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  وزير خارجه انگليس به تهران مي آيد
وزير خارجه انگليس روز گذشته تاييد كرد كه در هفته هاي آينده 

به ايران سفر خواهد كرد. 
به گزارش فارس، بوريس جانسون وزير خارجه انگليس تاييد كرد 

كه در هفته هاي آينده به ايران سفر خواهد كرد. 
طبق گزارش رس��انه هاي انگليس، وي گفته كه در اين سفر درباره 

تمام موضوعات كنسولي با مقام هاي ايراني رايزني خواهد كرد. 
سخنگوي وزارت خارجه انگليس پيش از اين گفته بود جانسون در 
سفر به تهران تالش خواهد كرد با »نازنين زاغري« شهروند انگليسي 

كه به دليل جرايم امنيتي در ايران بازداشت شده، ديدار كند. 
وزير خارجه انگليس پس از آنكه به دليل اظهارات هفته گذشته اش 
درباره »زاغري« تحت فش��ار رسانه هاي انگليس قرار گرفت، ديروز با 
محمدج��واد ظريف وزير امور خارجه اي��ران در همين باره گفت وگو 

كرد. 
جانسون چهارشنبه هفته گذشته در يك جلسه استماع در كميته 
ام��ور خارجي پارلم��ان انگليس در اظهاراتي متناق��ض با هياهوهاي 
تبليغاتي رس��انه هاي انگلي��س گفته بود، زاغري در تهران مش��غول 

آموزش خبرنگاران بوده است. 
وي گفت: »وقتي بررس��ي مي كنم ببينم نازنين زاغري راتكليف در 
ح��ال انجام چه كاري بوده، مي بين��م كه او -آن طور كه من مي دانم- 

فقط در حال آموزش روزنامه نگاري به برخي افراد بوده است.«
اظهارات جانسون با واكنش گسترده رسانه هاي انگليس همراه شد 

كه از وي خواستند »اشتباه جدي« خود را تصحيح كند. 
مديرعامل بنياد تامس��ون رويترز در بيانيه يي با بيان اينكه زاغري 
ب��راي تعطيالت و دي��دار با خانواده به ايران س��فر كرده، گفت: »من 
يك بار ديگر از بوريس جانسون مي خواهم فورا اشتباه خود در كميته 

امور خارجي پارلمان را تصحيح كند.«
»نازنين زاغري راتكليف«، ش��هروند ايراني-انگليس��ي كه به عنوان 
مدير پروژه در ش��ركت رسانه هاي گروهي »تامسون رويترز« فعاليت 

مي كرد، فروردين  ماه سال 1395 در تهران دستگير شد. 
سپاه ثاراهلل كرمان مدتي بعد در بيانيه يي اعالم كرد: »طي اقدامات 
اطالعاتي گس��ترده در فضاي مجازي و حقيقي يكي از سرشبكه هاي 
اصلي وابسته به بيگانگان كه ماموريت هاي مختلفي در راستاي تحقق 
اهداف شوم دشمنان نظام انجام داده بود، شناسايي و دستگير شد.« 
پرونده زاغري سپس مورد بررسي قرار گرفت و وي در دادگاه انقالب 

به 5 سال حبس محكوم شد. 

نيـاز اقتـصاد ايـران
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خبر سخن نخست

  چرا قانون فيصله بخش نيست؟

در نظام ه��اي م��درن »قانون« نقط��ه فيصله بخش اختالف��ات و تعارضات 
و رس��يدن به يك مخرج مش��ترك ب��راي تامين منافع جمع��ي و ميانجي در 
پيوندهاي اجتماعي است. بر اين اس��اس »حاكميت قانون« به معناي»اجراي 
صحي��ح قواني��ن موضوعه و قوانيني اس��ت كه مجلس و مقامات صالح كش��ور 
وض��ع كرده اند«. مجموع��ه قوانين و مقررات و سياس��ت هاي اصل 44 يكي از 
مهم ترين سياست هاي اقتصادي كشور است كه تاثيري شگرف در صورت بندي 
و نيز روابط و مناس��بات اقتصادي كش��ور دارد. مجموع��ه قوانيني كه با وجود 
تمامي ضعف ها و كمبودهاي آن به نظر مي رسد-با توجه به اصالحات به  عمل 
 آم��ده در پاره يي از م��واد آن- در صورت اجراي صحيح مي تواند آس��يب هاي 
كمتري ايجاد و نفع بيش��تري را متوجه اقتصاد كش��ور كند. ازجمله مهم ترين 
مواد قانون سياس��ت هاي اصل 44 ماده 6 آن است كه براساس آن »موسسات 
عمومي غيردولتي« و ش��ركت هاي تابعه و وابس��ته آنها »حق مالكيت مستقيم 
و غيرمس��تقيم مجموعا حداكثر تا 40درصد س��هم بازار هر كاال يا خدمات« را 
دارند. اين ماده قانوني در س��ال 93 اصالح و اين موسسات و نهادهاي عمومي 
غيردولتي اين امكان را يافتند تا »در بازار توليد كاال و خدمات فعاليت داش��ته 
باش��ند مگ��ر آنكه فعاليت آنه��ا موجب اخالل در رقابت ش��ود« همچنين اين 
موسس��ات و نهادهاي عمومي موظف شدند »گزارش مجموع مالكيت مستقيم 
و غيرمس��تقيم كليه شركت هاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كاال و 
خدمات هر 6  ماه يك  بار به ش��وراي رقابت ارسال كنند« و عدم ارائه اطالعات 
يا خالف واقع بودن آن توس��ط نهادها و موسس��ات مذكور مشمول حكم ماده 
72 قانون اس��ت. م��اده قانوني كه براس��اس آن هر كس از ارائ��ه اطالعات به 
ش��وراي رقابت خودداري يا اطالعات غلط ارائه كند به »حبس تعزيري از 3ماه 
تا يك س��ال يا به پرداخت جزاي نقدي از 10تا 100ميليون ريال يا به هر دو 
مجازات محكوم مي ش��ود«)در اصالحي��ه بعدي اين رقم به 100ميليون تا يك 
ميليارد ريال افزايش يافت.( ماده 6 بار ديگر در سال 95 اصالح و »موسسات و 
نهادهاي عمومي غيردولتي« به طور مشخص احصا و عنوان شد كه »نهادهاي 
نظامي و انتظامي كش��ور، سازمان ها و موسسات نهادهاي خيريه كشور، نهادها 
و س��ازمان هاي وقفي و بقاع متبرك��ه، كليه صندوق هاي بازنشس��تگي اعم از 
كش��وري و لش��كري نظير صندوق هاي بازنشس��تگي وابس��ته به دستگاه هاي 
اجرايي و وابسته و دستگا ه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح 
نام است و نهادهاي انقالب اسالمي« مشمول اين ماده شدند. يعني تمام نهادها 
موظف ش��دند نس��بت به ارائه گزارش مالكيت مس��تقيم و غيرمستقيم خود و 
ش��ركت هاي تابعه و وابس��ته به خود به ش��وراي رقابت و نيز نس��بت به »ارائه 
صورت هاي مالي تلفيقي شركت ها و بنگاه هاي مشمول خود به سازمان بورس 

و بورس اوراق بهادار« اقدام كنند. 
متاس��فانه ام��ا با وجود تمام اي��ن تاكيدات قانوني و تدوي��ن اصالح مواد و 
تبصره ه��ا و... طب��ق آخرين اظهارات رييس س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار »از 
مجموع 19هزار ش��ركت مش��مول اين قانون تنها 100ش��ركت اقدام به ارائه 
اطالعات خود به س��ازمان بورس« كرده اند. يعني تنها نيم درصد از مشموالن 
اي��ن م��اده قانوني ب��دان عمل ك��رده و 99.5درصد ب��ه آن بي اعتن��ا بوده اند. 
حال س��وال اين اس��ت كه چرا قانون نقطه فيصله بخ��ش و تامين كننده منافع 
جمعي نيس��ت و آيا در چنين فضاي اقتصادي اصوال برنامه ريزي و توس��عه و 

سرمايه گذاري و رقابت و كار سالم و... معنا و مفهومي دارد؟ 
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سازمان برنامه و بودجه در گزارشي به بررسي علل رشد بدون اشتغال در بخش صنعت پرداخت

معرفي حلقه مفقوده اشتغال
 صفحه 3 

»تعادل« از جلسه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 گزارش مي دهد

جهانگيري : خصوصي سازي سياست قطعي نظام است
 صفحه 5 

صنعت، معدن و تجارت

راه نجات از تله فساد
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 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

رنا
: اي

س
عك

در نظام هاي مدرن »قانون« نقطه فيصله بخش اختالفات 
و تعارضات و رس��يدن به يك مخرج مشترك براي تامين 
منافع جمعي و ميانجي در پيوندهاي اجتماعي است. بر اين 
اساس »حاكميت قانون« به معناي»اجراي صحيح قوانين 
موضوعه و قوانيني است كه مجلس و مقامات صالح كشور 
وضع كرده اند«. مجموعه قوانين و مقررات و سياس��ت هاي 
اصل 44 يكي از مهم ترين سياس��ت هاي اقتصادي كشور 
اس��ت كه تاثيري ش��گرف در صورت بندي و ني��ز روابط و 
مناس��بات اقتصادي كش��ور دارد. مجموعه قوانيني كه با 
وجود تمامي ضعف ها و كمبودهاي آن به نظر مي رس��د-با 
توج��ه به اصالحات به  عمل  آمده در پاره يي از مواد آن- در 
صورت اجراي صحيح مي تواند آسيب هاي كمتري ايجاد و 

نفع بيشتري را متوجه اقتصاد كشور كند...

گروه انرژي  نادي صبوري 
عصر ديروز، گزارش چشم انداز جهاني نفت خام 
اوپك موسوم به WOO در وين و با حضور محمد 
باركيندو دبيركل سازمان و سفراي كشورهاي عضو، 
رونمايي ش��د. به گزارش »تعادل«، محمد باركيندو 
دبيركل اوپك در ابتداي اين مراس��م، كه به صورت 
»اليو« پخش مي ش��د گفت: س��ال گذش��ته سالي 
»تاريخ��ي« و مهم براي س��ازمان اوپ��ك و صنعت 
جهاني نفت خام بود. اش��اره باركيندو به اتفاقي بود 
كه سال گذشته درست پس از ماه نوامبر و رونمايي 
WOO در س��ال 2016 رخ داد. »توافق اوپكي ها« 
براي كاه��ش توليد و از آن مهم ت��ر توافق تاريخي 
آنها با روس��يه و ديگر كش��ورهاي توليد كننده نفت 

خام غيراوپك...

 چرا قانون 
فيصله بخش نيست؟

  وضع انرژي جهان
در 2040 چطور خواهد بود؟

سخن نخست

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 15  

بانك و بيمه

4

افزوده شدن700 ميليارد 
تومان درروز به سپرده ها

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 
مان��ده كل س��پرده هاي ريال��ي و ارزي در سراس��ر 
كش��ور، بالغ بر 1419هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت 
به ش��هريور 95 به ميزان 255هزار ميليارد تومان روزانه 
مع��ادل 698 ميليارد تومان يا 21.9درصد و نس��بت به 
اسفند 95 معادل 11.5درصد يا 146هزار ميليارد تومان 
افزايش داش��ته است. بيشترين مبلغ سپرده ها مربوط به 
استان تهران با 826 هزار ميليارد تومان و كمترين مبلغ 
مربوط به اس��تان كهگيلويه و بويراحمد با 3098ميليارد 
تومان بوده اس��ت. به گ��زارش »تعادل« گزارش وضعيت 
كل مانده سپرده ها و تس��هيالت ريالي و ارزي بانك ها و 
موسسات اعتباري در پايان شهريور 95 نشان مي دهد كه 
مانده كل تسهيالت بالغ بر 1067هزار ميليارد تومان است 
كه نسبت به شهريور 95 به ميزان 170هزار ميليارد تومان 
معادل 19درصد و نسبت به اسفند 95 معادل 8.2درصد 
يا 80هزار ميليارد تومان افزايش داش��ته است. بيشترين 
مبلغ تسهيالت مربوط به استان تهران با مانده 660هزار 
ميليارد تومان و كمترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه 

و بويراحمد با 3822ميليارد تومان بوده است...

 حسين حقگو   

اربعين شهادت حضرت اباعبداهلل الحسين عليه السالم را تسليت مي گوييم

 حسين حقگو   
  گروه انرژي| مهدي نيكوئي|تحليلگر اقتصادي

اختتامي��ه  در  اردكاني��ان،  رض��ا 
هفدهمي��ن نمايش��گاه بين الملل��ي 
صنعت برق، از اصالحات مهمي خبر 
داد كه ب��ه معناي اعم��ال تغييرات 
بي ش��مار در ماه ها و سال هاي آينده 

خواهد بود. 
از  »تع��ادل«  گ��زارش  ب��ه 
نمايش��گاه هاي بين الملل��ي ته��ران، 
وزير نيرو كه تنها يك هفته از كسب 
راي اعتمادش به عنوان وزير نيروي 
دول��ت دوازده��م مي گ��ذرد، حضور 
»شوق  آميز« و پرانرژي مجموعه هاي 
فع��االن  و  تجهي��زات  توليدكنن��ده 
صنعت برق را بس��يار تحسين كننده 

خواند. 
وي پس از آن، به دليل مشاركت 
گس��ترده شركت ها و فعاالن خارجي 
از  نمايش��گاه،  در  ش��ركت كننده 
هموطنان خ��ود اجازه گرفت و چند 
كالم��ي را ب��ا انگليس��ي فصي��ح به 

صحبت با آنها پرداخت. 
وزير ني��رو، خطاب ب��ه حاضران 
خارج��ي در س��الن خلي��ج ف��ارس 
نمايش��گاه بين الملل��ي عن��وان كرد: 
»من به عنوان وزير نيروي جمهوري 
اس��المي ايران ابتدا از حضور شما و 
البت��ه از نقش و عالقه ش��ما در اين 
نمايشگاه تشكر كرده و از شما دعوت 
مي كنم تا حضور فعال تري در كشور 

داشته باشيد.«
اردكاني��ان ادام��ه داد: در اي��ران 
فرصت هاي س��رمايه گذاري بسياري 
ان��واع  از هم��ه  م��ا  و  دارد  وج��ود 
اس��تقبال ك��رده  س��رمايه گذاري ها 
و ش��ما را تش��ويق به تزري��ق منابع 
مالي ت��ان ب��ه صنع��ت برق كش��ور 
كش��ور،  در  همچني��ن  مي كني��م. 
و  فع��االن  و  ج��وان  دانش��مندان 
مش��اوران آگاه��ي وج��ود دارند كه 
آماده هستند براي ورود به بازارهاي 
منطقه يي و حت��ي بازارهاي فراتر از 
منطقه مانند آفريقا و امريكاي التين 

با شما همكاري كنند. 
وزي��ر نيرو در ادام��ه صحبت هاي 
خود با حاضران خارجي عنوان كرد: 
صنع��ت برق ايران تاكنون توانس��ته 
دستاوردهاي مهمي در زمينه عرضه 
و توليد برق به دست آورد. اما اكنون 
زم��ان آن اس��ت كه به ط��رف ديگر 
معادله هم توجه كنيم. از اين رو، يكي 
از مهم ترين اهداف ما مديريت تقاضا 
است و از تمام دانش و تخصص شما 
در اين زمينه استقبال خواهيم كرد. 

