان ناچار به برگرداندن 
آنها به كشللور مقصد هسللتند يا گاهي به دلیل نامساعد بودن شیوه رسیدن، 
بسللیاري از مهاجران بیمار يا كشللته مي شللوند. از طرفي، پس از روي كار 
آمدن دونالد ترامپ و شللروع مذاكرات برگزيت، بسیاري از مهاجراني كه در 
كشللورهاي اروپايي و امريكايي صاحب زندگي و فرزند بودند، ناچار به ترك 
كشللورهاي میزبان بوده يا شللرايط كار، تحصیل و زندگي آنها، سخت  شده 
اسللت. با اين  حال، كشورهاي بسیاري هستند كه از ورود مهاجران استقبال 
كرده و قانون و تسللهیات خاصي براي آنان قائل هستند. از طرفي، به گفته 
تحلیلگران، زماني كه در كشللوري شرايط اقتصادي، اجتماعي و رفاه عمومي 
براي شللهروندان آنجا فراهم باشد، مهاجران نیز، در آرامش بیشتري زندگي 

خواهند كرد. 
طبق تازه ترين گزارش هاي منتشللر شللده، براي نخسللتین بار، سللازمان 
ملل به ارزيابي سللطح شللادي مهاجران )فرزندان متولد شللده مهاجران در 
كشللور میزبان( پرداخته و طبق نتايللج اين ارزيابي، فنانللد، باالترين رتبه 
را بلله خللود اختصاص داده اسللت. آن طور كه گفته شللده، در اين رده بندي 
از يللك تللا ۱۰ فناند با نمره ۷.۶۶2  جايللگاه اول را در تولد فرزندان مهاجر 
به خود اختصاص داده اسللت. اين آمار در حالي منتشللر شده كه در گزارش 
جديد سللازمان ملل، فناند شادترين كشللور جهان نام گرفته  است. آن طور 
كه گفته شللده، مردم در فنانللد از كیفیت باالي زندگللي برخوردارند. كار 
سللالم و تعادل در زندگي، سطح سللواد باال و همچنین سیستم مراقبت هاي 
بهداشللتي، فناند را به ۱۰ كشللور برتر دنیا براي زندگي تبديل كرده است. 
آن طللور كه در ادامه گللزارش آمده، در میان شللادترين كشللورهاي جهان 
بللراي مهاجللران، دانمارك و نروژ با نمره هاي ۷.۵ تللا ۷.4 در اين رده بندي، 
رتبه هاي دوم و سللوم را به خود اختصاص داده اند. طبق نتايج يك پژوهش، 
۷۹درصد از مردم اين كشللور گفتند كه به بسللیاري از افللراد پیرامون خود 
اعتماد دارند. بر اين اسللاس، گفته شللده افرادي كه از كشللورهايي با میزان 
 پايین حس اعتماد به دانمارك مهاجرت مي كنند به سللرعت اين فرهنگ را 
فللرا مي گیرند. ايللن موضوع درنهايت منجر به افزايللش كیفیت مهاجران در 
اين كشللور و شللادي آنها خواهد شللد. نروژ نیز  يكي از كشورهايي است كه 

آسللان ترين قوانین مهاجرت در اروپا را داشته و بر حقوق كامل پناهجويان و 
امكانات رفاهي يكسان براي آنها، تاكید دارد. 

در اين گزارش، ايسلللند، نیوزيلند، استرالیا و كانادا نیز در رتبه هاي بعدي 
فهرسللت شللادترين كشللورهاي جهان براي مهاجران قرار دارند. آن طور كه 
در بسللیاري از گزارش ها گفته شده، به طور كلي كشللورهاي اسكاندويناوي 
)نروژ، دانمارك، فناند، سللوئد و ايسلند( را مي توان بهترين كشورهاي دنیا 
در بسیاري از شاخص هاي آموزشللي، بهداشتي، سیاسي، رفاهي و اقتصادي 
دانسللت. طبق آمارها، در شللاخص سللبزترين كشللورهاي جهان كه شامل 
عملكرد زيسللت  محیطي هر كشور اسللت، رتبه هاي اول تا چهارم دراختیار 
فناند، ايسلللند، سوئد و دانمارك است. طبق تازه ترين گزارش منتشر شده، 
رتبه ايسلللند و نیوزيلند در رده بندي شللادترين كشللورها بللراي مهاجران، 
به ترتیب ۷.4 و ۷.2 اعام شده است. استرالیا و كانادا نیز رتبه هاي ۷.2 را به 
خود اختصاص داده اند. كانادا نیز يكي از شللادترين كشورهاي جهان معرفي 
شللده و همان طور كه گفته شد، هرچه میزان رضايت و شادي شهروندان از 

