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سرمقاله

  دگرديسي يك بحران

ايروينگ فيش��ر، اقتصادداني بود كه بعد از يك قرن هنوز تئوري هايش ارزش 
خواندن دارد. معادله فيش��ر هنوز در اقتصاد بس��يار م��ورد بحث قرار مي گيرد و 
مبحث توهم پولي كه از س��وي وي مطرح ش��د كماكان براي تفس��ير بس��ياري 
از پديده ه��اي اقتصادي كاربرد دارد. اما يكي از مهم ترين كارهاي فيش��ر تعريف 
ارتباط بخش واقعي و پولي اقتصاد بود. در جايي كه بحث چرخه هاي كسب وكار 
از س��وي فيشر با الگوي توهم پولي بنگاه دار توضيح داده مي شود عمال اين نكته 
مطرح اس��ت كه چگون��ه يك اتفاق پولي مي تواند روي بخ��ش واقعي اقتصاد اثر 
بگذارد. ماجراي امروز اقتصاد ايران نيز همين مس��اله اس��ت و درحالي كه دولت 
تالش دارد بازار ارز را تحت كنترل بگيرد اين خطر به چشم مي خورد كه مشكل 
خود را در بخش ديگري نمايان كند. بياييد چند واقعيت را درباره مسائلي كه در 

يك ماهه گذشته، اقتصاد ايران با آن دست به گريبان بود، مرور كنيم: 
1- مشكل يك ماه اخير كه روي تمامي بخش هاي اقتصاد اثر گذاشته مساله 

ارز است. 
2- بخش ه��اي واقع��ي اقتصاد با وجود تمامي مش��كالت اگر مس��اله ارز رخ 

نمي داد كماكان به روال سابق به فعاليت مي پرداختند. 
3- ساختار نسبتا بسته اقتصاد ايران به گونه يي است كه عمال اكثريت جامعه 
با مس��اله ارز س��ر و كار جدي ندارد. مردم معموال اثر ارز را بر كاالهاي مورد نياز 
مي س��نجند به همي��ن دليل با افزايش حقوق حتي اگر درآم��د واقعي ارزي آنها 

كاهش يابد به دليل توهم پولي اعتراض جدي را شاهد نيستيم. 
برخالف بس��ياري ك��ه افزايش قيمت ارز را به منزل��ه كاهش ارزش پول ملي 
مي گيرند و از آن مس��اله تضعيف اقتص��اد ايران را مطرح مي كنند بايد گفت اين 
مس��اله به تنهايي به معني تضعيف اقتصاد كش��ور نيست. قيمت ارز يك شاخص 
مهم اس��ت اما شاخص هاي مهم ديگري هم در اقتصاد وجود دارد. با وجود تمام 
هيجانات و نااطميناني هايي كه ماجراي نوسانات ارزي به جامعه وارد كرد، زندگي 
اكثري��ت مردم چن��دان تحت تاثير اين اتفاقات قرار نداش��ت و اي��ن اخبار تنها 
باعث نگراني جامعه بود. اما مس��اله جدي اين است كه اثر نوسانات ارز همچنين 
تصميمات دولت بر بخش واقعي ديده شود. مقدمات اين موضوع نيز كامال فراهم 
اس��ت. در يك ماه گذشته روزهاي بسياري سامانه ثبت سفارش با مشكل روبه رو 
بود همچنين كس��ي از آينده ارز اطمينان نداشت پس واردات به چالش كشيده 
مي ش��ود. صادركنندگان بابت بخشنامه ارزي به  شدت نگران هستند و اعتراضات 
جدي به بخش هايي دارند كه در اين آيين نامه ديده نشده پس طبيعتا در مساله 
ارزآوري نيز مش��كل خواهيم داش��ت. كاهش صادرات ب��ه معني كاهش تقاضاي 
موث��ر همچنين چال��ش در واردات به معن��ي عدم تامين به موقع م��واد اوليه و 
واسطه يي، صنعت را تحت تاثير قرار خواهد داد. در حقيقت مشكل از يك مساله 
پول��ي كه بخش محدودي از جامعه را به چالش كش��يده بود به بخش هاي ديگر 
س��رايت خواهد كرد. بايد يك س��ري واقعيت ها را پذيرفت، اگر قيمت دالر حتي 
به 8 هزار تومان مي رس��يد به اندازه كاهش چن��د درصدي GDP براي اقتصاد 
اي��ران خطرناك نخواهد بود. كاهش GDP به معني تش��ديد بحران بيكاري در 
اقتصادي است كه تاكنون به سختي توانسته اين بحران را مهار كند و عمال برنامه 

مشخصي براي حل اين مشكل ندارد. 
مديران ايران بايد نگران بخش هايي باش��ند كه مستقيما بر اقتصاد واقعي اثر 
مي گذارد. افزايش قيمت ارز بر خالف بسياري از تصورات بحران نيست بلكه زنگ 
خطري براي در پيش بودن يك بحران است. بخشنامه هاي فعلي دولت بيشتر از 
اينكه ناظر بر مساله جلوگيري از بحران در بخش واقعي اقتصاد باشد در راستاي 
بازگش��ت ارز و تامين ارز مورد نياز كشور است. چنين روشي به اين معني است 
كه بحراني كوچك را به شكلي به تعويق بيندازيم كه در آينده يي نه چندان دور 
يك بحران واقعي گريبانگير كشور شود. اتفاقا تجربه چنين مساله يي به هيچ  وجه 
به سال هاي دور بازنمي گردد. در سال 90و 91 بحران ارزي در كشور رخ داد اما 
اثرات آن بر بخش واقعي اقتصاد در آمارهاي سال 92 مشخص است. ديده نشدن 
اين تجربه و نسبت دادن همه مشكالت صرفا به مسائل سياسي دولت قبل عمال 
ما را به اين نقطه خواهد رس��اند كه مجددا در پايان دولت دوازدهم بخش واقعي 

اقتصاد به چالش كشيده شده باشد. 
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رييس جمهور در مراسم گراميداشت هفته كارگر اعالم كرد

نصف پول نفت خرج مستمري بگير
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براي هر سهم همراه اول
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ضايعه درگذش�ت پ�در گراميتان 
را تس�ليت گفته، از خداوند متعال 
غف�ران و رحم�ت الهی ب�رای آن 
بزرگوار و سالمتی ش�ما و خانواده 

محترمتان را آرزومنديم .
روزنامه تعادل

جناب آقای بلگوری
مديرعامل محترم بانک اقتصادنوين

ايروين��گ فيش��ر، اقتصاددان��ي بود ك��ه بعد از 
ي��ك قرن هنوز تئوري هاي��ش ارزش خواندن دارد. 
معادله فيشر هنوز در اقتصاد بسيار مورد بحث قرار 
مي گيرد و مبحث توهم پولي كه از سوي وي مطرح 
ش��د كماكان براي تفس��ير بس��ياري از پديده هاي 
اقتصادي كاربرد دارد. اما يكي از مهم ترين كارهاي 
فيش��ر تعريف ارتباط بخش واقع��ي و پولي اقتصاد 
ب��ود. در جايي كه بحث چرخه هاي كس��ب وكار از 
س��وي فيش��ر با الگوي توهم پولي بنگاه دار توضيح 
داده مي شود عمال اين نكته مطرح است كه چگونه 
ي��ك اتفاق پولي مي تواند روي بخش واقعي اقتصاد 
اثر بگذارد. ماجراي ام��روز اقتصاد ايران نيز همين 
مساله است و درحالي كه دولت تالش دارد بازار ارز 

را تحت كنترل بگيرد...

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري| 
اعضاي ش��وراي ش��هر در جلس��ه روز گذشته 
خود نرخ كرايه تاكس��ي، اتوب��وس و ميني بوس را 
افزايش دادند. روز گذشته رأي گيري براي افزايش 
نرخ كرايه تاكسي، اتوبوس و ميني بوس در دستور 
كار اعضاي ش��وراي شهر قرار گرفت و بعد از ارائه 
پيشنهاد محمد عليخاني، رييس كميسيون حمل 
و نقل، اعضاي ش��ورا پيشنهادات و نظرات خود را 
درخص��وص اين اليحه مط��رح كردند و در نهايت 
نرخ كرايه تاكس��ي، اتوبوس و ميني بوس براساس 
نرخ ت��ورم 12.5درصد افزايش پي��دا كرد. رييس 
كميس��يون حم��ل و نق��ل و كميس��يون برنامه و 
بودجه شوراي شهر تهران در جريان بررسي اليحه 

افزايش نرخ اتوبوس و ميني بوس گفت ...

دگرديسي يك بحران

 افزايش 12.5 درصدي 
كرايه تاكسي و اتوبوس

سرمقاله
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 تجارت ايران با منطقه يورو
 در 2 ماهه اول 2۰۱۸

مثبت اما نفتي!
آمارها حاكي از اين اس��ت كه تراز تجاري ايران 
با اتحاديه اروپا در مس��يري مثبت و صعودي قرار 
دارد. مطابق آمارها، در دو ماه ابتدايي سال 2018 
نيز حجم تجارت كااليي ايران با 28 كش��ور عضو 
اتحاديه اروپا به رقم 3.74 ميليارد يورو رس��يد كه 
در مقايس��ه با مدت مش��ابه س��ال 2017 از رشد 
17.4درصدي برخوردار ب��ود. رويداد مهم ديگري 
كه تراز تجاري ايران در دو ماه ابتدايي سال 2018 
شاهد آن بود، افزايش تراز تجاري ايران با اتحاديه 
اروپ��ا در جهت مثبت ب��ود، به گونه يي كه طي اين 
م��دت، حدود 500ميلي��ون يورو به ت��راز تجاري 
مثبت ايران با كش��ورهاي عضو اين اتحاديه افزوده 
شد. با اين همه، اين رشد در تراز تجاري همچنان 
وابس��ته به نفت و محصوالت مش��تق از آن است، 
به گونه ي��ي ك��ه 89درصد از س��بد صادراتي ايران 
را س��وخت هاي معدن��ي و روان كننده ها تش��كيل 

مي دهند ...

 فراز جبلي   

 فراز جبلي   
مشاور سردبير

رييس پليس فتا ناجا خبر داد 

ثبت روزانه ۷ميليون حمله سايبري
جرايم سايبري در كشور 900 درصد افزايش يافت

رييس پليس توليد و تبادل اطالعات ناجا )فتا( اعالم كرد: جرايم س��ايبري در كشور 
از س��ال 1390 تاكنون 900درصد افزايش يافته است. به گزارش ايرنا، سردار سيدكمال 
هاديان فر روز گذش��ته در نشست خبري با اصحاب رسانه افزود: افزايش اين ميزان جرم 
در فضاي مجازي به اين معناست كه به ازاي هر يك هزار و 400 نفر يك جرم در فضاي 
سايبري در حال رخ دادن است. وي در حوزه پيام رسان هاي خارجي نيز اظهار كرد: طبق 

اطالعات ارزيابي شده 49،5 درصد جرايم فضاي مجازي در تلگرام اتفاق مي افتد. 
رييس پليس فتا ناجا با بيان اينكه بيش از 937 هزار وب س��ايت با دامنه )آي. آر( در 
كش��ور فعاليت مي كنند، افزود: امروز 40ميليون كارب��ر در تلگرام و 20ميليون كاربر در 
اينستاگرام فعاليت مي كنند كه بايد بگويم كه اين دو پيام رسان خارجي هيچ نوع سروري 
در داخل كش��ور ندارند. س��ردار هاديان فر توضيح داد: روزان��ه بين 6 تا 7 ميليون حمله 
ساييري در كشور انجام مي شود كه اكثريت آنها دفع مي شود به طوري كه در سال گذشته 
296 حمله س��ايبري جدي در كش��ور داشتيم كه مبدا و منشا 50 درصد از اين حمالت 
س��ايبري از س��وي امريكا، چين و 30درصد از سوي برخي كشورهاي اروپايي مثل هلند 
و آلمان بوده اس��ت. وي با اش��اره به اينكه در اجراي اين حمالت سايبري سازمان يافته 
از س��وي دشمنان؛ بانك ها و موسس��ات پولي و مالي در اولويت و هدف اصلي قرار دارند، 
گفت: همچنين زيرساخت هاي مخابراتي، حوزه هاي انرژي مثل برق و گاز، صنايع پخش 
فرآورده هاي نفتي نيز جزو اهداف حمالت سايبري اخير بوده اند و اساسا اين حمالت به 
دنبال اختالل در نظام پولي و بانكي و زيرس��اخت هاي كشور صورت مي گيرد و در حوزه 
پولي و بانكي بيش��تر بانك هايي مورد هدف واقع ش��دند كه داراي بيش��ترين مشتري و 
گردش مالي بودند و بيشترين حمالت از نوع )ديداس - يعني ايجاد اختالل( بوده است 
اما با وجود تالش هاي بس��يار زياد از سوي مجرمان فضاي مجازي و سايبري بايد بگويم 
تاكنون هيچ آس��يب جدي به زيرساخت هاي كشور نداشتيم و با هم افزايي دستگاه هاي 
مسوول اقدامات مقابله يي و پيشگيرانه مطلوبي صورت گرفته است. وي خاطرنشان كرد: 
از 7.3ميليارد جمعيت دنيا، 4.2 ميليارد نفر در زمان حاضر به اينترنت و فضاي مجازي 
دسترسي دارند كه در كشور ما در سال 92 اين عدد 3ميليون و 400هزار نفر بود و امروز 
بر اساس آمار وزارت ارتباطات به 56 ميليون نفر افزايش يافته است. رييس پليس توليد و 
تبادل اطالعات ناجا )فتا ناجا( به رشد 10برابري استفاده از اينترنت در كشور اشاره كرد و 
يادآور شد: هم اكنون 56 ميليون سيم كارت در اختيار مردم در سراسر كشور قرار دارد كه 
از اين ميزان نزديك به 80 درصد از »اينترنت همراه« استفاده مي كنند، همچنين بيش 
از 412ميليون كارت بانكي در كشور در اختيار مردم وجود دارد؛ يعني به طور متوسط هر 
ايراني 5 تا 6 كارت بانكي دارد. سردار هاديان فر همچنين به رشد 3هزار و 200 درصدي 
)استارت آپ ها( در كشور اشاره كرد و با طرح اين سوال كه چقدر متناسب با اين شرايط 
اليه هاي امنيتي پيش بيني شده است، افزود: در هزار و 38 شهر و 28هزار روستا اينترنت 

نسل سوم و چهارم داريم. 

سقف مالكيت شركت هاي فعال در چين افزايش يافت

چراغ سبز پكن به سرمايه گذاران خارجي



 دس�تگاه قضايي زير سوال برود اعتماد عمومي 
خدشه دار مي شود -ايسنا| نخستين جلسه دادستاني 
تهران در سال 1397 با حضور 40 نفر از قضات زن اين 
دادسرا به رياس��ت جعفري دولت آبادي دادستان تهران 
برگزار ش��د. جعفري دولت آبادي عملكرد موثر دستگاه 
قضايي در ايجاد حس اعتماد عمومي نس��بت به نظام را 
بس��يار كارس��از خواند و در توضيح اظهار داشت: با زير 
سوال رفتن سالمت دستگاه قضايي، اعتمادسازي بسيار 
مشكل خواهد شد و در مقابل اگر دستگاه قضايي عاري 
از برخي مشكالت باشد، مي تواند بر ايجاد اميد در جامعه 

موثر باشد. 

 ض�رورت تس�هيل همكاري ه�ا ب�راي ارتق�اي 
مناسبات اقتصادي تهران-آنكارا-پاد| رييس دفتر 
رييس جمهور گفت: ايران اس��تفاده از تمام ظرفيت هاي 
توس��عه روابط دو كشور در همه ابعاد اقتصادي را به نفع 
دو مل��ت و ملت هاي منطقه مي داند.  محمود واعظي در 
ديدار نيهات زيبكچي وزير اقتصاد تركيه، تقويت روابط 
بانكي در مس��ير توسعه مناس��بات اقتصادي دو كشور 
را م��ورد تاكيد قرار داد و تصريح كرد: با فعال تر ش��دن 
كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي و توسعه هر 
چه بيشتر مناسبات بانكي مي توان در روند افزايش حجم 

و سطح روابط اقتصادي دو كشور شتاب ايجاد كرد. 
نيهات زيبكچ��ي وزير اقتصاد تركيه ني��ز در اين ديدار 
با تاكيد بر اينكه كش��ورش هي��چ مانع و محدوديتي در 
تحكيم مناسبات اقتصادي و تجاري با ايران ندارد، گفت: 
مصمم هستيم با توسعه مناس��بات بانكي سطح روابط 
خود را با جمهوري اس��المي ايران بيش از پيش توسعه 

دهيم. 

 نيروهاي مس�لح كش�ورمان از هيچ دش�مني 
واهم�ه ندارند-رواب�ط عموم�ي وزارت دفاع| وزير 
دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح گف��ت: ملت ايران 
به ويژه نيروهاي مس��لح از هيچ دشمني واهمه ندارند و 
امروز هر چه دش��منان فرياد مي زنند، ملت عزيزمان با 
شجاعت و اقتدار محكم ايستاده اند. امير سرتيپ حاتمي 
در مراس��م تحليف جمعي از افسران جديدالورود وزارت 
دف��اع با بيان اينكه كاركنان جديدال��ورود بايد روزبه روز 
بر كارداني خودش��ان بيفزايند، اظهار داش��ت: اين مهم 
مس��تلزم علم، مهارت، همت و تالش اس��ت لذا افسران 
جديدالورود بايد كار را به خوبي انجام داده و با شجاعت 
در مس��ير خدمت گام بردارند. وي شجاعت را مهم ترين 
ويژگي نيروهاي مسلح كشورمان عنوان كرد و ادامه داد: 
كساني كه مفتخر به حضور در نيروهاي مسلح مي شوند 
بايد از شجاع ترين ها باشند و بحمداهلل امروز اين جوانان 
در وزارت دفاع پاسدار حريم اقتدار و عزت كشور هستند. 

 تقديم طرح تفحص از پارلمان به هيات رييس�ه 
مجلس- تس�نيم| نماينده خميني شهر در مجلس از 
تقديم طرح تفحص از پارلمان به هيات  رييسه قوه مقننه 
در هفت��ه آينده خبر داد. ج��واد ابطحي گفت: اين طرح 
در 8 محور تدوين ش��ده و هفته آينده پس از سركشي 
نمايندگان به حوزه انتخابيه تقديم هيات رييسه مجلس 
مي ش��ود. او با بيان اينكه مداركي دال بر برخي تخلفات 
در ديوان محاس��بات، كتابخانه و خبرگزاري خانه ملت 
به دست نمايندگان رسيده است، ادامه داد: محور اصلي 
تحقيق و تفحص بيش��تر بر پايه شبهات مالي كه وجود 
دارد، استوار است. البته اين شبهات تاكنون تاييد نشده 

است. 

 وزير خارجه قطر خواستار مذاكره مستقيم ايران 
و امريكا شد- ايلنا| وزير خارجه قطر خواستار مذاكره 
مس��تقيم امريكا و كش��ورهاي خليج فارس با ايران شد. 
جروزالم پست، رسانه رژيم صهيونيستي در خبري فوري 
از وزير خارجه قطر نقل قول كرد. براس��اس اين گزارش، 
»محمد ب��ن عبدالرحمان آل ثان��ي« وزير خارجه قطر 
خواستار مذاكره مستقيم امريكا و كشورهاي خليج فارس 
با ايران ش��د. اين رسانه اسراييلي نوشت: »روابط ايران و 
قطر در پي قطع روابط عربستان، مصر، بحرين و امارات 

در ژوئن ۲017 با قطر تقويت شده است.«

 تاكي�د دوباره روس�يه ب�ر حفظ برج�ام – ايرنا| 
س��خنگوي رييس جمهوري روسيه و كاخ كرملين با بيان 
اينكه از موضع شركاي اروپايي اطالع داريم كه معتقدند 
برجام بايد حفظ ش��ود، بار ديگ��ر تاكيد كرد: برجام قابل 
نقض نيست، در غير اين صورت هيچ زمينه يي براي ادامه 
تماس ه��ا و گفت وگوها وجود ندارد. ديميتري پس��كوف 
سخنگوي رييس جمهوري روسيه در جمع خبرنگاران با 
بيان اين مطلب افزود: اينكه برجام گام كافي است يا خير؟ 
مس��اله ديگري اس��ت، اما اين تنها توافقي است كه بين 
همه طرف ها به دست آمد. او با اشاره به اينكه اين توافق 
بين المللي در نتيجه تالش هاي بس��يار فش��رده به دست 
آمد، اضافه ك��رد: به همين دليل هرگونه ادامه يا تكميل 
وضعيت پيرامون برجام فقط بايد بر پايه توافق انجام شود. 

 2 نماينده به تعداد نمايندگان آذربايجان شرقي 
در مجلس اضافه مي ش�ود- مهر| عضو كميس��يون 
ش��وراها و ام��ور داخل��ي كش��ور در مجل��س گف��ت: 
شهرس��تان هاي اس��كو و آذرش��هر كه تاكنون با حوزه 
انتخابيه تبريز بودند، از شهرس��تان تبريز جدا مي شوند. 
احمد عليرضابيگي در گفت وگو با خبرنگاران درخصوص 
افزايش تعداد نمايندگان، اظهار داش��ت: كارگروه متولي 
بررسي اين طرح مساله توزيع تعداد نمايندگان را به پايان 
رس��انده و پس از بررسي در كميسيون ش��وراها و امور 

داخلي كشور به صحن مجلس شوراي اسالمي مي آيد. 

 تحري�ف ن�ام خليج فارس از انگليس�ي ها 
شروع ش�د-فارس| مشاور رهبر معظم  انقالب در 
امور بين الملل گفت: ايراني ها از زمان هخامنش��يان 
بر »خليج فارس« تسلط داش��تند و همچنان مسلط 
خواهن��د بود و اين خليج ت��ا ابد »خليج فارس« باقي 
خواه��د مان��د.  واليتي در مراس��م رونمايي از كتاب 
مص��ور »خليج ف��ارس« تالش ه��ا ب��راي تغيي��ر نام 
»خليج ف��ارس« را اقدامي گذرا عن��وان كرد و اظهار 
داش��ت: اين تالش ها هيچ گاه به ثمر نخواهد نشست 
و ح��ق خود را نمايان خواهد ك��رد.  وي افزود: براي 
»خليج ف��ارس« تا همين اواخر هي��چ نامي ديگر در 
تاريخ و گفته ها و ش��نيده ها شنيده و مشاهده نشده 
اس��ت. در آثاري ك��ه از يونان باس��تان آم��ده، اين 
خلي��ج به نام »خليج ف��ارس« معرفي ش��ده و حتي 
در نوش��ته  هاي مورخين و جغرافي دانان اسالمي چه 
ايران��ي و چه عرب از حمزه اصفهاني تا اس��تخري و 
 ياق��وت حموي و مس��عودي و الي آخ��ر، تنها عنوان 
»بحر فارس« ياد ش��ده است. نقش��ه هاي موجود در 
موزه ه��ا و كتابخانه هاي ب��زرگ و قديمي فرنگ نيز 

همه حكايت از نام »خليج فارس« مي كنند. 

روي موج خبر

مجلس تا 3 ماه آينده درباره ساختار دولت تصميم گيري مي كند

سناريوهاي تفكيك و ادغام

سخنگوي دستگاه قضا:

با بگير و ببند مشكل ارزي حل نمي شود

 بعد از يك هفته پر از ماجرا و خبر در صحنه مباحث 
حقوقي و قضايي كشور، سخنگوي قوه قضاييه در نشست 
هفتگي با خبرنگاران تالش كرد تا به بخش��ي از ابهامات 
مطرح شده پاس��خ دهد. ابهاماتي كه پيرامون موضوعاتي 
چ��ون دس��تگيري فعاالن محيط زيس��تي كش��ورمان تا 
بازداش��ت مديرمس��وول يكي از روزنامه هاي اصالح طلب 
در مش��هد و از ماجراهاي ادام��ه دار برخوردهاي فيزيكي 
گشت هاي ارشاد تا ظهور دوباره برخي موسسات غيرمجاز 
و... ك��ه در فضاي عمومي جامعه و در بطن افكار عمومي 
جريان پيدا كرده اند ضرورت پاس��خگويي به آنها احساس 
مي ش��د؛ اما ش��ايد حس��اس ترين لحظه نشست خبري 
روز گذش��ته اژه اي مربوط به لحظه يي باش��د كه يكي از 
خبرنگاران از س��خنگوي قوه قضاييه خواس��ت تا در يك 
كلمه به اين پرس��ش پاس��خ دهد كه آيا تصاويري كه از 
برخورد گش��ت ارشاد با بانوان كش��ورمان منتشر شده را 
تاييد مي كند و از اين نوع برخورد خرسند است؟ كه اژه اي 
بعد از چند لحظه س��كوت و فكر كردن پاسخ داد: »خير. 
اين نوع برخورد را تاييد نمي كنم.« اما رييس دستگاه قضا 
در پاس��خ به اين پرسش كه نجفي ش��هردار سابق تهران 
اع��الم كرده كه بيش از 1۲عن��وان پرونده مربوط به دوره 
قاليباف را ارسال كرده است سرنوشت اين پرنده ها در چه 
مرحله يي قرار دارد؟ تاكيد كرد كه تنها از يك پرونده باخبر 

است و از 11پرونده خبري ندارد. 

اژه اي درخص��وص برخورد با اخاللگ��ران ارزي، ضمن 
تاكي��د بر ضرورت نظارت در اي��ن حوزه گفت كه با بگير 
و ببند به تنهايي اين مش��كل حل نمي شود. در كنار اين 
 موضوعات س��خنگوي قوه قضاييه همچنين دس��تگيري

ع. ع. - اس��تاد رياضيات و علوم كامپيوتر در امپريال كالج 
لندن - را به اتهام امنيتي تاييد كرد. محس��ني اژه اي در 
يكصد و بيس��ت و ششمين نشس��ت خبري در پاسخ به 
س��والي مبني بر اينكه خبري درباره دستگيري »عباس 
عدالت« و همدس��تانش منتشر ش��ده آيا اين دستگيري 
وي ارتباطي به پرونده محيط زيست دارد؟ گفت: اتهام وي 
امنيتي بوده و اكنون بازداشت است و من دستگيري وي 
را تايي��د مي كنم، ولي از بيان جزئياتش معذورم. او درباره 
اينكه آيا به پرونده محيط زيست ارتباط دارد يا خير؟ گفت: 
بگذاريد كار پيش برود و بعد آن را بيان مي كنم. پنج شنبه 
شب گذش��ته برخي رس��انه ها اعالم كردند كه نيروهاي 
امنيتي ايران، ش��خصي به نام عباس عدالت را دس��تگير 
كردند. در اين خبر آمده بود كه اخيرا اعضاي يك ش��بكه 
نفوذي وابسته به انگليس دستگير شده  كه گفته مي شود 
ب��ا برخي عناصر اصلي جريان فتنه و انح��راف در ارتباط 

بوده اند. 

 واكنش نسبت به برخورد مامور گشت ارشاد
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره اينكه 

آي��ا قوه قضاييه از برخورد ني��روي انتظامي مانند برخورد 
گشت ارشاد خرسند است؟ گفت: خير. محسني اژه اي در 
ادامه نشس��ت خبري در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه 
دس��تگاه قضايي براي حمايت از كاالي ايراني چه اقدامي 
انجام داده اس��ت؟ گفت: دستورالعملي در نيمه دوم سال 
96 از ط��رف رياس��ت ق��وه قضاييه درخص��وص اقتصاد 
مقاومتي صادر و ابالغ شد كه بخشي از مسائل به طور كلي 
از جمل��ه چگونگي برخورد با قاچ��اق و حمايت از فعاالن 
اقتص��ادي و توليد داخلي در آن مورد اش��اره قرار گرفته 
است. اين بخشنامه با ش��عار امسال كه حمايت از كاالي 
ايراني اس��ت، تكميل مي شود و برخورد با قاچاق و مفاسد 
گمركي و حمايت از كاالي ايراني در دستور كار سال 97 
قرار دارد. او در پاس��خ به س��والي درباره انتشار تصاوير و 
فيلم هايي مانند برخورد نيروي انتظامي -گشت ارشاد- و 
اينكه آيا قوه قضاييه از اين برخورد خرس��ند است؟ گفت: 

خير، خرسند نيست. 
او افزود: نيروي انتظامي ش��بانه روز تالش مي كند كه 
امنيت م��ردم را برقرار كند، به ش��خصه از همه خدمات 
نيروي انتظامي تش��كر مي كنم. امروز يكي از كساني كه 
در بخش مبارزه با مواد مخدر كار مي كرد به من گفت در 
بخش خودشان تعداد ش��هدا به 4 هزار نفر رسيده است. 
در همه دنيا تمرد از دستور پليس جرم است و جرم بدي 
اس��ت. هم از لحاظ منطق و هم از لحاظ حق كس��ي كه 
در مقابل پليس تمرد كند قابل مجازات و تعقيب اس��ت. 
افرادي هس��تند كه عالوه بر اينكه تم��رد مي كنند آن را 
اشاعه هم مي دهند و آن را سازماندهي مي كنند؛ لذا تمرد 
از پليس جرم است و سازمان يافته باشد بدتر است و اشاعه 
يابد بدتر است، اما پليس هم بايد مطابق قانون عمل كند و 

اگر از وظايفش تخطي كند، قابل پيگرد است. 

 چند نفر در ارتباط با موسسات فرشتگان 
و البرز ايرانيان بازداشت و برخي آزادند

محس��ني اژه اي در پاس��خ به س��والي درباره آخرين 
وضعيت پرونده موسس��ه مالي و اعتباري وليعصر)عج( و 

توس��عه الب��رز اظهار كرد: در ارتباط با 5 الي 6 ش��ركت 
تعاوني اعتباري كه در س��ال هاي اخير و به ويژه ماه هاي 
اخير دچار اش��كال شدند، كميته يي از نمايندگان سران 
قوا تشكيل شد. در آن كميته تقريبا در ماه هاي اخير، هر 
هفته جلسه داش��تند و دارند. از مسوول ذي ربط در آن 
كميته سوال كردم گفتند كه تكفل اين شركت تعاوني ها 
را به بانك ها و موسسات داده اند. به عنوان مثال در شركت 
تعاون��ي بدر طوس 99.6درصد از س��پرده گذاران تعيين 
تكليف ش��دند اما كمت��ر از يك درصد هنوز باقي ماندند. 
از موسس��ه فرشتگان 99.8درصد س��پرده گذاران، البرز 
ايرانيان 99.7درصد، وحدت 99.99درصد و افضل توس 
99درصد س��پرده گذاران تعيين تكليف شدند. منظور از 
تعيين تكليف اين است كه به اينها تا ۲00ميليون تومان 
داده شده است. ممكن است برخي باالي ۲00ميليون و 
برخي نيز زير ۲00 ميليون داش��ته باشند. اميدواريم كه 
اي��ن مقدار درصد باقي مانده كه زير يك درصد اس��ت با 

شناسايي اموال برطرف شود. 
او اف��زود: در حال حاضر به ص��ورت جدي هيات هاي 
تسويه تش��كيل شده است و همه دس��تگاه ها همه توان 
خود را به كار مي برند كه هر مقدار اموالي كه اثبات شود از 
ناحيه پول سپرده گذاران است، شناسايي شود. چند نفر در 
ارتباط با فرشتگان و البرز ايرانيان بازداشت هستند و برخي 

نيز با قرار در آزادي به سر مي برند. 
  ممنوع الخروجي »كاوه مدني« با تقاضاي 

معاونتي در وزارت اطالعات رفع شد
سخنگوي قوه قضاييه در پاس��خ به سوالي در رابطه 
ب��ا دليل رف��ع ممنوع الخروجي كاوه مدن��ي، گفت: وي 
به ص��ورت قانوني از كش��ور خارج ش��ده و تقاضاي رفع 
ممنوع الخروجي وي توسط معاونت ذي ربطي در وزارت 
اطالعات صورت گرفته است. محسني اژه اي در پاسخ به 
س��وال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا كاوه مدني از كشور 
فرار كرده و آيا امكان بازگش��ت او به كش��ور وجود دارد 
يا ن��ه و همچنين آيا اين فرد اكنون در دادس��را پرونده 
دارد؟ در صورت وجود پرونده چرا ممنوع الخروج نش��ده 

است؟ اظهار كرد: گزارشاتي در مورد ايشان وجود داشت 
ك��ه وي را در مظان اته��ام قرار م��ي داد. در اين زمينه 
پرونده يي تش��كيل مي ش��ود و پيش از شروع تحقيقات، 
وي ممنوع الخروج مي شود. در تاريخ 30/ 11/ 96 از ناحيه 
وزارت اطالع��ات و بخش مربوطه به صورت رس��مي از 
دادس��تان تقاضاي رف��ع ممنوع الخروجي اين ش��خص 
مي ش��ود و براس��اس تقاضاي معاونت ذي رب��ط وزارت 

اطالعات، دادستان اين اقدام را انجام مي دهد. 
او افزود: اين فرد با گذرنامه رس��مي از كش��ور خارج 
مي ش��ود. قرائن و ش��واهد نش��ان مي دهد كه قصد ندارد 
بازگردد. براي اين فرد پرونده تش��كيل ش��ده اس��ت اما 
پرونده يي نبوده كه به مرحله تحقيق و تفهيم اتهام رسيده 
باشد و صرفا به عنوان يك فرد در مظان اتهام بوده است. 

س��خنگوي قوه قضاييه در پاس��خ به سوال خبرنگار 
ديگ��ري درخص��وص تاثي��ر دس��تگيري و برخ��ورد با 
اخاللگ��ران ب��ازار ارز از ناحيه قوه قضايي��ه و اينكه آيا 
از مديران بانك ها نيز در اين اخالل افرادي شناس��ايي 
شده اند يا نه؟ عنوان كرد: در مساله ارز عوامل مختلفي 
مانند عوامل داخلي و خارجي تاثيرگذار هس��تند. آنچه 
مس��لم اس��ت اين اس��ت كه افرادي به عن��وان دالل و 
صرافي هايي به صورت غيرمجاز در اين زمينه تاثيرگذار 
بودند. ق��وه قضاييه تماما با دول��ت و بانك ها همكاري 
خواه��د كرد كه در مورد اين موض��وع با قيد فوريت و 
با صرف بيش��ترين نيرو و صرف وقت بيشتر موضوع را 
پيگيري كند. محس��ني اژه اي ادامه داد: با بگير و ببند به 
تنهايي مساله ارز حل نمي شود. در مورد چند درصد تاثير 
قضايي اين موضوع نمي توان قضاوت كرد اما حتما برخورد 
قضايي در جهت كنترل ارز و تثبيت قيمت ارز موثر بوده 
اس��ت. در مورد ارز براي 1۲ نفر كيفرخواست صادر شده 
است، تعدادي پرونده اتهام نيز در حال محرز شدن است 
و پس از اتمام كيفرخواست صادر خواهد شد. اينكه عوامل 
بانك ها و غيره در اين موضوع دخيل بودند را نش��نيده ام. 
دست اندركاران مجرم تشخيص داده نشدند و آمار تخلف 

را نيز از سازمان بازرسي نگرفته ام. 

تا 3ماه ديگر تكليف ساختار دولت مشخص مي شود. 
اين را قاسم ميرزايي نيكو، سخنگوي كميسيوني گفته كه 
قرار اس��ت لوايح دولت و طرح هاي مجلس براي تفكيك 
وزارتخانه ها را بررس��ي كند. تا پيش از اين دولت اليحه 
تفكيك وزارتخانه هاي صنعت، معدن تجارت؛ راه، مسكن 
و شهرسازي و وزارت ورزش و جوانان و تشكيل سازمان 
مل��ي جوان��ان را به مجل��س داده بود؛ ام��ا آن طور كه 
نمايندگان مجلس مي گويند، گستره تفكيك وزارتخانه ها 
ي��ا آنچه دولت اصالح قوه مجريه خوانده، چيزي فراتر از 
اين هاس��ت. چراكه مجلس هم طرح هايي در اين زمينه 
دارد؛ از تشكيل وزارت انرژي گرفته تا وزارت گردشگري. 
ب��راي همي��ن كار از كميس��يون هاي تخصصي مجلس 
ستانده و به كميسيوني جداگانه با عنوان »اصالح ساختار 
دولت« واگذار ش��د. حال اين كميسيون وظيفه دارد هر 
طرح و اليحه ي��ي كه درباره تفكيك، ادغام يا تش��كيل 
وزارتخانه ها كه به مجلس رس��يده را بررس��ي كرده و به 
صحن گزارش دهد. ميرزايي نيكو در همين رابطه گفته 
كه »با افزوده شدن تدريجي حجم طرح ها و لوايح امكان 
بررسي آنها در كميسيون هاي مربوطه نبود لذا براساس 
تصميم هيات رييسه مجلس كميسيون مشتركي در اين 

زمينه ايجاد شد.«
هر چن��د نمايندگان تنها كس��اني نيس��تند كه در 
اين كميس��يون نظ��رات خود را اعالم مي كنن��د؛ اين را 
ميرزايي نيكو گفته و توضيح داده است:»طي جلسات اين 
كميس��يون نظرات دولت، نمايندگان و افراد صاحب نظر 
جم��ع آوري مي ش��ود و ديدگاه و نظرات عس��گري آزاد، 
جمش��يد انصاري معاون رييس جمهور و رييس سازمان 
امور استخدامي و اداري و كارشناسان مركز پژوهش  هاي 

قوه مقننه نيز در جلسات مختلف به اعضا منتقل شد.«

 تغييرات احتمالي ساختار دولت
تا به حال 3 س��ناريو براي اصالح دولت مطرح شده: 
»اول اينكه كميس��يون مشترك صرفا به ۲ اليحه دولت 
بپردازد. موضع دوم اين اس��ت كه كميس��يون عالوه بر 
بررسي اين ۲ اليحه موارد ديگري كه از سوي نمايندگان 
يا دولت مطرح مي شود را مورد ارزيابي قرار دهد و ديدگاه 
س��وم اينكه كل ساختار دولت از بن و اساس مورد بحث 

قرار گي��رد.« داريوش اس��ماعيلي، نماينده اصالح طلب 
سروس��تان كه عضو كميسيون مشترك است، مي گويد 
كه نگاه س��وم چندان مورد اقبال نمايندگان قرار نگرفته 
اما قرار ش��د نگاه و موض��ع دوم به نيم نگاهي به موضع 
سوم در دس��توركار باشد. دولت ۲ اليحه داده و مجلس 
هم چندين طرح در اين رابطه دارد. اينكه بخش جوانان 
از وزارتخانه ورزش و جوانان جدا ش��ده و ضمن تشكيل 
س��ازمان ملي جوانان، وزارت ورزش به صورت مس��تقل 
فعاليت كند. همچنين از تفكيك وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت ۲ وزارتخانه »صنايع و مع��ادن« و »تجارت و 
بازرگاني« تش��كيل شود يا اينكه بخش معدن جدا شده 
و دولت صاحب ۲ وزارتخانه »معدن و صنايع معدني« و 

»صنعت و بازرگاني« شود. 

تفكيك وزارت راه و شهرس��ازي هم در دس��تور كار 
مجلس اس��ت. به اين ش��كل ك��ه اي��ن وزارتخانه به ۲ 
وزارتخان��ه »مس��كن و شهرس��ازي« و »راه و ترابري« 
تفكيك شود. از سوي ديگر اصالح ساختار وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي هم در دستور كار قرار دارد. براساس 
پيش��نهاد نمايندگان اين وزارتخانه ب��ه ۲ وزارت »كار و 
تع��اون« و »رفاه و تامين اجتماعي« تبديل مي ش��ود. از 
س��وي ديگر وزارت نيرو هم با توج��ه به اهميت بحران 
آب و مباح��ث مربوط ب��ه آن از حوزه وزارت نيرو متنزع 
و به همراه مباحث محيط زيستي در وزارتخانه يي تحت 
عنوان »آب و محيط زيس��ت« دنبال شود. تصميمي كه 
نتيجه اش ادغام س��ازمان حفاظت محيط زيست در اين 
وزارتخانه خواهد بود. بر همين اساس مباحث مربوط به 

ب��رق و ديگر حوزه ه��اي وزارت نيرو نيز در كنار مباحث 
مربوط ب��ه حوزه نف��ت وگاز در وزارتخانه ي��ي با عنوان 

»انرژي« پيگيري شود. 
اما تغييرات پيشنهادي به همين جا ختم نشده است. 
برخي نمايندگان پيش��نهاد داده اند كه بودجه كشور از 
س��ازمان برنامه و بودجه جدا ش��ده و به همراه معاونت 
نظارت مالي و خزان��ه داري وزارت اقتصاد و زير نظر اين 
وزارتخانه فعاليت كند؛ چراكه به گفته اسماعيلي نماينده 
مجلس درحال حاضر كار سازمان برنامه و بودجه فقط آن 
است كه پولي گير بياورد و جايي هزينه كند و در نتيجه 
برنامه ريزي در كشور تعطيل شده است. پيشنهاد ديگري 
كه داريوش اس��ماعيلي از آن خبر داده، ايجاد سازماني 
با عنوان »توس��عه و عمران روس��تايي« با هدف توسعه 

روستاهاست. هر چند اين نماينده مي گويد، تمامي اينها 
تنها در حد پيشنهاد مطرح شده است. اين درحالي است 
كه صحن علني مجلس طرح تشكيل وزارت گردشگري 
را هم در دس��تور كار دارد كه ب��ه گفته فاطمه ذوالقدر، 
نماينده مجلس اين طرح هم به كميس��يون مش��ترك 
اصالح س��اختار دولت ارجاع شده كه اين كميسيون در 

مدت 4ماه آن را بررسي مي كند. 

 پيشنهاد مركز پژوهش هاي مجلس
پي��ش از اين در تابس��تان س��ال گذش��ته، زماني 
كه دولت اليح��ه تفكيك دو وزارتخان��ه را به مجلس 
فرس��تاده ب��ود، مرك��ز پژوهش هاي مجلس ش��وراي 
اسالمي با انتشار گزارشي با تفكيك وزارتخانه صنعت، 
مع��دن و تج��ارت مخالفت ك��رده بود. اي��ن مركز در 
گزارش خود با اش��اره به لزوم يكپارچگي سياست هاي 
صنعت��ي و تجاري به عنوان يك اصل خدش��ه ناپذير و 
با توجه به الزامات سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي 
و احكام برنامه شش��م توس��عه و تاثيرات سوءانفكاك 
وزارت بازرگاني بر بخش كش��اورزي و صنعت بر لزوم 
تكميل فرآيند ادغام در وزارت صنعت، معدن و تجارت 

تاكيد كرد. 
مركز پژوهش هاي مجلس در اين گزارش با بررسي 
تجربيات بيش از 100كش��ور جهان و بررسي تطبيقي 
كاركرد وزارتخانه هاي صنعت در كشورهاي مختلف و 
با توجه به تجربه كش��ورهاي موفق در رشد صنعتي و 
نگ��رش يكپارچه به صنعت و تج��ارت كه جزو اركان 
و الزام��ات نظ��ام سياس��ت گذاري صنعتي محس��وب 
مي ش��ود، توصيه كرد به جاي احياي وزارت بازرگاني، 
حلقه ه��اي ادغام در وزارت صمت به س��رعت تكميل 
ش��ود. اما اين مركز تفكيك وزارتخانه راه، مس��كن و 
شهرس��ازي را توجيه پذير دانسته بود. براساس بررسي 
پژوهش��گران اين مركز در 17كش��ور توس��عه يافته و 
19كش��ور كمتر توسعه يافته و 15كشور اسالمي تنها 
در تعداد انگشت شماري از اين كشورها وظايف مربوط 
به حمل و نقل و ساخت و ساز در يك وزارتخانه انجام 
مي شود. بر اين اساس مركز پژوهشي مجلس تفكيك 

اين وزارتخانه را مورد تاييد قرار داد. 
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ايران2

چهرهها

يك نماينده مجلس دهم خواس��تار 
تجديدنظر در مورد اعطاي مس��ووليت 
صدور مجوز رادي��و تلويزيون ديجيتال 
به صداوس��يما ش��د. الياس حضرتي در 
گفت وگو با ايس��نا، با اش��اره ب��ه مصوبه 
كميس��يون فرهنگي مجل��س مبني بر 
اعطاي مسووليت انحصاري صدور مجوز 
راديو تلويزيون ديجيتال به صداوس��يما 
گفت: فكر مي كنم در اين باره كج سليقگي شده است. كساني كه طراح 
طرح اداره سازمان صداوسيما بودند دوستان خوب ما هستند و ما در 
كميسيون فرهنگي هم دوستان خوبي داريم. برخي نمايندگان به دنبال 
ايجاد اساس��نامه كامل، دقيق و به روز براي صداوس��يما بودند؛ چراكه 
در ح��ال حاضر چنين چيزي وجود ندارد. اما متاس��فانه در اين طرح 
چيزهايي جا افتاده و سنت هايي حاكم شده كه مربوط به 50-40 سال 
قبل است. او با بيان اينكه مناسبت ها در فضاي تلويزيوني، ديجيتالي و 
فضاي مجازي كامال تغيير كرده است، افزود: من فكر مي كنم بازنگري 
دقيق تري الزم است؛ از جمله اينكه وقتي صداوسيما احساس مي كند 
رسانه هاي ديجيتالي و فضاي مجازي رقيبش است، نبايد صدور مجوز 
اين رس��انه ها را به صداوسيما واگذار كرد. براي اين كار وزارت ارشاد و 
برخي نهادهاي ديگر هس��تند كه مي توانند بررسي هاي الزم را انجام 

دهند، مثل بقيه رسانه ها كه از ارشاد مجوز مي گيرند. 

 بازنگري در مورد اعطاي صدور مجوز 
راديو تلويزيون ديجيتال به صداوسيما

عض��و مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام گفت: اگر براي ايران برد در برجام 
تصور نشود از آن خارج مي شود و برنامه 
هسته يي خود را دوباره از سر مي گيرد. 
س��يدمحمد صدر در گفت وگو با ايرنا 
درم��ورد بهترين اقدام ايران در صورت 
خروج امريكا از برجام اظهار داشت: اگر 
چنين اتفاقي بيفتد اتحاديه اروپا، روسيه 
و چين مي توانند در مقابل اقدام امريكا بايستند و اعالم كنند كه از 
برجام حمايت و روابط تجاري و بانكي خود را تضمين مي كنند كه 
در اين صورت اين شرايط گزينه مناسبي براي جمهوري اسالمي 
خواه��د بود. او ادامه داد: اما اگر با خروج امريكا، اروپا هم صرفا با 
گفت��ار از برجام حمايت كند و در عم��ل كاري براي پياده كردن 
اهداف برجام انجام ندهد، طبيعي اس��ت كه جمهوري اس��المي 
ايران بايد تصميم ديگري بگيرد. مشاور وزير امورخارجه به بازي 
 برد-برد در برجام اش��اره كرد و يادآور شد: قرار بود در اين توافق 
دو طرف از آن بهره مند ش��وند. صدر يادآور شد: طرف هاي مقابل 
در برجام خيال مي كردند كه جمهوري اسالمي دنبال سالح اتمي 
است در حالي كه نبود، آنها مي خواستند اين اعتماد را پيدا كنند 
كه ايران به دنبال سالح هسته يي نمي رود و برجام اين موضوع را 

تاييد كرد. 

 ايران از برجام بدون برد
خارج مي شود

مديركل دفت��ر امور م��رزي وزارت 
كش��ور و دبير س��تاد مرك��زي اربعين 
تاكيد كرد: ويزاي عراق در اربعين حذف 
نمي ش��ود و هزينه آن كم نخواهد شد. 
ش��هريار حي��دري درب��اره احتمال لغو 
رواديد بين ايران و عراق به انگيزه اربعين 
به ايسنا گفت: دولت عراق فعال آمادگي 
لغو رواديد ندارد. قبال با دولت اين كشور 
مذاكراتي ش��ده و رييس جمهور نيز با نخست وزير عراق درباره لغو 
رواديد صحبت كرده اند اما بعيد مي دانم اين اتفاق امس��ال رخ دهد 
چون تاكنون عراق تمايلي نشان نداده است. او درباره كاهش هزينه 
وي��زاي عراق در اربعي��ن كه به طور كل 40 دالر نرخ گذاري ش��ده 
است، اظهار كرد: اين مقررات دو كشور است و امكان كاهش قيمت 
وجود ندارد. هرچند كه صحبت ش��ده تا جايي كه امكان داش��ته 
باشد، هزينه هاي اربعين كاهش يابد كه تجميع هزينه ها براي زائران 
اربعين به نس��بت زمان هاي ديگر خيلي پايين است. مديركل دفتر 
امور مرزي وزارت كش��ور همچنين درباره بازگشايي مرز خسروي 
در اربعين گفت: س��ال گذش��ته جمهوري اس��المي ايران آمادگي 
100درصد داش��ت تا مرز خس��روي را باز كند، عراق هم 95درصد 
موافق بود، اما آن 5درصد مانع شد. امسال قصد داريم مذاكره درباره 

بازگشايي مرز خسروي را با طرف عراقي زودتر شروع كنيم. 

 ويزاي عراق 
لغو و ارزان نمي شود

فرمان��ده ني��روي دريايي س��پاه 
پاس��داران انقالب اس��المي مي گويد 
ك��ه اين ني��رو مجموع��ه متنوعي از 
پرنده هاي بي سرنش��ين را در اختيار 
دارد ك��ه قابلي��ت اج��راي هرگون��ه 

عمليات عليه دشمنان را دارند. 
س��ردار علي فدوي در گفت وگو با 
تس��نيم درباره ميزان آمادگي دفاعي 
اين نيرو براي مقابله با تهديدات گفت: مس��لما وضعيت امروز 
نيروي دريايي سپاه به هيچ وجه قابل مقايسه با گذشته نيست. 
البت��ه مقدار بس��يار كمي از توانمندي ها را بر اس��اس نيازمان 
در رزمايش ه��ا مطرح كرده ايم و قس��مت اعظمي از توانمندي 
نيروي دريايي سپاه هنوز مطرح نشده است. امريكايي ها زماني 
از توانمندي واقعي ما مطلع مي شوند كه ديگر خيلي براي آنها 

دير شده و كاري از دستشان برنمي آيد. 
فرمانده نيروي دريايي س��پاه با بيان اينكه »ما در 5 حوزه 
ش��ناوري، موش��كي، تكاوري، هوادريا و پهپ��ادي، برنامه هايي 
براي ارتقاي توان رزم نيروي دريايي سپاه در سال 97 داريم«، 
خاطرنشان كرد: ارتقاي توان شناوري ندسا نخستين حوزه يي 
اس��ت كه ما روي آن تمركز داريم كه شامل ارتقاي تسليحات، 

موشك ها و تجهيزات نصب شده روي اين شناورها مي شود. 

 مجموعه متنوعي از بي سرنشين ها 
را در اختيار داريم
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3 كالن
۱۵ ارديبهشت؛ آخرين مهلت 
ارسال صورت معامالت فصلي

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور 
گف��ت: ۱۵ ارديبهش��ت ماه آخرين مهلت ارس��ال صورت 
معام��ات فصلي س��ال ۱۳۹۶ اس��ت و بع��د از آن تاريخ، 
مش��مول جريمه مي ش��ود.  به گزارش »تعادل« به نقل از 
س��ازمان امور مالياتي، نادر جنتي درخصوص آخرين زمان 
ارسال صورت معامات فصلي سال ۹۶، بيان كرد: موديان 
مش��مول ماده ۱۶۹ قانون ماليات هاي مس��تقيم مكلفند 
اطاع��ات معامات فصلي خ��ود را تا يك ماه و نيم پس از 
پايان هر فصل از طريق سامانه عمليات الكترونيكي سازمان 
به نشاني www.tax.gov.ir براي سامانه معامات ارسال 
يا به صورت لوح فش��رده در قالب اطاعات درخواستي، به 
اداره امور مالياتي ارائه كنند.  وي ادامه داد: براساس پيشنهاد 
آبان ماه پارسال سازمان امور مالياتي كشور و موافقت وزارت 
امور اقتصادي و دارايي، مهلت ارسال اطاعات فصول بهار، 
تابستان و پاييز سال ۹۶ تا ۱۵ ارديبهشت ماه امسال تمديد 
شده است. معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي 
كش��ور گفت: از آنجا كه موكول كردن ارسال اطاعات به 
روز هاي پاياني مهلت قانوني باتوجه به حجم زياد اطاعات 
واصله ممكن است مشكاتي را ايجاد كند، موديان مالياتي 
ارس��ال صورت معامات فصلي خود را ب��ه روز هاي پاياني 
موكول نكرده و در اس��رع وقت براساس ترتيب اعام شده 
نس��بت به انجام تكاليف قانوني خود اق��دام كنند. جنتي 
خاطرنشان كرد: مطابق قانون ماليات هاي مستقيم، ارسال 
نكردن فهرس��ت صورت معامات فصل��ي در مهلت مقرر، 

مشمول جرايم مالياتي مي شود. 

بهره وري 20 دقيقه اي در كشور
كميس��يون  نايب ريي��س  گفته ه��اي  براس��اس 
اقتص��ادي مجل��س، »به��ره وري در كش��ور 20 دقيق��ه 
بيش��تر نيس��ت، در حال��ي كه هم��ه ما در س��اعت هاي 
طوالني مدت كار مي كنيم، اما كمتر به هدف مي رس��د.« 
 سيدحس��ن حس��يني ش��اهرودي در گفت وگو با فارس، 
با اشاره به موضوع حمايت از كاالي ايراني، اظهار كرد: اين 
رويك��رد دو وجه دارد؛ يك وجه آن به مردم بازمي گردد و 
بايد فرهنگ اس��تفاده از كاالي ايران��ي در ميان مردم جا 
بيفتد و براي ش��ان اولويت داشته باشد كه منجر به رونق 
توليد، اش��تغال و رفع بيكاري مي شود؛ البته اين فرهنگ 
هنوز جا نيفتاده و رس��انه ها، مسووالن، نمايندگان و همه 
بايد به فرهنگ س��ازي در اين زمينه بپردازند.  نايب رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس به وجه دوم موضوع حمايت 
از كاالي ايراني پرداخت و يادآور ش��د: اين وجه بر قسمت 
اول ارجح بوده و از شروع انقاب تاكنون ناديده گرفته شده 
است، در حقيقت سازوكاري براي حمايت از توليد ايراني 
به كار نگرفتيم، قوانين نسبتا خوبي براي توليد وجود دارد، 
اما بعضا دچار مشكل و مانع براي توليدكننده بوده است.  
حسيني ش��اهرودي به بعد ديگر حمايت از كاالي ايراني 
پرداخت و يادآور ش��د: عاوه بر مشغله هاي اداري مشكل 
بزرگ ت��ر و اولويت دار مربوط به رويه ها و قوانين و مقررات 

فضاي كسب و كار است. 

اخبار كالن

فرآيند تهيه برنامه اجرايي برنامه ششم توسعه تبيين شد

تناقضات برنامه ششم توسعه و قانون بودجه
گروه اقتصادكالن   

بودج�ه  و  برنام�ه  س�ازمان  گذش�ته  روز 
كش�ور از تبيين فرآيند تهي�ه برنامه اجرايي 
برنامه شش�م توس�عه و اولويت هاي ابالغي به 
رييس جمه�ور خبر داد. اين خب�ر در حالي از 
سوي اين دستگاه منتشر شده است كه برنامه 
اجرايي برنامه ششم توسعه بايد سال گذشته 
تهيه مي شد و تاخير در اين امر فرآيند اجراي 
برنامه شش�م توس�عه را با وقفه هم�راه كرده 

است.
نكت�ه جال�ب توج�ه ديگ�ر در اي�ن رابطه 
تكاليفي اس�ت كه ب�ا توجه به برنامه شش�م 
توس�عه بايد در بودجه س�االنه م�د نظر قرار 
مي گرفت كه اين امر هم با توجه به عدم تهيه 
برنام�ه اجرايي برنامه شش�م توس�عه اجرايي 

نشده است. 
در اي�ن جلس�ه حميد پورمحم�دي معاون 
ام�ور اقتص�ادي و هماهنگي برنام�ه و بودجه 
همچنين تالش و همكاري براي تهيه و تنظيم 
برنامه اجرايي دس�تگاه ها در راس�تاي اجراي 
ماده ۱2۱ قانون برنامه پنج س�اله ششم توسعه 
را اولويت نخس�ت س�ازمان برنام�ه و بودجه 
كش�ور در ارديبهش�ت ماه عنوان كرد. با اين 
حال مش�خص نيس�ت كه تهيه برنامه اجرايي 
برنامه شش�م توس�عه ت�ا چه زمان�ي به طول 

خواهد انجاميد. 
ج�دول  رعاي�ت  ب�ر  پورمحم�دي  البت�ه 
زمان بندي تهي�ه، تنظيم و تايي�د برنامه هاي 
اجراي�ي، برگ�زاري دوره ه�اي آموزش�ي در 
س�طح معاونان و كارشناسان امور براي ايجاد 
آش�نايي با ش�يوه تهيه و تنظي�م برنامه هاي 
اجراي�ي و اهتم�ام ويژه روس�ا و معاونان امور 
سازمان در راستاي تحقق اولويت هاي ابالغي 
رييس جمه�ور و احكام توس�عه كش�ور تاكيد 
كرده اس�ت. اما بايد ديد فرآين�د تهيه برنامه 
چق�در زمان خواهد ب�رد و در نهايت خروجي 

اين برنامه چه خواهد بود. 
  

 تاخير در تهيه برنامه اجرايي برنامه ششم
تا به امروز تاخي��ر در تهيه برنامه اجرايي برنامه 
ششم توسعه برخي ماحظات مربوط به اين برنامه 
در قان��ون بودج��ه را تحت تاثير قرار داده اس��ت و 
بر اين اس��اس، پس از اجراي برنامه شش��م هم اين 
احتم��ال وجود دارد ك��ه ناهمخواني مي��ان برنامه 

ششم توسعه و بودجه ادامه داشته باشد. 
در اي��ن رابطه زه��را ذاكري از اعض��اي تهيه و 
تدوي��ن گزارش بررس��ي اليحه بودج��ه ۱۳۹7 در 
مركز پژوهش هاي مجلس مي گويد: »اينكه تدوين 
برنامه اجرايي برنامه ششم توسعه با يك سال تاخير 
انجام مي ش��ود، بدان معني است كه تمام احكامي 
كه بايد در س��ال اول محقق مي ش��د، محقق نشده 
اس��ت. البته بس��ياري از اين احكام ح��اوي نكات 

مهمي بوده است.«
ذاكري افزود: »عما دولت بايد بودجه امسال را 
همراه با عملكردش در برنامه شش��م توسعه تقديم 
مي كرد. اما اين پيوس��ت در بودج��ه ۱۳۹7 وجود 

نداشت.«
وي در خصوص جهش نرخ ارز در ماه هاي اخير 
و تاثي��ر آن در روند اجراي برنامه شش��م توس��عه 
توضي��ح داد: »مس��لما بخش هايي از برنامه شش��م 
توس��عه كه ب��ا ارز در ارتباط بوده، ب��ا افزايش نرخ 
ارز در ماه هاي اخير دچار اختال مي شود. بنابراين 
دول��ت بايد براي تامي��ن منابع در اي��ن موارد هم 

فكري كند.«

 اختالفات بودجه و برنامه ششم
ذاك��ري در م��ورد اختافاتي ك��ه ميان اليحه 
بودج��ه ۱۳۹7 و قان��ون برنام��ه شش��م توس��عه 
وج��ود دارد، توضي��ح داد: »در ج��دول 4 برنامه 
شش��م توس��عه منابع و مصارف دولت مش��خص 
ش��ده اس��ت. چند نوع منابع تعريف ش��ده است 
كه ش��امل درآمدهاي نفتي، مالياتي، دارايي هاي 
سرمايه يي و دارايي هاي مالي است. دولت در حال 
حاضر بيش��تر روي دارايي هاي مالي متمركز شده 
اس��ت. در اليحه بودجه يي كه دولت براي س��ال 
۱۳۹7 تقدي��م مجلس كرده، بيش��تر تمركز روي 
دارايي هاي مالي اس��ت. ارقام اين بخش از س��قف 
چيزي كه در برنامه مش��خص ش��ده بسيار بيشتر 
است و دولت سقف برنامه را رعايت نكرده است.«

اين كارشناس اقتصادي افزود: »در بخش ساير 
دارايي هاي مالي كه همان اوراق قرضه است، رقم 
پيش��نهادي در اليح��ه بودجه با آنچ��ه در برنامه 
ششم توسعه مشخص ش��ده ۱0۳درصد متفاوت 
اس��ت. در قان��ون برنامه شش��م توس��عه 2۱هزار 
ميليارد ريال براي اين محل تعيين ش��ده اس��ت، 

ام��ا در اليحه بودجه اين رق��م 2۳4 هزار ميليارد 
تومان است.«

مقايس��ه ميان قانون برنامه شش��م توس��عه و 
قانون بودجه ۱۳۹7 تناقضات بيشتري را بين اين 
دو قانون مش��خص مي كند. اين اختافات بيشتر 
ب��ر اين نكت��ه تاكيد مي كند كه همراس��تا نبودن 
بودجه هاي س��االنه با قانون برنامه شش��م توسعه 
چگون��ه مي تواند ما را از تحقق اهداف توس��عه يي 
دور كن��د. البته اي��ن موضوع براي نخس��تين بار 
اتف��اق نمي افتد و همواره مي��ان هدف گذاري هاي 
برنامه ه��اي توس��عه و قواني��ن بودج��ه اختاف 

چشمگيري وجود دارد. 

 پيوستگي احكام برنامه ششم و بودجه
مرور 87۶ حكم قانون برنامه ششم توسعه كه 
در قالب ۱24 ماده ارائه شده است، حكايت از آن 
دارد كه در ۱24 حكم قانون برنامه، دولت ملزم 
به تعيين تكليف و تامين اعتبار در لوايح بودجه 
ساالنه ش��ده و البته بررسي ها نشان مي دهد در 
مورد 2۶۶ حكم ديگر نيز اگرچه به طور مستقيم 

ذكر آنها در لوايح بودجه س��االنه تصريح نشده؛ 
اما به دليل داش��تن بار مالي يا تاثير بر درآمدها 
ي��ا هزينه هاي بخش عمومي، اين احكام نيز بايد 
ردپاي��ي در اليحه بودجه س��ال ۱۳۹7 داش��ته 
باشند. بدين  ترتيب از مجموع 87۶ حكم برنامه 
۳۹0 حكم آن داراي ماحظات بودجه يي است. 
از س��وي ديگر يكي از بخش هاي بيست گانه 
برنامه شش��م توس��عه به اصاح بودج��ه و ماليه 
عموم��ي پرداخته ك��ه اصلي ترين م��اده در اين 
زمين��ه بند »الف« ماده )7( قانون برنامه شش��م 
اس��ت ك��ه در آن دولت را مكلف ب��ه ارائه لوايح 
بودجه س��نواتي با رعايت قواعد مالي مندرج در 

جدول 4 آن برنامه كرده است. 
به نظر مي رس��د كه قانون بودجه سال ۱۳۹7 
نخس��تين قان��ون بودجه مبتني بر برنامه شش��م 
توس��عه محسوب مي ش��ود و انتظار بر اين بود كه 
اين بودجه مبتني بر برنامه شش��م توس��عه باشد. 
البته رابطه برنامه و بودجه در كشور ما رابطه قوي 
نيست و شايد يكي از داليل آن همواره عدم تقارن 

تقويم سياسي و تقويم برنامه ريزي كشور باشد. 
در مورد برنامه شش��م توس��عه البته هر چند 
هم��ان دولتي اي��ن برنامه را بايد اج��را كند كه 
اليح��ه آن را به مجلس تقديم كرده اس��ت؛ اما 
ع��دم ارائه اليح��ه كامل از س��وي دولت در اين 
خصوص و افزايش مواد برنامه از ۳۵ ماده به ۱24 
م��اده در مجلس اين احتم��ال را تقويت كرد كه 
رابطه برنامه و بودجه در برنامه ششم توسعه نيز 
چندان مس��تحكم نباشد. حال پس از وقفه هايي 
كه در تبيين برنامه اجرايي برنامه شش��م توسعه 
رخ داده، اين احتمال تقويت مي شود كه عملكرد 
يك ساله كشور در سال ۱۳۹7 همراستا با برنامه 

ششم توسعه نباشد. 
قاعدت��ا انتظار مي رود ك��ه قوانين بودجه هم 
مبتني بر برنامه هاي توس��عه باش��د و دولت هاي 
مختلف خود را ملزم به برنامه ريزي در چارچوب 
برنامه ه��اي توس��عه يي كنند. حال ام��ا با وجود 
انحرافات قاب��ل توجهي كه ميان برنامه شش��م 
توس��عه و قانون بودجه وج��ود دارد بايد انتظار 
داش��ت كه بخش��ي از اه��داف تبيين ش��ده در 
برنامه شش��م از تحقق ب��از بماند. ضمن اينكه با 
وجود اين انحرافات از برنامه توسعه، هنوز برنامه 
اجرايي هم تدوين نش��ده اس��ت و به س��ادگي 
مي ت��وان دريافت ك��ه با اين ش��رايط در كجاي 

مسير توسعه ايستاده ايم. 
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 اعطاي نشان عالي سال 96
به مديرعامل بانك پاسارگاد

اجالس  س��ومين  در 
كش��ور،  نمونه  مدي��ران 
نش��ان عالي مدير س��ال، 
ب��ه پ��اس چه��ار ده��ه 
خدمات برجسته و پايدار 
و  بانك��داري  نظ��ام  در 
اقتص��ادي، به آقاي دكتر 
مجيد قاسمي مديرعامل 
بان��ك پاس��ارگاد اعط��ا 
ش��د.  به گ��زارش روابط 
عموم��ي بان��ك پاس��ارگاد، بزرگ تري��ن گردهماي��ي 
مدي��ران نمونه كش��وري در س��ال حماي��ت از كاالي 
ايران��ي، با حض��ور مس��ووالن دس��تگاه هاي اجرايي، 
اس��تادان دانشگاه هاي معتبر داخلي و خارجي، مديران 
ارش��د و كارشناس��ان س��ازمان ها و نهادهاي دولتي و 
غيردولت��ي، با هدف اش��اعه  فرهنگ مديري��ت ايراني 
اس��المي و عدال��ت اجتماع��ي در جامع��ه و تاكيد بر 
 نقش مديريت در بهبود فضاي كس��ب و كار، در تاريخ 
8 ارديبهشت 1397، در محل مركز همايش هاي وزارت 
كش��ور برگزار شد. در اين مراسم، با اهداي لوح و نشان 
عالي مدير سال، به پاس چهار دهه خدمات برجسته و 
پايدار در نظام بانكداري و اقتصادي، از آقاي دكتر مجيد 
قاس��مي مديرعامل بانك پاسارگاد تقدير شد.  گفتني 
است سخنراني مسووالن و مقامات عالي كشور در حوزه 
مديريت اسالمي، ارائه آخرين روش هاي نوين مديريتي 
در ح��وزه اقتصاد مقاومتي و نشس��ت هاي تخصصي و 

آموزشي از ديگر برنامه هاي اين اجالس بود. 
 