اردكاني��ان ك��ه در اي��ن رويداد 
»مديري��ت  بين الملل��ي  و  رس��مي 
تقاض��ا« را به عن��وان مهم ترين پيام 
صنع��ت برق ب��ه گ��وش خارجي ها 
رسانده بود، باز هم روي سخن خود 
به مخاطبان و فعاالن صنعت برق در 
ايران كرد. وي گفت: توانمندي هاي 
بسياري در صنعت برق كشور داريم. 
ظرفيت تولي��د برق 77هزار مگاواتي 
و دارا ب��ودن رتب��ه 14 از اي��ن نظر، 
بس��يار افتخارآميز است. 600 عضو 
توليدكننده  ش��ركت هاي  سنديكاي 
ب��رق در كن��ار ده ه��ا توليدكنن��ده 
خصوص��ي اين حوزه نوي��د روزهاي 

روشني را مي دهد. 
وزير نيرو افزود: ب��ا وجود اين، با 
چالش هايي هم مواجه هس��تيم كه 
با اتكا به توانمندي نيروي انس��اني و 
همچني��ن دانش و فناوري مي توانيم 
ب��ر آنها غلب��ه كني��م. وي مهم ترين 
چالش ه��اي صنعت ب��رق را مصرف 
بي��ش از حد، ش��دت مص��رف برق، 
راندمان پايين و تلفات شبكه دانست 
و مهم ترين راهكار غلبه بر بس��ياري 
از آنها را مديريت تقاضا معرفي كرد. 
اردكاني��ان تاكي��د ك��رد: ب��راي 
حركت در اين راس��تا، نياز است كه 
در نمايشگاه س��االنه صنعت برق به 
بررس��ي روش ه��ا و ارائ��ه تجهيزات 
تقاض��ا  مديري��ت  دس��تاوردهاي  و 
و مص��رف در كش��ورهاي مختل��ف 
پرداخته و حتي بخش ها و غرفه هايي 

به اين منظور اختصاص يابد. 
وي در ادام��ه از چال��ش ديگري 
ك��ه صنعت برق با آن مواجه اس��ت، 
س��خن گفت: متاس��فانه ما متناسب 
با رش��د فناوري و بهب��ود تجهيزات 
تولي��دي، در بازارهاي منطقه حضور 
فعال��ي نداش��ته ايم. توانمندي ه��اي 
م��ا در كن��ار فرصت هاي بازس��ازي 
زيرس��اخت هاي برقي در كشورهاي 
منطقه، مي توانس��ت موجب سرعت 
بيش��تري در افزايش ص��ادرات برق 
ايجاد كند. از اين رو، شايس��ته است 
تا مجالي براي آسيب شناسي در اين 

اختصاص دهيم. 
وزير ني��رو، فع��االن خصوصي را 
ب��راي آسيب شناس��ي م��ورد نياز به 
همكاري دع��وت كرد و بي��ان كرد: 
صنعت  توليدكنن��دگان  س��نديكاي 
ب��رق مي توان��د در اي��ن زمينه يك 
آسيب شناسي شفاف و بدون تعارف 
درب��اره ناكامي هاي صنع��ت برق با 
وج��ود توانمندي هاي ب��االي آن به 

وزارتخان��ه نيرو ارائ��ه داد و با كمك 
آنه��ا به فكر راه چاره يي باش��يم. بايد 
به اين پرس��ش پرداخت كه چگونه 
كشورهاي ديگر از گوشه وكنار جهان 
توانس��ته اند در كش��ورهاي همسايه 
حض��ور يافته و جاي خال��ي ما را پر 

كنند؟
ه��ر  در  داد:  ادام��ه  اردكاني��ان 
صورت، ب��ا توجه به آنك��ه مديريت 
تقاضا در راس برنامه هاي وزارت نيرو 
دولت دوازدهم است، توليدكنندگان 
داخل��ي و فع��االن خصوص��ي حوزه 
بايد ب��ه دنبال بازاره��اي بين المللي 
باشد. در همين زمان، ايجاد ظرفيت 
20ه��زار مگاوات توليد برق ديگر، به 
همراه 4ه��زار مگاوات ظرفيت توليد 
ب��رق تجديدپذير، رس��اندن راندمان 
نيروگاه ها ب��ه 40 درصد و تك رقمي 
كردن تلفات توليد از اهدافي اس��ت 
كه در برنامه شش��م توس��عه بايد به 

آنها برسيم. 
وزي��ر ني��رو، البته ب��ه مهم ترين 
معضل اين روزهاي وزارت نيرو يعني 
بدهي هاي انباش��ته هم اشاره كرد و 
گفت: س��اماندهي اقتصاد برق براي 
بهبود فض��اي كس��ب وكار، ضروري 

است. 
بخ��ش  آخري��ن  در  اردكاني��ان 
س��خنان خ��ود، محمدباق��ر نوبخت 
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور 
را مخاطب قرار داد و گفت: دولت در 
قالب وزارت نيرو به دنبال آن اس��ت 
كه بتواند پرداخت بدهي ها به فعاالن 
خصوصي مختل��ف صنعت برق را به 
شكل مناسب تري پيگيري كند. البته 
راهكارهاي قانوني بس��ياري براي آن 
وجود دارد كه در حال بررس��ي آنها 

هستيم. 
در ادامه برنامه اختتاميه نمايشگاه 
صنع��ت ب��رق، محمدباق��ر نوبخ��ت 
ريي��س س��ازمان برنام��ه و بودجه و 
سخنگوي دولت به صحبت پرداخت. 
وي برگزاري نمايشگاه كنوني را براي 
توسعه زيرس��اخت هاي كشور بسيار 
اميدواركنن��ده دانس��ت و گفت: در 
سال هايي كه توسعه اقتصادي، روند 
تندتري به خود گرفته و رشد مصرف 
به ميانگين 6 درصد رس��يده، تامين 
نياز مردم و بخش هاي اقتصادي يكي 

از الزامات است. 
رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه 
كش��ور به اي��ن موضوع اش��اره كرد 
ك��ه هم اكن��ون اليحه بودجه س��ال 
97 مش��تمل ب��ر 22 تبصره در حال 

بررسي اس��ت و تقديم هيات وزيران 
ش��ده اس��ت. نوبخت، روند پيشرفت 
اي��ن اليحه را مثب��ت ارزيابي كرد و 
خب��ر داد ك��ه اليحه بودج��ه تا 15 
آذر به مجلس ش��وراي اسالمي ارائه 
خواهد ش��د. وي بيان ك��رد: در اين 
بودجه كه بودجه دومين سال برنامه 
شش��م توس��عه خواهد بود، جايگاه 
وي��ژه و ممت��ازي براي رش��د توليد 
انرژي و به وي��ژه برق در نظر گرفته 

شده است. 
اف��زود: ظرفي��ت توليد  نوبخ��ت 
انرژي الكتريكي كش��ور بايد افزايش 
يابد. به گفت��ه وي، افزايش ظرفيت 
توليد برق برنامه ريزي شده در برنامه 
پنج��م، 5هزار مگاوات بود كه اكنون 
بنابر اظهارات وزي��ر نيرو به 20هزار 

مگاوات رسيده است. 
وي در خص��وص تامين س��رمايه 
مورد نياز براي توس��عه صنعت برق 
كش��ور و افزايش توليدات گفت: قرار 
اس��ت 600 تا 700 ميلي��ارد تومان 
از بودجه عمومي كش��ور در افزايش 
ظرفي��ت توليد برق س��رمايه گذاري 
ش��ود. اين رق��م حتي اگر ب��ه هزار 
ميلي��ارد توم��ان هم برس��د، ناكافي 
اس��ت و نياز ب��ه منابع س��رمايه يي 

بيشتر و متنوع تر احساس مي شود. 
نوبخت در مورد اين منابع توضيح 
داد: براساس مصوبه شوراي اقتصاد، 
اي��ن مجوز را داريم ك��ه براي ايجاد 
8هزار م��گاوات ظرفي��ت جديد در 
شبكه برق، 6.3ميليارد يورو سرمايه 
خارجي ج��ذب كنيم. وي بيان كرد: 
عالوه بر افزايش ظرفيت توليد، براي 
نوس��ازي و بازس��ازي تاسيس��ات و 

شبكه هم نياز به سرمايه است. 
رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه 
بي��ان ك��رد: در كن��ار س��رمايه هاي 
خارج��ي ني��از اس��ت ك��ه وضعيت 
اقتصاد برق هم اصالح ش��ود. هزينه 
توليد 92 تومان��ي برق و فروش 67 
تومان��ي آن براي هر كيلووات برق به 
تنهايي غيرمنصفانه اس��ت و در اين 
بي��ن، منابع��ي هم بايد به س��ازمان 

هدفمندي يارانه ها پرداخت كند. 
نوبخ��ت در پايان اف��زود: با توجه 
به اين ش��رايط، ما آمادگي داريم تا 
مش��كالت بين وزارت نيرو و سازمان  
هدفمن��دي ياران��ه را ح��ل كرده و 
براس��اس تكليف قانون برنامه ششم 
هم قيمت حامل هاي انرژي و به ويژه 
برق را اص��الح كنيم ت��ا بدهي هاي 

صنعت برق پرداخت شود. 

رييس سازمان برنامه و بودجه در مراسم اختتاميه نمايشگاه برق: 

فاصله قيمت توليدي و فروش برق غيرمنصفانه است



 اب�اغ آيين نامه تعيين س�قف حق بيمه 
ش�خص ثالث -پاد| مع��اون اول رييس جمهوري 
تصويبنامه هي��ات وزيران درب��اره آيين نامه تعيين 
س��قف حق بيمه ش��خص ثال��ث و نح��وه تخفيف، 
افزايش يا تقس��يط آن را براي اجرا به دستگاه هاي 

ذي ربط ابالغ كرد. 
هي��ات وزي��ران در جلس��ه 27 مه��ر 1396 به 
پيش��نهاد بيمه مركزي ايران و تاييد ش��وراي عالي 
بيمه س��المت كشور و به اس��تناد ماده )18( قانون 
بيمه اجباري خس��ارات وارد ش��ده به شخص ثالث 
بر اثر حوادث ناش��ي از وسايل نقليه مصوب 1395، 
آيين نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه 
تخفيف، افزايش يا تقسيط آن را تصويب كرد كه از 
سوي جهانگيري به دستگاه هاي ذي ربط ابالغ شد. 

 نظر شوراي نگهبان درباره قاعده دريافت 
عوارض خروج از كشور-تس�نيم| پژوهش��كده 
ش��وراي نگهبان در تحليلي قاع��ده دريافت عوارض 
خروج از كش��ور را بررسي و اعالم كرد. براساس اين 
اليح��ه كه در قالب يك م��اده واحده و 6 تبصره در 
تاري��خ 30/4/1364 به تصوي��ب مجلس )در حضور 
ش��وراي نگهبان( رس��يد، دولت مكلف ش��د از هر 
مسافري كه با گذرنامه دولت ايران به خارج از كشور 
مس��افرت مي كند، براي بار اول در هر س��ال مبلغ 
پنج��اه هزار ريال و براي بار دوم و بيش��تر در همان 
س��ال براي هر نوبت مبلغ يكصد ه��زار ريال تحت 
عن��وان عوارض خروج از كش��ور، اخذ و به حس��اب 

درآمد عمومي كشور منظور كند. 
 اروپا موضع رس�مي خود را درباره برجام 
مش�خص كند-برنا| معاون اروپ��ا و امريكاي وزير 
ام��ور خارج��ه كش��ورمان تاكيد كرد: كش��ورهاي 
اروپايي به  اندازه كافي براي همكاري بانك هايش��ان 
با ايران تالش نكرده ان��د. مجيد تخت روانچي ديروز 
طي س��خناني در يك كنفران��س در پاريس بر لزوم 
شفاف س��ازي رويكرد اروپا در قبال ه��ر گونه اقدام 
احتمالي امريكا در جهت خروج از توافق هس��ته يي 
ايران تاكيد كرد. تخت روانچي در اين س��خنان اروپا 
را تحت فش��ار قرار داد تا روش��ن كن��د اگر امريكا 
از توافق هس��ته يي ايران خارج ش��ود و تحريم هاي 
جدي��دي عليه اين كش��ور اعمال كند، كش��ورهاي 
اروپاي��ي چگونه به اقدام واش��نگتن واكنش نش��ان 

خواهند داد. 
 توافق هس�ته اي ايران جواب داده و اين 
مساله مهم اس�ت-ايرنا| جان كري وزير خارجه 
س��ابق امري��كا در مصاحب��ه اختصاصي با ش��بكه 
تلويزيوني س��ي ان ان گفت: توافق هس��ته يي ايران 

جواب داده و اين مساله مهم ا ست. 
وي ب��ا انتق��اد از ادع��اي ترامپ درب��اره توافق 
هسته يي كه معتقد است ديگر نگراني هاي پيرامون 
ايران در آن لحاظ نش��ده به سي ان ان گفت: دليلي 
كه ب��ه ديگر موارد نپرداختيم كامال مش��خص بود، 
اگ��ر ديگر موارد همچون برنامه موش��كي، حزب اهلل 
و يمن را به توافق هس��ته يي اي��ران مي افزوديم ما 
همچنان در وين س��رگرم مذاكره بوديم. جان كري 
اف��زود: دراين توافق بند غروبي )پاياني( وجود ندارد 
آنها )دولت ترامپ( جهانيان را با اين موضوع گمراه 

مي كنند. 
 ترامپ ش�رايط فوق الع�اده عليه ايران را 
براي يك س�ال ديگر تمدي�د كرد-ايرنا| دونالد 
ترام��پ رييس جمه��وري امريكا با ص��دور ابالغيه 
رسمي، شرايط فوق العاده عليه ايران را براي يك سال 
ديگر تمديد كرد. در اين ابالغيه آمده است: دستور 
اجرايي 12170 در 14 نوامبر 1979 پاسخ به رفتار 
ايران به عنوان تهديد غيرمعمول و فوق العاده امنيت 
بين المللي، سياس��ت خارجي و اقتصاد امريكا بوده 
اس��ت تا قدرت هاي اقتصادي بين المللي براي توقف 

معامله با ايران متقاعد شوند.
در اي��ن ابالغيه افزوده ش��ده اس��ت: روابط ما با 
ايران هنوز به حالت عادي بازنگش��ته است. از آنجا 
كه فرآيند اجرايي توافق 19ژانويه 1981 ادامه دارد 
به اين دليل وضعيت اضطراري اعالم  شده در تاريخ 
14نوامب��ر 1979 بايد بعد از 14نوامبر 2017 ادامه 

داشته باشد. 
 ط�رح وح�دت ب�ا س�پاه اوج بصي�رت و 
هوشمندي ارتش اس�ت-مهر| رييس ستاد كل 
نيروهاي مس��لح گفت: طرح وحدت ارتش و سپاه، 
اوج بصيرت و هوش��مندي ارتش جمهوري اسالمي 

ايران است.
س��ردار محم��د باق��ري با حض��ور در ق��رارگاه 
منطقه يي شمال غرب نيروي زميني ارتش گفت: از 
رويكرد هوشمندانه امير موسوي فرمانده كل ارتش، 
فرمان��ده نيروي زمين��ي ارتش و س��اير فرماندهان 
ارتش تشكر مي كنم كه هنگامي كه دشمن سپاه را 
گروه تروريس��تي معرفي كرد و تصميم گرفت تحت 
تحريم قرار دهد، س��كوت نك��رده و همه يگان ها در 
ارتش و س��پاه با برپايي مراس��م وح��دت و يكدلي، 
دس��ت در دس��ت هم وحدت شان را نش��ان دادند. 
باقري اف��زود: مردم، احزاب مختل��ف و جريان هاي 
سياس��ي ما با س��ليقه هاي گوناگون سياسي، وقتي 
ن��ام انق��الب، س��پاه، بني��ه دفاع��ي و فعاليت هاي 
منطقه ي��ي جمهوري اس��المي به مي��ان آمد همه 
 ب��ه ميدان آمدن��د و وحدت و يكپارچگ��ي را به رخ 

دشمنان كشيدند. 