يك كشور بیشتر باشد، مهاجران نیز شرايط بهتري را تجربه خواهند كرد. 
در انتهاي اين گزارش، سللوئد، سويیس و مكزيك نیز از ديگر كشورهايي 

هستند كه مهاجران در آنها احساس شادي بسیاري دارند. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

ويلاسميتموسيقي»عالءالدين«راميسازد
ويللل اسللمیت بللا بللازي و سللاخت 
موسللیقي فیلللم بللراي »عاء الدين« به 
زودي بزرگ تريللن قللرارداد هالیوودي را 
مي بندد.  به گزارش آسوشیتدپرس گفته 
مي شللود، ويل اسللمیت قرار است براي 
اقتباس گاي ريچي از داسللتان كاسیك 
كمپانللي ديزني يعنللي »عاء الدين« كه 

خودش در آن نقش غول چراغ جادو را بازي مي كند، موسللیقي جديدي ضبط 
كند. در عین حال گفته شللده اين بازيگر و موزيسللین 4۹سللاله قراردادهايي 
جداگانه براي نقش آفريني در فیلم و سللاخت موسللیقي مي بندد كه قراردادي 
ركوردشللكن خواهد شد.  آلن منكن برنده جايزه اسللكار، موسیقي فیلم اصلي 
سللال ۱۹۹2 را سللاخته بود كه در آن رابین ويلیامز حضوري ماندگار در نقش 
غول چراغ جادو داشت و آن را معروف كرد. اين اخبار توسط جاش ال. ديكي، 
خبرنگار حوزه سرگرمي امريكايي و در تويیتر وي مطرح شده است. ديكي تا به 
حال براي نشللريه هاي موثقي ازجمله ورايتي و د رپ كار كرده و سللابقه انتشار 
اخبار درجه يك اينچنیني را دارد. او مجموعه يي از چند تويیت منتشللر كرد و 
در نخسللتین تويیت خود اين سللوال را مطرح كرد كه چه كسي بیشترين پول 
مستقیم را براي يك فیلم سینمايي دريافت كرده و راهنمايي كرد كه نمي توان 
چنین چیزي را جسللت وجو كرد چون هنوز فیلم اكران نشللده است. ديكي در 
ادامه گفت اين فرد نقش اصلي نیسللت اما نقللش دوم فیلم را بر عهده دارد. او 
همچنین موسللیقي فیلم را مي نويسد و براي هر بخش موسیقي پولي جداگانه 

دريافت مي كند كه باعث شده مقدار دريافتي اش تاريخ ساز شود. 

بررسيهايباستانشناسيايرانوآلماندركرمان
اعضاي هیات مشترك باستان شناسي 
ايران و آلمان در جنوب كرمان تاكنون به 
نتايج ارزشمندي از استقرارهاي پیش از 
تاريخ در دوره هاي مس، سللنگ و مفرغ، 

دوره تاريخي و اسامي رسیده اند. 
نادر علیدادسلیماني، سرپرست ايراني 
هیللات كاوش گفللت: چهارمیللن فصل 

بررسللي هاي مشللترك باستان شناسللي جنوب كرمان درحال اجراست. علیداد 
سلیماني گفت: طي بررسللي هاي اين فصل شهرستان هاي فارياب و كهنوج در 

جنوب استان كرمان مورد بررسي باستان شناختي قرار خواهد گرفت. 
او با بیان اينكه چهارمین فصل بررسللي هاي مشترك باستان شناسي جنوب 
كرمللان به مدت دو ماه ادامه خواهد يافت، تصريح كرد: هم اكنون كار بررسللي 

باستان شناسي در شهرستان هاي فارياب پايان يافته است. 
اين باستان شللناس افزود: اين هیات مشللترك در ادامه كار خود به بررسي 
باستان شللناختي دشللت كهنوج در اين شهرسللتان خواهد پرداخت. سرپرست 
ايراني هیات باستان شناسللي گفت: طي اين بررسي ها تاكنون نتايج ارزشمندي 
از اسللتقرارهاي پیش از تاريخ در دوره هاي مس، سنگ و مفرغ، دوره تاريخي و 
اسللامي مورد شناسايي قرار گرفته است. چهارمین فصل بررسي هاي مشترك 
باستان شناسللي جنوب كرمان به سرپرسللتي مشللترك نادر علیداد سلیماني از 
سللازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشللگري و پروفسور پیتر فلزنر از 
دانشگاه توبینگن آلمان با مجوز رياست پژوهشگاه میراث فرهنگي و گردشگري 

درحال انجام است. 