 10 برابر شدن صادرات ايران
به اروپا بعد از برجام   

س��فير آلمان در اي��ران اعالم كرد: ص��ادرات ايران به 
اروپ��ا بعد از برجام 1۰  براب��ر و در مقابل صادرات اروپا به 
ايران نيز بعد از س��ال ۲۰1۵ و اجرايي شدن برجام بيش 
از ۶۰درص��د رش��د را تجربه كرد.  به گ��زارش »تعادل«، 
مايكل كلور برچتولد در پنل تخصصي س��رمايه گذاري و 
بازار صادرات براي ش��ركت هاي ايراني كه در دومين روز 
شش��مين همايش تجاري و بانكي ايران-اروپا برگزار شد، 
اظهار داشت: صادرات ايران به اروپا بعد از برجام 1۰  برابر 
ش��ده اس��ت و در مقابل صادرات اروپا به ايران نيز بعد از 
سال ۲۰1۵ و اجرايي شدن برجام بيش از ۶۰درصد رشد 
را تجربه كرده و هم��ه اين اتفاق ها به خاطر ثمرات موثر 
برجام بوده است.  وي در ادامه گفت: براي پيوستن كامل 
و حقيقي ت��ر ايران به جامعه اقتصادي جهان بايد موضوع 
FATF به صورت كامل حل شود و اميدواريم در فرصت 
باقي مانده تا ماه ژوئن ۲۰18 ايران بتواند مسائل باقي مانده 
را ني��ز حل و فصل كند تا تح��والت بزرگ تري از مزاياي 
برجام براي ايران و دنيا شكل بگيرد و هر دو سوي ماجرا 
به منافع و اهداف اقتصادي خود دست پيدا كنند.  سفير 
آلم��ان در ايران اظهار داش��ت: همچنين براي تس��ريع 
گش��ايش هاي اقتصادي و تس��هيل روابط تجاري ايران با 
اتحاديه اروپا و دنيا الزم اس��ت بانك هاي ايراني با رعايت 
اس��تانداردهاي IFRS حداكثر ش��فافيت در صورت هاي 
مالي را ش��كل دهند تا سرمايه گذاران با اعتماد بيشتري 
نسبت به سرمايه گذاري و مهم تر از آن ترنسفرهاي مالي 
اقدام كنند.  مايكل كلور برچتولد افزود: بايد اعتمادسازي 
از سوي ايران و دنيا با سرعت بيشتري صورت بگيرد و در 
 OCD عين حال آخرين آمار سازمان هاي جهاني همانند
نيز مشخص كرد كه رتبه ريسك اعتباري و اقتصادي ايران 
از ۶ به ۵ رسيده كه اتفاق ارزشمندي است.  به گفته وي، 
آلم��ان توافق برجام را جدي مي داند و تالش مي كند تا با 
متعهد ماندن در اجراي برجام نقش سازنده و فعالي را بين 
ايران و اتحاديه اروپا برعهده بگيرد.  سفير آلمان در ايران 
اعالم كرد: ديپلماس��ي و گفت وگوهاي مستقيم همراه با 
احت��رام در اتصال مردم جهان تاثي��ر فوق العاده يي دارد و 
توافق برجام نيز بر اين مبنا ش��كل گرفت و در اين زمينه 
آلمان نقش مثبت و پايداري را براي ش��كل گيري و ادامه 

برجام برعهده گرفت. 

بانك هاي اروپايي آماده 
اتصال ايران به نظام بين الملل

 علي ديواندري دبير ششمين همايش تجاري و بانكي 
ايران و اروپا اعالم كرد كه بانك ها و موسسات مالي اروپايي 
آماده كمك به نظام بانكي ايران براي اتصال مجدد به نظام 
بين المللي بانكي به ويژه در زمينه تطبيق هستند.  در ادامه 
اين همايش نادر مالكي رييس انجمن بين المللي بانكداران 
نيز اظهار داشت: در اين همايش دو روزه در روز اول روي 
مس��ائل بانكي تمركز كرديم و در روز دوم بر موقعيت هاي 
س��رمايه گذاري در ايران و اروپا تمركز خواهيم كرد.  وي 
افزود: اروپا يك شريك تجاري بسيار مهم براي ايران است 
و اين همايش با توجه به اهميت اين روابط برگزار مي شود.  
مالكي ادامه داد: اين همايش در نوامبر در آلمان نيز برگزار 
مي شود كه تصميم داريم، همايش را در برلين برگزار كنيم 
تا بتوانيم وزيران بيش��تري را دعوت كنيم، چراكه به نظر 

مي رسد همايش بيشتر بايد سياسي شود. 

حذف قوانين دست و پاگير 
تجاري در ايران

عضو هيات مديره AHK در پنل تخصصي فرصت هاي 
سرمايه گذاري در ايران در دومين روز ششمين همايش 
تج��اري و بانك��ي اي��ران - اروپا كه با حض��ور آندرياس 
هافمن مديرعام��ل گروه Greencells، ادوارد س��انتانا 
يكي از مديران ش��ركت Pfisterer، ماسيژ وجتال مدير 
ارشد شركت Amtelon Capital، مارتين روت عضو 
هيات مديره AHK و دكتر ابراهيم باي س��المي معاون 
مديرعامل اتاق بازرگاني و صنع��ت آلمان و ايران برگزار 
ش��د، گفت: با قوانين دس��ت و پاگير و پيچيده در ايران 
نمي ت��وان تجارت در اين كش��ور را توس��عه داد.  در اين 
پن��ل مارتين روت گفت: تجارت آلم��ان در ايران قبل از 
تحريم ها بس��يار موفقيت آميز بود اما در زمان تحريم ها 
جلو فعاليت با ايران گرفته ش��د، ام��ا تصميم آلمان اين 
ب��ود ك��ه در آن دوران هم در كنار اي��ران بماند از اين رو 
با برداشته ش��دن تحريم ها در ايران و انعقاد برجام براي 
تجارت با ايران هيجان زده بوديم ولي نتيجه مورد انتظار 
حاصل نش��د.  وي اظهار داشت: قبل از تحريم ها تجارت 
با ايران ۵ ميليون دالر در سال بود اما در حال حاضر اين 
مبلغ كاهش چشمگيري يافته دليل عمده آن اين است 
كه بانك هاي ايراني و آلماني نتوانسته اند، مبادالت مالي 

خوبي با يكديگر برقرار كنند. 

اخبار

»تعادل« راهكارهاي پيشگيري از گسترش بحران بيمه و صندوق هاي بازنشستگي را بررسي مي كند

ضرورت اصالح قوانين براي مهار بحران صندوق هاي بازنشستگي

ارز دانشجويي طبق ضوابط پرداخت مي شود

جهانگيري: ارز صدور رواديد در سفارتخانه هاي خارجي تامين مي شود
گروه بانك و بيمه   

مع��اون اول رييس جمه��وري گف��ت: دولت ايران 
متعهد است معادل ريالي پرداخت شده توسط مردم 
به س��فارتخانه ها براي دريافت روادي��د، ارز به قيمت 

مصوب در اختيار آنها قرار دهد. 
ب��ه گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��اني مع��اون اول 
رييس جمهوري، اسحاق جهانگيري صبح يك شنبه در 
جلسه ستاد اقتصادي ساماندهي امور ارزي تاكيد كرد: 
نبايد هيچ يك از مراجعان به سفارتخانه هاي خارجي 
در كشور براي دريافت ويزا با مشكل تامين ارز مواجه 
باش��ند.  وي افزود: وزارت امور خارجه موظف شده با 
همكاري بانك مركزي و سفارتخانه هاي خارجي موانع 
موجود در اين زمينه را به سرعت برطرف كند.  معاون 
اول رييس جمهوري گفت: سياس��ت هاي جديد ارزي 
در مقط��ع كنوني، با هدف تخصي��ص منابع ارزي به 
نياز هاي اصلي كشور تنظيم شده است و اين به معناي 

فراموش ش��دن انتظارات و نياز هاي واقعي و ضروري 
ارزي جامعه نيست. 

 ارز دانشجويي طبق ضوابط پرداخت مي شود
جهانگي��ري ب��ر ض��رورت تامي��ن ني��از ارزي 
دانش��جويان خارج از كش��ور تاكيد ك��رد و يادآور 
ش��د: بانك مركزي با هم��كاري وزارتخانه هاي امور 
خارجه، عل��وم، تحقيق��ات و فناوري و بهداش��ت، 
درم��ان و آم��وزش پزش��كي به همه دانش��جوياني 
كه ب��راي تحصيالت تكميلي با هزينه ش��خصي به 
كش��ورهاي ديگر رفته اند، طبق ضوابط تدوين شده 
ارز پرداخ��ت خواه��د كرد تا زندگي اين دس��ته از 

شهروندان ايراني مختل نشود. 
مع��اون اول رييس جمهوري اضافه ك��رد: البته 
دانشگاه محل تحصيل اين دسته از دانشجويان بايد 
ظ��رف مدت حداكثر ۶ ماه از نظ��ر اعتبار علمي به 

تاييد وزارت علوم برس��د. وي س��وداگري و خريد و 
فروش ارز با هدف كسب سود را قابل قبول ندانست 
و گفت: با راه اندازي س��امانه »نيما« گام مهمي در 
تامي��ن ارز مورد نياز واردات و بازگش��ت ارز حاصل 
از صادرات به چرخه اقتصاد كش��ور برداش��ته شده 
اس��ت و برخي مش��كالت موجود نيز به مرور زمان 
و با اجرايي ش��دن دقيق سياست هاي جديد ارزي 

حل خواهد شد. 
مع��اون اول رييس جمه��وري از بان��ك مركزي 
خواس��ت تا ضمن بررس��ي روزانه آخرين اقدامات 
انجام ش��ده در زمينه تامين نيازهاي ارزي كش��ور، 
خريد ارز حاص��ل از صادرات و تامين ارز مورد نياز 
واردات كاالي اساس��ي، گزارش��ي از نح��وه اجراي 
سياس��ت هاي جديد ارزي با هدف آگاهي مس��تمر 
و لحظه يي از وضعيت روند اجراي اين سياس��ت ها 
و رف��ع نگراني هاي مردم به ويژه افرادي كه نيازهاي 

ض��روري و واقعي به ارز دارند، به س��تاد اقتصادي 
ساماندهي امور ارزي ارائه كند. 

ولي اهلل س��يف رييس كل بان��ك مركزي نيز در 
گزارشي از ميزان و تعداد گشايش اعتبار در سامانه 
»نيما«، روند پيشرفت امور را مثبت توصيف كرد و 
با تش��ريح برخي موانع اطمين��ان داد، روند واردات 
كاالهاي اساسي به كشور در چند روز آينده سرعت 

بيشتري خواهد گرفت. 
در اين جلسه كه وزيران امور اقتصادي و دارايي، 
ام��ور خارجه، جهاد كش��اورزي، صنع��ت، معدن و 
تج��ارت و روس��اي كل بان��ك مركزي و س��ازمان 
برنامه و بودج��ه و معاون اقتصادي رييس جمهوري 
حضور داشتند، پيرامون نحوه تامين ارز دانشجويي، 
كارآمدي س��امانه »نيما« و آخري��ن وضعيت نحوه 
تامين ارز مورد نياز كاالهاي اساس��ي كش��ور بحث 

و تبادل نظر شد. 

 افزايش قيمت سكه در بازار 
 نرخ هاي طال و ارز در بازار تهران نشان مي دهد، 
درحال��ي ك��ه ن��رخ اونس جهان��ي عصر ش��نبه به 
13۲3دالر رس��يده و بازار جهاني در روز يك ش��نبه 
در تعطيلي به سر برده است، اما قيمت انواع سكه در 
بازار ايران روز يك شنبه 9 ارديبهشت 97 با افزايش 
مواجه ش��د و قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
ط��رح جديد با ۵ هزار تومان افزايش نس��بت به روز 
ش��نبه يك ميليون و 79۵ هزار تومان تعيين ش��د. 
همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
ني��ز با 1۰هزار تومان رش��د قيمت نس��بت به مدت 
مشابه، يك ميليون و 7۵۰ هزار تومان داد و ستد شد. 
به گ��زارش »تعادل«، هر قطعه نيم س��كه بهار 
آزادي ني��ز بدون تغيير قيم��ت با قيمت 87۵ هزار 
توم��ان و هر قطعه رب��ع بهار آزادي ني��ز با ۲ هزار 
و ۵۰۰ توم��ان رش��د در مدت مش��ابه ۵۴۲ هزار و 
۵۰۰ تومان معامله ش��د. همچنين هر قطعه س��كه 
گرمي ب��ا افزايش دو هزار و پانصد توماني نس��بت 
به روز گذش��ته به قيمت 3۵۲ه��زار و ۵۰۰ تومان 
معامله ش��د. هر گرم طالي 18عيار نيز با رشد هزار 
و ۴1۵ تومان��ي به قيمت 17۴ه��زار و ۴19 تومان 

ارزش گذاري شد. 

گروه بانك و بيمه   احسان شمشيري  
درحالي كه نس��بت متوسط حمايت از بازنشستگي 
در س��ال 13۵۲ مع��ادل ۲۵ ب��ود و ۲۵نف��ر حق بيمه 
پرداخت مي كردند تا يك نفر مس��تمري بازنشس��تگي 
بگيرد و در جهان نيز حداقل نس��بت حمايتي 7 توصيه 
ش��ده اما درحال حاضر در ايران به ۵.۲9 رس��يده و به 
ازاي هر ۵ نفر ش��اغل كه ح��ق بيمه مي دهند يك نفر 
مستمري بگير وجود دارد و حكايت از وضعيت نامناسب 
نسبت بازنشسته ها به ش��اغالن و فشار به صندوق هاي 
بازنشس��تگي دارد كه درحال بدتر شدن است. لذا بايد 
از طري��ق اص��الح قوانين و مقررات، ورود ش��ركت هاي 
بيم��ه و بيمه مرك��زي به ح��وزه بيمه بازنشس��تگي، 
گس��ترش بيمه هاي عمر و زندگي، حمايت هاي دولت 
از شركت هاي سرمايه گذاري فعال در حوزه بازنشستگي 
و... صندوق هاي بازنشستگي را از بحران پيش رو نجات 
دهيم و فضاي كسب وكار كشور براي رشد درآمد سرانه 
و افزاي��ش ثروت ملي براي جمعيت پير و رو به افزايش 

آينده ايران را اصالح كنيم. 
ب��ه گزارش»تع��ادل« كارشناس��ان مي گوين��د كه 
از 18صن��دوق بازنشس��تگي فع��ال در اي��ران ازجمله 
صندوق هاي بازنشستگي تامين اجتماعي، 17صندوق در 
وضعيت قرمز قرار دارند. به طوري كه نس��بت متوسط 
حمايت از حقوق بازنشستگي در ايران در سال 139۵ به 

۵.۲9 كاهش يافته است. 
اين درحالي اس��ت كه از ۲۵س��ال پي��ش تاكنون و 
در دولت هاشمي رفس��نجاني، مس��ووالن صندوق هاي 
بازنشستگي بارها نسبت به نقطه سر به سري درآمدها 
و هزينه صندوق هاي بازنشستگي، قرمز شدن وضعيت 
درآم��د هزينه بيمه ه��اي تامين اجتماع��ي، نبود رونق 
مناسب در س��رمايه گذاري هاي مرتبط با بازنشسته ها، 
كاهش سرمايه گذاري و... هشدار داده اند. اما با اين وجود 
نه تنها قوانين و مقررات به سمت افزايش دوره فعاليت 
ش��اغالن و حداقل دوره بازنشس��تگي ۶۰ س��ال تغيير 
نكرد و فضاي كس��ب وكار براي رشد اقتصادي و ثروت 
ملي اصالح نش��د بلكه برعكس بر ش��دت بازنشستگي 
پيش از موعد افزوده ش��د و ش��اهد واگذاري شركت ها 
و كارخانه هاي وابس��ته به صندوق هاي بازنشس��تگي و 

كاهش بهره وري و كارايي و سود آنها بوده ايم. 
اين وضعيت باعث ش��ده كه بسياري از شاغالن با 
سن بين ۴۰تا ۵۰ سال بازنشسته شده اند و با توجه به 
افزايش نرخ اميد به زندگي تا 73و 7۵سال براي مردان 
و زنان عمال دوره دريافت حقوق بازنشستگي به جاي 
كمتر از 1۰سال به بيش از ۲۰تا 3۰سال افزايش يافته 
كه فشار سنگيني را بر بيمه ها، تامين اجتماعي، دولت 
و بازنشسته ها وارد كرده و سرمايه گذاري ها را نيز تحت 
تاثير قرار داده اس��ت. به عنوان مثال كارمندان زن كه 
قاعدتا بايد تا ۵۵ سال و ۶۰ سال فعاليت داشته باشند 
با استفاده از قانون بازنشستگي پيش از موعد در ۴۰تا 
۴۵س��الگي بازنشسته ش��ده و عمال به مدت 1۵سال 
بيش از وضعيت قبلي و كش��ورهاي ديگر مس��تمري 

دريافت مي كنند. 
اي��ن وضعي��ت باعث ش��ده ك��ه چند س��ال بعد از 
بازنشستگي نه تنها حقوق كم بازنشسته ها كفاف امورات 
زندگي را نمي دهد بلكه عمال باعث افسردگي و مشكالت 
حاشيه يي شده و نارضايتي را براي افراد با سابقه فعاليت 

در جامعه ايجاد كرده است. 
 ب��ه گزارش»تع��ادل« ي��ك گزارش پژوهش��ي كه 
ب��ه تازگ��ي ص��ورت گرفته اس��ت، نش��ان مي دهد كه 
سيستم هاي مس��تمري ايران چه از سوي شركت هاي 
بيمه تجاري و چه از س��وي صندوق هاي بازنشستگي با 
بحران روبه رو هس��تند و دولت براي جلوگيري از بحران 
بايد اين مس��اله را حل كند و راهكارهاي ديگري مانند 
بيمه عمر، مشاركت در خريد سهام و سرمايه گذاري هاي 
ديگر را به مردم پيشنهاد دهد و سن بازنشستگي را مانند 
كشورهاي ديگر ازجمله در فرانسه و انگلستان كه باالي 
۶۰ سال است، افزايش دهد. زيرا بازنشسته شدن ديگران 
ب��ه معناي ايجاد ش��غل براي جوانان و رش��د بهره وري 
نيست بلكه مشكالت ديگري را در جامعه دامن مي زند. 
بس��ياري از كارشناس��ان معتقدند، تامين معيشت 
بازنشس��ته ها و بيمه كردن زندگ��ي و خطرات خانوارها 
از اهداف ش��ركت هاي بيمه و دولت محس��وب مي شود 
و با توجه به تعدد مس��ووليت برخ��ي نهادهاي ناظر بر 
صندوق هاي بازنشس��تگي و با توجه به اهداف مشترك 
بيمه هاي عمر و طرح هاي بازنشس��تگي الزم اس��ت كه 
از ظرفيت شركت هاي بيمه و ابزارهاي مناسب نظارتي 
بيمه مركزي بيشتر استفاده ش��ود و شركت هاي بيمه 
را به حوزه صندوق ه��اي غيردولتي ارائه دهنده خدمات 

بازنشستگي وارد كند. 

 نقش شركت هاي بيمه در جهان
 شركت هاي بيمه بازرگاني يكي از عمده موسساتي 
هستند كه در زمينه بيمه هاي مستمري، بيمه عمر، 
درمان و حوادث درحال فعاليت هس��تند و در تمامي 

دنيا در كنار بخش هاي اجتماعي مشغول ارائه خدمات 
پايه، جايگزين يا مكمل در حوزه هاي مشترك هستند. 
ش��ناخت س��ازوكار ارائ��ه خدمات تامي��ن اجتماعي 
همچنين طرح هاي مختلف در دنياي كنوني ضرورتي 
بي بديل جهت توسعه و پيشرفت در اين زمينه است. 

بررسي ساختار تامين اجتماعي در ايران حاكي از 
آن اس��ت كه به طور كلي دو صندوق دولتي)صندوق 
بازنشس��تگي كش��وري و تامين اجتماع��ي نيروهاي 
مس��لح( و يك صن��دوق غيردولتي)صن��دوق تامين 
اجتماعي( بخش عمده جمعيت را تحت پوشش دارند 
ك��ه از ميان آنها صندوق تامي��ن اجتماعي به عنوان 
بزرگ ترين نهاد بيمه يي كش��ور، بيش��ترين سهم از 
جمعيت كش��ور را هم به لح��اظ كمي و هم به لحاظ 
تنوع شغلي همراه با خدمات متنوع تحت پوشش خود 

قرار داده است. 
در كنار 3 صندوق بزرگ بازنشس��تگي و بيمه يي 
نزديك به ۲۰صندوق بيمه و بازنشستگي اختصاصي 
ديگ��ر نيز وجود دارند كه با تحت پوش��ش قرار دادن 
كاركن��ان واحدهاي دولتي خاصي تش��كيل يافته اند 
ك��ه درحال حاضر ني��ز فعاليت دارن��د. صندوق هاي 
بازنشس��تگي كاركنان بانك ها، صندوق بازنشستگي 
بانك مرك��زي، صندوق بازنشس��تگي بيمه مركزي، 
صندوق بازنشس��تگي و رفاه كاركن��ان صنعت نفت، 
صندوق بازنشستگي شركت مخابرات ايران، صندوق 
بازنشستگي ش��هرداري تهران، صندوق بازنشستگي 
فوالد، صن��دوق بازنشس��تگي جهاد كش��اورزي و... 
ازجمله اين صندوق ها هس��تند. تمامي صندوق هاي 
مذك��ور غيرخصوصي بوده و فعاليت بخش خصوصي 
در امر مس��تمري هاي بازنشس��تگي فقط معطوف به 
مس��تمري هاي اختياري شخصي ش��ركت هاي بيمه 
بازرگاني اس��ت كه عم��ال تاكنون محصول��ي با اين 
عن��وان و ويژگي در بخش بيمه هاي بازرگاني كش��ور 
ارائه نشده اس��ت.  بر اين اساس، گسترش طرح هاي 
بيمه ه��اي بازرگاني همچني��ن ورود بيمه مركزي به 
حوزه مستمري بازنشستگي مي تواند در ياري رساندن 
به صندوق هاي تامين اجتماعي اثرگذار باشد و هر چه 
سريع تر بايد با همكاري دولت و مجلس به جمعيت رو 
به پيري و افزايش بازنشس��ته ها و در عين حال فقير 
شدن اقتصاد و جامعه ايران توجه شود و جامعه ايران 

از ظرفيت هاي بيمه يي كشور بهره ببرد 

 سرانه نامناسب 
درحال��ي ك��ه ش��رايط اي��ده آل هف��ت به يك 
اس��ت يعني 7نفر بيمه بپردازن��د و يك نفر حقوق 
بازنشس��تگي بگي��رد و حداق��ل ۶.37 كارگر براي 
تامين حقوق هر مس��تمري بگير وجود داشته باشد 
تا صندوق هاي بازنشس��تگي دچار چالش نشوند اما 
متاسفانه در س��ال هاي اخير سرانه ۵ پرداخت حق 
بيمه در ازاي دريافت يك مس��تمري را داشته ايم و 
اين موضوع باعث ايجاد كس��ري بودجه و تاخير در 

پرداخت ها شده است. 
از س��وي ديگر وضعي��ت در برخي صندوق هاي 
تامين اجتماعي بدتر است و برآوردها نشان مي دهد 
كه نسبت حمايت در سازمان تامين اجتماعي 1.۶، 
بازنشس��تگي دولت۰.91، صن��دوق بيمه  صندوق 
اجتماعي كش��اورزان و روستاييان و عشاير، 1.۲9و 
چندين صندوق ديگر داراي نس��بت حمايتي پايين 
بوده ان��د و اي��ن صندوق ها نيازمن��د اقدامات فوري 

هستند. 

 كسري بودجه و فقر همراه با پير شدن جمعيت 
از عوام��ل ناكارآم��دي صندوق ه��اي مس��تمري 
به دالي��ل مختلفي ازجمل��ه بيكاري، بازنشس��تگي 
زودهنگام، ركود اقتصادي و پيري جمعيت كارگر در 

ايران مي توان نام برد. 
براساس گزارش مركز آمار ايران حدود 9.۲درصد 
يا معادل 7.۵ميليون نفر از 8۰ ميليون نفر جمعيت 
اي��ران را ش��هروندان مس��ن تش��كيل مي دهن��د. 
متخصصان جمعيتي پيش بيني مي كنند كه تا سال 
۲۰۲۰ جمعيت سالخورده به 1۰درصد كل جمعيت 
و در س��ال ۲۰۵۰ ب��ه 3۰درص��د برس��د. در همين 
راس��تا وزير كار و رفاه اجتماعي اخيرا از متخصصان 
بين المللي براي بررسي راهكارهايي براي اين مساله 
دعوت به عمل آورده اس��ت. يكي از پيشنهادات اين 
اف��راد، تجميع چند صندوق بازنشس��تگي و كاهش 

مزاياي مستمري بوده است. 
برخي پيش بيني ها نش��ان مي دهد، صندوق هاي 
بازنشس��تگي با حدود ۵1هزار ميليارد تومان كسري 
بودج��ه رو به رو خواهند ش��د. به همي��ن دليل دولت 
س��ه مس��اله مهم در پنج س��ال آينده را بحران آب، 
محيط زيست و صندوق هاي بازنشستگي عنوان كرده 
اس��ت. گزارش ها نش��ان مي دهد، دولت امسال ناچار 
اس��ت حدود ۴1هزار ميليارد توم��ان به صندوق هاي 
بازنشستگي بابت كسري بودجه آنها كمك كند. اين 
رقم تقريبا معادل يارانه نقدي است كه دولت در طول 
س��ال مي پردازد. برآورد مي شود، س��االنه بين 1۵ تا 
۲1 درصد بايد اين كمك ه��ا افزايش يابد وگرنه اين 
صندوق ها قادر نخواهند بود، حقوق مستمري بگيران را 

پرداخت كنند و وظايف خود را انجام دهند. 

 بهره گيري از تجربيات بين المللي
تازه تري��ن پژوهش ها و تحقيق��ات صورت گرفته 
در جهان براي حل بحران صندوق هاي بازنشس��تگي 
نش��ان مي دهد كه مي توان با بهره گيري از تجربيات 
بين المللي با تاسيس صندوق هاي غيردولتي و متعهد 
و بيمه ه��اي بازرگاني توانگر بر مش��كالت پيش روي 
صندوق هاي داخلي فائق آمد و نگراني ها را كاهش داد. 
ارائه پوشش هاي بيمه يي توسط بيمه هاي اجتماعي 
و بازرگاني به افراد جامع��ه، تعيين كننده الگوي ارائه 
خدمات در اين حوزه است. امروزه در اغلب كشورهاي 
توسعه يافته جهت ارائه حمايت هاي تامين اجتماعي 
راهبردهاي گوناگوني مورد استفاده قرار گرفته كه اين 
راهبرده��ا معموال متاثر از عوامل اجتماعي، اقتصادي 
و سياس��ي حاكم بر جوامع آنهاس��ت و بررس��ي اين 
راهبردها و ش��ناخت آنها تاثيري مستقيم و مثبت بر 
فعاليت صنعت بيمه بازرگاني در كنار بخش اجتماعي 
داشته و مي تواند بر توسعه هر چه بيشتر هر دو بخش 

موثر باشد.  تعيين يك ساختار مناسب و منسجم براي 
نظام چنداليه تامين اجتماعي، نيازمند مشاركت تمام 
بخش ها در تدوين و اجراي اين س��اختار بوده و نقش 
بخش خصوص��ي در تكامل اي��ن مجموعه غير قابل 
انكار است. ش��ركت هاي بيمه بازرگاني يكي از عمده 
موسس��اتي هستند كه در زمينه بيمه هاي مستمري، 
درم��ان و حوادث در حال فعاليت هس��تند و در تمام 
دنيا در كنار بخش هاي اجتماعي مشغول ارائه خدمات 
پايه، جايگزين يا مكمل در حوزه هاي مشترك هستند. 

 افزايش نقش صنعت بيمه
در قان��ون برنامه پنجم توس��عه ب��ه افزايش نقش 
صنعت بيمه در نظام تامين مالي توجه ويژه يي ش��ده 
است. در اين قانون موادي براي اين موضوع آورده شده 

كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
در ماده 113 اين قانون به صدور مجوز مش��اركت 
شركت هاي بيمه خارجي با شركت هاي بيمه تجاري 
داخلي براي ايجاد ش��ركت بيمه مش��ترك بازرگاني 
در اي��ران و تاس��يس و فعاليت ش��عب و نمايندگي 
ش��ركت هاي بيمه بازرگاني خارجي در كش��ور اشاره 
ش��ده است كه س��بب ايجاد رقابت بيشتر در صنعت 
بيمه كش��ور و همچنين اس��تفاده از تجربيات ساير 
كش��ورها در صنع��ت بيمه ب��ه خص��وص در زمينه 

بيمه هاي عمر مي شود. 
همچني��ن در ماده 11۴ اين قانون به اصالح نظام 
نظ��ارت تعرفه يي و كاهش تدريجي حق بيمه اتكايي 
اجباري و تدوين و اس��تقرار نظ��ام يكپارچه نظارتي 
جايگزين مشتمل بر مقررات نظارت مالي، منع انحصار 
و تسهيل رقابت، توانگري و رتبه بندي موسسات بيمه 
اشاره شده است كه سبب گس��ترش رقابت، افزايش 
ميزان حق بيمه توليدي ش��ركت هاي بيمه از طريق 
كاهش ح��ق بيمه ه��اي اتكايي اجب��اري و... خواهد 
ش��د. حال در چنين شرايطي مانور شركت هاي بيمه 
براي تمركز بر فروش بيمه هاي عمر و ايجاد بازارهاي 
تازه مي تواند ضريب حضور آنان در مناس��بات كالن 
اقتصادي را افزايش داده و شرايط ايده آلي را براي اين 

صنعت پديد آورد. 
همان گونه كه بنگاهداري بيمه يي در كشورهاي 
توس��عه يافت��ه به خوب��ي ج��واب داده،  اهالي اين 
صنع��ت، بازيگران و بازيگردان��ان اصلي اقتصاد آن 

كشورها به حساب مي آيند. 

 نقش بخش خصوصي 
 نتايج بررس��ي طرح هاي بازنشستگي در بررسي 
هزينه هاي صرف ش��ده سيس��تم هاي بازنشس��تگي 
در بخ��ش دولتي و خصوصي نش��ان داد كه در تمام 
كشورهاي مورد مطالعه جز لهستان، بخش خصوصي 

در كن��ار بخ��ش دولتي به ارائه طرح هاي مس��تمري 
بازنشس��تگي مي پردازد. مي��زان اين ارائه كش��ور به 
كشور متفاوت بوده و به ترتيب در كشورهاي فنالند، 
سوييس، هلند و بريتانيا بيشترين ميزان است. نتايج 
حاك��ي از آن بود كه يكي از عمده مس��ائل توس��عه 
طرح هاي مستمري بازنشستگي در كشورهاي مختلف 
كه در متون مرتبط نيز به كرات به آن اش��اره ش��ده 
است، مشوق هاي در نظر گرفته شده براي اين طرح ها 
در بخ��ش خصوص��ي اس��ت. يك��ي از مهم ترين اين 

مشوق ها، معافيت هاي مالياتي است. 
مقايس��ه طرح هاي بازنشس��تگي، مقايسه تعداد 
طرح ه��اي خصوص��ي مس��تمري بازنشس��تگي به 
تفكيك اجباري و اختياري بودن و همچنين شغلي و 
شخصي بودن نشان داد كه بيشترين تعداد طرح هاي 
خصوصي مس��تمري بازنشستگي در كشورهاي مورد 
مطالعه مربوط به دانمارك، اس��تراليا، هلند، س��وئد و 
فنالند اس��ت. طبق نتايج تعداد زي��ادي از طرح هاي 
خصوصي مس��تمري بازنشستگي در كشورهاي مورد 
مطالعه شغلي است. به طور ميانگين معادل ۶۵درصد 
از طرح هاي مستمري بازنشستگي خصوصي شغلي و 
3۵ درصد شخصي است. همچنين نتايج نشان دهنده 
اين اس��ت كه اكثر طرح هاي مس��تمري بازنشستگي 
ارائه شده در بخش خصوصي كشورهاي مورد مطالعه 
اختياري هستند. به طور ميانگين 7۴درصد از طرح ها 
اختياري و ۲۶درصد اجباري هستند. بررسي طرح هاي 
مستمري ارائه شده در كشورهاي مورد مطالعه نشان 
داد كه به طور ميانگين 37درصد طرح هاي مستمري 
بازنشس��تگي در كش��ورهاي مورد مطالعه متعلق به 

شركت هاي بيمه بازرگاني است. 
در اين بين بيشترين تعداد مربوط به يونان، هلند، 
فرانس��ه، سوئد و كره اس��ت. طبقه بندي ساختار ارائه 
مستمري هاي بازنشستگي در كشورهاي مورد مطالعه 
نشان داد كه كش��ورها الگوهاي متفاوتي جهت ارائه 
مس��تمري هاي بازنشستگي در بخش خصوصي خود 
در پيش گرفته اند. طرح هاي مس��تمري بازنشستگي 
خصوصي در كشورهاي سوييس، تركيه، ژاپن، شيلي 
همگي صندوق محور هستند و سازوكار آنها مبتني بر 
صندوق هاي بازنشستگي است. در كشورهاي فرانسه، 
سوئد، كره، اسپانيا و ايتاليا شركت هاي بيمه بازرگاني 
نقش پررنگي در ارائه مستمري هاي بازنشستگي دارند. 
در كش��ور كانادا و امريكا سيستم بانكي نقش موثري 
در ارائه اين طرح ها داشته و كشورهاي ايتاليا، اسپانيا 
و كانادا تنها كش��ورهايي از كش��ورهاي مورد مطالعه 
هستند كه اجازه استفاده از سيستم ذخاير دفتري را 

به بخش خصوصي خود داده اند. 
 به ط��ور ميانگين مع��ادل 8۶درصد از طرح هاي 
و  اختي��اري  بازنشس��تگي خصوص��ي  مس��تمري 
1۴درصد اجباري اس��ت. همچنين به طور ميانگين 
معادل ۶3 درصد از طرح هاي مستمري بازنشستگي 
خصوصي شخصي و 37درصد مبتني بر شغل است. 

 تجربه شوروي و كشورهاي ديگر
يك��ي از مهم تري��ن مش��كالت اتح��اد جماهير 
شوروي، بي توجهي به صندوق هاي بازنشستگي بود. 
آنها زماني كه جمعيت ش��ان بسيار جوان بود، سن 
بازنشستگي را پايين آوردند و حقوق ها را باال بردند 
و به ط��ور كلي ب��ه آينده و سرنوش��ت صندوق هاي 
بيمه و بازنشس��تگي بي توجهي كردن��د. در نتيجه 
قبل از فروپاش��ي ش��وروي، تعداد بازنشس��ته ها از 
تعداد ش��اغالن جل��و زد و اتحاد جماهير ش��وروي 
ح��دود 11۲ميليون بازنشس��ته داش��ت. در نتيجه 
صندوق هاي بازنشس��تگي اين كش��ور ورشكس��ته 

شدند. 
كش��ورهاي پير مانند لهس��تان، آلم��ان، ژاپن، 
اروپ��اي غربي، روس��يه و ايتاليا نيز مش��كل دارند 
اما فقير نيس��تند و نگراني آنجاس��ت كه به صورت 
توامان در حال پير و فقير ش��دن جمعيت در ايران 
باش��يم و لذا بايد هر چه سريع تر اقدام به گسترش 
بيمه ه��اي تج��اري و حضور ش��ركت هاي بيمه در 
حوزه بازنشس��تگي كنيم تا ب��ه كمك صندوق هاي 

تامين اجتماعي و بازنشستگي بروند. 
در استراليا، نروژ، آلمان، ژاپن و كشورهاي ديگر 
نيز با چنين مشكالتي مواجه شده اند، جمعيت پير 
شده يا نسبت حمايتي كاهش يافته يا سيستم هاي 
موجود كافي نبوده اس��ت. اما اقتصاد قوي و درآمد 
باال و صندوق هاي حمايتي مانند صندوق نفت نروژ 
ب��ه كمك آنها آم��ده يا با اصالح قان��ون، بيمه هاي 
بازرگان��ي، ش��ركت هاي س��رمايه گذاري و... را وارد 
حوزه بازنشس��تگي كرده اند و حمايت هايي را دولت 
از آنها داش��ته و ل��ذا ورودي درآمد به صندوق ها را 
افزايش داده اند و پوش��ش جمعي��ت از طريق بيمه 
عمر، زندگي، بازنشس��تگي و... را از طريق بيمه هاي 

بازرگاني افزايش داده اند. 

درحالي كه نسبت متوسط حمايت از بازنشستگي در سال 1352 معادل 25 بود و 25نفر 
حق بيمه پرداخت مي كردند تا يك نفر مستمري بازنشستگي بگيرد و در جهان نيز حداقل 
آن 7 توصيه شده اما درحال حاضر در ايران به 5.29 رسيده و به ازاي هر 5 نفر شاغل كه 

حق بيمه مي دهند يك نفر مستمري بگير وجود دارد و حكايت از وضعيت نامناسب نسبت 
بازنشسته ها به شاغالن دارد كه درحال بدتر شدن است

تجربه بسياري از كشورها كه پير شدن جمعيت با وجود فقر يا درآمد سرانه باال را 
داشته اند، نشان مي دهد كه از طريق گسترش بيمه هاي عمر و زندگي و حضور شركت هاي 

بيمه بازرگاني، صندوق هاي بازنشستگي را ياري داده اند
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5 بورس و فرابورس
پيشنهاد آيوسكو؛ ارتقاي 

همكاري بين بورس  ها
سازمان بين المللي كميسيون بورس هاي اوراق بهادار 
معتقد است با تعامل بيشتر، بورس ها مي توانند نوسانات 
شــديد بازار را تعديل كنند. به گزارش بورس تهران و به 
نقل از رويترز، سازمان بين المللي كميسيون بورس هاي 
ــتر، بورس ها  ــت با تعامل بيش ــادار معتقد اس اوراق به
ــديد بازار )كه مي تواند به كاهش  مي توانند نوسانات ش
ــود( را تعديل كنند. از  ــرمايه گذاران منتج ش اعتماد س
اين رو، در سال هاي اخير تعامالت بين بورس ها افزايش 
ــكو ايجاد تعامل پايدار بين  ــت، اما هدف آيوس يافته اس
بازارهاي مالي در سراسر دنيا است تا از اين طريق، اصول 

حسن عملكرد در بورس ها به اشتراك گذاشته شود. 

 پايان پرداخت
سود سهام عدالت 

ــهام عدالت عملكرد سال مالي 1395  واريز سود س
ــمول ثبت نام شده به پايان رسيد.  تمامي 20 گروه مش
ــازي، واريز سود سهام  ــازمان خصوصي س به گزارش س
ــال مالي 1395 به مشموليني  عدالت بابت عملكرد س
كه تا بهمن ماه 1396 شماره شباي حساب بانكي خود 
را با موفقيت به سامانه اعالم كرده اند در تمام 20 گروه 
ــده به پايان رسيد. عالوه بر اين همچنان كه  ثبت نام ش
ــده بود روز شنبه سود سهام عدالت مشمولين  اعالم ش
ــباي حساب اعالمي آنها به  آخرين گروه كه شماره ش
بانك صادرات مربوط مي شد نيز واريز شد؛ بنابراين كليه 
ــده قطعي گروه هاي 20گانه كه  ــمولين ثبت نام ش مش
شماره شباي خود را با موفقيت در سامانه ذخيره كرده 
ــال مالي 1395 را دريافت  بودند سود سهام عدالت س
ــموليني كه شماره شباي خود  كردند. بدين ترتيب مش
ــفندماه 1396 اعالم نكرده اند، در صورت اعالم  را تا اس
ــماره شباي بانكي خود به سامانه سهام عدالت، پس  ش
از تاييد شماره شبا اعالم شده از سوي بانك هاي عامل، 
ــمولين متوفي  ــا پايان خرداد ماه 97 و نيز وراث مش ت
ــود مالي سال 1395 را دريافت نكرده اند، از اوايل  كه س
ــورت كامل دريافت  ــود را به ص ــود خ تيرماه به بعد س

خواهند كرد. 

 عرضه سهام انرژي سبز
در بورس هند

ــركت هندي توليدكننده انرژي هاي سبز درنظر  دو ش
ــهام خود را به صورت عرضه  دارند تا هفته هاي آتي س
ــنا،  ــرمايه هند كنند. به گزارش س ــه وارد بازار س  اولي
با تغيير رويكرد بازار هند به سمت تقويت شركت هاي 
ــبز، بازار سرمايه هند درنظر دارد  توليدكننده انرژي س
ــركت ها به بازار، سهامداران را  ــهام اين ش تا با ورود س
ــركت ها منتفع كند. آداني گرين  ــود سهام اين ش از س
انرژي، شركت زيرمجموعه آداني اينترپرايز، تصميم دارد 
ــود. در اين ميان،  ــه آتي وارد بورس هند ش تا دو هفت
ــركت توليدكننده  ــاور، بزرگ ترين ش ــركت رينيو پ ش
ــام مراحل قانوني  ــاي تجديدپذير در حال اتم انرژي ه
ــت.  ــه اوليه در بورس هند هس ــت عرض براي درخواس
عطش شديد صندوق هاي سرمايه گذاري و صندوق هاي 
بازنشستگي به ورود سهام اين صنعت در پرتفوي هاي 
ــان دهنده اين است كه روند سرمايه گذاري در  خود نش

بازار سرمايه هند تغيير كرده است. 

 كس�ب درآمد تس�هيالت اعطايي »وبصادر«: 
ــادرات ايران گزارش فعاليت يك ماهه منتهي  بانك ص
به پايان فروردين 97 را منتشر كرد. بر اين اساس، بانك 
ــده 57 هزار و 800ميليارد  صادرات با سرمايه ثبت ش
ريال گزارش فعاليت يك ماهه منتهي به فروردين ماه 
97 را اعالم كرد. اين در حالي است كه، »وبصادر« اعالم 
كرده است در نخستين ماه از سال مالي منتهي به پايان 
اسفند 97، 72 هزار و 923 ميليارد و 322ميليون ريال 
ــت. همچنين 51 هزار و  ــهيالت اعطايي داشته اس تس
ــهيالت وصولي طي دوره  635 ميليارد و 868ريال تس
ــك صادرات درج  ــزارش عملكرد فروردين ماه بان در گ
ــت. همچنين اين بانك اعالم كرده است در  ــده اس ش
فروردين ماه 7 هزار و 439 ميليارد و 101 ميليون ريال 
ــب كرده است.  ــهيالت اعطايي طي ماه كس درآمد تس
افزون بر اين، »وبصادر« در ادامه اين گزارش از دريافت 
ــپرده طي فروردين  1,134,376,335 ميليون ريال س
ــت  ماه خبر داد. همچنين اين بانك در ماهي كه گذش
ــويه  ــپرده هاي تس 1,122,571,569 ميليون ريال س
ــت. بانك صادرات اعالم كرده است در  شده، داشته اس
فروردين ماه 97، 11 هزار و 865 ميليارد و 648ميليون 
ــپرده هاي سرمايه گذاري را پرداخت كرده  ريال سود س

است. 
 »حكشتي« نه خريدار بود نه فروشنده: شركت 
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران با سرمايه ثبت شده 
ــزار و 393 ميليارد ريال صورت وضعيت پرتفوي  16 ه
يك ماهه منتهي به پايان فروردين ماه امسال را منتشر 
كرد. عالوه بر اين، شركت صورت وضعيت پرتفوي يك 
ماهه منتهي به 31 فروردين ماه 97 را حسابرسي نشده، 
منتشر كرد. اين درحالي است كه كشتيراني جمهوري 
اسالمي ايران در شرح سرمايه گذاري ابتداي دوره يك 
ماهه منتهي به 31فروردين ماه 97 شركت هاي پذيرفته 
در بورس 97 اعالم كرده كه بهاي تمام شده اين شركت 
ــارد و 274 ميليون ريال و ارزش بازار 2 هزار  631ميلي
ــت. افزون  و 102 ميليارد و 328 ميليون ريال بوده اس
ــركت در دوره ياد شده  ــده اين ش بر اين، بهاي تمام ش
ــت، در حالي كه ارزش بازار آن  هيچ تغييري نكرده اس
ــارد و 456 ميليون ريال در پايان  ــا كاهش 201 ميلي ب
ــارد و 872ميليون  ــادل يك هزار و 900 ميلي دوره مع
ريال محاسبه شد. براساس اين گزارش، »حكشتي« در 
يك ماهه گذشته سهام هيچ شركت بورسي را واگذار يا 

خريداري نكرده است. 

بازار

خصوصيسازي

بينالملل

رويخطشركتها

عضو شوراي عالي بورس مطرح كرد

راهكارهاي مديريت نوسان ارز در بورس
ريزش 1000 واحدي شاخص بازار سهام طي 2 روز ابتدايي هفته جاري

مزاياي بورسي شدن شركت هاي صندوق ذخيره براي فرهنگيان

مروري بر آمار معامالت ديروز

بورس در كانال 93000 واحد
گروه بورس  

در جريان معامالتي روز يك شنبه بورس اوراق 
بهادار تهران، سهامداران شاهد ريزش 478 واحدي 
ــهام بودند كه اين افت سنگين  نماگر اصلي بازار س
ــاخص  در دومين روز معامالتي منجر به تثبيت ش
ــد. عالوه بر اين،  در رقم 93 هزارو 805 واحدي ش

ــدي نماگر فرابورس هم در  كاهش بيش از 3 واح
ــنج اين بازار رقم  ــد تا دماس ــته باعث ش روز گذش

1051 واحدي را به خود اختصاص دهد.
ــن، در معامالت ديروز بورس تهران  افزون بر اي
ــرمايه گذاران بورسي بيش از 696 ميليون برگه  س
ــهم، حق تقدم و ساير دارايي هاي مالي را دست  س

ــادالت بيش از  ــت كردند كه ارزش اين مب به دس
ــال بود و در 37 هزار  ــك هزار و 836 ميليارد ري ي
نوبت معامالتي انجام شد. همچنين در روز گذشته 
ــي، خودرو و شيميايي ها با  گروه هاي فلزات اساس
ــترين حجم و ارزش معامالت در صدر برترين  بيش
گروه هاي صنعتي قرار گرفتند. اين در حالي است 
ــترين رشد قيمت  ــيني بازار نيز با بيش كه صدرنش
ــرام،  ــرما آفرين، پارس س ــه نمادهاي س متعلق ب
ــتوريزه پگاه خراسان،  ــير پاس آلومينيوم ايران، ش
ــاورزي و پگاه  ــات كش ــع و خدم ــترش صناي گس
ــل نمادهاي ايران  ــود. در مقاب ــان غربي ب آذربايج
ــيمان اروميه، آبسال،  تاير، معادن منگنز ايران، س

ــعه ملي و لعابيران  ــرمايه گذاري توس آبادگران، س
ــاي جدول  ــت در انته ــترين كاهش قيم ــا بيش ب
ــن گزارش،  ــاس اي ــرار گرفتند. بر اس ــالت ق معام
ــراي خريد اوراق  ــي ب ــرمايه گذاران بورس ديروز س
ــهرداري سبزوار، واحدهاي امين يكم،  مشاركت ش
ــايپا  ــرمايه اميد، اوراق صكوك س ــهام تامين س س
ــهرداري شيراز بيشترين تقاضا  واوراق مشاركت ش
ــت كردند.  ــاي خريد را ثب ــنگين ترين صف ه و س
ــرمايه گذاران با عرضه هاي  ــل گروهي از س در مقاب
سنگين تالش كردند تا از اوراق مشاركت شهرداري 
ــهام كنتورسازي  ــايپا، س تهران، اوراق صكوك س
ــوك  ــر و اوراق صك ــوك گل گه ــران، اوراق صك اي

ــنا، در معامالت  ــايپا خارج شوند. به گزارش س س
ديروز بانك پارسيان با معامله بلوكي 220ميليون 
حجمي بيشترين حجم معامالت و اوراق مشاركت 
ــارد ريال  ــه 500ميلي ــهد با معامل ــهرداري مش ش
ــترين ارزش معامالت را داشتند. افزون بر اين  بيش
ــز به ترتيب 229  ــاخص هاي بازار اول و دوم ني ش
ــد. نمادهاي  ــزار و 599 واحد افت كردن ــك ه و ي
ــيمي جم،  ــيمي خليج فارس، پتروش صنايع پتروش
ــتيراني، آسان پرداخت پرشين و  فوالدمباركه، كش
تاپيكو با بيشترين تاثير منفي بر شاخص باعث افت 
ــن در حالي بود كه ملي مس  ــدند. اي اين متغير ش
ديروز بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص ثبت كرد. 

مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان معتقد است 
ــركت هاي تابعه صندوق براي  ــدن ش ــي ش كه بورس
ــه تنها در حال  ــاي صندوق ذخيره فرهنگيان ن اعض
حاضر بلكه در آينده نيز تنها راه برون رفت از مشكالت 
ــود. مهدي نيكدل  ــا خواهد ب ــن منافع اعض و تضمي
ــوالي درباره جزئيات تصميم صندوق  در پاسخ به س
ــركت هاي  ذخيره فرهنگيان براي ورود تعدادي از ش
ــرد: در حال حاضر  ــن هلدينگ به بورس، اظهار ك اي
ــركت در بورس و فرابورس تهران  نزديك به 650 ش
پذيرفته شده و فعال هستند، از اين رو يكي از اهداف 
و اولويت هاي موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان نيز 
ــركت هاي تابعه به بورس است. هيات امناء و  ورود ش
ــره فرهنگيان و همچنين  هيات مديره صندوق ذخي
ــت  ــتاي درخواس ــركت هاي تابعه در راس مديران ش
فرهنگيان عضو، با بورسي شدن شركت ها در راستاي 
ــت اعضا مبني بر افزايش شفافيت، محاسبه  درخواس
ــتم هاي نظارتي موافق  ارزش افزوده و افزايش سيس
بوده و در اين مسير تالش مي كنند. به گزارش ايسنا، 
وي ادامه داد: در همين حال، در طول دو دهه گذشته 
ــركت  ــه ازجمله ش ــركت هاي تابعه موسس برخي ش

ــركت ايران  ــرمايه و ش ــازي اراك، بانك س ماشين س
ارقام در بورس پذيرفته شده و فعال هستند، بنابراين 
ــي، موضوع ورود  ــدي و در يك اقدام اساس در گام بع
چهار شركت-هلدينگ جديد مطرح شده است كه با 
ورود اين شركت ها به بورس و فرابورس، عمال بخش 
عمده شركت هاي تابعه موسسه، بورسي خواهند شد. 
ــان افزود: بر اين  ــل صندوق ذخيره فرهنگي مديرعام
اساس، هلدينگ پتروفرهنگ به عنوان هلدينگ انرژي 
و پتروشيمي موسسه و همچنين يكي از شركت هاي 
ــيمي مرواريد، بورسي خواهند  تابعه آن يعني پتروش
ــد كه اين به معني بورسي شدن كليه شركت هاي  ش
ــه كرد: مقدمات  ــت. وي اضاف ــال در اين گروه اس فع
ــده تا  ــرمايه نيز آماده ش ــه معلم به بازار س ورود بيم
ــركت هاي بيمه يي فعال  ــركت نيز به جمع ش اين ش
ــدد تا بتواند به جايگاه واقعي خود  در فرابورس بپيون
ــور دست يابد. همچنين شركت  در صنعت بيمه كش
ــركت زير  ــي و صنعتي ايران به ش ــي مهندس بازرس
مجموعه آن يعني بازرسي مهندسي ايران با ورود به 
بورس مي تواند براي فعاليت در عرصه بين المللي خيز 

بزرگي بردارد. 

 ورود شركت هاي تابعه به بازار سهام
ــاير  ــزود: همچنين تصميم داريم از س نيكدل اف
نهادهاي مالي بازار بورس و سرمايه همچون صندوق 
ــتفاده كنيم، بنابراين در اين  ــاختمان اس زمين و س
ــكيل صندوق زمين و ساختمان  زمينه مقدمات تش
براي يكي از پروژه هاي ساختماني شركت ساختماني 
معلم در حال انجام است. مديرعامل صندوق ذخيره 
فرهنگيان تاكيد كرد: البته منظور از حضور صندوق 
ــركت هاي تابعه  ذخيره فرهنگيان در بورس، ورود ش
ــوده و ورود خود  ــهام ب ــاي آن به بازار س و دارايي ه
ــخصيت  ــورس )باتوجه به ماهيت ش ــه به ب موسس

حقوقي آن( موضوعيت ندارد.
ــه بورس به  ــركت هاي تابعه ب همچنين ورود ش
ــت و  ــهام نيس معناي تصميم گيري براي فروش س
ــهام در زمان ثبت در تابلوي بورس،  ميزان عرضه س
ــبت  تنها در چارچوب مقررات بورس و به ميزان نس
ــال، ورود به بورس  ــهامداري خواهد بود. با اين ح س
ــركت هاي  و فرابورس منافع و مزاياي زيادي براي ش
تابعه، صندوق ذخيره فرهنگيان و درنهايت معلمان 
ــخ به  ــه دارد. وي در پاس ــوان صاحبان موسس به عن

ــركت ها براي اعضاي  ــي شدن ش اينكه مزاياي بورس
ــت؟ گفت: يكي از  ــدوق ذخيره فرهنگيان چيس صن
ــته هاي فرهنگيان عضو، دريافت سهم الشركه  خواس
واقعي خود در زمان بازنشستگي است. در اين راستا، 
ــبه ارزش افزوده دارايي هاي موسسه و ارزش  محاس
روز اين دارايي ها، يكي از مطالبات بحق و هميشگي 
فرهنگيان عضو موسسه بوده كه با وجود تالش هايي 
ــده، موفقيتي در اين  ــبه آن انجام ش كه براي محاس
ــده است. از اين رو به نظر مي رسد  زمينه حاصل نش
تنها راه دايمي تحقق اين موضوع، ورود شركت ها به 

بورس است. 
ــركت ها به  وي افزود: يكي ديگر از داليل ورود ش
بورس، فراهم كردن امكان تامين نقدينگي در زمان 
ــت. حضور شركت هاي تابعه صندوق در بازار  نياز اس
سهام، موجب افزايش نقدپذيري دارايي هاي صندوق 
ــده و اين توانمندي مي تواند موسسه را در ايفاي  ش
تعهدات خود بيشتر ياري كند. عالوه بر اين، فروش 
ــتر و  ــفافيت بيش ــهام موجب ش دارايي ها در بازار س

جلوگيري از تضييع حقوق فرهنگيان خواهد شد. 
نيكدل در پاسخ به اينكه ورود به بورس چه اندازه 

ــازي فعاليت صندوق و شركت هاي تابعه  در شفاف س
ــت؟ گفت: نخستين شعار ما در بدو ورود به  موثر اس
موسسه، شفافيت بود زيرا شفافيت باعث رفع بسياري 
ــود و براي همين افزايش شفافيت  ــبهات مي ش از ش
است كه شركت ها را به بورس مي بريم. در واقع يكي 
ديگر از نتايج مثبت ورود شركت هاي تابعه به بورس، 
افزايش نظارت بر اين مجموعه است. يكي از بهترين 
ــث حول و حوش  ــاي جلوگيري از تكرار مباح راه ه
ــركت هاي تابعه  ــه و ش صندوق، قرار گرفتن موسس
ــه يي بورس است كه صاحبان موسسه  در اتاق شيش
ــرمايه و دارايي  مي توانند در هر زمان به نظارت بر س
ــه بايد بپذيريم كه  خود بپردازند، اما در مقام مقايس
ــفافيت صندوق در شرايطي كه شركت هاي تابعه  ش
ــرمايه باشند در مقايسه  و دارايي هاي آن در بازار س
ــد. وي افزود: از  ــرايط كنوني، بيشتر خواهد ش با ش
ــكالت و چالش هايي كه بر  اين رو، با وجود همه مش
ــركت ها براي ورود به بورس وجود دارد،  ــر راه ش س
ــركت هاي تابعه  ــدن ش ــي ش ما معتقديم كه بورس
ــره فرهنگيان نه تنها در  ــراي اعضاي صندوق ذخي ب
ــز تنها راه برون رفت از  حال حاضر بلكه در آينده ني
مشكالت و تضمين منافع اعضا خواهد بود، بنابراين 
همه تالش خود را براي تسريع حركت در اين مسير 
به كار خواهيم گرفت و مطمئنا با همكاري مسووالن 

بورس، موفق خواهيم شد. 

گروه بورس  
 بازار ارز كشور كه نوسان  هاي غيرقابل كنترلي 
ــه كرد، چند روزي  ــته تجرب را طي چند ماه گذش
ــيده  ــا دخالت دولت به آرامش رس ــود كه ب مي ش
ــت اما اين آرامش ظاهري و ثبات در نرخ دالر  اس
متاسفانه فقط روي تابلوي صرافي ها نقش بسته و 
ــمي دالر بيش از نرخ تعيين شده  در بازار غير رس

مورد داد و ستد قرار مي گيرد.
ــران  ــورس ته ــش ب ــتا، واكن ــن راس در همي
ــود صنايع و  ــه دليل وج ــرخ ارز ب ــه تغييرات ن ب
ــركت   هاي انبوه بسيار زودهنگام بوده، به طوري  ش
كه مي توان اثر تغييرات اين نرخ را سريعا در روند 

قيمتي سهام شركت  هاي بورسي مشاهده كرد.
ــه هر حال براي كنترل يا به عبارتي مديريت  ب
مناسب اين نرخ، تشكيل بورس ارز كه سال هاست 
ــي بانك مركزي قرار دارد و هيچ  ــت بررس در دس
نتيجه يي را هم تاكنون در بر نداشته است، بسيار 
ــرا كه اقتصاد و روند  ــود، چ ضروري ارزيابي مي ش
ــت كه منجر به تعيين  ــه و تقاضا در بازار اس عرض

قيمت ها مي شود. 
ــت كه رفتار هاي دستوري و   اين در حالي اس
ــازار مي تواند  ــك نرخ بر خالف واقعيات ب ايجاد ي
ــي را آهسته تر از  ــركت هاي بورس روند فعاليت ش
ــته كند. با نگاهي به تحوالت اخير مشاهده  گذش
ــل ريزش   هاي اخير بازار   ــود كه يكي از دالي مي ش
ــك هاي  ــرخ ارز و افزايش روز به روز ريس ــهام ن س
سيستماتيك در حوزه برنامه جامع اقدام مشترك 

است. 
 به هر حال عقب گرد نزديك به 1000واحدي 
ــادار تهران در 2 روز  ــاخص كل بورس اوراق به ش
ــان  ــهام طي هفته جاري نش ابتدايي معامالت س
ــهامداران در جريان خريد و فروش  ــاط س از احتي
ــود تا 12 روز ديگر  ــهم دارد و پيش بيني مي ش س

ــراه معامله گران تاالر  ــايه احتياط همچنان هم س
ــاس، به عقيده برخي  ــد. بر اين اس ــه يي باش شيش
ــخص نشدن موضع  صاحب نظران اقتصادي تا مش
امريكا و عدم ارائه برنامه مشخص و شفاف توسط 
تصميم گيرندگان اقتصادي در راستاي حمايت از 
ــورت خروج يا  ــركت ها در ص صنايع همچنين ش
ــپ در برجام، بورس همچنان بايد  ماندگاري ترام

بريزد. 

 راهكار مديريت نوسان ارز
در همين حال و در جهت ساماندهي به وضعيت 
ــني عضو شوراي عالي بورس  ــم محس بازار ارز، قاس
ــه راهكار براي كنترل ريسك هاي سرمايه گذاري  س
ــت: راه اندازي  ــرد و گف ــنهاد ك ــازار پيش ــن ب در اي
ــرمايه گذاري ارز در سازمان بورس  صندوق هاي س
ــاخت هاي آن نيز آماده  ــيده و زيرس به تصويب رس
ــمي در توضيح نحوه  ــنا، قاس ــت. به گزارش س اس

ــرمايه گذاري ارزي گفت: با  عملكرد صندوق هاي س
ــدگان ارز مي توانند  ــدازي اين صندوق ها، دارن راه ان
ــرمايه گذاري تحويل  ــود را به صندوق هاي س ارز خ
ــپرده  ــد و صندوق ها نيز ارزها را در بانك ها س دهن
ــركت هاي  كرده يا آنها را به خريد اوراق ارزي كه ش
ــر مي كنند، اختصاص دهند.  ــي يا دولت منتش ايران
ــا مي توانند اين  ــه داد: همچنين صندوق ه وي ادام
ــي هايي كه بانك هاي ايراني  ــا را به خريد ال س ارزه

ــران  ــه اي ــي ب ــدگان كاالي خارج ــراي صادركنن ب
ــه اين ترتيب  ــد، اختصاص دهند، ب افتتاح مي كنن
ــل و خريداري  ــدت دار را تنزي ــي هاي م ــه ال س ك
ــاي صندوق  ــريح مزيت ه ــني در تش ــد. محس كنن
ــرمايه گذاري ارزي گفت: در صورت افزايش نرخ  س
ــب با نرخ ارز  ــاي اين صندوق ها متناس ارز دارايي ه
ــرمايه گذاران از محل  رشد مي كند، ضمن اينكه س
ــوند. به اين ترتيب  ــود صندوق نيز منتفع مي ش س
ــرمايه گذار صندوق ارزي عالوه بر شناسايي سود  س
ــد قيمت ارز به دليل سرمايه گذاري در  از محل رش
ــد. وي افزود: اين  ــود دريافت مي كن صندوق هم س
ــود، سودي  ــت كه اگر ارز خريداري ش در حالي اس
ــش قيمت  ــط از افزاي ــود و فق ــب فرد نمي ش نصي

بهره مند مي شود. 
محسني دومين راهكار براي كنترل نوسان هاي 
ــت:  ــت و گف ــار اوراق ارزي دانس ــرخ ارز را انتش ن
ــركت ها يا پروژه هايي كه درآمد ارزي دارند براي  ش
ــن مالي مي توانند اوراق بهادار ارزي مثل اوراق  تامي
ــاركت ارزي، اوراق صكوك اجاره ارزي و از اين  مش
ــتر بازار سرمايه منتشر كنند.  قبيل اوراق را در بس
ــوراي عالي بورس انتشار اوراق مشتقه  اين عضو ش
ارزي را راهكار ديگري براي كنترل نوسان هاي بازار 
ــار اوراق مشتقه ارزي نيز  ــت و افزود: انتش ارز دانس
ــر مفيدي براي  ــت كه آن هم اث راهكار ديگري اس
ــده  ــه راه مطرح ش ــاره به س اقتصاد دارد. وي با اش
مذكور براي كنترل بازار ارز گفت: فعاالن اقتصادي 
ــان هاي ارز را  ــك نوس از اين طريق مي توانند ريس
پوشش دهند و در عين حال يك بخشي از تقاضاي 
بازار نقدي ارز به بازارهاي ديگر منتقل خواهد شد. 
ــني در پاسخ به اين سوال كه كدام يك از سه  محس
راهكار مطرح شده در مرحله اجرا قرار دارند، گفت: 
ــرا دارند اما بايد با بانك  ــام اين موارد قابليت اج تم

مركزي هماهنگي شود. 