روي موج خبر

سخنگوي دولت در نشست هفتگي با خبرنگاران

پيش نويس اليحه بودجه سال 97 تقديم هيات وزيران شد

معاون وزير امور خارجه در مراسم رونمايي از مجموعه گزارش هاي سازمان ملل در ايران عنوان كرد

برجام، مشعل اميد در دنياي ديپلماسي است كه بايد روشن بماند
گروه ايران|

س��يدعباس عراقچي، معاون وزير ام��ور خارجه و  گري لوئيس، 
هماهنگ كنن��ده مقيم س��ازمان ملل در اي��ران از كتاب مجموعه 
 گزارش ه��اي س��ازمان مل��ل در اي��ران از س��ال 1391ت��ا 1395

)DAF-UN( رونمايي كردند. جلسه يي كه در جريان آن فرصتي 
نيز براي بررس��ي دس��تاوردهاي برجام در نظام حقوقي بين الملل 
ايجاد ش��د تا از منظري تازه به يكي از مهم ترين اسناد ديپلماتيك 

نظام بين الملل پرداخته شود. 
عباس عراقچي، معاون حقوقي و بين الملل وزارت امورخارجه در 
اين مراسم با اشاره به دس��تاوردهاي دامنه دار برجام براي ساختار 
بين المللي برجام را مسيري كه گفت وگو، مذاكره و صلح را به جاي 

تهديد، تحريم و جنگ قرار مي دهد، قابل توجه است. 
عراقچي در ادامه برجام را مش��عل اميدي دانس��ت كه بايد در 

دنياي ديپلماسي همچنان روشن باقي بماند. 
گري لوئيس نيز در اين مراسم كه ديروز در كتابخانه ملي برگزار 
ش��د، گفت: براي اجرايي ش��دن طرح توس��عه ملي از دولت ايران 
حماي��ت مي كنيم. لوئيس همچنين اعالم ك��رد كه ماموريتش در 

ايران پايان يافته و به زودي تهران را ترك مي كند. 

 سندي براي همكاري هاي بين المللي 
س��يدعباس عراقچ��ي، مع��اون حقوق��ي و بين المل��ل وزارت 
امورخارج��ه گفت: برجام س��وءتفاهم بلندمدت��ي را از بين برد كه 
مي توانس��ت گريبان همه را بگيرد. برجام بايد به عنوان يك مشعل 
اميد در دنياي ديپلماسي روشن بماند. به گزارش ايرنا، سيدعباس 

عراقچي در مراس��م بزرگداش��ت هفتاد و دومين س��الروز تاسيس 
س��ازمان ملل متحد اظهار كرد: سازمان ملل يكي از سنگ بناهاي 
همكاري بين المللي در دهه هاي اخير ش��ده اس��ت. وي ادامه داد: 
س��ازمان ملل نشان داده كه يكي از س��كوها براي كشورهاي عضو 
و حتي اش��خاص است كه بتوانند نظرات و ش��كايات خود را بيان 
و مش��كالت را حل كنند. معاون حقوقي و ام��ور بين الملل وزارت 
امورخارجه يادآور ش��د: سازمان ملل به ما اين احساس را مي دهد 
ك��ه كش��ورهاي عضو ن��ه تنها به دنب��ال به دس��ت آوردن اهداف 
خودخواهانه نيستند بلكه همه كشورها مي توانند در چارچوب آن با 

همكاري هم دنياي بهتري بسازند. 
عراقچي افزود: سازمان ملل يكي از مولفه هاي بسيار خوبي است 
كه در چارچوب آن 7كشور و اتحاديه اروپا توانستند با هم كار كنند 
و موضوع بسيار پيچيده يي را زير پرچم اين سازمان)سازمان ملل( 

حل كنند كه ما به آن »توافق برجام« مي گوييم. 
وي ادامه داد: برجام توانست با توجه به همه طرفين اين قرارداد، 
موضوع يكي از نشست هاي مهم سازمان ملل باشد و جزو بيانيه ها و 
قطعنامه هاي شوراي امنيت شد. وي اضافه كرد: اين قطعنامه يكي 
از بلندترين قطعنامه هاي شوراي امنيت بود كه بيش از 160صفحه 
دارد. برجام نمونه بس��يار ش��فاف و موفقي است كه نشان مي دهد 
چطور ديپلماسي و مذاكره مي تواند جاي اختالف و جنگ را بگيرد. 
رييس س��تاد پيگيري اجراي برجام با اشاره به تغييرات جديي 
كه در سياس��ت اياالت متحده امريكا اتف��اق افتاده، گفت: برخورد 
بسيار راديكال امريكا با مس��ائل جهاني و نفي ديپلماسي مي تواند 
براي دنيا تهديدآميز باشد. رييس ستاد پيگيري اجراي برجام ابراز 

اميدواري كرد كه جامعه بين الملل همچنان از اجراي موفق برجام 
حمايت كند و گفت: بايد اطمينان حاصل كنيم كه برجام در دنياي 

ديپلماسي به عنوان يك مشعل اميد روشن بماند. 

 حمايت از طرح هاي توسعه اي ايران
هماهنگ كننده مقيم س��ازمان ملل متحد در ايران نيز در اين 
مراس��م گفت: سازمان ملل براي اجرايي شدن طرح توسعه ملي از 

دولت ايران حمايت مي كند. 
گري لوئيس با تاكيد بر اينكه همه كشورهاي عضو سازمان ملل 
بايد براي رس��يدن به اهداف اين سازمان تالش كنند، افزود: هدف 

سازمان ملل همواره حمايت از توسعه كشورهاست. 
وي برنامه هاي دفتر سازمان ملل در تهران را در دوران مسووليت 
خود حمايت از دولت ايران در راستاي طرح توسعه ملي بيان كرد 
و افزود: ما براي رس��يدن به اين هدف در ايران بسيار تالش كرديم 

و اين طرح به تصويب مجلس رسيد. 
هماهنگ كننده مقيم س��ازمان ملل متحد در ايران تاكيد كرد 
اين طرح باعث اجرايي ش��دن هزاران پروژه در ايران شده و توسعه 
و بهبود بهداش��ت عمومي، فناوري و ساختن جامعه مطلوب را به 
دنبال داش��ته است. گري لوئيس خاطرنشان كرد: ايران مي تواند با 
اجرايي ش��دن هر چه بهتر اين طرح در راستاي رسيدن به اهداف 
خود گام ه��اي موثري بردارد. وي ادامه داد: طرح توس��عه ملي در 
راس��تاي توس��عه ايران در زمينه هاي محيط زيس��ت، بهداشت و 
اقتصاد از س��ال 2017 تا س��ال 2021 با هم��كاري دولت به ويژه 
وزارت امور خارجه ايران و س��ازمان ملل در تهران به امضا رس��يد. 

گري لوئيس افزود: ماموريت كاري بنده كه از سال 2013 به مدت 
5 س��ال در كشور ايران آغاز ش��ده به پايان رسيده است و من اين 

سمت را تا چند روز آينده به جانشين جديدم واگذار مي كنم. 
وي ب��ا حالتي بغض براي لحظاتي س��كوت كرد و پس از آن به 

بيان خاطراتي از مدت حضور خود در ايران پرداخت. 

گروه ايران|مهدي بيك|
س��خنگوي دولت از تقديم پيش نويس اليحه بودجه 

1397 به هيات وزيران خبر داد. 
به گزارش »تعادل« نوبخت در ابتداي جلسه گزارشي 
از وضعيت كلي بودجه 97 ارائه كرد و گفت: پيش نويس 
اليحه بودجه س��ال 97 مش��تمل بر 22 تبص��ره ديروز 
)سه شنبه( به هيات وزيران ارسال شد. بررسي پيش نويس 
اليحه از هفته آينده آغاز خواهد شد و تا تاريخ 15 آذرماه 

به مجلس تقديم مي شود. 
وي افزود: البته امسال 15 آذر تعطيل رسمي است و 
روز قبل از آن هم تعطيل اس��ت ولي دولت آمادگي دارد 
هر روزي كه مجلس ش��وراي اسالمي تعيين كند، اليحه 
تقديم ش��ود. در كنار اين موضوعات مباحث ديگري هم 
در نشست هفتگي نوبخت با خبرنگاران مطرح شدند كه 
در فرصت 2ساعته جلسه به آنها پاسخ داده شد. مباحثي 
مانند اليحه اصالح نظام رس��انه يي، موضع دولت درباره 
حذف يارانه هاي نقدي افراد برخوردار، سرانجام مشكالت 
موسس��ات غيرمجاز، فرآيند استفاده از پول ملي به جاي 
دالر، فرجام پرونده سپنتا نيكنام و... در جلسه روز گذشته 
به عنوان پرس��ش از س��وي خبرنگاران مطرح ش��دند و 
نوبخت به آنها پاس��خ داد. س��خنگوي دولت در پاسخ به 
اعتراضات اهالي رسانه درباره اليحه نظام رسانه يي تاكيد 
كرد كه هدف دولت از پيگيري اين موضوع ايجاد شرايط 
بهتر براي اهالي رس��انه است، اما با انتقادات مطرح شده، 
طرح از دس��تور كار بررس��ي خارج ش��ده و اهالي رسانه 
مي توانند با انعكاس نظرات خود به بهتر شدن اين اليحه 
كمك كنند. نوبخت هرچند درباره ابعاد و زواياي گوناگون 
اليحه اصالح نظام رس��انه يي صحبت كرد، اما پاسخي به 
اين پرس��ش كليدي نداد كه چرا دولت دوازدهم اقدامي 

براي احياي انجمن صنفي مطبوعات نمي كند. 

 پيگيري مطالبات سپرده گذاران
موضوع مهم ديگري كه طي هفته اخير باعث به وجود 
آمدن دامنه وس��يعي از مباحث و انتقادات از دولت شده، 
مساله اليحه يي است كه از سوي دولت براي اصالح نظام 

رسانه يي مطرح شده است. 
سخنگوي دولت هدف از تشكيل سازمان رسانه يي در 
قالب اين اليحه را انسجام بخش��ي به اين نهاد عنوان كرد 
و گفت: نگاه همه وزيران تقويت جايگاه سازمان رسانه يي 
اس��ت و از همه اصحاب رسانه مي خواهيم پيشنهادهاي 
تكميل��ي خود را ب��راي ارتقاي اين س��ازمان ارائه دهند. 
نوبخت در پاسخ به س��والي در مورد نتايج نشست هفته 
گذشته سران قوا براي بررس��ي مشكالت سپرده گذاران 

برخ��ي موسس��ات پول��ي و بانكي گفت: در اين جلس��ه 
تصميمات مهم و رفع مشكل بيان و مقرر شد كارگروهي 
از نمايندگان سه قوه موضوع را پيگيري كنند و تصميمات 

اخذ شده اجرايي شود. 
وي افزود: در آينده نزديك و در روزهاي آتي از نتايج 
حاصله براي حل مشكل اين سپرده گذاران با خبر خواهيم 
ش��د تا با نظارتي كه از س��وي بانك مركزي انتظار داريم 
اعمال شود، از تكرار هرگونه اشتباهات موسسات پولي و 

مالي جلوگيري شود. 
سخنگوي دولت در پاس��خ به پرسش ديگري درباره 
اينكه در شرايطي كه كميته امداد براي پرداخت مستمري 
يارانه بگيران اعالم آمادگي كرده، دولت نسبت به پرداخت 
يارانه ها در بودجه س��ال آينده چه برنامه يي دارد، اظهار 
كرد: در س��ال جاري در تبصره 14 چگونگي توزيع منابع 
يارانه ها تا سقف 48هزار ميليارد تومان بين اقشار مختلف 
به صورت نقدي و غيرنقدي يا پرداخت به بخش توليد و 

طرح تحول سالمت و ديگر موارد مشخص شده است. 
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور خاطرنشان كرد: 
در حال حاضر بهترين فرصت براي رسيدگي به اين مساله 

در بررسي اليحه بودجه 97 است تا آنچه نمايندگان نظر 
دارند، در تبص��ره 14 اليحه بودجه اعمال كنند و دولت 

مجري قانون است. 

 ضمانت اجرايي پروژه هاي خارجي
س��خنگوي دولت در پاسخ به اينكه مدير توتال اعالم 
كرده كه از تحريم هاي احتمالي پيروي مي كند و در اين 
صورت آيا ايران نسبت به قرارداد منعقده شكايت مي كند، 
خاطرنش��ان كرد: يكي از امتيازات اين قرارداد كه از نقاط 
قوت آن است، اين بود كه براي هر نوع شرايط غيرمعمول 
اين نقش را براي اس��تيفاي حق��وق قانوني طرف ايراني 
قائل شده است. رييس سازمان برنامه و بودجه همچنين 
درباره اقدامات دولت نس��بت به حذف دالر از مناس��بات 
تج��ارت بين المللي ايران گفت: گام هاي��ي در اين زمينه 
 برداشته ش��ده و در حال حاضر عمده فعاليت هاي ايران 
بر اساس يوروست. نوبخت با بيان اينكه ما همچنان هوشيار 
هستيم، افزود: مواضع دولت براساس هماهنگي هايي كه 
با برخي كشورهاي منطقه از جمله جمهوري آذربايجان، 
روس��يه و ايران دارد، استفاده از پول هاي ملي است و در 

اين زمينه تصميماتي اتخاذ شده و حركت خواهيم كرد. 
نوبخت در پاسخ به اينكه آيا جمهوري اسالمي ايران 
ب��ا توجه به عالقه امريكايي ها براي مذاكره در موضوعات 
ديگر تمايلي دارد يا خير، گفت: هرگونه مذاكره با امريكا 
منتفي اس��ت، آن هم با اهدافي كه امريكايي ها در ذهن 
دارند و تحت هيچ ش��رايطي انجام مذاكرات را در جهت 
منافع ملي نمي دانيم. وي ادامه داد: اگر قصد آنها نسبت 
به توافقي باش��د كه مجددا مذاكره كنيم، ش��رايط نشان 
مي ده��د كه اي��ن صالحيت را از نظ��ر اجتماعي و عرف 
بين المللي ندارند، چرا كه مذاكره كرديم و نتيجه گرفتيم 
و اگر بخواهيم مستحكم بماند، طرف مذاكره كننده بايد 

قابليت اعتماد را داشته باشد. 
س��خنگوي دولت توضيح داد: بنابراي��ن براي ورود به 
مذاكره شرايطي وجود دارد و چون طرف مقابل نسبت به 
تعهدات بين المللي پايبندي مستحكمي ندارد، توجيهي 
نخواهد داش��ت. س��خنگوي دولت در پاسخ به سوالي در 
مورد امنيت س��رمايه گذاران ايراني با توجه به بازداش��ت 
برخ��ي هنگام ورود به ايران گفت: دولت از حضور فعاالن 
اقتص��ادي ايراني مقيم خارج حماي��ت خواهد كرد و اين 

مسائل در چارچوب منافع ملي قابل توجيه است و دولت 
خود را موظف مي داند در چارچوب قانون از هموطناني كه 
براي مش��اركت در جهت توسعه كشور حركت مي كنند، 

حمايت كند. 