تاريخنگاري

حركت ستارخان و باقرخان به سمت تهران
»ستارخان« و »باقرخان« سللرداران آذربايجان، 
تبريللز را به قصد تهران ترك كردند. آنان در مسللیر 

حركت مورد تجلیل مشروطه خواهان قرار گرفتند. 
عامه قزويني مي گويد:»اگر روز ۱۷جمادي اآلخر 
سللتارخان بیرق هللاي سللفید را پايیللن نمللي آورد، 
مشروطه تا مدت نامعلوم رخت از ايران بیرون مي برد 
زيرا آن روز در تمام نقاط ايران جز تبريز، اسللتبداد 

حكمروا بود.«
ستارخان و باقرخان دو چهره مردمي و آزادي خواه 
در تبريز بودند، اينان با ايستادگي و مقاومت در برابر 
نیروهللاي دولتي و ايجاد ارتباط بللا آزاديخواهان در 
شللهرهاي ديگر ايران و سللرانجام با حمله به تهران 
و سللقوط محمدعلي شاه، نهضت مشروطیت را احیا 

كردند. 
سللتارخان و باقرخللان دو مجاهللد تربیت شللده 
انجمن تبريللز بودند كه »ابتدا به عضويت در انجمن 
حقیقت كه يكللي از مراكز مشللروطه خواهان تبريز 
بود درآمدند  سللپس به انجمن ايالتللي تبريز رفتند 
و آمادگي خللود را براي خدمت به مشللروطه اعام 
كردنللد.« رحیم خان كه يكي از خان هاي منطقه و از 
هواداران محمدعلي شاه بود با ستارخان درگیر شد و 
وي، رحیم خان را شكست داد. پس از آن محمدعلي 
شاه، شجاع الدوله)صمدخان( را مامور جنگ با ملیون 
تبريز كرد و وي با سللپاه و تجهیزات به طرف تبريز 
حركت كرد »برخي از اعضللاي آن)انجمن( از ترس 
جللان و دارايي خود به كنسللولگري هاي فرانسلله و 
روسللیه پناهنده شدند اما سللتارخان مانند كوه در 

برابر نیروهاي دولتي مقاومت كرد.«

سللتارخان با شللجاعت همه بیرق هاي سفید كه 
در برخللي از محات تبريز زده شللده بللود- كه اين 
عامت در امان بودن مال و جان به شللمار مي رفت- 
را سللرنگون كللرد و ايللن حركت هیجان و شللور را 
در مردم ايجاد كرد پس دسللت بلله مقاومت زدند و 
سللرانجام نیروهاي دولتي را طي جنگ هايي بیرون 
كردند ازجمله جنگ ها؛ جنللگ قرامك، جنگ الوار، 
جنگ خطیللب و خیابان و جنللگ حكم آباد بود كه 
طي آن سلللماس، مرند و خوي بلله تصرف نیروهاي 

مجاهدين درآمد. 
انجمللن تبريز بللا ملیللون و آزاديخواهان سللاير 
شهرستان ها ارتباط برقرار مي كرد و از آنان خواستار 

شللورش و مبارزه مي شللد كه طي آن در شللهرهاي 
رشللت، اصفهان، خراسللان، شیراز و اسللترآباد قیام 
و شللورش بر پا شللد و اصفهان به تصللرف نیروهاي 
مجاهديللن درآمللد. از مهم تريللن ايللن قیام هللا كه 
سرنوشت سللاز بود؛ قیام كمیته سللتار در رشت بود 
كه شهر را متصرف شدند. براي تصرف قزوين حمله 
كردنللد و موفق هم شللدند. با فتللح قزوين كه از هر 
حیث داراي اهمیت بود، نفس محمدعلي شللاه عمًا 
قطع شللد.»در تاريخ ۱۶يا ۱۷ربیع الثاني و دست خط 
تلگرافللي از طرف محمدعلي شللاه مبنللي بر اعطاي 
مشروطیت و اعان انتخابات و افتتاح مجلس شوراي 

ملي بر كلیه اياالت و واليات ايران صدور يافت.«
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