ــن نيازهاي يك واحد توليدي يا صنعتي، تامين  يكي از مهم تري
مالي مطمئن و قابل اتكاست؛ تامين مالي به موقع با قيمت رقابتي، 
امكاني است كه مي توان آن را از ظرفيت هاي بازار سرمايه برشمرد. 
ــرمايه بانك مسكن با بيان اين مطلب  ــركت تامين س مديرعامل ش
ــود فرمودند؛  ــري در پيام نوروزي خ ــرد: مقام معظم رهب عنوان ك
ــال خطاب نامگذاري سال جديد بيشتر با ملت ايران است. اين  امس
ــد و بالندگي صنايع  ــور مي توانند باعث رش نكته كه مردم يك كش
ــند نكته حايز اهميتي است و بازار سرمايه از  ــور باش داخلي آن كش
ساختار يافته ترين سامانه هايي است كه مي تواند توان توليد و رقابت 
ــتقيم تقويت و حمايت كند. به گزارش  صنايع را از طريقي غيرمس
ــن فاضليان افزود: عوامل اوليه دخيل در مقوله حمايت  سنا، محس
ــنتي، مصرف كننده و توليد كننده داخلي  از كاالي ايراني در نگاه س
تعريف مي شوند، اما مي توان نقش مردم را در اين چرخه به گونه يي 
ديگر تعريف كرد. وي با بيان اينكه تامين مالي در كشور ما همچنان 
بانك محور است، اظهار داشت: با توجه به مشكالت عديده يي كه در 
سال هاي اخير و در ماهيت نوع تامين مالي در سيستم بانكي وجود 
داشته، توليد كنندگان و صنايع ايران همواره دچار مشكالت مزمني 
ــتند. فاضليان توضيح داد: مطابق  در هنگام نياز به تامين مالي هس
پژوهشي انجام شده در سال 2015ميالدي نسبت وام پرداخت شده 
به توليد ناخالص ملي 46درصد و نسبت تامين مالي از طريق اوراق 
بهادار به توليد ناخالص ملي تنها 0,05درصد بوده است. با توجه به 
نقدينگي فزاينده و هدايت نشده در جامعه بسيار جاي تاسف است 

كه از اين ظرفيت بازار سرمايه براي پاسخگويي به نياز بخش توليد 
بهره كافي برده نمي شود. وي افزود: نظام مالي و سرمايه كشور بايد 
به سمت جذب سرمايه گذار براي توسعه بازار سرمايه و ايجاد رونق در 
صنايع داخلي حركت كند. تامين مالي ارزان و قابل اتكا در هر زمان 
ــرايط قابل قبول براي توليد كننده كاالي ايراني مي تواند باعث  با ش
ــازي توليد كننده براي توليد كاالي درخور شأن و منزلت  توانمند س
ــت ايران و همچنين ايجاد ظرفيت رقابت در بازار هاي بين المللي  مل
ــود. اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: شايد بتوان يكي  ش
ــراي رونق مصرف كاالي ايراني  ــرمايه ب از كاركردهاي ديگر بازار س
را گزارشگري شاخص كيفيت توليد محصوالت شركت هاي بورسي 
ــتانداردگذاري و رتبه بندي محصوالت  ــوان كرد. البته متولي اس عن
ــرمايه نيست اما مطمئنا بورس در زمينه گزارشگري و  قطعا بازار س
الزامات افشاي كيفيت محصوالت توليدي اين شركت ها در مقايسه با 
شركت هاي هم گروه داخل و خارج بورس و رقباي خارجي مي تواند 
ــه داده و  ــه مصرف كننده ايراني يا خارجي قدرت تحليل و مقايس ب

نسبت به انتخاب كاالي ايراني ترغيب بيشتري ايجاد كند. 

 بورس؛ تامين كننده مالي ارزان و قابل اتكا
ــخ به اين سوال كه بورس چه نقشي  فاضليان همچنين در پاس
ــد، گفت:  ــته باش مي تواند در ايجاد بازارهاي صادراتي جديد داش
بورس نقش تامين كننده مالي ارزان و قابل اتكا را بازي مي كند كه 
ــت. بورس مي تواند با ايجاد بستري قابل  مهم ترين مولفه توليد اس

ــبت به تزريق نقدينگي مورد نياز صنعت اقدام كند تا  اطمينان نس
در وجه ديگر، صنعت با توليد رقابتي بتواند در بازارهاي بين المللي 
حرفي براي گفتن داشته باشد. وي يكي از كاركردهاي بازار سرمايه 
را ايجاد شفافيت بيشتر بنگاه هاي توليدي در مقايسه با شركت هاي 
خارج بورس دانست و گفت: ساختار مالكيتي اين بنگاه ها متفاوت 
ــركت هاي بورسي به طيف وسيعي از سهامداران  بوده و مديران ش
پاسخگو هستند. فاضليان اظهار داشت: به نظر مي رسد، بازار سرمايه 
ــركت هاي  ــد از طريق ايجاد رقابت بين ش ــهامداران مي توانن و س
ــگري مختص صادرات،  ــتفاده از الزام به گزارش ــده با اس صادر كنن
ــتر ترغيب  ــركت هاي صادر كننده محصوالت را به صادرات بيش ش
كنند. اين كارشناس بازار سرمايه همچنين در پاسخ به اين سوال 
كه تدوين آيين نامه پوشش نوسانات نرخ ارز براي واحدهاي توليدي 
ــتقه ارزي در بورس كاالي ايران چقدر  از طريق راه اندازي بازار مش
در جذب سرمايه گذاري خارجي كمك خواهد كرد، گفت: سرمايه 
ــتري از امنيت وارد يك محل مي شود و اين امنيت  همواره در بس
شامل امنيت مالي، پولي، فيزيكي و سياسي است. نوسان نرخ ارز و 
پول ملي نيز از عواملي است كه در صورت غيرقابل پيش بيني بودن، 
ــك سرمايه گذاري را باال برده و باعث فرار سرمايه و جلوگيري  ريس
ــرمايه گذاري خارجي مي شود. فاضليان افزود: بسياري از  از ورود س
سرمايه گذاران از جمله سرمايه گذاران خارجي انتظار دارند، دولت ها 
نسبت به تضمين بازگشت سرمايه و كاهش خطر نوسان قيمت ارز 
براي آنها اقدام كنند. قطعا اين آيين نامه اقدام الزم و مثبتي است. 

 معضل كنترل نوسانات نرخ ارز
ــا در ايران  ــي كه دولت ه ــكالت مزمن ــت: يكي از مش وي گف
ــت. هم ايجاد بازار  ــانات نرخ ارز اس ــته اند، معضل كنترل نوس داش
مشتقه كه محلي براي عرضه ارز به صورت قيمت تعادلي و نه ناشي 

از هيجانات مقطعي است و هم تضمين ارزش آورده سرمايه گذار در 
ــود، باعث رونق  مقابل اختالالتي كه در نظام اقتصادي ايجاد مي ش
ــور خواهد شد. فاضليان تصريح كرد: اينكه  سرمايه گذاري در كش
سرمايه خارجي وارد كشور مي شود در ميان مدت و بلندمدت باعث 
ــويق توليد و رونق توليد ملي خواهد شد. شركت هاي بسياري  تش
در سطح بين الملل ناشي از سرمايه گذاري خارجي هستند كه بعد 
از مدتي شروع به ايجاد فناوري بومي كرده اند و اكنون به پايه هاي 
ــده اند. وي توضيح داد: بايد  اصلي در صنعت متبوع خود تبديل ش
ــت و به سرعت نتيجه بخش  ــت كه اين روند زمانبر اس توجه داش
ــدن توان رقابتي يك  ــت اما در صورت حمايت و ريشه دار ش نيس
ــور از نظر اقتصادي و در واقع همان اقتصاد مقاومتي را كه مد  كش
نظر اركان نظام است، محقق مي كند. فاضليان در پاسخ به اين سوال 
هم كه بازار سرمايه براي حمايت از صنايع كوچك و متوسط و ورود 
آسان تر به بورس چه اقداماتي مي تواند داشته باشد، گفت: ورود به 
بورس شرايطي دارد كه ظاهرا براي برخي شركت هاي كوچك دور 
از دسترس است. اما از نگاهي عميق تر مي توان گفت كه اين شرايط 
ــوي ديگر بازارهاي ديگري در  كنترلي، امري مثبت هستند. از س
بازار سرمايه به وجود آمده اند تا براي شركت هاي كوچك و متوسط 
ــند كه تابلوي SME فرابورس از جمله اين اقدامات  راهكاري باش
ــاختار خاص  ــازي به خاطر س ــت. وي با بيان اينكه اين جداس اس
ــرمايه گذار امري مثبت است، گفت: به نظر مي رسد  مالكيتي و س
هنوز همه فعاالن اقتصادي از مزيت هاي پذيرش شركت هاي خود 
ــان كرد:  ــتند. فاضليان خاطرنش ــورس و فرابورس مطلع نيس در ب
معافيت مالياتي، نقدشوندگي، امكان وثيقه گذاري سهام، شفافيت 
عملكرد و بهبود عملكرد از جمله كاركرد هاي اصلي و فرعي پذيرش 
شركت ها در بورس هستند كه بايد فعاالن اقتصادي با اين مزيت ها 

بيشتر آشنا شده تا انگيزه بيشتري براي اين كار داشته باشند. 

يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

ضرورت جذب سرمايه گذار براي توسعه بازار

ديدگاه
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 راه افتادن بازار سياه 
»روغن صنف و صنعت« 

برخي صنايع غذايي و صنوف مصرف كننده روغن 
نبات��ي ضمن ابراز نگراني از نابس��اماني قيمت روغن 
نباتي در س��ال جاري از كمبود و گراني برخي اقالم 

گاليه كردند. 
بنا بر اين گزارش برخي اوزان و انواع روغن نباتي 
ب��ه دليل كاهش توليد توس��ط كارخانجات با كمبود 
مواجه اس��ت و برخي اقالم نيز توس��ط واس��طه ها و 
دالالن باالت��ر از قيم��ت مصوب به فروش مي رس��د 
بطوري كه قيمت روغن حلب 16كيلوگرمي به دليل 
كاهش عرضه و افزايش تقاضا با افزايشي چشمگير از 
70هزار تومان به حدود 90 هزار تومان رسيده است. 
اين در حالي اس��ت كه موجودي بازار كفاف نياز 
مصرف كنن��دگان به وي��ژه صنوف را در آس��تانه ماه 
مبارك رمض��ان نمي ده��د و مصرف كنندگان روغن 
نباتي بايد روغن مورد نياز را از بازار س��ياه و توس��ط 

دالالن و با قيمت هاي نجومي تهيه كنند. 
بنابراي��ن گ��زارش، علي فاضلي، ب��ازرس انجمن 
صنف��ي صناي��ع روغن نبات��ي اي��ران در گفت وگو با 
تس��نيم در خص��وص داليل ب��روز الته��اب در بازار 
روغن نباتي گفت: طبق پيش بيني هاي انجام ش��ده 
و مكاتب��ات متعدد با مس��ووالن ذي رب��ط در رابطه 
ب��ا وضعيت توليد و توزيع روغن نباتي، متاس��فانه به 
دلي��ل عدم تصميم گيري به موقع براي تعيين قيمت 
روغ��ن نباتي، توليد برخي اق��الم روغن نباتي توجيه 
اقتصادي ن��دارد. وي افزود: صنع��ت روغن نباتي به 
دليل همراهي با سياست هاي دولت، در سال گذشته 
هيچگونه افزايش قيمتي نداش��ته اس��ت در صورتي 
ك��ه عوامل موثر ب��ر قيمت تمام ش��ده روغن نباتي 
افزايش داش��ته اس��ت اما متاس��فانه ادامه اين روند 
در س��ال جاري مقدور نيس��ت. فاضلي با بيان اينكه 
مشكالت صنعت روغن نباتي بارها به صورت مكتوب 
به مقامات مس��وول اعالم ش��ده خاطرنشان كرد: از 
ش��هريور ماه سال گذشته خواس��ته ها و ديدگاه هاي 
صنع��ت روغن نباتي توس��ط انجم��ن صنفي صنايع 
روغن نباتي اعالم ش��ده اما متاس��فانه ستاد تنظيم 
بازار هيچ گونه همراهي با صنعت روغن نباتي نداشته 
است. بازرس انجمن صنفي صنايع روغن نباتي ضمن 
قدرداني از همراهي وزارت جهاد كشاورزي، سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و ش��خص 
وزي��ر صنعت، مع��دن وتجارت براي حل مش��كالت 
صنع��ت روغن نباتي تصريح كرد: دبير س��تاد تنظيم 
ب��ازار به داليل ش��خصي و نامعلوم��ي موضوع روغن 
نباتي را از دس��تور جلسات س��تاد تنظيم بازار خارج 
كرده اس��ت. وي افزود: عدم همراهي ش��خص دبير 
ستاد تنظيم بازار با وجود دستور صريح وزير صنعت، 
مع��دن و تج��ارت مبني بر طرح و بررس��ي وضعيت 
صنع��ت روغن نباتي باعث ايجاد اخ��الل در توليد و 
بروز التهاب و تنش در بازار روغن نباتي شده است. 

فاضلي گفت: پس از هشت ماه پيگيري هاي مداوم، 
موضوع قيمت روغن نباتي در جلسه هفته گذشته و 
ب��دون حضور نمايندگان انجمن صنفي صنايع روغن 
نباتي و توليدكنندگان روغن نباتي مطرح شد و دبير 
خان��ه س��تاد تنظيم بازار با دع��وت از دو نفر از افراد 
غي��ر توليدي فعال در زمين��ه واردات و توزيع روغن 
نباتي عمال صنعت روغن نباتي را به چالش كش��يده 
اس��ت. وي خاطرنش��ان كرد: انجم��ن صنفي صنايع 
روغن نباتي متش��كل از توليدكنندگان روغن نباتي 
تنه��ا نماينده قانوني و مقب��ول توليدكنندگان روغن 
نباتي اس��ت و معلوم نيست دبير س��تاد تنظيم بازار 
كه سابقه حضور در صنعت روغن نباتي را نيز دارد با 
چه توجيهي از دعوت نمايندگان واقعي صنعت س��ر 
باز مي زند؟! بازرس انجمن صنفي صنايع روغن نباتي 
افزود: ط��ي ماه هاي اخير برخ��ي كارخانجات روغن 
نباتي تعطيل شده و برخي ديگر نيز نيروهاي انساني 
را كاهش داده اند. فاضلي با اش��اره به ش��عار امسال 
در خصوص حماي��ت از كاالي ايراني گفت: با وجود 
حمايت ه��اي مقام معظم رهب��ري و رييس جمهور از 
تولي��د و صنايع داخلي، برخي اف��راد با بي تدبيري و 
غرض ورزي صنعت مهم و استراتژيك روغن نباتي را 

با بحران مواجه كرده اند. 

كمبود دام دليل اصلي گراني 
گوشت داخلي

علي اصغر ملكي رييس اتحاديه گوشت گوسفندي 
با بيان اينكه افزايش روز افزون قيمت گوشت داخلي 
مورد تاييد ما نيس��ت، اظهار كرد: ب��ا توجه به روند 
خروج دام از كش��ور، قيمت گوشت داخلي به سبب 

كمبود رو به افزايش است. 
وي با تاكيد بر توقف صدور مجوز دام در كش��ور، 
افزود: با وجود هش��دارهاي الزم به مس��ووالن مبني 
بر كمبود دام در داخل و قول رس��يدگي آنها به اين 
وضعيت، تاكنون اتفاق خاصي نيفتاده است و از مردم 
تقاضا داريم به س��بب فش��ار باال بر گوشت داخلي و 
كيفيت باالي گوش��ت وارداتي به اين سمت گرايش 

پيدا كنند تا چالش كنوني به پايان برسد. 
به گفته ملكي، نگاه مس��ووالن امر بر آن است تا 
مردم به استفاده از گوشت هاي داخلي گرايش پيدا 
كنند تا تنش به وجود آمده در بازار گوش��ت داخل 
به پايان برس��د. رييس اتحاديه گوش��ت گوسفندي 
نرخ هر كيلو ش��قه بدون دنبه براي مغازه دار را 43 
تا 44 هزار و مصرف كنندگان 48 تا 49 هزار تومان 
اعالم ك��رد. وي تصريح كرد: اگر ص��دور مجوز دام 
از كش��ور متوقف نشود؛ روند افزايش قيمت گوشت 
داخلي در بازار اس��تمرار خواهد يافت. اين گزارش 
مي افزاي��د: با وج��ود آنكه رييس اتحاديه گوش��ت 
گوسفندي معتقد است كه صادرات و كمبود دام در 
ميادين علت اصلي افزايش قيمت گوشت در داخل 
به شمار مي رود اما مديرعامل اتحاديه دامداران نظر 
ديگري دارد و مي گويد چند ماهي اس��ت كه وزارت 
جهاد كش��اورزي براي تنظيم بازار داخل، صادرات 
دام زن��ده را ممنوع اعالم كرده و تنها ممكن اس��ت 
صادرات غير رس��مي صورت گيرد. همچنين رييس 
ش��وراي تامين كنندگان دام زنده با رد اين موضوع 
ك��ه افزايش قيم��ت گوش��ت در خرده فروش��ي ها 
ارتباطي به ص��ادرات دام زنده ندارد، گفت: با توجه 
به آنكه دام ه��اي با وزن 38 تا 40 كيلو كه در بازار 
داخل مش��تري ندارد و روي دست پرواربندها باقي 
مانده به بازارهاي هدف صادر مي شود و از طرفي در 
مقابل صادرات دام واردات گوشت صورت مي پذيرد؛ 
بنابراين نوس��ان قيمت گوشت ناشي از صادرات دام 

زنده شايعه يي بيش نيست. 

اخبار

قانوني كه اميدهاي زيادي به آن بود

احكام قانون بهبود فضاي كسب وكار اجرا نشده است
مهم ترين دس�تاورد محمد نهاونديان در دوران 
رياس�ت وي بر ات�اق اي�ران از ديدگاه بس�ياري از 
كارشناسان چند قانون ارزشمند مانند قانون بهبود 
مس�تمر محيط كسب و كار، قانون رفع موانع توليد 
و همچنين قانون برنامه پنجم توس�عه ب�ود. با اين 
حال با وجود اينكه در سال 92 قانون بهبود مستمر 
محيط كسب و كار جزو شعارهاي مهم روحاني بود 
اما اكنون با گذش�ت چندين سال هنوز حتي نيمي 
از اي�ن قانون اساس�ا اجرايي نش�ده اس�ت. همين 
موض�وع باعث بحث در جلس�ه اخير كميس�يون 
اتاق تهران بود. در پانزدهمين نشس�ت كميسيون 
تس�هيل كس�ب وكار اتاق تهران، گ�زارش نظارتي 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، در مورد 
عملكرد قانون بهبود مستمر فضاي كسب وكار مورد 
بررس�ي قرار گرفت. اين گزارش نشان  مي دهد كه 
پس از گذش�ت حدود پنج س�ال  و ني�م از تصويب 
اي�ن قانون، صرفا ح�دود يك پنجم از مف�اد قانون 
مذكور اجرا ش�ده و حدود نيمي از احكام آن اساسا 
اجرا نش�ده اند. در حالي كه محتواي 25 حكم اجرا 
نشده اين قانون، مهم ترين و موثرترين احكام براي 
برقراري ش�فافيت اقتصادي، تس�هيل فعاليت هاي 

اقتصادي، و بهبود محيط كسب وكار كشور است. 

 فقط 9 حكم اجرا شده است
در آغاز اين نشس��ت، احمد مركز مالميري، كارشناس 
مركز پژوهش هاي مجلس نتايج مهم گزارش اين مركز را به 
اعضاي كميسيون تسهيل كسب وكار ارائه كرد. او ابتدا درباره 
شيوه تحليل عملكرد دس��تگاه ها در خصوص قانون بهبود 
مستمر كسب وكار گفت: شيوه كار در كميته به اين ترتيب 
بود كه درخصوص هريك از مواد 29گانه قانون بهبود مستمر 
فضاي كسب وكار، نمايندگان دستگاه هاي اجرايي مسوول به 
كميته دعوت مي ش��دند و توضيحاتي درخصوص عملكرد 
دس��تگاه متبوع در اجراي حكم ارائ��ه مي دادند. آنچه بطور 
خاص در اين گزارش مدنظر قرار گرفته اس��ت، گزارش هاي 
كتبي و مس��تدل دستگاه ها و نهادهاي مسوول است كه به 

كميسيون و مركز پژوهش ها ارائه شده است. 
 اين كارش��ناس عنوان كرد كه در اين بررس��ي موارد 
مندرج در قانون به 57 حكم تقس��يم شد كه از اين تعداد 
صرف��ا 9 حكم به اج��را درآمده، 19 حك��م اجراي ناقص 
داش��ته و 25 حكم نيز اجرا نشده است. مالميري سپس 
به تشريح مصاديقي احكامي كه اجرا نشده يا بطور ناقص 
اجرا شده است، پرداخت و گفت: يكي از اين احكام، صدور 
مجوزه��اي فعاليت هاي اقتصادي به ش��كل پنجره واحد 
اس��ت. احكام من��درج در ماده )70( قان��ون برنامه پنجم 
توس��عه و اصالحات بعدي آن براس��اس ماده )57( قانون 
رف��ع موانع توليد رقابت پذير، ك��ه در ذيل ماده )7( قانون 
بهبود محيط كس��ب وكار به احكامي دايمي تبديل شده 
اس��ت )موضوع صدور مجوزهاي فعاليت ه��اي اقتصادي 

به ش��كل پنجره واحد( به نحو پراكن��ده و تا حدي مبهم 
تنظيم شده اس��ت. چنانكه ابهام در نهاد مسوول ايجاد و 
اداره پنجره واحد، اصلي ترين ابهام اين ماده است. به ويژه 
اي��ن ابهام صالحيتي، ب��راي وزارتخانه هاي امور اقتصادي 
و داراي��ي و وزارت صنعت، معدن و تج��ارت وجود دارد و 
اين امر، يكي از اختالفاتي است كه باعث شده اجراي اين 
حكم قانوني مهم، تاكنون با اثربخش��ي الزم انجام نشده 
باش��د.  او با بيان اينك��ه ضعف عملكرد در م��ورد ايجاد 
سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي نيز مشاهده  مي شود، 
افزود: در ماده )8( قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار، 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت موظف ش��د با همكاري 
وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و جهاد كش��اورزي، 
اتاق ها و ساير دستگاه هاي ذي ربط، فرآيند تجارت خارجي 
را به صورت الكترونيكي درآورد. اما حدود 16 ماه بعد يعني 
در خرداد 1392، قانونگذار بدون هيچ اش��اره يي به قانون، 
موادي را در موضوع مش��ابه در قانون مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز به تصويب رس��اند. با وجود اينه��ا، قانونگذار مجدداً 
در بند »ج« ماده )38( قانون رفع موانع توليد رقابت پذير 
و ارتقاي نظام مالي كش��ور مسوول ايجاد پنجره واحد در 
امور گمركي در امر تجارت خارجي را گمرك تعيين كرد. 
مالمي��ري در ادامه، احكام مربوط به ش��وراي گفت وگوي 
دول��ت و بخ��ش خصوصي را ني��ز به عن��وان يكي ديگر 
از مصادي��ق اجراي ناقص قانون برش��مرد و گفت: حضور 
نامنظم اعضا، به ويژه اعضاي دولتي، در شوراي گفت وگوي 

دولت و بخش خصوصي، از كارآمدي و اثربخشي اين شورا 
كاسته اس��ت. شوراي گفت وگو نهادي است كه درصورت 
مش��اركت و دغدغه اعضا مي تواند در حل مشكالت توليد 
و سرمايه گذاري كاماًل موثر باشد؛ اما هم در دولت دهم و 
هم در دولت هاي يازدهم و دوازدهم، حضور و مش��اركت 
موثر وزراي عضو در اين ش��ورا جدي گرفته نشده است و 
يكي از داليل عدم اجرا يا اجراي ناقص بس��ياري از احكام 
مهم مندرج در بندهاي ماده )11( نيز همين است. اعضاي 
حكومتي ش��وراي گفت وگو )قواي سه گانه( در مقايسه با 
اعضاي نماينده بخ��ش خصوصي و تعاوني،  حائز اكثريت 
هس��تند و به ويژه وزير امور اقتص��ادي و دارايي به عنوان 
رييس، نقش قابل توجهي در شوراي گفت وگو ايفا مي كند. 

 قانونگذار در عدم اجراي قانون بهبود 
فضاي كسب وكار نقش دارد

اين كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس در جمع بندي 
سخنان خود گفت: عدم اجراي دقيق قوانين، داليل متعددي 
دارد. گرچه ناكارآمدي يا سستي دستگاه هاي اجرايي، همواره 
مهم ترين دليل عدم اجرا يا اجراي ناقص احكام قانوني است، 
اما بايد به س��هم قانونگذار نيز در اين نقصان توجه داشت.  او 
ادام��ه داد: قانون در صورتي اجرا خواهد ش��د كه در فرآيند 
قانونگذاري، از ابتدا )تهيه پيش نويس( تا انتها )تصويب نهايي(، 
اص��ول قانونگذاري مورد مالحظه قرار گيرد. به عبارت ديگر، 
اج��راي قانوني قابل پيش بيني و قابل انتظار اس��ت كه بطور 

اصولي به تصويب رس��يده باشد و از ويژگي هاي يك »قانون 
خوب« برخوردار باش��د. آنچه گفته شد، يكي از برداشت هاي 
اصلي از نظريه »حاكميت قانون« است. در حالي كه تصويب 
قانون در فرآيندي ناقص و فاقد معيارهاي قانونگذاري اصولي، 
زمينه س��از عدم اج��را يا اجراي ناقص آن اس��ت و توجيهات 
متعدد و در م��واردي قابل قبول را براي قوه مجريه در موارد 

عدم اجرا، اجراي ناقص يا نقص قانون، فراهم مي آورد. 

 شوراي گفت وگو قدرت كافي ندارد
يكي از دس��تاوردهاي مهم اين قانون بحث ش��وراي 
گفت وگو بود كه در قوانين ديگري اين ش��ورا تثبيت شد. 
پس از ارائه اين گزارش، اعضا و ميهمانان كميس��يون نيز 
نظرات خود را در ارتب��اط با نحوه اجراي قانون و گزارش 
مذكور بيان كردند. محمد جعفريان، مش��اور مالياتي اتاق 
اصناف، از عدم اجراي مصوبات شوراي گفت وگوي دولت 
و بخ��ش خصوصي گاليه كرد و گفت: ش��وراي گفت وگو 
هنوز به اين جايگاه نرس��يده اس��ت كه آنچه مصوب كرد 
به اجرا گذاش��ته شود. حسن عابدي جعفري، نايب رييس 
كميسيون تسهيل كسب وكار اتاق تهران، نيز ضمن تمجيد 
از گزارش ارائه شده، از شيوه انتخاب نمايندگان مجلس به 
شكل كنوني انتقاد كرد و گفت: در شرايط كنوني يكي از 
راه هاي تصويب قانون خوب استفاده از بازوي كارشناسي 
مركز پژوهش هاي مجلس اس��ت. بطور كلي بايد به فكر 
اصالح ضوابط براي انتخاب نمايندگان بهتر بود. او با اشاره 

ب��ه آنچه ولع قانونگذاري در كش��ور خواند، افزود: معموال 
ب��راي قوانين، ضمان��ت اجرايي كاف��ي و الزم پيش بيني 
 نمي ش��ود. در حال حاض��ر نيز انجام اي��ن پايش و تهيه 
گزارش از ميزان اجراي قانون بهبود مس��تمر كسب وكار 
خوب است اما پذيرش اين گزارش ها از سوي دستگاه هاي 

اجرايي نيز حائز اهميت است. 

 علت عدم اجراي مناسب قانون چيست؟
حبيب ال��ه انصاري دبير انجمن صناي��ع لوازم خانگي 
ايران نيز گفت: مايه تاسف است كه پس از حدود 8 سال 
از تصويب قانون بهبود مس��تمر فضاي كسب وكار، چنين 
ارزيابي از اجراي آن وجود دارد. اكنون نيز انتظار اين است 
كه گزارش مذكور اين مساله را آسيب شناسي  مي كرد كه 
چرا قانون اينچنين اجرا ش��ده اس��ت. ضعف اجراي اين 
قانون البته متوجه اتاق هاي بازرگاني نيز  مي ش��ود. اتاق ها 
نيز تاكنون نتوانسته اند نسبت به ساماندهي تشكل ها كه 

در اين قانون مورد اشاره قرار گرفته است، اقدام كنند. 
محمدرضا نجفي منش كه رياست كميسيون تسهيل 
كس��ب وكار اتاق تهران را بر عهده دارد، از تفس��يرپذيري 
قوانين انتقاد و عنوان كرد كه خواس��ته بخش خصوصي 
هميشه اين بوده اس��ت كه قوانين دقيق و روشن تدوين 
ش��ود. او البت��ه از پيش��نهاد مالمي��ري مبني بر ارس��ال 
گزارش هاي تك برگي ح��اوي نظرات بخش خصوصي به 
نهادهاي سياست گذار استقبال و تاكيد كرد كه از اين پس، 

اين رويه توسط كميسيون دنبال  مي شود. 

 ماده اي حياتي براي بخش خصوصي
در ادام��ه اي��ن نشس��ت هوم��ن حاجي پ��ور، معاون 
كسب وكار اتاق تهران نيز با استقبال از اين پيشنهاد گفت: 
اگر دولت، تنها يك ماده از قانون بهبود مستمر كسب وكار 
را كه به نظرخواهي از بخش خصوصي در تدوين قوانين و 
دستورالعمل ها اشاره دارد، اجرا كند، بسياري از مشكالت 
حل  مي شود. در حالي كه اكنون، آيين نامه ها، بخشنامه ها 
يا قوانين عمدتا بدون مشورت بخش خصوصي به تصويب 
 مي رسد و فعاالن اقتصادي پس از آن بايد با زحمت بسيار 
در پي رفع اش��كاالت آنها باش��ند. او در بخش ديگري از 
س��خنانش عنوان كرد كه كميسيون تسهيل كسب وكار 
اتاق تهران در وهله نخست  مي تواند گزارش تك برگي خود 
را در مورد مسائل ارزي و سامانه نيما كه به تازگي از آن، 
رونمايي شده با نظرخواهي از تشكل ها به مراجع ذي صالح 
ارسال كند. حاجي پور تصريح كرد: بايد از ظرفيت شوراي 
گفت وگ��و و مركز پژوهش هاي مجل��س در پايش قوانين 
بهره بگيريم. همچنين الزم اس��ت، احياي ش��وراي عالي 
تامين اجتماعي مورد پيگي��ري قرار گيرد. در عين حال، 
اصالح قوانين مانند قانون بيمه كارگران ساختماني و كه 
بار مالي س��نگيني را به سازمان تامين اجتماعي تحميل 
 مي كن��د، ضروري اس��ت. قوانين بيمه ي��ي و مالياتي هم 

نيازمند اصالح و بازنگري است.

مردادم��اه 96بود كه طرح س��اماندهي مب��ادالت مرزي در 
دولت تصويب ش��د تا ضمن حفظ شأن مرزنشينان و كولبران، 

گامي هم در جهت ارتقاي معيشت آنها برداشته شود. 
بر اس��اس اين طرح كه هيات دولت به پيش��نهاد مشترك 
وزارتخانه هاي كش��ور، اقتصاد، صنعت و س��تاد مركزي مبارزه 
با قاچ��اق كاال تصويب كرد، قرار بود ب��راي معابر بازارچه هاي 
مرزي خدماتي در نظر گرفته  ش��ود و با استقرار گمرك در اين 
بازارچه ه��ا، كاالهاي وارد ش��ده از نظر مي��زان و نوع آن مورد 
بررسي قرار گيرد تا ساكنان شعاع 20كيلومتري مرزها بتوانند 
طبق آيين نامه اين طرح، كاالهايي را كه در كش��ور نمايندگي 
ندارند و مش��ابه آنها نيز در داخل توليد نمي ش��ود از آن سوي 
مرز و البته به حقوق گمركي پايين تر به كش��ور وارد كنند. در 
اي��ن فرايند قرار بود كولبران به پيله وران تبديل ش��وند، جاي 
مش��خصي براي مبادله كاال داشته باشند و از مسيرهاي امن و 

بي خطر تردد كنند. 
طي هفته هاي اخير ام��ا تعطلي بازارچه هاي مرزي و توقف 
فعاليت هاي كولبران، موجب اعتراض مرزنش��ينان غرب كشور 

شده است. 
س��يد كمال حس��يني، رييس اتاق س��نندج درب��اره علت 
تعطيل��ي مرزها گفت: دس��توري از طرف وزارت كش��ور براي 
س��اماندهي مرزها صادر ش��د تا كولبرها به ص��ورت فعلي كار 
نكنند. بس��ته ش��دن بازارها روي زندگي تمام مردم مرزنشين 
خصوص��اً افرادي مانند كولبران كه به صورت مس��تقيم با مرز 

ارتباط دارند، تاثير منفي گذاشته كه به نارضايتي مردم مرزي 
منجر شده است. 

او با اش��اره به طرح اخير دول��ت در زمينه تبديل كولبر به 
پيله ور ادامه داد: دول��ت تصميم گرفت به مردم مناطق مرزي 
كارت��ي ارائه دهد ك��ه از طريق آن كولبران بتوانند تا س��قف 

هفته يي 500 هزار تومان واردات به كشور انجام دهند. 
حس��يني با انتقاد نس��بت به اين طرح اظهار كرد: روي اين 
طرح كار كارشناس��ي ص��ورت نگرفته ب��ود. در اين طرح تنها 
مس��اله كولبر مطرح نيس��ت و بايد به گ��روه تاجران نيز توجه 
شود، چرا كه بايد براي تجار صرفه اقتصادي داشته باشد تا بار 

خود را تحويل كولبر دهد. 
به گفته رييس اتاق س��نندج اجراي اين طرح براي تجار و 
كولبران صرفه اقتصادي نداش��ته و به همين دليل با شكس��ت 
مواجه ش��ده است.  حسيني تاكيد كرد: بايد با تجار، بازرگانان 
و ذي نفعان در اين زمينه مش��ورت مي شد اما دولت بدون هيچ 
مشورتي طرحي را اعمال كرد كه نتيجه مطلوبي نداشته است. 
او معتقد است اتاق به عنوان مشاور سه قوه بهترين انتخاب 
ب��راي مش��ورت گيري در اين زمينه بود چرا ك��ه مكان تجمع 
بازرگانان و تجار است. رييس اتاق سنندج در اين زمينه تصريح 
ك��رد: اگر نظ��ر بخش خصوصي مهم بود بايد تج��ار و نماينده 
كولبرها مشورت مي شد، در آن صورت چون تصميم اتخاذشده 
طبق نظر خودش��ان بوده قطعا همكاري بيشتري براي اجراي 

طرح مي كردند. 

رييس اتاق سنندج: 

طرح پيله ور شدن كولبرها شكست خورده است
تامي��ن ارز واردات كش��ور در ح��ال حاضر به دو ش��كل انجام 
مي ش��ود، نيمي به صورت بانكي انجام مي ش��ود به اين صورت كه 
واردكننده ثبت س��فارش را انجام مي دهد و از طريق پرتال ارزي 
تامين ارز مي شود و با توجه به روابط ارزي كه ميان بانك هاي ايراني 
و خارج��ي وجود دارد پرداخت و ترخيص در پنجره واحد گمركي 
انجام مي شود. اما حلقه مفقوده يي در پرداخت ارزي وجود داشت 
كه با س��امانه جديد بانك مركزي به نام »نظام يكپارچه معامالت 
ارزي« يا »سامانه نيما«، حلقه مفقوده ميان سازمان توسعه تجارت 
و گمرك پوشش داده شود. اين سامانه به صورت آزمايشي چند روز 
قبل كار خود را آغاز كرده است؛ اسداهلل عسگراوالدي، عضو هيات 
نمايندگان اتاق ايران درباره تاثير نظام يكپارچه معامالت ارزي بر 
روي تجارت مي گويد: »اگرچه سامانه نيما مانعي پيش روي تجارت 
نيست و به بانك مركزي براي مديريت بهتر بازار ارز كمك مي كند، 
اما هنوز كار خود را به طورجدي آغاز نكرده است؛ نه كسي در اين 
سامانه س��رمايه گذاري ارزي كرده و نه هنوز صادركننده ها به اين 

سيستم تازه تاسيس اعتماد دارند. «
عضو پيشكس��وت هيات نمايندگان اتاق ايران به پايگاه خبري 
ات��اق ايران مي گويد: »موضوع بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات، 
هميش��ه از طرف دولتمردان مورد شك و ش��بهه قرار مي گرفت 
كه قرار اس��ت در سامانه نيما ش��فافيت الزم براي آن ايجاد شود. 
البته صادركننده هاي بزرگ هم مي خواهند به دولت در اجراي اين 
سياست كمك كنند؛ اما بايد از دولت پرسيد كه او چه مي كند؟«

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران از عملكرد دولت انتقاد مي كند: 

»دول��ت بايد قبل از هر تصميمي صادركننده هاي بزرگ را دعوت 
كند و از نظرات آنها در حل مشكل بهره بگيرد، ولي متاسفانه دولت 
اين كار را انجام نمي دهد. انتظار بخش خصوصي از دولت اين است 

كه سازوكارهاي اقتصادي خود را اصالح كند. «
او ادامه مي دهد: »در ش��رايط حاضر صادركننده ها با مشكالت 
زيادي مواجه هستند كه با سيستم جديد ارزي، با سيستم نيما و 

امثال آن اين موانع و مشكالت رفع نمي شود. «
او به مشكل بين المللي هم اشاره مي كند: »ما هنوز در شرايط 
تعليق قرار داريم و همه منتظر هس��تيم تا ببينيم روز بيست ودوم 
ارديبهشت ماه چه اتفاقي در عرصه سياست خارجي خواهد افتاد. آيا 
رييس جمهوري امريكا به برجام متعهد مي ماند يا اينكه مي خواهد 
از آن خارج ش��ود. همه اينها ش��رايطي است كه سبب شده هنوز 
نتوانيم به روشني درباره چشم انداز اقتصاد، صادرات و حتي سيستم 

ارزي كشور صحبت كنيم. براي همين بايد كمي هم صبر كرد. «
گفته مي شود با تصميمات اخير ارزي، صادركنندگان با چهار 
روش مي توانند ارز خود واگذار كنند؛ اما در همه موارد بايد عمليات 
انجام ش��ده در سيس��تم نيما ثبت ش��ود. بر اين اساس مشخص 
مي ش��ود ارز واردات كاال از چه محلي تامين ش��ده و همچنين از 
اينكه ارز حاص��ل از صادرات در اختيار واردات غيرقانوني و خروج 

سرمايه قرار نگيرد، پيشگيري مي كند. 
عس��گراوالدي مي گويد: »اگرچه سامانه نيما، مي تواند كارايي 
مثبتي در حوزه تجارت داشته باشد ولي در اين شرايط اعتماد به 

اين سيستم ارزي جديد دشوار است. «

اسداهلل عسگراوالدي: 

صادركننده ها هنوز به »سامانه نيما« اعتماد ندارند

عضو هيات مديره خانه صنعت ايران: 

حضور كارگران خارجي، بيش از ظرفيت كشور است
بيژن پناه��ي زاده عضو هيات مديره خانه صنعت 
و مع��دن ايران در خصوص فعالي��ت كارگران اتباع 
خارجي در كش��ور و تاثير آن بر بازار اشتغال ايران 
اظهار كرد: در خصوص تعداد كارگران اتباع خارجي 
در اي��ران آمار دقيقي وجود ن��دارد اما بنابر آخرين 
اظه��ارات وزير كار، تعاون و رف��اه اجتماعي، حدود 
2 ميلي��ون و 300 هزار نفر اتباع افغان در كش��ور 
مشغول به كار هستند كه بنابر مشاهدات ما، آمارها 

بايد بيشتر از اين ميزان باشد. 
وي با اش��اره به اينكه در آمار تع��داد مهاجران 
قانوني وغيرقانوني بايد مش��خص شود، اعالم كرد: 
بنابر مش��اهدات و نشانه هاي موجود، آمار مهاجران 
كارگر خارجي در ايران، 60 الي 70 درصد بيش��تر 
از ميزان گزارش ش��ده از س��وي وزير كار است كه 
در تمامي مش��اغل توليدي و خدماتي و بيش��تر در 

كالن شهرها مشغول به كار هستند. 
عض��و هيات مديره خانه صنع��ت و معدن ايران 
تصريح كرد: در شرايط فعلي ورود و تسهيل نيروي 
كار مهاج��ر خارجي، موضوع مهمي اس��ت كه بايد 
به آن توجه ويژه ش��ود، زيرا اين امر فعاليت كارگر 

ايراني را تحت تاثير قرار مي دهد. 
پناه��ي زاده در ادامه به س��اير مش��كالت ايجاد 

ش��ده از سوي مهاجران خارجي اشاره كرد و گفت: 
مش��كالت اجتماع��ي، فرهنگي و امنيت��ي از جمله 
موضوعاتي اس��ت كه با ورود و ادامه دار شدن اقامت 

آنها در كشور ايجاد مي شود. 
وي تصري��ح ك��رد: در ش��رايط فعل��ي، تع��داد 
كارگراني كه در كش��ور مش��غول به كار هس��تند، 
بيشتر از ظرفيت كش��ور است و جامعه كارگري ما 

به اين تعداد كارگر مهاجر نياز ندارد. 
عضو هيات مدي��ره خانه صنعت و معدن ايران با 
تاكيد بر اين موضوع كه بايد به دنبال اشتغال براي 
كارگران ايراني بود، بيان كرد: مسووالن وزارت كار، 
وزارت ام��ور خارجه و مجل��س بايد در قبال ورود و 
حضور تعداد باالي مهاجران خارجي كه اغلب افغان 

هستند؛ پاسخگو باشند. 
پناه��ي زاده ب��ا اش��اره ب��ه زاد و ول��د وافزايش 
جمعيت افاغنه در كش��ور گف��ت: در صورت ادامه 
همين روند تا ده س��ال آينده، پيش بيني مي ش��ود 
يك پنجم جمعيت ايران را اين قشر تشكيل دهند؛ 
ب��ه همي��ن خاطر بايد هر چه س��ريع تر ب��راي اين 

موضوع چاره انديشي شود. 
وي ي��ادآور ش��د: انتظ��ار م��ي رود كارفرمايان 
اس��تفاده از نيروي كار خارج��ي را از روند اجرايي 

خود حذف كنند و از كارگر ايراني جايگزين كارگر 
افغان، استفاده كنند. 

عض��و هيات مديره خانه صنع��ت و معدن ايران 
گفت: وزارت كار وسازمان تامين اجتماعي مي تواند 
با درنظ��ر گرفتن حداقل حق بيم��ه براي كارگران 
ايران��ي كارفرما را ب��راي اس��تفاده از كارگر ايراني 
تش��ويق كند تا مواردي همچون بيمه نشدن كارگر 

خارجي، دليلي بر به كارگرفتن اين قشر نشود. 
گفتني اس��ت در سال هاي اخير اش��تغال اتباع 
بيگانه در كش��ورمان كه بخ��ش قابل توجهي از آن 
به شكل غيرقانوني و بدون صدور رواديد كار صورت 
مي گي��رد، به يك معضل جدي براي بازار كار ايران 
تبديل شده و حضور مهاجرين در برخي رشته هاي 
ش��غلي موجب از بين رفتن فرصت هاي شغلي براي 
كارجويان، فارغ التحصي��الن و نيروهاي كار داخلي 
شده است. اكثر كارفرمايان، كار بيشتر، مزد كمتر، 
بيمه نش��دن، عدم نياز به دريافت عيدي و پاداش و 
مرخص��ي را از جمله داليل به كارگيري نيروي كار 
خارجي عنوان كرده و مي گويند اتباع بيگانه حرف 

شنوي بيشتري از ايرانيان دارند. 
به نظر مي رس��د، وجود چنين امتيازاتي س��بب 
ماندگاري اتباع بيگانه فاقد مجوز در كش��ور ش��ده 

و همين امر كارفرمايان را به اس��تفاده از نيروي كار 
خارجي ترغيب كرده است. 

به اعتقاد كارشناس��ان، در حال حاضر بخش قابل 
توجهي از اشتغال بازار مسكن، پوشاك و كيف و كفش 
به ويژه در كالن ش��هرها در اختي��ار مهاجرين و اتباع 
بيگانه اس��ت؛ افرادي كه حاال به مدد كارگري س��اده 
به استادكاراني ماهر تبديل شده و اشتغال نيروي كار 

ايراني را در اختيار گرفته اند. 
بر اس��اس م��اده 120 قانون كار، اتب��اع بيگانه 
نمي توانن��د در اي��ران مش��غول به كار ش��وند مگر 
آنك��ه داراي رواديد ورود با حق كار مش��خص بوده 
و مطاب��ق قوانين و آيين نامه ه��اي مربوطه، پروانه 
كار دريافت كرده باش��ند. ماده 121 قانون كار نيز 

وزارت كار را مكلف كرده با رعايت ش��رايطي نسبت 
به ص��دور رواديد ب��ا حق كار مش��خص موافقت و 
پروان��ه كار صادر كند؛ از جمل��ه اينكه تبعه بيگانه 
داراي اطالع��ات و تخصص كافي براي اش��تغال به 
كار مورد نظر باش��د و از تخص��ص او براي آموزش 
و جايگزيني افراد ايراني اس��تفاده ش��ود. اما قانون 
در خصوص كارفرمايان متخلف نيز مجازات هايي را 
پيش بيني كرده است. ماده 181 قانون كار صراحتا 
اع��الم كرده كارفرماياني كه اتباع بيگانه فاقد پروانه 
كار يا داراي پروانه كار منقضي ش��ده را به خدمت 
بگيرن��د يا اتباع بيگان��ه را در كاري غير از آنچه در 
پروانه كارش��ان قيد شده بپذيرند به مجازات حبس 

از 91 تا 180 روز محكوم خواهند شد.
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تالش اتحاديه اروپا براي تصويب 
بودجه پسابرگزيت

تعطيلي پايگاه حساس آزمايش 
هسته اي كره شمالي

 تهديد دوباره ترامپ
براي تعطيلي دولت امريكا

گروه جهان|
 دفت��ر رييس جمهور كره جنوبي اعالم كرده پيونگ يان��گ در ماه مه كه از دو 
روز ديگ��ر آغاز مي ش��ود با حضور ناظران خارجي پايگاه آزمايش هاي هس��ته يي 
خود را تعطيل خواهد كرد. به گزارش بي بي س��ي، اين خبر پس از ديدار تاريخي 
كيم جونگ اون رهبر كره شمالي و مون جائه  اين رييس جمهوري كره جنوبي اعالم 
مي شود كه جمعه براي يك روز در منطقه عاري از تسليحات در مرز دو كره با هم 
گفت وگو كردند. در همين حال منابع دولت امريكا پيش بيني كرده اند، مغولستان و 
سنگاپور دو مكان احتمالي براي ديدار رهبران امريكا و كره شمالي باشند. سنگاپور 
اعالم كرده هنوز درخواست رسمي براي ميزباني اين نشست دريافت نكرده است. 
اس��پوتنيك نيز گزارش داده، دونال��د ترامپ رييس جمهوري امريكا در پيامي 
در توييت��ر اعالم كرده زمان و مكان ديدار با كيم جونگ اون رهبر كره ش��مالي در 
دس��ت بررسي است. او گفته ممكن است، اين نشست در سه يا چهار هفته آتي 
برگزار ش��ود. دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا همچنين تاكيد كرده فشار بر 
پيونگ يانگ ادامه خواهد يافت. رييس جمهوري امريكا ابراز اميدواري كرده يك روز 
مردم هر دو كره در اين شبه جزيره آزاد از تسليحات هسته يي كنار يكديگر زندگي 
كنند. ترامپ گفته مسووليت خود مي داند كه هنگام مالقات با كيم جونگ اون رهبر 

كره شمالي در هفته هاي آتي با او به توافق برسد. 
همچنين مون جائه  اين رييس جمهوري كره جنوبي پيشنهاد ميانجي گري ميان 
كره شمالي و ژاپن را مطرح كرده است. به گزارش يونهاپ، مون جائه اين و شينزو 
آبه نخست وزير ژاپن در تماس تلفني نتايج نشست بين دو كره را بررسي كرده و 
رييس جمهوري كره  جنوبي به نخس��ت وزير ژاپن گفته به اميدواري هاي توكيو در 
عادي سازي روابط با پيونگ يانگ در جريان نشست خوش بين است. مون جائه اين 

گفته كه رهبر كره شمالي آماده ديدار و مذاكره با رهبر ژاپن در هر زماني است. 
ناظران معتقدند، جزئيات توافق ميان رهبران دو كره تقريبا مشابه همان مفادي است 
كه پدر كيم جونگ اون هم بيش از يك دهه پيش با همتاي جنوبي اش بر سر آنها توافق 
كرده بود اما كمي بعد پيونگ يانگ با پشت كردن به آنها آزمايش هاي هسته يي خود را 
آغاز كرد. همزمان آنچه در مذاكرات ميان رهبران دو كره طرح ش��ده بيش��تر از آنكه بر 
غيراتمي شدن كره شمالي تكيه داشته باشد بر شبه جزيره عاري از سالح هسته يي تاكيد 

دارد كه لزوما به معناي امحا يا خلع سالح هسته يي پيونگ يانگ نيست.

گروه جهان|
سرپرس��ت بودجه اتحاديه اروپا گفت: كش��ورهاي عضو مجبور هستند براي 
جب��ران مبلغي ح��دود ۱۲ الي ۱۴ميليارد يورو ضرر ناش��ي از برگزيت به بودجه 

اروپايي، قدم هايي سخت بردارند. 
به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، اتحاديه اروپا اين هفته نخستين طرح رسمي 
را ب��راي بودجه يي يك تريليون يورويي براي دوران پس از جدايي بريتانيا از اين 
اتحاديه ارائه خواهد كرد. اين برنامه درحالي ارائه مي شود كه بريتانيا تهديد كرده 
كه روند برگزيت س��خت را پيگيري مي كند. بودجه بلندم��دت اتحاديه اروپا كه 
مواردي ازجمله بودجه زمين هاي شخم  خورده كه كشاورزان فرانسوي را عصباني 
مي كند تا پول توسعه مربوط به دموكراسي و ماليات ملي بيشتر را دربرمي گيرد. 

گونتر اوتينگر، سرپرست بودجه اتحاديه اروپا كه قرار است روز چهارشنبه اين 
برنامه را در بروكسل ارائه كند، گفته كه بايد قدم هايي سخت برداشت تا بتوان ۱۲ 
الي ۱۴ميليارد يورويي را كه براثر برگزيت به بودجه اين اتحاديه ضرر وارد مي شود، 
جبران كرد. در اين بين، زمان نيز مس��اله  مهمي اس��ت به  ويژه آنكه كميسيون 
اروپ��ا، بازوي اجرايي اتحاديه اروپا، در پي آن اس��ت كه بودجه پيش از انتخابات 
آينده پارلمان اروپا در ماه مه  ۲۰۱۹ يعني دو ماه پس از خروج بريتانيا از اتحاديه 
تصويب ش��ود. كشورهاي اتحاديه اروپا تاكيد كرده  اند كه چنين كاري با توجه به 
دودس��تگي هاي ميان شرق و غرب و ش��مال و جنوب در قاره سبز »غيرممكن« 
خواهد بود. اين درحالي است كه دولت هاي بسياري از كشورهاي اتحاديه اروپا در 
پي ظهور و محبوبيت بيشتر پوپوليسم از تخصيص مبالغ بيشتر به بودجه اروپايي 
بيم دارند. يك مقام رس��مي در دفتر ژان كلود يونكر، رييس كميس��يون اروپا كه 
نخواست نامش فاش شود، گفت:»مقامات اروپايي بايد مسووليت بلندپروازي هايي 

را كه براي دوران پسابرگزيت بيان كرده اند به  عهده بگيرند.«
ح��دود يك هفته پيش مقامات اتحاديه اروپ��ا از اصالحاتي در برنامه كلي 
بودجه بلندمدت خبر داده بودند كه به كاهش وام هاي اعطايي به كش��ورهاي 
مركز اروپا و س��رازير ش��دن منابع مالي به س��مت جنوب همراه خواهد شد. 
تغيير ش��رايط كمك ه��اي مالي اتحاديه اروپا به كش��ورهاي عضو مس��اله يي 
جنجال برانگيز خواهد بود و انتظار مي رود كه به دش��واري هاي تصويب بودجه 

تا پيش از انتخابات پارلمان اروپا بيفزايد. 

گروه جهان|
 دونال��د ترامپ رييس جمهوري امريكا تهديد ك��رده در صورتي كه كنگره 
بودجه بيشتري براي ساخت ديوار در مرز امريكا و مكزيك تامين نكند، دولت 
فدرال را در ماه سپتامبر تعطيل خواهد كرد. به گزارش رويترز، دونالد ترامپ در 
يك تجمع انتخاباتي در شهر واشنگتن در ايالت ميشيگان گفته: »ساخت اين 
ديوار آغاز ش��ده و ما بودجه ۱.6ميليارد دالري داريم. ما در تاريخ ۲۸س��پتامبر 
مج��ددا اقدام خواهيم كرد و اگر نتوانيم امنيت مرزي الزم را به دس��ت آوريم، 
انتخاب ديگري نخواهيم داشت و كشور را تعطيل خواهيم كرد زيرا ما نيازمند 
امنيت مرزي هستيم.« اين درحالي است كه ترامپ در ماه مارس نيز تهديدهاي 
مش��ابهي را درباره لزوم تغييراتي در قوانين مهاجرتي كه به گفته او جلو ورود 

مجرمان به امريكا را مي گيرند، مطرح كرد. 
دولت امريكا آخرين بار در ماه ژانويه بر سر مناقشه هاي مربوط به اصالحات 
مهاجرتي براي مدت كوتاهي تعطيل شد. ماه گذشته ميالدي دونالد ترامپ يك 
اليحه بودجه ۱.3تريليون دالري براي ادامه كار دولتش تا پايان ماه س��پتامبر 
امضا كرد. اين درحالي اس��ت كه بعيد اس��ت، تعطيل ش��دن دولت در آستانه 
انتخابات ميانه دوره يي ماه نوامبر آينده براي كنگره امريكا از سوي هم حزبي هاي 
او در حزب جمهوري خواه كه چشم به ادامه كنترل كنگره دارند مورد حمايت 
قرار بگيرد. ترامپ گفته است: »صدها مهاجر منطقه امريكاي مركزي كه مثل 
يك كاروان سفر مي كنند، يكي از داليل تقويت امنيت مرزي محسوب مي شوند. 
به اين كاروان نگاه كنيد و بگوييد كه چقدر غم انگيز و وحشتناك است ازجمله 
براي خود مردم و جرم و جنايتي كه آنها بر خودشان تحميل مي كنند و جرم و 

جنايتي كه ديگران بر آنها تحميل مي كنند.« 
ترامپ همچنين طرح پيشنهادي براي ساختن سفارتخانه جديد امريكا در 
ق��دس با بودجه يك ميلي��ارد دالر را رد كرده و گفته به جاي آن س��فارتخانه 
بايد با كمتر از نيم ميليون دالر آماده بهره برداري باش��د. به گزارش بلومبرگ، 
رييس جمهور امريكا گفته است: »اسنادي براي امضا كردن به من داده شده كه 
درخواست بيش از يك ميليارد دالر براي ساخت يك سفارتخانه را داشت. من 
در پاي اين اسناد يك امضاي ناتمام گذاشتم و زير رقم خط كشيده ام. من كلمه 

ترامپ را در امضا قرار نداده ام .«

 آغاز سفر دوره اي
»شينزو آبه« به خاورميانه

گروه جهان- نخست وزير ژاپن سفر دوره يي خود را 
به خاورميانه با هدف تقويت روابط با كشورهاي منطقه 
به ويژه در حوزه انرژي آغاز كرده اس��ت. ش��ينزو آبه در 
نخستين مقصد خود يك ش��نبه به امارات رفته و قرار 
است كه پس از آن به اراضي اشغالي، فلسطين و اردن 

سفر كند. 
 به گزارش ايس��نا، نخست وزير ژاپن در گفت وگو با 
روزنامه فرامنطقه يي الشرق االوسط درباره اين سفر گفته: 
»خوشحالم كه با هدف تقويت نقش ژاپن، دستيابي به 
منافع مشترك و برقراري ثبات در منطقه از حدود پنج 
س��ال پيش براي س��ومين بار به امارات و از حدود سه 
سال پيش براي دومين بار به اسراييل و فلسطين سفر 
مي كنم. اين بار طي س��فرم به امارات با محمد بن زايد 
آل نهيان، وليعهد ابوظبي، درخصوص تقويت همكاري 
اس��تراتژيك در زمينه هاي مختلف گفت وگو مي كنم و 
تنها به بررسي زمينه هاي منابع نفتي نمي پردازيم بلكه 
به بررس��ي انرژي هاي تجديدپذير، هم��كاري دفاعي، 

آموزش و رشد و توسعه مي پردازيم.«
ش��ينزو آبه در ادامه گفته است: »اردن از طرف هاي 
اصلي در روند صلح خاورميانه است و نقش اصلي اي را 
در تحقق صلح و برقراري ثبات در منطقه در چارچوب 
پايبن��دي اش به بحران س��وريه، مبارزه با تروريس��م و 
افراط گ��ري ايفا مي كن��د؛ در اردن با ملك عبداهلل دوم 
پادش��اه اين كش��ور مجددا ديدار مي كن��م. روند صلح 
در خاورميانه در وضعيت س��ختي ق��رار دارد اما ما به 
تالش هاي مان جهت صلح و ش��كوفايي ادامه خواهيم 
داد. همچنين قرار است كه به شهر اريحا بروم كه نمونه 
خوبي از همكاري منطقه يي است كه اسراييل، فلسطين 
و اردن ب��ا آن هم��كاري مي كنند و ژاپن نقش اصلي را 

ايفا مي كند.«
آب��ه تصريح كرده كه ژاپن مصمم به مش��اركت در 
ايجاد اعتماد بين اس��راييل و فلس��طين در روند صلح 
خاورميانه اس��ت. وي در اين باره گفته: »در اين س��فر 
نظراتم را براي بنيامين نتانياهو نخس��ت وزير اسراييل، 
و محمود عباس رييس تشكيالت خودگردان فلسطين، 
شرح خواهم داد و بار ديگر تاكيد خواهم كرد كه راه حل 
دو كشوري ضروري است و ما به موضع خود در حمايت 
از مل��ت فلس��طين ادامه خواهي��م داد.« وي در بخش 
ديگري از اين مصاحبه گفته است: »قلبم به درد مي آيد 
از اينك��ه جنگ داخلي در س��وريه ادام��ه دارد و تعداد 
زيادي  از س��وري ها آواره ش��ده اند. ما خواستار برقراري 
آتش بس فوري و رسيدن كمك هاي انساني هستيم. ما 
روند كمك هاي انساني را تقويت و از تالش هاي جامعه 
جهاني براي حل مشكالت از طريق راهكار سياسي در 
چارچوب سازمان ملل حمايت مي كنيم.« نخست وزير 
ژاپن تاكيد كرده مس��اله اس��تفاده از سالح شيميايي 
در س��وريه موردتوجه جهان اس��ت و ژاپن استفاده از 
سالح هاي ش��يميايي را اقدامي شنيع و غيرقابل قبول 

تحت هر شرايطي مي داند. 

يك زن امريكايي عضو 
هيات مديره آرامكو شد

ش��ركت نفتي س��عودي آرامكو در آس��تانه عرضه 
بخش��ي از س��هام خود به بورس، اعضاي هيات مديره 
جدي��د خود از جمله »لين الس��ن هانز« كارش��ناس 
برجس��ته نفت��ي امريكايي را معرفي ك��رد. به گزارش 
ايرنا، الس��ن هانز كه پيش از اين رييس شوراي اداري 
و مدير اجرايي ش��ركت نفتي س��اناكو امريكا بود سال 
۲۰۰۸ از س��وي مجله فوربس به عن��وان يكي از زنان 
داراي نفوذ جهان معرفي ش��د. وي به مدت ۲۸ سال 
در ش��ركت »رويال داچ ش��ل« معاون مدي��ر اجرايي 
صادرات را برعهده داش��ت و از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱7 عضو 
هيات مديره شركت نفتي بيكن هيوز امريكا بود. دولت 
س��عودي پيش تر اعالم ك��رده ب��ود ۲۰۱۸ ميالدي، 
5درصد از س��هام ش��ركت آرامكو را ب��راي فروش در 

بورس هاي جهاني عرضه مي كند. 

داعش 2 نفر از حاميان 
انتخابات عراق را اعدام كرد

داع��ش تهديد خ��ود را عملي و دو نف��ر از حاميان 
انتخابات پارلماني عراق را در اس��تان صالح الدين اعدام 
ك��رد. به گزارش ع��كاظ، خبرگزاري اعماق وابس��ته به 
گروه تروريس��تي داعش كه هفته گذش��ته كانديداها و 
حاميان انتخاب��ات پارلماني ع��راق را تهديد كرده بود، 
فيلم��ي از اعدام دو نفر از حاميان اين انتخابات كه قرار 
است ماه آتي ميالدي در عراق برگزار شود، منتشر كرد. 
اين دو عراقي در شهرك الطارميه در استان صالح الدين 

در شمال بغداد اعدام شدند. 

منع دايمي اعزام كارگران 
فيليپيني به كويت 

رييس جمه��وري فيليپي��ن از منع اع��زام دايمي 
كارگ��ران ب��ه كويت خبر داده اس��ت. مس��اله يي كه 
اختالف ديپلماتيك بر سر برخورد با كارگران خارجي 
در كش��ورهاي عرب حاش��يه خليج ف��ارس را افزايش 
مي دهد. به  گزارش يو م الس��ابع، رودريگو دوترته فوريه 
پس از كشته ش��دن كارگر زن فيليپيني كه جسدش 
در سردخانه پيدا شد، سفر كارگران كشورش به كويت 
را ممنوع كرد. حدود ۲6۲ ه��زار فيليپيني در كويت 
كار مي كنند كه حدود 6۰درص��د از آنها خدمتكاران 

زن در منزل هستند. 

فشار اردوغان دليل 
كناره گيري »گل« از انتخابات 

يك نماينده اپوزيس��يون اعالم ك��رده عبداهلل گل 
ب��راي كانديدا نش��دن در انتخابات رياس��ت جمهوري 
پيش رو توسط رجب طيب اردوغان از طريق خلوصي 
آكار تحت فش��ار قرار گرفته است. به گزارش سوزجو، 
اومي��ت اوزداغ نماين��ده غازي انت��پ و عض��و ح��زب 
»خ��وب« درباره حض��ور خلوصي آكار رييس س��تاد 
مش��ترك ارتش تركيه با هلي كوپت��ر در حياط منزل 
عبداهلل گل گفته اردوغان از نيروهاي امنيتي به عنوان 

اهرم فشار عليه اپوزيسيون استفاده مي كند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

سقف مالكيت شركت هاي فعال در چين افزايش يافت

چراغ سبز پكن به سرمايه گذاران خارجي

پيام مايك پمپئو در سفر به عربستان سعودي: 

محاصره قطر را تمام كنيد
گروه جهان|

در شرايطي كه عربستان به فكر كندن خندقي در 
طول مرزهاي خود با قطر و دفن پسماندهاي هسته يي 
در اين منطقه اس��ت، مايك پمپئو در نخستين سفر 
خود به رياض در قامت وزير خارجه امريكا حامل يك 

پيام صريح و روشن است: »ديگر بس است.« 
نش��ريه نيويورك تايم��ز با اش��اره به س��فر مايك 
پمپئو به عربس��تان به نقل از يك مقام ارش��د وزارت 
خارجه امريكا نوشته، صبر واشنگتن از بحران فزاينده 
ميان كش��ورهاي شوراي همكاري خليج فارس به سر 
آمده و بر همين اس��اس پمپئ��و در رياض به همتاي 
عربس��تاني خود هش��دار داده كه اين اختالفات بايد 
هرچه س��ريع تر حل شود. عربستان سعودي به همراه 
امارات متحده عربي و ۴ كش��ور عرب��ي ديگر از ژوئن 
سال گذشته قطر را در محاصره قرار داده و اين كشور 
را به حمايت مالي از تروريس��م، نزديك��ي به ايران و 
ميزبان��ي از ناراضيان سياس��ي ديگر كش��ورها متهم 
كردند. ركس تيلرس��ون وزير خارجه پيشين امريكا، 
نيز پيش تر براي ميانجي گري در اين موضوع با حضور 
مص��ر و بحرين تالش هاي زيادي انج��ام داده بود كه 
موفق نبود. نيويورك تايمز نوشته، عربستان سعودي از 
رابطه نه چندان حسنه دونالد ترامپ و ركس تيلرسون 
اطالع داش��ت براي همين كامال آگاهانه وزير خارجه 
وقت امريكا را ناديده مي گرفت تا اينكه س��رانجام در 
روزهاي آخر وزارت تيلرس��ون، دونالد ترامپ آش��كارا 
جانب رياض را گرف��ت. اما پمپئو به ترامپ نزديك تر 
است و رياض احتماال به راحتي نمي تواند درخواست 

صريح اين حريف قدرتمند را به راحتي ناديده بگيرد. 
پمپئو كه حاال جايگزين تيلرس��ون شده در نخستين 
ديدار خود با همتاي س��عودي اش، يك پيام روشن را 

به همراه خود دارد: »محاصره قطر را متوقف كنيد.«
سياس��ت هاي قطر نيز در تحت فش��ار گذاش��تن 
رياض از س��وي واش��نگتن بي تاثير نبوده اس��ت. در 
گزارش نيويورك تايمز آمده كه دوحه در س��فر اخير 
شيخ تميم بن حمد بن خليفه آل ثاني به اياالت متحده 
ميليون ها دالر هزينه كرده اس��ت كه درنهايت باعث 
شد تا ترامپ در كنفرانس خبري مشترك خود با اين 
مقام قطري حمايت قاطع خود را از دوحه اعالم كند. 
ايجاد جبه��ه واحد در برابر اي��ران، برقراري ثبات 
در ع��راق و س��وريه و شكس��ت دادن��د بازمان��دگان 
گ��روه تروريس��تي داعش از جمله اهدافي اس��ت كه 
مايك پمپئ��و در ديدار با عادل الجبي��ر وزير خارجه 
عربستان س��عودي، به عنوان داليل لزوم رفع محاصره 
اقتصادي قطر و بهبود روابط دوحه-رياض اعالم شده 
است. نيويورك تايمز نوش��ته: »پايان دادن به جنگ 
فاجعه باري كه عربستان عليه يمن آغاز كرده، اولويت 
مهم تري است و نمي توان با آنها بدون پاسخ يكپارچه 

و قدرتمند كشورهاي عربي مقابله كرد.«

 امنيت عربستان اولويت واشنگتن 
وزراي خارج��ه امري��كا و عربس��تان يك ش��نبه 
در كنفران��س خب��ري تاكي��د كردن��د ك��ه مح��ور 
گفت وگوهاي شان ايران بوده است. به گزارش ايسنا، به 
نقل اسكاي نيوز، پمپئو گفته است: »ما شراكت ويژه يي 

با عربستان داريم كه اين شراكت و همكاري در حال 
گس��ترش اس��ت. ديدارهاي بس��يار خوبي با همتاي 
عربس��تاني خود و نيز پادش��اه و ديگر مسووالن اين 
كشور داش��تم. رييس جمهور ترامپ بسيار خوشحال 
مي شود ميزبان پادشاه عربستان و مسووالن اقتصادي 
اين كش��ور در كاخ سفيد باشد. امنيت عربستان يك 
اولويت اصلي براي اياالت متحده است و ما با عربستان 
كار مي كنيم تا امنيت در اين كش��ور ارتقا يابد.« وزير 
خارج��ه امريكا در بخش ديگري از س��خنانش گفته: 
»سفر ترامپ به منطقه يك سفر تاريخي بود كه در آن 
يك سازمان مبارزه با تروريسم تشكيل شد. ما متعهد 
به پيگيري اقدامات مان در اين راس��تا هس��تيم البته 
خاورميانه و ش��ركاي مان نباي��د منتظر امريكا بمانند 
و اطمينان داريم كه عربس��تان در مبارزه با تروريسم 

پيشقراول ديگر كشورها خواهد بود.«
پمپئو در پاي��ان با س��تايش از اقدامات اصالحي 
وليعهد عربستان، به چشم انداز ۲۰3۰ اين كشور اشاره 
كرده و گفته امريكا حامي برنامه هاي محمد بن سلمان 
وليعهد عربستان سعودي، است و اصالحات ايجاد شده 
در اين كشور به ويژه در زمينه حقوق زنان را ستايش 
مي كن��د. مايك پمپئ��و پس از عربستان س��عودي به 

اسراييل و اردن خواهد رفت. 