 اقداماتي در مورد سپنتا نيكنام در حال 
انجام است

در ادامه يكي از خبرنگاران سوال كرد با توجه به اينكه 
رييس جمهوري درمورد سپنتا نيكنام نامه يي را به رهبر 
معظم انقالب نوشته اند و برخي نظرات فقهي و حقوقي در 
اين زمينه مطرح است، براساس قانون حقوق شهروندي 

اين مساله چگونه خواهد بود؟
نوبخت نيز پاس��خ داد: دولت تالش دارد در راس��تاي 

تامين حقوق شهروندي افراد حركت كند. 
وي اف��زود: گاهي براي رفع مش��كل اگ��ر بتوانيم از 
سازوكارهاي مدبرانه استفاده كنيم كه با تنش و مقاومت 
كمتري مواجه ش��ود و موضع گيري ديگري را به عنوان 
معضل اجتماعي ايجاد نكنيم، به تدبير نزديك تر است و 
در اين زمينه اقداماتي در حال انجام اس��ت كه آثارش در 

آينده مشخص خواهد شد. 
در اين نشس��ت همچنين نوبخت در واكنش به تيتر 
يكي از روزنامه هاي اصولگرا در خصوص حمله موش��كي 
انص��ار حزب اهلل يمن به دوبي، با انتقاد ش��ديد از اين نوع 
برخوردها و تيترها كه مشكالت زيادي را براي ديپلماسي، 
اقتصاد و امنيت كش��ورمان مي آفرينن��د، اعالم كرد كه 
برخورد قاطعي با اقداماتي از اين دست انجام خواهد شد و 

دولت از حقوق ملت عقب نشيني نخواهد كرد. 
اقداماتي كه از منظر آقاي س��خنگو در گذشته در 
مواقعي چون ماجراي حمله به سفارت عربستان باعث 
به وجود آمدن دامنه وس��يعي از مش��كالت ساختاري 
براي كشورمان شد و تا به همين امروز نيز آثار آن ادامه 
دارد و بايد يك بار براي هميشه در برابر چنين اقداماتي 
ايستاد و از منظر قانوني برخورد كرد. وي تصريح كرد: 
اين عنوان يك تخلف آشكار رسانه يي است و تا جايي 
كه خبر و اخب��ار دارم، برخورده��اي قانوني براي اين 
مس��اله در حال اجراس��ت و اميدواريم قاطع تر صورت 
بگيرد. نوبخت افزود: واقعيت آن اس��ت كه هيچ چيزي 
براي ما مهم تر از منافع ملي نيس��ت. نوبخت در ادامه 
گفت: قطعا دستگاه هاي قانوني همراه چنين اقداماتي 
كه هم تحريك آميز است و هم منافع ملي را در مخاطره 
ق��رار مي دهد، برخورده��اي الزم را انجام خواهند داد. 
مطمئن باش��يد طي روزهاي آتي اخبار تازه يي درباره 

برخورد با اين نوع تحركات خواهيد شنيد. 
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چهرهها

در ش��رايطي ك��ه محمدباق��ر الفت 
مع��اون قوه قضاييه روز دوش��نبه درباره 
مظلوم نمايي س��پرده گذاران موسس��ات 
اعتب��اري غيرمجاز صحبت ك��رده بود و 
از رس��انه ها خواس��ته بود كه اعتراضات 
سپرده گذاران را منعكس نكنند، چرا كه 
برخي سپرده گذاران با علم به اينكه اين 
سودها بيش��تر از نرخ هاي متعارف است 
باز هم براي كسب سود بيشتر در اين موسسات سپرده گذاري كرده 
بودند. عل��ي مطهري نايب رييس مجلس دهم با انتق��اد از اظهارات 
اخير معاون رييس قوه  قضاييه درباره س��پرده گذاران موسسات مالي 
غيرمجاز گفت كه مقصر اصلي در بحران كنوني اين موسسات، بانك 

مركزي است نه مردم كه به نظام مالي كشور اعتماد كرده اند. 
مطهري در گفت وگو با ايس��نا با اش��اره به اظهارات اخير معاون 
رييس قوه قضاييه كه گفته بود نبايد سپرده گذاران موسسات غيرمجاز 
را مظلوم جلوه داد، اظهار داش��ت: ما نبايد به نيت افراد كار داش��ته 
باش��يم. افراد با هر نيتي در موسس��ات اعتباري سپرده گذاري كرده 

باشند، وظيفه بانك مركزي بوده كه به موقع اطالع رساني كند. 
وي افزود: اگر موسسه يي در حال ورشكستگي است بانك مركزي 
بايد به مردم اعالم كند كه در آنجا سپرده نگذارند يا اگر موسسه يي 
سود غيرمتعارف اعالم مي كند به مردم هشدار بدهد كه اين فريب و 

نيرنگ است و انضباط مالي كشور را به هم مي ريزد. 
نماينده تهران در مجلس يادآور شد: بانك مركزي از سال 86 كه 
اجازه اين نظارت ها بر موسسات اعتباري را داشته به اين وظايف خود 
عمل نكرده و فقط تماش��اچي بوده است تا اين بحران به وجود آيد 
لذا مقصر اصلي در بحران كنوني اين موسسات بانك مركزي است نه 

مردم كه به نظام مالي كشور اعتماد كرده اند.

مقصر اصلي بحران موسسات مالي بانك مركزي 
است نه مردم

مدي��ركل آژانس بين الملل��ي انرژي 
اتمي با بيان اينكه بند T برجام، يك بند 
مربوط به دسترس��ي ها نيست، گفت كه 
بازرسان آژانس به تمام مكان هاي مورد 

نياز بازرسي در ايران دسترسي دارند. 
آژان��س  مدي��ركل  آمان��و  يوكي��و 
بين الملل��ي انرژي اتم��ي در گفت وگو با 
روزنامه فايننش��ال تايمز گفت: بازرسان 
آژانس قادر بوده اند تا از مكان هاي نظامي بازرس��ي كنند و نقش اين 
س��ايت ها در برنامه نظارتي آژانس بيش از حد اغراق آميز جلوه داده 
ش��ده است. وي كه قرار اس��ت روز چهارشنبه در واشنگتن با نيكي 
هيلي نماينده آمريكا در سازمان ملل ديدار كند، گفت كه مي خواهد 

سوءتفاهم ها درباره توافق هسته يي را برطرف كند. 
مديركل آژانس تصريح كرد: ايران اكنون تحت سخت ترين توافق 
راس��تي آزمايي در جهان قرار دارد. ما تا امروز توانسته ايم، بگوييم كه 

تمام تعهدات اين كشور در حال اجرايي شدن است. 
مدي��ركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در ادامه اين گفت وگو به 
مقامات ايراني پيشنهاد داد كه اگر آنها يك اعالميه پايه يي در ارتباط 
با بند T در توافق هسته يي ارائه دهند، بسيار مفيد خواهد بود. اين بند 
مانع از استفاده و توسعه فناوري هاي موسوم به استفاده هاي دوگانه در 
ايران مي شود. آمانو افزود: بند T يك بند مربوط به دسترسي نيست 
بلكه مربوط به ابزارهاي داراي اس��تفاده دوگانه اس��ت و ما از طريق 
پروتكل الحاقي اين بند را راستي آزمايي مي كنيم. وي گفت: اگر ايران 
پروتكل الحاقي را به تصويب برساند، به گونه يي كه به طور دايمي و نه 
موقت اجرا شود، كمك خواهد كرد. شفافيت بيشتر در ارتباط با بند 
T نيز مفيد خواهد بود اما اين منوط به امضا كنندگان توافق است كه 
درباره بخش هايي كه مي خواهند آن را سخت تر كنند، تصميم بگيرند.

 به تمام مكان هاي الزم در ايران 
دسترسي داريم

وزارت كش��ور  مدي��ركل سياس��ي 
گفت: بر اس��اس ارزيابي هاي انجام شده 
فرمانداران شايسته ارتقا مي يابند و برخي 

نيز بازنشسته يا جابه جا مي شوند. 
در  دي��روز  رض��ا زاده  محمدامي��ن 
گفت وگو با ايرنا عملكرد فرمانداران را در 
مجموع مثبت ارزيابي كرد و افزود: بعضي 
از فرمانداران بازنشسته مي شوند و برخي 
نيز كه چهار سال در يك فرمانداري بودند، ممكن است جابه جا شوند. 
وي ادام��ه داد: برخي فرمانداران نيز بايد ارتقا پيدا كنند و بعضي 
هم كه تعداد آنها زياد نيس��ت و عملكرد نس��بتا مثبتي نداشته اند با 
نيروهاي شايسته و قوي تر جابه جا مي شوند، بنابراين تغييرات حداقلي 
را در فرمانداران ش��اهد خواهيم بود. مديركل سياسي وزارت كشور 
درباره برنامه هاي وزارت كشور براي احزاب و كميسيون ماده 10 نيز 
گفت: در چهارسال گذشته توانس��تيم، شرايط بسيار خوبي را براي 
فعاليت همه احزاب و گروه هاي سياسي شناسنامه دار فراهم و به طور 
يكسان از فعاليت هاي سياسي در چارچوب اساسنامه و مرامنامه آنان 
حمايت كنيم. رضازاده ادامه داد: خانه احزاب بعد از 10سال احيا شد 
و در يك شرايط دوستانه سه جريان اصلي سياسي توانستند در كنار 
هم اين خانه را به صورت نوبتي يك سال به يك سال اداره كنند. وي 
در ادامه با بيان اينكه هيچ جريان سياسي نيست كه درخواستي كرده 
باشد و بدون جواب مانده باشد، گفت: سعي كرديم، شرايط فعاليت را 
براي همه جريان هاي سياسي يكسان فراهم كنيم. اگر امتيازي است 
به همه داده شود و اگر محدوديتي وجود دارد براي همه باشد. دبير 
كميس��يون ماده 10 احزاب اظهار كرد: تنش كاذب سياسي در اين 
مدت وجود نداش��ته است و ما دنبال تقويت برنامه چهارساله بعدي 

رييس جمهوري يعني آزادي، امنيت، آرامش و پيشرفت هستيم. 

 فرمانداران شايسته
ارتقا مي يابند

نايب رييس كميس��يون ش��وراها و امور 
داخل��ي مجل��س در مجل��س با انتق��اد از 
جوس��ازي هاي غيرض��روري درم��ورد لغو 
عضويت س��پنتا نيكنام از شوراي شهر يزد، 
از حل اين مشكل در آينده نزديك خبر داد 
و در عين حال با تاكيد بر اينكه مش��كل از 
طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل 
ح��ل اس��ت، از ايجاد تغييرات��ي در قوانين 
انتخاباتي در كميس��يون شوراهاي مجلس سخن گفت. امير خجسته در 
گفت وگو با ايلنا در واكنش به استمرار گمانه زني ها در مورد عضو زرتشتي 
شوراي شهر يزد اعالم كرد: بدون شك اين مساله در همان ابتدا قابل حل 
بود اما با ورود گس��ترده رس��انه هاي داخلي و خارجي، اين موضوع بدون 
دريافت نتيجه مطلوب استمرار يافت و متاسفانه به عنوان بازيچه يي براي 
موج س��واري رسانه هاي معاند نظام اس��تفاده مي شود؛ بنابراين با حل اين 
موض��وع در آينده نزديك همدل��ي و اتحاد اركان مختلف نظام به نمايش 
درمي آيد. وي افزود: مس��اله برگزاري انتخابات شوراهاي شهر و روستا در 
حيطه وظايف مجلس اس��ت. ش��وراي نگهبان پس از آن بايد اعالم نظر و 
ايراد به ماده 26 قانون تش��كيالت، وظايف و انتخابات ش��وراهاي اسالمي 
كش��ور را به مجلس اعالم مي كرد اما اين اعالم نظر مس��تقيم به رسانه ها 
و به رييس جمهور براي اجرا ابالغ ش��د. نايب رييس كميس��يون شوراها و 
امور داخلي مجلس دهم ادامه داد: اگر اين اعالم نظر مس��تقيم به مجلس 
ابالغ مي ش��د، در همان ابتدا از طريق مجمع تش��خيص مصلحت نظام يا 
هي��ات حل اختالف قابل حل بود. نماينده هم��دان و فامنين در مجلس 
شوراي اسالمي در ادامه ضمن انتقاد از وجود برخي مغايرت هاي قانوني در 
نظام حقوقي كشور گفت: مرجع همه قوانين كشور قانون اساسي است و 
درصورت وجود هرگونه مغايرت و اختالف در ساير قوانين عادي الزم است، 

اصالحات حقوقي براي رفع مغايرت و انطباق با قانون اساسي انجام شود. 

 مشكل سپنتا نيكنام در آينده نزديك 
حل مي شود

بيانات مقام معظم رهبري در درس خارج فقه 
درباره پياده روي پرشكوه اربعين

حض��رت آيت اهلل خامنه اي در جلس��ه درس خارج فقه در 
تاريخ 15 آبان 1396 درباره پياده روي اربعين حسيني مطالبي 
بيان كردند كه پايگاه اطالع رساني KHAMENEI.IR متن 
اين بخش از بيانات را منتشر كرد. بنا بر گزارش اين پايگاه مقام 
معظم رهبري فرمودند: ايام اربعين اس��ت و خوشا به حال آن 
كساني كه در حال پياده روي هستند يا پياده روي خواهند كرد 
و به زيارت اربعين خواهند رسيد و آن زيارت خوش مضمون 
روز اربعين را ان ش��اءاهلل خطاب به حضرت خواهند خواند. ما 
هم اينجا با شوق و با حسرت نگاه مي كنيم به اين گام هايي كه 

هزاران گام در راه است و دل مشتاق و من حيران/
كه ره چون مي توانم يافتن سوي درون من هم

 الحم��دهلل جوان هاي ما راه را پيدا كردند و ميليون ها نفر 
از م��ردم ما و مردم غير ما، مردم ع��راق و ديگران، در اين راه 
حركت مي كنند، اين هم يكي از حوادث بس��يار برجسته يي 
اس��ت كه خداي متعال منت گذاش��ته بر م��ا و اين حادثه را 
براي ما خلق كرده اس��ت؛ اين شد يك نماد. هميشه اربعين 
پياده روي بود اما اين حركت عظيم كه يك نماد بسيار زيبا و 
پرشكوهي از حضور پيروان اهل بيت و عالقه مندان به اهل بيت 
هس��ت؛ اين نبود، ما اين را نداش��تيم، اين را خداي متعال در 

اختيار ما گذاشت، خدا را بايستي شاكر باشيم. 

تيتربازي با صحبت هاي آقاي سخنگو
  هرگونه مذاكره با امريكا منتفي است

  كارگروهي از سه قوه مشكات سپرده گذاران را پيگيري مي كنند
  هدف از اليحه نظام رسانه يي انسجام بخشي است

  صحبت در زمينه لغو حج عمره زود است
  دست سعودي ها در ماجراي استعفاي حريري پيداست

  موضوع حمايت از سرخابي ها ربطي به مناطق محروم ندارد
  واگذاري ها در راستاي رد ديون دولتي نيست
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3 كالن
 قاچاق ۹۰۰ ميليون دالري كاال

از مبادي رسمي 
ريي��س كل گمرك اي��ران ميزان قاچ��اق كاال از مبادي 
رسمي را ۹۰۰ميليون دالر ذكر كرد و گفت: در برنامه ريزي 
جدي��د، قصد داريم گمرك در ورود و خروجي مناطق آزاد را 

كنترل كنيم. 
براساس گزارش خبرگزاري ها، فرود عسگري اعالم كرد: ما 
مدعي هستيم كه گمرك به بركت استقرار سامانه الكترونيكي 
و اليه ه��اي مختلف كنترلي زير ۹۰۰ميليون دالر قاچاق در 
سال دارد. رييس كل گمرك درباره برنامه اين سازمان براي 
ممانع��ت از ورود كاالي قاچاق به مناط��ق آزاد گفت: براي 
مناط��ق آزاد اخيرا تفاهمنامه يي با دبيرخانه ش��وراي عالي 
مناطق آزاد منعق��د كرديم كه گمرك در ورودي و خروجي 
مناطق آزاد كامال مستقر باشد كه اين پذيرفته شده و مصوبه 

مربوط به آن را دولت صادر كرده است. 
عسگري گفت: االن مناطق آزاد همراه با ما هستند و در 
ارس و اروند در روزهاي آينده گمرك را افتتاح خواهيم كرد 
و قرار اس��ت كل كاالهايي كه وارد مناطق آزاد مي شوند در 
سامانه گمرك ثبت اطالعات شده و ارزش كاال محاسبه شود 
و در اختيار س��ازمان مناطق آزاد قرار گيرد و آنها براس��اس 

ارزش گذاري ما مي توانند عوارض بگيرند. 
وي در پاسخ به اين سوال كه در سال ۹۴ قانوني مصوب 
شد كه ورود يك سري از كاالهاي امريكايي به كشور ممنوع 
شد ولي درحال حاضر ما در بازار شاهد حضور چنين كاالهايي 
در بازار هستيم، اين كاالها چگونه به بازار ما راه يافته اند؟گفت: 
كاالهايي كه ورود آنها ممنوع ش��ده از جانب سازمان توسعه 
تجارت ثبت س��فارش نمي ش��ود و حت��ي خودروهايي كه 
با برندهاي بي ام و يا مش��ابه در امريكا س��اخته شده، اجازه 
ترخيص از گمرك داده نمي شود و احتماال اگر چنين مواردي 

مشاهده مي كنيد بايد از جاهاي ديگر پيگير باشيد.
 