 يك پيشنهاد بد!
همزمان با آغاز س��فر منطقه يي پمپئو، ش��بكه 
قطري الجزي��ره به سياس��ت هاي منطقه يي امريكا 
پرداخته و توضيح داده كه چرا پيش��نهاد واشنگتن 

مبني بر اس��تقرار نيروهاي عرب تحت امر عربستان 
در سوريه كارآمد نخواهد بود. الجزيره نوشته: »يمن 
تنها جنگ ناتمام عربس��تان در دهه كنوني نيست. 
پيش از مداخله نظامي محمد بن س��لمان در يمن، 
ش��اهزاده بندر بن س��لطان ريي��س اطالعات وقت 
عربستان، در س��ال هاي ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ يك جنگ 
نيابتي را عليه ايران در سوريه به راه انداخت. اكنون 
ترامپ به رياض پيشنهاد بازگشت مي دهد تا جبران 
خروج بالقوه نيروهاي امريكايي از س��وريه باشد. در 
همين حال ج��ان بولتون مش��اور امنيت ملي كاخ 
سفيد و مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، گفت وگوها 
را براي تش��كيل يك ائتالف عربي هدايت مي كنند 
ت��ا از آن ب��ه عنوان ي��ك نيروي ثبات س��از پس از 
شكست داعش در شمال شرق سوريه استفاده شود. 
كشورهاي دخيل ش��امل مصر، بحرين، اردن، قطر، 
عربس��تان و امارات مي شوند. امريكا اين پيشنهاد را 

به رياض مي دهد كه اگر آنها در كانون اين تحوالت 
نيروهاي حافظ صلح و تامين مالي را برعهده بگيرند، 
جايگاه متحد اصلي غيرناتو را به عربستان اعطا كند. 
اما اتحاديه عرب و ش��وراي هم��كاري خليج  فارس 
ه��ر دو اكنون ناكارآمد هس��تند. در اين ميان اعزام 
نيروهاي اماراتي و قطري به سوريه بدون حل بحران 
درون شوراي همكاري خليج فارس نسخه ناكارآمدي 
عملي��ات اس��ت. مدل يمن نش��ان داد ك��ه چطور 
اماراتي ها و س��عودي ها مي توانن��د اهداف متضادي 
داشته باش��ند؛ تالش براي كودتا در عدن در ژانويه 
گذشته تنها يك نمونه آن است. عالوه بر اين، مصر 
به احتم��ال قوي نيرويي اع��زام نمي كند تا حداقل 
روابطش با دمشق را به خطر نيندازد. از طرف ديگر 
دليلي ندارد امان كه همواره تاكيد داش��ت سربازان 
اردن هرگز وارد مرزهاي س��وريه نمي شوند، به آنجا 

نيرو اعزام كند.«

گروه جهان|
دول��ت چي��ن از قوانين و مق��ررات جديدي پرده 
برداش��ته كه امكان كنترل بيش��تر س��رمايه گذاران 
خارجي را بر ش��ركت هاي مالي فعال در اين كش��ور 
فراهم م��ي آورد. اين قوانين و مق��ررات پس از وعده 
ش��ي جين پينگ رييس جمهوري چين، به اصالحات 
جدي اقتصادي در ميانه درگيري هاي تجاري مربوط 
به جنگ تعرفه ها با امريكا، مطرح شده است. تاكنون 
شركت هاي سرمايه گذاري و صندوق هاي سرمايه تنها 
با مالكيت مشترك س��رمايه گذاران داخلي و خارجي 
و با برتري طرف داخلي در س��هام مي توانس��تند در 
چين فعاليت كنند كه اين مساله شكايت بسياري از 

سرمايه گذاران خارجي را به دنبال داشت. 
پس از سال ها ابراز نارضايتي از اينكه پكن دسترسي 
خارجي را به بازارهاي مالي در حال رشد خود مسدود 
كرده، كميسيون قانون گذاري اعتبارات چين قوانين 
جديد را منتش��ر كرد كه طبق آنها، س��قف مالكيت 
خارجي بر شركت هاي فعال در چين از ۴۹ درصد به 
5۱ درصد افزايش مي يابد. اين نهاد نظارتي شنبه اعالم 
ك��رد مهلت رايزني در اين زمينه كه از ماه مارس آغاز 
شد، پايان يافته و قوانين نهايي به طور رسمي منتشر 
ش��ده اند و از لحظه اعالم، اجرايي محسوب مي شوند. 
بانك هاي غربي پيش تر تنها مي توانستند كنترل ۴۹ 
درصد سهام ش��ركت ها با مديريت مشترك را داشته 
باشند و همين محدوديت در مالكيت سهام بيشتر و 
مشكالت درآمدي ناشي از آن از مدت ها پيش به عامل 
نگراني و ناراحتي اين سرمايه گذاران تبديل شده بود. 

به گزارش بلومبرگ، چين نخستين مرتبه در ماه 
نوامبر با اعالم خب��ر فراهم كردن مالكيت 5۱ درصد 
خارجي، س��رمايه گذاران در بخ��ش مالي را متعجب 
كرد. اين اقدام بخش��ي از برنامه شي جين پينگ براي 
بازگش��ايي بخش مال��ي ۴۰ تريلي��ون دالري چين 
محسوب  مي شود. وال استريت تاكنون به دليل همين 
محدوديت در مالكيت تمايل چنداني به سرمايه گذاري 
در چين نش��ان نمي داده و حتي شماري از بانك هاي 
س��رمايه گذاري و صندوق هاي س��رمايه در سال هاي 

اخير شعبات خود را در اين كشور تعطيل كرده اند. 
به گزارش فايننشال تايمز، كميسيون قانون گذاري 
اعتبارات چين همچنين اعالم كرده است كه مديران 
صندوق هاي خارجي س��رمايه اكنون مي توانند براي 
كنت��رل اكثريت س��هام گروه هاي مديريت س��رمايه 
چين��ي با س��قف مالكيت 5۱ درص��دي، اقدام كنند. 
س��رمايه گذاران از اي��ن تس��هيل محدوديت ه��ا ب��ر 
س��رمايه گذاري خارجي اس��تقبال كرده ، اما هش��دار 
داده ان��د كه احتم��اال مدتي طول خواهد كش��يد تا 
بانك ه��اي س��رمايه گذاري و صندوق هاي س��رمايه 
بتوانند ش��ركاي مناسبي بيابند و درباره روند تاييديه 
قانوني مذاكره كنند. كميسيون قانون گذاري اعتبارات 

چين اعالم كرده است كه سرمايه گذاران خارجي كه 
به دنبال كنترل اكثريت س��هام ش��ركت هاي تامين 
اعتبارات )س��رمايه گذاري( هس��تند بايس��تي »آوازه 
بين المللي و عملكرد« خوبي داش��ته باشند و سود و 
درآمد آنها در س��ه س��ال گذشته در فهرست بهترين 

عملكردها در جهان باشد. 
ج��ون تانگ كارش��ناس خدمات مال��ي در گروه 
مشاوره مديريت دارايي بوستون در هنگ كنگ گفت: 
»فكر مي كنم اين اقدامي مثبت است و با انتظارات ما 
همخواني دارد. يك سري شرايطي در نظر گرفته شده 
به اين دليل ك��ه ناظران مي خواهند مهره هاي خوبي 
ب��ه بازار داخلي چين وارد ش��وند و تمايلي به حضور 

مهره ه��اي بدون س��رمايه ندارند.« برخ��ي بانك ها از 
اين مس��اله شكايت كرده اند كه اسناد مشاوره منتشر 
شده توس��ط گروه ناظر چيني در ماه مارس، شرايط 
اكثري��ت مالكيت خارجي بر ش��ركت هاي داخل اين 
كشور را به اندازه يي سخت تعيين كرده كه بانك هايي 

انگشت شمار، توانايي عمل به آنها را دارند. 
دونگ شيميائو محقق ارشد در موسسه مطالعات 
مالي چونگيانگ در دانش��گاه رنمين چين، گفت كه 
تدابير اخير بخشي از يك روند گسترده تر و تدريجي 
اصالحات اس��ت ك��ه هيچ ربطي به مناقش��ات اخير 
تجاري چين و امريكا ندارد: »تس��هيل برخي قوانين، 
س��رمايه گذاران خارجي بيش��تري را به چين جذب 

مي كند، اما محرك و انگيزه اصلي جذب آنها پتانسيل 
باالي بازار چين است.« بيشتر بانك هاي سرمايه گذاري 
بزرگ جهاني همچون دويچه بانك، گلدمن ساكس و 
مورگان استنلي سهام كمتر را در شركت هاي سرمايه 
چيني با مالكيت مشترك، دارند. تنها به اچ اس بي سي 
اجازه داده شده كه تحت قوانيني خاص كنترل بيشتر 
سهام را در ش��ركت هاي هنگ كنگ در دست داشته 

باشد. 
پيتر الكساندر رييس يك شركت مشاوره مالي در 
شانگهاي مي گويد تسهيل قوانين مالكيت شركت ها 
تنها نيمي از چالش هاي موجود براي س��رمايه گذاران 
خارجي بوده اس��ت. ني��م ديگر و احتماال دش��وارتر 
چالش ه��ا، مذاكره بر س��ر يك توافقنام��ه تجاري با 
شركاي جديد يا پيشين چيني براي كنترل بر سهام 
5۱ درصدي اس��ت. الكساندر افزود تنها شمار اندكي 
از بانك هاي س��رمايه گذاري بزرگ جه��ان توانايي به 
دس��ت آوردن كنترل اكثريت سهام را در شركت هاي 
چيني دارند و بيش��ترين فرص��ت در بخش مديريت 
صندوق سرمايه است. او افزود: »مديران صندوق هاي 
بين المللي سرمايه از بسياري جهات خيلي در رقابت با 
رقباي محلي، برتري دارند. اگرچه چين مكان ساده يي 

براي رقابت نيست، اما چنين فرصتي وجود دارد.«
اي��ن اصالحات در آس��تانه س��فر مقامات ارش��د 
اقتصادي دولت دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا 
به پك��ن به اجرا درآمدند. انتظار م��ي رود مقامات دو 
كش��ور در اين ديدار درباره روابط آسيب ديده تجاري 
بين اقتصادهاي اول و دوم جهان گفت وگو كنند. كاخ 
س��فيد هفته پيش اعالم كرد استيون منوچين وزير 
خزانه داري اين كشور و برخي ديگر از مشاوران ارشد 
اقتص��ادي را به اميد پاي��ان دادن به تنش ها از طريق 
مذاكره، به پكن اع��زام مي كند. تنش هاي تجاري دو 
كش��ور كه با تصميم ترامپ به اعم��ال مازاد تعرفه بر 
واردات فوالد و آلوميني��وم و تعرفه هاي تالفي جويانه 
پكن عليه كاالهاي امريكايي آغاز شد، بازارهاي مالي را 
دچار آشفتگي كرده و به نگراني  درباره حركت جهان 
به سمت يك جنگ تجاري تمام عيار انجاميده است. 
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پرونده8
شرايط سخت تري براي واردات 

برنج اعمال شود
ي��ك عض��و كميس��يون كش��اورزي، آب و منابع 
طبيعي، گفت: آزاد شدن واردات برنج مي تواند ضربه يي 

جبران ناپذير به توليدكنندگان وارد كند. 
س��يدراضي نوري در گفت وگو با ايس��نا در رابطه با 
آزاد ش��دن واردات برنج در سال جاري بيان كرد: شايد 
اين تصميم با توجه به مساله خشكسالي صورت گرفته 
اس��ت. بر اساس مصوبه دولت، تنها دو منطقه گيالن و 
مازندران تعيين شده اند كه مي توانند برنج توليد كنند 
و س��اير مناطق اجازه كشت برنج را ندارند. اين كار نيز 
ممكن اس��ت براي جلوگيري از باال رفتن قيمت برنج 
صورت گرفته باشد اما در مجموع به توليد داخل ضربه 
مي زند.  وي در ادامه گفت: مجموعه سياس��ت گذاران 
بايد به توليدات داخلي توجه داشته باشند. برنجي كه در 
شمال و دو استان مازندران و گيالن طبق مجوز كاشته 
شده اس��ت بايد مورد توجه قرار گرفته و مصرف شود. 
اگر برنج توليدي در داخل كه هم اش��تغال زايي دارد و 
هم امنيت غذايي كشور را تامين مي كند، نياز كشور را 

تامين مي كند ديگر نبايد واردات صورت گيرد. 
نماين��ده ش��وش در مجل��س خاطرنش��ان ك��رد: 
ناديده گرفت��ن توليد داخ��ل و واردات مي تواند ضربه 
جبران ناپذي��ري ب��ه توليدكنندگان وارد كن��د. زماني 
مي توان تصميم ب��ه واردات گرفت كه برنج توليدي در 
داخل نياز كش��ور را تامين نكند. از نظر من در راستاي 
محدوديت كشت برنج اين تصميم گرفته شده كه مضر 

است و بايد در آن تجديدنظر شود. 
اين عضو كميسيون كشاورزي در پايان گفت: آنچه 
كه مهم اس��ت اين است كه ما بايد شرايط سخت تري 
را براي واردات داش��ته باش��يم، چرا كه م��ا مي توانيم 
محصوالت خودم��ان را صادر كنيم، چنين تصميماتي 
منجر به دلسردي توليدكنندگان مي شود و حتي جلو 

توليد داخلي را مي گيرد. 

 اعتراض به محروميت
از كشت تابستانه 

سخنگوي ش��وراي هماهنگي تش��كل هاي كشاورزي 
خوزستان گفت: محروم كردن كشاورزان از كشت تابستانه 
براي تامين آب ش��ركت هاي نيش��كر يك اش��تباه بزرگ 
اس��ت.  س��يد فاضل ش��رفي در گفت وگو با مهر با اشاره 
به مطرح ش��دن موضوع محروم كردن كش��اورزان استان 
خوزس��تان از كش��ت تابستانه گفت: ش��وراي هماهنگي 
تش��كل هاي كش��اورزي خوزس��تان به هيچ عن��وان اين 
ممنوعيت را نمي پذيرد.  وي گفت: كشت نيشكر 3ميليارد 
و ۷3۸ميلي��ون مترمكعب نياز آب��ي دارد كه در حقيقت 
بيش از 3.5 ميليارد مترمكعب برداش��ت مي كند. اين در 
حالي است كه كل نياز آبي كش��اورزان استان خوزستان 
2ميليارد و ۷5۸ ميليون مترمكعب است. شرفي افزود: به 
نظر مي رسد، برنامه يي وجود دارد كه با دايمي تلقي كردن 
گياه نيش��كر، آب مورد نياز شركت هاي نيشكري تامين و 
ده ها هزار كش��اورز از كشت تابستانه محروم شوند. انتظار 
داريم اگر مسووالن چنين ديدگاهي دارند در سياست ها و 
برنامه هاي خود تجديدنظر كنند و بيش از اين به كشاورزان 
اس��تان خسارت وارد نكنند.  سخنگوي شوراي هماهنگي 
تشكل هاي كشاورزي خوزستان با اشاره به اينكه مسووالن 
نيشكر اعالم مي كنند كه با كاهش سطح زير كشت نيشكر 
معيش��ت ۱5 هزار نفر با مش��كل مواجه مي ش��ود، گفت: 
سئوال ما اين است آيا بيكاري ۱5هزار نيروي نيشكر كه از 
نعمت بيمه تامين اجتماعي و بيمه بيكاري هم برخوردارند، 
بهتر است يا بيكاري 2۰۰ هزار بهره بردار بخش كشاورزي 
خوزستان كه كاري جز كشاورزي ندارند و ماحصل بيكاري 
كش��اورزان، مهاجرت به ش��هر و بروز مسائل و مشكالت 
امنيتي اس��ت. س��يد فاضل ش��رفي با بيان اينكه بخش 
زيادي از آب كارون صرف كش��ت و صنعت هاي نيشكري 
مي شود، گفت: ما به عنوان صداي كشاورزان نمي پذيريم 
بخش زيادي از آب كارون در اختيار نيشكر قرار گيرد ولي 
كشاورزان مستضعف خوزستان از كشت تابستانه محروم 
شوند.  وي با اشاره به اينكه كشت نيشكر، جلگه حاصلخيز 
خوزستان را از كشت و كار ناتوان كرده است، گفت: نيشكر 
نه تنها آب زيادي مصرف مي كند بلكه پساب هاي حاصل 
از آن هم باعث آلودگي آب و نابودي نخلس��تان ها ش��ده 
اس��ت در حالي كه توسعه نخلستان در استان صرفه هاي 
اقتصادي بيشتري نسبت به نيشكر براي استان به ويژه در 
بخش صادرات دارد.  شرفي گفت: به نظر مي رسد، برخي 
مسووالن تحت فشار نيشكر قصد دارند نيشكر را همانند 
نخيالت و باغات ميوه، كشت دايمي تلقي كرده و آب آنها 

را تامين كنند كه اين يك فريب است. 

سند دار كردن زمين هاي كشاورزي 
در دستور كار 

رييس س��ازمان امور اراضي با بيان اينكه سنددار 
ك��ردن زمين هاي كش��اورزان در دس��تور كار دولت 
است، گفت: يكي از موضوعاتي كه بايد پيگيري شود، 
سنددار كردن زمين هاي كشاورزان در كشور است. 

عليرضا اورنگي در همايش روساي سازمان جهاد 
كشاوزي استان هاي منطقه دو كشور در اهواز افزود: 
يك��ي از موضوعات مهمي كه در دس��تور كار دولت 
و وزارت جه��اد كش��اورزي قرار گرفت��ه، قانون رفع 
تداخ��الت در زمين هاي ملي اس��ت ك��ه اين قانون 
مس��ير را براي س��نددار كردن زمين هاي كشاورزان 

باز مي كند. 
وي هدف از برگزاري اين نشس��ت را كه با حضور 
روساي جهاد كشاورزي ۱3 استان كشور برگزار شد 
پرداختن به روش ها و نحوه تس��هيل و تسريع كردن 

قانون رفع تداخالت عنوان كرد. 
اورنگي با بيان اينكه ش��يوه نامه هايي كه تاكنون 
ابالغ شده است نياز به اصالح دارد بر انجام اصالحات 

الزم در اين زمينه تاكيد كرد. 
وي در ادام��ه با اش��اره به موضوع نح��وه اجراي 
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات در كش��ور 
گفت: هدف از اي��ن قانون، حمايت از توليد كنندگان 
و بهره برداران اس��ت و اميدواري��م در جمع بندي كه 
داش��تيم اين دسته از كش��اورزان كمترين دغدغه و 

نگراني از اجراي اين قانون را داشته باشند. 
اورنگي درباره طرح كاداس )تهيه نقش��ه ثبتي( در 
زمين هاي كشاورزي نيز اظهار كرد: از سال ۱394 كه 
در وزارت جهاد كشاورزي اين دستور ابالغ شد تاكنون 
۷ميليون هكتار از زمين هاي كشاورزي در دستور كار 
قرار داده ش��ده و س��ه ميليون هكتار از آن در مقياس 
يك در دو هزارم نهايي شده و به ترتيب در سامانه ثبت 
اسناد كشور پياده مي شود و كشاورزان به تدريج سند 

مالكيت را تثبيت و دريافت مي كنند. 

اخبار

چرا افكار آخرين نوبليست اقتصاد چندان به نفع دموكراسي نيست؟

پدرساالري ا ختيارگرايانه
»سقلمه ها« ابزاري كه »تالر« و همكارش »سانستين« ترويج مي كنند، شهرونداني منفعل به وجود مي آورد

مولف:  هنري فارل  مترجم:  محمد معماريان 
ووكس  ريچارد تالر اس��تاد دانشگاه شيكاگو به خاطر 
س��همي كه در اقتصاد رفتاري ايفا كرده است برنده 
جايزه نوبل اقتصاد ش��د. اقتص��اد رفتار حوزه يي از 
اقتصاد اس��ت كه بررس��ي مي كند، س��وگيري هاي 
روان ش��ناختي چطور مردم را به كارهايي وامي دارد 

كه از منفعت طلبي عقالني محض فاصله دارد. 
ول��ي سياس��ت گذاران الب��د به دلي��ل ديگري 
ب��ا او آش��نايند. او و هم��كارش ك��س سانس��تين 
از دانش��كده حق��وق دانش��گاه هاروارد، مس��وول 
طراحي و ترويج مفهوم »س��قلمه ها« به عنوان يك 
اب��زار سياس��ت گذاري اند. در طول دهه گذش��ته، 
سياست گذاران در سراس��ر دنيا بر مبناي ايده هاي 
تال��ر و سانس��تين، واحدهاي س��قلمه حكومتي و 
برنامه هاي ديگري را تاسيس كرده اند كه هدف شان 
هدايت مردم به سوي انتخاب هايي است كه به نفع 

و صالح شان باشد. سقلمه زني مد شده است. 
هم كاس��ب كارها و ه��م حكومت ه��ا مي توانند 
از س��قلمه ها براي ش��كل دادن به رفت��ار كاركنان، 
مش��تريان و ش��هروندان اس��تفاده كنند. يك مثال 
كالسيك سقلمه ش��ركتي است كه به طور خودكار 
كاركنانش را در يك برنامه خوب بيمه بازنشستگي 
ثبت نام مي كن��د، اما به آنها اج��ازه مي دهد كه در 
صورت تمايل از آن برنامه خارج شوند. در وضعيتي 
كه س��قلمه يي در كار نباش��د، كاركنان بايد فعاالنه 
تصمي��م بگيرن��د كه در ي��ك برنامه بازنشس��تگي 
ثبت نام كنند. مطالعات نشان داده اند كه اگر اختيار 
كاركن��ان در قالب خروج )نه ثبت نام( باش��د، نرخ 

ثبت نام باالتر مي رود. 
ك��ه  مي كنن��د  اس��تدالل  سانس��تين  و  تال��ر 
س��قلمه زني، ي��ك روش برد-برد اس��ت. اين روش 
بر خالف مقررات س��نتي، اف��راد را مجبور به اتخاذ 
تصميم هاي��ي نمي كند ك��ه ميلي به آنه��ا ندارند. 
ولي بر خالف رويكرد »لس��ه فر« ي��ا آزاد هم فرض 
نمي كن��د كه بايد افراد را به حال خود گذاش��ت تا 
ب��دون مداخله بيروني، انتخاب كنن��د. رويكرد آنها 
در عوض چنان س��اختاري به انتخاب ها مي دهد كه 
افراد سقلمه مي خورند تا انتخابي كنند كه احتماال 
به نفع آنهاس��ت. ب��ه تعبير تالر: »اگ��ر مي خواهيد 
كس��ي ي��ك كار خ��اص را انجام بده��د، آن كار را 
س��اده بكنيد. اگر مي خواهيد مردم غذاهاي سالم تر 
بخورن��د، غذاهاي س��الم تر را در كافه تريا بگذاريد، 
پيداكردن آنها را ساده تر كنيد، كاري كنيد كه مزه 
بهتري داش��ته باشند. لذا در هر جلسه يي مي گويم: 

»ساده اش كنيد!««

 خب چه ايرادي دارد؟
چنانكه كاسما ش��ليزي از موسسه كارنگي ملون 
و من در جاي ديگري بحث كرده ايم، »حكمراني با 
س��قلمه زني« در حد يك جور تكنوكراسي است كه 
در آن، كارشناسان بهتر از مردم عادي مي دانند چه 
انتخاب هايي به نفع ش��ان است. اين شايد در برخي 
موقعيت ها درس��ت باشد، ولي هميشه يا حتي اكثر 
اوقات درس��ت نيست، اگر مردم عادي ديگر فرصت 

مناسبي براي بيان ترجيحاتشان نداشته باشند. 
شكل هاي سنتي سياس��ت گذاري مردم ساالرانه 
نيز به كارشناس��ي تكيه مي كنند، اما سازوكارهاي 
اصالحي ش��ان بهتر از سقلمه س��االري اس��ت چون 
مردم��ي ك��ه به ق��در كاف��ي از يك حك��م خاص 
عصباني اند شايد انگيزه يا مشوق آن را داشته باشند 
كه شكايت كنند و خودشان را عليه آن سازماندهي 
نماين��د. در مقابل سقلمه س��االري ها مصون از آن 
بازخوردي هس��تند كه مي توان��د در اصالح امور به 

آنها كمك كند. 
اين نكته زماني روش��ن تر مي شود كه يك اسم 
ديگر روي سقلمه س��االري بگذاريم. كريس هايز در 
توييترش درباره پديده يي نوش��ته است كه اسمش 
را »دردسرس��االري« مي گ��ذارد: تماي��ل به اينكه 
يك كار پردردس��ر ش��ود تا تعداد كمتري از مردم 
س��راغ انجامش بروند. هايز در اين باره مي نوش��ت 
ك��ه جمهوري خواهان راي دادن را براي بس��ياري 
گروه ها دشوارتر مي كنند )مثال ارائه كارت شناسايي 
رأي دهنده را اجباري مي كنند(، اما شرح و توصيف 
او درباره ش��ركت هاي بيمه هم ص��دق مي كند كه 
هر كاري از دست ش��ان برآيد مي كنن��د تا نگذارند 
ادعانام��ه پر كنيد، يا مجالت كه مشترك ش��دن را 
س��اده مي كنند اما اگ��ر بخواهيد تجدي��د خودكار 
اش��تراك تان را متوقف كنيد باي��د به محضر برويد 
و س��ه نسخه از يك ُفرم را امضا كنيد و هفت شاهد 
ه��م با جوهر قرمز زي��ر آن را تاييد كنن��د. )تالر و 
سانستين به اختصار درباره اين مثال حرف زده اند(. 
س��اختاردهي به انتخاب ها به گونه يي كه كاري 
ك��ه مي خواهيد مردم انجام بدهند س��اده ش��ود و 
كاري ك��ه نمي خواهيد انج��ام بدهند همچون يك 
دردسر به چشم ايد، فقط در محدوده آن پدرساالري 
خيرانديشانه يي نمي ماند كه تالر دوست دارد؛ بلكه 
به زمينه هايي سراسر متفاوت هم منتقل مي شود. 

 اقتصاد رفتاري، الهام بخش رويكردهاي جديد  
در سياست گذاري

اس��تدالل هاي  طبيعي  پيام��د  سقلمه كراس��ي 
اقتصادي تالر است. اقتصاد رفتاري با فاصله گرفتن 
از اقتصاد خرد كالسيك و نظريه بازي ها، مي پذيرد 
كه خدش��ه هاي نظام من��دي در تصميم گيري هاي 
م��ا در زندگي واقع��ي وجود دارند، و م��ردم اغلب 
تش��خيص نمي دهند كه چه چيزي به صالح ش��ان 
است. )و حتي وقتي هم كه بدانند، شايد خودداري 
و پرهيز كافي جهت تصميم گيري درست، برايشان 

دشوار باشد(. 
اي��ن بصيرت ها نس��خه هايي بس��يار متفاوت از 
اقتص��اد س��نتي را ب��راي سياس��ت گذاري تجويز 
مي كنن��د. اگ��ر معتقد باش��يد كه انس��ان ها كامال 
عقاليي اند، مي توانيد آنها را به حال خود بگذاريد تا 
تصميم هايي بگيرند كه نيازها و منافع شخصي شان 

را به بهترين نحو برآورده كند. در مقابل اگر معتقد 
باش��يد كه توانايي انسان ها براي دانستن منافعشان 
و اقدام بر اساس آنها مخدوش است، شايد بخواهيد 
ب��ه آنها كمك كنيد ت��ا تصميمات��ي بگيرند كه به 
نفع شان است )به شرط آنكه مدير مهرباني باشيد(، 
حت��ي اگر ]اي��ن تصميم ها[ مغاير ب��ا انتخاب هايي 

باشد كه بدون كمك شما مي گرفتند. 
ولي در اينجا با يك مساله اخالقي بالقوه مواجه 
مي ش��ويد. وقتي به جاي اينك��ه تصميم گيري را به 
خود افراد بسپاريد خودتان تصميم مي گيرد كه چه 
چيزي به صالح شان است، قدري از خودمختاري و 
استقاللشان را از آنها گرفته ايد. همچنين اين خطر 
وجود دارد كه اشتباه كرده باشيد. شايد آن انتخابي 
كه ب��ه نظرتان براي اكثريت م��ردم بهترين گزينه 

است، براي اقليتي از آنها به وضوح خطا باشد. 
به همين دليل اس��ت كه تالر و سانستين سراغ 
س��قلمه زني مي روند، نه ديكتاتوري خيرانديش��انه 
)يا اگ��ر نخواهيم خيلي هم آب وت��اب بدهيم، يك 
سيستم حكمراني كه مجلس قانون گذاري قوانيني 
را تصويب مي كند كه توس��ط تكنوكرات ها طراحي 
شده اس��ت تا مردم را وادار به انجام كار »درست« 
بكن��د(. ش��ما م��ردم را مجبور به انتخاب درس��ت 
نمي كني��د. بلك��ه چيدم��ان انتخاب هايش��ان را به 
طريقي مي س��ازيد كه خودبخود به س��مت انتخاب 
»درس��ت« هدايت ش��وند مگ��ر آنك��ه ترجيحات 
ديگرشان قوي باشد. خلق گزينه پيش فرض )مانند 

مثال بيمه بازنشستگي( يك گزينه است. 
هم��ه اينه��ا بي ض��رر و حت��ي متقاعدكننده به 
نظ��ر مي رس��د، به  وي��ژه اينكه حت��ي اقتصاددانان 
نئوكالس��يك ه��م )اگ��ر وادار ش��وند( مي پذيرند 
انس��ان ها موتورهاي محاس��به گر كامل و بي نقصي 

نيستند. 

 »معمار انتخاب« هميشه بهترين ها را نمي داند
در حقيقت سقلمه زني در بسياري از موقعيت ها 
ايده خوبي است. اما شوق كنوني به سقلمه ساالري، 
پيامده��اي پنهاني دارد. تالر و سانس��تين فلس��فه 
زيربنايي سقلمه زني را »پدرساالري اختيارگرايانه«2 
مي نامند: اختيارگرايانه چون به مردم اجازه مي دهد 
انتخ��اب دلخواه ش��ان را بكنند، پدرس��االرانه چون 
دس��ت ه��ادي و راهنماي پ��در را در اختيارش��ان 
مي گذارد. اين فرض در پس سقلمه س��االري وجود 

دارد كه پدر صالح كار را مي داند. 
به نظر تالر و سانستين پدر يك »معمار انتخاب« 
اس��ت: يك تكنوكرات ماهر و باهوش كه از داده هاي 
خوب، علوم اجتماعي خوب و هوش خودش اس��تفاده 
مي كند تا سر در بياورد كه مردم اگر به قدر آن »معمار 
انتخاب« زيرك و مطلع بودند واقعا چه مي خواستند. 

مشكل اين است كه پدرها )آن مردان عبوس اما 
مهربان��ي را در نظر بياوريد كه پيپ مي كش��ند و با 
صداي زمخت مردانه، درس هايي كه از كار گرفته اند 
را موعظه مي كنند( ش��ايد حسن نيت داشته باشند، 
ام��ا هرگز لزوم��ا بهترين ها را نمي دانن��د. خود آنها 
ش��ايد اطالعات دقيقي نداش��ته باشند از اينكه زن 
و بچه ش��ان چه مي خواهند، بايد چ��ه بخواهند، يا 
چه واكنش��ي به س��قلمه ها نش��ان مي دهند. شايد 
پيش فرض ها ي��ا اطالعات نامناس��ب، درك آنها از 

زيردستان يا كاربرانشان را مخدوش كرده باشد. 
در يك مطالعه يك ش��ركت برق س��عي كرد به 
مشتريانش »سقلمه« بزند تا انرژي كمتري مصرف 
كنند: ش��ركت به آنه��ا اطالع داد كه در مقايس��ه 
ب��ا همسايگانش��ان چقدر ب��رق مص��رف مي كنند 
و چ��ه ميزان ات��الف ب��رق دارند ك��ه مي توانند از 
آن جلوگي��ري كنن��د. براي دموكرات ه��اي هوادار 
محيط زيست، اين س��قلمه طبق انتظار عمل كرد؛ 
اما جمهوري خواهان بي توجه به محيط زيست، آن را 
مجوزي براي افزايش مصرف برقشان قلمداد كردند. 

البت��ه معم��ار انتخاب ه��م ابزارهاي��ي دارد تا 
اطالع��ات و برداش��ت هاي نادرس��تش را تصحيح 
كن��د. تال��ر و سانس��تاين مي گوين��د ك��ه معمار 
انتخاب گاهي فقط با درون نگري مي تواند س��ر در 
بياورد كه مردم بايد چه انتخابي داش��ته باش��ند: 
»پدرس��االران اختيارگ��را مي توانن��د از كارمندان 
ژرف انديش بپرس��ند كه واقعا چ��ه مي خواهند، تا 
بر اس��اس آن گزينه پيش ف��رض را تعيين كنند«. 
آنها اس��تدالل مي كنند كه معم��ار انتخاب گاهي 
مي توان��د آزمايش هاي��ي انج��ام ده��د: او در اين 
آزمايش ها، انتخاب ها را عوض مي كند تا ببيند چه 
پيامدي روي رفتار انسان دارند. همچنين معماران 
انتخاب مي توانند به ساير منابع اطالعات )از قبيل 

پيمايش ها يا گروه هاي كانوني( مراجعه كنند. 
ولي روش��ن نيس��ت كه آي��ا معم��اران انتخاب 
از اي��ن منابع به اطالعات خوب مي رس��ند يا خير. 
باالخ��ره معم��اران انتخ��اب، بن��ا به تعري��ف، البد 
نخبگان سياس��ت، اجتماع يا كس��ب وكارند و مردم 
اغل��ب صراحت و صداقت كافي با كس��اني به خرج 
نمي دهن��د كه قدرت كنترل انتخاب هايش��ان را در 
دست دارند چون مي ترسند كه اگر حرف نادرستي 

بزنند، آن نخبگان دست به تالفي يا انتقام بزنند. 
حتي وقتي م��ردم اطالعات صادقانه ارائه كنند، 
اگر حرفش��ان مطابق آن چيزي نباشد كه معماران 
انتخاب مايل به شنيدنش هستند، روشن نيست كه 
معماران چقدر انگيزه دارند كه به حرف شان گوش 
بس��پارند. تالر و سانس��تاين نمي گوين��د كه معمار 
انتخاب در برابر چه كسي مسوول است، شايد چون 
مي خواهن��د هم درباره بخش خصوصي حرف بزنند 
)كه در آن معمار نهايتا بايد به مالكان يا سهامداران 
پاسخگو باشد( و هم درباره بخش دولتي )كه معمار 
يك بوروكرات اس��ت و لذا مستقيم يا غيرمستقيم 
به سياستمداران پاس��خگو است(. در نتيجه، نقش 
جواب گويي )در تضمين اينكه معماران انتخاب، در 
صورت وجود اطالعات جديد پذيراي آن باشند و از 
آن درست اس��تفاده كنند( چندان محل بحث اين 

دو نفر نيست. 

 حكمراني سخت گيرانه و واكنش هاي مردم ساالرانه
منظ��ور از آنچ��ه در ب��اال آم��د، اين اس��ت كه 
سقلمه ساالري يك ضعف بزرگ دارد: سقلمه ساالري 
در درياف��ت و به كارگي��ري بازخوردها، خوب عمل 
نمي كند. تالر و سانس��تين حرف هاي زيادي در اين 
باره مي زنند كه معم��اران انتخاب چطور مي توانند 
بازخ��ورد بهتري به مردم معمول��ي بدهند، ولي در 
اي��ن باره چيز چنداني نمي گويند كه مردم معمولي 
چط��ور مي توانن��د به معم��اران انتخ��اب بازخورد 
بدهند. البته وقتي نقطه ش��روع شما اقتصاد باشد، 
بعيد اس��ت بتوان چنين چي��زي را در نظر گرفت. 
بازارها انواع و اقسام بازخوردها را ارائه مي دهند، اما 
الگوهاي اس��تاندارد اقتصاد خرد فرض مي كند كه 
كنش��گران بازار اطالعات كامل��ي دارند درباره همه 
شيوه هاي ممكن واكنش س��اير كنشگران در برابر 
خودشان. از اين منظر تصور وجود واكنشي حقيقتا 

غيرمنتظره بيجاست. 
ولي اگر كارتان را با مقايس��ه سقلمه س��االري با 
مردم س��االري س��نتي ش��روع كنيد، فهم اين نكته 
بس��يار س��اده تر مي ش��ود. اگر تعبير »پدرساالري 
اختيارگرايانه« تناقض آميز به نظر مي رس��د، شيوه 
عمل مردم س��االري هاي س��نتي نيز دچ��ار همين 
مش��كل اس��ت: از طريق اجبار. مردم ساالري يعني 
جامعه يي كه انتخاب هاي اكثريت شهروندان، براي 
مابقي الزام آورند. اين انتخاب ها مي توانند مس��تقيم 
يا غيرمس��تقيم باشند، و از طريق طيف متنوعي از 
سازوكارها اعمال شوند. تركيب اكثريت هم مي تواند 
متغير باش��د، ولي نكته بالتغيير اين اس��ت كه اين 
انتخاب ه��ا الزام آورند؛ يعني اعض��اي اقليت مجبور 
به تبعيت از آن انتخاب ها هس��تند. به همين خاطر 
اس��ت كه مردم س��االري ها اجبارگرند، و به همين 
 خاطر اس��ت كه برخي اختيارگرايان مردم س��االري 
را نمي پس��ندند. ش��ما گزينه »نپرداختن ماليات« 
را نداري��د؛ نمي توانيد از تامين اجتماعي هم امتناع 
كني��د. بحث ه��اي بي پاياني درباره مزاي��ا و معايب 
مردم س��االري وجود دارد. ولي توجه نسبتا كمي به 
آن مزيت هاي اطالعاتي اي مي شود كه اجبار در يك 

وضع حقيقتا مردم ساالر فراهم مي سازد. 
تص��ور كنيد در ي��ك نظ��ام مردم س��االر زندگي 

مي كنيد كه قانون جديدي را بر ش��ما تحميل مي كند 
كه نمي خواهيد انجام دهيد؛ مثال اينكه در خودرويتان 
كمربند ايمني ببنديد. اين قانون را اجرا مي كنيد چون 
اگر از آن تخطي كنيد تنبيه مي شويد. اگر از اين قانون 
بسيار ناراضي باشيد، مي توانيد صداي مردم ساالرانه تان 
را به گوش بقيه برس��انيد. اگر بتواني��د تعداد كافي از 
شهروندان هم قطارتان را متقاعد كنيد، مي توانيد براي 

لغو آن قانون فشار بياوريد. 
اين سازوكار طبيعي بازخورد است. تعبير »اجبار 
مردم س��االرانه« ش��ايد تناقض آميز به نظر برسد، اما 
ي��ك حلق��ه بازخورد مي س��ازد تا بت��وان حكم هاي 

غيربهينه را از طريق آن اصالح كرد. 
ولي در مقابل سقلمه س��االري فاقد چنين حلقه يي 
اس��ت. اول آنكه، قوانين حاكم بر انتخاب محتمال توي 
چش��م نيس��تند. اكثر اوقات، افراد حتي نمي دانند كه 
دارند به س��وي يك انتخاب خاص هدايت مي شوند. بر 
خالف آنچه در يك رژيم اجبارگر رخ مي دهد، احتمال 
كمتري دارد كه مردم آگاهي كافي براي شكايت داشته 
باشند يا عليه آن معماران انتخابي بسيج شوند كه آنها 
را به س��مت تصميم هايي هدايت مي كنند كه بهترين 
تصميم ه��اي ممكن ب��راي آنها نيس��تند. حتي وقتي 
هم كه ش��كايت بكنند، روشن نيست كه شكايت شان 
تاثيري بگذارد چون معماران انتخاب ممكن اس��ت به 

مردم پاسخگو نباشند. 
البت��ه حت��ي بهترين مردم س��االري ها هم گاهي 
اوقات جوابگو نيستند. )بسيج شدن عليه حكم هايي 
كه هزينه هاي بااليي براي تعداد كمي از كنش گران 
دارن��د، مثال حكم هاي ضدآاليندگي براي نيروگاه ها، 
آش��كارا س��اده تر از حكم هايي اس��ت كه هزينه هاي 
اندك��ي براي جماعت بس��يار زي��ادي از كنش گران 
دارن��د(. ب��ا اين حال هرچ��ه نظام هاي سياس��ي به 
مردم س��االري حقيق��ي نزديك تر ش��وند، ب��ه مردم 
جواب گوتر مي شوند. سقلمه ساالري، حتي در صورت 
ايده آلش، فاقد اين پاس��خگويي است، و در عوض بر 
طيفي از جايگزين ه��اي تكنوكراتيك تكيه دارد كه 

بيش و كم به نظرش مناسب مي آيند. 
خالصه آنكه شايد انتظار داشته باشيم قانون ها و 
مقررات بد )آنچه مي توانيم »عامل فش��ار« بناميم(، 
به اعتراض يا س��رپيچي منجر خواهند ش��د. ولي در 
مقابل يك س��قلمه بد يا اصال به نظر نخواهد آمد، يا 
افرادي كه متوجهش شوند از آن پرهيز خواهند كرد. 
پس مي توانيم انتظار داش��ته باشيم كه خوداصالحي 
در اين سيس��تم بدتر از سيس��تمي باشد كه قوانين 
اجبارگر س��نتي را با پاسخگويي مردم ساالرانه درهم 

مي آميزد. 
ه��م ميانه روهاي��ي مث��ل اس��تيو تل��ز و ه��م 
ترقي خواهاني مثل س��وزان متلر استدالل كرده اند 
كه سقلمه زني قوي تر احتماال به تضعيف شهروندي 
مي انجامد. متلر دلواپس است كه اين كار، تهديدي 
به دنبال دارد: تبديل شهروندان به مصرف كنندگان. 
او اس��تدالل مي كن��د كه اگر حكومت مردم س��االر 
بخواهد از آن مردم توسط مردم و براي مردم باشد، 
مردم بايد ديد روشني نسبت به آن كارهايي داشته 
باش��ند كه حكومت مي كند. ولي سقلمه زني گرچه 
ش��ايد اهداف سياس��ت گذاري كارآمدي بيافريند، 
شهروندان را نامطلع و فاقد عامليت واقعي مي كند. 
او ب��ه اقدامات سياس��ت گذاري خاص مثل تخفيف 
مالياتي پنهان اوباما اش��اره مي كند كه قرار بود محرك 

اقتصاد ش��ود. قرار بود اين تخفيف توي چشم نباشد تا 
مردم را به جاي پس انداز، به س��مت خرج بيشتر سقلمه 
بزند. آن تخفيف شايد با اين تدبير كاراتر شده باشد، اما 
از ديد سياسي مردم خارج شد. تلز با اين انتقادها همدل 
اس��ت و در بخش��ي تهديدآميز از حرفش، شكل گيري 
»شهروندي خاضع« را پيش بيني مي كند: »شهروندي اي 
كه بسيج كافي ندارد تا نابرابري هاي ساختاري عميق را 
به چالش بكش��د، چه رس��د به آنكه تشخيص دهد چه 

كسي مجوز آنها را صادر كرده است«. 

 هواداران »سقلمه ها« بيشتر به فكر اقتصادند
اين نقده��ا بدين معنا نيس��تند كه س��قلمه زني 
بي فايده اس��ت. بلكه حرف اين اس��ت كه از اين ابزار 
فق��ط بايد در موقعيت هاي محدود و خاص اس��تفاده 
شود. مي توان دو موقعيت را تصور كرد كه سقلمه زني 

جواب مي دهد. 
ي��ك موقعي��ت آنجاي��ي اس��ت كه ي��ك تصميم 
پيش فرض با اين س��ه ش��رط وجود دارد: )الف( براي 
مردم نامش��هود است )يا حداقل اگر مشهود هم باشد، 
پافش��اري روي آن براي مردم دش��وار باش��د(، )ب( با 
دقت كه به آن فكر كنيد معقول ترين تصميم اس��ت، 
)پ( اثرات بازخوردي پيچيده يي ندارد. در اينجا شايد 
هدايت مردم به سمت تصميم »درست« منطقي باشد، 

گرچه معماران انتخاب هنوز هم بايد محتاط باشند. 
اي��ن توصيف قوي��ا ي��ادآور حرف هاي ه��واداران 
سقلمه ها اس��ت كه مي گويند رويكردشان چه زماني 
بايد به كار گرفته ش��ود. ام��ا آنچه آنها نمي بينند اين 
است كه دامنه چنين سقلمه هايي بسيار كوچك تر از 
آني است كه در وهله اول به نظر مي رسد. در جامعه يي 
كه بخش هاي مختلفش از بيخ و بن به هم متصل اند، 
حتي انتخاب هاي ظاهرا ساده هم مي توانند پيامدهاي 
پيچيده و غيرمترقبه يي داش��ته باشند. همان طور كه 
دانش پژوهاني مانند اس��كات پيج )و ش��اليزي و من( 
استدالل كرده اند، گروه هايي كه از مجموعه وسيع تري 
از ديدگاه ها و پس زمينه هاي معرفتي متنوع تري بهره 
مي برند، احتم��اال در پيش بيني و تبيين اين پيامدها 

توانمندتر از كارشناسان تكنوكراتيك هستند. 
به طور خالصه در مس��ائل پيچيده، مردم س��االري 
)وقت��ي كه بتواند بهره مفي��دي از تنوع ببرد( احتماال 
برتر از تكنوكراس��ي )كه از تخصص هاي استادانه تر اما 
كم دامنه تر بهره مي برد( اس��ت. مثال تالر و سانس��تين 
استدالل مي كنند كه سقلمه ها مي توانند در رسيدگي 
به مساله تغييرات اقليمي به ما كمك كنند، چون اقليم 
جهاني »نتيجه يك معماري جهاني انتخاب« است كه 
در آن فش��ارهاي بازار و فقدان بازخورد موجب ش��ده 
اس��ت مردم اغلب به طور دسته جمعي تصميم هاي بد 
بگيرند. آنها پيشنهاد داده اند كه كارشناسان بر مبناي 
طرح هاي مش��وق محور، يك معم��اري انتخاب بهتر را 

طراحي كنند. 
ام��ا همان طور ك��ه در مثال واكنش ه��اي متفاوت 
طرح ه��اي  ب��ه  دموكرات ه��ا  و  جمهوري خواه��ان 
صرفه جويي مصرف ب��رق ديديم، مش��وق هاي ظاهرا 
صريح و روش��ن مي توانند نتيجه معكوس بدهند، يا به 
شيوه هاي پيچيده و غيرقابل پيش بيني با ديگر عوامل 
ش��كل دهنده به رفتار انس��ان تداخل كنند. لذا ممكن 
اس��ت كه تكنوكراس��ي به جاي حل مس��اله، خودش 

بخشي از مشكل شود. 
موقعيت دوم جايي است كه طيف متنوعي از ديگر 
»معماري ه��اي انتخاب« )مث��ال در بخش خصوصي( 
وجود دارند كه سخت در تالش اند به جاي آنكه مردم 
خودش��ان تصميم بگيرند، به تصميم هاي مردم شكل 
بدهند تا سود خودخواهانه شان را ببرند. مثال كساني 
كه براي س��رمايه گذاري برنامه ريزي مي كنند تا براي 
فروش طرح هاي س��رمايه گذاري خاص كميس��يون 
بگيرن��د، ي��ك مش��وق اقتص��ادي روش��ن دارند كه 
انتخاب هاي مشتريانش��ان را به گونه يي شكل بدهند 
كه خودش��ان حداكثر كميس��يون را دريافت كنند، 
نه اينكه ارزش درازمدت س��رمايه گذاري ها بيش��ينه 
ش��ود. در چنين موقعيت هايي، معماري هاي انتخاب 
»خوش خي��م« مي توانند مانع از آن ش��وند كه مردم 

تصميم هاي درازمدت بد بگيرند. 
در اينج��ا ني��ز دوباره مش��كالت دش��واري وجود 
دارد. س��اختارهايي كه قرار است »محافظتي« باشند 
مي توانن��د به آهنرباي��ي براي جذب آن كنش��گران 
بدنيت��ي تبديل ش��وند كه مي خواهند ب��ا اثرگذاري، 
نفوذ و تغييرش��كل اين س��اختارها، به مقاصد ش��وم 
خود برس��ند. در حال حاضر، دولت ترامپ مش��غول 
آن اس��ت كه تش��كيالت تدوين و اجراي قانون را به 
خدمت اهداف حزب جمهوري خواه درآورد. مثال آن، 
دست انداز درست كردن جلوي تالش ها براي هدايت 
مردم به س��مت طرح هاي خوب بهداش��ت و سالمت 
است. براي كنشگران بدنيت، خراب كاري در سقلمه ها 
)كه نوعا سياست گذاري هايي نيمه رسمي اند( ساده تر 
از ابطال حكم هاي اجبارگر اس��ت )كه پيش از تغيير، 
بايد مس��ير پيچي��ده بازبيني را بگذرانند و ش��ايد در 

دادگاه هم به چالش كشيده شوند(. 
خالص��ه آنكه نظريه پردازان س��قلمه به پيامدهاي 
»سياسي« كارشان توجه نكرده اند. اين اتفاق هم قابل 
درك اس��ت چون ايده هاي آنها از نزاع هاي دروني علم 
اقتصاد پديدار ش��ده است. اس��تدالل و بحثي كه تالر 
و سانستين مي خواس��تند راه بيندازند )و به يك معنا 
هنوز هم درگير آن هس��تند(، در برابر آن اقتصاددانان 
متمايل به مكتب اختيارگرايي است كه نمي فهمند چرا 
موجودات منفعت طلب عقاليي به افرادي نياز دارند كه 

به آنها بگويند چه كنند. 
اما پرسش هاي حقيقتا دشواري كه مطرح مي شود، 
از جان��ب آن بنيادگراياني نيس��ت كه به ب��ازار كامل 
معتقدند. جدي ترين چالش ها عليه نظريه س��قلمه از 
سوي كساني است كه مي خواهند بدانند سقلمه ها چه 
داللت و پيامدي براي دموكراسي، پاسخگويي و روابط 
بين ش��هروندان و حكومت هايش��ان دارند. اين همان 
بحثي است كه اگر بخواهيم خوش بينانه قضاوت كنيم، 

تالر و سانستين تازه وارد آن شده اند. 
منبع: ترجمان

»سقلمه« مد جديد دنياي سياست گذاري 
است. در ساده ترين حالت سقلمه زدن 

يعني برنامه ريزي براي اينكه گرفتن 
يك سري از تصميم ها آسان شود 
و گرفتن برخي ديگر از تصميم ها 

سخت، اما اجباري براي تصميم گيري 
در كار نباشد. مثال اگر مي خواهيد 

نوجوانان سيگار نكشند، قانوني 
عليه استعمال دخانيات وضع نكنيد، 

بلكه كاري كنيد كه خريد سيگار 
به دردسري بزرگ تبديل شود. 

سقلمه زدن در برخي موقعيت ها خوب 
است، اما يك مشكل بزرگ دارد: 
تصميم گيري آگاهانه شهروندان را 

تحت الشعاع قرار مي دهد

                                                                                                      

اقتصاد رفتاري با فاصله گرفتن از 
اقتصاد خرد كالسيك و نظريه بازي ها، 
مي پذيرد كه خدشه هاي نظام مندي در 
تصميم گيري هاي ما در زندگي واقعي 

وجود دارند، و مردم اغلب تشخيص 
نمي دهند كه چه چيزي به صالح شان است
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حجمزياديازمنابعاقتصاديصرفمبادالتميشود

ساز و كار كاهش هزينه هاي داد وستد
سيدصهيبمدنيتنكابنيوسيدميثمجليلي

دانشجوياندكترياقتصادي 
آدام اس��ميت اعتق��اد داش��ت ك��ه زندگ��ي 
اجتماعي بشر بر پايه مبادله استوار است. مبادله 
به مردم اين امكان را مي دهد تا از منافع افزايش 
بازدهي كه ناش��ي از گسترش تقسيم كار است، 
به��ره ببرند. تحقق ه��ر مبادله يي نيز مس��تلزم 
تحم��ل هزينه هاي��ي خواهد ب��ود، به طوري كه 
گس��تردگي مبادله و بنابراين گس��تردگي منافع 
حاصل از مبادله بس��تگي كامل ب��ه هزينه هاي 

مبادله دارد.
يك انتقاد بزرگ نسبت به اقتصاد نئوكالسيك 
اين است كه هزينه مبادله در اقتصاد نئوكالسيك 
برابر با صفر در نظر گرفته مي شود. اين انتقاد تا 
جاي��ي بزرگ و قابل تامل اس��ت كه رونالد كوز، 
اقتصاددان در مس��اله هزينه اجتماعي مشخص 
كرد ك��ه الگوي نئوكالس��يك فق��ط در صورت 
فقدان هزينه مبادله، نتايج تخصصي ادعا ش��ده 
را در بر خواهد داشت و اگر هزينه مبادله مثبت 
باشد، نوع س��اختار حقوق مالكيت در كارآمدي 
بازار تاثير مي گذارد و بسياري از نتايج موجود در 

الگوي نئوكالسيك زيرسوال خواهد رفت. 
هزينه ه��اي  از  دس��ته  آن  مبادل��ه  هزين��ه 
پيش بين��ي نش��ده يي اس��ت كه به عل��ت عدم 
پايبن��دي يكي از طرفين مبادله به تعهداتش، بر 
ط��رف ديگر مبادله تحميل مي ش��ود. به عبارت 
ديگر هزينه مبادله، آن دسته از هزينه هايي است 
ك��ه اف��راد در فرآيند مبادله اقتص��ادي متحمل 
مي ش��وند تا حق��وق مالكيت خود را مش��خص، 

تعريف و تضمين كنند.
پس هزين��ه مبادله در برگيرن��ده هزينه هاي 
كس��ب اطالع��ات درب��اره فروش��نده، خريدار و 
كيفي��ت كاال يا خدمت��ي كه مبادله مي ش��ود، 
هزينه ه��اي عقد ق��رارداد و نظارت ب��ر عملكرد 
طرف مقاب��ل و از همه مهم تر هزينه هاي مربوط 
ب��ه تعريف حقوق مالكي��ت و تضمين اعمال اين 

حقوق است.
بدين ترتي��ب هزين��ه مبادله هزينه يي اس��ت 
كه به فرد، گروه يا س��ازمان ب��راي كنترل رفتار 
و نظارت ب��ر مبادله در زماني كه ب��ا ديگر افراد 
بر هم كنش اقتص��ادي انجام مي دهند، تحميل 
مي ش��ود به گونه يي كه هزينه مبادله را مي توان 
به دو بعد از رفتارهاي انس��اني يعني محدوديت 
موج��ود براي اطالع��ات كامل و تماي��ل به نفع 
شخصي نسبت داد. هزينه مبادله از لحاظ تعريف 
و نوع خود به هزينه مبادله بازاري، هزينه مبادله 
مديريتي، هزينه مبادله سياسي و هزينه مبادله 

طبيعي تقسيم مي شود. 
مبادل��ه هزين��ه  اقتص��ادي،  عل��وم   در 

)Transaction Cost( هزين��ه اي اس��ت كه 
ناش��ي از يك مبادله  اقتصادي اس��ت. به عنوان 
مث��ال، اغلب مردم به هنگام خريد يا فروش يك 
داراي��ي بايد مبلغ��ي را ب��ه دالالن بپردازند. آن 
مبل��غ، هزينه مبادله  آن معامله اس��ت. برخي از 
گونه هاي هزينه  مبادل��ه، هزينه هاي جمع آوري 

اطالعات و جست وجو و هزينه  چانه زني است. 
 Transaction( مبادل��ه  هزين��ه   اقتص��اد 
Cost Economics=TCE( پيشينه  طوالني 
دارد، چراك��ه قرن هاس��ت واژه  هزينه  مبادله در 
ادبيات اقتصادي مورد اس��تفاده ق��رار مي گيرد. 
 TCE يكي از اثرات عميقي كه توسعه هاي اخير
را به وجود آورده، »نظريه  اصطكاك« است. اين 
نظريه بازار را به يك ماش��ين تشبيه مي كند كه 
اصط��كاك باعث انحراف كارك��رد آن از وضعيت 

ايده  آل مي شود.
س��اليان متمادي مفهوم هزين��ه  مبادله فقط 
ب��ه صورت هزينه  حمل  و  نقل تصور مي ش��د. تا 
اينك��ه در قرن نوزدهم، منگ��ر مفهوم اصطكاك 
را در كتابش بيان داش��ت. وي ب��ا اين كار قصد 
داشت تا تفاوت هاي موجود در الگوها را توضيح 
دهد. بنابراين TCE پيشينه  زيادي دارد ولي به 

عنوان يك علم، تاريخچه  كمي دارد.
تاريخچ��ه  مذك��ور در ده��ه  ۱۹۷۰ ب��ا كار 
ويليامس��ون ش��روع شد. نخس��تين بار در مقاله 
 Transaction cost economic: the  “
governance of constractual rela-

tions “ در ده��ه  ۱۹۷۹ واژه  اقتص��اد »هزينه  
مبادله« آورده شده است. 

هر مبادله به مفهوم نوعي توافق- يا قرارداد- 
مي��ان دوط��رف مبادله اس��ت. تواف��ق طرفين 
قرارداد به هزينه هايي بستگي دارد كه هر طرف 
پيش بيني مي كند و براس��اس قرارداد )نوشته يا 
نانوشته، رس��مي يا غيررسمي( بايد براي تحقق 
كامل اهداف حقوقي متحمل شود. اين هزينه ها، 
عالوه بر قيمت يا ارزش��ي اس��ت كه براي تحقق 

شكلي مبادله بايد ردو بدل شود. 
بنابراي��ن هزينه ه��اي مبادل��ه در برگيرن��ده 
هزينه ه��اي كس��ب اطالعات درباره فروش��نده، 
خري��دار و كيفي��ت كاال يا خدمتي ك��ه مبادله 
مي شود، هزينه عقد قرارداد و نظارت بر عملكرد 
طرف ديگر و از همه مهم ت��ر هزينه هاي مربوط 
ب��ه تعريف حقوق مالكي��ت و تضمين اعمال اين 

حقوق است.
ب��راي نش��ان دادن هزين��ه مبادل��ه مي توان 
به مطالع��ه والس و نورث )۱۹86( اش��اره كرد. 
اي��ن دو صاح��ب نظر ب��ا س��نجش هزينه هاي 
مبادالتي ب��ازار اقتصاد اياالت متح��ده )از قبيل 
هزينه ه��اي بانكداري، بيمه، امور مالي، مبادالت 
عمده فروش��ي و خرده فروش��ي يا هزينه هاي كه 
ص��رف گرفتن وكيل، حس��ابدار و... مي ش��وند( 
دريافتن��د كه بيش از 45درص��د درآمد ملي به 
دادوستد اختصاص داشته كه اين رقم حدود صد 
سال قبل، تقريبا 25درصد بوده و حدود دوبرابر 

افزايش يافته است.
بنابراين حجم بس��يار و در حال گسترشي از 
منابع اقتصادي، صرف مبادالت مي شود. براساس 

مطالع��ات صورت گرفت��ه مولفه ه��اي مختلفي 
ازجمله نرخ تورم، ش��اخص بهره وري، آزادسازي 
اقتص��ادي، وضعي��ت جراي��م، فس��اد اقتصادي، 
متوس��ط نرخ ه��اي تجاري، ش��كاف ن��رخ بهره، 
هزين��ه حمل و نق��ل، هزينه ارتباط��ات )هزينه 
مكالم��ات داخل��ي و خارج��ي، هزين��ه خدمات 
پستي، هزينه استفاده از اينترنت و...( بر اقتصاد 

مبادله تاثيرگذار است. 
از س��وي ديگ��ر هزينه هاي مبادله اس��ت كه 
تعيي��ن مي كن��د يك مبادل��ه به چه ش��يوه يي 
سازماندهي شود. )درون بنگاه براساس سازوكاِر 
قيمت ه��ا، ي��ا به صورت ي��ك رابطه ق��راردادِي 

بلندمدت(.
بر اين اساس هزينه هاي مبادله، شيوه تامين 
مال��ي يك بن��گاه را تعيين مي كن��د يعني بنگاه 
براس��اس مالحظ��اِت هزينه، ش��يوه يي را براي 
تامي��ن مالي برمي گزيند ك��ه كمترين هزينه را 
براي بنگاه داش��ته باش��د. هر چه س��ازوكار هاي 
تامين مالي ناكار اتر باش��ند، بنگاه با هزينه هاي 
بيشتري مواجه مي شود و اگر برخي از شيوه هاي 
تامين مالي ناكارايي زيادي را بروز دهند، هزينه 
گزافي را ايجاد مي كنند و چه بس��ا، ممكن است 
س��بب ش��ود برخي از بنگاه ها، به دليل افزايش 
هزينه ها، شيوه ديگري را براي تامين مالي خود 

برگزينند. 
ازس��وي ديگر موض��وع ديگري ك��ه به ذهن 
متواتر مي ش��ود آن اس��ت كه صاحب��ان بنگاه، 
براي فروش محصول، فروش آن و كس��ب سود، 
بايد مبادالتي را س��ازماندهي كنند. يكي از اين 
مبادالت، تامي��ن مالي بنگاه اس��ت. بنگاه براي 
اينكه بتواند امور روزمره خود را س��ازمانده كند، 
دس��تمزد كارگران را بپردازد، م��واد اوليه تهيه 
كن��د، حق بيمه، هزينه آب، ب��رق، گاز و تلفن و 
هزينه سرمايه و اجاره كارگاه را پرداخت كند، به 

وجوه مالي نيازمند است.
از ي��ك س��و، يك��ي از دغدغه ه��اي اصل��ي 
توليدكنندگان، كه همواره ابراز مي دارند و آن را 
يكي از موانع مهم توسعه خود معرفي مي كنند، 
كمب��ود نقدينگ��ي و عدم دسترس��ي ب��ه وجوه 
مالي اس��ت و از س��وي ديگر، شاخص هاي كالن 
اقتصادي، نش��ان مي دهند كه حج��م نقدينگي 
جامعه بسيار زياد اس��ت و همين عامل، مسبب 
تورم هاي دو رقمي اس��ت. دليل اين ناسازگاري 
چيس��ت؟ چ��را بنگاه ه��ا از اي��ن حج��م باالي 
نقدينگ��ي بهره مند نيس��تند؟ چ��را مبالغي كه 
مي توان��د در اختيار توليد قرار بگيرد و به رش��د 

اقتصادي كمك كند، وارد بخش توليد نمي شود 
و باعث تورم و تهديد رشد اقتصادي مي شود؟ 

پاس��خ هر دو موضوع در هزينه مبادله نهفته 
اس��ت. باال بودن هزينه مبادله و نبودن شفافيت 
در ش��يوه هاي تامي��ن مالي و بعض��ا ناكارآمدي 
بازراها س��بب مي گردد كه دست توليدكنندگان 
از خ��وان نقدينگي كش��ور كوتاه و بعضا ش��يوه 
ديگري از تامين مالي را برگزينند و درنهايت به 
افزايش قيمت تمام ش��ده، عدم رقابت پذير بودن 

توليدات و تعطيلي بنگاه ها بينجامد. 
فوكوياما هزينه ه��اي مبادل��ه را هزينه هايي 
تعري��ف مي كن��د كه از س��وي اف��راد، گروه ها و 
سازمان هايي ايجاد مي شوند كه با يكديگر تعامل 
انس��اني دارند. اي��ن هزينه ها مي توانند ش��امل 
هزينه ه��اي زيرپا گذاش��تن راه حل مش��كالت، 
مذاكره و مديري��ت تضادها و ايجاد قراردادهايي 
براي كنترل رفتار سايرين باشد؛ در غياب توانايي 
به دست آوردن و گسترش سرمايه اجتماعي اين 

هزينه ها افزايش خواهند يافت. 

هزينهتوليدومبادله
اگ��ر بپذيريم كه هزينه ه��اي كل عبارتند از: 
مجم��وع هزينه هاي تبديل)تولي��د(و هزينه هاي 
مبادالت��ي؛ آنگاه هزينه هاي تولي��د آن بخش از 
هزينه هايي اس��ت كه در محص��ول نهايي به كار 
مي رون��د و قابل محاس��به و پيش بيني اس��ت و 
هزينه هاي مبادالت��ي آن بخش از هزينه هايي را 
شامل مي شود كه بر معامله بار مي شوند، غيرقابل 
محاسبه و غيرقابل پيش بيني اند و در حالت كلي 
در كاهش س��ود نهايي محصول تاثيرگذارند. به 
عبارت ديگر، تمام هزينه هايي كه نبايد باش��ند 
و در هزينه توليد به محاس��به درنمي آيند، ولي 
وج��ود دارند و بر قيمت تمام ش��ده محصول در 

بازار اثر مي گذارند را شامل مي شود.
از آنجا كه مفهوم هزينه مبادله بسيار فراگير، 
س��يال و متكثر اس��ت، در واقع هزين��ه مبادله 
ش��امل هزينه هايي اس��ت كه تحم��ل آنها براي 
توليد كاالها نياز نيست، اما هنگام مبادله كاالها 
بر افراد تحميل مي ش��ود. براي مثال هزينه هاي 
كس��ب اطالعات در مورد كاالي مورد مبادله يا 
در م��ورد قابليت اعتماد ف��رد مقابل، هزينه هاي 
مرب��وط به مذاك��ره يا عقد ق��رارداد، هزينه هاي 
ناش��ي از عدول طرف مبادله از ق��رارداد يا قول 
و قراره��ا، هزينه ه��اي پيگي��ري ب��راي احقاق 
حق��وق و نظاير اينها همگي ج��زو هزينه مبادله 
محس��وب مي ش��وند. هزينه هاي مبادالتي جزو 

پنهان هزينه هاي كل توليد هستند كه اغلب در 
هزينه هاي كل پيش بيني نمي شوند، ولي همين 
عام��ل به اندازه يي وزي��ن در امر تصميم گيري و 
عمل به اقدام در سرمايه گذاري و توليد از سوي 
كارآفرينان و كارفرمايان اس��ت كه گاه كارآفرين 
با ترس از متحمل ش��دن اي��ن هزينه ها، ترجيح 
مي دهد سرمايه خود را وارد توليد نكند، آن را به 
كشور يا اقتصاد يا حوزه ديگري انتقال دهد و از 
چرخ��ه توليد خارج كند كه در اين حالت، اغلب 
س��رمايه ها در بخش هاي غيرمولد و بيش��تر در 
بازار داللي و واس��طه گري و بازار سياه به جريان 

خواهد افتاد.
و  مولفه ه��ا  داراي  مبادل��ه  هزينه ه��اي 
شاخص هاي شفاف و روشني نيستند. به عبارت 
ديگ��ر، اينك��ه هزينه هاي مبادالتي ش��امل چه 
هزينه هايي مي شود( براي كارآفرينان يك جامعه 
در دوره زماني كه مبادله شروع مي شود تا زماني 
كه پايان مي يابد )، بس��تگي ب��ه وضعيت فضاي 
اقتصادي جامع��ه در دوره م��ورد نظر، وضعيت 
سياس��ي داخلي و خارجي در عرصه بين المللي 
و نوع نس��بتا تثبيت شده الگوي تصميم گيري و 
تاثير گذاري عمل كارگزاران قدرت سياس��ي يك 

جامعه دارد.
درست اس��ت كه گفته مي ش��ود كارآفرينان 

غ��زاالن تيزپ��اي اقتص��ادي هس��تند و منظور 
س��رمايه گذاري  در  را  آنه��ا  انعطاف پذي��ري 
مي رس��اند، ولي همين خصوصيت در وجود آنان 
باعث مي ش��ود با كمترين احس��اس خطري كه 
متوجه سرمايه هاي شان شود، از صحنه بگريزند. 
مبادل��ه،  هزينه ه��اي  ني��ز  ن��ورث  نظ��ر  از 
هزينه هاي مش��خص كردن و نيز تضمين اجراي 
قراردادهاس��ت كه اس��اس مبادالت را تش��كيل 
مي دهند و ش��امل تمام هزينه هايي مي شود كه 
براي برخورداري از منافع ناشي از مبادالت بايد 

تقبل كرد. 
نورث معتقد است هزينه مبادله صفر، هيچ گاه 
تحقق نمي يابد؛ زيرا شرط تحققش اين است كه 
بازيكنان، نه تنها بايد هدف هاي معيني داش��ته 
باش��ند، بلكه بايد از ش��يوه صحيح دستيابي به 
آن نيز مطلع باش��ند، امري كه در دنياي واقعي 
هي��چ گاه رخ نمي ده��د؛ زي��را برخ��الف فرض 
عقالنيت ابزاري، اف��راد برمبناي اطالعات ناقص 
و مدل ه��اي ذهني غيرمعم��ول عمل مي كنند و 
بازخ��ورد اطالعات نيز براي اصالح اين مدل هاي 

ذهني ناقص كافي نيست. 

عواملكاهشهزينهمبادله
يك راه براي كاهش هزينه مبادله در كش��ور، 
بهبود رابطه مبادله تجاري كش��ور اس��ت. بهبود 
رابطه مبادله تجاري ايران، سرمايه گذاري بخش 
غيرقابل مبادله را افزايش و سرمايه گذاري بخش 
قاب��ل مبادل��ه را كاه��ش مي ده��د و در نهايت 

مي تواند پاياني بر بيماري هلندي باشد.
الزم به ذكر اس��ت كه اگرچ��ه در اين رابطه 
تالش هايي صورت پذيرفته اس��ت اما به داليلي 
كه برخ��ي آنها به س��اختار قواني��ن و مقررات، 
فرآيندهاي ش��كل گيري كس��ب و كار، تحريم ها 
 و... ب��ر مي گ��ردد همچنان ن��اكام باق��ي مانده

است. 
راه ديگ��ر اس��تفاده از عواملي چون س��رمايه 
اجتماعي اس��ت كه س��بب كاهش هزينه مبادله 
مي گردد. سرمايه اجتماعي از عواملي است كه، با 
تضمين بسته هاي حقوق مالكيتي دادوستدشده 
در مبادالت، هزينه مبادله را كاهش و كارايي را 

افزايش مي دهد.
به عب��ارت ديگر، ه��ر چه دو ط��رف مبادله 
اعتم��اد بيش��تري به هم داش��ته باش��ند ميزان 
تعهدات رس��مي آن��ان در قرارداده��ا كه داراي 
هزينه مبادله است، پايين مي آيد و از پيچيدگي 
قراردادها كاس��ته مي ش��ود و اي��ن پيچيدگي ها 
جاي خ��ود را به تعهدات غيررس��مي مبتني بر 

سرمايه اجتماعي دوطرفه مي دهد. 
س��رمايه اجتماعي ب��ا افزايش اعتم��اد عام، 
مشاركت سازمان يافته و عقالني در فعاليت هاي 
اجتماعي، گس��ترش همي��اري و احترام عمومي 
به ترتيبات قانوني و قواعد رس��مي و غيررسمي 
ناظ��ر بر رفتاره��اي اجتماعي افزاي��ش مي يابد. 
طبيعي اس��ت كه هرچه ويژگي هاي يادشده در 
جامعه يي به طور گس��ترده تر وجود داشته باشد، 
رفتار طرفين مبادله پيش بيني پذيرتر اس��ت؛ به 
بي��ان ديگر، رفتارهاي واقعي يك طرف مبادله با 

انتظارات طرف ديگر از وي سازگارتر است.
از اي��ن رو، برنامه ريزي ه��اي افراد بيش��تر به 
واقعيت نزديك مي ش��ود، خط��اي پيش بيني ها 
كاهش مي ياب��د و هزينه هاي پيش بيني نش��ده 
در برنامه ه��ا، ناش��ي از رفتاره��اي خالف قانون 
يا خالف قاع��ده و انتظار طرف ه��اي مبادله، به 
حداقل مي رس��د و اين به معن��ي كاهش هزينه 
مبادل��ه اس��ت. در واق��ع مي توان رابط��ه هزينه 
مبادله و سرمايه اجتماعي را به صورت زير بيان 

نمود. 
در جامعه شناس��ي براي اندازه گيري سرمايه 
اجتماع��ي، عمدت��ا از س��ه ش��اخص اس��تفاده 
مي كنند. ش��اخص نخست، اعتماد است كه خود 
دو س��طح دارد. اعتماد ش��خصي و اعتماد عام يا 

تعميم يافته.
اعتماد شخصي آن است كه من به عضوي از 
خان��واده ام يا همكاري ي��ا هر كس ديگري كه او 
را مي شناسم و درگذشته با يكديگر پيوند يا گره 
اجتماعي برقرار كرده ايم، اعتماد كنم. اعتماد عام 
آن است به كساني كه آنها را نمي شناسم، اعتماد 
كنم. براي مثال اگر به پليس��ي كه نمي شناسيم، 
اعتم��اد كني��م يا ب��ه رانن��دگان تاكس��ي يا به 
هر عاب��ري كه ب��ا او مواجه مي ش��ويم يا به هر 
فروشنده يي كه از قبل او را نمي شناسيم اعتماد 
كنيم، در اين ص��ورت اعتماد عام وجود دارد. از 
نظر علم اقتصاد و جامعه شناسي آنچه مهم است، 
همين شاخص اعتماد عام است. اما شاخص دوم، 

مشاركت اجتماعي است.
مش��اركت بايد س��ه ويژگي داش��ته باشد، تا 
مشاركت اجتماعي محسوب شود. نخست اينكه 
عقالني باش��د؛ يعني احساسي نباشد. دوم اينكه 
مستمر باشد و س��وم اينكه سازمان يافته باشد. 
س��ومين ش��اخص مهم، همياري است. همياري 
يعني اينكه ش��ما بي رشوه و منت به كسي كه او 
را نمي شناسيد و از او توقع جبران نداريد، كمك 

يا خدمتي كنيد. 
جان س��خن آن است كه مس��ووالن محترم 
ضروري اس��ت درنظر داشته باشند كه با افزايش 
س��رمايه اجتماعي در خ��ود، بهب��ود چارچوب 
حاكميت��ي و بس��ط آن در اجتم��اع مي توانن��د 
گام هاي اساس��ي و پايداري را در جهت افزايش 
اعتماد عمومي )مثال غيراقتصادي آن را مي توان 
افزاي��ش اعتم��اد عموم��ي در كمك رس��اني به 
زلزله زدگان كرمانش��اه نام ب��رد(، كاهش هزينه 
مبادله، پايداري سرمايه ها در بخش توليد و عدم 
تحرك آن به بخش ه��اي غيرمولد و نهايتا رونق 
كس��ب و كار بردارند اما آنچه در اين ميان نبايد 
مورد غفلت و چشم پوش��ي قرار گيرد، مس��تمر 

بودن و سازمان يافته بودن اين فرآيند است. 

مجلسبرايافزايشحقوق
كارمنداناصالحيهميدهد

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي 
گفت كه براساس مذاكراتش با غالمرضا تاجگردون رييس 
كميسيون تلفيق بودجه ۹۷ قرار است اصالحيه يي از سوي 
مجلس براي ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت در س��ال 
۹۷ ارائه شود. محمدرضا پورابراهيمي در گفت وگو با ايسنا 
با بي��ان اينكه مصوبه هيات وزيران در مورد افزايش حقوق 
كاركنان دولت با مصوبه مجلس در بودجه متفاوت اس��ت، 
اظهار ك��رد: اگر دولت بخواهد به اي��ن روش عمل كند ما 
در بخ��ش الف تبصره ۱2 اصالحيه يي را ارائه خواهيم كرد. 
نگاه ما براساس روش پلكاني نزولي اين بوده كه حقوق هاي 
پايين در س��ال ۹۷ افزايش 2۰درصدي داش��ته باشند و بر 
همين اس��اس مذاكره يي با تاجگردون رييس كميس��يون 
تلفيق بودجه ۹۷ و رييس كميسيون برنامه و بودجه داشتم. 
وي افزود: نظر ما اين اس��ت كه اصالحيه يي در اين زمينه 
ارائ��ه كنيم تا دولت براس��اس همان چيزي كه منظور نظر 
قانونگذار بوده عمل كند و ش��اه بيت آن هم اين اس��ت كه 
پايين ترين حقوق هاي دولتي با نرخ 2۰درصد افزايش يابد 
و اي��ن افزايش حقوق به صورت پلكاني و به تدريج كاهش 
پيدا مي كند تا به مقامات برس��د كه ميزان افزايش حقوق 
آنها صفر در نظر گرفته ش��ده اس��ت. پورابراهيمي با اشاره 
به مصوب��ه هيات وزيران ك��ه افزايش حق��وق را بين 6 تا 
۱2درصد پيش بيني كرده همچنين اظهارات انصاري، معاون 
رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كه سقف 
افزاي��ش را ۱6درصد عنوان ك��رده، گفت: مجلس حتما در 
اين زمينه ورود خواهد كرد. به هر حال مشروح مذاكرات ما 
در كميسيون تلفيق و نگاه مجلس در كمك به حقوق هاي 
پايين در جريان بررسي بودجه روشن است و چيزي كه از 
سوي دولت اعالم ش��ده منظور نظر قانونگذار نبوده است. 
نماينده كرمان در مجلس با اش��اره ب��ه مصوبه مجلس در 
بودجه ۹۷ كه در آن مقامات ش��امل مديران عامل، اعضاي 
هيات مديره، روس��ا، استانداران، نمايندگان، وزرا، شهرداران 
مراكز اس��تان ها، اعضاي شوراي شهر، روساي دستگاه هاي 
اجرايي و هم ت��رازان آنها افزايش حقوق نخواهند داش��ت، 
گفت: نگاه ما اين بوده كه حقوق هاي پايين دولتي افزايش 
2۰درصدي داشته باشند و به تدريج اين افزايش كمتر شود 
تا به مقامات برس��د كه افزايش حقوق ندارند. پورابراهيمي 
ب��ا بيان اينكه در بودجه س��ال ۹۷، ۳5۰۰تا 4۰۰۰ميليارد 
تومان براي افزايش حقوق ها در نظر گرفته شده، خاطرنشان 
كرد: نحوه توزيع افزايش حقوق موضوعي اس��ت كه دولت 
باي��د خودش آن را مديريت كند ام��ا عددي كه در بودجه 
پيش بيني ش��ده در واقع ميزاني اس��ت كه به دولت اجازه 
داده شده افزايش حقوق را از اين محل تامين كند و شامل 
پرداخت هاي فصل يك، حقوق و ساير مزايا مي شود. رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس يادآور ش��د: متاسفانه دولت 
تفسير ديگري از متن قانون كرده و گفته چون در قانون »تا 
2۰درصد« ذكر شده پس مي توان افزايش حقوق ۱6درصد 
را اعمال كرد، اين امر از نظر منطق محاسباتي درست است 
ول��ي از محتواي مذاكرات چنين چيزي بر نمي آيد. ش��ايد 
برداش��ت دولت مغايرت قانوني با مصوبه مجلس نداش��ته 
باشد اما به شكل محتوايي منطبق بر آن نيست. وي اضافه 
كرد: منظور قانونگذار اين بوده كه حقوق هاي كم تا س��قف 
2۰درص��د افزايش يابند مثال معلمين آم��وزش و پرورش 
نسبت به خيلي از دستگاه ها دريافتي پاييني دارند و انتظار 
ما اين بود كه سقف 2۰درصد براي افزايش حقوق آنها لحاظ 
شود البته بين معلمين هم قدري تفاوت حقوق وجود دارد. 

مالياتبرمصرف
ازدستوركارمجلسحذفشد

عضو كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي در 
خصوص وضعيت بررس��ي اليحه ماليات ب��ر ارزش افزوده و 
اينكه گفته شد، قرار اس��ت ماليات بر مصرف جايگزين آن 
ش��ود، اظهار كرد: موضوع جايگزيني مالي��ات بر مصرف با 
ارزش افزوده كه يكي از نمايندگان دنبال مي كرد حذف شد 
و در دستور كار نيست زيرا قانون جداگانه مي خواهد. محمود 
ش��كري در گفت وگو با فارس با بيان اينكه دريافت ماليات 
ارزش افزوده بايد از حالت سنتي خارج شود، گفت: تغييرات 
اساس��ي در اليحه پيش بيني شده تا از مميز محوري خارج 
و سيس��تم محور ش��ود و مودي بتواند به صورت سيستمي 
اظهارنامه را ارائه و ماليات را پرداخت كند، اظهارنامه بدهد و 
ديگر امور به صورت غيرحضوري باشد. وي با اشاره به اينكه 
بيش��ترين نارضايت در بحث اس��ترداد ماليات ارزش افزوده 
اس��ت، عنوان كرد: به طور مثال توليدكنن��ده مابه التفاوت 
مالياتي را كه بابت نهاده ها پرداخت مي كند در حلقه بعدي 
كسر كرده و مي فروشد و اين زنجيره ادامه مي يابد تا ماليات 
به س��ازمان برود. گاهي اوقات ماليات پرداختي توليد بيش 
از ماليات دريافتي مي ش��ود كه در استرداد مشكل دارند به 
خصوص صادركنندگان كه با زمان طوالني روبه رو هستند. 
وي يك��ي از مش��كالت موجود ماليات ارزش اف��زوده را كه 
توليدكنندگان را با مش��كل مواجه كرده است، دستي بودن 
فرآينده��ا دانس��ت و افزود: حلقه هاي بعد از توليد ش��فاف 
نيس��ت به همين دليل با كامل ش��دن زنجيره فش��ارهاي 
توليد را خواهيم برداشت. شكري به ويژگي هاي ديگر اليحه 
مالي��ات بر ارزش افزوده پرداخت و گفت: در اليحه پرداخت 
ماليات و استرداد سيستمي دنبال خواهد شد. وي در پاسخ 
به اين سوال كه هم اكنون موديان مباحثي مانند اظهارنامه 
و پرداخ��ت ماليات الكترونيكي انج��ام مي دهند، بيان كرد: 
رس��يدگي و فرايندها شامل حسابرس��ي، تشخيص و موارد 
ديگر همچنان دس��تي اس��ت. اين فرآيندها مفس��ده هاي 
احتمالي دارد زيرا ارتباط فيزيكي ميان مميز مالياتي و مودي 
برقرار اس��ت. عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به 
اين سوال كه ۱۰سال اس��ت طرح جامع مالياتي و استقرار 
نرم افزار يكپارچه در جريان اس��ت؛ چه تضميني وجود دارد 
كه ماليات ارزش افزوده سرنوش��ت مش��ابه پيدا نكند، بيان 
داشت: براي ارزش افزوده صندوق مكانيزه فروش پيش بيني 
شده كه براي نوبت رسيدگي هيات رييسه مجلس قرار دارد. 
از الزامات اجراي اين ماليات، صندوق مكانيزه فروش اس��ت 
ك��ه اطالعات آنها به يكديگر متصل مي ش��ود. اين نماينده 
مجلس ادام��ه داد: اكنون 5۰۰ تا 6۰۰ پرونده ارزش افزوده 
سيس��تمي است و كامل نيس��ت. وضعيت موجود ما از نظر 
سيستمي شدن امكان پذير است و ضمانت اجرايي براي آن 
خواهيم داشت. عضو كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي در پاسخ به اين سوال كه وزير صنعت مطرح كرده 
كه ماليات مصرف از حلقه آخر جايگزين ماليات ارزش افزوده 
شود، تصريح كرد: در جلسه يي كه در كميسيون توليد ملي 
مجلس داشتيم وزير صنعت براي اينكه نظر بخش خصوصي 
كه در جلس��ه حضور داشتند را جلب كند و از آنها حمايت 
كرده باش��د، گفت مجلس اليحه ماليات بر ارزش افزوده را 
مسكوت بگذارد. وي افزود: وزير صنعت مي خواست خود را 
نج��ات بدهد و خود را حامي توليد و بخش خصوصي جلوه 
دهد به همين دليل اين نظر را داد درحالي كه اين ماليات به 

نفع توليدكننده است. 

اخبار كالن

يك راه براي كاهش هزينه مبادله 
در كشور، بهبود رابطه مبادله 

تجاري كشور است. بهبود رابطه 
مبادله تجاري ايران، سرمايه گذاري 

بخش غيرقابل مبادله را افزايش و 
سرمايه گذاري بخش قابل مبادله را 

كاهش مي دهد و در نهايت مي تواند 
پاياني بر بيماري هلندي باشد. الزم 

به ذكر است كه اگرچه در اين 
رابطه تالش هايي صورت پذيرفته 

است اما به داليلي كه برخي آنها به 
ساختار قوانين و مقررات، فرآيندهاي 

شكل گيري كسب و كار، تحريم ها 
و... بر مي گردد همچنان ناكام 

باقي مانده است. راه ديگر استفاده 
از عواملي چون سرمايه اجتماعي 

است كه سبب كاهش هزينه مبادله 
مي گردد


هزينه هاي مبادالتي جزو پنهان 

هزينه هاي كل توليد هستند كه اغلب 
در هزينه هاي كل پيش بيني نمي شوند، 

ولي همين عامل به اندازه اي وزين 
در امر تصميم گيري و عمل به اقدام 

در سرمايه گذاري و توليد از سوي 
كارآفرينان و كارفرمايان است كه گاه 
كارآفرين با ترس از متحمل شدن اين 
هزينه ها، ترجيح مي دهد سرمايه خود 
را وارد توليد نكند، آن را به كشور يا 
اقتصاد يا حوزه ديگري انتقال دهد و 
از چرخه توليد خارج كند كه در اين 
حالت، اغلب سرمايه ها در بخش هاي 

غيرمولد و بيشتر در بازار داللي و 
واسطه گري و بازار سياه به جريان 

خواهد افتاد. هزينه هاي مبادله داراي 
مولفه ها و شاخص هاي شفاف و روشني 

نيستند



س��رمايه اجتماعي از عواملي اس��ت كه با تضمين بس��ته هاي حقوق مالكيتي دادوستدشده در 
مبادالت، هزينه مبادله را كاهش و كارايي را افزايش مي دهد. به عبارت ديگر، هر چه دو طرف 
مبادله اعتماد بيشتري به هم داشته باشند ميزان تعهدات رسمي آنان در قراردادها كه داراي هزينه 
مبادله است، پايين مي آيد و از پيچيدگي قراردادها كاسته مي شود و اين پيچيدگي ها جاي خود 

را به تعهدات غيررسمي مبتني بر سرمايه اجتماعي دوطرفه مي دهد

تعاريفانواعهزينهمبادله

هزينههايپيشاز
وقوع

هزينهجستوجو
كليههزينههاييكهدرجهتجمعآورياطالعاتبازارصرفميشوندواطالعات

كليههزينههاييكهدرجهترسيدنبهنقاطمشتركدرخصوصعواملغيرقيمتيوقيمتيبهطورهزينهمذاكره
آشكارونهانصرفميشودوهزينههايمذاكرهيكمبادلهراتشكيلميدهند

هزينههايپساز
وقوع

هزينهتضمينقرارداد
وامضاء

كليههزينههاييكهطرفينمبادلهبرايمحافظتخوددربرابررفتارهايفرصتطلبانهطرفمقابل
صرفميكندوهزينههايتضميناجراناميدهميشوند
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كاال10 بورس
 نگاه�ي بر پرتفوي س�رمايه گذاري ن�ور كوثر 
ايرانيان: ش��ركت س��رمايه گذاري نور كوث��ر ايرانيان 
)صندوق بازنشستگي كاركنان بانك ها( صورت وضعيت 
پورتف��وي يك ماه��ه منتهي ب��ه 31 فروردين ماه 97 
را حسابرس��ي نش��ده و با سرمايه معادل س��ه هزار و 
500ميليارد ريال منتش��ر كرد. عالوه بر اين، شركت با 
انتش��ار عملكرد يك ماهه خود اعالم كرد در دوره يك 
ماهه ياد شده تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با 
بهاي تمام شده معادل 7 ميليارد و 266 ميليون ريال و 
مبلغ معادل 9 ميليارد و 331 ميليون ريال واگذار كرد 
و از اين بابت معادل دو ميليارد و 65 ميليون ريال سود 
كس��ب كرد. همچنين، اين شركت دوره يك ماهه ياد 
ش��ده سهام چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام شده 
معادل سه ميليارد و 853 ميليون ريال خريداري كرد. 
افزون بر اين، »وس��كاب« در ابتداي دوره يك ماهه ياد 
ش��ده تعدادي از سهام چند ش��ركت بورسي را با بهاي 
تمام شده معادل سه هزار و 996 ميليارد و 515 ميليون 
ريال و ارزش ب��ازار معادل چهار هزار و 199 ميليارد و 
955 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. عالوه بر 
اين، بهاي تمام شده سهام بورسي اين شركت طي دوره 
يك ماهه معادل سه ميليارد و 413 ميليون ريال كاهش 
يافت و در پايان دوره به مبلغ سه هزار و 993 ميليارد و 
102 ميليون ريال رس��يد. بر اين اساس، ارزش بازار آن 
نيز معادل 64 ميليارد و 976 ميليون ريال كاهش يافت 
و در پايان دوره معادل چهار هزار و 134 ميليارد و 979 

ميليون ريال محاسبه شد. 
 انتشار عملكرد گروه پتروشيمي سرمايه گذاري 
ايراني�ان: گروه پتروش��يمي س��رمايه گذاري ايرانيان 
ص��ورت وضعيت پورتف��وي يك ماهه منته��ي به 31 
فروردين ماه 97 را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 
20 هزار ميليارد ريال منتشر كرد. عالوه بر اين، شركت 
با انتشار عملكرد يك ماهه خود اعالم كرد در دوره يك 
ماهه ياد شده تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با 
بهاي تمام شده معادل 43 ميليارد و 907 ميليون ريال 
و مبلغ معادل 124 ميليارد و 104 ميليون ريال واگذار 
ك��رد و از اين بابت مع��ادل 80 ميليارد و 197 ميليون 
ريال سود كس��ب كرد. افزون بر اين، شركت دوره يك 
ماهه ياد شده س��هام هيچ شركت بورسي را خريداري 
نكرد. بر اس��اس اين گزارش، »پترول« در ابتداي دوره 
يك ماهه ياد شده تعدادي از سهام چند شركت بورسي 
را با بهاي تمام شده معادل چهار هزار و 661 ميليارد و 
155 ميليون ري��ال و ارزش بازار معادل 8 هزار و 860 
ميليارد و 505 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. 
افزون بر اين، بهاي تمام شده سهام بورسي اين شركت 
ط��ي دوره يك ماهه معادل 43 ميليارد و 907 ميليون 
ريال كاه��ش يافت و در پايان دوره به مبلغ چهار هزار 
و 617 ميليارد و 248 ميليون ريال رس��يد. همچنين 
ارزش ب��ازار آن نيز معادل 272 ميليارد و 706 ميليون 
ريال كاهش يافت و در پايان دوره معادل 8 هزار و 587 

ميليارد و 799 ميليون ريال محاسبه شد. 
 نگاهي ب�ر عملكرد »وبوعلي«: س��رمايه گذاري 
بوعلي صورت وضعيت پورتف��وي يك ماهه منتهي به 
31فروردين ماه 97 را حسابرس��ي نش��ده و با سرمايه 
مع��ادل يك هزار و 600 ميليارد ريال منتش��ر كرد. بر 
اين اس��اس، شركت با انتش��ار عملكرد يك ماهه خود 
اعالم كرد در دوره يك ماهه ياد ش��ده تعدادي از سهام 
چند ش��ركت بورس��ي را با بهاي تمام ش��ده معادل 8 
ميليارد و 525 ميليون ريال و مبلغ معادل 10 ميليارد 
و 280ميليون ريال واگذار كرد و از اين بابت معادل يك 
ميليارد و 755 ميليون ريال سود كسب كرد. همچنين، 
اين شركت دوره يك ماهه ياد شده سهام چند شركت 
بورس��ي را ب��ا بهاي تمام ش��ده مع��ادل 21ميليارد و 
151ميليون ريال خريداري كرد. بر اساس اين گزارش، 
»وبوعلي« در ابتداي دوره يك ماهه ياد شده تعدادي از 
س��هام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده معادل 
يك هزار و 954 ميليارد و 76 ميليون ريال و ارزش بازار 
مع��ادل يك هزار و 598 ميلي��ارد و 925 ميليون ريال 
در س��بد سهام خود داشت. همچنين، بهاي تمام شده 
س��هام بورسي اين ش��ركت طي دوره يك ماهه معادل 
12ميليارد و 626 ميليون ريال افزايش يافت و در پايان 
دوره ب��ه مبلغ يك هزار و 966 ميليارد و 702 ميليون 
ريال رس��يد. ع��الوه بر اين، ارزش ب��ازار آن نيز معادل 
26ميليارد و 137 ميليون ريال افزايش يافت و در پايان 
دوره معادل يك هزار و 625 ميليارد و 62 ميليون ريال 

محاسبه شد. 
 انتشار عملكرد يكساله »حتوكا«: شركت حمل 
و نق��ل توكا اطالعات و صورت ه��اي مالي مياندوره يي 
12ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسي نشده 
و با سرمايه ثبت شده معادل 330 ميليارد ريال منتشر 
كرد. بر اين اس��اس، شركت با انتشار عملكرد 12ماهه 
سال مالي 96 خود اعالم كرد در دوره 12 ماهه ياد شده 
مبلغ 24 ميليارد و 908 ميليون ريال سود سود خالص 
كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ 48 ريال سود به ازاي 
هر سهم اختصاص داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
مالي قبل معادل 48 درصد كاهش داشت. افزون بر اين، 
»حتوكا« در دوره 12 ماهه مشابه سال مالي قبل مبلغ 
144 ريال س��ود به ازاي هر س��هم اختصاص داده بود. 
همچنين، با افزوده ش��دن سود خالص به زيان انباشته 
ابتداي سال در نهايت مبلغ 26 ميليارد و 386ميليون 
ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت 

منظور شد. 
 رش�د ارزش بازار س�رمايه گذاري گروه توسعه 
مل�ي: ش��ركت س��رمايه گذاري گ��روه توس��عه ملي 
)سرمايه گذاري بانك ملي ايران( صورت وضعيت پرتفوي 
يك ماهه منتهي به 29 اسفندماه 96 را حسابرسي نشده 
و با سرمايه معادل 16 هزار و 250ميليارد ريال منتشر 
كرد. بر اين اس��اس، ش��ركت در ابتداي دوره يك ماهه 
منتهي به 29 اسفندماه 96 تعدادي از سهام چند شركت 
بورس��ي را با بهاي تمام ش��ده مع��ادل 22 هزار و 800 
ميلي��ارد و 362 ميليون ري��ال و ارزش بازار معادل 36 
هزار و 299 ميليارد و 561 ميليون ريال در سبد سهام 
خود داشت. همچنين، بهاي تمام شده سهام بورسي اين 
شركت در دوره ياد شده با افزايش معادل 428 ميليارد 
و 649 ميليون ري��ال در پايان دوره به مبلغ 23 هزار و 
229ميليارد و 11 ميليون ريال رسيد در حالي كه ارزش 
ب��ازار آن ني��ز با افزايش برابر با دو ه��زار و 232ميليارد 
و 561ميلي��ون ريال در پايان دوره مع��ادل 38 هزار و 
532 ميليارد و 122 ميليون ريال محاس��به شد. افزون 
بر اين، »وبانك« در يك ماهه گذش��ته تعدادي از سهام 
چند ش��ركت بورس��ي را با بهاي تمام شده معادل يك 
ه��زار و 326 ميلي��ارد و 518 ميليون ريال و مبلغ يك 
هزار و 363ميليارد و 586 ميلي��ون ريال واگذار كرد و 
از اين بابت معادل 37 ميليارد و 68 ميليون ريال س��ود 
شناسايي كرد و طي همين دوره تعدادي از سهام چند 
شركت بورسي را با بهاي تمام شده معادل 667ميليارد 

و 863ميليون ريال خريداري كرد.

رويخطشركتها

بررسي معامالت روز گذشته تاالر نقره اي نشان مي دهد

دادوستدنزديكبه5تنزعفراندربورسكاال
گروه بورس  

تاالر محص�والت كش�اورزي ب�ورس كاالي 
ايران، روز يك ش�نبه 9 ارديبهش�ت ماه، شاهد 
دادوستد 4تن و 850 كيلوگرم زعفران رشته يي 
بود. بر اين اساس، طي اين روز و در تاالر مذكور 
7 هزار و 400تن گندم، 50 تن شكر نيز به فروش 
رسيد. اين در حالي اس�ت كه، تاالر محصوالت 
صنعت�ي و معدني ه�م در اي�ن روز معامله 180 
ت�ن مس مفتول، 3 هزار ت�ن مس كاتد، 500 تن 
مس كم عيار، 140 تن س�ولفور موليبدن، 12 تن 
كنسانتره فلزات گرانبها، 330 تن سبد ميلگرد 
مخلوط، يك هزار تن سيمان تيپ يك و 2 هزار 
تن شمش هزار پوندي آلومينيوم را تجربه كرد. 
عالوه بر اين، يك هزار و 778 تن مواد پليمري، 
7 هزار و 904 تن قي�ر، 820 تن گوگرد گرانوله، 
16 ه�زار ت�ن ل�وب كات، 22 ه�زار و 635 تن 
وكي�وم باتوم و 440 تن مواد ش�يميايي در تاالر 
فرآورده هاي نفتي و پتروش�يمي معامله ش�د. 
همچنين تاالر صادراتي ب�ورس كاالي ايران در 

اين روز معامله 7هزار تن قير را تجربه كرد. 
  

 نقش ابزارهاي مالي در حمايت از كاالي ايراني
در س��ويي ديگر، حس��ن اميري مع��اون نظارت 
بر بورس ها و ناش��ران س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
عنوان كرد: توسعه كسب و كار مولد در هر اقتصادي 
نيازمند برقراري ارتباط مس��تقيم بين توليدكننده و 
مصرف كننده است و بي شك يكي از محل هاي اصلي 
ايجاد اين ارتباط، بورس هاي كااليي اس��ت كه نقش 
اين بورس در س��ال حمايت از كاالي ايراني پررنگ تر 
از گذش��ته خواهد بود. اين كارش��ناس بازار سرمايه 
پيرامون با بيان مطلب فوق و اشاره به نقش بورس كاال 
در حمايت از كاالي ايراني عنوان كرد: با توجه به روند 

توس��عه يي كه بورس كاال در زمينه عرضه و معامالت 
محصوالت صنعتي و پتروشيمي و طي سال گذشته 
مخصوصا در حوزه محصوالت كشاورزي داشته است، 
مي تواند به تحقق شعار امسال براي حمايت از كاالي 

ايراني كمك موثري كند.
به گزارش ايس��نا، حس��ن اميري افزود: تاكنون 
ب��ورس كاال نقش ويژه و اساس��ي در رش��د توليد 

محصوالت ايراني داش��ته و از اين به بعد نيز خواهد 
داش��ت؛ به خصوص در ح��وزه تامين مالي از جمله 
اوراق سلف موازي اس��تاندارد و روش ها و ابزارهاي 
جديدي كه براي صنايع مختلف قابل تعريف است، 
مي تواند ايفاي نقش كند. وي اظهار داش��ت: چراكه 
در شرايط فعلي اقتصاد كشور مشكل اكثر شركت ها 
بح��ث تامين مالي اس��ت و از اين منظر بورس كاال 

مي تواند كمك ويژه يي در رفع نياز مالي ش��ركت ها 
به عهده داشته باشد و سال جاري نيز همانند چند 
س��ال گذش��ته عملكرد موفقي از خ��ود به نمايش 

بگذارد. 
امي��ري در رابطه با ارائه ابزاره��اي مالي نوين و 
نقش آفرين��ي بورس كاال در توس��عه بازار س��رمايه 
تاكي��د ك��رد: آنچه از ب��ورس كاال انتظ��ار مي رود، 

توس��عه بازار اوراق به��ادار مبتني بر كاالها اس��ت 
كه اين امر هم اكنون س��رلوحه اقدامات بورس كاال 
است. وي با بيان اينكه توسعه معامالت اوراق بهادار 
مبتني ب��ر كاال امكان پوش��ش دغدغه هاي زيادي 
از توليدكنن��دگان و مصرف كنندگان را داراس��ت، 
افزود: هم در بحث اوراق س��لف موازي اس��تاندارد 
قابليت توسعه بيشتري وجود دارد و هم بورس كاال 
مي تواند ابزاره��اي مالي جديدي را معرفي كند كه 
در اين رابطه طراح��ي قراردادهاي بلندمدت نقش 
ويژه ي��ي در توس��عه ابزاره��اي مالي نوي��ن خواهد 
داشت. معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار افزود: در همين راس��تا، طي 
س��ال گذش��ته مصوبات مرب��وط به دس��تورالعمل 
معامالت كش��ف پريميوم صادر شد و اميدواريم در 
س��ال جاري استفاده از اين ابزار به صورت گسترده 
عمليات��ي ش��ود؛ چراكه مي ت��وان در اي��ن زمينه 

ابزارسازي متنوعي را در بورس به اجرا در آورد. 
اميري تاكيد كرد: ب��ا توجه به تنوع محصوالتي 
كه در بورس كاال وجود دارد، بايد ابزارهاي مختص 
به هر صنعت را متناس��ب با ويژگي هاي آن صنعت 
طراحي كرد تا بتوان بهتر پاسخگوي نياز فعاالن آن 
ح��وزه بود كه در اين زمينه ارائه ابزارهاي متنوع تر، 
نق��ش آفريني بورس كاال ني��ز در حمايت از صنايع 
بيشتر مي ش��ود. اميري در خصوص عملكرد بورس 
كاال و رش��د حج��م و ارزش معامالت اين بازار طي 
سال 96 همزمان با ثبت ركوردهاي تاريخي در بازه 
10 س��اله فعاليت اين بازار، اظهار كرد: خوشبختانه 
ب��ورس كاال به نس��بت س��ه بورس ديگ��ر عملكرد 
موفق ت��ري را از خ��ود به نمايش گذاش��ت كه اين 
عملك��رد مثب��ت هم در بحث رش��د حجم و ارزش 
معام��الت و ه��م در بحث مديريت س��ود و زيان و 
تحقق كامل بودجه برآوردي شركت مشاهده شد. 

خرماي مضافتي بم ديروز در تاالر كش��اورزي 
ب��ورس كاالي اي��ران روي مي��ز ف��روش رفت. به 
گ��زارش كاال خبر، مديرعامل ش��ركت كارگزاري 
توس��عه كش��اورزي ضمن اعالم اين خب��ر اظهار 
كرد: با توجه به نزديك ش��دن ماه مبارك رمضان، 
8500 تن خرماي مضافتي بم در قالب طرح خريد 
توافقي از سوي سازمان تعاوني روستايي شهرستان 
بم در بورس كاال عرضه ش��د ك��ه ديروز يك هزار 
ت��ن آن روي تابل��و رفت. مژده موالي��ي افزود: در 
اين عرضه كه در راس��تاي حمايت از كش��اورزان 
و تقويت بخش كش��اورزي در ح��وزه توليد خرما 
صورت گرفت، هر كارتن ش��امل 12 بس��ته 800 
گرمي خرماي مضافتي بم درجه 2 اس��ت و قيمت 
پايه آن به ازاي هر كيلو 6500 تومان اعالم ش��ده 
اس��ت. وي در خصوص تداوم عرضه اين نوع خرما 
در ب��ورس كاال اظهار كرد: در صورت اس��تقبال از 
اين عرضه، با همكاري س��ازمان تعاوني روستايي 
شهرس��تان بم عرضه هاي ديگري ني��ز در بورس 
انجام خواهد ش��د. وي به امكان پذيرش و عرضه 
س��اير انواع خرما در بورس كاال نيز اش��اره كرد و 
گفت: در اس��تان هاي مختلف كشور انواع متفاوتي 
از خرما توليد مي شود و عرضه آنها در بورس كاال 

بس��تگي به اين امر دارد كه كدام نوع خرما توليد 
غالب تري داش��ته باش��د. به عنوان مثال در حال 
حاضر خرماي كبكاب بوشهر، زاهدي استان فارس 
و استعمران استان خوزستان باالترين حجم توليد 
را دارا هس��تند كه مي توانند پس از عرضه خرماي 
مضافتي بم و در صورت وجود طرح جديدي براي 
خريد توافقي از نخلداران اقدام به فروش در بورس 

كاال كرد. 
مواليي در خص��وص مزاياي عرض��ه خرما در 
بورس كاال گف��ت: مهم ترين مزي��ت عرضه خرما 
حذف واس��طه ها اس��ت. ضمن اينكه از گذش��ته 
تاكنون كش��اورزان و نخلداران به سازمان تعاوني 
روستايي اطمينان بيشتري دارند. به طوري كه اگر 
قرار باش��د وزارتخانه بودجه يي را به خريد توافقي 
محصول اختصاص دهد تا خرماي برداش��ت شده 
در س��ردخانه ها نمانده و نيازي به پرداخت هزينه 
اج��اره س��ردخانه نباش��د، عرضه در ب��ورس كاال 
مي تواند به نخلدار اطمينان خاطر بيش��تري براي 
فروش محصول ارائه كند. اين كارگزار عرضه كننده 
خرم��ا در بورس اظهار ك��رد: همچنين با توجه به 
درجه بندي خرما براس��اس اس��تانداردهاي مورد 
قب��ول ب��ورس كاال، عرضه در اين ب��ازار مي تواند 

باعث فرهنگ سازي در بين كشاورزان و نخلداران 
جهت ارتقاي كيفيت محصول ش��ود. چراكه لزوم 
رعايت اين استانداردها مي تواند در نحوه برداشت 
محص��ول اثرگذار ب��وده و باع��ث افزايش كيفيت 
خرماي برداش��ت شده ش��ود. به گفته وي، با اين 
روش نخلداران مي توانند به راحتي پول خود را در 

كمترين زمان ممكن دريافت كنند. 
مواليي از برگزاري جلس��ات آموزش��ي متعدد 
ب��راي كش��اورزان و نخل��داران جهت آش��نايي با 
مكانيس��م معامالت��ي ب��ورس كاال طي دو س��ال 
گذش��ته س��خن گفت و در خاتمه اظه��ار كرد: با 
افزايش تعداد دوره هاي آموزشي و توسعه اقدامات 
مرب��وط به حوزه فرهنگ س��ازي مي توانيم س��اير 
انواع خرم��ا و محصوالت كش��اورزي را در بورس 
كاال پذي��رش و عرض��ه كنيم ك��ه در اين صورت، 
اين اقدامات به توس��عه رينگ كش��اورزي بورس 
منتهي خواهد ش��د. اين گ��زارش مي افزايد، خرما 
محصولي گرمس��يري است كه توليد آن در كشور 
ما به بيش از 1.5 ميليون تن در س��ال مي رس��د. 
به طوريكه ايران با اين ميزان توليد س��هم بزرگي 
از تولي��د 7.5 ميليون تني خرم��ا در جهان را به 
خ��ود اختص��اص داده اس��ت. با وج��ود اين عدم 
دسترسي به بازارهاي صادراتي از يك سو، فروش 
اين محصول را با مش��كل مواجه كرده اس��ت و از 
س��وي ديگر دالالن و واس��طه ها نبض بازار را در 

دس��ت دارن��د. به طوريك��ه آنها در ابت��داي فصل 
برداش��ت اين محص��ول را از نخل��داران با حداقل 
قيم��ت خري��داري مي كنند و پ��س از دپو كردن 
آن در زماني كه بازار تش��نه اس��ت به هر قيمتي 
كه مي خواهند مي فروش��ند و اين سودجويي ها به 
حدي رس��يده كه قيمت خريد خرما از نخلداران 
حتي پاس��خگوي دخل و خرج شان هم نمي شود. 
ح��ال آنكه با كمك عرض��ه خرما در بورس ضمن 

حذف واس��طه ها، مي توان كشف قيمتي شفاف را 
ب��راي اين محصول كش��اورزي رق��م زده و امكان 
صادرات آن را با كيفيت باال فراهم آورد. همين امر 
بر لزوم ساماندهي هر چه بيشتر اين بازار از طريق 
نظامي متشكل و س��اختاريافته و البته قانون مند 
همچون بورس كاال تاكيد بيش��تري دارد تا از اين 
پس سود اصلي توليد اين محصول كشاورزي عايد 

نخلداران كشور شود. 

عرضهخرمايمضافتيبمدرتاالرنقرهاي

مدير توس��عه بازرگاني سازمان جهاد كشاورزي 
خوزستان از آمادگي كامل بورس كاال براي عرضه 
گندم اين استان در قالب سياست قيمت تضميني 
خب��ر داد. به گ��زارش كاال خبر، مس��عود احمدي 
مدير توس��عه بازرگاني س��ازمان جهاد كشاورزي 
اس��تان خوزس��تان از آمادگي كامل ب��راي عرضه 
گندم اين استان در قالب سياست قيمت تضميني 
خب��ر داد و گفت: مزاياي اجراي سياس��ت قيمت 
تضميني به ج��اي قانون قديمي خريد تضميني بر 
هيچ كس پوشيده نيست. همه مي دانيم كه اجراي 
اي��ن طرح عالوه بر اينكه بار مالي تحميل ش��ده به 
دولت را كاهش مي دهد و كش��اورزان نيز سريع تر 
به پول خود مي رس��ند. وي اف��زود: در ميان مدت 
باع��ث افزايش كيفي��ت محصوالت توليدش��ده و 
غربال محص��ول باكيفي��ت از بي كيفي��ت خواهد 
ش��د؛ چرا كه در قانون جديد اين خريداران واقعي 
خواهند بود كه مستقيم از كشاورز خريد مي كنند 
و بابت محصول پول مي دهند، پس س��طح كيفيت 
از اهميت باالتري برخوردار خواهد ش��د. از س��وي 
ديگ��ر آم��ار دقيقي از حج��م معام��الت خواهيم 
داشت و مي توانيم براي توليد و مصرف محصوالت 
برنامه ري��زي دقيق تري داش��ته باش��يم. احمدي 
درباره اينكه خوزس��تان بزرگ تري��ن توليدكننده 
گندم كش��ور است. آيا براي اجراي سياست قيمت 

تضمين��ي به ج��اي خريد تضمين��ي آمادگي الزم 
در اس��تان وج��ود دارد؟ گف��ت: مهم ترين موضوع 
در راس��تاي عرضه گندم در قالب سياست قيمت 
تضميني، نظ��ام انبارداري اس��ت. توليد گندم در 
خوزس��تان بيش از 1.8 ميليون تن در سال است 
كه بخشي از آن توسط كشاورزان مصرف مي شود؛ 
بطور مثال، در س��ال گذشته )1395( 1.4ميليون 
تن گندم از س��وي دولت خريداري ش��د. با توجه 
به اين حجم از توليد بايد توجه داش��ته باشيم كه 
براي اجراي بي نقص اين طرح بايد انبارها را تجهيز 
و استانداردس��ازي كنيم كه البت��ه در حال حاضر 
بس��ياري از انبارهاي اس��تانداردهاي بورس كاال را 

دارا هستند. 

 استانداردسازي انبارها
اين مقام مس��وول اف��زود: در زمان برداش��ت، 
روزانه 50 ه��زار تن گندم بايد وارد انبارها ش��ود 
و با اي��ن حجم باالي توليد، س��يلوهاي آذرپيكان 
اهواز، به عنوان بزرگ ترين سيلوهاي استان ظرف 
س��ه روز پر خواهد شد. از سوي ديگر و از آنجايي 
كه دماي منطقه بس��يار باالست، سرعت عمل در 
انتقال محصول به س��يلوها اهمي��ت زيادي دارد، 
برداش��ت گن��دم در منطقه ح��دود 30 تا 35 روز 
اس��ت و در اين مدت بايد سرعت و عملكرد بااليي 

داش��ته باش��يم؛ البته بايد توجه داشته باشيم كه 
استان خوزستان پيش از اين تجربه موفق ذرت را 
نيز داشته است و هر ساله نيز گندم هاي خريداري 
شده از سوي دولت به خوبي جمع آوري و به سيلوها 
منتقل مي شود. احمدي ادامه داد: نكته قابل تامل 
در مورد عرضه اي��ن محصول در بورس كاال بحث 
استانداردس��ازي انبارهاست كه توجه بيشتر دولت 
و مس��ووالن مربوطه را مي طلبد. در جريان اجراي 
اين قانون در س��ال 94 نسبت به اينكه چرا استان 
خوزس��تان كه بيش��ترين توليد ذرت در كشور را 
دارد براي اج��راي پايلوت انتخاب ش��ده، گله مند 
بوديم، اما در نهايت كار به نحو احس��ن انجام شد؛ 
هم كش��اورزان س��ريعا به بيش از 70 درصد پول 
خود رس��يدند و هم دولت از اين اتفاق منتفع شد. 
ب��ه گفته وي، تعداد كش��اورزاني كه در آن س��ال 
محص��ول خ��ود را تحويل دادند، بي��ش از 6 هزار 
نف��ر بود، اين تعداد در مورد اجراي اين طرح براي 
گندم به 60 تا 70 هزار نفر خواهد رس��يد و از اين 
رو يك��ي از دغدغه هاي ما تامين رضايت اين تعداد 

زياد گندم كاران خواهد بود. 
وي درب��اره اينك��ه در اجراي سياس��ت قيمت 
تضمين��ي براي ذرت همكاري بورس كاال و نهادها 
و س��ازمان هاي مربوطه با سازمان جهاد كشاورزي 
چگون��ه ب��ود؟ گف��ت: در آن زمان تعامل بس��يار 

خوبي ش��كل گرفت به طوري كه جلسات مداومي  
با مس��ووالن بورس و سازمان پش��تيباني امور دام 
داش��تيم و به مس��ائل و مش��كالت اج��راي طرح 
مي پرداختيم. به واس��طه برگزاري همين جلسات 
بود ك��ه بس��ياري از چالش ه��اي آن زم��ان را با 
موفقيت پش��ت سر گذاشتيم و توانستيم اين طرح 
را به بهترين نحو ممكن به مرحله اجرا درآوريم. در 
آن زمان گروهي از بورس كاال در خوزستان مستقر 
بودند و در جريان مس��تقيم امور قرار داشتند و به 
واس��طه همين تعامل و تعداد باالي جلس��ات، در 
ادام��ه كار، امور روي غلتك افتاد و مش��كالت كم 
و كمتر ش��د و كار به جايي رسيد كه براي اجراي 
اين طرح در س��ال هاي بعد فقط چند جلسه براي 
هماهنگ��ي امور برگزار كردي��م. به نظر من همين 
اتفاق براي گندم نيز رقم خواهد خورد و مي توانيم 
با بهره گيري از تجربه گذش��ته، اين طرح را نيز با 

موفقيت به انجام برسانيم. 

 ضرورت ورود دولت 
احم��دي درب��اره اينك��ه ب��ه نظر ش��ما دولت 
چگون��ه مي توان��د از اج��راي اين ط��رح حمايت 
كند؟ افزود: همانطور كه پيش تر نيز اش��اره ش��د 
يك��ي از مهم تري��ن عوامل براي اج��راي اين طرح 
به نحو احس��ن، داش��تن انبارهاي استاندارد است؛ 
انبارهاي��ي كه اس��تانداردهاي ب��ورس كاال را دارا 
باشند. بس��ياري از فعاليت هاي اقتصادي از جمله 
انب��ارداري نيازمند س��رمايه گذاري اوليه باالس��ت 

و اينگون��ه كاره��ا معموال از لح��اظ اقتصادي جزو 
مش��اغل ديربازده قرار مي گيرند. وي افزود: از اين 
رو، ش��ايد بخش خصوصي توانايي مالي براي وارد 
ش��دن به فعاليت هايي مانند انبارداري را نداش��ته 
باشد، ش��ايد حتي وارد شدن به اين امور از لحاظ 
اقتصادي توجيه پذير نباش��د، اما از آنجايي كه نفع 
عمومي در اين موارد در ميان است ضروري به نظر 
مي رسد كه دولت نسبت به ساخت و تجهيز انبارها 
يا خود اقدام كند يا تس��هيالتي را در اختيار بخش 
خصوصي و تعاوني ها قرار دهد. داش��تن انبارهاي 
مجهز و اس��تاندارد يكي از پيش ش��رط هاي عرضه 
محصوالت كش��اورزي در بورس كاال و در راستاي 
دستيابي به يك بازار مدرن است؛ بنابراين انتظاري 
كه از دولت داريم اين است كه به اين بخش توجه 

بيشتري نشان دهد. 
اين مقام مسوول به اين سوال كه از بورس كاال 
چه انتظاراتي داريد؟ پاس��خ داد: بورس كاال طبق 
مقررات مربوطه و استانداردهاي تعيين شده امور را 
پيش مي برد. انجام معامالت در اين بس��تر شفاف 
اس��ت و مطمئنا همه از چنين فضايي نفع خواهند 
ب��رد؛ ام��ا از آنجايي كه گن��دم مهم ترين محصول 
كش��اورزي كشور است انتظار داريم كه بورس كاال 
در مورد برخي از استانداردهاي انبار كه تاثيري در 
كيفيت گندم ندارد با تساهل بيشتري برخورد كند 
و اج��ازه دهد كه عرضه گندم نيز مانند ذرت و جو 
آغاز شود تا به مرور بتوانيم استانداردها را در تمام 

ابعاد مورد نظر داشته باشيم.  

 افزايش تقاضا براي ش�مش س�رب در سال 
2018: ميزان توليد س��رب تصفيه ش��ده در دنيا در 
2 ماه ابتدايي سال 2018 ميالدي، نسبت به همين 
زمان در سال قبل افزايش پيدا كرد، حتي اين افزايش 
توليد نس��بت به 2 ماه پاياني سال 2017 نيز وجود 
داشت اما از آنجايي كه ميزان افزايش تقاضا از افزايش 
ميزان توليد باالت��ر بود، همچنان بازارهاي جهاني با 
كسري اين فلز مواجه بودند و همين امر زمينه رشد 
قيمت جهاني اين فلز را فراهم كرده است. به گزارش 
كاال خبر، براساس گزارش گروه مطالعات بين المللي 
سرب و روي )ILZSG(، ميزان توليد معدني سرب 
در 2 ماه ابتدايي س��ال 2018 نسبت به همين زمان 
در سال 2017 افزايش 10.8 درصدي داشت. ميزان 

توليد معدني س��رب در اين مدت از 782 هزار تن به 
867 هزار تن رسيده است. ميزان توليد فلز سرب نيز 
در همين زمان از يك هزار و 860 تن به يك هزار و 
963 رسيد كه نشان از رشد 5.5 درصدي در زمينه 
توليد شمش سرب در اين مدت دارد. از سوي ديگر 
تقاضا براي شمش س��رب با 6.5 درصد رشد از يك 
هزار و 846 تن در 2 ماه ابتدايي سال 2017 به يك 
هزار و 967 تن در 2 ماه ابتدايي سال 2018 رسيده 
اس��ت. البته همانطور پيشتر هم كه گفته شد، توليد 
فلز س��رب در همين زمان رش��د 5.5 درصدي پيدا 
كرده بود؛ يعني با وجود افزايش توليد اما رشد تقاضا 
همچنان بر توليد پيشي داشت كه همين امر موجب 
ادامه روند كاهش موجودي انبارهاي بورس��ي دنيا و 

گرم تر ش��دن اين بازار بوده است. اين در حالي است 
كه در ماه هاي ش��روع سال، عموما ميزان تقاضا براي 
انواع كاموديتي ها كاهش مي يابد اما با ش��روع فوريه 
و آغاز فص��ل تقاضا، رونقي مج��دد در بازارها ايجاد 
مي شود. بنابر گزارش گروه مطالعات بين المللي سرب 
و روي، براساس عرضه و تقاضاي حاكم بر بازار سرب، 
قيمت اين فلز تا فصل سوم سال 2018 روند صعودي 
را ط��ي خواه��د كرد اما پس از آن رون��د نزولي آغاز 
خواهد شد و اين روند نزولي تا نيمه سال 2019 ادامه 
خواه��د يافت اما پس از آن دوب��اره وارد فاز افزايش 
مي ش��ود. ميزان عرضه و تقاضا براي شمش سرب از 
س��ال 2013 تا 2017 نشان مي دهد كه تقاضا براي 
شمش سرب در اين بازه 5 ساله عموما روند افزايشي 
داش��ته و از 11 هزار و 213 ت��ن به 11 هزار و 434 
تن رسيده است؛ يعني طي اين بازه 5 ساله، رشدي 
حدود 2 درصد داش��ته است. ميزان توليد فلز سرب 

تصفيه ش��ده نيز در اين همين بازه رشد حدود 0.6 
درصدي پيدا كرد. بنابراين رشد باالتر تقاضا نسبت به 
عرضه، زمينه كاهش موجودي انبارها و رشد قيمت 

سرب را در سال هاي اخير فراهم كرده است. 
 ي�ك توصي�ه به س�رمايه گذاران ب�ازار طال: 
تحليلگر برجسته موسسه »استيت استريت گلوبال 
ادواي��زر« تاكيد كرد كه س��رمايه گذاران بين المللي 
نبايد از روند نوسانات قيمت طال در كوتاه مدت نگران 
باش��ند. به گ��زارش كاال خبر، در حال��ي كه افزايش 
چش��مگير ارزش دالر امريكا موجب ش��ده است تا 
قيمت طال در روزهاي اخير با كاهش نس��بي روبرو 
شود ولي جورج ميلينگ استنلي تحليلگر تاكيد كرد: 
سرمايه گذاران بايد به روند بلندمدت قيمت طال توجه 
كنند. وي افزود: ارزش دالر امريكا در 18 ماه گذشته 
با يك روند نزولي روبه رو ش��ده و هنوز فاصله زيادي 
تا جذاب شدن براي سرمايه گذاري دارد. اين تحليلگر 

ارش��د اقتصادي گفت: در اين م��دت قيمت جهاني 
طال از اواخر 2015 ميالدي تاكنون روندي صعودي 
داشته اس��ت. از ابتداي امسال تاكنون ميزان ذخاير 
طالي صن��دوق اس پي دي آر ني��ز 33 تن افزايش 
داشته است. به نظر من سرمايه گذاران بازار طال بايد 
به روند بلندمدت قيمت اين فلز گرانبها توجه كنند 
نه به روند كوتاه مدت. وي اظهار داش��ت: طال نه تنها 
از كاهش ارزش دالر نفع مي برد، بلكه كاهش ارزش 
س��هام و اوراق قرضه نيز مي تواند جذابيت طال براي 
س��رمايه گذاري را دو چندان كند. اين در ش��رايطي 
اس��ت كه بهره اوراق قرضه خزانه داري امريكا براي 
نخس��تين بار از 2014 ميالدي ب��ه بيش از 3 درصد 
رسيده اس��ت. به اعتقاد استنلي ميلينگ روند رو به 
رش��د درآمد و س��ود ش��ركت هاي بزرگ امريكايي 
چندان پايدار نخواهد بود و اين مس��اله در نهايت به 

نفع تقاضا و قيمت طال خواهد شد. 

آمادگيبورسكاالبراياجرايكاملقيمتتضمينيگندم

نگاهيبهتحوالتبازار

بازار سرمايه
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 تاكي�د ش�هردار س�اري ب�ر پيگيري مس�ائل 
مطروحه شوراي كارگري- س�اري| در نشست شهردار 
س��اري با اعضاي شوراي كارگري شهرداري مركز استان كه 
در آستانه روز كارگر برگزار شد، اعضاي اين شورا مشكالت و 
مسائل مرتبط در حوزه كارگران شاغل در شهرداري را مطرح 
كرد و مهدي عبوري، شهردار ساري بر رسيدگي و پيگيري 

اين امور تاكيد كرد.
  پرداخت خسارت به كشاورزان در دستور كار- 
اصفهان| اس��تاندار اصفهان در مراسم روز شوراها در جمع 
اعضاي شوراهاي شهر و روستاي استان با اشاره به مشكالت 
ب��ه وجود آمده در حوزه آب گفت: تعهد و مس��ووليت خود 
را در قبال كش��اورزان فراموش نمي كني��م اما بايد فرهنگ 
اس��تفاده بهينه از آب در دس��تور كار قرار گيرد. محس��ن 
مهرعليزاده با بيان اينكه كش��اورزان حقابه 300تا400ساله 
دارند و هزينه آن را هم پرداخت كرده اند، افزود: درنشس��ت 
مشترك با استاندار و مديران استان چهارمحال و بختياري 
هماهنگي هايي براي پيگيري حقابه كشاورزان شده و به هر 
شيوه ممكن حقابه كشاورزان در دستور كار قرار دارد و اجازه 
نمي دهيم برخي افراد در ميان مردم تفرقه بيندازند. او گفت: 
براي حل مشكل كم آبي تمام دستگاه هاي اجرايي همچون 

سپاه، بسيج و ارتش را بسيج مي كنيم. 
 تقدي�ر مديرعام�ل هالل احم�ر مازن�دران از 
مديرعامل ش�ركت گاز مازندران- س�اري| مديرعامل 
جمعيت هالل احمر استان مازندران با اهداي لوح تقديري 
از مساعي و تعامل تيم توسن شركت گاز مازندران در زمينه 
ياري رس��اندن به جمعيت هالل احمر اس��تان مازندران در 
اجراي طرح ه��اي نوروزي تقدير به عمل آورد. در بخش��ي 
از لوح س��پاس »مجتبي اكبري« مديرعامل جمعيت هالل 
احمر استان مازندران به »جعفر احمدپور« مديرعامل شركت 
گاز اس��تان مازندران آمده است: استان مازندران با توجه به 
ظرفيت هاي عظيم طبيعي و خ��دادادي يكي از قطب هاي 
مهم گردش��گري در ايران اس��ت كه در تمام فصول سال به 
ويژه در ايام نوروز ميزبان ميليون ها مسافري است كه از اقصا 
نقاط كشور به اين استان زيبا سفر مي كنند. خدمت رساني 
و تمهيد شرايط مطلوب براي اين ميهمانان پرشمار رسالتي 
اس��ت كه هم از نظر اخالقي و هم از نظر سازماني بر عهده 
همه دستگاه هاي اجرايي استان است. اينجانب ضمن سپاس 
از اهتم��ام ويژه جنابعالي و هم��كاران محترم آن مجموعه، 
توفي��ق و بهروزي ش��ما را از درگاه خداوند متعال مس��الت 

مي كنم. 
 كاه�ش هزين�ه توليد برن�ج از دس�تاوردهاي 
ايجاد بانك نش�اء- صومعه سرا| رييس جهاد كشاورزي 
صومعه سرا گفت: كاهش احتمال ابتال به آفات گياهي و كمتر 

شدن هزينه از دستاوردهاي ايجاد بانك نشاست. 
»احمد پادياب« گفت: 2 بانك نشاء امروز در روستاهاي 
كلس��ر و فتمه س��ر صومعه س��را در مجموع به مس��احت 
2هكتار افتتاح ش��د. اين بانك هاي نش��اء برنج با 6 ميليارد 
ريال س��رمايه گذاري بخش خصوصي و تسهيالت بانكي به 
بهره برداري رسيد. او خاطرنشان  كرد: با بهره برداري از 2 بانك 
نشاء برنج براي 30نفر به صورت مستقيم اشتغال زايي شد. 
رييس جهاد كشاورزي صومعه سرا با بيان اينكه صومعه سرا 
14بانك نشاء دارد، خاطرنش��ان كرد: كاهش احتمال ابتال 
به آفات گياهي، كمتر ش��دن هزينه، كاهش بذر مصرفي از 
80 به 40كيلوگرم، افزايش توليد نش��اء برنج و فراهم شدن 
زمينه هاي توسعه كشت ماشيني از مزاياي بانك نشاي برنج 

در مقايسه با خزانه گيري سنتي برنج است. 
 ش�رايط تهديدكنن�ده ب�راي ذخيره آب س�د 
سفيد رود-رشت| مديرعامل شركت آب منطقه يي گيالن 
شرايط ذخيره آب سد سفيدرود را تهديدكننده عنوان كرد. 
كاظم لطفي گفت: سد سفيدرود گيالن در فصل زراعي 
ج��اري با 600 ميليون مترمكعب كمبود ذخيره آب مواجه 
است كه در رهاسازي سد سفيدرود نزديك به 300ميليون 
مترمكعب آن صرفه جويي شده و بقيه نيز بايد مديريت شود. 
او ادامه داد: از مجموع اين ميزان كمبود آب در اس��تان 
نزدي��ك به 300ميلي��ون مترمكعب هنگام رهاس��ازي آب 
صرفه جوي��ي مي ش��ود و در فصل آبياري مزارع ش��اليزاري 
تا پنجم م��رداد ماه نيز بايد 300ميلي��ون مترمكعب ديگر 
مديريت كنيم. لطفي خاطرنشان كرد: از حجم يك ميليارد 
و ۵0 ميليون مترمكعب ذخيره س��د س��فيدرود هم اكنون 
۹30ميلي��ون مترمكع��ب آب ذخي��ره و ح��دود ۹0درصد 
آبگيري شده كه اين ميزان ذخيره سازي نسبت به سال قبل 

120ميليون مترمكعب كاهش نشان  مي دهد. 
 ايجاد رستوران بين المللي در رشت- رشت| 
عضو س��فارتخانه ن��روژ در تهران هم��كاري و رفع موانع 
در راس��تاي ايجاد يك رس��توران بين المللي در رشت را 
خواس��تار ش��د. به گزارش ايس��نا »تراژه ايندرهاگ« در 
نشس��ت با رييس شوراي شهر رشت به جهت درخواست 
همكاري و رفع موانع در راس��تاي ايجاد يك رس��توران 
بين المللي در رش��ت گف��ت: طي روز گذش��ته كه وارد 
گيالن ش��ديم از ماس��وله و بازار رش��ت ديدن كرديم و 
آنچ��ه براي م��ا جالب توجه بود، بازار رش��ت و نحوه داد 
و س��تد محصوالت غذايي ارگانيك توسط مردم بود. در 
نروژ مردم خريدهاي ماركتينگ دارند و خريد محصوالت 
ارگانيك آن هم در يك روابط اقتصادي صميمانه بس��تر 
خوبي براي ايجاد تفاهمنامه هاي حوزه رستوران داري در 

سطح بين المللي است. 
 اش�ياي عتيقه ۳ هزار س�اله در بهشهر كشف 
شد- ساري| جانشين فرمانده انتظامي مازندران از كشف 
2۵عدد ظروف س��فالي با قدمت 3هزار ساله در شهرستان 
بهشهر خبر داد. سرهنگ حسن مفخمي شهرستاني اظهار 
كرد: در پي كس��ب خبري مبني ب��ر فعاليت افرادي در امر 
قاچ��اق عتيقه و آثار تاريخي در رس��تمكالي شهرس��تان 
بهشهر، موضوع در دستور كار پليس آگاهي آن شهرستان 
قرار گرفت. او افزود: ماموران پليس آگاهي با انجام اقدامات 
اطالعاتي و تحقيقات گسترده پليسي متهمان را شناسايي و 
ضمن هماهنگي با مرجع قضايي در عملياتي غافلگيرانه آنان 
را دستگير كردند. مفخمي تصريح كرد: در بازرسي از محل 
س��كونت اين افراد 2۵عدد ظروف س��فالي با قدمت 3هزار 
س��اله به همراه چندين عدد دس��تبند و سكه هاي قديمي 

كشف شد. 
 كارخانه قند ياس�وج راه اندازي شود- ياسوج| 
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توس��عه منابع اس��تاندار 
كهگيلويه و بويراحمد گفت: كارخانه قند ياس��وج راه اندازي 
شود. جعفر گوهرگاني در نشست ستاد تسهيل و رفع موانع 
توليد كهگيلويه و بويراحمد اظهار كرد: ظرفيت كارخانه قند 
ياسوج 80 هزار تن تبديل چغندر به شكر بوده كه به دليل 
مستهلك بودن امكان اس��تفاده كامل از اين ظرفيت وجود 
ندارد. او با بيان اينكه كشاورزان كهگيلويه و بويراحمد در يك 
كشت پاييزه مي توانند چغندر مورد نياز اين كارخانه را تامين 
كنند، عنوان كرد: ولي احساس مي شود اراده يي براي فعال 

شدن اين كارخانه توسط سرمايه گذار جديد وجود ندارد. 
مع��اون هماهنگ��ي ام��ور اقتص��ادي و توس��عه منابع 
اس��تاندار كهگيلويه و بويراحمد ابراز كرد: دولت با توجه به 
محدوديت ه��اي توليد چغندر در برخي فصل ها به ش��رط 
اس��تفاده از چغندر س��هميه ش��كر خام براي آنان در نظر 
مي گيرد كه همين س��هميه 20تا 30درصدي به يك بهانه 

براي سرمايه گذار تبديل شده است. 