ساماندهي معافيت هاي گمركي
معاون س��ازمان برنامه و بودجه گفت: برخي از گمركات 
غيرضروري اس��ت كه بايد حذف و در مقابل گمركات پركار 

تقويت شود. 
به گزارش ايبنا، سيدحميد پورمحمدي در جلسه بررسي 
عملكرد طرح هاي اقتصاد مقاومتي با موضوع استقرار گمرك 
الكترونيك گفت: سازمان برنامه و بودجه تجهيزات مورد نياز 

گمرك الكترونيكي را تامين مالي مي كند. 
معاون س��ازمان برنامه و بودجه با تاكي��د بر لزوم اتصال 
سامانه توسعه تجارت و گمرك الكترونيكي افزود: معافيت هاي 
غيرضروري گمرك نيز بايد شناس��ايي و حذف شود. وي با 
تقدير از اجراي سامانه گمرك الكترونيك گفت: با اجراي اين 
س��امانه زمان ترخيص كاال از ۲۶ ب��ه ۳روز و صادرات كاال از 

۷روز به يك روز و گاهي چند ساعت تقليل يافته است. 
پورمحمدي با بيان اينكه ۲۹دستگاه به اين سامانه متصل 
است كه به ش��فافيت فعاليت هاي اقتصادي و كاهش فساد 
كم��ك مي كند، افزود: با اين س��امانه كش��فيات قاچاق ۵۰ 
درصد افزايش يافته و گمرك كش��ور در كشف مواد مخدر و 
روانگردان رتبه اول را به دس��ت آورده است. وي تصريح كرد: 
البته با وضع مطلوب فاصله داريم و بايد تالش بيشتر كنيم. 

گمرك

سازمان برنامه و بودجه در گزارشي به بررسي علل رشد بدون اشتغال در بخش صنعت پرداخت

معرفي حلقه مفقوده اشتغال
گروه اقتصاد كالن|

معاون��ت امور اقتصادي س��ازمان برنام��ه و بودجه در 
گزارش��ي به بررس��ي ريش��ه هاي عدم همبس��تگي رشد 
اقتصادي و اش��تغال در بخش صنعت پرداخته است. اين 
گزارش كه با عنوان »راهبرد رش��د توليد توام با اش��تغال 
در بخش صنعت ايران« اخيرا ازس��وي دس��تگاه يادشده 
انتشار يافته است، نشان مي دهد كه رشد در بخش صنعت 
ايران عمدت��ا از طريق بنگاه هاي بزرگ حاصل مي ش��ود. 
اين درحالي اس��ت كه بنگاه هاي كوچك و متوسط نقش 

پررنگ تري در رشد اشتغال اين بخش دارند. 
پژوهش ها درخصوص رابطه رش��د اقتصادي و اشتغال 
در بخش صنعت حاكي از آن اس��ت كه صنايع متوس��ط 
بيش��ترين پتانس��يل را در ايجاد اش��تغال دارند. از اين رو 
فراهم كردن شرايط براي تبديل صنايع كوچك به متوسط 
بهترين راه براي ايجاد اشتغال در بخش صنعت است. گرچه 
سهم بنگاه هاي كوچك و متوس��ط در ايجاد ارزش افزوده 
مانند بنگاه هاي بزرگ چش��مگير نيس��ت اما شكل گيري 
ش��بكه يي از بنگاه هاي كوچك و متوسط مي تواند فضاي 

اشتغال صنعتي را متحول كند. 
معاونت اقتصادي س��ازمان برنامه و بودجه در گزارش 
اخير خود به نكته جالبي اشاره كرده و آن هم سهم اندك 
صنايع متوسط در صنعت ايران است، به طوري كه بخش 
عمده صنايع ايران كوچك يا بزرگ هستند. بر اين اساس، 
نقش صنايع متوس��ط در ارزش افزوده و اشتغال كمتر از 
صنايع كوچك و بزرگ است. براساس اين گزارش، شواهد 
آماري نش��ان مي دهد موانعي بر س��ر راه توسعه و تبديل 
بنگاه هاي كوچك به متوسط وجود دارد. نكته تامل برانگيز 
در اين خصوص، اين است كه به نظر مي رسد وقتي بنگاه ها 
از يك حدي بزرگ تر مي ش��وند صاحب شركايي از بخش 
عمومي مي ش��وند و احتم��اال يكي از دالي��ل بي عالقگي 
كارفرماي��ان بنگاه هاي كوچك براي توس��عه بنگاه تحت 

مديريت يا مالكيت شان همين مساله باشد. 

 نقض رابطه ديرينه رشد و اشتغال
در ده��ه اخير ديدگاه رايج در مورد رابطه خودكار بين 
رشد اقتصادي و اشتغال مورد ترديد قرار گرفته و نشان داده 
ش��ده كه رابطه بين اشتغال و رشد اقتصادي ثابت نيست. 
در اين خصوص، در س��ال هاي 1۳8۴ تا 1۳۹۵، در اقتصاد 
ايران شاهد نرخ هاي رشد اشتغال به مراتب كمتر از نرخ هاي 
رش��د اقتصادي كشور بوديم كه از آن به عنوان رشد بدون 
اشتغال يا رش��د كم اشتغال ياد مي شود. در بخش صنعت 
نيز پديده يادشده با شدت بيشتري يا به شكل روشن تري 
اتفاق افتاده است. مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به اين سوال 
اس��ت كه علت وقوع اين پديده چيست؟ از جنبه نظري، 

پيشرفت فناوري و س��اختار اقتصادي بنگاه هاي فعال در 
اقتصاد كش��ور مي تواند در وقوع اين پديده موثر باشد. در 
صورت كند بودن رشد اقتصادي، پيشرفت فناوري مي تواند 
به صرفه جويي در استفاده از نيروي كار براي توليد هر واحد 
محصول منجر شود كه نتيجه آن وقوع رشد توليد مثبت 
بدون رشد اشتغال است. از منظر ساختار بنگاهي، معموال 
سهم بنگاه هاي كوچك از تعداد كل بنگاه هاي فعال  بسيار 
زياد است. اگرچه بنگاه هاي كوچك سهم بااليي در اشتغال 
دارند، ام��ا عمده ارزش اف��زوده در بنگاه هاي بزرگ ايجاد 
مي شود. بنابراين، اگر بنگاه هاي كوچك كاهش و بنگاه هاي 
بزرگ توسعه يابند، اين امكان وجود دارد كه ضمن افزايش 

توليد با كاهش اشتغال مواجه شويم. 
در اين رابطه، بررس��ي دوره 11 ساله 1۳8۴ تا 1۳۹۵ 
بخش صنعت نش��ان مي دهد ك��ه از يك طرف بنگاه هاي 
كوچك توانس��ته اند نقش خود را ب��ه داليل مختلفي در 
ايجاد اشتغال ايفا كنند و بسياري از آنها تعطيل شده اند. از 
طرف ديگر رشد اقتصادي به دست آمده عمدتا با مشاركت 
بيشتر بنگاه هاي بزرگ حاصل شده است. بنابراين، اشكاالت 
موجود در س��اختار بنگاهي مي تواند به وقوع پديده رشد 
بدون اشتغال در ايران منجر ش��ود.  اين گزارش مي افزايد 

كه بخش عمده بنگاه ها در ايران يا كوچك يا بزرگ هستند 
و بنگاه هاي متوسط توسعه كافي پيدا نكرده اند. به عبارت 
ديگر، بنگاه هاي صنعتي در بدو تاس��يس عمدتا يا بزرگ 
ي��ا كوچك بوده اند و در فرآيند رش��د و تكامل، بنگاه هاي 

كوچك تبديل به بنگاه هاي متوسط نشده اند. 

 سكون اشتغال صنعتي
گ��زارش حاضر به بررس��ي تح��والت ارزش افزوده و 
اشتغال بخش صنعت در دوره 1۳۹۵-1۳8۶ پرداخته تا از 
اين زاويه، ارتباط منطقي ميان رشد اقتصادي در بنگاه هاي 
بزرگ، متوسط و كوچك و اشتغال در اين بخش ها برقرار 
كن��د. اين پژوهش عنوان مي كند كه در دوره 11 س��اله 
مورد بررسي، متوسط رشد ساالنه كل اشتغال و شاغالن 
بخ��ش صنعت كش��ور به ترتي��ب ۰٫8 و ۰.1درصد بوده 
است. در حالي كه طي همين دوره توليد ناخالص داخلي 
كش��ور و ارزش افزوده بخش صنعت كشور به ترتيب ۲.۳ 
و ۳.۳درصد در سال رشد كرده است. بدين ترتيب پديده 
عقب بودن رشد اشتغال فارغ از كيفيت آن، از رشد توليد 
مشخص است. شاخص كل اشتغال كشور از 1۰۰ در سال 
1۳8۴ به 1۰۹.۶ در س��ال 1۳۹۵ رسيده است. در حالي 

كه ش��اخص توليد ناخالص داخلي طي اين دوره از 1۰۰ 
به 1۲8.۷ افزايش يافته اس��ت. در سطح كشور طي 11 
سال مورد بررسي، ۷ سال نرخ رشد توليد بيشتر از رشد 
اش��تغال بوده است )در س��ال 1۳8۷، كاهش رشد توليد 
كمتر از رش��د اشتغال بوده اس��ت(. در ميان اين ۷ سال، 
طي ۳ سال 1۳8۹، 1۳۹۰ و 1۳۹۳، با وجود مثبت بودن 
رشد توليد، رشد اشتغال منفي بوده است. در سطح بخش 
صنعت، طي 11 سال اخير، در 8 سال رشد ارزش افزوده 
بخش صنعت از رشد اشتغال بيشتر بوده و از ميان اين 8 
سال، رشد مثبت ارزش افزوده صنعت در ۵ سال با كاهش 
اشتغال بخش صنعت همراه بوده است. شاخص اشتغال 
بخش صنعت كش��ور از 1۰۰ در سال 1۳8۴ به 1۰۰٫۷ 
در سال 1۳۹۵ رسيده است )تقريبا ثابت بوده است(. در 
حالي كه ش��اخص ارزش اف��زوده بخش صنعت طي اين 

دوره از 1۰۰ به 1۴۳.۲ افزايش يافته است. 

 تقابل توليد ارزش آفرين و توليد اشتغال زا
نتايج بررسي نشان مي دهد بخش عمده ارزش افزوده 
متعلق به صنايع بزرگ است؛ ولي بخش عمده اشتغال به 
صنايع كوچك تعلق دارد. در س��ال 1۳۹۰، س��هم ارزش 

افزوده صنايع كوچك، متوس��ط و بزرگ به ترتيب ۴۲.۹، 
۳.8 و ۵۳.۳ درصد و در س��ال 1۳۹۳ به ترتيب به ۳۷.۵، 
۳.۹ و ۵8.۶ درصد تحول يافته اس��ت. در س��ال 1۳۹۰، 
سهم اش��تغال صنايع كوچك، متوسط و بزرگ به ترتيب 
۷۰.1، ۴.۳ و ۲۵.۶ درصد بوده است. در حالي كه در سال 
1۳۹۳ ارقام يادش��ده به ترتيب ۶۹.۷، ۴.1 و ۲۶.۲درصد 
بوده اس��ت. بنابراين، طي دوره 1۳۹۳-1۳۹۰، از س��هم 
ارزش افزوده و اش��تغال صنايع كوچك كاسته شده و به 
س��هم اش��تغال و ارزش افزوده صنايع بزرگ افزوده شده 
اس��ت. همچنين، در س��ال 1۳۹۳، حدود ۷۳٫8 درصد 
اشتغال متعلق به صنايع كوچك و متوسط بوده است، در 
حالي كه سهم ارزش افزوده اين صنايع ۴1.۴درصد بوده 
است. بنابراين، توسعه صنايع كوچك و متوسط به توسعه 
اشتغال كمك بيشتري مي كند، ولي توسعه صنايع بزرگ 

بيشتر به افزايش ارزش افزوده و توليد كمك مي كند. 
يافته ه��اي اين پژوهش نش��ان مي ده��د كه بخش 
صنع��ت ط��ي دوره 1۳۹۰-1۳8۴ با پديده رش��د بدون 
اشتغال مواجه بوده اس��ت و در سال هاي 1۳۹1-1۳۹۲ 
با پديده رش��د اشتغال همراه با كاهش توليد و مجددا در 
س��ال 1۳۹۳ با رشد بدون اش��تغال و درنهايت در دوره 
1۳۹۵-1۳۹۳ ب��ا رش��د توليد همراه با اش��تغال روبه رو 
بوده است. بنابراين، هم راس��تايي رابطه اشتغال با توليد 
در برخي س��ال ها نقض شده است و به سادگي نمي توان 

انتظار داشت با افزايش توليد لزوما اشتغال افزايش يابد. 

 وزنه سنگين بنگاه هاي كوچك در اشتغال صنعتي
بررس��ي انجام ش��ده نش��ان مي دهد كه دليل اصلي 
كاهش اش��تغال  بخش صنعت طي دوره 1۳8۴-1۳۹۰، 
كاهش اش��تغال در صنايع كوچك ب��ا كاركنان كمتر از 
1۰نفر كاركن بوده اس��ت و دليل افزايش اشتغال بخش 
صنعت طي دوره 1۳۹۵-1۳۹۰ نيز افزايش اش��تغال در 
اين كارگاه ها بوده اس��ت. بنابراين، رفتار تغييرات اشتغال 
در صناي��ع كوچك كمتر از 1۰نفر كاركن در رفتار تغيير 
اش��تغال  بخش صنعت بس��يار تعيين كننده است، چون 
بخش عمده اش��تغال صنعتي متعلق به اين گونه صنايع 
است. اين گزارش عنوان مي كند كه تكميل كردن زنجيره 
توليد كاالها و ارتباط دادن صنايع كوچك و متوس��ط به 
صناي��ع بزرگ مي تواند به توس��عه متوازن بخش صنعت 
كمك كند و به رشد همزمان توليد و اشتغال منجر شود. 
ارتب��اط بنگاه هاي كوچك و متوس��ط با بنگاه هاي بزرگ 
براي تجاري س��ازي نوآوري ها نيز ضروري است. افزون بر 
اينها، تمركززدايي در صنايع بزرگ و برون سپاري برخي 
فعاليت هاي توليدي به صنايع كوچك و متوسط، مي تواند 
به تقويت توان رقابت پذيري بنگاه هاي بزرگ كمك كند. 
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 تركيدن حباب ارز 
رمزنگاري شده 

پس از ۲روز حباب بيت كوين 
تركي��د و قيمت آن را به كمتر از 
۷هزار دالر در هر واحد كش��اند. 
سرانجام براساس پيش بيني هاي 
از قب��ل اع��ام ش��ده توس��ط 
كارشناسان بازار در مورد حباب 
به وج��ود آم��ده در قيمت بيت 
كوين و هشدار به سرمايه گذاران 
در مورد رش��د كاذب ارزش اين 

ارز رمزن��گار، حباب آن تركيد. كوين دس��ك اعام كرد: اين 
درحالي اس��ت كه طي ۴۸ساعت گذشته قيمت بيت كوين 
به بيش از ۷هزار و ۶۰۰ دالر هم براي نخس��تين بار از زمان 
عرضه آن به دنياي ارزهاي مجازي رس��يده بود در نهايت با 
تركيدن حباب آن بيش از ۶۰۰ دالر س��قوط كرد و در رقم 
كمتر از ۷هزار دالر در هر واحد قرار گرفت. ش��اخص قيمت 
بيت كوين دسك نشان مي دهد كه ظرف ۲۴ساعت گذشته 
بي��ش از ۴۰۰دالر از ارزش اي��ن ارز رمزنگار محبوب جهان 
كاس��ته ش��ده و بيت كوين از اوج قيمت خود ب��ه ۶ هزار و 
۹۴۸دالر و ۵۷ س��نت در هر واحد ف��رود آمد و جديدترين 