اخبارشهرستانها

در مجمع عمومي عادي ساالنه تصويب شد

تقسيم سود ۳۱۸۰ ريالي براي هر سهم همراه اول
گروه بنگاه ها|

در هش��تمين مجمع عمومي عادي ساالنه همراه اول، 
سود تقسيمي براي هر سهم 3180ريال اعالم شد. 

به گزارش »تعادل« به نقل از اداره كل ارتباطات شركت 
ارتباطات سيار ايران، هشتمين مجمع عمومي عادي ساالنه 
و مجمع فوق العاده هم��راه اول صبح ديروز با حضور بيش 
از ۹3درصد سهامداران در س��الن خليج فارس پژوهشگاه 
نيرو برگزار ش��د. مجمع عمومي عادي ساالنه همراه اول با 
رياست علي بقايي، رييس هيات مديره همراه اول آغاز شد. 
در اين مراسم پس از سخنان رييس مجمع و مديرعامل و 
استماع گزارش حسابرس و نظرات سهامداران؛ درخصوص 
تعيين سود تقسيمي، روزنامه هاي كثيراالنتشار چاپ آگهي، 
پاداش و حق جلس��ه هيات مدي��ره و در مجمع فوق العاده 
درخصوص تعيين اعضاي حقوقي هيات مديره تصميم گيري 
ش��د.  در جلسه مذكور با نظرخواهي از سهامداران حاضر و 
استماع س��خنان تعدادي از اعضاي هيات رييسه با توزيع 
۹6درصد سود محقق شده)3280ريال( موافقت و براي هر 
س��هم، تقسيم 3180ريال س��ود در نظر گرفته و مقرر شد 
سود سهامداران حقيقي از 20 ارديبهشت در مدت حداكثر 
يك ماه واريز ش��ود. همچني��ن درخصوص ميزان پاداش و 
حق جلس��ه هيات مديره و نيز انتخ��اب روزنامه براي چاپ 
آگهي هاي مجمع تصميم گيري شد. بر اين اساس مقرر شد 
پاداش اعضاي حقوقي هيات مديره؛ نس��بت به سال قبل با 
30درصد كاهش پرداخت شود و حق جلسه اعضا همچون 
سال گذشته باشد.  در ادامه اين مراسم در جلسه فوق العاده 
۵ شركت »مخابرات ايران«، »گسترش الكترونيك مبين«، 
»مهراقتص��اد مبي��ن«، »مديري��ت ام��الك« و »خدمات 
ارتباطات كاراش��اپ« به عنوان اعضاي حقوقي هيات مديره 

به مدت دو سال انتخاب شدند. 

 گزارش عملكرد هيات  مديره
در اي��ن مراس��م حمي��د فرهنگ مديرعامل ش��ركت 
ارتباطات س��يار اي��ران، گزارش جامعي از عملكرد س��ال 
13۹6 ش��ركت به مجمع س��هامداران ارائه كرد. فرهنگ 
ضمن تبريك نيمه ش��عبان و يادآوري اينكه سال 13۹۷ 
سال »حمايت از كاالي ايراني« نامگذاري شده است، اظهار 
كرد: اميد است كه در اين سال با حمايت همكاران همراه 
اولي و س��هامداران بتوانيم سهمي در تحقق اين شعار ايفا 
كنيم. همراه اول در راستاي حمايت از توليد داخل بيش از 
۷۵درصد از مصارف هزينه يي خود را از منابع داخلي تامين 
مي كند. همچنين كس��ب رتبه اول در استفاده حداكثري 
از مناب��ع و مهارت هاي ايراني در ارزيابي عملكرد اپراتورها 
توس��ط س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي دو 
دوره پياپي نشان از اهميت همراه اول به اين موضوع دارد. 
او افزود: در جش��نواره ملي ارتباط��ات و فناوري اطالعات، 
امس��ال نيز همراه اول همچون 4دوره گذش��ته موفق به 
كسب باالترين امتياز در بين اپراتورهاي تلفن همراه شد. 

مديرعامل اپراتور اول با بيان اينكه در ش��رايط رقابتي 
امروز، همراه اول طي س��ال ۹6 س��هم بازار خود را حفظ 
كرده است، گفت: براس��اس آمار ارائه شده از سوي وزارت 

ارتباط��ات و فناوري اطالعات، س��هم بازار اي��ن اپراتور به 
۵۹.۵3 درص��د و ضري��ب نف��وذ همراه اول در كش��ور به 

۹0.3درصد رسيده است. 

 جذب بيش از ۱۰ ميليون مشترك در سال ۹۶ 
فرهن��گ با بيان اينكه اپرات��ور اول بيش از ۹6ميليون 
س��يم كارت واگذار كرده اس��ت، گفت: بيش از 10ميليون 
مش��ترك جديد در سال ۹6 جذب ش��ده است كه از اين 
ميان تعداد 4۹1هزار سيمكارت دايمي و بيش از ۹ميليون 
و ۵00 هزار سيمكارت اعتباري واگذار شده است. او ادامه 
داد: در س��ال گذش��ته بالغ بر ۵2 ميليون س��يمكارت به 
صورت فعال در لحظه در شبكه همراه اول فعال بوده است. 
همچنين در سال گذش��ته درصد مشتركين موبايل باند 
پهن 38درصد افزايش داشته و به عدد 32ميليون مشترك 
رس��يد. عالوه بر اين در س��ال گذش��ته تعداد 10ميليون 
س��يمكارت يوسيم )usim( توزيع شد كه نسبت به سال 
قبل 330درصد رشد داش��ته است. مديرعامل همراه اول 
با تش��ريح دس��تاوردهاي توس��عه بازار و سبد محصوالت 
اين ش��ركت در س��ال ۹6 گفت: در س��ال گذشته حدود 
3۵خدمت و سرويس جديد به طور مستقيم ارائه و درحال 
حاضر بيش از 800 محصول در حوزه خدمات ارزش افزوده 

ارائه مي شود و به طور فزاينده يي درحال رشد است. 

 افزايش خدمات حضوري و غيرحضوري 
مديرعامل همراه اول با بيان اينكه در پايان سال ۹6 
مشتركين ديتاي اين اپراتور ركورد 3۷00ترابايت ترافيك 

روزانه را ثبت كرده اند، گفت: طي سال ۹6 ترافيك ديتاي 
همراه اول نس��بت به سال قبل آن 2.6برابر رشد كرده و 
در مجموع روند ترافيك ديتا در شبكه)ماهانه( 164برابر 
رش��د داش��ته اس��ت. مديرعامل اپرات��ور اول از افزايش 
خدمات غيرحضوري به مشتركين طي سال گذشته خبر 
داد و گفت: در س��ال ۹6 تعداد 3۵0ميليون درخواست 
از طري��ق درگاه هاي خدمات حض��وري و غيرحضوري 
پاسخ دهي ش��ده اس��ت. از طريق خدمات غيرحضوري 
ش��امل خدماتIVR، مرك��ز تماس۹۹۹0)با ميانگين 
4ميليون و 200خدمت در ماه(، س��امانه 1۹۵، س��امانه 
»همراه من«)با 8 ميليون مش��ترك منحص��ر به فرد و 
به ط��ور ميانگين ماهانه 3ميليون خدم��ت( و از طريق 
خدمات حضوري شامل نمايندگي هاي همراه اول، ادارات 
مش��تركين، مراكز تلف��ن ثابت، دفاتر ICT روس��تايي، 
ماهانه 3ميليون و ۷00هزار خدمت به مش��تركين ارائه 
 )CIP(مي شود. او پاس��خگويي به مش��تريان ارزشمند
راه اندازي Happy Call و راه اندازي سامانه ۹۹۹۵ براي 
پاسخگويي به مشتريان سازماني را از ديگر خدمات جديد 
براي مشتريان نام برد. مديرعامل همراه اول با بيان اينكه 
ش��بكه باندپهن همراه اول بزرگ ترين، وسيع ترين و به 
روزترين ش��بكه موبايل باند پهن در كشور است، گفت: 
همراه اول با 16160س��ايت نس��ل 4.۵، 28۹00سايت 
نسل 2.۷۵و 28۹00سايت نسل 3.۹ بزرگ ترين شبكه 
LTE كشور را در اختيار دارد. بر اين اساس 100درصد 
شهرها و 8۷ درصد روستاها از خدمات اينترنت پرسرعت 

همراه اول بهره مند هستند. 

 درآمد ۳۵۰۰ ميليارد توماني از محل ديتا
فرهنگ با اعالم اينكه رتبه شفافيت اطالع رساني همراه 
اول در بورس طي س��ال هاي گذشته همواره بهبود يافته 
اس��ت، گفت: در آخرين ارزيابي صورت گرفته يعني پايان 
س��ال ۹6 همراه اول در بين 302شركت بورسي موفق به 

كسب عنوان دوم شفافيت شده است. 
مديرعامل همراه اول در ادامه با اش��اره به درآمد كل و 
س��ود خالص تلفيقي گروه اظهار كرد: در سال ۹6 درآمد 
كل حاصل از س��رمايه گذاري هاي تلفيقي گروه 12هزار و 
4۷1ميليارد تومان و عملكرد سود خالص تلفيقي گروه را 
3هزار و 16۷ميليارد توم��ان و ميزان درآمد ديتاي همراه 

اول در سال گذشته را 3۵00ميليارد تومان اعالم كرد. 
مديرعامل اپراتور اول با اشاره به جايگاه اين اپراتور در 
صنعت اپراتوري تلفن همراه گفت: همراه اول در خاورميانه 
از نظر تعداد مشترك رتبه نخست، در آسياي جنوبي رتبه 
هفتم و در جه��ان در بين 1003 اپراتور تلفن همراه رتبه 
نوزدهم را داراس��ت. او همچنين دريافت تنديس شاهين 
طاليي بخش هاي »تبليغات حمايتي«، »ترويج فروش« و 
»مس��ووليت هاي اجتماعي« از سومين جشنواره تبليغات 
ايران، كسب رتبه اول تعهد به كيفيت در بخش ارتباطات 
و فن��اوري اطالع��ات در س��ومين كنفران��س بين المللي 
كيفيت، دريافت نشان ويژه مديريت از چهارمين همايش 
ملي مديريت جهادي، دريافت تنديس زرين ۷س��تاره در 
شش��مين دوره آيين تقدي��ر از س��رآمدان روابط عمومي 
ايران، دريافت تنديس س��تاره طاليي روابط عمومي ايران 
در چهارمين جش��نواره س��تارگان روابط عموم��ي ايران، 

دريافت نشان بلورين اس��تاندارد)c1(، در جايزه استاندارد 
34000)مديريت منابع انساني( و تقدير از عملكرد همراه 
اول در مراس��م تقدير از خادمان اربعين را از افتخارات اين 
شركت در سال ۹6 عنوان كرد. فرهنگ درخصوص قرارداد 
رومين��گ با كش��ورهاي جهان گفت: هم��راه اول با 2۷0 
اپراتور در 112كشور قرارداد رومينگ دايمي، ۹4 اپراتور در 
۷0كشور قرارداد رومينگ اعتباري، 80 اپراتور در ۵8كشور 
قرارداد تخفيف، 81 اپراتور در 6۷كشور اينترنت رومينگ 
3G و 2۵ اپراتور در 2۵كشور قرارداد رومينگ LTE دارد. 

 كسب رتبه ۲ ارزش بازار و رتبه ۳ بيشترين 
سودآوري

فرهنگ با اش��اره به جايگاه اپراتور اول در بين يكصد 
ش��ركت برتر ايران گفت: كس��ب رتبه 2 باالترين ارزش 
بازار، رتبه 3 بيشترين سودآوري، رتبه 8 باالترين ارزش 
افزوده و رتبه 1۹ ميزان فروش از موفقيت هاي همراه اول 
در سال گذشته بوده است. او درخصوص مبالغ پرداختي 
به دول��ت نيز گفت: از س��ال 88 يعني س��ال واگذاري 
ش��ركت به بخش خصوصي هر ساله مبالغ پرداختي به 
دولت افزايش داش��ته و در سال ۹6 اين مبلغ به 6344 
ميليارد تومان رسيده كه رقم بسيار بزرگي است. فرهنگ 
ب��ا بي��ان اينكه هم��راه اول در بين 302ش��ركت بزرگ 
بورس��ي رتبه 2 ش��فافيت را كس��ب كرده است، گفت: 
خوشبختانه در سال مالي منتهي به 2۹ اسفند ماه 13۹6 
براساس گزارش��ات ارائه شده، همراه اول براي پنجمين 
س��ال پياپي موف��ق به كس��ب نظر مقبول حس��ابرس 
مس��تقل ش��ده و اين مس��اله با توجه به درآمد بيش از 
124۷1ميلي��ارد تومان��ي همراه اول در س��ال ۹6 قابل 
توجه اس��ت. همچنين همراه اول در همين راستا موفق 
شد، تنديس زرين هش��تمين دوره جايزه ملي مديريت 
 مالي ايران را كس��ب كند. فرهنگ با عنوان اينكه پروژه
CRM-CBS كه اول ارديبهش��ت ماه امسال با حضور 
۷00نف��ر از هم��كاران داخل��ي و خارجي كلي��د خورد، 
بزرگ تري��ن طرح در صنعت فناوري اطالعات كش��ور از 
منظرهاي محدوده، ارزش پروژه و س��ازمان است، گفت: 
اين پروژه به علت اختالالتي كه در شبكه ايجاد مي كرد به 
صورت وسيع به مشتركين اطالع رساني شد، منافع حاصل 
از اجراي اين پروژه توانمندسازي كسب وكار همراه اول، 
 قابليت دستيابي به عمليات يكپارچه، استانداردسازي و
creative rich offerings است. با اجراي اين پروژه 
مشتركين دايمي و اعتباري همزمان و به صورت يكپارچه 
س��رويس و خدم��ات درياف��ت مي كنن��د و در هزينه ها 
بهينه سازي مي شود. مديرعامل همراه اول با بيان اينكه 
اكنون درحال آغاز برنامه ۵ ساله دوم همراه اول هستيم، 
گفت: با توجه به اينكه فضاي كس��ب وكار درحال تغيير 
است اگر همراه اول بخواهد فقط سرويس هاي پايه ارائه 
كن��د، نمي تواند در اين تح��والت رقابت كند. همراه اول 
قص��د دارد همزمان با تح��والت ديجيتال ع��الوه بر به 
روزرساني س��ازمان و فعاليت در كسب وكار اصلي خود 

در حوزه هاي ديگر نيز فعاليت كند. 

رييس دفتر رييس جمهوري:

دولت به دنبال توسعه و شكوفايي استان هاي كشور است
مديركل اطالعات استان كردستان مطرح كرد

كشف ميليون ها دالر سوءاستفاده مالي از كارت هاي بازرگاني
در شرايطي كه برخي جريانات سياسي تالش مي كنند تا موضوع 
مرزنشينان كردس��تاني را به بهانه يي براي انتقاد از دولت بدل كنند؛ 
مديركل اطالعات اس��تان كردستان مي گويد: از محل سوءاستفاده از 
كارت هاي بازرگاني مرزنش��ينان كردس��تاني تاكن��ون پرونده يي بالغ 
بر ميليون ها دالر سوءاس��تفاده مالي كش��ف ش��ده اس��ت و 2۹ نفر 
نيز بازداش��ت ش��ده اند كه اكثريت بازداشت ش��دگان مربوط به ساير 

استان هاي كشور هستند. 
به گزارش ايس��نا، مديركل اطالعات استان كردستان به مناسبت 
هفت��ه س��ربازان گمن��ام امام زم��ان )ع��ج( در خص��وص اولويت ها 
و سياس��ت هاي كاري وزارت اطالع��ات اظه��ار ك��رد: اولويت ه��اي 
كاري وزارت اطالع��ات در كن��ار اقدامات مقابله يي، آگاهي بخش��ي، 
اطالع رس��اني و توجيه و ارش��اد جامعه هدف اعم از مسووالن و مردم 
در مقابله با اقدامات تروريس��تي و پيشگيري از اقدامات خرابكارانه و 

جاسوسي خواهد بود. 
 او گفت: گروهك ه��اي ضدانقالب كرد با بهره گيري از تمام توان 
خود از قبيل اس��تفاده از بس��تر فضاي مجازي و ش��بكه هاي مجازي 
س��عي در ارائ��ه چهره ي��ي ناكارآمد از اي��ران و الق��اي نااميدي بين 

ش��هروندان را دارند كه با آگاه س��ازي و اقتدار دستگاه هاي امنيتي و 
همراه��ي مردم اين اقدامات خنثي ش��ده و امنيت كامل در س��طح 

استان كردستان با عنايت خداوند برقرار است. 
او اف��زود: نفوذ در عمق اس��تراتژيك گروه ه��اي تكفيري از جمله 
راهبردهاي دس��تگاه اطالعات كش��ور بوده و خوش��بختانه در همين 

راستا توانسته ايم بسياري از توطئه ها را خنثي كنيم. 

 كشف ميليون ها دالر سوءاستفاده مالي از كارت هاي بازرگاني 
مديركل اطالعات استان كردستان اعالم كرد: از محل سوءاستفاده 
از كارت هاي بازرگاني مرزنش��ينان كردستاني تاكنون پرونده يي بالغ 
بر ميليون ها دالر سوءاس��تفاده مالي كش��ف ش��ده اس��ت و 2۹ نفر 
نيز بازداش��ت ش��ده اند كه اكثريت بازداشت ش��دگان مربوط به ساير 

استان هاي كشور هستند. 
مديركل اطالعات استان كردستان در بخشي ديگر از سخنان خود 
به انهدام 12باند قاچاق اسلحه، كشف 3 محموله قاچاق طال، 3محوله 
قاچاق ارز، 1۷هزار بطري مش��روبات الكلي و تشكيل پرونده براي 3 

تخلف اداري در استان اشاره كرد. 

جلسه س��رمايه گذاري و توسعه استان خراسان رضوي روز يك شنبه 
به رياس��ت رييس دفت��ر رييس جمهور برگزار ش��د و در آن ظرفيت ها، 
توانمندي ها و فرصت هاي سرمايه گذاري استان در حوزه ها و بخش هاي 

مختلف مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت. 
به گزارش ايس��نا، محمود واعظي در اين جلس��ه كه در آستانه سفر 
رييس جمهور و كاروان تدبير و اميد به اس��تان خراس��ان رضوي با حضور 
استاندار و مس��ووالن اس��تاني، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي 
و مدي��ران عامل بانك ها، ش��ركت ها، س��ازمان ها و فع��االن اقتصادي و 
بخش خصوصي برگزار ش��د بر ضرورت تالش در راس��تاي انجام وظايف 
و اجراي برنامه هاي دولت براي توس��عه اش��تغال و حمايت همه جانبه از 
توليد ملي تاكيد كرد. رييس دفتر رييس جمهور با اشاره به لزوم كاهش 
تصدي گ��ري دولتي در بخش هاي مختلف اقتص��ادي و واگذاري طرح ها 
و پروژه ه��ا به بخش خصوص��ي با هدف جذب س��رمايه گذاري ها،گفت: 
استان خراسان رضوي ظرفيت و پتانسيل بسيار خوبي براي افزايش توليد 
محصوالت جهت صادرات دارد و بايد در سرمايه گذاري ها توجه ويژه يي به 
اين ظرفيت داشته باشيم. واعظي با بيان اينكه افزايش صادرات منجر به 
توليد بيشتر خواهد شد، توجه به كيفيت محصول را حايز اهميت برشمرد 

و افزود: اگر مي خواهيم محصول ايراني در داخل و خارج از ايران طرفدار 
داشته باشد، بايد كيفيت توليد را ارتقا دهيم. رييس دفتر رييس جمهور 
با اش��اره به اينكه س��رمايه گذاري در استان خراس��ان رضوي با توجه به 
شاخص ها و ظرفيت هاي موجود استان از جمله نيروي انساني با استعداد 
و فعال، س��رمايه گذاري زودبازده خواهد بود، اظهار داشت: دولت همواره 
به دنبال توسعه و شكوفايي استان هاي كشور است و سفر رييس جمهور 
به هر اس��تاني فرصتي بسيار مغتنم براي رفع موانع و مشكالت از مسير 
اجراي برنامه ها و سياس��ت گذاري ها براي توس��عه كشور در بخش هاي 
مختلف اس��ت. واعظي همچنين وجود بارگاه نوراني امام هشتم حضرت 
علي ابن موس��ي الرضا )ع( و حضور ميليوني زائ��ران آن حضرت در طول 
ايام سال را فرصتي خوب براي توسعه گردشگري مذهبي و فعاليت هاي 
فرهنگي در اس��تان خراس��ان رضوي عنوان كرد. در اين جلسه استاندار، 
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي و مديران عامل بانك ها و فعاالن 
اقتصادي در س��خنان جداگانه يي با اش��اره به ظرفيت ها، توانمندي ها و 
فرصت هاي سرمايه گذاري در استان خراسان رضوي در بخش هاي مختلف 
صنعت و معدن، كشاورزي، ترانزيت و گردشگري، پيشنهادات و طرح هاي 

خود را براي توسعه سرمايه گذاري در اين حوزه ها مطرح كردند.

مازندران|
برق��راري تعرفه تج��ارت ترجيحي 
بين كشورها كه معموال با كاهش تعرفه 
واردات و حقوق گمركي همراه اس��ت 
يكي از روش هاي مهم براي گس��ترش 
مب��ادالت تج��اري و رون��ق اقتصادي 

محسوب مي شود. 
در همين زمينه اس��تاندار مازندران 
از متوليان صادرات در بخش خصوصي خواست تا برنامه هاي خود 
را براي صدور كاالهاي توليدي استان به اتحاديه اقتصادي اوراسيا 
پس از اعمال تعرفه هاي ترجيحي براي جمهوري اسالمي ايران در 

آينده نزديك آماده كنند. 
ب��ه گزارش ايرنا، محمد اس��المي ديروز در نشس��ت بررس��ي 
مشكالت اقتصادي واحدهاي توليدي و صنعتي استان كه با حضور 
مديران دس��تگاه هاي اجرايي و اعضاي اتاق بازرگاني استان برگزار 
شد، گفت: به زودي با عضويت ايران در اتحاديه اقتصادي اوراسيا، 
صادرات محصوالت ايراني به كشورهاي عضو اين اتحاديه مشمول 
تعرفه ترجيحي مي ش��ود. توافق كلي روي محصوالت صادراتي كه 

مشمول تعرفه ترجيحي مي شود، انجام شده است. 
در اين روش براساس توافقي كه بين دولت ها صورت مي گيرد، 
تع��دادي از كاالهاي مه��م و اصلي از كاهش ي��ا تخفيف عوارض 
گمرك��ي برخوردار مي ش��وند. اين اقدام باعث مي ش��ود كه كاال با 
قيمت مناس��ب تري به بازار هدف برس��د و ق��درت رقابت پذيري 
آن بيش��تر ش��ود. ايران و ۵كش��ور عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا 
س��ال گذشته درخصوص ۵30 قلم كاالي صنعتي كه شامل تعرفه 
ترجيحي يا س��ود بازرگاني صفر براي واردات مي ش��ود در ايروان 

پايتخت ارمنستان به توافق رسيدند. 

 مازندران براي صادرات با تعرفه ترجيحي
به اوراسيا آماده مي شود

گيالن|
رييس س��ازمان بن��ادر و دريانوردي 
گفت: در استان گيالن در بخش دريايي 
و اقتص��اد دريا محور كارهاي زيادي بايد 
انجام شود و ايجاد اسكله مارينا در شهر 
لنگرود، كياشهر، چمخاله آستارا و تالش 
يكي از اولويت هاي توس��عه گردش��گري 

دريايي است. 
به گزارش رواب��ط عمومي منطقه آزاد انزلي »محمد راس��تاد« 
رييس سازمان بنادر و دريانوردي در جريان بازديد از مجتمع بندري 
كاس��پين، بزرگ ترين بندر ايران در درياي خزر و زيرس��اخت هاي 
تجاري و گردش��گري منطقه آزاد انزلي گفت: در اس��تان گيالن در 
بخ��ش دريايي و اقتصاد دريا محور كارهاي زيادي بايد انجام ش��ود 
و ايجاد اس��كله مارينا در ش��هر لنگرود، كياشهر و چمخاله آستارا و 
تالش يكي از اولويت هاي توسعه گردشگري دريايي است و در ايجاد 
اش��تغال بسيار موثر اس��ت. او افزود: با توجه به اينكه بندر كاسپين 
با س��رمايه گذاري منطقه آزاد انزلي احداث ش��ده است طبيعتا بايد 
طرح هاي همكاري بندري موجود انزلي و بندر كاس��پين همچنين 
نحوه تعامل ميان س��ازمان بنادر و دريان��وردي و منطقه آزاد انزلي 
مش��خص مي شد و افزايش همكاري و تقس��يم كار يكي از مواردي 
است كه مي تواند به افزايش بهره برداري از درياي خزر تاثير بسزايي 
داشته باشد. او در ادامه در رابطه با نحوه همكاري و تعامل دو سازمان 
بندر و منطقه آزاد تصريح كرد: مواردي وجود داشت كه خوشبختانه 
در قالب تفاهمنامه يي كه منعقد شد، تصميمات خوبي گرفته شد و 
انتظار داريم كه هم افزايي كه بين بندرانزلي و بندر كاس��پين ايجاد 
مي شود، راهبردي براي رش��د ميزان فعاليت بنادر شمالي كشور و 

افزايش مراودات تجاري با كشورهاي حاشيه خزر باشد. 

اولويت  توسعه گردشگري دريايي ايجاد اسكله 
در شهرهاي ساحلي است

ايالم|
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي اي��الم بر ض��رورت تقويت 
جايگاه مرز بين المللي مهران براي توسعه 

صادرات غيرنفتي به عراق تاكيد كرد. 
به گزارش ايس��نا »ش��عبان فروتن« 
در نشس��ت ش��وراي گفت وگوي دولت 
و بخ��ش خصوصي اس��تان اي��الم كه با 
محوريت بررس��ي مش��كالت تجار فعال در مرز مهران تشكيل شد، 
اظهار كرد: اعمال تعرفه دوگان��ه، كم بودن ارتباط گمركات عراق با 
مس��ووالن گمرك ايالم، نبود مديريت واحد در مرز و كوچك بودن 
محوطه تخليه و بارگيري كاال ازجمله مش��كالت فرآروي تجار فعال 

در مرز مهران است. 
او افزود: كمبود امكانات سخت افزاري ازجمله ليفتراك و جرثقيل، 
كم بودن درب هاي ورود و خروج كاال در مرز، باال بودن اخذ عوارض 
از تجار، باال بودن قيمت تمام شده صادرات كاال در مرز مهران، عدم 
امكانات مناسب رفاهي براي خدمات رساني به تجار همچنين مسائل 
مربوط به ماليات نيز از ديگر مشكالت تجار است. رييس اتاق بازرگاني 
ايالم در عين حال خاطرنشان كرد: البته بخشي از مشكالت ناشي از 
عراق بوده كه در جريان آخرين سفر هيات مسووالن دولتي و بخش 
خصوصي استان ايالم به عراق در قالب تفاهمنامه يي كه منعقد شده 
اين موضوع ها برطرف خواهد ش��د. فروتن اف��زود: مرز مهران داراي 
ظرفيت هاي مناسبي براي توسعه مراوده هاي تجاري با عراق است كه 
رفع مشكالت حوزه تجارت مي تواند فضاي كسب وكار مناسب تري 
را در منطقه ايجاد كند.  استاندار ايالم نيز در اين نشست بر ضرورت 
شتاب بخشي در برطرف كردن مشكالت مرز مهران به  منظور توسعه 

و تقويت صادرات غيرنفتي به عراق تاكيد كرد. 

ضرورت تقويت جايگاه مرز بين  المللي مهران 
براي توسعه صادرات به عراق

كرمانشاه|
يكي از برنامه ه��اي اقتصادي دولت 
دوازده��م توس��عه مناس��بات صادراتي 
اس��تان هاي مختلف براي بهبود رش��د 
اقتصادي، افزايش دامنه هاي اشتغال زايي 
و نهايتا كاهش فقر عنوان شد؛ راهبردي 
كه براساس آن ظرفيت هاي تازه صادراتي 
در اس��تان هاي مختلف كشورمان شكل 
گرفته اند. مديركل گمركات اس��تان كرمانشاه از افزايش 1۷درصدي 
صادرات از طريق گمركات و بازارچه هاي مرزي اس��تان طي يك ماه 

نخست امسال خبر داد. 
به گزارش »تعادل« به نقل از روابط عمومي گمركات استان 
كرمانشاه، خليل حيدري گفت: در يك ماهه نخست سال جاري 
138ميلي��ون و 448ه��زار و ۵3۵ دالر كاال به وزن 3۷2هزار و 
428تن از گمركات و بازارچه هاي مرزي اس��تان كرمانش��اه به 
خارج از كشور صادر شده است كه نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته از لحاظ ارزش 1۷درصد افزايش و از حيث وزن 3درصد 

رشد داشته است. 
مديركل گمركات استان كرمانشاه افزود: ۷۷ميليون و 121هزار 
و ۵0۹ دالر ب��ا وزن 268هزار و 102تن از كاالهاي فوق در گمركات 

كرمانشاه، خسروي، پرويزخان و پاوه اظهار و صادر شده است. 
او ادامه داد: س��اير گمركات كش��ور نيز در اين مدت 61 ميليون 
و 32۷ه��زار و 26دالر كاال را ب��ا وزن 104ه��زار و 32۵تن از طريق 
مرزهاي استان كرمانش��اه به خارج از كشور صادر كرده اند. حيدري 
گفت: بيش��تر كاالهاي فوق به كش��ور عراق صادر مي شود. وي بيان 
كرد: در يك ماهه نخست سال 13۹۷ در مجموع از گمركات استان 

كرمانشاه به 16كشور صادرات قطعي صورت گرفته است. 

 افزايش ۱۷ درصدي صادرات از گمركات
و بازارچه هاي استان كرمانشاه
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اقتصاد اجتماعي12
 علت كمبود داروي

بيماران تاالسمي 
در پي بروز كمبود در داروي بيماران تاالسمي 
طي چند هفته گذش��ته، مديركل نظارت بر دارو 
و م��واد مخ��در س��ازمان غ��ذا و دارو، گفت: از 
توليدكننده خواس��ته ايم تا صادرات داروي توليد 
داخل را متوقف كرده و در اختيار بازار داخل قرار 

دهد تا اين كمبود مقطعي برطرف شود. 
اكب��ر برندگي درباره كمبود داروي دس��فرال 
خارج��ي كه ب��راي بيم��اران تاالس��مي تجويز 
مي ش��ود، گف��ت: اوال بايد توجه ك��رد كه توليد 
داروي تزريق��ي برند اصلي اي��ن بيماران در دنيا 
مح��دود ش��ده و فقط ب��راي چند كش��ور توليد 
مي ش��ود. او با بيان اينكه در عين حال چند روز 
پي��ش دارو خارجي اين بيماران ترخيص ش��ده 
اس��ت، به ايسنا گفت: كمبودي كه در اين حوزه 
داش��تيم در زمين��ه داروي دس��فرال برند اصلي 
است و در زمينه داروي توليد داخل آن در حال 
حاضر كمبودي وجود ن��دارد. برندگي ادامه داد: 
بر همين اس��اس از توليدكنن��ده داخلي داروي 
تاالس��مي خواس��ته ايم تا صادرات داروي توليد 
داخ��ل را متوقف كرده و در اختي��ار بازار داخل 
ق��رار دهد تا كمب��ود مقطعي ك��ه چندي پيش 

ايجاد شده بود، برطرف شود. 
مديركل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان 
غ��ذا و دارو با بيان اينكه در آينده پزش��كان بايد 
تجويز داروي تزريقي را محدود كرده و به تدريج 
محصول خوراكي را تجويز كنند، اظهار كرد: زيرا 
در دنيا اين محصول تزريقي برند اصلي به صورت 
محدود توليد مي ش��ود. از طرفي براي بيمار هم 
مصرف خوراكي بهتر اس��ت. برندگي تاكيد كرد 
كه با اقدامات س��ازمان غذا و دارو طي چند روز 
گذش��ته، كمبود داروي بيماران تاالس��مي حل 

شده است. 

85 درصد طالق ها مربوط به 
افراد كمتر از 40 سال است

مدي��ركل آمار و جمعيت ثبت احوال كش��ور 
گف��ت: 85درص��د طالق هايي ك��ه رخ مي دهد 
مربوط به افراد كمتر از 40 س��ال اس��ت، يعني 
اي��ن موضوع جامعه جوان ما را درگير خود كرده 

است. 
محمدباقر عباس��ي در صدمين جلسه شوراي 
اجتماعي كش��ور اظهار كرد: با توجه به مباحثي 
كه درخصوص آس��يب هاي اجتماعي وجود دارد، 
گزارش تحليلي از وضعيت طالق در اين جلس��ه 

ارائه شد. 
او ادامه داد: فعاليت هاي رس��انه يي كه اخيرا 
در جامعه انجام ش��ده است، س��وءتفاهم هايي به 
وجود آورد اما واقعيت اين است كه رشد طالق از 
لحاظ ثبتي نسبت به سال گذشته رشد چنداني 
نداشته است، يعني 181 هزار طالق در سال 96 
ثبت كرده ايم كه اين آمار در سال 95، 181 هزار 
و 500 واقعه بوده است. مديركل آمار و جمعيت 
ثب��ت احوال كش��ور اضافه ك��رد: طالق هايي كه 
در يك س��ال ثبت مي ش��وند مربوط به آن سال 
نيس��ت، اخيرا آمار بازس��ازي ش��ده طالق هاي 
رخ داده از س��ال 92 ت��ا 96 را تهي��ه كرده ايم و 
در همين جلس��ه نيز ارائه ش��د كه براساس اين 
آمارها در س��نوات اخير رشد بيشتر از دو درصد 
در طول س��ال نداشتيم اما واقعيت اين است كه 
جمعيت در معرض ازدواج در كشور در دهه اخير 
كاهش يافته است يعني كساني كه مي توانستند 
ازدواج كنند س��ن ازدواج را پشت سر گذاشته اند 

و جمعيت آنها كم شده است. 
او در ادام��ه اظهار كرد: ب��ه عبارت ديگر آمار 
ازدواج از يك ميليون و 300 هزار ازدواج در سال 
90 به يك ميليون و 150 هزار ازدواج در س��ال 
95 كاهش يافته اس��ت. طبيعتا نيز سال به سال 
از لحاظ كمي و ع��ددي با كاهش ازدواج روبه رو 
هس��تيم به همين دليل از لح��اظ علمي و فني 
نيز منطقي نيس��ت ك��ه ازدواج هايي كه در يك 
سال رخ مي دهد و طالق هايي كه در آن سال رخ 

مي دهد را تقسيم كنيم. 
عباس��ي در ادامه تش��ريح ك��رد: در حقيقت 
اينها با يكديگ��ر ارتباطي ندارند و از ازدواج هايي 
كه در س��ال 91 به ثبت رس��يده اس��ت تا سال 
96، صرف��ا 7درصد از آنها منجر به طالق ش��ده 
اس��ت. درحالي كه اگر ازدواج هاي س��ال 91 به 
طالق هاي سال 91 تقسيم مي كرديم شايد عدد 

18درصد را نشان مي داد. 

»گل« پرمصرف ترين مخدر 
زنان بعد از ترياك

رييس مركز توس��عه پيش��گيري و درمان اعتياد 
سازمان بهزيستي كشور ضمن اشاره به اينكه »گل« 
پرمصرف تري��ن م��اده مخدر در بين زنان اس��ت، از 
فعاليت 40 مركز نگه داري و درمان زنان در سراسر 

كشور خبر داد. 
فاطمه عباس��ي با بيان اينكه بين 7 تا 10 درصد 
معتادان جامعه زنان هستند افزود: از بين 2 ميليون 
و 800 ه��زار معت��اد حاضر در كش��ور بين 7تا 10 

درصد آنان زنان هستند. 
او ب��ا تاكيد ب��ر اينك��ه گل پرمصرف ترين ماده 
مصرفي زنان اس��ت ادامه داد: از بي��ن معتادان زن 
كش��ور 15 درصد آنان مصرف كننده گل هستند و 
پرمصرف  بودن اين م��اده تغييري در آمار كل زنان 
معتاد ايجاد نكرده است. همچنين ترياك نخستين 
ماده مصرفي هم بين زنان و هم بين مردان اس��ت. 
عباس��ي درادامه با اشاره به مراكز نگه داري و درمان 
زنان ب��راي درم��ان اعتياد تصريح ك��رد:  49 مركز 
درمان و نگه داري اعتياد ويژه زنان در سراسر كشور 
وجود دارد. اين زنان بر اساس شرايط و درمان مورد 
نياز بي��ن 28 روز تا 3 ماه در اي��ن مراكز نگه داري 

مي شوند. 
 ب��ه گفته ريي��س مركز توس��عه پيش��گيري و 
درمان اعتياد س��ازمان بهزيس��تي كشور براي زنان 
»خودمعرف« كه خودشان به مراكز درماني مراجعه 
مي كنند، م��دت درمان، نزديك به 28 روز اس��ت، 
اما معتادان متجاهر بايد تا س��ه م��اه در اين مراكز 
نگهداري ش��وند و بعد از اين م��دت در صورت نياز 

مدت اقامت آنها تا سه ماه ديگر تمديد مي شود. 

اخبار

روحاني در مراسم گراميداشت هفته كارگر:

55درصدازپولنفترابهمستمريبگيرانميدهيم

موافقت دولت با افزايش 5 درصدي تعرفه هاي پزشكي
بيش از يك ماه از آغاز س��ال جديد گذشته اما 
هنوز تكليف تعرفه هاي جديد پزش��كي براي س��ال 
جديد مش��خص نشده است. حاال رييس كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس خبر داده:»طبق اطالعات 
حاصل شده دولت با افزايش 5 درصدي تعرفه هاي 
پزش��كي موافق��ت كرده اس��ت.« برخ��ي معتقدند 
افزايش كم تعرفه هاي پزشكي باعث افزايش دريافت 
زيرميزي از سوي برخي پزشكان مي شود. برخي نيز 
معتقدند دريافتي پزشكان با همين تعرفه ها باالست 

و نياز به افزايش تعرفه هاي پزشكي وجود ندارد. 
علي نوبخت با اش��اره به اينك��ه تعرفه به عنوان 
ي��ك واقعي��ت در اداره امور بيمارس��تان ها و مراكز 
ارائه  دهنده خدمات درماني ضروري اس��ت، گفت: 
طبق قانون هر س��اله بايد تعرفه ها با توجه به رشد 
تورم و واقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي از س��وي 
ش��وراي عالي بيمه تعيين شده و با دستور سازمان 
برنام��ه و بودجه ب��راي تصويب در جلس��ات هيات 
وزيران بررسي شود؛ بنابراين از ابتداي هر سال بايد 

تعرفه هاي جديد اجرايي شود.

نماينده تهران، ري، ش��ميرانات، اسالمش��هر و 
پرديس در مجلس شوراي اسالمي افزود: تعرفه هاي 
سال جاري در فروردين ماه در جلسه هيات وزيران 
به تصويب رس��يد بنابراين طب��ق اطالعات حاصل 
ش��ده دولت با افزايش 5 درصدي تعرفه ها موافقت 
كرده اس��ت؛ البته سال گذش��ته كميسيون تلفيق 
بودجه، تعرف��ه برخي از خدم��ات ازجمله خدمات 

بهداشتي و درماني را صفر اعالم كرد.
او به خانه ملت گفت: اين درحالي است كه اين 
روي��ه به هيچ عنوان به صالح مردم نبود بنابراين با 
اس��تدالل هايي در صحن علني مجلس درخصوص 
افزاي��ش تعرفه ه��ا طبق روال س��ال هاي گذش��ته 
توافق هايي ص��ورت گرفت؛ البته در تعيين تعرفه ها 
نمي توان بخش دولتي و خصوصي را يكس��ان ديد 
ل��ذا واحدهاي دولتي بايد خدمات را در حد رايگان 
به م��ردم ارائه دهند؛ بنابراي��ن افزايش 5 درصدي 
تعرفه ها تا حدودي درآمدهاي اختصاصي اين مراكز 

را افزايش مي دهد. 
اي��ن نماين��ده مجل��س ده��م ب��ا بي��ان اينكه 
درخصوص بخش خصوصي نمي توان تعرفه ها را به 
مي��زان بخش دولتي در نظر گرفت، گفت: ش��وراي 
عالي بيمه بايد در شرايط فعلي با تعامل و همكاري 
با نمايندگان عضو اين ش��ورا واقعيت هاي كشور را 

درك كرده و نس��بت به تغيير در ميزان تعرفه هاي 
بخش خصوصي تصميم گيري كنند، س��ازمان نظام 
پزش��كي، س��ازمان هاي بيمه گ��ر و وزارتخانه هاي 
بهداش��ت و تعاون در تصوي��ب تعرفه ها بايد كاري 
كنند كه مراكز درماني بتوانند خدمات را به ش��كل 

قابل قبولي به مردم ارائه كنند. 
نوبخت با اش��اره به اينكه نمي توان تمام فش��ار 
ارائ��ه خدمات را متوجه بخش دولت��ي كرد، افزود: 
برخ��ي افراد ب��ا امكان��ات مالي مناس��ب تمايل به 
استفاده از خدمات بخش خصوصي را دارند بنابراين 
اگر بخش خصوصي نتواند س��ود مناسب سرمايه و 
اس��تهالك را دريافت كند؛ نمي ت��وان از اين بخش 
انتظارات بسياري درخصوص ارائه خدمات بهداشت 

و درماني داشت. 
رييس كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس با 
تاكيد بر اينكه تعرفه بخش خصوصي بايد متناسب 
ب��ا ميزان تورم افزايش پيدا كند، تصريح كرد: اعالم 
تعرفه هاي پزش��كي سلسله مراتبي دارد كه درحال 
حاضر اين مس��اله با تاخير چند ماهه روبه رو ش��ده 
اس��ت، به طور حت��م تعرفه هاي پزش��كي بايد در 
اس��فند هر س��ال اعالم ش��ود؛ اما درحال حاضر با 
وجود تصوي��ب آن در هيات وزي��ران هنوز به طور 

رسمي اعالم نشده است. 

مراس�م هفته كارگر امسال هم به رسم چند 
س�ال گذش�ته با حضور رييس جمهور و فعاالن 
ح�وزه كارگ�ري برگ�زار ش�د. در اين مراس�م 
رييس جمهور توضيحاتي درباره برخي اقدامات 
دول�ت ب�راي بهب�ود وضعي�ت كار و معيش�ت 
كارگران ارائه كرد و بعد از آن علي ربيعي، وزير 
تعاون،  كار و رف�اه اجتماعي،  همچنين عليرضا 
محجوب، دبيركل خانه كارگر هم به طرح برخي 
مشكالت قشر كارگر پرداختند. ربيعي، پيوستن 
به ب�ازار جهان�ي را ضام�ن تقوي�ت كار ايراني 
دانست و بيان كرد: »400 ميليارد تومان بودجه 
براي مس�كن مس�تمري بگيران در نظر گرفته 
ش�ده اس�ت.« از طرف ديگر عليرضا محجوب، 
ه�م انتقادهايي درب�اره وضعي�ت قراردادهاي 
كارگران خطاب به رييس جمهور مطرح كرد. اين 
در حالي اس�ت كه حسن روحاني در اين مراسم 
اعالم كرد: » 52 هزار ميليارد تومان به مستمري 
بگي�ران مي دهيم و اين در حالي اس�ت كه پول 
نفت ما كمتر از صد هزار ميليارد تومان اس�ت. 
ب�ه ما مي گويند كه پول نف�ت را چه مي كنيد ما 
55 درصد آن را به مس�تمري بگيران مي دهيم 

كه اين تنها جزئي از مخارج دولت است.«
  

حس��ن روحاني در اين مراس��م ضم��ن تبريك 
هفته كارگ��ر بيان كرد: »در ذهن��م وزراي خود را 
به دو دس��ته تقس��يم بندي مي كنم هر دو دس��ته 
پرتالش هستند يك عده از اول سال نوايشان نواي 
نااميدي اس��ت مي گويند امس��ال بودجه كم است، 
نفت ارزان ش��د و نفروختيم و ماليات چه شد تمام 
اول و آخر وس��ط دولت س��خن نااميدي است يك 
ع��ده هم درب��اره باران حرف مي زنن��د و مي گويند 
امس��ال وضع بد اس��ت و خشكس��الي است. تالش 
كردم گوش من نسبت به اينها كم بشنود. يك عده 
هميشه اميدوارانه حرف مي زنند و مي گويند مشكل 
اين اس��ت و بايد بيش��تر تالش كنيم و بايد تشويق 
كنيم كش��اورزان فالن كار را كنند. هم پيش��نهاد 
مي دهن��د و هم اميدوارند اين نااميدي و غم و غصه 
چ��ه خاصيتي دارد؟ اين چهره عبوس از اول س��ال 
براي اتفاقات بعدي است؟ اميدواري به آينده مساله 
بسيار مهمي است. يك توطئه دشمنان امروز عليه 
ملت ايران ايجاد ياس و نااميدي براي آينده كش��ور 
اس��ت. آقايي كه در امريكا اخيرا هم به او س��متي 
دادند و بددهن اس��ت و نس��بت به ايران بد حرف 
مي زند از پارس��ال ش��روع كرد كه اي��ران چهلمين 
س��ال انقالب خود را نخواهد ديد و به كوري چشم 
او وارد چهلمين س��ال ش��ديم و ان شا اهلل سال را با 
موفقيت ب��ه پايان مي بري��م و وارد چهل و يكمين 

سال خواهيم شد.«
او اف��زود: »من ي��ك وقتي در س��ال 92 وقتي 
براي انتخابات آماده مي شدم جنوب رفتم و به يك 
كارخانه پتروشيمي سر زدم، ديدم هرچه انبار دارد 
پر اس��ت، تمام حياط پر از محصوالت پتروش��يمي 
ب��ود. گفتم چ��را اينجوري اس��ت؟ گفتن��د تحريم 
هس��تيم محصول ما را نمي خرند. من مجبور شدم 
كارخان��ه را بخوابانم. چاه هاي نفت ما همه قفل بود 
ما در سال 94 هشتصد ميليون دالر خرج كرديم تا 
چاه ه��ا را آماده كنيم. نفت چاه ها براي تحريم قفل 
بود. براي بازس��ازي اين چاه ها اينقدر خرج كرديم، 
در عرض چن��د ماه صادرات نفت ما دو برابر ش��د. 

كارگران ما بس��يار تالش كردن��د و در عرض چند 
ماه صادرات نفت ما دو برابر ش��د امروز نس��بت به 
س��ال 93 و سال هاي قبل از آن صادرات ما دو برابر 

شده است.«
وي با اشاره به ميزان پولي كه از سازمان تامين 
اجتماعي به مستمري بگيران اختصاص يافته است، 
گفت: »52 هزار ميليارد تومان به مستمري بگيران 
مي دهيم و اين در حالي است كه پول نفت ما كمتر 
از صد هزار ميليارد تومان اس��ت. ب��ه ما مي گويند 
كه پ��ول نفت را چه مي كنيد م��ا 55 درصد آن را 
به مس��تمري بگيران مي دهيم كه اين تنها جزئي از 

مخارج دولت است.«

 بايد جنس ايراني بخريم
رييس جمه��ور تاكي��د كرد: »حت��ي اگر جنس 
ايراني م��ا كيفيتش از جنس خارجي كمتر باش��د 
بايد جنس ايراني را خريداري كرد. اما اگر اختالف 
زياد باش��د كار سخت مي ش��ود و مردم پول بيشتر 
ب��راي جن��س داراي كيفيت كمت��ر نمي دهند. در 
نتيجه ما بايد س��عي كني��م حتي االمكان از جنس 
ايراني اس��تفاده كنيم و مردم با عش��ق بيشتر بايد 
كار كنند. اگر اي��ن كار را انجام دهيم براي جوانان 
اشتغال ايجاد خواهد شد قبال مي گفتند جوان بايد 
درس بخوان��د و دولت بايد آن را اس��تخدام كند و 
هم��ه به دنبال يك ميز و صندلي در اداره يي بودند 
اما امروز همانند دوره گذش��ته نيست امروز دولت 
زيادي فربه شده و نمي تواند راه برود بلكه بايد وزن 
كم كند و ما هر روز نمي توانيم دولت را چاق كنيم 

دولت بايد چابك باشد.«
رييس جمهور با اش��اره به توصي��ه خود به وزير 
آموزش و پرورش، وزير علوم و وزير كار گفت: »من 
به آنها گفته ام بايد به جوانان مهارت كار ياد بدهيد 
چرا كه ش��خص ديپل��م مي گيرد، ليس��انس، فوق 

ليسانس و دكترا در رشته هاي مختلف مي گيرد اما 
هي��چ مهارتي ياد نگرفته اس��ت. ما بايد مهارت كار 
را ياد دهي��م و وظيف��ه وزارت كار، وزارت آموزش 
و پ��رورش و وزارت علوم و همچنين وظيفه معاون 
رييس جمهور در امور فناوري و بقيه مسووالن است 
ك��ه ما بايد مهارت كار را به آنها ياد دهيم. ما حتي 
ب��راي كارگراني كه مش��غول به كار هس��تند بايد 
مهارت آموزي را انجام دهي��م چرا كه يك كارخانه 
تا 30 س��ال نمي تواند كار كند و عوض مي ش��ود و 
كارگران بايد شغل ش��ان پايدار باش��د. امروز زماني 
نيس��ت كه بگويي��م وظيفه دولت اين نيس��ت كه 
مرده��ا را مش��غول كن��د و زن ها را مش��غول نكند 
زنان ما تحصيل كرده اند كار بلد هس��تند و ش��غل 

مي خواهند و نمي توان گفت در خانه بمانند.«
وي تاكيد كرد:  «دولت يازدهم نخستين دولتي 
بوده كه در زمينه اش��تغال طي يك دو سال تعداد 
زنان شاغل از مردان شاغل در آن بيشتر بوده است. 
اينها همه دختران، خواهران و فرزندان ما هس��تند 
و محيط كار بايد براي همه باش��د و وزارت كار بايد 
توج��ه كند. ما آم��ار بي��كاران را از بيكارهاي زن و 
مرد حساب مي كنيم و اگر بخواهيم زن ها را حساب 

نكنيم آمار كار بيشتر مي شود.«

 ايجاد 800 هزار شغل خالص در سال گذشته
عضو مجلس خب��رگان رهبري گفت: »در س��ال 
گذشته 800 هزار ش��غل خالص در كشور ايجاد شد 
بطوري كه آمار ش��اغلين در س��ال 95، 22 ميليون و 
500 هزار و در س��ال 96 اين آم��ار به 23 ميليون و 
300 هزار افزايش پيدا كرد و اين آماري است كه مركز 
آمار آن را اعالم مي كند اما در سال 86 شاغلين ما 20 
ميليون نفر و در س��ال 91 هم شاغلين ما همان 20 
ميليون نفر بوده است و تنها عده يي آمده اند و رفته اند 
و اشتغال خاصي ايجاد نشده است اين نشان مي دهد 

در دولت يازدهم و دوازدهم همه كارفرماها و كارگران 
دست به دست هم داده اما اين كافي نيست و ما هنوز 

سه ميليون نفر بيكار داريم.«
روحاني افزود: »در س��ال جديد همه تالش ما اين 
اس��ت كه اشتغال از سال گذش��ته بهتر باشد كه اين 
كار را در زمينه بافت فرسوده و خودروهاي فرسوده و 
مهارت هاي حين كار انجام مي دهيم و وضع اشتغال ما 
بهتر خواهد ش��د. تالش ما اين بوده وضع كارگرها در 
زندگي بهتر شود هرچند كه هنوزكارگران مشكالتي 
دارند و ما بايد خيلي تالش كنيم اما از روز اول دولت 
يازده��م گفتم كه كارگ��ر و كارمند م��ا بايد حقوق 
س��االنه اش از تورم سال بيشتر باشد و ما به اين قول 
عمل كرديم و ق��دم دوم ما اين بوده كه تورم را مهار 
كنيم اما برخي مي گويند كه قيمت ها گران مي شود و 
اين چگونه است اما مهار تورم به معناي ارزاني نيست 

بلكه به معناي كندتر شدن سرعت گراني است.«

 براي رشد كار ايراني، به بازار جهاني وصل شويد
در بخش ديگري از اين مراسم، علي ربيعي، وزير 
تعاون،  كار و رفاه اجتماعي، به سخنراني پرداخت و 
خطاب به رييس جمهور گفت: »آقاي روحاني شما 
از برجام بس��يار گفته ايد. امروز اگر مي خواهيد كار 
ايراني رش��د كند، بايد به بازار جهاني وصل شويد و 
اين مسيري بوده كه دولت شما خواستار آن است.«
او افزود: »ما طي اين س��ال ها مش��كالت زيادي 
داش��تيم، فش��ار جمعيتي، آب و خاك طي ساليان 
دراز، وضعيت كش��اورزان را وخيم كرده و معيشت 
آن��ان را در خطر قرار داده اس��ت. امي��دوارم دولت 
ب��ا يك برنامه ريزي بتواند اين مش��كالت را برطرف 
كند. در هي��چ دوره يي كارگران اج��ازه راهپيمايي 
نداش��تند اما در دولت تدبير و اميد مشاهده كرديم 
ك��ه كارگ��ران راهپيماي��ي مي كنن��د و 55 درصد 
تش��كل هاي كارگ��ري افزايش پيدا ك��رد. ما 400 

ميليارد تومان براي مسكن مستمري بگيران بودجه 
در نظر گرفته اي��م. صندوق تامين اجتماعي بايد به 

صندوق زندگي اجتماعي تبديل شود.«
وي گف��ت: »نكته ديگر ما كارگران غيررس��مي 
هستند. خوشحال هس��تيم كه اشتغال ايجاد شده 
اس��ت و تمام تالش خودمان را براي رس��مي شدن 
آنان مي كنيم. ما 500 هزار ش��غل خدماتي و 300 
هزار ش��غل صنعتي ايجاد كرده ايم كه سهم زنان از 
15 به 25 درصد رسيده است و حتي اشتغال زنان 
در برخ��ي از موارد نيز در بعضي ش��غل ها به 100 

درصد رسيده است.«
وي ادام��ه داد: »بحث ديگر ما اش��تغال فراگير 
اس��ت و قصد داريم روس��تاهايمان را به سمت اين 
ش��غل پيش ببريم. در اين دوره بيمه روس��تاييان 
عش��اير صورت گرفت و م��ا دفترچه هاي بيمه را به 
آنان پرداخت كرده ايم. در چهار س��ال دولت تدبير 
و اميد شاهد رشد چش��مگيري در زمينه بهداشت 
و درمان هس��تيم و درمانگاه هايي را براي كارگران 
احداث كردي��م و قطعا اين راه را ادامه خواهيم داد 
و بيش��تر اين درمانگاه ها را در جنوب تهران افتتاح 

مي كنيم.«

 وضعيت زندگي كارگران دشوار است
عليرض��ا محجوب، دبي��ركل خانه كارگ��ر هم در 
بخش ديگري از اين مراسم انتقادهايي درباره وضعيت 
قرارداده��اي كارگران مطرح ك��رد. محجوب خطاب 
به رييس جمه��ور،  گفت: » جنابعالي وعده كرديد كه 
حقوق كارگران كمتر از تورم نباشد و سطح معيشت 
آنان به سطح مطلوب برسد. آقاي روحاني كارگران در 

وضعيت دشوار زندگي مي كنند. 
اين نماينده مجلس ش��وراي اسالمي با بيان اينكه 
ش��ما درباره صندوق هاي تامين اجتماعي به درس��تي 
ديكته سياست خروج از بنگاه ها را مطرح كرديد، گفت: 
»صندوق تامين اجتماعي صندوق همه نسل هاس��ت. 
بايد به اين امر تمكين كرد. اين سرمايه بايد بدون اينكه 

به دست بنگاه ها بيفتد براي كارگران هزينه شود.«
او اف��زود: »محجوب تاكيد كرد: بهترين اش��تغال، 
اشتغال تعاون محور است. تعاوني مسكن و اشتغال هاي 
تعاوني محور يك روش بس��يار درستي است. كارگران 
مش��كل مسكن و اجاره دارند. خواهش مي كنم در اين 
روزهايي كه اجاره خانه ها رو به افزايش اس��ت به وزارت 
مس��كن دس��تور اكيد دهيد تا براي مس��كن كارگري 

چاره يي بينديشند.«
وي خاطرنش��ان كرد: »بازنشس��تگان چشم به 
راه همسان س��ازي هستند. بس��ياري از كارگران از 
قراردادهاي موقت و پيمان��كاري رنج مي برند. زيرا 
اين قراردادها نظم مش��خصي ندارد. اميدوارم دولت 

كمك كند تا مشكل اين كارگران حل شود.«
 نماينده ته��ران با بيان اينكه يك��ي از مهم ترين 
مش��كالت كارگران اجاره مسكن اس��ت كه در حال 
افزاي��ش اس��ت، گف��ت: »از وزارت راه و شهرس��ازي 
مي خواهي��م فكري ب��راي تامين مس��كن اجتماعي 

كارگران كند.«
دبيركل خانه كارگر خطاب به رييس جمهور گفت: 
»دولت ش��ما عملكرد بسيار خوبي در زمينه كارگران 
داشته ما يادمان نرفته كه شما كشور را از يك وضعيت 
ناگوار و فرو افتادن در چاله فصل هفت منشور بيرون 
آورديد گله مندان بدانند جهان به ما اعالم جنگ كرده 
بود شما پرچم سرخ را با پرچم سفيد عوض كرديد.«

مس��وول دبيرخانه س��تاد كنترل و مبارزه با دخاني��ات وزارت 
بهداشت درباره چگونگي تقسيم درآمد حاصل از ماليات بر دخانيات 
كه در بودجه س��ال 97 تصويب شد، گفت: طبق قانون، 50درصد 
درآمد حاصل از ماليات دخانيات به وزارت بهداشت مي رسد.  بهزاد 
ولي زاده در اين باره افزود: در ماده 73 قانون برنامه شش��م توسعه، 

بحث مصارف ماليات دخانيات به صراحت مش��خص ش��ده است؛ 
طب��ق اين ماده 100درصد درآمد حاص��ل از ماليات دخانيات بايد 
به حوزه هاي وزارت بهداش��ت به ميزان 50 درص��د، وزارت ورزش 
و جوانان به مي��زان 30 درصد و وزارت آموزش و پرورش به ميزان 
20 درص��د اختصاص يابد.  او ادامه داد: اين متن قانوني در بودجه 

سال 97 نيز تكرار شده است و دولت و مجلس بايد تصميم بگيرند 
ك��ه چه مي��زان از اين ماليات ب��ه حوزه كنترل مص��رف يا درمان 
بيماري هاي ناش��ي از دخانيات پرداخت شود. وزارت بهداشت اين 
مبل��غ را در برنامه هاي كنترل دخانيات، نظارت و درمان بيماري ها 
هزينه مي كند. مسوول دبيرخانه ستاد كنترل و مبارزه با دخانيات 

وزارت بهداشت به ايسنا گفت: با اين وجود ما هميشه شاهد بوديم 
كه بخش بس��يار جزئ��ي از درآمدهاي مصوب به وزارت بهداش��ت 
اختصاص داده مي ش��ود. اما آنچه در قانون برنامه شش��م توسعه و 
بودجه سال 97 آمده است، نزديك به 2هزار ميلياردتومان درآمد از 

محل ماليات دخانيات حاصل مي شود. 

 وزير آموزش و پرورش زيربناي توسعه و پيشرفت آموزش و 
پرورش را منوط به توس��عه دوره ابتدايي دانست و گفت: قوانين 
دست وپاگير روند تربيتي در مدارس را با كندي مواجه مي كند. 
محم��د بطحايي رك��ن اصلي تعليم وتربيت را معلم دانس��ت 
و تصريح كرد: اگر بهترين فضاي آموزش��ي را داش��ته باش��يم و 
عالي ترين برنامه و محتواي درس��ي و آموزشي را نيز ارائه دهيم، 
اما معلم شايسته در مدرسه حضور نداشته باشد، اهداف تعليم و 

تربيت محقق نمي شود. 

او اف��زود: م��كان اصلي كه تعليم وتربي��ت در آن بايد محقق 
ش��ود، مدرسه است بنابراين؛ همه مشكالت بايد در كف مدرسه 
رفع شود، لذا حوزه هاي ستادي در سطح منطقه، استان و مركز 
تنها بايد هماهنگ كننده باشند و اجازه دهند تصميمات مربوط 
ب��ه دانش آموز، در مدرس��ه اتخاذ ش��ود و معلمان مش��كالت را 

بررسي و نسبت به حل آن خود اقدام كنند. 
عض��و كابينه تدبير و اميد، مقررات دس��ت و پاگير را يكي از 
عوامل اخالل گر در فرآيند تربيتي دانش آموزان برشمرد و عنوان 

ك��رد: ايجاد فض��اي رقابتي در مدارس امر تربيت را به ش��دت با 
مش��كل مواجه مي كند و ش��ور و نش��اط دانش آموزان را از بين 

مي برد. 
وي ادام��ه داد: مدارس ابتدايي به غلط از مدارس متوس��طه 
الگوب��رداري مي كنند و آنه��ا نيز از دانش��گاه تاثيرپذيرند و اين 

موضوع روند تربيتي را با كندي مواجه كرده است. 
به گزارش مركز اطالع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش 
و پ��رورش، وزي��ر آموزش و پ��رورش مهم ترين مان��ع تحول در 

آم��وزش و پ��رورش را مقاومت افراد در مقابل تحول دانس��ت و 
خاطرنش��ان كرد: بس��ياري از مقررات براي برخ��ي افراد حالت 
تق��دس و عرف پيدا كرده اس��ت، ل��ذا در برابر تغيي��ر آن، افراد 

به شدت مقاومت مي كنند. 
وي گفت: كارشناسان حوزه هاي ستادي نبايد دچار روزمرگي 
ش��وند و سعي كنند مش��كالت آموزش و پرورش را يكي پس از 
ديگ��ري رفع كنند و منتظر نباش��ند از جاي ديگ��ر راهكار ارائه 

شود. 

وزارتبهداشتپولسيگارراكجاخرجميكند؟

قوانيندستوپاگير؛اخاللگرتربيتدانشآموزان
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افزايش 12.5 درصدي كرايه تاكسي و اتوبوس
گروهراهوشهرسازي| آزادهكاري| 

اعضاي شوراي ش��هر در جلسه روز گذشته خود نرخ 
كرايه تاكس��ي، اتوب��وس و ميني ب��وس را افزايش دادند. 
روز گذش��ته رأي گيري براي افزايش نرخ كرايه تاكس��ي، 
اتوبوس و ميني بوس در دس��تور كار اعضاي شوراي شهر 
قرار گرفت و بعد از ارائه پيشنهاد محمد عليخاني، رييس 
كميسيون حمل و نقل، اعضاي شورا پيشنهادات و نظرات 
خ��ود را درخصوص اين اليحه مط��رح كردند و در نهايت 
نرخ كرايه تاكسي، اتوبوس و ميني بوس براساس نرخ تورم 

12.5درصد افزايش پيدا كرد. 
رييس كميس��يون حمل و نقل و كميسيون برنامه و 
بودجه شوراي شهر تهران در جريان بررسي اليحه افزايش 
نرخ اتوبوس و ميني بوس گفت: در س��ال 1396 ش��ركت 
واحد اتوبوسراني تهران 100ميليارد تومان از فروش بليت 
درآمد داشته كه 130ميليارد تومان يارانه پرداخت كرده 
است. از اين رو كميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران 
افزاي��ش 12.5درصدي نرخ كرايه اتوبوس و ميني بوس را 

به تصويب رساند. 
بر اين اس��اس، كراي��ه اتوبوس از 10ت��ا 15كيلومتر 
500 توم��ان، از 15تا 20كيلومت��ر 800 تومان و بيش از 
20كيلومتر 1000تومان محاس��به شده است. نرخ كرايه 
اتوبوس هاي بخش خصوصي نيز از يك تا 2.5كيلومتر 600 
تومان، 2.5تا 5كيلومتر 700تومان، 5 تا 7.5كيلومتر 800 
تومان، 7.5تا 10كيلومتر 850 تومان، 10تا 12.5كيلومتر 
1000توم��ان و 12.5ت��ا 15كيلومتر1050تومان، 15تا 
17كيلومتر 1100تومان و 17تا 20كيلومتر 1200تومان 

تعيين شده است. 
وي ادامه داد: نرخ جابه جايي ميني بوس ها نيز از يك تا 
2.5كيلومتر 500 تومان، از 2.5تا 5كيلومتر 600 تومان، 
از 5 تا 7.5كيلومتر 650 توم��ان، 7.5تا 10كيلومتر800 
تومان، 10تا 12.5كيلومتر 950تومان، 12.5تا 15كيلومتر 
1000توم��ان، 17.5تا 20كيلومتر 1050تومان و بيش از 

30كيلومتر 1100تومان محاسبه شده است. 

پيشنهادافزايشكرايهدرناوگاننو
زهرا صدراعظم نوري، رييس كميسيون سالمت شوراي 
شهر تهران پيشنهاد كرد تا هر اتوبوس نوسازي شده بتواند 

نرخ بليت خود را افزايش دهد. 
ن��وري اظه��ار ك��رد: در تبص��ره 7 اين اليح��ه آمده 
در صورتي كه كل ناوگان نوس��ازي ش��ود ت��ا 50 درصد 
مي تواند كرايه خود را گران تر كند. پيش��نهاد من اس��ت 
هر اتوبوس��ي كه نوس��ازي ش��ود، اجازه افزايش قيمت را 
داشته باشد تا براي بخش خصوصي ايجاد انگيزه شود. او 
همچنين پيشنهاد داد كه اعمال تخفيف در اين حوزه به 
تشخيص شهرداري تهران باشد تا مشخص شود كه مرجع 

تصميم گيري در اين حوزه چه كسي است. 

ارائهبليتمترورايگانبهخبرنگاران
محس��ن پورس��يدآقايي، مع��اون حم��ل و نق��ل و 
ترافيك ش��هرداري تهران بعد از پايان جلس��ه ش��ورا به 
بيان توضيحات��ي درخصوص كرايه تاكس��ي ها پرداخت 
و گف��ت: در بخش تاكس��ي خط��ي، 630 الي 640 خط 
در ش��هر تهران فعالند و قاعدتا افزايش نرخ تاكس��ي در 
س��ال 97 به طور متوس��ط در اين خطوط انجام خواهد 
گرفت ضمن اينكه افزايش نرخ تاكسي هاي گردشي نيز 
انجام مي پذيرد و اين كار از طريق تاكسي مترهاي نصب 

شده روي تاكسي ها انجام مي شود. پورسيدآقايي با بيان 
اينكه س��ازمان تاكس��يراني تالش مي كند، پرداخت هاي 
نقدي جم��ع آوري و پرداخت الكتروني��ك جايگزين آن 
ش��ود، گفت: اين موضوع به صورت جدي در دستور كار 
سازمان تاكس��يراني قرار دارد و زيرس��اخت هاي آن نيز 
فراهم شده است. او همچنين با اشاره به توزيع آرم طرح 
ترافيك به خبرنگاران گفت: از روز گذشته نامه هايي براي 
مديران مسوول رسانه ها ارسال شده و در آن نامه اسامي 
خبرنگاراني كه مي توانند آرم دريافت كنند، ارس��ال شده 

است. مديران مسوول نيز بايد هر چه زودتر نام خبرنگاراني 
ك��ه بايد طرح ترافيك را دريافت كنند در اختيار معاونت 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران قرار دهند. معاون 
حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران ادامه داد: تعداد 
طرح ترافيك امسال براي دستگاه هاي اجرايي 40درصد و 
براي ش��هرداري 50 درصد كاهش پيدا كرده است ضمن 
اينكه معاونت حمل و نقل و ترافيك با توجه به آيين نامه 
شوراي شهر تهران محدوديت هايي براي توزيع آرم طرح 
ترافيك به خبرنگاران دارد و ما بايد تا سقف 2هزار طرح به 

خبرنگاران بدهيم و در اين زمينه محدوديت هايي داريم، 
خبرنگاراني كه طرح ترافيك دريافت نكنند از كارت بليت 

يك ساله بهره مند خواهند بود. 

مكانيسمانتخابشهردارنمايشينيست
محمد ساالري، رييس كميسيون معماري و شهرسازي 
ش��وراي ش��هر تهران نيز در اين جلسه گفت: متاسفانه اين 
روزها ش��اهديم در فضاي عمومي و رس��انه يي شائبه يي به 
وجود آمده كه تصميمات ش��وراي شهر خارج از نهاد شورا 
و خارج از اختيار اعضا اتخاذ مي شود و متاسفانه مجددا اين 
بداخالقي درحال ش��كل گيري اس��ت كه روي يك يا چند 
كانديداي خاص اجماع ش��ده و فرآيند و س��ازوكار تعيين 
شده از سوي ش��ورا براي انتخاب شهردار نمايشي است. به 
گفته ساالري بعد از استعفاي شهردار تهران، شوراي شهر 
سازوكاري را تدوين و فرآيند نحوه انتخاب شهردار را اعالم 
كرد. اكنون چند مرحله از اين فرآيند س��پري ش��ده و 7 
كانديدا از بين 28كانديدا انتخاب ش��دند و مطابق همين 
سازوكار مقرر شده اين 7 كانديدا برنامه هاي خود را تدوين 
و براس��اس برنامه زمان بندي ش��ده در جلسات علني و با 
حضور خبرن��گاران را ارائه دهند. وي ادامه داد: با توجه به 
حساسيت مسند و منصب شهردار تهران و جايگاه مديريت 
ش��هري تهران در ساختار سياس��ي و اداري كشور تمامي 
توجهات عموم مردم، مسووالن، فعاالن سياسي و اجتماعي 
و رس��انه ها به مراحل تصميم گيري اعضاي شوراست. اين 
عضو شوراي شهر تهران افزود: متاسفانه اين روزها شاهديم 
كه در فضاي عمومي و رس��انه يي شائبه يي به وجود آمده 
كه تصميمات شوراي ش��هر خارج از نهاد شورا و خارج از 
اختيار اعضا اتخاذ مي شود و متاسفانه مجددا اين بداخالقي 
درحال شكل گيري اس��ت كه روي يك يا چند كانديداي 
خاص اجماع ش��ده و فرآيند و س��ازوكار تعيين ش��ده از 
سوي شورا نمايشي است. ساالري با اشاره به اينكه فعاالن 
سياس��ي و اجتماعي، احزاب و گروه ها براس��اس رسالت و 
مانيفست حزبي خود حق دارند كانديداهاي خود را اعالم 
و از او حمايت كنند، بيان كرد: اعضاي شورا نيز مي توانند 
از نظ��رات آنها در فرآيند تصميم گي��ري و البته مبتني بر 
مصلحت شهر بهره ببرند، آنچه مهم است اينكه شهروندان، 
مسووالن و ذي نفعان شهر به يقين برسند كه ما به عنوان 
نمايندگان مردم در نهايت تصميم مي گيريم. وي ادامه داد: 
از اين رو اينگونه نباشد كه با طرح يك يا چند كانديدا ساير 
كانديداها كه همه از مديران درجه يك كش��ور با كارنامه 
درخش��ان هستند و ش��ورا در يك فرآيند تخصصي آنها را 
انتخاب كرده دلسرد شوند و شان و جايگاه شوراي شهر زير 
سوال رود. محسن هاشمي، رييس شوراي شهر نيز بعد از 
اتمام جلسه در پاسخ به سوالي درخصوص اينكه همچنان 
به عنوان يك گزينه ش��هرداري تهران باقي است يا خير؟ 

گفت: در اين زمينه ديگر اميدي ندارم. 

ممانعتازسوخترساني
هواپيمايايرانيدراستانبول

پرواز شماره 3000 هواپيمايي زاگرس از مقصد استانبول 
به تهران به علت عدم ارائه س��وخت در فرودگاه اس��تانبول 

مجبور به سوخت گيري در فرودگاه تبريز شد. 
به گزارش مهر به علت مش��كالت عديده ايجاد ش��ده در 
خصوص تامي��ن و انتقال ارز و عدم درياف��ت تدابير الزم در 
اين خصوص، مقامات فرودگاه اس��تانبول از ارائه س��وخت به 
پرواز ش��ماره 3000 روز جمعه 7 ارديبهشت 97 اين شركت 
ممانع��ت كرد. به دليل اي��ن اقدام فرودگاه اس��تانبول، پرواز 
مذكور پس از س��ه س��اعت تاخير در فرودگاه تبريز به زمين 
نشست و پس از سوخت گيري مجدد تبريز را به مقصد تهران 
ترك كرد. در همين رابطه صادقي يك مقام مس��وول در اين 
ش��ركت هواپيمايي گفت: با وجود مكاتبات صورت گرفته با 
بانك مركزي و سازمان هاي مربوطه، تاكنون تامين و انتقال ارز 
كه الزمه پرداخت هاي ارزي اين شركت براي خريد قطعات، 
لوازم، آموزش پرسنل و همچنين پرداخت هزينه هاي مرتبط با 

خدمات فرودگاهي و غيره است، بي پاسخ مانده است. 

بهپيمانكارانزيادهخواه
باجنميدهيم

ش��ركت عمران پرديس با اعالم اينكه شركت تركيه يي 
كوزو به دليل زياده خواهي كارگاه سايت مسكن مهر 35 هزار 
واحدي را تعطيل كرده اس��ت، تاكيد كرد: در برابر هرگونه 

زياده خواهي پيمانكاران مي ايستيم. 
به گزارش تس��نيم، ش��ركت عمران پرديس در واكنش 
به انتش��ار خبر »سايت مس��كن مهر كوزو پرديس تعطيل 
ش��د« اعالم كرد: شركت عمراني كوزو پارس از ابتداي سال 
97 فعالي��ت خود را در پروژه 35هزار واحدي مس��كن مهر 
ش��هر جديد پرديس كاه��ش داده و بعضي از زير فعاليت ها 
را متوقف كرده اس��ت. به گفته خبر منتشر شده در سايت 
مس��كن ك��وزو، اين ش��ركت از مدتي قب��ل در تفاهمنامه 
آماده سازي و محوطه سازي و ساخت، ادعاهايي براي افزايش 
قيمت مطرح كرده است. هرچند ادعا در كارهاي پيمانكاري، 
امري معمول است، اما تعطيلي كارگاه و به تعويق انداختن 
تعهدات پيمانكاران در قبال متقاضيان شريف به  ويژه زماني 
ك��ه پيمانكار از م��ردم، مطابق قرارداد حاك��م طلبي ندارد، 

زياده  خواهي و فاقد وجاهت قانوني است. 

آغازبرقيسازيراهآهن
گرمسار-اينچهبروندر۹۷

 معاون برنامه ريزي و اقتصاد حمل ونقل شركت راه آهن از 
آغاز عمليات اجرايي برقي سازي راه آهن گرمسار-اينچه برون 
در س��ال 97 خبر داد و گفت: هم اكنون اين پروژه در حال 
طي كردن مراحل گش��ايش اعتبارات اس��نادي قرار دارد و 
هزينه مورد نياز از طريق فاينانس 1.2ميليارد يورويي روسيه 
تامين مي شود.  نوراهلل بيرانوند در گفت وگو با پايگاه خبري 
وزارت راه و شهرس��ازي اظهار كرد: هم اكنون اين پروژه در 
حال طي كردن مراحل گشايش اعتبارات اسنادي قرار دارد 
و اداره كل تداركات ش��ركت راه آهن در حال پيگيري است. 
معاون برنامه ريزي و اقتصاد حمل ونقل شركت راه آهن هزينه 
الزم براي اجراي اين پروژه را 1.2ميليارد يورو اعالم كرد كه 
از جانب طرف روس به صورت فاينانس تامين مي ش��ود. به 
گفته بيرانوند مسائل مربوط به قيمت، حجم كار و زمانبندي 
اج��راي آن، همچنين انتقال فن��اوري، آموزش نيروي كار و 
شرايط تامين مالي پروژه مورد بررسي و توافق طرفين قرار 
گرفته اس��ت. او با اشاره به مسير عبوري اين خط آهن بيان 
كرد: محور ريلي گرمسار-اينچه برون در واقع مسير ترانزيتي 
ايران از سمت قزاقستان، تركمنستان و بندر اميرآباد است و 
بهره برداري از اين محور ريلي ضمن ارتقاي ظرفيت ترانزيتي، 

تاثير قابل مالحظه يي در حمل ونقل مسافر خواهد داشت. 

ايرانشهر

شركتمليصنايعپتروشيمي
سازمانمنطقهويژهاقتصاديپتروشيمي

فراخوانارزيابيومناقصه
اين سازمان درنظر دارد با رعايت قانون برگزاري مناقصات انجام موضوع ذيل را از طريق مناقصه عمومي با ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد:

الف ( موضوع پروژه: خدمات راهبردي ايمني و آتش نشاني 
ب ( مبلغ برآورد پروژه: در حدود 68/630/000/000 ريال )شصت و هشت ميليارد و ششصد و سي ميليون ريال(

ج ( مدت انجام كار: 12 ماه
د ( محل اجراي كار: استان خوزستان، بندر امام خميني)ره(، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي

ه�( مبلغ خريد اسناد ارزيابي و مناقصه: پانصد هزار ريال )به حساب شماره 910170000002174662213006 بانك ملي به نام سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي با شناسه پرداخت 391000037 (
و( مبلغ تضمين: 2/692/600/000 ريال )تضامين مورد قبول يكي از تضامين معتبر در آيين نامه تضمين معامالت دولتي مي باشد(

ز( معيارهاي ارزيابي كيفي:
1- داشتن تجربه        

2- حسن سابقه در انجام خدمات مشابه
3- داشتن توانائي مالي

4- داشتن توان فني و برنامه ريزي
5- داشتن ماشين آالت               

ح( حداقل شرايط پيمانكاران:
1- داشتن شخصيت حقوقي، كد اقتصادي و شناسه ملي

2- داشتن گواهي تاييدصالحيت از اداره كار و امور اجتماعي در سال 1396
3- داشتن صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به سال 1395

ط( محل فروش و تحويل اسناد: متقاضيان مي بايست جهت دريافت اسناد به آدرس بندر امام خميني)ره(، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت يك، ميدان آزادي، ساختمان نخل زرين، دفاتر مديريت مهندسي، امور 
پيمانها )تلفن: 52110183-061( مراجعه فرمايند.

ي( مهلت فروش اسناد ارزيابي و مناقصه: در ساعت هاي اداري از تاريخ 97/2/9 لغايت 97/2/16 مي باشد.
ك( زمان تحويل مدارك ارزيابي و مناقصه: ازساعت 8صبح لغايت 16 روز سه شنبه مورخ 97/3/1

ل( مهلت انصراف پيشنهادات: از ساعت 8صبح لغايت 16 روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 
م( مدت اعتبار پيشنهادات: شش ماه از تاريخ تحويل پاكات مي باشد.

الزم به توضيح است كه اين سازمان پس از ارزيابي، پاكات پيشنهاد قيمت مناقصه گراني را كه صالحيت آنها مورد تاييد كميته فني بازرگاني قرارگرفته است. در ساعت 14:30 عصر روز سه شنبه مورخ 97/3/8 گشايش مي نمايد.
اطالعات تكميلي مناقصه فوق از طريق وب سايت »پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور« 

به آدرس http://iets.mporg.ir و http://www.petzone.ir قابل دسترسي مي باشد.

نوبت دوم
كد:13۹۷.261

روابطعموميسازمانمنطقهويژهاقتصاديپتروشيمي
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آگهيمناقصهعمومييكمرحلهاي
 شماره 97/6

ش��ركت آب و فاضالب اس��تان ايالم در نظر دارد تعداد 1000 عدد دريچه منهول از جنس چدن داكتيل به قطر 60 × 60 س��انتيمتر با سطح مقطع دايره به صورت 
لوالدار از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. كليه توليدكنندگان و تامين كنندگان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 97/2/10 لغايت 
97/2/22 به س��امانه تداركات الكترونيك دولت به آدرس: WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمايند. ضمناً كليه مراحل مناقصه از دريافت اس��ناد مناقصه تا 
ارائه پيشنهادات و بازگشايي پاكت ها و عقد قرارداد از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران پيشنهادات خود را شامل 
پاكت هاي الف-ب و ج عالوه بر ارسال از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت، به صورت فيزيكي نيز به دفتر حراست و امور محرمانه شركت نيز ارسال نمايند.

مبلغ سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار 250.000.000 ريال مي باشد. 
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات 97/3/1

تاريخ بازگشايي پاكات 97/3/2
هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

نوبتاولدوشنبه۹۷/2/10
نوبتدومپنجشنبه۹۷/2/13

نوبت اول
شركت آب و افضالب 

استان ايالم

روابطعموميشركتآبوفاضاباستانايام

تذكردربارهسرنوشتموميايي
محمدجواد حق شناس، رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شهر تهران در 
تذكري بر لزوم اطالع رساني درخصوص جسد موميايي شده در شهرري تاكيد 

كرد و خواستار روشن شدن اين ماجرا براي افكار عمومي شد. 
حق ش��ناس در اين باره گفت: هفته گذش��ته خبري مبني بر كش��ف يك 
جس��د موميايي در شهرري منتشر ش��د. در فضاي رسانه يي عنوان شد كه اين 
موميايي جس��د پهلوي اول است. پس از انتشار اين خبر براي شهروندان سوال 
بسياري مطرح بود كه انتظار داشتيم مسووالن حرم عبدالعظيم، مقامات قضايي 
و انتظامي درخصوص آن اطالع رس��اني كاملي كنند كه موميايي كش��ف شده 
منس��وب به چه كس��ي است. از اين رو نياز اس��ت كه افكار عمومي درباره اين 

موضوع آگاه شوند. وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به موضوع 
دستگيري مدير مس��وول روزنامه شرق افزود: روز شنبه مدير مسوول با سابقه 
و ايثارگر روزنامه ش��رق در مشهد دستگير ش��د. علت دستگيري آقاي مهدي 
رحمانيان انتش��ار گزارش ش��هري درباره يكي از محالت ش��هر مشهد بود كه 
به واس��طه كشته ش��دن يك بچه و تجاوز به وي نوشته شده بود، اين گزارش 

دستمايه دستگيري اين مدير مسوول با سابقه شده است. 
حق شناس تاكيد كرد: متاسفانه نحوه دستگيري وي به گونه يي بوكه با يك 
مجرم سابقه دار اينگونه برخورد نمي شود. بي ترديد اگر نوشتن در حوزه شهري 

اينگونه هزينه داشته باشد، مطبوعات كشور بايد تعطيل كنند. 

گروهراهوشهرسازي|
س��ه ماه از آغاز اختالفات س��ازمان نظام مهندسي و 
وزارت راه و شهرس��ازي مي گذرد و نگاهي به اظهارات و 
عملكرد اخير مقامات ارشد طرفين نشان مي دهد كه فعال 
نبايد در انتظار حل مش��كل و برقراري صلح ميان وزارت 
راه و سازمان نظام مهندسي باشيم. اما آخرين اقدامي كه 
در ف��از جديد اختالفات طرفين انجام ش��د و اميد براي 
حل اختالفات را از ميان برد، تعليق پروانه اشتغال به كار 
رييس س��ازمان نظام مهندسي تهران از سوي وزير راه و 
شهرسازي بود ضمن اينكه آخوندي رييس سازمان نظام 

مهندسي كل را هم تهديد به تعليق پروانه كرد. 
البته علت اصلي اختالف طرفين درباره بخشنامه دوم 
وزير يعني حل تعارض منافع نيس��ت و بيشترين حجم 
چالش ها مرب��وط به دريافت حق 5درص��دي نظارت از 
مهندسان ناظر است، در اين زمينه وزارت راه معتقد است 
كه سازمان نظام مهندسي با سودجويي عده يي به بهانه 
طراحي 5درصد حق نظارت را از مردم دريافت مي كنند، 
اما س��ازمان نظام مهندسي مي گويد اين مبلغ بر اساس 

قانون و تاييد اعضاي مجمع دريافت مي شود. 
در اين ميان اگر چه رييس س��ازمان نظام مهندسي 
ساختمان در گفت وگويي اعالم كرده كه گفت وگو يكي 
از راهكارها براي حل مش��كل است، اما موضع گيري اش 
نش��ان از عدم مصالحه با وزارت راه و شهرس��ازي است. 
فرج اهلل رجبي با بيان اينكه تا قيامت مي توانيم با وزارت 
راه و شهرسازي پينگ پنگ بازي كنيم، مي گويد: تالطم ها 
نتوانسته مسائل بين ما و وزارت راه را حل كند، از اين رو 

بايد از طريق مذاكره اختالفات برطرف شود. 

رجب��ي در گفت وگو با تس��نيم در واكنش به تعليق 
پروانه رييس س��ازمان نظام مهندسي اس��تان تهران از 
س��وي وزير راه و شهرس��ازي اظهار مي كند: به نظر من 
همه تالطم ها منجر به حل اين مس��اله نش��ده است، نه 
خواسته وزارت راه و شهرسازي تامين شده و نه خواسته 
سازمان نظام مهندسي ساختمان. او مي افزايد: طي چند 
ماه اخير همواره گفته ايم كه بايد به يك ديالوگ مشترك 
برسيم، وقت آن رسيده كه به جاي مقابله تامل كنيم تا 
سازمان نظام مهندسي به استقالل برسد. رييس سازمان 
نظام مهندسي ساختمان كشور درباره حسن قربانخاني 
رييس تعليق شده نظام مهندسي استان تهران مي گويد: 
او از س��وي وزير راه و شهرسازي از تمام سمت هايي كه 
داشته تعليق شده، اما از نظر سازمان نظام مهندسي هنوز 

در سمت خودش است. 
البته بيژن خطيبي عضو هيات مديره س��ازمان نظام 
مهندس��ي س��اختمان هم در اين زمينه ب��ا نظر رييس 
س��ازمان نظ��ام مهندس��ي موافق اس��ت و مي گويد: در 
سازمان نظام مهندسي انواع مختلف خدمات از جمله رفاه 
كه شامل خريد و اعطاي وام مي شود را به مهندسان خود 
ارائه مي دهيم، اين در حالي است كه اگر اين خدمات را 
ارائه ندهيم، كس��ي نيست كه اين خدمات حداقلي را به 

مهندسان ارائه كند. 
او اظه��ار مي كند: اين مبلغ بر اس��اس قانون و تاييد 
اعضاي مجم��ع از محل 5درصد حق طراح��ي از مردم 
دريافت مي ش��ود. خطيبي يادآور مي ش��ود: ش��هرداري 
براس��اس قوانين فيش طراحي را ص��ادر مي كند، اما در 
نهايت و براس��اس قانون اين مالك اس��ت كه اجازه دارد 

طراح خود را انتخاب كند و در نهايت اين مالك است كه 
طراح ساختمانش را به شهرداري معرفي مي كند و دست 
نظام مهندسي بر اساس قانون در اين زمينه بسته است. 
عضو هيات  مديره سازمان نظام مهندسي تاكيد مي كند: 
زنجيره شهرداري، وزارت راه و وزارت كشور بايد همانند 
يك زنجير در كنار هم باشند كه متاسفانه در حال حاضر 

اين هماهنگي بين دستگاه ها ديده نمي شود. 
او مي گويد: ساختماني كه توسط يك فرد  ذي صالح 
ساخته مي ش��ود، چه كسي مسوول آن است يعني بايد 
اتفاقاتي نظير كرمانش��اه بيفتد تا دستگاه قضا پايش به 
موضوع باز شود. در حالي كه عضو هيات  مديره سازمان 
نظام مهندسي ساختمان درباره غيرقانوني بودن دريافت 
حق 5 درصدي نظارت از مهندس��ان مي گويد، مصطفي 
مهردادف��ر مع��اون نظام ه��اي مهندس��ي وزارت راه و 
شهرسازي بيان مي كند: 5 درصد دريافتي براي ارجاع كار 
است و بايد براساس قانون و مقررات كار كنيم. سوال اين 
است كه منابع درآمدي سازمان نظام مهندسي را قانون 
مش��خص كرده، حال آن 5درصد حق طراحي با دستور 
وزير راه ديگر نبايد از مردم دريافت شود، بنابراين دريافت 
دستمزد براي كاري كه انجام نمي شود، چه معنايي دارد؟

او ادامه مي دهد: س��ازمان نظام مهندسي 5درصد از 
مردم مي گيرد كه اين دريافتي بر اساس قانون، غيرقانوني 
اس��ت، اين درحالي است كه اين مبلغ بايد از شناسنامه 
فني ملكي دريافت ش��ود كه متاس��فانه از همه مالكان 
گرفته مي ش��ود. مهردادفر تاكيد مي كند: ارجاع نظارت 
گاهي توسط ش��هرداري به صورت هاي مختلف صورت 
مي گيرد كه متاس��فانه اين نتيجه ع��دم وحدت رويه در 

نظام مهندسي اس��ت. معاون نظام هاي مهندسي وزارت 
راه و شهرس��ازي مي افزايد: نظارت عالي ب��ا وزارت راه و 
شهرسازي اس��ت و متاسفانه عده اندكي اراده خود را به 
جامعه مهندسي تحميل مي كنند و عمال به دنبال تامين 

منافع خود هستند. 
بدري س��خنگوي كميس��يون عم��ران مجلس هم 
درب��اره اختالفات س��ازمان نظام مهندس��ي و وزارت راه 
و شهرس��ازي مي گويد: دو بخش��نامه از طرف وزارت راه 
و شهرس��ازي صادر ش��ده كه در م��ورد 5درصد كنترل 

خدمات مهندس��ي و ش��يوه نامه انتخاب ناظر است كه 
به دليل ناهماهنگي صورت گرفته در اين ش��يوه نامه ها 
زودتر از حد معمول منتش��ر و در نهايت موجب التهاب 
شرايط موجود ش��د. او مي افزايد: در جلساتي كه برگزار 
شده اختالف نظرات دو طرف تحصيل شده و در نهايت 
در كارگروه ويژه يي هم مطرح شد و حتي به جمع بندي 
هم رسيديم، اما قبل از نهايي شدن و اعالم عمومي بايد 
ب��ا وزير راه و كش��ور نيز هماهنگ ش��ويم و پس از آن 

اطالع رساني مي كنيم. 

آمادگينظاممهندسيبرايمذاكرهباوزارتراه
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صنعت، معدن و جتارت14
اخبار

 روند تجارت ايران با منطقه يورو در 2 ماهه ابتدايي
سال 2018 نشان مي دهد 

مثبت اما نفتي!
تعادل| 

آمارها حاكي از اين اس��ت كه تراز تجاري ايران با 
اتحاديه اروپا در مس��يري مثبت و صعودي قرار دارد. 
مطابق آمارها، در دو ماه ابتدايي سال 2018 نيز حجم 
تجارت كااليي ايران با 28 كشور عضو اتحاديه اروپا به 
رقم 3.74 ميليارد يورو رس��يد كه در مقايسه با مدت 
مش��ابه سال 2017 از رش��د 17.4درصدي برخوردار 
بود. رويداد مه��م ديگري كه تراز تجاري ايران در دو 
ماه ابتدايي س��ال 2018 ش��اهد آن بود، افزايش تراز 
تج��اري ايران ب��ا اتحاديه اروپا در جه��ت مثبت بود، 
به گونه يي كه طي اين مدت، حدود 500ميليون يورو 
ب��ه تراز تج��اري مثبت ايران با كش��ورهاي عضو اين 
اتحادي��ه افزوده ش��د. با اين همه، اين رش��د در تراز 
تجاري همچنان وابس��ته به نفت و محصوالت مشتق 
از آن اس��ت، به گونه يي كه 89درصد از سبد صادراتي 
ايران را س��وخت هاي معدني و روان كننده ها تشكيل 
مي دهن��د. عالوه بر اين، طي م��دت مذكور، صادرات 
كااليي تركيه به اتحاديه اروپا حدود 5.5 برابر بيش��تر 
از اي��ران بوده و صادرات كااليي عربستان س��عودي به 

اين اتحاديه نيز حدود 1.9برابر ايران بوده است. 

 1396؛ سال صعود
سال گذشته خورشيدي، سال خوبي براي تجارت 
كااليي ايران و اتحاديه اروپا بود. حجم تجارت كااليي 
ايران با 28 كشور عضو اتحاديه اروپا در 10 ماهه سال 
2017 )به ط��ور تقريبي از دي م��اه 1395 تا آبان ماه 
139۶( به رقم 1۶ميليارد و ۶00 ميليون يورو رسيد 
كه در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن، حدود 
۶1.۶درصد رش��د داش��ت. مي��زان ص��ادرات كااليي 
ايران در مدت ياد ش��ده به اتحاديه اروپا 8 ميليارد و 
241ميلي��ون يورو و ميزان واردات كاال از اين منطقه 
8ميليارد و 407 ميليون يورو بود كه نس��بت به مدت 

مشابه پارسال رشد چشمگيري داشت. 
همچني��ن براس��اس آماره��ا، اي��ران در 10 ماهه 
نخس��ت س��ال 201۶ ميالدي، س��ه ميليارد و 942 
ميلي��ون يورو صادرات به كش��ورهاي عض��و اتحاديه 
اروپ��ا داش��ت و در مقابل ۶ ميلي��ارد و 3۶1 ميليون 
يورو واردات از اين كش��ورها انج��ام داد. عامل اصلي 
رشد تجارت كااليي ايران در اين مدت، دو برابر شدن 
صادرات كااليي ايران به اتحاديه اروپاس��ت. باتوجه به 
افزايش ارزش تجارت كااليي ايران با اتحاديه اروپا در 
10ماهه نخست س��ال 2017، بهبود قابل توجهي هم 
در تراز منفي بازرگاني ايران حاصل ش��ده و مي توان 

گف��ت نزديك ب��ه 2.2 ميلي��ارد يورو از ت��راز منفي 
بازرگاني كااليي ايران كاسته شده است. 

اين درحالي است كه تراز بازرگاني كااليي ايران در 
10ماهه نخست سال 201۶ ميالدي، منفي 2ميليارد 
و 419 ميليون يورو بود. با وجود رش��د ارزش تجارت 
كااليي ايران با اتحادي��ه اروپا، همچنان فاصله زيادي 
بي��ن تجارت كااليي اي��ران و تركيه ب��ا اتحاديه اروپا 
وجود دارد؛ به طوري  كه طي 10 ماهه ابتدايي 2017 
صادرات كااليي تركيه ب��ه اتحاديه اروپا )كه برخالف 
ايران بخش اعظم آن را اقالم نفتي تش��كيل نمي دهد( 
7براب��ر و واردات كاالي��ي آن 8.2براب��ر ايران اس��ت. 
براس��اس اين بررسي، ميزان صادرات كااليي تركيه به 
اتحاديه اروپا 57 ميليارد و 844 ميليون يورو و ميزان 

واردات آن ۶9 ميليارد و 1۶0 ميليون يورو است. 

 صادرات همچنان »نفتي« !
تازه تري��ن گزارش معاونت بررس��ي هاي اقتصادي 
 اتاق بازرگاني تهران اما نشان دهنده آن است كه طي 
دو ماه��ه نخس��ت 2018، ارزش تج��ارت اي��ران با 
اتحاديه اروپا بيش از 17درصد رش��د داش��ته كه اين 
رش��د عمدتا از مح��ل افزايش صادرات اي��ران به اين 
منطقه، به ويژه در زمينه صادرات سوخت هاي معدني 
و روان كننده ها بوده اس��ت. در مقاب��ل، واردات ايران 
از اتحاديه اروپا طي م��دت مذكور تغيير قابل توجهي 
نداشته و نيمي از آن مربوط به واردات ماشين آالت و 
تجهيزات حمل ونقل بوده اس��ت. در ادامه به وضعيت 
تجاري اي��ران و اتحادي��ه اروپا طي م��دت مذكور با 
جزئيات بيشتري پرداخته شده و حجم تجارت ايران 
با اين منطقه با كش��ورهاي عربس��تان و تركيه مورد 
 مقايسه قرار گرفته است. حجم تجارت كااليي ايران با
28 كشور عضو اتحاديه اروپا طي دو ماهه سال 2018 
ب��ه رقم 3.74 ميليارد يورو رس��يد كه در مقايس��ه با 
م��دت مش��ابه س��ال 2017 از رش��د 17.4درصدي 
برخوردار بود. عامل مس��لط در رش��د تجارت كااليي 
ايران، افزايش 523ميلي��ون يورويي صادرات كااليي 
اي��ران به اتحاديه اروپ��ا بوده كه 89درص��د از آن را 

سوخت هاي معدني و روان كننده تشكيل مي دهد. 
در راس��تاي افزايش ارزش تجارت كااليي ايران با 
اتحاديه اروپا طي دو ماهه 2018، بهبود قابل توجهي 
هم در تراز بازرگاني ايراني حاصل ش��ده است. بر اين 
اس��اس، طي اين مدت ح��دود 500 ميليون يورو به 
تراز بازرگاني مثبت كااليي ايران افزوده ش��ده و اين 
ش��اخص به رقم 594 ميليون يورو رس��يده است. از 

ديگر س��و، با وجود رش��د ارزش تجارت كااليي ايران 
ب��ا اتحاديه اروپا، همچنان فاصل��ه زيادي بين تجارت 
كاالي��ي ايران و اتحاديه اروپا با تجارت مش��ابه تركيه 
 و عربستان س��عودي با اين اتحاديه به چشم مي خورد. 
بر اين اس��اس، طي دو ماهه 2018، صادرات كااليي 
تركي��ه ب��ه اتحاديه اروپ��ا )كه برخ��الف ايران بخش 
اعظ��م آن را اقالم نفتي تش��كيل نمي ده��د(، حدود 
5.5براب��ر بيش��تر از ايران ب��وده و ص��ادرات كااليي 
عربستان س��عودي به اين اتحاديه نيز حدود 1.9برابر 

ايران بوده است. 
واردات كاال از اتحادي��ه اروپ��ا نيز در كش��ورهاي 
تركيه و عربستان س��عودي، در مقايسه با ايران بسيار 
بيش��تر بوده است. طي دو ماهه ابتدايي سال 2018، 
ايران حدود 1.57 ميلي��ارد يورو كاال از اتحاديه اروپا 
وارد ك��رده و اين در حالي اس��ت ك��ه تركيه، حدود 
14.47ميلي��ارد يورو واردات كاالي��ي از اتحاديه اروپا 
داشته است. عربستان س��عودي نيز طي همين مدت 
ح��دود 4.۶۶ ميليارد ي��ورو كاال از اتحاديه اروپا وارد 

كرده است. 
بررس��ي تركي��ب كااله��اي صادرات��ي اي��ران به 
اتحادي��ه اروپا ط��ي اين مدت نيز نش��ان مي دهد كه 
تنها 11درصد از سبد صادراتي ايران به اتحاديه اروپا 
در دسته »س��وخت هاي معدني و روان كننده ها« قرار 
نمي گي��رد. از اين 11درصد نيز ح��دود 3درصد مواد 
شيميايي و محصوالت مرتبط، حدود 3درصد كاالهاي 
صنعتي طبقه بندي ش��ده برحسب مواد و 4درصد نيز 
محص��والت غذايي و حيوانات زن��ده و يك درصد نيز 
»ساير كاالها« هستند. به اين ترتيب به نظر مي رسد 
سبد صادراتي ايران به اتحاديه اروپا همچنان به شدت 

به نفت وابس��ته اس��ت و اين آس��يب پذيري ايران در 
مقابل هرگونه تحريم ه��اي احتمالي در زمينه نفت و 
محصوالت وابس��ته به آن را افزايش مي دهد. از ديگر 
س��و، تركيب كاالهاي وارداتي اي��ران از اتحاديه اروپا 
در دو ماهه ابتدايي س��ال 2018 نيز نش��ان مي دهد 
حدود 50درص��د از كاالهايي وارداتي به كش��ور، در 
دس��ته »ماش��ين آالت و تجهي��زات حمل ونقل« قرار 
مي گيرند. »مواد ش��يميايي و محصوالت مرتبط« نيز 
با سهم 20درصدي از سبد كاالهاي وارداتي به ايران، 
دومي��ن گروه عمده كاالي��ي را در واردات از اتحاديه 

اروپا تشكيل مي دهند. 

 بيالن تجاري فروردين ماه
آمار تجارت خارجي در نخس��تين ماه سال 1397 
اما حكايت از تراز مثبت تجاري كشور دارد، به گونه يي 
كه ارزش ص��ادرات طي اين مدت، ۶04 ميليون دالر 
بيشتر از واردات بوده است. حجم تجارت در فروردين 
97 ني��ز معادل 5 ميليارد و ۶۶2 ميليون دالر اس��ت. 
اين آمارها نش��ان مي دهند كه برخالف مورد اتحاديه 
اروپا، همچنان رشد صادراتي مديون رشد صدور ساير 

كاالها است نه كاالهاي با پايه نفت و گاز. 
آمارهاي منتشر ش��ده ازسوي گمرك ايران نشان 
مي دهد، ارزش صادرات در فروردين امس��ال نس��بت 
به زمان مش��ابه س��ال گذش��ته، بي��ش از 15درصد 
رش��د داشته اس��ت. البته وزن صادرات با افت حدود 
يك درصدي مواجه بوده اس��ت، اما آمارهاي صادرات 
اقالم به تفكيك ميعانات گازي، پتروش��يمي و س��اير 
كاالها حاكي از آن اس��ت كه در دو گروه كااليي اول 
كه كاالهاي با پايه هاي نفت و گاز هس��تند )ميعانات 

گازي و پتروش��يمي(، هم به لحاظ ارزش��ي و هم به 
لحاظ وزني، نس��بت به زمان مش��ابه س��ال گذش��ته 
افت صدور كاال را تجربه كرده ايم. اين درحالي اس��ت 
كه وزن و ارزش صادرات در س��اير كاالها كه ش��امل 
كاالهاي صنعتي، معدني، كش��اورزي، صنايع دستي و 

فرش است، با رشد قابل توجهي روبه رو بوده است. 
براس��اس آمارهاي منتش��ر ش��ده، در ماه نخست 
س��ال جاري، يك ميليون و 9۶4 ه��زار تن كاالهاي 
زيرمجموع��ه پتروش��يمي ب��ه ارزش ي��ك ميليارد و 
40ميليون دالر به بازارهاي هدف صادر ش��ده است. 
س��هم وزني اين گ��روه كااليي از كل ص��ادرات بيش 
از 33درصد و س��هم ارزش��ي آن بيش از 24.5درصد 
است. در عين حال آمار صادرات كاالهاي زيرمجموعه 
پتروش��يمي در فروردين 97 اف��ت 0.09درصدي در 
وزن و افت 0.89درصدي در ارزش را نسبت به زمان 
مش��ابه سال گذش��ته نش��ان مي دهد. البته صادرات 
كاالهاي پتروشيمي در فروردين نسبت به ماه گذشته 
 خود رش��د داش��ته اس��ت. ارزش صادرات اسفند 9۶ 

)ماه قبل( 927 ميليون دالر بوده است. 
صادرات س��اير كاالها، بيشترين س��هم را به خود 
اختصاص داده اس��ت. در فروردين امسال، 5 ميليون 
و 1۶1هزار تن كاالي مرب��وط به اين گروه، به ارزش 
يك ميلي��ارد و ۶4۶ ميليون دالر ب��ه بازارهاي هدف 
صادر ش��ده و توانسته س��هم وزني حدود ۶5درصد و 
س��هم ارزشي بيش از 5.52درصدي را از كل صادرات 
به خود اختصاص دهد. رش��د وزني حدود 7درصدي 
و رش��د ارزش��ي بيش از 39درصدي نسبت به زمان 
مشابه سال گذشته نيز حاصل عملكرد صادركنندگان 

در اين گروه كااليي است. 

تاكيد بر گسترش روابط تجاري 
ايران و تركيه

شاتا| در ديدار وزير صنعت، معدن و تجارت با وزير اقتصاد 
تركيه بر گسترش و تعميق روابط تجاري دو كشور تاكيد شد. 
محمد ش��ريعتمداري در اين ديدار با ابراز اميدواري به آينده 
رواب��ط تجاري دو طرف گفت: از همكاري بانك هاي مركزي 
ايران و تركيه و زراعت بانك تركيه در راستاي همكاري هاي 
اقتصادي دوجانبه تشكر مي كنم. هر گونه اقدامي براي تعميق 
روابط دو كشور با در نظر گرفتن منافع دو كشور خواهد بود. 
وزير اقتصاد تركيه نيز اين سفرهاي كاري و ديدارهاي 
متناوب را نشانه پيگيري و جديت كشورش براي رسيدن 
به اه��داف اقتصادي مورد نظر دانس��ت و گفت: هدف ما 
افزاي��ش مجموع مبادالت تجاري دو كش��ور اس��ت و اين 
افزاي��ش حجم، روابط دو كش��ور را گس��ترده تر مي كند. 
نيه��ات زيبكچ��ي در ادامه تصريح كرد: ه��ر اندازه روابط 
تجاري دو كشور بيشتر شود، اتحاد ميان دو كشور دوست 
و همس��ايه محكم تر مي شود. دو كش��ور بايد يكديگر را تا 

رسيدن به توافقات نهايي تجاري همياري كنند. 

 افزايش حقوق ورودي
پارچه مشكي 

وزارت صنع�ت، معدن و تجارت| در س��ال گذش��ته 
حدود 4ميليون متر پارچه چادر مش��كي توسط تنها واحد 
توليدكننده داخل كشور توليد شد و در راستاي يكسان سازي 
حقوق ورودي پارچه چادر مش��كي با ساير پارچه ها، حقوق 
ورودي اي��ن محص��ول به 32درصد افزاي��ش يافت. با هدف 
ايجاد ش��رايط رقابتي مناس��ب ب��راي توليد داخل از س��ال 
1393، يكسان س��ازي حقوق ورودي پارچه چادر مشكي با 
ساير پارچه ها انجام و حقوق ورودي آن به 32 درصد افزايش 
يافت. در سال هاي اخير و بر اساس برنامه هاي ابالغي از سوي 
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت جهت تامين داخلي مواد اوليه مورد نياز و حمايت 
از توليدات داخلي اقدامات موثري را انجام داده است. بديهي 
است، دستيابي به نتايج مطلوب مستلزم انجام اقدامات توسط 

ارگان هاي ذي ربط در جهت مديريت سطح عرضه است. 
بر اساس اين گزارش، در سال گذشته حدود 4 ميليون متر 
پارچه چادر مشكي توسط تنها واحد توليدكننده داخل كشور 
توليد ش��د اما به جهت واردات غيرقانوني،  واحد توليد كننده 

براي عرضه كاال به بازار داخلي با مشكل مواجه شد. 

صادرات 146ميليون دالر 
آلومينيوم از استان مركزي 

ايرنا|  معاون توس��عه تجارت خارجي سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان مركزي از ص��ادرات 14۶ميليون 
دالر آلومينيوم توليدي اين اس��تان در س��ال گذش��ته به 
كش��ورهاي مختلف جهان خب��ر داد. جعفر اصغري اظهار 
كرد: بيشترين محموله صادراتي آلومينيوم استان مركزي 
به ارمنستان، تونس، ايتاليا، جمهوري آذربايجان و روماني 
ارسال شده است. صادرات 200 ميليون دالري آلومينيوم 

امسال از اين استان هدف گذاري شده است. 
معاون توس��عه تجارت خارجي سازمان صنعت، معدن 
و تج��ارت اس��تان مركزي بي��ان كرد: مجم��وع صادرات 
آلومينيوم كش��ور در سال گذش��ته 31۶ميليون دالر بود 
كه استان مركزي با صادرات 14۶ميليون دالري سهم 4۶ 
درصدي از آن داش��ت. بيش از يك ميليارد و 94 ميليون 
دالر انواع كاالهاي غيرنفتي س��ال 9۶ از استان مركزي به 

كشورهاي مختلف جهان صادر شد. 
اصغري وزن صادرات غيرنفتي اس��تان مركزي در س��ال 
گذش��ته را يك ه��زار و 553 ت��ن عنوان ك��رد و گفت: وزن 
محموله هاي صادراتي اس��تان پارسال نسبت به مدت مشابه 
س��ال 95 حدود 24درصد رشد داشته اس��ت. او بيان كرد: 
عالوه بر آلومينيوم، فرآورده هاي پتروشيمي، الياف مصنوعي، 
انواع شيشه، پسته، گوش��ت، كاشي و سراميك، گل و گياه، 
عايق هاي رطوبتي، ماهي زينتي، لبنيات، كشمش، يخچال 
خانگي، گچ و رنگ نيز س��ال گذشته در صدر اقالم صادراتي 
اين استان بوده است. معاون توسعه تجارت خارجي سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان مركزي با بيان اينكه كاالهاي 
اين اس��تان در سال گذش��ته به 87 كشور جهان صادر شد، 
توضيح داد: افغانستان، تركيه، عراق، پاكستان، تركمنستان، 
ايتاليا، تونس، ارمنستان، قطر و جمهوري آذربايجان مهم ترين 
بازارهاي هدف صادراتي اس��تان مركزي ب��ود. 2هزار و 800 
واحد توليدي در استان مركزي داير و فعال است كه بيش از 

150واحد از آنها صادرات محور است. 

افزايش صادرات محصوالت 
شيميايي و سلولزي در سال 96

ش�اتا| مديركل دفتر صنايع شيميايي و سلولزي وزارت 
صنع��ت،  معدن و تج��ارت از ص��ادرات 18.5ميليارد دالري 
محصوالت شيميايي و سلولزي در سال 9۶ خبر داد. پروين 
نبات��ي افزود: طبق آمار گم��رك در زمينه صادرات با تحقق 
78درص��دي برنامه پيش بيني ش��ده در س��ال 9۶ مجموع 
ص��ادرات مواد و محصوالت پتروش��يمي، قي��ر، مصنوعات 
پالس��تيك، روغن موت��ور، صنعتي و پارافي��ن، رنگ، رزين 
و چس��ب و س��اير كااله��اي ش��يميايي و س��لولزي حدود 

18.5ميليارد دالر گزارش شده است. 
نبات��ي اضافه كرد: عمده صادرات اين كاالها در س��ال 
9۶ به كش��ورهاي چين، امارات متحده عربي، هند، عراق، 
افغانس��تان، تركيه، پاكس��تان و اندونزي بوده كه س��هم 
كشورهاي ياد شده از ارزش صادرات كاالهاي شيميايي و 
س��لولزي 85درصد بوده است. او همچنين با اشاره به آمار 
توليد كاالهاي شيميايي و سلولزي افزود: در سال گذشته 
الس��تيك خودرو 238هزار تن توليد شد كه در مقايسه با 

سال قبل 5.۶درصد افزايش داشته است. 
مدي��ركل دفتر صنايع ش��يميايي و س��لولزي وزارت 
صنع��ت،  معدن و تج��ارت ادامه داد: توليد ان��واع كاغذ با 
توليد 7۶7هزارو 202 ت��ن 32.8درصد افزايش، كارتن با 
493هزار و 74 تن، حدود 22.8درصد افزايش و نئوپان با 
792هزار و 953 مترمكعب حدود 17.7 درصد نس��بت به 

سال 9۶ كاهش داشته است. 
به گفته او كاهش توليد نئوپان به دليل تغيير س��ليقه 
مصرف كنندگان از نئوپان به MDF بوده است. تخته فيبر 
و MDF با توليد يك ميليون و 217هزارو 1۶9 مترمكعب 
ح��دود 3۶.1درصد افزايش، س��موم دفع آف��ات نباتي با 
3۶ه��زارو ۶10 تن توليد در س��ال 97 حدود 12.3درصد 
افزايش،  روغن موتور و صنعت��ي تصفيه اول با 487هزارو 

740 تن توليد 7.3 درصد افزايش داشته است. 
به گفت��ه مديركل دفتر صنايع ش��يميايي و س��لولزي 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت دوده با 127هزارو 78۶ تن 
24.5درصد افزايش و پتروش��يمي با 53 هزارو 541 هزارتن 

توليد در سال 97 حدود 5.۶ درصد افزايش داشته است. 

تاخت و تاز خودروسازان در بازار با چاشني فقدان نظارت
ب��ازار خودرو به علت فقدان نظارت در اختيار خودروس��ازان قرار 

گرفته و اين امر موجب آشفتگي اين بازار شده است. 
به گفته رييس اتحاديه نمايش��گاه داران فق��دان نظارت كافي 
ب��ر عملكرد خودروس��ازان موجب ايجاد چنين ش��رايط مطلوبي 
براي افزايش پي در پي قيمت توس��ط خودروس��ازان شده است. 
خودروس��ازان محصوالتشان را به بازار عرضه نمي كنند، به همين 
سبب بازار با كمبود خودرو مواجه مي شود و كاهش عرضه موجب 
افزاي��ش قيمت خودرو در بازار مي ش��ود البته الزم به ذكر اس��ت 
هم اكنون در بازار خودرو تقاضاي زيادي براي خريد نبوده اس��ت. 
سعيد موتمني اظهار كرد: محصوالت سايپا طي روزهاي اخير در 

بازار حدود 10درص��د و در نمايندگي ها حدود 10ميليون تومان 
افزايش يافته اس��ت. او گفت: گروه صنعتي ايران خودرو هم اكنون 
قيمت نمايندگي خود را اعالم نكرده اس��ت، اما قيمت محصوالت 
اين گروه خودروس��از در بازار با افزايش 10 تا 15ميليون توماني 
هم��راه ب��وده اس��ت و به اين س��بب پيش بين��ي افزايش قيمت 
خودروهاي ايران خ��ودرو دور از ذهن نخواهد بود. رييس اتحاديه 
نمايش��گاه داران افزود: طي اين س��ال ها بازار خ��ودرو به صورت 
انحصاري در اختيار خودروسازان قرار گرفته است و به دليل فقدان 
نظارت بر عملكرد خودروس��ازان، آنها به راحتي قيمت خودروها 

را افزايش داده و موجب ايجاد آشفتگي در بازار خودرو شده اند. 

گراني بي سر و صداي يك فلز نادر
يكي از فلزات ارزش��مند نه چندان ش��ناخته ش��ده به دليل 
تقاضاي باال از سوي صنعت خودروسازي به ركورد قيمت بااليي 

رسيده است.
به گزارش ايس��نا، »ايريديوم« كه در س��اخت شمع و شيشه 
خودرو اس��تفاده مي شود، امس��ال 12درصد رشد قيمت داشته 
و عملكرد بهتري نس��بت به اكثر فل��زات از نيكل گرفته تا طال 
داش��ته است. اين فلز نادر به عنوان دومين عنصر متراكم و يكي 
از فلزات��ي كه باالترين نقطه ذوب را دارد، با تقاضاي بااليي براي 
توليد ش��مع و شيش��ه روبه روس��ت. »ايريديوم« در بازار معامله 
نمي ش��ود و عمدتا بين تامين كنندگان و كاربران صنعتي مبادله 

مي ش��ود، طبق اعالم ش��ركت پااليشي »جانس��ون ماتي«، روز 
جمع��ه اين فلز ب��ه 1090دالر در هر اونس رس��يد كه باالترين 

قيمت از سال 2001 تاكنون بود.
طبق اعالم انجمن بازار شمش لندن، اين فلز نادرترين فلز از 

هفت فلز ارزشمند اصلي است.
»روتنيوم« كه براي پوشش هارد ديسك ها استفاده مي شود، 
فلز ديگري در گروه فلزات ارزش��مند اس��ت كه 29درصد رشد 
قيمت داش��ته و به باالترين قيمت در 8س��ال اخير صعود كرده 
در حالي كه روديوم 20درصد رش��د قيمت داش��ته و نزديك به 

باالترين قيمت خود از سال 2011 ايستاده است. 

رييس انجمن واردكنندگان خودرو مطرح كرد

احتمال افزايش قيمت خودروهاي وارداتي
ريي��س انجمن واردكنن��دگان خودرو با اش��اره به 
كاهش 12درصد واردات خودرو در س��ال 9۶ گفت: با 
توجه به قانون بودجه سال 1397 و آخرين تعرفه هاي 
گمركي جاري ش��ده از س��وي دولت، در صورت عدم 
تغيي��ر قوانين در س��ال جاري با محدودي��ت منابع و 

بحران مجدد افزايش قيمت ها روبه رو خواهيم شد. 
ب��ه گزارش اتاق بازرگاني ايران، فرهاد احتش��ام زاد 
با اش��اره به تازه ترين آمار واردات خودرو اظهار داشت: 
مجموع واردات خودرو س��واري در س��ال 139۶ تعداد 
۶7854دس��تگاه به ارزش يك ميلي��اردو 7۶9ميليون 
دالر بوده اس��ت كه نس��بت به س��ال 95 چ��ه از نظر 
تعدادي و چه از نظر دالري 12درصد افت داشته است. 
از اين تعداد 7881دستگاه به ارزش 170 ميليون دالر 
واردات توس��ط خودروس��ازان و مجوزهاي خاص بوده 
است. او ادامه داد: با توجه به قانون بودجه سال 1397 
و آخرين تعرفه هاي گمركي جاري شده از سوي دولت 
در اواخر س��ال گذشته كه بر خالف راي صادره توسط 

ديوان عدالت كماكان در حال اجراست، در صورت عدم 
تغيي��ر قوانين و مقررات جاري و عدم رفع مش��كالت 
بنگاه هاي اقتصادي واردكننده خودرو، در س��ال جاري 
با محدوديت منابع عرضه خودروهاي وارداتي و كاهش 
مي��زان واردات، با بح��ران مجدد افزاي��ش قيمت ها و 
كمرنگ شدن شرايط فروش اعتباري براي خودروهاي 
وارداتي روبه رو خواهيم ش��د. احتشام زاد تصريح كرد: 
س��هم بازار خودروهاي وارداتي از كل بازار 4.5 درصد 
در س��ال 139۶ بوده اس��ت. س��هم ب��ازار خودروهاي 
وارداتي نسبت به سال 1395 به ميزان 1.3درصد افت 
كرده اس��ت كه البته در صورت احتس��اب خودروهاي 
وارداتي توليدكنندگان، س��هم بازار الباقي خودروهاي 
واردات��ي 4درص��د ب��وده و 9۶ درصد ب��ازار در اختيار 
توليدكنن��دگان داخلي اس��ت. جالب توجه اس��ت كه 
در بخ��ش خودروهاي توليد داخ��ل نيز 91درصد بازار 
در اختيار ش��ركت هاي ايران خودرو و گروه سايپا بوده 
اس��ت. رييس انجم��ن واردكنندگان خ��ودرو تصريح 

 كرد: كش��ورهاي عمده مبدا به ترتيب امارات با س��هم
۶3 درص��د، كره جنوبي با س��هم 13درص��د، آلمان با 
س��هم 5 درص��د، فرانس��ه 4درصد و چي��ن و تركيه و 
ژاپ��ن هر يك 3 درصد بوده اند كه بر اين اس��اس بيش 
از 94 درصد واردات خودروهاي س��واري به كش��ور از 
اين كشورها بوده است. احتش��ام زاد عنوان كرد: سهم 
گمرك ه��ا در خص��وص خودروهاي س��واري وارده از 
آنها به ترتيب ش��هيد باهنر 3۶درصد، گمرك بوش��هر 
12درص��د، گمرك س��لفچگان 10درص��د، بندر لنگه 
9درص��د و گمرك معاون��ت ترانزيت ته��ران 8درصد 
و گمرك ه��اي ارگ جدي��د بم 5 درص��د، گمرك پيام 
4 درص��د و گمرك مهرآباد 3درص��د بوده كه مجموع 

واردات از اين 8 گمرك 80 درصد بوده است. 
 او ب��ا بيان اينكه س��هم ب��ازار برندها ب��ه ترتيب رنو

24 درصد، هيوندايي 23درصد، نيس��ان 9درصد، تويوتا، 
كيا و سانگ يانگ هر يك 8درصد و ميتسوبيشي ۶ درصد 
بوده است، گفت: بيشترين رشد سهم بازار مربوط به برند 

رنو به مقدار 8 درصد و بيش��ترين افت سهم بازار مربوط 
به برند تويوتا به ميزان 9 درصد بوده است. رييس انجمن 
واردكنندگان خودرو افزود: 47درصد خودروهاي سواري 
داراي حجم موتور 1500 تا 2000سي س��ي، 34درصد  با 
حجم موت��ور 2000 تا 2500سي س��ي و 9درصد داراي 
حجم موتور كمتر از 1500 سي س��ي بوده اند. 10 درصد 
خودروهاي سواري به كشور در سال گذشته نيز هيبريدي 

بوده اند. رييس انجمن واردكنندگان خودرو متذكر ش��د: 
مجموع ارزش قطعات منفصله وارداتي براي توليد خودرو 
در س��ال 139۶ بيش از 3ميليارد دالر بوده و از آنجا كه 
تخمين ميزان قطعات وارداتي قاچاق به كشور بيش از نيم 
ميليارد تومان در سال گذشته بوده است، بنابراين ارزش 
كل قطعات خودرويي وارداتي به كش��ور در سال گذشته 

بيش از 4ميليارد دالر بوده است. 

اضافه شدن واگن هاي آلومينيومي به ناوگان ريلي كشورمواجهه صنعت كفش با مشكالت كلي اقتصاد
رييس اتحاديه كفش دس��ت دوز تهران ب��ا تاكيد بر اينكه 
توليد كنندگان كفش با مشكالت كلي اقتصاد مواجهند، گفت: 
هيچ واردكننده يي هنوز نتوانسته با ارز 4200توماني گشايش 
اعتبار كند. در حالي كه برخي واردكنندگان از عدم تخصيص 
ارز براي واردات به نرخ 4200 تومان خبر مي دهند كه ولي اهلل 
س��يف چندي پيش در مراسم رونمايي از سامانه »نيما« با رد 
عدم پرداخت ارز به ن��رخ 4200 تومان گفت: از 22 فروردين 
تا سوم ارديبهشت ماه 9 هزار و 210 فقره تخصيص ارز انجام 
ش��ده كه ارزش آن معادل 2 ميليارد و 3۶1ميليون دالر بوده 
 اس��ت. او حجم تخصيص ارز به يورو طي روزهاي گذش��ته را
5 هزار و 250 فقره برشمرد كه معادل دالري آن يك ميليارد 

و 2۶4 ميليون دالر است. 
اين در حالي اس��ت كه رس��ول ش��جري ريي��س اتحاديه 
كفش دس��ت دوز تهران با تاكيد بر اينكه بخشي از مواد اوليه 
توليد كنندگان كفش وارداتي اس��ت، بيان داشت: از زماني كه 
نرخ ارز 4200 تومان ش��د، تاكنون ارز ب��ا اين نرخ در اختيار 
واردكنن��دگان ق��رار نگرفته اس��ت. بنابراي��ن توليد كننده يا 
واردكننده يي كه در گذشته مواد اوليه مورد نياز اين بخش را 
وارد كرده است، اكنون نمي تواند براي جايگزين و تامين دوباره 

مواد اوليه خود گشايش اعتبار كند. 
به گزارش فارس، او افزود: يكي از مش��كالت واردكنندگان 

بعد از تك نرخي ش��دن ارز با قيمت 4200 تومان اين است، 
كاالهاي��ي كه در گذش��ته ثبت س��فارش ش��ده اس��ت، االن 
هزينه هاي گمرك و حمل و نقل و ترخيص آنها براساس نرخ 

4200 تومان افزايش يافته است. 
از طرف��ي عل��ي فاضل��ي رييس ات��اق اصناف اي��ران روز 
چهارش��نبه هفته گذشته در همايش هم انديشي اتحاديه هاي 
پوش��اك كشور جهت حمايت از توليد داخلي گفت در جلسه 
آق��اي روحاني رييس جمهور و فع��االن اقتصادي تبريز مطرح 
ش��ده كه بازار تهران به شهرستان ها كاال نمي فروشند. اين در 
حالي است كه شجري در مورد داليل عدم فروش كاال توسط 
برخي بازاريان تهران به شهرس��تان ها مي گويد: نوع بيان اين 
مطلب در حضور رييس جمهور را غلط مي دانم و اين گونه نبوده 

است كه بازاريان كاال به شهرستان  نفروشند. 
ريي��س اتحادي��ه كفش دس��ت  دوز تهران اف��زود: به علت 
وج��ود كارخانه هاي چرم در تبري��ز در حال حاضر چرم مورد 
نياز تهران از تبريز تامين مي ش��ود و اين گونه نبوده است كه 
توليد كنندگان كاال به شهرستان ها يا تبريز نفروشند. شجري با 
بيان اينكه در دو س��ال گذشته بازار چرم بسيار كم رونق بوده 
اس��ت، اظهار داشت: ممكن اس��ت در شرايط فعلي برخي هم 
سوء استفاده كنند، اما مشكالتي كه صنعت كفش با آن مواجه 

است، همان مشكالت كلي اقتصاد است. 

يكي از اساس��ي ترين نيازهاي كش��ور در ش��رايط حاضر، 
توس��عه صنعت ريلي به ويژه در حومه كالن شهرهاست بر اين 
اساس معاون توس��عه صنايع حمل و نقل سازمان گسترش و 
نوس��ازي صنايع ايران )ايدرو( از اضافه شدن واگن هاي جديد 
آلومينيومي اروپايي با قيمت مناس��ب به ناوگان ريلي، در پي 
انعقاد قراردادهاي جديد با شركت هاي صاحبنام و افزايش عمق 

داخلي سازي خبر مي دهد. 
به گفت��ه بهزاد اعتمادي، روزانه تنها در پايتخت ش��اهد 
ورود و خروج بيش از پنج ميليون نفر از مناطق شرقي، غربي 
و جنوبي تهران هس��تيم كه اين مساله ترافيك خودرويي و 
آاليندگي زيادي به همراه دارد و در صورت توس��عه خطوط 
ريلي در حومه پايتخت، بخش زيادي از مشكالت اين حوزه 

كاهش خواهد يافت. 
به گزارش ايرنا، او با اش��اره به طرح تامين 2هزار دس��تگاه 
واگن مترو براي تهران و 9 كالن ش��هر ديگر كشور خاطرنشان 
كرد: تاكنون مناقصه بين المللي براي تامين ۶30دستگاه مترو 
در تهران برگزار و برنده آن مشخص شده كه پيش از سال 99 

به ناوگان ريلي اضافه خواهند شد. 
اعتمادي بيان كرد: براي تامين تعداد باقيمانده واگن ها نيز 
در نظر داريم تا آن را از طريق مذاكره با ش��ركت هاي اروپايي 
و ترك تش��ريفات به پيش ببريم. او با اشاره به مشخص شدن 

ح��دودي قيمت ها گفت: مناقصه ه��اي جديد با قيمتي حدود 
300هزار دالر پايين تر از آخرين قيمت هاي ارائه شده براي هر 
واگن خواهد بود و اكنون ش��رايطي فراهم شده تا از واگن هاي 
آلومينيومي اروپايي با قيمت مناس��ب اس��تفاده كنيم. معاون 
توس��عه صنايع حمل و نقل ايدرو ادامه داد: از آنجايي كه تيراژ 
توليد واگن ها باال بوده و قرار اس��ت عمق ساخت داخل در اين 
قراردادها تا 55 درصد افزايش يابد، ش��اهد رقابتي و منطقي تر 

شدن قيمت ها از سوي خارجي ها هستيم. 
در ماه هاي پاياني س��ال گذش��ته قرارداد همكاري تامين و 
س��اخت 450دستگاه مترو براي شهرهاي اهواز، شيراز و تبريز 
بين ايدرو و ش��ركت پوژن چين و ق��رارداد همكاري تامين و 
توليد 9۶0 دس��تگاه مترو تهران و كرج بين با شركت اشتدلر 
)Stadler( س��وييس نهاي��ي ش��ده اس��ت. بر اس��اس اعالم 
كارشناسان، بدون ورود به ساخت داخل تجهيزات اصلي ناوگان 
و فقط با تمركز بر بدنه، تزئينات و مونتاژ ناوگان امكان افزايش 
س��هم ساخت داخل به ميزان بيشتر از 2۶ تا 30 درصد فراهم 
نخواهد بود. همچنين كارشناس��ان صنعت ريلي معتقدند كه 
اكنون حجم س��اخت داخل در انواع واگن هاي توليدي شامل 
واگن باري 90 درصد، واگن مسافري )بين شهري( 80درصد، 
واگن هاي خودكشش بين شهري و حومه 25درصد، واگن هاي 

مترو 28درصد و انواع لكوموتيو 55 درصد است. 
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15 نفت و انرژي
 صادرات 2 ميليون بشكه اي 

نفت خام امريكا 
باشگاه خبرنگاران جوان  در آينده نزديك، صادرات 
روزانه بيش از 2 ميليون بشكه نفت خام امريكا به يك امر 
معمول تبديل خواهد شد. به گزارش بلومبرگ، در حالي 
كه ميزان توليد نفت امريكا به لطف رشد صنعت شيل اين 
كشور به رقم 10.59 ميليون بشكه رسيده، ميزان صادرات 
نفت اين كشور در هفته گذشته به ارقامي بي سابقه رسيد. 
اين افزايش توليد موجب شده تا قيمت نفت وست تگزاس 
اينترمدييت در كوش��ينگ اوكالهاما نس��بت به شاخص 
بين المللي برنت كاهش يابد و جذابيت آن براي خريداران 
بين المللي بيشتر شود. راب تامل مدير موسسه تورتويز كه 
مديريت 16ميليارد دالر دارايي مرتبط با انرژي را دراختيار 
دارد در اي��ن باره گفت: »ما در فصل تابس��تان به صورت 
ثابت روزانه 2 ميليون بش��كه نف��ت صادر خواهيم كرد.« 
وي افزود: امريكا احتماال س��هم خ��ود از بازار نفت جهان 
را طي چند دهه آين��ده از 12درصد به 18درصد خواهد 
رساند. امريكا كه زماني بزرگ ترين وارد كننده نفت جهان 
بود، اكنون در حال رقابت با روسيه براي به دست آوردن 
عنوان بزرگ ترين توليد كننده نفت جهان است. براساس 
آمارهاي اداره اطالعات انرژي امريكا، اين كشور در هفته 
گذش��ته، روزانه 2.33 ميليون بشكه نفت صادر كرده كه 
باالترين رقم طي 25سال گذشته به شمار مي رود. در ماه 
جاري ميالدي، ميزان صادرات نفت امريكا به طور متوسط 
روزانه 1.76 ميليون بشكه بود. اداره اطالعات انرژي امريكا 
همچنين اعالم كرده كه ميزان توليد نفت اين كش��ور به 

10.6ميليون بشكه رسيده است. 