قيمت آن ۷هزار و ۱۹۵دالر گزارش شده است. 
اف��ت قيمت بيت كوين حدود ۵.۶ درصد اعام ش��ده و 
اين روند نزولي بيت كوين در مقايس��ه با سير افزايشي ساير 
ارزه��اي رمزنگار يك تضاد را نش��ان مي دهد. براي مثال ارز 
رمزنگار Ethereum كه دومين ارز بزرگ مجازي به لحاظ 
سرمايه بازار اس��ت از رشد تقريبا ۲.۵درصدي در ۴۸ساعت 
گذش��ته برخوردار ش��ده اس��ت. بيت كوين كه يك مفهوم 
اقتصادي پيچيده اس��ت و با توج��ه به عجايب زيادي كه در 
دل خود دارد از سال ۲۰۰۸ كه توسط فرد يا افرادي ناشناس 
در ژاپن راه اندازي ش��د تاكنون توانسته محبوبيت زيادي به 
دس��ت آورد. بيت كوين ك��ه از دل اينترنت و كامپيوترهاي 
بسيار قوي همچنين تمايل بسياري از مردم براي روي آوردن 
به اش��كال تازه تبادل پولي س��ر برآورده است، توانسته رشد 
زيادي كند تا جايي كه ارزش اين پول ديجيتال از ۳دالر در 
سال ۲۰۱۰ به حدود ۹۰۰دالر در سال ۲۰۱۷ رسيده است. 
يك بيت كوين برخاف س��اير پول ها مصداق خارجي ندارد 
و پولي كاما ديجيتالي و نخس��تين شبكه پرداخت نقطه به 
نقطه تمركززدايي شده كه توسط كاربرانش بدون هيچ گونه 

اختيار مركزي و با واسطه يي نيرومند شده است. 
يك��ي از مع��ادالت دنياي مال��ي كه گوش��ه يي از آينده 
 )Bit|colin( احتمالي پول را به نمايش گذاشته، بيت كوين
اس��ت. تا به حال اس��م بيت كوين به گوشتان خورده است؟ 
اين مفهوم تا حدودي شبيه پول و تا حدودي هم شبيه يك 
حباب اقتصادي است. بيت كوين يكي از انواع پول ديجيتالي 
اس��ت كه عملكرد آن مانند ديگر ارزها مثل دالر، يورو، پوند، 
ريال و هر ارزي است با اين تفاوت كه به جاي پشتوانه دولتي 

از پشتوانه مردمي برخوردار است. 
بارها ش��نيده ايم كه جهان درحال كوچك شدن است و 
بس��ياري از مس��ائل پا را از مرزها، قوانين و حتي رسوم يك 
كش��ور و ملت فراتر گذاش��ته اند. در اين ميان بانك ها و پول 
نيز مستثنا نيستند. اينكه دنيا به سمت مبادله الكترونيك و 
كاهش يافتن حجم مبادالت و خريدهاي نقدي پيش مي رود، 
آين��ده اين صنعت را با س��وال و ترديد مواجه كرده اس��ت. 
مي ت��وان با اين پول خريد و فروش كرد هم اكنون در بعضي 
كشورها مثل كانادا براي بيت كوين خودپرداز هم تعبيه شده 
است. تراكنش ها در اين شبكه پرداخت در يك الگ عمومي 
به نام باك چين ذخيره مي شوند. اين شبكه پرداخت از واحد 
پولي خاص خودش كه آن هم بيت كوين ناميده مي ش��ود، 
اس��تفاده مي كند. بنابراين بيت كوي��ن يك از ديجيتال يا از 
مجازي يا پول الكترونيك يا از رمزنگاري ش��ده اس��ت. يك 
اتاق شيشه يي بزرگ را در نظر بگيريد، داخل اتاق يك سري 
صندوق هاي كوچك شيشه يي وجود دارد كه مي توان داخل 
آنها را ديد، اين صندوق هاي شيش��ه يي حساب بيت كوين 
افراد مختلف است. هر صندوق يك عدد منحصر به فرد دارد 
كه بتوان با استفاده از آن به هر كسي كه مايل باشيد، آدرس 
صندوق خاص��ي را در اتاق بدهيد. هر صندوق عاوه بر اين 
عدد منحصر به فرد يك قفل و يك ش��كاف براي واريز پول 
دارد، مي توان از ش��كاف به داخ��ل صندوق پول ريخت ولي 

نمي توان بدون داشتن كليد از صندوق پول برداشت كرد. 
بيت كوين كه از دل اينترنت و كامپيوترهاي بسيار قوي 
سر برآورده است، توانسته رشد زيادي كند تا جايي كه ارزش 
اين پول ديجيتال از ۳دالر در س��ال ۲۰۱۰ به حدود ۹۰دالر 

در سال ۲۰۱۷ رسيده است.
از آنجا كه صندوق ها شيشه يي هستند و مي توان موجودي 
داخل هر صندوقي را ديد، فرض كنيد كه يك نفر مي خواهد، 
مبلغ��ي را از يك صندوق به صندوق ديگري واريز كند، ابتدا 
بايد وارد اتاق شود و با كليدي كه دارد صندوق خودش را باز 
كند، مبلغ را بردارد و به صندوق ديگر بريزد. از آنجا كه كل 
اتاق شيشه يي است پس همه افراد مي توانند شاهد اين ماجرا 
باشند. به همين خاطر است كه تمام تراكنش هاي مالي بيت 
كوين قابل رويت هستند. اين مساله باعث شده كه هيچ گونه 
كاهبرداري در واريز يا انتقال وجه نتواند شكل بگيرد. افراد 
مي توانند از آن، جهت ارس��ال به حساب ديگران يا دريافت 
پول از حس��اب آنها اس��تفاده كنند. از بسياري جهات بيت 
كوين همانند شبكه هاي پرداخت سنتي مانند كارت اعتباري 
و پراء مستر كارت يا پي پال است. يا همانند كارت هاي شتاب 
در كش��ور م��ا و پرداخت هاي كارت ب��ه كارت يا پرداخت از 
طريق اينترنت بلك اس��ت. بيت كوين در ۲مساله اساسي با 
روش هاي س��نتي متفاوت است. اول اينكه بيت كوين هيچ 
مركزيتي ندارد. ش��ركت ها، موسس��ات يا بانك هايي كه به 
دنبال كسب سود هستند شبكه هايي مانند ويزا، مستركارت، 
پي پال با شبكه شتاب يا شاپرك را مديريت مي كنند اما هيچ 
كس��ي مالك يا كنترل كننده شبكه بيت كوين نيست. بيت 
كوين يك س��اختار فرد به فرد دارد كه با صدها كامپيوتر در 
سراسر اينترنت با هم براي پردازش پرداخت هاي بيت كوين 
كلر مي كنند. ساختار بدون مركزيت بيت كوين به اين معني 
است كه بيت كوين نخستين شبكه مالي كاما باز دنياست. 

براي ايجاد يك سرويس مالي در سيستم بانكداري سنتي 
شما بايد با يك بانك قرارداد ببنديد و با قوانين دست و پا گير 
و بسيار محدود كننده يي روبه رو شويد. شبكه بيت كوين هيچ 
ك��دام از اين محدوديت ها را ندارد. افراد نيازي به هيچ مجوز يا 
همراهي جهت ايجاد يك شبكه مالي جديد بر پايه بيت كوين را 
ندارند. در يك سيستم مالي سنتي، پول جديد توسط يك بانك 
مركزي توليد مي شود۔ اما شبكه بيت كوپن يك بانك مركزي 
ندارد۔ بنابراين، اين سيس��تم به يك مكانيسم جايگزين براي 
تزريق پول در گردش نياز دارد. طراح بيت كوين اين مش��كل 
را با يك روش هوشمندانه حل كرده است. همانطور كه در باال 
ذكر ش��د، هزاران كامپيوتر كه در سراسر اينترنت پراكنده اند 
با ه��م كار مي كنند ت��ا تراكنش هاي بيت كوي��ن را پردازش 
كنند.  اي��ن كامپيوترها اس��تخراج كننده)Tinners( ناميده 
 مي شوند و فرآيند پردازش تراكنش هاي بيت كوين، استخراج

)III inning( ناميده مي شود. اين نامگذاري به اين خاطر است 
كه به طور ميانگين هر ۱۰دقيقه يكي از استخراج كننده ها يك 

رقابت محاسباتي را برنده شده و جايزه مي گيرد. 

يادداشت

مانده سپرده ها و تسهيالت در نيمه اول سال 96 نشان مي دهد 

افزودهشدن700ميلياردتوماندرروزبهسپردهها
رقم تسهيالت 3 استان باالتر از سپرده ها و 7 استان باالتر از سپرده بعد از كسر سپرده قانوني است

بررسي روش هاي حفاظت و حمايت از حقوق سپرده گذاران، سهامداران و ذي نفعان بانك ها نشان داد

نقش حاكميت سهامي بر تقويت نظارت بانكي
گروه بانك و بيمه| فرشاد قاسمعلي|

از ديدگاه صنعت بانكداري، حاكميت س��هامي در برگيرنده شيوه يي 
اس��ت ك�ه در آن اداره امور تجاري و كاري يكايك موسس��ات به وسيله 
هيات مديره و مديريت ارش��د به اج���را درمي آيد و از طريق تاثيرگذاري 

بر روش هايي پيگيري مي شود كه اهداف بانك را مورد توجه قرار دهد.
به گزارش»تعادل«، اهداف ش��ركت شامل ايجاد بازده اقتصادي براي 
مالكان، حفاظت از منافع س��پرده گذاران، اداره امور تجاري روزانه، منافع 
گروه هاي ذي نفع ش��ناخته ش��ده و منظم كردن فعاليت ها و رفتارهاي 
ش��ركتي با اين اميد است كه بانك ها در انطباق با قوانين و مقررات قابل 

اجرا به ش�يوه يي مطمئن و موثر عمل كنند. 
ب�ا توج�ه به نق�ش اساس���ي بانك ها در نظ�ام م�الي اقتصاد، مساله 
حاكميت سهامي بس��يار حايز اهمي�ت است زيرا نه تنها منابع را ب�راي 
موسسات تجاري فراهم آورده و خدمات مالي مورد نياز را در اختيار بخش 
وس��يعي از مردم قرار داده و دسترسي به سيستم هاي پرداخت را ممكن 
مي سازند بلكه در ش��رايط نامساعد بازار، تامين كننده اعتبار و نقدينگي 
هستند و اين موضوعات باعث شده كه به  شدت تحت نظارت بوده و در 
عين حال به شبكه هاي امن دولتي دسترس�ي دارن�د و اين نوع رابطه با 
نهادهاي دولتي نيز نشانه اهميت نقش بانك ها در اقتصاد هر كشور است 
لذا برخورداري بانك ها از حاكميت سهامي توانمند، اهميتي حياتي يافته 
است.ناظران بانكي بايد از اهميت حاكميت سهامي و تاثير آن بر عملك�رد 
ش���ركت آگاهي داشته باشند. آنها بايد از بانك ها توقع داشته باشند كه 
از ساختارهاي س��ازماني ب�ه گونه يي استفاده كنند كه امكان بازبيني و 

تطبيق هاي مناسب فراهم  شود. 
 تدابير نظ�ارتي بايد بر پاسخگويي و شفافيت تاكيد و ناظران ب�انكي 
اي�ن موض�وع را مشخص كنند كه هيات مديره و مديريت ارشد يكاي�ك 
موسس�ات داراي فرآين�دهاي مناسبي هستند كه اطمينان مي دهند آنها 

به كليه وظايف و مسووليت هاي خود عمل كنند. 
در صورت عدم استقرار حاكميت سهامي به شكلي موثر، نظارت بانكي 
نمي توان��د به خوبي عمل كند. از اين رو ناظ��ران بانكي عاقه وافري به 
حصول اطمين�ان از اس���تقرارحاكميت سهامي موثر در هر واحد بانكي 
دارن���د. تج�ارب نظ�ارتي ب�ر ض�رورت برخورداري هر بانك از س��طوح 

مناسب مسووليت پذيري، بازبيني و تطبي�ق تاكي�د مي كنند.
 ايجاد حاكميت س��هامي به شيوه يي روش��ن و موثر، كار ن�اظران را 
بي نهاي�ت آس��ان تر مي كند. حاكميت س��هامي موث��ر مي توان�د رابط�ه 

همك�اري جمع�ي ب�ين مديريت بانك و ناظران را بهبود بخشد. 

 آزادسازي تدريجي
مواجهه با مش��كات اقتصادهاي درحال توس��عه براي مقابله با مشكات 
نيازمن�د تمهي�دات مختلفي ه�س��تند: اول اينك�ه سياس��ت هاي آزادسازي 
مس��تلزم آن است ك�ه ت�دريجي باش���ند و باي�د ب�ه هم�راه بهبوده�ايي در 
مق�ررات احتياطي به اجرا گذاش��ته ش��وند. دوم اينكه اقت�صادهاي درح�ال 
توس���عه نيازمن���د ص�رف منابع��ي در جه��ت ارتقاي كيفي��ت روش هاي 
گزارش دهي مالي و اف�زايش كمي�ت و كيفي�ت ناظران بانكي هس��تند. سوم 
با توجه به اينكه سرمايه بانك ها نقش مهم�ي در نظام هاي مقرراتي احتياطي 
بانك ها ايفا مي كنند بنابراين الزم است ع�اوه ب�ر تقوي�ت ق�وانين فوق بانك ها 
مي توانند سرمايه مورد نياز را در جهت سازگاري با مقررات احتي�اطي ب�االتر 
ببرند. يك دليل ديگر در جهت جوابگويي ب�ه چراي�ي اج�راي اي�ن سياس�ت، 
ش�ناخت فرآيندهايي است كه باعث مي شود حاكميت سهامي بانك ها نقش 
مهمي را در همك�اري ب�ا موسس��ات نظارتي در جهت انجام وظايفش��ان ايفا 
كرده و به ناظران بانكي اجازه مي دهد كه به جاي داشتن ارتباطات مخالف هم 

ارتباط�ات ك�اري ب�سياري ب�ا م�ديران داش�ته باشند. 

 مالحظات سياسي
حاكميت س��هامي بانك ه��ا در اقت�صادهاي درحال توس��عه به وس��يله 
ماحظات سياس��ي تحت تاثير ق��رار مي گيرد. بدين ترتي��ب ك�ه حركت به 
س��مت خصوصي س��ازي بانك هاي دولت�ي در اقت�صادهاي درح�ال توس�عه 
اوال مس��تلزم اعطاي اس��تقال به م�ديران بانك هاي م�ذكور اس�ت و قب�ل 
از ك�اهش تصدي هاي دولتي، نحوه عملكرد حاكميت س�هامي در بانك هاي 
خ�صوصي ب�ه ت�دريج ب�ه مديران شناس��انده شود. دوم اينكه در جاهايي كه 
كاهش تصدي هاي دولتي جزئي و اندك است و دولت هنوز از كنترل خود بر 
سهامداران چشم پوشي نكرده اس�ت ب�دون تقوي�ت حاكميت سهامي، كاهش 
تصدي هاي س���اير بخش هاي خ�صوصي ن�شده ممك�ن اس�ت ب�ا مشكات 
فراواني رو به رو شود. اين واقعيت كه در كشورهاي مختلف، نظام هاي متفاوتي 
از حاكميت س��هامي وجود دارن�د بيانگر اين موضوع اس��ت كه هيچ راه حل 
واحدي براي پاسخگويي به مباحث ساختاري در سطح جهاني وجود ندارد و 

در اين زمينه نيازي به انطباق قوانين كش�ورها ب�ا يك�ديگر نيست. 

 4 روش نظارتي
 با پذيرش اين موضوع مي توان صرف نظر از ش��كل مورد اس��تفاده 
از س�وي واح�د بانكي، حاكميت موثري را اعمال كرد. ب�راي حص�ول 
اطمين�ان از انج�ام ب�ازبيني و تطبيق هاي مناسب ۴ شيوه مهم نظارتي 

وجود دارد كه س��اختار سازماني ه�ر ب�انكي بايد مشتمل بر آنها باشد: 
اعمال نظارت به وس��يله هيات مديره يا هيات نظارت؛ نظارت به وسيله 
اف��رادي كه نقش��ي در اداره روزانه ح�وزه هاي مختل��ف كاري ندارند؛ 
نظارت مس��تقيم توس��ط خود واحدهاي كاري؛ بخش هاي مس��تقل 
حسابرس��ي و مديريت ريس��ك. به عاوه، اين موضوع اهميت دارد كه 
كاركنان كليدي داراي صاحيت و شايس�تگي الزم براي مشاغل خود 
باش��ند. مالكيت دولتي يك بانك، توان ايج�اد تغيي�ر در اس�تراتژي ها 
و اهداف بانك و نيز س��اختار دروني مديريت را دارد. در نتيجه اصول 
كلي حاكميت سهامي موثر براي بانك هاي دولتي نيز سودمند است. 

 كميته بال
هر چند كميته بال موضوع را مورد تاييد قرار مي دهد كه مسووليت 
اصلي براي اس��تقرار حاكميت س��هامي مناس��ب برعهده هيات مديره و 
م�ديريت ارش���د بانك هاس��ت اما راه هاي بس��يار زياد ديگري نيز براي 
بهب��ود حاكمي�ت س���هامي وج���ود دارد. ازجمله دولت ه��ا� از طريق 
قوانين، ن�اظران ب�ازار س���رمايه و اوراق به�ادار� از طري�ق افش�ا و اع�ام 
درخواست ها، حسابرسان � به وس�يله اس�تانداردهاي حسابرس�ي موج�ود 
در م���ورد ارتباطات ب��ا هيات مديره، مديريت ارش��د و ناظ��ران بانكي، 
انجمن ه��اي صنعت بانكداري � و از طري�ق ابتك�ارات مرب�وط ب�ه اص�ول 
اختي��اري صنعت و توافقات مربوط به روش هاي موثر و انتش��ار آنها. به 
عنوان مثال مي توان حاكميت س��هامي را به وس���يله بح�ث و بررس�ي 
پيرام�ون برخ��ي مباحث قانوني، بهب�ود بخش���يد. ازجمله ص�يانت از 
حق�وق س��هامداران؛ قابليت اجرايي قراردادها شامل قراردادهاي منعقده 
با ارائه كنندگان خدمات؛ تبيي��ن نقش هاي مديريتي؛ اطمينان از اينكه 
ش��ركت ها در محيطي عاري از فس��اد و ارتش��ا عمل مي كنند؛ قوانين، 
مقررات و ديگر معياره�ايي ك�ه ب�ه من�افع مديران، كاركنان و سهامداران 
نظم و ترتيب مي دهند. تمامي اين موارد مي توانند به ارتقاي سامت در 
محيط هاي كاري و ق�انوني كم���ك كنن�د و از اي�ن رهگ�ذر حاكميت 

سهامي موثر و اقدامات نظارتي مربوط مورد حمايت قرار گيرند. 

 روش هاي حاكميت سهامي 
ب��ه هر حال ديدگاه وس��يع تري از حاكميت س��هامي نيز مطرح 
اس��ت ك�ه ب�راس���اس آن روش هايي وجود دارد كه باعث مي شود، 
عرضه كنندگان وجوه و تامين كنندگان م�الي مديران را ب�ه گون�ه يي 
كنت�رل كنن�د ك�ه برگ�ش��ت س���رمايه همچن�ين س���ود ناش�ي 

از سرمايه گذاري ش��ان تضمين ش��ود. حاكميت س��هامي بانك ها در 
اقتصادهاي درحال توسعه به دلي�ل ش�كل خاص�ي از قرارداده�ا ك�ه 
در ص�نعت بانك�داري وج�ود دارد بايد منافع س��پرده گذاران را ني�ز 
همانن�د من�افع سهامداران مد نظر قرار دهد. ماهي�ت خاص�ي ك�ه در 
درون صنعت بانكداري وجود دارد نه تنه�ا م�ستلزم در نظ�ر گ�رفتن 
جنب�ه وس�يع و گسترده از حاكميت سهامي است بلكه به دخالت هاي 
دولت�ي ني�ز براي كنت�رل و مهار رفتارهاي مديريت بانك ها نيازمند 
است. سپرده گذاران، ارزش واقع�ي پرتف�وي وام بانك را نمي دانند زيرا 
چنين اطاعاتي غيرقابل انتش��ار بوده و افشاي آنها ب�سيار هزين�ه بر 
اس��ت و اين نشان دهنده اين است كه پرتفوي وام يك بانك با درجه 
بسيار بااليي غيرقابل تميز از يكديگر است.  براي درك بهتر موضوع 
بايد گفت كه اگر ما بتوانيم، تشخيص دهيم كه هر يك از دارايي ها يا 
وام بانك ها از مح�ل ك�دام يك از س��پرده ها يا كدام يك از بدهي هاي 
بانك هاس��ت س�پس تم�امي آنه�ا را از يك�ديگر ك�سر كنيم، دارايي 
ي��ا وامي باقي مي ماند كه مي توان آن را خالص وام يا خالص داراي�ي 
نامي�د. در جه�ت اين فرآيند تمامي ريسك هاي موجود در دارايي هاي 
ناخالص را از يكديگر بازشناخته ش�ده و در نهاي�ت دارايي ها يا وامي 
باقي مي ماند كه دقيقا از ساير دارايي ها و وام ها قابل تميز و شناخت 
اس��ت. از طرف ديگر مش��خص ك��ردن محل تامي��ن منابع هر يك 
دارايي ه��ا و وام ها از محل هر يك س��پرده ها يا بدهي ها براي بانك ها 
بس��يار هزينه بر بوده و غيرقابل انتشار است به همين دليل دارايي ها 
يا وام هاي يك بانك به دليل وجود ريس��ك هاي مختلف و ارزش هاي 
مختلف غيرقابل تميز از يكديگر بوده و سپرده گ�ذاران نمي توانند آنها 

را از يكديگر بازشناسند. 
برخي اقتصادانان بر اين عقيده اند كه رقابت در بازار تولي�دات و 
خ�دمات ممك�ن اس���ت در نق�ش جان�شيني ب�راي س�ازوكارهاي 
حاكمي�ت س�هامي عم�ل كن�د. بنگاه هايي ك�ه م�ديران آنها سهامي 
در ش��ركت ندارند ب�ه راحت�ي مي توانن�د توس���ط بنگاه هايي ك�ه 
مديران آنها مالكيتي در ش��ركت دارند از طريق فش��ارهاي شديد 
رقابتي از بازار بي�رون رانده ش��وند. به هر حال صنعت بانكداري ت�ا 
حد امك�ان در ارتب�اط ب�ا ماهي�ت ش�ديد اطاعاتي آن ممكن است 
از لحاظ رقابتي بس��يار پ�ايين تر از س�اير بخش هاي تج�اري باشد. 
بانك ها ممك�ن اس���ت در مقاي�سه ب�ا س���اير بنگاه ها ب�ه اينگونه 
فش��ارهاي رقابتي و ماهي�ت وي�ژه سازوكارهاي حاكميت سهامي 

قوي تري نياز داشته باشند. 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 
مان��ده كل س��پرده هاي ريال��ي و ارزي در سراس��ر 
كشور، بالغ بر ۱۴۱۹هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت 
به شهريور ۹۵ به ميزان ۲۵۵هزار ميليارد تومان روزانه 
مع��ادل ۶۹۸ ميلي��ارد تومان يا ۲۱.۹درصد و نس��بت 
به اس��فند ۹۵ معادل ۱۱.۵درصد يا ۱۴۶هزار ميليارد 
تومان افزايش داش��ته است. بيش��ترين مبلغ سپرده ها 
مربوط به اس��تان تهران با ۸۲۶ ه��زار ميليارد تومان و 
كمترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد با 

۳۰۹۸ميليارد تومان بوده است. 
به گ��زارش »تع��ادل« گزارش وضعي��ت كل مانده 
سپرده ها و تسهيات ريالي و ارزي بانك ها و موسسات 
اعتباري در پايان ش��هريور ۹۵ نشان مي دهد كه مانده 
كل تس��هيات بالغ بر ۱۰۶۷هزار ميليارد تومان است 
كه نس��بت به ش��هريور ۹۵ به ميزان ۱۷۰هزار ميليارد 
تومان معادل ۱۹درصد و نس��بت به اسفند ۹۵ معادل 
۸.۲درص��د يا ۸۰ه��زار ميليارد تومان افزايش داش��ته 
است. بيشترين مبلغ تسهيات مربوط به استان تهران 
با مانده ۶۶۰هزار ميليارد تومان و كمترين مبلغ مربوط 
به استان كهگيلويه و بويراحمد با ۳۸۲۲ميليارد تومان 
بوده است.  نسبت تس��هيات به سپرده ها بعد از كسر 
س��پرده قانون��ي مع��ادل ۸۴درصد بوده كه نس��بت به 
ش��هريور ۹۵ معادل ۱.۹واحد درصد و نسبت به اسفند 
۹۵ معادل ۲.۷واحد درصد كاهش داش��ته اس��ت. اين 
نسبت در تهران ۸۸.۶درصد و در كهگيلويه و بويراحمد 

معادل ۱۳۸.۸درصد بوده است. 
اين ارقام نشان مي دهد كه رشد تسهيات دهي بانك ها 
كمتر از رشد جذب سپرده بوده و به دليل پيگيري مطالبات 
معوق بانك ها و نوعي سياس��ت متعادل كردن تس��هيات 
بانكي در ۶ماهه اول س��ال ۹۶ در حالي كه رشد سپرده ها 
۱۱.۵درصد در نيمه اول سال بوده اما رشد تسهيات دهي 
بانك ه��ا معادل ۸.۲ درصد بوده اس��ت يعني رش��د مانده 
تس��هيات معادل ۳.۳درصد كمتر رشد كرده است. از نظر 
رقم نيز ۱۴۶ هزار ميليارد تومان به مانده س��پرده ها اضافه 
شده در حالي كه به مانده تسهيات معادل ۸۰هزار ميليارد 
تومان اضافه شده و رقم افزايش مانده تسهيات ۵۵ درصد 
افزايش مانده س��پرده ها بوده است. اين در حالي است كه 
رشد مانده تسهيات دهي بانك ها در سال ۹۵ به اوج خود 
رسيد و بيش از ۵۴۸ هزار ميليارد تومان تسهيات پرداخت 
شد كه در كل سال ۹۵ رشد ۳۱درصدي داشته است. اما در 
سال ۹۶ در ۶ماهه اول رشد مانده تسهيات ۸.۲درصد بوده 
و ۸۰هزار ميليارد تومان به مانده تسهيات اضافه شده است. 
به عبارت ديگر بانك ها ترمز رشد تسهيات دهي را كشيده و 
رقم تسهيات را با مديريت به پيش مي برند تا مانع از رشد 

مطالبات معوق در آينده شوند. 

 نسبت باالي 100درصد تسهيالت به سپرده ها 
در 3 استان 

نس��بت تس��هيات به س��پرده ها در ۳ استان باالي 
۱۰۰ درصد بوده اس��ت. نس��بت تسهيات به سپرده ها 

در اس��تان هاي عمدتا مح��روم كش��ور از جمله ايام، 
 خراسان ش��مالي و كهگيلوي��ه و بويراحم��د باالت��ر از

۱۰۰ درصد بوده اس��ت. اما در س��اير استان هاي كشور 
اين نسبت با رعايت سپرده قانوني و كمتر از ۱۰۰درصد 
بوده اس��ت. اين آمار نشان مي دهد كه ۴ استان از سال 
۹۵ تاكنون وضعيت خود را بهبود داده و رقم تسهيات 
آنها به كمتر از سپرده ها رسيده است. تعداد استان هايي 
كه در سال ۹۵ تسهياتي بيش از رقم سپرده پرداخت 
كرده بودند، معادل ۷ اس��تان بود كه اكنون استان هاي 
گلس��تان، لرس��تان، اردبيل و چهارمحال و بختياري از 

ليست تسهيات بيش از سپرده ها خارج شده اند. 

 رقم باالتر تسهيالت نسبت به سپرده بعد از 
كسر سپرده قانوني در 7 استان

در ۷ استان شامل گلستان، لرستان، اردبيل، چهارمحال 
و بختياري، ايام، خراسان ش��مالي و كهگيلويه و بويراحمد، 
رقم تس��هيات بيش از س��پرده ها بعد از كس��ر سپرده 
قانوني بوده است. اين آمار نشان مي دهد كه از سال ۹۵ 
تاكنون كه ۱۵ اس��تان كه تسهيات باالتر از سپرده ها 
با كسر سپرده قانوني خود پرداخت كرده بودند، اكنون 

تعداد آنها به ۷ استان كاهش يافته و ۸ استان از ليست 
تس��هيات باالتر از سپرده بعد از كس��ر سپرده قانوني 

خارج شده اند.

 سهم 61 درصدي تهران از تسهيالت 
تهران به تنهايي با بيش از ۸۲۶هزار ميليارد تومان 
سهم ۵۸درصدي جذب سپرده ها داشته كه بعد از كسر 
س��پرده قانوني ب��ه ۷۴۵هزار ميليارد تومان بالغ ش��ده 
اس��ت. همچنين با بي��ش از ۶۶۰هزار ميلي��ارد تومان 
جذب تس��هيات و س��هم ۶۱.۸درصدي بيش از تمام 

استان هاي كشور در بازار پول سهم دارد. 

 تمركز شديد در تهران 
البته يكي از داليل عمده اين پديده تمركز ش��ديد 
بانكي در تهران به دليل وجود دفاتر اكثر ش��ركت ها و 
بنگاه هاي توليدي و تجاري كش��ور اس��ت كه در تهران 
دفت��ر دارند و اگرچ��ه كارخانه و ح��وزه كاري آنها در 
شهرس��تان اس��ت اما در تهران دفتر و حساب وكتاب 
دارند. بسياري از معامات پولي در تهران انجام مي شود 
اما جابه جايي كاالها و اموال و دارايي ها يا ساخت و ساز 

و فعاليت كارخانه عمدتا در اس��تان هاي كشور است. به 
عنوان مثال در استان صنعتي مانند خوزستان، اصفهان، 
كرمان و س��اير استان ها قطعا معامات و توليد و خريد 
و فروش و مصرف بيش از س��هم آنها از جذب سپرده ها 
و تس��هيات بانكي اس��ت. اما در هر حال تمركز شديد 
امكان��ات و تصميم گيري ها و معامات پولي و بانكي در 
تهران يكي ازچالش ها و اشكاالت عمده بازار پول كشور 
اس��ت و همين امر موضوع فعاليت موسسات غيرمجاز 
و نرخ هاي س��ود غيرمتعارف و باالتر از نرخ رس��مي را 
ايجاد كرده اس��ت. كارشناس��ان مي گوين��د كه توزيع 
متناسب امكانات بازار پول در كشور مي تواند در مسير 
توس��عه پايدار اقتصاد ايران نقش عمده يي داشته باشد 
و س��رانه امكان��ات و پول در اقتصاد بان��ك محور ايران 
در اس��تان هاي كشور را متناس��ب با جمعيت استان ها 

ساماندهي كند. 

 سهم 90درصدي 13 استان 
۵ اس��تان بزرگ كش��ور ش��امل تهران، اصفهان، 
خراس��ان رضوي، فارس و خوزستان روي هم معادل 
۷۶درصد س��پرده ها و ۷۳درصد تسهيات را دريافت 

كرده ان��د. همچنين اس��تان هاي آذربايجان ش��رقي، 
مازن��دران، البرز، كرمان و گي��ان در رتبه هاي ۶ تا 
۱۰ جذب س��پرده بانكي قرار دارند. گزارش وضعيت 
كل مانده س��پرده ها و تسهيات بانك ها و موسسات 
اعتباري به تفكيك اس��تان در پايان شهريورماه سال 
۱۳۹۶ كه به تازگي توسط بانك مركزي منتشر شده 
نشان مي دهد كه در بخش تسهيات نيز ۵ استان اول 
به ترتيب استان هاي تهران، اصفهان، خراسان رضوي، 
فارس و مازن��دران معادل ۷۴درصد كل تس��هيات 
را ج��ذب كرده اند و بع��د از آنها آذربايجان ش��رقي، 
خوزس��تان، كرم��ان، گي��ان و آذربايجان غرب��ي در 
رتبه هاي ۶ تا ۱۰ جذب تس��هيات قرار دارند. اين ۵ 
استان اول روي هم س��ه برابر ۲۶ استان ديگر كشور 
سپرده ها و تسهيات بانكي را جذب كرده اند. تنها در 
استان تهران رقم سپرده ها بيش از ۸۲۶هزار ميليارد 
تومان بوده كه بعد از كسر سپرده قانوني به ۷۴۵هزار 
ميلي��ارد تومان بالغ ش��ده و بي��ش از ۵۸ درصد كل 
س��پرده ها را در تهران جذب كرده اس��ت. همچنين 
رقم تس��هيات نيز معادل ۶۶۰ه��زار ميليارد تومان 
بوده كه بيش از ۶۱درصد تسهيات بانك هاي كشور 
در تهران پرداخت شده است. در جذب سپرده ها بعد 
از تهران، استان هاي اصفهان، خراسان رضوي، فارس، 
خوزستان، گيان، آذربايجان شرقي، مازندران، البرز، 
كرم��ان، آذربايجان غربي، قم و يزد هر يك با س��هم 
 بيش از يك درصد بازار س��پرده ها ق��رار دارند و اين

۱۳ استان روي هم بيش از ۹۰ درصد سپرده ها را جذب 
كرده اند و بقيه اس��تان هاي كشور يعني ۱۸ استان تنها 

۱۰ درصد سپرده هاي بانكي را جذب كرده اند. 