  گام هاي نهايي براي
راه اندازي پتروشيمي مرجان

نيپنا  محمدحس��ن پيون��دي ريي��س هيات مديره 
تاپيك��و درم��ورد برنامه هاي س��ال جاري اي��ن مجموعه 
گفت: پروژه هاي سنگين نيمه تمام زيادي وجود دارد كه 
اميدواريم بخشي از آن در سال جاري انجام شود. به عنوان 
مثال پتروش��يمي مرجان يكي از طرح هاي مهم است كه 
در آس��تانه راه اندازي قرار گرفت��ه و اميدواريم كه باتوجه 
به برنامه ريزي هاي انجام ش��ده امس��ال به توليد برس��د. 
همچنين فاز دوم س��تاره خليج فارس نيز در سال جاري 
و فاز س��وم در س��ال آينده به سرويس مي آيند. درنهايت 
پااليش��گاه آناهيتا نيز روند س��اخت خود را طي خواهد 
كرد. رييس هيات مديره شركت سرمايه گذاري نفت، گاز 
و پتروشيمي تامين در مورد حمايت از كاالي ايراني گفت: 
اي��ن رويكرد در س��طح كالن و بين تصميم س��ازان موثر 
است تا دس��تور قاطع براي ايجاد محدوديت در استفاده 
از كااله��اي خارجي را وضع كنند. از طرفي باوجود اينكه 
توليد كنن��دگان صنعت پتروش��يمي تماي��ل دارند كه از 
كاالي ايراني استفاده كنند اما بعضي موارد مسائل پيچيده 
مي ش��ود. مثال در اس��تفاده از فاينان��س خارجي يكي از 
خواسته هاي وام دهنده استفاده از محصوالت كارخانه هاي 
آنهاست يا حداقل بخشي از تجهيزات در فاينانس وارداتي 
خواهند بود. پيوندي خاطرنشان كرد: شايد يكي از داليل 
ارزان ب��ودن فاينان��س خارج��ي همين نكته اس��ت زيرا 
كشورهاي پيشرفته مانند ما نياز به سرمايه گذاري جديد 
ندارند و در باالدست توسعه يافتند و درحال سرمايه گذاري 
روي تكنولوژي هاي نوين هس��تند بنابراين وام ارزان را به 

شرط دوام توليد خود عرضه مي كنند. 

 كاهش توليد نفت اوپك 
شدت مي گيرد

ايس�نا  در حالي كه افت شديد توليد نفت در ونزوئال 
توجه دنياي نفت را به خود جلب كرده اما مشكالت در يك 
توليدكننده ديگر عضو اوپك به آرامي پر و بال مي گيرد. به 
گزارش بلومبرگ، آنگوال كه بزرگ ترين توليدكننده نفت 
آفريقاست، با افت شديد توليد در ميادين نفتي فراساحلي 
كه س��رمايه گذاري الزم را دريافت نكرده اند، مواجه شده 
است و توليدش تقريبا سه برابر ميزاني كه با ساير اعضاي 
اوپك توافق ك��رده بود، كاهش پيدا كرده اس��ت. انتظار 
م��ي رود، رون��د كاهش توليد آنگوال ش��تاب بگيرد. طبق 
گ��زارش بلومبرگ، برنامه صادرات آنگوال نش��ان مي دهد 
صادرات نفت اين كش��ور در ژوئن ب��ه پايين ترين ميزان 
از اواخ��ر س��ال 2008 كاهش پيدا خواه��د كرد. ريچارد 
مالينسون تحليلگر شركت »انرژي اسپكتس« به بلومبرگ 
گفت: آنگوال يك مش��كل جدي دارد و نرخ كاهش توليد 
اين كشور به ميزان چشمگيري عيان مي شود. آمار پايين 
ژوئن شبيه يك دوره تعميرات نيست بلكه به افت شديدتر 
و ساختاري اشاره دارد. اوپك و متحدانش با اجراي توافق 
كاهش توليد از ابتداي سال 2017 موفق شده اند، اشباع 
عرضه جهاني را از ميان ببرند و قيمت هاي نفت را تا مرز 
 75 دالر در هر بش��كه برسانند. افت توليد در ونزوئال كه
6 برابر بيش��تر از س��هميه تعيين ش��ده براي اين كشور 
تحت توافق اوپك بوده، به اين تالش ها كمك كرده است. 
ريس��كي كه اوپك اكنون با آن روبه روست، محدود شدن 
ش��ديد عرضه به بازارهاي جهاني و صعود قيمت هاس��ت 
كه از يك س��و تقاضا براي نفت را فلج مي كند و از سوي 
ديگر موج جديد عرضه از سوي توليدكنندگان رقيب در 
امريكا را برمي انگيزد. كاه��ش توليد آنگوال به تداوم افت 
توليد ونزوئال افزوده مي ش��ود. تحليلگران بانك »امريكن 
مريل لين��چ« پيش بيني مي كنند، اخت��الالت توليد در 
مي��ان اعضاي اوپك مي تواند قيمت برنت را تا 80دالر در 
هر بشكه برس��اند. اختالالت عرضه غيرمنتظره در اوپك 
فراوان هس��تند. نيجريه و ليبي به دليل اينكه توليدشان 
تحت تاثير بي ثباتي داخلي س��قوط كرده بود، از شركت 
در توافق كاهش توليد اوپك معاف ش��ده بودند. پايبندي 
عراق به توافق نفتي اوپك نيز پس از اختالفات سياس��ي 
ك��ه به صادرات لطمه زد، بهب��ود يافت. افت توليد آنگوال 
با آغ��از فعاليت يك ميدان نفتي كه توس��ط توتال اداره 
مي شود، ممكن اس��ت تا پايان سال متوقف شود. ميدان 
نفتي »كااومبو« كه از س��ال 2017 به تاخير افتاده است، 
230هزار بشكه در روز ظرفيت خواهد داشت. با اين  همه 
فعاليت اين ميدان به اين زودي آغاز نمي ش��ود. با اينكه 
تولي��د همه ميادين نفتي به مرور زمان با كاهش فش��ار 
در ذخايرشان كمتر مي شود اما فعاليت هاي نفتي آنگوال 
در آب هاي عميق هزينه نگه��داري بااليي دارد. به دليل 
مخارج س��رمايه ناكافي، نرخ كاهش ذخاير آنگوال بيش از 
دوبرابر متوسط جهاني بوده است. آژانس بين المللي انرژي 
پيش بيني كرده است مش��كالت اين كشور در سال هاي 

آينده تشديد شود.

كوتاه از دنياي انرژي

طالي سياه

مديرعامل شركت ملي صادرات گاز تشريح كرد 

روايت پيچيدگي هاي صادرات گاز ايران

فارس »كارگروه سازگاري با كم آبي« ندارد
ايرنا 

بي��ش از 50 روز از س��فر وزير نيرو به اس��تان 
فارس گذش��ت و با وجود تاكي��دات وي مبني بر 
تش��كيل كارگروه ملي س��ازگاري با كم آبي، هنوز 
خبري از تش��كيل آن نيست و برنامه ريزي ها براي 
مقابل��ه با كم آبي و كم بارش��ي همچن��ان در حد 

توصيه و نصيحت است. 
در س��فر اواخر اس��فند س��ال 96 وزير نيرو به 
اس��تان فارس و نشس��تي ك��ه رض��ا اردكانيان با 
اس��ماعيل تبادار اس��تاندار فارس، نمايندگان اين 
استان در مجلس شوراي اسالمي، اعضاي شوراي 
حفاظت از منابع آب و كش��اورزي و تصميم گيران 
حوزه آب و كش��اورزي و محيط زيست برگزار شد 
موضوع تش��كيل چنين كارگروهي مطرح ش��د و 

همگان بر لزوم تشكيل آن تاكيد كردند. 
وزير نيرو در آن نشس��ت به تش��كيل كارگروه 
ملي س��ازگاري با كم آبي در كشور اشاره و اضافه 
كرد: اگر از واژه بحران اس��تفاده نمي كنم و اس��م 

اي��ن كارگروه ملي را كه خيلي هم جدي هس��ت 
كارگروه س��ازگاري با كم آبي گذاش��ته ايم به اين 
خاطر است كه بايد كار فرهنگي نيز در اين زمينه 

انجام شود. 
اردكاني��ان با تاكيد بر اينكه چنين كارگروهي 
در اصفهان نيز تش��كيل شده است و اولويت هاي 
اين اس��تان ب��راي مديري��ت مناب��ع آب در اين 
كارگروه تدوين ش��ده است، جلوگيري از كاشت 
بي رويه ش��لتوك و اجراي طرح هاي نكاشت برنج 
را به عنوان پيش زمينه يي براي تش��كيل كارگروه 
ملي سازگاري با كم آبي در استان فارس پيشنهاد 

داد. 
وزي��ر نيرو در توجيه و بيان ضرورت تش��كيل 
كارگروه س��ازگاري با كم آبي گفته است: مديريت 
آب نبايد تقسيم شود چنانكه در دولت كارگروهي 
به عن��وان كارگروه س��ازگاري با كم آبي تش��كيل 
ش��ده و دس��تگاه هاي مربوط به مص��رف و توليد 
آب در آن حض��ور دارن��د، بايد اين موضوع را حل 

كنيم تا پديده خشكس��الي حل شود البته پديده 
خشكسالي موقت است، ما با پديده كم آبي روبه رو 

هستيم. 
اردكانيان همچنين با بيان اينكه در 50 س��ال 
گذشته، س��الي يك ميلي متر بارش ها كمتر و هر 
10 س��ال دو درجه هوا گرم تر ش��ده، گفته است: 
بنابراين ما با پديده خشكس��الي روبه رو نيس��تيم 
بلكه با پديده كم آبي روبه رو هستيم كه موضوعي 

دايمي است. 
اكنون اس��تان فارس ب��ا چالش هاي زيادي در 
ح��وزه آب و كش��اورزي و محيط زيس��ت روبه رو 
اس��ت، تداوم خشكسالي 10 س��اله رمق آب هاي 
زيرزمين��ي در اي��ن اس��تان را كش��يده و عم��ق 
چاه ه��ا را به بي��ش از 500متر رس��انده اس��ت، 
آبرساني س��يار را از روستاها به ش��هرها رسانده، 
جيره بندي آب در ش��هرها ديگر موضوع جديدي 
نيس��ت و خبر داغي محسوب نمي شود، تنش آبي 
حتي در مركز اس��تان فارس و كالن ش��هر شيراز 

بروز كرده و هر روز چاه هاي بيش��تري خش��ك و 
از دسترس خارج مي ش��وند. فرونشست زمين هر 
روز گريب��ان روس��تاهاي اين اس��تان را مي گيرد 
و روس��تاها را در خ��ود مي بلع��د، اي��ن پديده از 
روس��تاهاي كوه س��فيد داراب و مشايخ ممسني 
 و ديندارلوي فس��ا پ��ا را فراتر گذاش��ته و اكنون 
300 روس��تاي اي��ن اس��تان را تهدي��د مي كند. 
فرونشس��ت زيرس��اخت   راه ها، طرح هاي توس��عه 
روس��تايي را درمعرض تهديد قرار داده و اس��تان 
فارس را ركوردار نشست زمين در كشور قرار داده 

است. 
محيط زيست استان فارس از خشكسالي مداوم 
ضربه هاي مهلك دريافت كرده اس��ت. سال هاست 
كه خبري از پرواز دس��ته جمعي مرغان مهاجر در 
تاالب هاي پريش��ان و بختگان و طش��ك نيست، 
سال هاست كه درياچه مهارلو به كانون ريزگردها 
و نمك زارها تبديل ش��ده اس��ت، سال هاست كه 
تاالب ه��اي كافت��ر و ارژن قطره آب��ي ندارند و به 
شوره زاري وسيع تبديل ش��ده اند، حقابه بختگان 
كه از ارقام 800ميليون مترمكعب به 200 و 100 
و 50 ميليون مترمكعب كاهش يافته سال هاس��ت 
كه رها سازي نشده و اين تاالب بزرگ كه معيشت 

صدها و هزاران خانوار روستايي را تامين مي كرد، 
اكنون ش��وره زاري به وس��عت دل ه��اي دردمند 

روستاييان دارد. 
فراوان��ي چاه ه��اي غيرمجاز در اس��تان فارس 
و اس��تحصال آب از عم��ق 500 مت��ري زمي��ن 
به گونه يي در سال هاي گذشته رشد كرد و فزوني 
يافت كه فارس را بهش��ت حف��اران غيرمجاز نام 
نهادن��د، حفاران در يك ش��ب تا صبح با بس��تن 
ادوات به پشت تراكتورها و با استفاده از انواع مته 
و پيكور و دس��تگاه هاي حفاري چاهي را حفر و به 
بهره برداران غيرمجاز تحويل مي دادند. از سال 93 
موضوع پر كردن چاه هاي غيرمجاز دراستان فارس 
در برنامه قرار گرف��ت و تاكنون حدود 8هزار چاه 
در اين اس��تان پر شده است و بيش از دوبرابر اين 
ميزان هنوز چاه غيرمجاز در فارس آب مي كشد. 

اكنون نيز ش��وراي حفاظت از منابع آب استان 
فارس گاهي تش��كيل مي ش��ود و تصميماتي هم 
براي همه چالش هايي كه گفته شد مطرح مي كند 
به عنوان مثال امس��ال ممنوعيت كاش��ت برنج در 
مناطقي از شهرس��تان مرودش��ت در اين ش��ورا 
تصويب شده است، اما اين شورا تاكنون نتوانسته 

براي همين تصميات هم ضمانت اجرايي بدهد. 

گروه انرژي 
»هند تمايل ندارد، پاكس��تان در تامين گاز اين 
كش��ور از طريق ايران دخيل باش��د«. اين بخش��ي 
از اظه��ارات مديرعامل ش��ركت ملي ص��ادرات گاز 
اس��ت. ش��ركتي كه يك بار منحل ش��د اما به نظر 
مي رس��د اكنون فعاليت هايي در قالب مش��اوره يي 
انجام مي ده��د. مهران اميرمعين��ي مديرعامل اين 
ش��ركت كه از بدنه موسس��ه مطالع��ات بين المللي 
انرژي رهس��پار اين س��مت دولتي ش��د، ديروز در 
گفت وگوي��ي با ش��انا نكات مهم��ي را درباره آينده 
صادرات��ي گاز ايران مطرح كرده اس��ت. نكته مهم 
در اين گفت وگو تفاوت لح��ن اظهارات اميرمعيني 
ب��ا اغلب مديران دولتي اس��ت. اظهاراتي ش��فاف و 
مبس��وط كه هر يك از پرونده هاي صادراتي گازي 

ايران را به طور جداگانه بررسي كرده است. 
اگ��ر بخواهيم از حرف هاي تك��راري كه ايران با 
وجود داش��تن يكي از بزرگ ترين ذخاير دنيا سهم 
بس��يار اندكي از صادرات گاز دارد، صرف نظر كرده 
و موض��وع را اندكي واقع بينانه ت��ر دنبال كنيم بايد 
گفت ك��ه ايران در عمل هم��واره بخش اعظمي از 
تولي��د گاز خود را مصرف كرده اس��ت و به همين 
دليل جديتي در كسب بازارهاي جهاني نشان نداده 
و خيلي از اين بازارها را براي هميشه از دست داده 
اس��ت. در حال حاضر اما چند گزين��ه مهم ترين و 
عملياتي تري��ن مقاصد احتمالي ب��راي گاز ايران به 
حس��اب مي آيند. »عراق«، »عمان« و »پاكستان« 
به داليل مختلفي از ديگر گزينه ها جدي تر شده اند. 
در هر 3 موارد نيز ايران به تعهدات خود عمل كرده 
است اما طرف مقابل هنوز با اما و اگر رفتار مي كند. 
مهران اميرمعيني مديرعامل ش��ركت ملي صادرات 
گاز ديروز گفته است كه »نحوه تامين مالي پروژه« 
محل بح��ث ايران و عمان اس��ت و به همين دليل 

صادرات گاز به عمان با كندي پيش مي رود. 
وزارت نف��ت ايران قبل  از اين، س��ال 1395 را 
سال آغاز صادرات گاز به عمان عنوان كرده بود اما 
با وجود گذشت 2 سال از اين زمان، اين اتفاق هنوز 
رخ نداده است. مديرعامل شركت ملي صادرات گاز 
درب��اره آخرين وضعيت عنوان كرده اس��ت: »تا به 
حال درباره روش هاي تامين مالي بحث هايي شده، 
اما هنوز به جمع بندي نهايي نرس��يده ايم. موضوعي 
كه در مورد آن توافق ش��ده اين اس��ت كه اس��ناد 
مناقصه به گونه يي تنظيم ش��ود كه به شركت هاي 
پيمانكاري اين اختيار را بدهد تا خودشان بر اساس 
تمايل ش��ان روش تامين مالي را انتخاب كنند. اگر 
اي��ن اتفاق بيفت��د آن وقت در جمع بن��دي كميته 
راهبردي و در نهايت در جلس��ه وزرا تصميم گرفته 
خواهد ش��د كه روش نهايي براي تامين منابع مالي 

كدام باشد. «
وزي��ر نفت ايران 21 فروردين ماه امس��ال راهي 
عمان ش��د و مشخص بودن موضوع صادرات گاز به 
اين كش��ور، انگيزه اين سفر اس��ت. اميرمعيني كه 
در اين برنام��ه زنگنه را همراهي ك��رده بود، گفته 
است كه اين س��فر در راستاي توافق پيشين انجام 
ش��ده ميان دو كشور صورت گرفته است. بر اساس 
اين توافق وزراي 2 كش��ور بايد جلسه هايي را براي 

بررسي پيشرفت پروژه برگزار كنند. 
او گفته اس��ت: »در ديداري ك��ه وزيران نفت 2 

كشور به تازگي داش��تند بيشتر روي اصول كميته 
راهبردي تاكيد ش��د. مقرر ش��د كه سند چارچوب 
همكاري اصالح و سند جديدي امضا شود كه خود 
موض��وع پيچيده يي اس��ت و در م��واردي نيازمند 
استفاده از مشاور بين المللي است. در هر حال بايد 
بس��ياري از موارد پروژه را در اين س��ند بين المللي 

بگنجانيم. «
اما براي بس��ياري اين پرس��ش مطرح است كه 
چرا روابط بس��يار حس��نه ايران و عمان در س��طح 
ديپلماتيك نتوانس��ته است كاتاليزور اجرايي شدن 
پ��روژه صادرات گاز باش��د؟ توضيح��ات مديرعامل 
شركت ملي گاز در بخشي از صحبت هايش پاسخي 
به اين پرسش محس��وب شده و همچنين مي تواند 
درباره موارد مشابه نيز قابل تعميم باشد. او در اين 
باره عنوان كرده اس��ت: »لزوم��ا عالقه حاكمان در 
روند مذاكرات منتقل نش��ده و حتي ش��ايد راهگشا 
هم نباشد. مثال ما با كشور چين رابطه خوبي داريم، 
اما مش��كل بانكي با اين كشور همچنان پابرجاست، 
بنابراي��ن ارتب��اط خوب با كش��ور عم��ان لزوما به 
اين معنا نيس��ت، مش��كالتي كه در روند مذاكرات 
دوجانبه ميان دو كشور براي صادرات گاز در جريان 

است، به آساني حل مي شود. « 
او در بخ��ش ديگ��ري از صحبت هاي خود گفته 
اس��ت: »مذاكرات اوليه صادرات گاز ايران به عمان 
به س��ال 1383 بر مي گردد، اما از آنجا كه آن زمان 
ت��راز گاز اي��ران مثبت نبود، ظرفي��ت صادرات گاز 
نداش��تيم، بنابراين تمايل كمتري ب��راي مذاكرات 
ج��دي وجود داش��ت. اما ب��ا روي كار آمدن دولت 
يازدهم و ب��ا ورود فازهاي جديد پ��ارس جنوبي و 
افزايش توليد گاز ايران، به طور طبيعي صادرات گاز 

به ديگر كش��ورها در دس��تور كار وزارت نفت قرار 
گرف��ت، بنابراين از س��ال 92 مذاك��رات به صورت 

جدي دنبال و تفاهمنامه يي هم امضا شد. «
ام��ا آن طور كه از صحبت هاي اميرمعيني به نظر 
مي رس��د، چالش هاي بروكراتيك ايران از يك س��و 
و دخيل بودن چند نه��اد مختلف در تصميم گيري 
در ه��ر دو كش��ور ايران و عمان از س��وي ديگر نيز 
 خ��ود عواملي در كند كردن پروژه يي بوده كه امروز

14 سال از مذاكرات ابتدايي اش مى گذرد. مديرعامل 
ش��ركت ملي ص��ادرات گاز در اي��ن خصوص گفته 
اس��ت: »كارخانه ال ان جي عمان به شكل ال ان جي 
تحويل ايران مي ش��ود كه به نوعي سوآپ گاز است. 
بايد گفت كه بازاريابي آن نيز از س��وي شركت ملي 
نفت ايران انجام مي ش��ود. در اين زمينه هر كش��ور 
داراي قوانين خودش اس��ت، بنابراين پروژه پيچيده 
مي ش��ود. در ايران و عمان هم افزون بر وزارت نفت، 
نهادهاي ديگري نيز اثرگذار خواهند بود و هماهنگي 

بين اين نهادها كاري زمانبر است. « 
او ك��ه مانند ديگر مدي��ران دولتي به كند بودن 
فرآينده��ا و پيچيدگي هاي بروكراتيك عادت ندارد 
در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود عنوان كرده 
است: »متاس��فانه ما در كشورمان با 2 مقوله زمان 
تصميم گيري و فرآيند تصميم گيري روبه رو هستيم. 
يعني نخس��ت اينكه بايد به موقع تصميم بگيريم و 
بعد هم فرآيند تصميم گيري درگير بروكراسي هاي 
اداري نش��ود و كارها به سرعت انجام شود. طوالني 
ش��دن فرآيند خيلي از مواقع سبب از دست رفتن 
فرص��ت مي ش��ود. بايد اي��ن موضوع م��ورد توجه 
مديران ارش��د كش��ور قرار گيرد و در راه اصالح آن 
ت��الش كنيم. متاس��فانه در ايران بس��ياري از افراد 

غيرمتخص��ص و ناآگاه اظهارنظر و دخالت مي كنند 
و همين امر س��بب كندي امور مي شود كه به نظرم 

اين رويه بايد اصالح شود. «

 مورد پيچيده  صادرات به شرق 
اگرچه موضوع »عمان« بخ��ش عمده اظهارات 
مديرعامل ش��ركت ملي صادرات گاز را در بر گرفته 
اس��ت ام��ا او توضيحاتي را ني��ز در خصوص آينده 
احتمالي صادرات گاز به پاكستان طرح كرده است. 
توضيحاتي كه در واقع تكميل كننده پازل اظهارات 
قبلي وزير نفت در اين خصوص اس��ت. بيژن زنگنه 
وزير نفت تابس��تان سال گذش��ته در پاسخ به اين 
پرس��ش »تعادل« ك��ه چه افق��ي را ب��راي آينده 
صادرات گاز به پاكس��تان مي بيند، گفته بود: » من 
فك��ر مي كنم نه در كوتاه مدت ام��ا در مجموع اين 
اتفاق خواهد افتاد و گاز ايران به پاكس��تان مي رود. 
ام��ا مهم ترين نكته در اين ميان لزوم ورود عنصري 
س��وم اس��ت. طبق تجربه من براي حل اين معادله 
بين ايران و پاكس��تان، طرف س��ومي احتياج است 
كه بدون آن معادله حل شدني به نظر نمي رسد. «

او در ادامه عنوان كرده بود: »پاكستان مي گويد 
پول نداريم لوله را بكشيم و ما از اين طرف نگرانيم 
كه حتي اگ��ر بتوانند لوله را احداث كنند، پول گاز 
م��ا را پرداخت نكنند. در نتيجه طرف س��ومي بايد 
وارد ش��ود ك��ه بتواند عمليات تج��اري را عهده دار 
ش��ود.« وزير نفت در پاس��خ به اين پرسش كه اين 
طرف سوم كش��ور يا ش��ركت به خصوصي خواهد 
بود، عنوان كرد: »اكنون تعدادي از ش��ركت ها براي 
اي��ن منظور ابراز عالقه كرده ان��د، اما هنوز در واقع 
ب��ه نتيجه يي كه بتوانيم س��ه طرف��ه عملي كنيم، 

نرس��يده ايم.« زنگنه در پاس��خ به پرسش »تعادل« 
كه آيا اين ش��ركت ها از كمپاني هاي بزرگ نفتي و 
گازي موسوم به IOC و IGC ها به شمار مي روند، 
گفت��ه بود: »هم نفتي ه��ا و هم گازي ها در اين بين 
وجود دارند.« او در پايان در پاس��خ به پرسش ديگر 
»تعادل« كه آيا در ميان كمپاني هاي گازي روس ها 
قرار دارند، اظهار داشته بود: »بله، اگر اين گزينه از 

شركت هاي گازي باشد روس ها هستند.« 
اما زنگنه در آن زمان توضيح بيش��تري را درباره 
انگي��زه ورود گازپروم به اين پ��روژه مطرح نكرد تا 
باز ش��دن بخش��ي از اين گره به دست اميرمعيني 
مديرعامل ش��ركت ملي ص��ادرات گاز بيفتد. او نيز 
البته موضوع را چندان باز نكرده و صرفا گفته است: 
»اخيرا گازپ��روم اظهار تمايل كرده كه گاز ايران را 
از طري��ق چابهار به پاكس��تان و هند منتقل كند و 
در اين زمينه مذاكراتي نيز با اين دو كش��ور انجام 

داده است. « 
اما اميرمعيني عنوان كرده اس��ت كه ايران براي 
صادرات به هند هم با يك ش��ركت در حال مذاكره 
اس��ت، آنها به درياف��ت گاز از اي��ران خيلي عالقه 
دارند، منتها تمايلي ندارند كه پاكس��تاني ها در اين 

پروژه دخيل باشند. 
بازار هند بدون در نظر گرفتن فاكتور پاكس��تان 
ني��ز براي اي��ران س��هل الوصول نيس��ت. مديرعامل 
ش��ركت ملي صادرات گاز در اين ب��اره عنوان كرده 
است: »يكي از مشكالتي كه در بازار هند داريم بحث 
قيمت اس��ت؛ قيمت انرژي در هند يارانه يي اس��ت، 
به همي��ن دليل آنها قيمت هاي ب��اال را نمي پذيرند. 
اتفاقا هم اكنون در حال تهيه گزارشي براي مسووالن 
درباره صادرات گاز به هند هستيم، اينكه آيا بايد به 

صورت جدي اين سياست را دنبال كنيم يا خير.«
او در نهاي��ت در اهميت مذاكرات فعلي با طرف 
هن��دي براي آينده بازار گازي ايران عنوان داش��ته 
اس��ت: »در هر حال اگر امروز به دنب��ال بازار هند 
نباشيم قطعا در پنج  س��ال آينده دسترسي به اين 
بازار بسيار سخت يا حتي غيرممكن خواهد بود. در 
هر ح��ال اگر اين كار را امروز انجام ندهيم، ش��ايد 
فردا متهم به كم كاري بش��ويم. نكته مهم اين است 
ك��ه حتي امروز هم ورود ب��ه اين بازار خيلي راحت 
نخواه��د بود و دس��تيابي به بازار يك كش��ور يك 

فرآيند طوالني مدت است.« 

 وضعيت صادرات به عراق 
ديروز همزمان با انتش��ار اظه��ارات اميرمعيني 
درب��اره چند ب��ازار صادراتي گاز اي��ران، مديرعامل 
شركت ملي گاز نيز در خبري جدا آخرين وضعيت 
صادرات گاز به عراق را تشريح كرد. به گزارش شانا 
عراق��ي گفته اس��ت كه بصره ب��راي دريافت گاز از 
ايران اعالم آمادگي ك��رده، اما هنوز گازي به بصره 

صادر نشده است. 
ب��ه نظر مي رس��د با وجود احداث خ��ط لوله در 
خاك بص��ره كه در ابت��داي 97 به نتيجه رس��يد، 
موضوع نحوه انجام تعهدات مالي اين پروژه از سوي 
عراق همچنان حل نش��ده باقي مانده است. عراقي 
در نهاي��ت تحق��ق صادرات را منوط ب��ه »پرداخت 
پول« از س��وي عراق دانس��ته ام��ا آن را عملياتي 

دانسته است. 

بلومبرگ 
س��ورگوت نفت گاز كه چهارمي��ن توليدكننده 
نفت بزرگ روس��يه است، با اندوختن 44 ميليارد 
دالر نقدينگ��ي و س��پرده هاي بانك��ي ب��ا وجود 
ريس��ك فزاينده تحريم هاي امريكا، موقعيت خود 
را به عنوان ثروتمندترين ش��ركت روسيه تحكيم 
مي كند. به گزارش بلومبرگ، س��ورگوت نفت گاز 
در بيانيه يي اعالم كرد: حفاري سيبري نقدينگي 
اين ش��ركت به دالر را در س��ال گذش��ته شش 
درصد افزايش داد. اين ش��ركت در ش��ش سال 
گذش��ته عمده نقدينگي خود را ب��ه دالر امريكا 

نگه داشته است. 
وزارت  اينك��ه  از  پ��س  س��رمايه گذاران 
خزان��ه داري امري��كا اواي��ل ماه مي��الدي جاري 
والديمير بوگدانوف مديرعامل س��ورگوت نفت گاز 
را در ليس��ت تحريم هاي خود ق��رار داد به دقت 
حساب هاي اين ش��ركت را دنبال مي كند. اقدام 
امري��كا نگراني هايي را در روس��يه برانگيخته كه 
س��ورگوت نفت گاز ممكن اس��ت تحت تحريم ها 
ق��رار گي��رد. اي��ن تحريم ها ممكن اس��ت باعث 

ش��ود اين ش��ركت با دالرهايي ك��ه نمي تواند به 
راحتي استفاده كند سرگردان شود، زيرا بانك ها، 
پيمانكاران و مشتريان احتماال حاضر به همكاري 

با اين شركت نخواهند شد. 

 عالقه مندي به دالر
س��ورگوت نفت گاز ترجي��ح مي ده��د عم��ده 
نقدينگ��ي خود را ب��ه دالر امري��كا ذخيره كند. 
مجازات ه��اي مش��ابه علي��ه اول��گ دريپاس��كا، 
ميلياردر روسي و شركت روسال پيش از اين بازار 
را ملته��ب كرده بود، زيرا پيمان��كاران و بانك ها 
همكاري ه��اي خ��ود را ب��ا اين غ��ول آلومينيوم 

متوقف كرده بودند. 
به گفته الكس��يس پانيچ، از ش��ركاي شركت 
حقوق��ي بين المللي هربرت اس��ميت فري هيلز، 
اگر س��ورگوت با تحريم هاي مشابه روسال روبرو 
ش��ود اين ش��ركت ممكن است در اس��تفاده از 
دالر مشكالتي داشته باش��د، زيرا همه مبادالت 
دالري تحت نظارت امري��كا قرار دارد. بانك هاي 
روس��ي ممكن است س��پرده هاي دالري را تحت 

قراردادهاي فعلي نگه دارد، اما س��ورگوت ممكن 
اس��ت در تمديد قراردادها و گذاش��تن نقدينگي 

بيشتر مشكالتي پيدا كند. 
س��ورگوت نفت گاز در تحريم ه��اي امريكا كه 
در س��ال 2014 بر سر نقش روس��يه در منازعه 
مرگب��ار اوكراين وضع ش��ده بود، قرار داش��ت. 
اين محدوديت ها تامين فناوري و دسترس��ي به 
بازارهاي س��رمايه خارجي را هدف گرفته بودند 
كه براي اين ش��ركت حياتي نبود و بر فعاليتش 
تاثي��ر نگذاش��ت. س��ورگوت نفت گاز اس��تقراض 
نمي كند زيرا ب��ه اندازه يي پول خرج مي كند كه 
تولي��د خ��ود را حفظ كند و از خريداري ش��دن 

اجتناب كند. 
مال��كان اين ش��ركت همچنان ي��ك راز باقي 
مانده اند. اين ش��ركت توس��ط بوگدان��وف اداره 
مي شود كه يكي از آخرين مديران دوران شوروي 

است و عمدتا متعلق به كارمندانش است. 
براساس گزارش بلومبرگ، بوگدانوف 66 ساله 
موقعيت خود در س��ورگوت نفت گاز را در اواسط 
دهه 1990 زماني كه پس از فروپاش��ي شوروي 

دولت به دليل كمبود نقدينگي جواهرات صنعتي 
روسيه را به حراج گذاشت، تحكيم كرد. صندوق 
بازنشستگي سورگوت 40درصد از اين شركت را 
خريداري كرد كه چند س��ال بعد بين ده ها نهاد 
حقوقي تقس��يم شد. اين نهادها و جانشينان آنها 
تا پايان س��ال 2016 حدود ي��ك تريليون روبل 
س��رمايه گذاري هاي بلندم��دت در اين ش��ركت 

داش��تند. هيچ ك��س در هيچ زمان��ي بيش از 5 
درصد سهم در س��ورگوت نفت گاز نداشته است. 
به اين ترتيب اين ش��ركت ناچار نيست، نام هاي 
آنها را فاش كند. بوگدانوف كه رسما كمتر از يك 
درصد در اين شركت سهم دارد، اعالم كرده اين 
نقدينگي كمك خواهد كرد، سورگوت نفت گاز در 

يك بحران دوام بياورد. 

اندوخته كالن غول نفتي روسيه در سايه تحريم ها
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بازارهنر

رونماييازيكهديهجديدبهموزههنرهايمعاصر
پس از س��ال ها مجسمه يي جديد در 
باغ موزه هنرهاي معاصر نصب ش��د؛ اين 
اثر حجمي از سوي توني كرگ )هنرمند 
مطرح انگلیسي-آلماني( به موزه هنرهاي 

معاصر اهدا شده است. 
در ابت��داي مراس��م رونماي��ي از اين 
مجس��مه مجی��د مالن��وروزي مديركل 
مركز هنرهاي تجس��مي وزارت ارشاد در 
س��خناني گفت: امروز يك��ي از روزهاي 

فراموش نشدني موزه هنرهاي معاصر تهران است. موزه 
در چهار سال اخیر تعامالت خوبي با هنرمندان جهان 
داشت و نمايشگاه هاي مختلفي را در اين زمینه برگزار 

كرديم. 
او با اش��اره به برگزاري نمايشگاه آثار اين هنرمند 
در س��ال ۹۶ ادامه داد: سه سال پیش كه توني كرگ 
را در كارگاهش در دوس��لدورف ديدم، فكر نمي كردم 
با ش��رايط و مش��كالت مالي اي كه داش��تیم، بتوانیم 
نمايشگاه آثار او را برگزار كنیم. اما اين موضوع با اهتمام 
اين هنرمند و همكاري هاي افش��ین درم بخش محقق 
شد. در ادامه علي فرامرزي هنرمند نقاش بیان كرد: در 
دنیاي متكثر امروز كه هر روز به ابعاد ارتباطات افزوده 
مي شود، گفت وگوي بین ملت ها )گفت وگوي تمدن ها( 
و گفت وگوي بین  دولت ها )ديپلماسي( ابزاري است كه 

مي توان��د راه ها را راحت تر و كوتاه تر كند. 
امروز ديپلماسي فرهنگي جزو مهم ترين 
گفت وگو هاس��ت ك��ه عده ي��ي معتقدند 
زيرس��اخت گفت وگوهاي ديگر را انجام 

مي دهد. 
او اضافه كرد: من خوش��حال هستم، 
اي��ن اتفاق ه��ا رخ مي دهد و م��ا متوجه 
اين گفت وگوها ش��ده ايم، زيرا ديپلماسي 
فرهنگي مبتني بر صلح و فرهنگ است. 
به گزارش ايسنا، در بخش بعدي اين مراسم كه ديروز 
نهم ارديبهشت در باغ موزه هنرهاي معاصر برگزار شد، 
تون��ي كرگ گفت: برگزاري نمايش��گاه آثارم در ايران 
ب��راي من خیلي خوب ب��ود و از فضاي آن لذت بردم. 
چیزي كه از آن لذت بردم و من را تحت تاثیر قرار داد، 
اين بود كه روز افتتاحیه نمايشگاه به دلیل حضور زياد 
مخاطبان و شور و اشتیاق آنها به راحتي نمي شد آثار را 
ديد. او ادامه داد: پیش تر من به عنوان استاد آكادمي، 
دانشجويان ايراني داشتم اما وقتي براي نخستین بار دو 
سال پیش به ايران آمدم خیلي تحت تاثیر قرار گرفتم 
تا گفتماني ايجاد كنیم. توني كرگ در پايان گفت كه 
اين مجس��مه را با نام »ريشه ها و سنگ ها« به عنوان 
يادمان��ي از گذرش بر ايران براي دوس��تي و تفاهم به 

يادگار مي گذارد. 

اتفاقيتلخدرسربازخانه
كارگردان »پسران پشت نقاب« عنوان 
كرد كه در اين اثر نمايشي از دغدغه ها و 
مشكالت پسرهاي جوان امروزي صحبت 

مي شود. 
مرضیه مهاج��ر كارگردان »پس��ران 
پشت نقاب« درباره اجراي اين اثر نمايشي 
كه در پرديس تئاتر ش��هرزاد روي صحنه 
است، گفت: اين نمايش از ۱۶ فروردين ماه 
اجراي خود را آغاز كرده است و تاكنون به 

نسبت شاهد استقبال مناسبي بوده ايم و بازخوردهاي 
خوبي نیز از مخاطبان دريافت كرده ايم، اما متاس��فانه 
ذه��ن مخاطبان م��ا عادت ك��رده كه ب��راي انتخاب 
آثار نمايش��ي به دنبال نمايش هايي باش��د كه در آنها 
چهره هاي ش��ناخته شده حضور دارند، پس زماني كه 
نمايشي بازيگر چهره ندارد و ساعت اجراي آن هم ۱۸ 
است ديدن آن جزو اولويت هايشان به حساب نمي آيد. 
او ادامه داد: البته م��ن مخالف حضور بازيگران چهره 

در آثار نمايشي نیستم، چون اين كار در 
سال هاي اخیر به رونق تئاتر كمك كرده و 
باعث شده مردم عادي نیز به ديدن تئاتر 
بیايند اما از طرف ديگر مش��كالتي را در 
جذب مخاطب ب��راي برخي ديگر از آثار 
نمايش��ي به وجود آورده اس��ت. مهاجر 
درباه چگونگي ش��كل گیري اين نمايش 
به ايسنا گفت: ۲سال قبل بعد از خواندن 
خبري درباره خودكشي يك پسر نوجوان 
در مدرسه اش و خودكشي ۲سرباز در پادگان هايشان 
طرح اين نمايش به ذهنم رسید. نسل دهه ۶۰ به دلیل 
زندگي در فضاي جنگ و ش��رايط متفاوت آن دوران 
همه كارهايشان يواشكي بود؛ از عاشق شدن گرفته تا 
حتي ابراز عالقه به پدر و مادرش��ان در حالي كه نسل 
جديد عالقه مند اس��ت، همه كارها و فعالیت هايش را 
فرياد بزند و جلو چشم همه بگذارد و حتي خودكشي 

كردنشان هم نمايشي است. 

روايتزنيكهداعشبرايسرشجايزهگذاشت
كارگ��ردان نمايش »مرد ش��ده« كه 
در ت��االر »مول��وي« ب��ر صحنه اس��ت، 
درباره كاراكت��ر اصلي اين نمايش گفت: 
»ريحان��ه« در زمان مح��دود ۱5۰نفر از 
رهبران داعش را كشت و به همین دلیل 
داعش براي سر او جايزه ۲میلیون دالري 

قرار داده است. 
آس��و به��اري در ادامه توضی��ح داد: 
اطالعات شخصي او )ريحانه( و همچنین 

عكس هاي او در فضاي مجازي كم است تا شناسايي 
نشود، زيرا به نماد مقاومت كوباني تبديل شده است. 

ب��ه گ��زارش ايس��نا، نماي��ش »م��رد ش��ده« به 
نويس��ندگي و كارگرداني آس��و به��اري از تاريخ ۱۶ 
فروردين ماه در سالن بزرگ تاالر مولوي روي صحنه 
 رفته اس��ت و كارگردانش علت ساخت اين نمايش را 
اين گون��ه توضیح داد: من يك كرد هس��تم و جريان 
و اتفاقات��ي كه در خاورمیانه ب��راي قوم كرد مي افتاد 
را پیگیري مي كردم. كوباني ش��هري است كه توسط 
داعش محاصره بود تنها رابطه ش��هر كوباني با دنیاي 
بیرون مرز تركیه بود چون سه طرف آن توسط داعش 

گرفته شده بود.
از يك جايي به علت مشكالت دو كشور مرز تركیه 
هم بسته شده و كوباني در يك محاصره يك ساله قرار 
گرفت. مردم شهر كوباني تالش كردند كه از شهرشان 
دفاع كنند اما كار به جايي رس��ید كه فقط دو كوچه 

از ش��هر باقي مانده ب��ود كه ناگهان يك 
اتفاقي افتاد و يكي از قوانین مهم داعش 
ب��ه بیرون درز پیدا ك��رد و آن قانون اين 
بود كه اف��راد داعش اعتقاد دارند كه اگر 
توسط شمش��یر، چاقو يا اسلحه يك زن 
كشته شوند، مستقیم به جهنم مي روند. 

 وي در ادامه گفت: اين اتفاق موجب 
شد تا كوباني كوچه به كوچه پس گرفته 
ش��ود و حضور اين زنان در جبهه توسط 
رس��انه ها مورد توجه قرار گرف��ت و با هواپیما و دادن 
س��الح اين زن��ان را حمايت كردن��د و موجب آزادي 

كوباني شد. 
بهاري در رابطه با داس��تان نمايش يادآور شد: در 
میان اين زنان دختري به نام »ريحانه« بود. »ريحانه« 
دختري بود كه در دانش��گاه حقوق بش��ر مي خواند و 
پدري داشت كه شكارچي بود و به همین دلیل كار با 
اسلحه دورزن يا غناصه را بلد بود. او يك تك تیرانداز 

حرفه يي است و در يك جنگ نقش مهمي دارد. 
آس��و بهاري در رابطه با تعیی��ن جايزه ۲میلیون 
دالري داع��ش ب��راي ريحانه گفت: ريحان��ه در زمان 
محدود ۱5۰نفر از رهبران داعش را كشت و به همین 
دلیل داعش براي س��ر او جايزه ۲ میلیون دالري قرار 
داده است. اطالعات شخصي او و همچنین عكس هاي 
او در فضاي مجازي كم اس��ت تا شناسايي نشود، زيرا 

به نماد مقاومت كوباني تبديل شده است. 
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اي��ن گزارش،  بود. طبق 
روس��یه ب��ا اس��تفاده از 
كاربري  هزاران حس��اب 
توانس��ته  تويیت��ر  در 

در انتخابات پارلماني بريتانیا در س��ال گذش��ته 
می��الدي نفوذ كرده و در مراحل پاياني به جرمي 
كوربین كمك كند. آن طور كه گفته شده، حدود 
۶5۰۰ حس��اب روس��ي پیام هاي��ي در حمايت از 
ح��زب كارگر بريتانیا منتش��ر كرده اند. تحقیقات 
نش��ان مي دهد، ۸۰درصد حس��اب ها چند هفته 
مانده ب��ه انتخابات پارلماني هش��تم ژوئن ايجاد 
شدند و در زمان هاي حساس كمپین بسیار فعال 
عمل كردند. به گزارش سان دي تايمز، بسیاري از 
حساب ها روبات هاي اينترنتي بودند كه با استفاده 
از اس��امي بريتانیاي��ي، راي دهن��دگان را ه��دف 
پیام هاي سیاس��ي سازماندهي  ش��ده قرار دادند. 
اي��ن يافته ها ب��ا ادعاهاي مرتبط با نفوذ روس��یه 
در انتخاب��ات رياس��ت جمهوري ۲۰۱۶ امريكا در 

حمايت از دونالد ترامپ همخواني دارد. 
 

نيويوركتايمز:
اين روزنامه در صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود  اول 
تاثی��رات مذاكره دو كره 
اس��ت.  ك��رده  منتش��ر 
اين گزارش، ديدار  طبق 
و  كره ش��مالي  رهب��ران 
توافق خلع  و  كره جنوبي 
سالح اتمي، دولت امريكا 
قوانی��ن  اعم��ال  در  را 

خ��ود پیرامون كره ش��مالي مح��دود مي كند. از 
طرف��ي زمان و محدوده توافق خلع س��الح اتمي 
دو كره، به درس��تي مشخص نش��ده است. طبق 
اين گ��زارش، هرچن��د كه دونال��د ترامپ تالش 
بس��یاري براي خوشحال نش��ان دادن خود بابت 
اين مذاكرات دارد، اما به نظر مي رسد نگراني هاي 
بس��یاري ب��راي او ايجاد ش��ده اس��ت، چ��را كه 
در ص��ورت اتح��اد دو كره، دولت امري��كا بايد به 
درخواس��ت هاي كره شمالي پاس��خگو باشد. اين 
در حالي اس��ت كه در صورت توافق دو كره براي 
خروج نیروهاي امريكايي از ش��به جزيره كره، در 
روابط و تحريم هاي چین و امريكا نیز چالش هايي 

ايجاد مي شود كه براي امريكا خوشايند نیست. 

سانديمورنينگپست:
در  روزنام��ه  اي��ن 
صفح��ه اول خ��ود خبر 
از ديدار ريیس جمهوري 
چی��ن و نارن��درا مودي 
منتشر  هند  نخست وزير 
كرد. طب��ق اين گزارش 
كش��ورهاي هند و چین 
راه ان��دازي  م��ورد  در 
ب��زرگ  پروژه ه��اي 

اقتصادي مشترك در افغانستان توافق كرده اند. 
نارندرا مودي نخس��ت وزير هند در شهر ووهان 
چین با ش��ي جین پینگ ريیس جمهوري چین 
مالقات كرد و بر حل مش��كالت روابط اقتصادي 
منطقه تاكید كرد. رهبران هند و چین در ديگر 
ديدار هاي غیر رس��مي در مورد حل تنش هاي 
سیاس��ي و منازعات گفت وگو و اعالم كردند كه 
هر دو كش��ور اين آگاهي سیاس��ي را دارند كه 
مشكالت ش��ان را از طريق گفت وگو حل كنند. 
آن طور كه گفته ش��ده راه اندازي اين پروژه هاي 
مش��ترك مي تواند تنش هايي را كه هند و چین 
در م��ورد افغانس��تان با يكديگ��ر دارند، كاهش 

دهد. 

كيوسك

ديگركسيوقتندارد»جنگوصلح«بخواند
احمدرضا احمدي دلیل ماندگاري سعدي را سادگي آثار او مي داند و مي گويد: رمان هاي من بیشتر از ۲۰۰ صفحه نیستند و ساده 
هستند. ديگر كسي وقت ندارد »جنگ  و صلح« بخواند. اين شاعر و نويسنده پیشكسوت اظهار كرد: من هر سال يك كتاب شعر چاپ 
كرده ام و يك سال بیكار نبوده ام. اهل هیچ چیز نیستم و از صبح كه بیدار مي شوم تا شب بايد كاري انجام بدهم. در حال حاضر چهار، 
پنج كتاب كودكان زير چاپ دارم و نوشتن دو، سه كتاب را آغاز كرده ام كه نیمه كاره هستند. همچنین يك رمان در حال نوشتن دارم 
كه آن نیز نیمه كاره است. اگر امسال حالم خوش باشد، تمام شان مي كنم. او در ادامه متذكر شد: اگر سعدي ۷۰۰ سال ماندگار شده 
است و مردم آثار او را مي خوانند به دلیل سادگي آثار اوست؛ ناصرخسرو نیز شاعر بزرگي است اما مردم كتاب هايش را براي كتابخانه 
مي خرند. احمدرضا احمدي همچنین از انتشار يك مجموعه كتاب شعر جديد و عرضه آن در نمايشگاه بین المللي كتاب تهران خبر 
داد و به ايسنا گفت: نام اين كتاب »تابستان و غم« است كه نشر چشمه آن را چاپ كرده است. اين كتاب تازه ترين شعرهاي من و 

نزديك به ۴۰۰ صفحه است. اين نوع شعر فرم كارهاي خودم است كه زبان ساده يي دارد. 

چهرهروز

نگاهيبهشمارمالقاتهايمياندوكرهدر15سالگذشته

نيمقرنتالشبرايصلح
گروهگوناگون

در هفته گذش��ته، رهبر كره ش��مالي 
براي نخستین ديدار س��ران دو كره، پس 
از ۶5 سال، عبور از منطقه نظامي در مرز با كره جنوبي 
وارد اين كش��ور ش��د. آنطور كه گفته مي شود، پیش از 
س��ال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۸، بیش از ۲۰۰ ديدار بین مقامات 
اي��ن دو كره صورت گرفته بود اما اين نخس��تین بار بود 
كه رهبر كره ش��مالي، از مرز كره جنوبي عبور كرده و پا 
در خاك اين كش��ور گذاشت. طبق گزارش هاي منتشر 
شده، پیش از اين، ديدارهاي دو كره در ساختمان صلح 
در منطقه ي��ي بي طرف و غیرنظامي به ن��ام پانمونجوم 
صورت مي گرفت. گفته شده بود كه پس از پايان جنگ 
سرد، تمايل رهبران دو كره براي تنش زدايي در ارتباط 
كشورهاي ش��ان، افزايش يافت، هرچند ك��ه ردپايي از 
اي��ن جنگ، میان كره ش��مالي و كره جنوبي، همیش��ه 
ديده مي ش��د. طبق گزارش هاي منتشر شده، در ژوئن 
۲۰۰۰، كیم دائه جون��گ ريیس جمهوري كره جنوبي به 
پیونگ يانگ پايتخت كره  ش��مالي سفر و با مقامات اين 
كش��ور ديدار كرد. آنطور كه گفته شده، اين نخستین 
ديدار رهبران دو كشور بعد از حدود 5۰ سال خصومت 
بود. پس از آن، در س��ال ۲۰۰۲ حدود 3۲ ديدار میان 
مقام��ات دو ك��ره صورت گرفت. در زمان جنگ س��رد 
مجموعه يي از اقدامات جاسوس��ي، عملیات هاي ترور، 
درگیري، تنش هاي مرزي و تهديدات لفظي از سوي هر 
دو طرف روايتگر روابط میان كره شمالي و كره جنوبي 
در ش��به جزيره ك��ره بود. طبق گزارش هاي��ي كه از آن 
سال ها حكايت دارد، كیم يونگ سام ريیس جمهور وقت 
كره جنوبي سیاستي ماليم تر نسبت به روساي جمهوري 
قبلي در مقابل كره شمالي در پیش گرفت. براين اساس، 
از سال ۲۰۰۰ كه نخستین ديدار رهبران دو كره صورت 
گرفت، ش��مار مالقات هاي اين دو كشور، رو به افزايش 
رفت. در س��ال ۲۰۰3، مجموعه ديدارهاي دو كره، 3۶ 
مالقات و در سال ۲۰۰۴، حدود ۲۴ مالقات بود. آنطور 
كه گفته ش��ده، كره جنوبي ده ه��ا بلندگوي بزرگ در 
منطقه مرزي با كره شمالي نصب كرده كه از طريق آنها 
هرچیز از موس��یقي پاپ تا اخبار حساس در مورد كره 
شمالي را پخش مي كرد و سربازان مستقر كره شمالي 
در مرز و غیرنظامیاني اين منطقه، قادر به ش��نیدن اين 
صداها بودند اما اين برنامه هاي تبلیغاتي در سال ۲۰۰۴ 
به عنوان بخشي از توافق ايجاد شده میان دو كشور براي 

مدتي قطع شد.
در س��ال ۲۰۰5 نیز، مجموعه ديدارهاي دو كره 3۴ 
مالقات و در س��ال ۲۰۰۶، حدود ۲3 مالقات اعالم شد. 
در س��ال ۲۰۰۷، ديدارهاي میان مقامات كره شمالي و 

كره جنوبي افزايش يافت و به 55 مالقات رسید. آنطور 
كه گفته ش��ده، مهم ترين رويداد در اين ديدارها، ورود 
ريیس جمهوري كره جنوبي به كره شمالي براي دومین 
بار در ۶۰ س��ال گذش��ته بود. آنطور كه در گزارش  آن 
روزه��ا گفته ش��ده، روه مو هی��ون ريیس جمهور كره 
جنوبي به همراه همسرش در سوم اكتبر ۲۰۰۷ پس از 
اينك��ه از مرز دو كره با پاي پیاده عبور كردند، با خودرو 
به پیونگ يانگ سفر كردند و در اين شهر مورد استقبال 
كیم جونگ ايل، رهبر كره شمالي و تعدادي از شهروندان 
اين كشور قرار گرفتند. در اين ديدار سه روزه، توافقات 
تجاري میان دو طرف انجام گرفت. آنطور كه گفته شده، 
در سال ۲۰۰۸، كشته شدن يك شهروند كره جنوبي در 
گردشگاهي در كره شمالي، درخواست ريیس جمهوري 
كره جنوبي را براي از س��رگیري مذاكرات متوقف ش��ده 
صلح با كره جنوبي، تحت الش��عاع قرار داد. پس از آن، از 
سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱، ديدارهاي مقامات دو كره، به  زير 
۱۰ مورد رسید. طبق گزارش ها، كیم جونگ اون ريیس 
كره شمالي كه از س��ال ۲۰۱۲ پس از مرگ پدرش به 
قدرت رس��ید دو سیاس��ت را در پیش گرفت. نخست 
ساخت و پرتاب موشك هاي بالستیك قاره پیما و دوم هم 
آزمايش بمب اتمي و هیدروژني كه به صورت مس��تمر 

طي ۶ سال گذشته در دستور كار قرار داد.
به نظر مي رسد رويكرد سیاسي كیم جونگ اون، راه را 
بر مذاكرات میان دو كره بست؛ چرا كه در سال ۲۰۱۲، 
هیچ مالقاتي بین مقامات اين دو كشور صورت نگرفت. 
در سال ۲۰۱3، پس از ماه ها تیرگي مناسبات میان دو 
كره، پیشنهاد كره شمالي براي از سرگیري گفت وگوها 
میان دو كش��ور با استقبال مقامات كره جنوبي روبه رو 

ش��د. آنطور كه گفته مي شود پیونگ يانگ در اين سال 
به كره جنوبي پیش��نهاد كرد ك��ه گفت وگوهايي میان 
دو كش��ور براي بازگش��ايي مجتمع صنعتي مشترك 
»كائه سونگ« و از سرگیري ديدارهاي خانوادگي میان 
شهروندان دو كشور انجام پذيرد. پس از آن، طبق آمار 
منتش��ر شده در س��ال ۲۰۱3، حدود ۲۴ مالقات میان 
مقامات دو كش��ور صورت گرفت كه شمار اين ديدارها 
در س��ال ۲۰۱۴، به ۸ و در س��ال ۲۰۱5، نزديك به 5 
مالقات رس��ید. س��ال هاي ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، كره شمالي 
آزمايش سالح هاي هسته يي خود را آغاز كرده و برنامه  
موشك هاي بالستیك را پیش��رفت داد. اين موضوع، از 
آنجا كه نش��ان دهنده افزايش تنش ها میان كره شمالي 
و ساير كش��ورها، به خصوص كره جنوبي بود، باعث شد 
ك��ه هیچ مالقاتي میان س��ران دو كره ص��ورت نگیرد. 
طب��ق گزارش هاي منتش��ر ش��ده، در س��ال میالدي 
ج��اري، تاكنون 5 ديدار میان مقام��ات دو كره صورت 
گرفته اس��ت؛ همانطور كه گفته شد، مهم ترين رويداد 
در اين ديدارها، حضور رهبر كره ش��مالي در خاك كره 
جنوب��ي بود كه اتفاقي تاريخي را رقم زده اس��ت. طبق 
اين گزارش، بیش��تر دي��دار مقام هاي دو كره از س��ال 
۲۰۰۲ تاكنون، پیرامون بحث هاي اقتصادي و بازارهاي 
مال��ي و پس از آن، مذاكرات سیاس��ي، مهم ترين دلیل 
اين ديدار ها بوده است. شمار ديدارهايي با محور اقتصاد 
میان دو كره حدود ۱۲۱ مورد و با محور سیاس��ي، ۴۷ 
مورد بوده است. مذاكرات نظامي نیز، به عنوان سومین 
موضوع مالقات هاي سران كره شمالي و كره جنوبي بوده 
و در اين سال ها، امور بشردوستانه و فرهنگي- اجتماعي 
نیز، منجر به 5۶ مالقات میان رهبران دو كره شده است. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

روايتيكداستانترسناك
كارگ��ردان برنده اس��كار ب��ا روايت يك 
داستان ترسناك كه خودش هم نويسندگي 
و هم تهیه آن را بر عهده دارد، فیلم بعدي اش 
را مي سازد. به گزارش هالیوود ريپورتر، فیلم 
بعدي گي  يرمو دل تورو به كارگرداني آندري 
اووردال س��اخته مي شود و سي بي اسفیلمز 

و انترتینمن��ت وان از تهیه كنندگان ديگر آن در كنار خ��ود دل تورو خواهند بود. 
دل تورو داس��تان اين فیلم را كه عنوانش »داس��تان هاي ترس��ناك براي گفتن در 
تاريكي« است با همكاري دانیل هگمان و كوين هگمان كه نويسنده فیلم هايي چون 
»فیلم لگو« و »هتل ترانسیلوانیا« بودند، مي نويسد. اين كارگردان كه براي ساختن 
»ش��كل آب« جايزه اسكار را برد، اين فیلم را خودش كارگرداني نمي كند و آندري 
اووردال اين كار را بر عهده دارد. داستان فیلم كه با اقتباس از مجموعه كتاب هاي 
پرفروش��ي به همین نام ساخته مي شود، درباره يك گروه از نوجوان هاست كه بايد 
ماجراي اس��رارآمیزي را كه منجر به بروز ناگهاني مرگ هايي در ش��هر كوچكشان 
شده حل كنند. »داستان هاي ترسناك براي گفتن در تاريكي« تابستان امسال در 
تورنتو فیلمبرداري مي ش��ود و امتیاز آن براي خريداران در جشنواره فیلم كن ارائه 
خواهد شد. فیلم رمانس فانتزي »شكل آب« نامزدي اسكار ۲۰۱۸ را در ۱3 رشته 
كس��ب كرد و در نهايت ۴ جايزه اس��كار امسال را برد كه شامل بهترين كارگرداني 
و بهترين طراحي تولید هم مي شد. اين كارگردان مكزيكي براي ساخت فیلم هايي 
چون »هزارتوي پن« و »حاشیه اقیانوس آرام« شهرت جهاني دارد. آندري اووردال 
پیش تر فیلم هايي چون »كالبدشكافي جین دو«، »شكارچي ترول« و فیلم در دست 
اكران »مرگبار« را كارگرداني كرده اس��ت. اين در حالي است كه گي يرمو دل تورو 
ماه پیش يك قرارداد كلي با كمپاني فاكس سرچاليت امضا كرد كه بر مبناي آن 
بايد نويسندگي، تهیه و كارگرداني چندين فیلم بلند را انجام دهد. گي يرمو دل تورو 
گومز كارگردان، تهیه كننده، فیلمنامه نويس و رمان نويس مكزيكي است. دل تورو در 
حرفه كارگرداني خود به طور دوره يي به ساخت آثار دارك فانتزي به زبان اسپانیايي 

و فیلم هاي اكشن امريكايي پرداخته است. 

كشفشهريباستانيدرپسكرانههايخليجفارس
تحقیقات باستان شناس��ي در ۸ محوطه 
باس��تاني در پس كرانه ه��اي خلیج فارس از 
وجود شهري باستاني از دوره ايران باستان در 
اين منطقه كه مي تواند »گاوبندي باستان« 
باش��د، خبر مي ده��د. در طول يك س��ال 
گذش��ته به دنبال انجام كاوش هاي متعدد 

در مناط��ق مختلف خلیج فارس در جنوب كش��ور، نتايج مختلفي از اين مطالعات 
به دس��ت آمده است؛ »كشف شواهد حضور اقوام ايراني در خلیج فارس« به دنبال 
انجام فعالیت هاي باستان شناس��ي تپه »گل پختي« اعالم شد؛ اين بررسي ها در پُر 
رنگ كردن حضور اقوام ايراني در دوران پیش از تاريخ تا دوران تاريخي در سواحل 
و پس كرانه هاي خلیج فارس نتايج مطلوبي به دنبال داشته باشد و از تخريب بیشتر 
آن جلوگیري مي كند. همچنین به دنبال انجام عملیات گمانه زني براي تعیین عرصه 
و پیشنهاد حريم محوطه تاريخي »تل پیر«؛ ۱۲محوطه تاريخي مربوط به دوران هاي 
مختلف تاريخي به عنوان يكي از نخستین دهكده ها در پس كرانه هاي خلیج فارس 
به دس��ت آمد. از س��وي ديگر به دنبال بررسي هاي سیامك س��رلك؛ در محوطه 
تاريخي »تم مارون« در هرمزگان آثار تاريخي به دست آمدند كه قرار گرفتن آنها در 
حوزه خلیج فارس نشانگر انجام فعالیت هاي صنعتي مانند فلزگري، شیشه گري و 
سفالگري در بین جوامع اين دوره است. اكنون و در جديدترين كشفیات و مطالعات 
انجام شده در محوطه تاريخي ديگري در استان هرمزگان و در نزديكي خلیج فارس؛ 
علیرضا عسكري چاوردي در محوطه »تل پرگو« استان هرمزگان عملیات مطالعه و 
كاوش باستان شناسي انجام مي دهد. او به عنوان سرپرست كاوش محوطه تاريخي 
»تل  پرگو« با اعالم كشف وجود ش��هري باستاني  در پس كرانه هاي خلیج فارس به 
دنب��ال انجام كاوش هاي باستان شناس��ي با هدف ش��ناخت دوره هاي اس��تقراري 
محوطه هاي باستاني ش��هر »پارسیان« استان هرمزگان گفت: هدف اولیه از انجام 
اين برنامه، شناخت فرهنگ هاي باستاني كهن در منطقه حد فاصل شرق سیراف، 
عسلويه و فرهنگ هاي باستاني منطقه پارسیان و ايجاد يك پايه گاه نگاري مطمئن 

در ساحل خلیج فارس بود. 

تاريخنگاري

خروج انگليسي ها از ايران پس از كودتا 
دهم ارديبهشت ۱3۰۰ پس از كودتاي رضاخان و استقرار دولت سیدضیاءالدين 
طباطبايي و آسوده خاطر شدن دولت انگلیس از تامین منافعشان در ايران، نیروهاي 
انگلیس شامل ۱۱هزار و ۶۰۰ سرباز انگلیسي و هندي به فرماندهي ژنرال آيرون سايد 

براي خارج شدن از ايران، قزوين را تخلیه و به طرف همدان حركت كردند. 
ايران در زمان ش��روع جنگ رسما اعالم بي طرفي كرده بود. با اين حال در عمل 
نیروهاي ايران توس��ط قدرت هاي مركز و نیروهاي متفقین جنگ جهاني اول تحت 
تاثیر ش��رايط از يكي از طرفین طرفداري مي كردند. منافع غربي در ايران برمبناي 
منابع قابل توجه نفت و موقعیت مهم ايران كه بین افغانس��تان و نیروهاي متخاصم 
عثماني، روس و بريتانیا قرار داشت، ايران را در شرايط خطیري قرار داده بود. ايران 
آن زم��ان با قرارداد س��ن پترزبورگ، ۱۹۰۷میالدي به منطقه تحت نفوذ ش��مال و 

منطقه تحت نفوذ جنوب تقسیم شده بود.
نیروهاي اش��غالگر انگلیس تمام منابع و تولیدات كش��اورزي را براي گذران نیاز 
نظامی��ان در جنگ خود، خريداري كرده و احتكار مي كردند. عجیب تر اينكه ارتش 
بريتانی��ا مانع از واردات مواد غذاي��ي از بین النهرين و هند و حتي از امريكا به ايران 
ش��د. س��ربازان انگلیس��ي عالوه براين به دلیل عدم رعايت بهداشت موجب شیوع 
بیماري هايي نظیر آنفلوآنزا و وبا در ايران ش��دند كه به دلیل قحطي و عدم توانايي 
مردم براي مقاومت در برابر بیماري ها، مبتاليان جان خود را از دس��ت مي دادند. در 

نهايت با كودتاي رضاخان و مشخص شدن تامین منافع انگلیس در ايران، نیروهاي 
انگلیسي به مرور از ايران خارج شدند. 
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