 13 استان 9 برابر ساير استان ها 
سپرده جذب كرده اند

بعد از تهران، اس��تان هاي اصفهان، خراسان رضوي، 
فارس، خوزس��تان، گيان، آذربايجان شرقي، مازندران، 
البرز، كرمان، آذربايجان غربي، قم و يزد با س��هم بيش 
از يك درصد بازار س��پرده ها قرار دارند و اين ۱۳ استان 
روي هم بيش از ۹۰ درصد سپرده ها را جذب كرده اند و 
بقيه استان هاي كشور يعني ۱۸ استان تنها ۱۰ درصد 

سپرده هاي بانكي را جذب كرده اند.

  تسهيالت 13 استان 7 برابر بقيه استان ها
در بخ��ش تس��هيات ني��ز ۱۳ اس��تان ش��امل 
تهران، اصفهان، خراس��ان رض��وي، فارس، مازندران، 
گي��ان،  كرم��ان،  خوزس��تان،  آذربايجان ش��رقي، 
آذربايجان غربي، البرز، يزد، كرمانش��اه، و گلس��تان با 
س��هم بيش از يك درصد بازار تسهيات، معادل ۸۷ 
درصد تس��هيات را جذب كرده اند و بقيه اس��تان ها 
يعني ۱۷ استان ديگر روي هم تنها بيش از ۱۲درصد 
تس��هيات را جذب كرده اند. به عب��ارت ديگر تقريبا 
نيمي از اس��تان ها به ان��دازه ۷برابر ديگر اس��تان ها 

تسهيات جذب كرده اند. 

گروه بانك و بيمه|
 رييس كل بانك مركزي گفت: توزيع هدفمند منابع بانكي براي افزايش 

توليد، ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي در دستور كار نظام بانكي قرار دارد. 
به گزارش»تعادل« ولي اهلل سيف در نشست هماهنگي اجراي طرح رونق 
توليد در سال جاري كه با حضور محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن 
و تجارت و مديران عامل بانك ها برگزار شد، گفت: براساس برنامه ريزي هاي 
به عمل آمده در س��ال ۱۳۹۶ مقرر ش��ده است، تامين سرمايه در گردش 
م��ورد نياز تعداد ۱۰هزار بنگاه اقتصادي، تامي��ن مالي تعداد ۶ هزار طرح 

نيمه تمام با پيش��رفت فيزيكي حداقل ۶۰ درصد و تامين مالي بازسازي 
و نوسازي ۵ هزار واحد اقتصادي با تخصيص حدود ۳۰۰هزارميليارد ريال 
تس��هيات از محل منابع داخلي در اولويت شبكه بانكي كشور قرار گيرد. 
عاوه بر اين مطابق آيين نام��ه اجرايي بند»الف« تبصره ۱۸ قانون بودجه 
سال ۱۳۹۶ مقرر شده است، مبلغ ۲۰۰هزارميليارد ريال تسهيات بانكي 
براي ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و پايدار براي بهره برداري از مزيت هاي 
نسبي و رقابتي)با اولويت مناطق روستايي، عشايري و محروم( به طرح ها و 

پروژه هاي كوچك، متوسط و صنايع دستي پرداخت شود. 

 حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط اقتصادي اولويت نظام بانكي
گروه بانك و بيمه|

قيمت انواع سكه ديروز در بازار تهران با رشد همراه بود به طوري كه 
نرخ سكه تمام بهار آزادي طرح جديد به بيش از ۳۵۱هزار تومان رسيد. 
به گزارش»تعادل« صرافي ه��اي پايتخت نيز هر دالر امريكا را با ۶ 
تومان افزايش ۴ه��زار و ۷۵تومان مي فروختند. همچنين قيمت داد و 
ستد هر يورو بدون تغيير ۴هزار و ۷۸۸تومان و هر پوند با ۳۳تومان رشد 

۵ هزار و ۴۲۶تومان تعيين شده بود. 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد روز سه شنبه با ۲۳هزار و 

۸۰۰ تومان افزايش يك ميليون و ۳۵۱هزار و ۶۰۰ تومان فروخته مي شد. 
همچنين هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم با ۸ هزار تومان 
رشد، يك ميليون و ۲۸۹هزار و ۷۰۰تومان معامله شد. نيم سكه با ۳هزار 
و ۹۰۰تومان افزايش قيمت ۶۸۳ هزار تومان و هر قطعه ربع سكه بهار 
 آزادي نيز با ۷هزار و ۵۰۰ تومان رشد ۳۹۰هزار و ۶۰۰ تومان ارزش گذاري 
ش��د. قيمت هر قطعه س��كه گرمي نيز با يك هزار و ۲۰۰تومان رشد 
۲۵۶ه��زار و ۳۰۰تومان و هر گرم طاي ۱۸عيار با ۳۰۰تومان افزايش 

۱۲۴هزار و ۷۰۰تومان تعيين شده بود. 

قيمت سكه از يك ميليون و 3۵0 هزار تومان گذشت

احسان شمشيري 
خبرنگار گروه بانك و بيمه

رشد شهريور 96 به اسفند 9۵ اسفند 9۵ شهريور 9۵ شهريور 96 شاخص 

۱۰۶۷۸۹۶۹۸۶۸.۲تسهيات 

۱۴۱۹۱۱۶۴۱۲۷۲۱۱.۵سپرده ها 
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5 بورس و فرابورس
بزرگانتاالرشيشهاي

گروهبورس شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس 
ب��ا ارزش بازار 250 هزار ميليارد ريال همچنان جايگاه 
خ��ود را در صدر جدول بزرگان ش��ركت هاي بورس��ي 
حفظ كرد. بر اين اس��اس، با توجه به آمار ارائه ش��ده از 
شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
)س��مات(، اسامي 20 شركت بزرگ بورس اوراق بهادار 
تهران و فرابورس ايران در پايان مهرماه 96 اعالم ش��د. 
افزون بر اين، فوالد مباركه اصفهان با 167هزار و 850 
ميليارد ريال و مخابرات ايران با 128هزار و 100 ميليارد 
ريال در رتبه هاي دوم و س��وم بزرگ ترين شركت هاي 
بورسي قرار دارند. همچنين شركت صنايع مس ايران با 
108هزار و 200ميليارد ريال، معدني و صنعتي گل گهر 
ب��ا 83هزار و 550 ميليارد ريال، گس��ترش نفت و گاز 
پارس��يان با 81هزار و 729 ميلي��ارد ريال در رتبه هاي 
سوم تا ششم ايستادند. براساس اين گزارش، پتروشيمي 
م��ارون ب��ا ارزش بازار 123 ه��زار و 800 ميليارد ريال 
همچنان درصدر بزرگ ترين شركت هاي فرابورسي قرار 
دارد و پتروشيمي زاگرس با 52 هزار و 656ميليارد ريال 
و هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه 41 
هزار و 698 ميليارد ريال در رده هاي بعدي قرار گرفتند. 
عالوه ب��ر اين، ش��ركت هاي فوالد هرم��زگان جنوب، 
ذوب آهن اصفهان، پتروش��يمي اميركبير، توليد نيروي 
برق دماوند و بانك آينده در مكان هاي س��وم تا هشتم 

برترين شركت هاي فرابورسي ايستادند. 

»تاب�ا«28درص�دس�هامفرم�انخ�ودرورا
فروخت: ش��ركت تابان نيرو سپاهان درخصوص فروش 
س��رمايه گذاري در سهام ش��ركت فرمان خودرو توضيح 
داد. بر اين اس��اس، مديرعامل شركت تابان نيرو سپاهان 
در نامه يي درخصوص فروش س��رمايه گذاري در س��هام 
شركت فرمان خودرو توضيح داد. حسن پورمقدم در اين 
نامه اعالم كرده اس��ت: مذاكرات جهت فروش تعداد 26 
ميليون و 74 هزار و 427 س��هم از سهام شركت فرمان 
خودرو كه در مالكيت ش��ركت تابان نيرو سپاهان است 
)معادل 28درصد از كل س��هام شركت( با ارزش دفتري 
يك ميلي��ارد و 295ميلي��ون ري��ال و ارزش اس��مي 26 
ميليارد و 74ميليون ريال، به خريدار قطعي ش��ده است. 
مبلغ توافق شده نهايي با خريدار برابر با 58 هزار ميليون 
ريال اس��ت كه ما به تفاوت ارزش دفتري و بهاي فروش 
به ميزان 56ميليارد و 705 ميليون ريال به عنوان س��ود 

غيرعملياتي در صورت هاي مالي شناسايي مي شود. 
شفافس�ازي»اپ�رداز«درخص�وصتعدي�ل: 
مديرعامل ش��ركت آتي��ه داده پ��رداز در نامه يي خطاب 
به رييس اداره نظارت بر ناش��ران فرابورس��ي در خصوص 
عدم نياز به تعديل پيش بيني س��ود س��ال مالي 1396 
شفاف سازي كرد. بر اين اساس، امير جليلوند درخصوص 
بازنگري پيش بيني س��ال 96، در اين نام��ه اعالم كرده 
اس��ت، پوش��ش 45درصدي فروش ش��ركت در 7ماهه 
اول س��ال باتوجه به روند س��نوات قب��ل كامال طبيعي 
اس��ت و تاكنون تغييري در فرآيند كس��ب سود و به تبع 
آن پيش بيني بودجه س��ال 96 ايجاد نشده است. به اين 
ترتيب كماكان آخرين پيش بيني منتشر شده در سامانه 
كدال به قوت خود باقي اس��ت. بديهي است اين شركت 
متعهد است در صورت ضرورت اصالحات، در اسرع وقت 
پيش بيني بودجه س��ال 96 را اصالح و از طريق س��ايت 

كدال به اطالع عموم برساند. 
زي�ان1365ريالي»پالس�ت«: شركت پالستيران 
با س��رمايه ثبت ش��ده 57 ميليارد و 600 ميليون ريال 
اطالعات و صورت هاي مالي ميان دوره يي 6ماهه منتهي 
به پايان شهريور امسال را منتشر كرد. بر اين اساس، اين 
شركت براي دوره 6 ماهه امسال به ازاي هر سهم يك هزار 
و 365 ريال زيان خالص شناسايي كرد. اين شركت براي 
دوره 6 ماهه سال گذشته به ازاي هر سهم يك هزار و 79 
ريال زيان شناس��ايي كرده بود و براي امس��ال 27درصد 
زيان را افزايش داد. گفتني است در پايان دوره 12 ماهه 
سال 95، »پالست« به ازاي هر سهم 2 هزار و 817 ريال 
زيان محقق كرد. همچنين زيان انباشته پايان دوره براي 
6ماهه امس��ال 599 ميلي��ارد و 176 ميليون ريال اعالم 
ش��ده اس��ت. اين رقم نسبت به مدت مش��ابه سال قبل 

48درصد افزايش داشته است. 
س�ود1161ريالي»دزهراوي«: ش��ركت داروسازي 
زهراوي با س��رمايه ثبت ش��ده 240 هزار ميليون ريال 
پيش بيني درآمد هر س��هم س��ال مالي منتهي به پايان 
اس��فند 96 براي دوره 6 ماهه منتهي به پايان ش��هريور 
را اعالم كرد. بر اين اساس، اين شركت پيش بيني درآمد 
هر س��هم براي س��ال مالي منتهي به پايان اسفند 96 را 
مبلغ 3 هزار و 34 ريال به طور خالص پس از كسر ماليات 
منتشر كرد. همچنين، شركت براي دوره 6ماهه منتهي 
به ش��هريور امس��ال يك هزار و 161ريال سود شناسايي 
كرد. به اين ترتيب اين شركت 38درصد از پيش بيني ها 
را 6 ماهه محقق كرد. گفتني است »دزهراوي« در سال 
مالي گذش��ته به ازاي هر س��هم 2 هزار و 96 ريال سود 
محقق كرد. همچنين اين ش��ركت در 6 ماهه سال مالي 
قبل يك هزار و 370ريال معادل 65درصد پيش بيني ها را 

پوشش داده بود. 
س�ودخالص272ريالي»فپنتا«:شركت صنعتي 
سپنتا با سرمايه ثبت شده 54 ميليارد و 173ميليون ريال 
اطالعات و صورت هاي مالي ميان دوره يي 6ماهه منتهي به 
پايان شهريور امسال را منتشر كرد. همچنين، اين شركت 
براي دوره 6 ماهه امسال به ازاي هر سهم 272 ريال سود 
خالص شناسايي كرد. اين شركت براي دوره 6 ماهه سال 
گذشته به ازاي هر س��هم 361 ريال سود شناسايي كرده 
بود و براي امسال اين سود را در 6 ماهه 25درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل كاهش داد. بر اين اساس، شركت 
در پايان دوره 12 ماهه س��ال مالي قبل به ازاي هر س��هم 
يك هزار و 302 ريال س��ود محقق كرد. همچنين س��ود 
انباشته پايان دوره براي 6 ماهه امسال 368ميليارد و 846 
ميليون ريال اعالم ش��ده اس��ت. اين رقم نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 5درصد افزايش داشته است. 
پوشش77درصديمعدنيدماوند: شركت معدني 
دماوند پيش بيني درآمد هر س��هم سال مالي منتهي به 
29 اسفند ماه 96 را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 
30 ميليارد ريال منتش��ر كرد. بر اين اساس، اين شركت 
با انتشار پيش بيني هاي 6 ماهه خود اعالم كرد در دوره 6 
ماهه ابتداي سال 96 مبلغ 148ريال سود به ازاي هر سهم 
اختصاص داد و به 77درصد از پيش بيني هايش رسيد كه 
در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 42درصد 
كاهش داشت. گفتني است شركت در دوره مشابه سال 
مال��ي قبل با اختصاص مبلغ 256 ريال س��ود به ازاي هر 
سهم معادل 54درصد از پيش بيني هايش را پوشش داد. 

ذره بين بازار 

روي خط شركت ها

»تعادل«ازجلسهشورايعالياجرايسياستهايكلياصل44گزارشميدهد

خصوصي سازي سياست قطعي نظام است
جهانگيري:همهدستگاههاواركاننظامبايدبرايتحققسياستهايكلياصل44قانوناساسيواجرايمناسبخصوصيسازيهمكاريكنند

گروهبورسمسعودكريمي
 خصوصي  س��ازي در اصطالح ب��ه هرگونه انتقال 
فعاليت از بخ��ش عمومي به بخش خصوصي اطالق 
مي ش��ود هر چند ك��ه بخش خصوصي در ش��رايط 
فعل��ي انگيزه كاف��ي و الزم را ب��راي اجرايي كردن 
اين موضوع ندارد. ابالغ سياس��ت هاي كلي اصل 44 
قانون اساس��ي در يكم خرداد ماه سال 1384 صورت 
گرف��ت. در همين حال تاكيد مق��ام معظم رهبري 
بر ضرورت توانمند س��ازي بخ��ش خصوصي و توجه 
به اقتصاد مقاومتي رهنمودي اس��ت كه تمام اركان 
نظام جمهوري اسالمي ايران موظف به اجراي كامل 

و دقيق آن هستند.
در اي��ن بين بايد اذعان داش��ت كه متاس��فانه با 
ورود خصولتي ه��ا به اقتصاد كش��ور تا حدود زيادي 
از خصوصي س��ازي واقعي فاصله گرفتيم تا اندازه يي 
كه برخي كارشناس��ان واگذاري ه��اي صورت گرفته 
ب��ه خصولتي ها را اصطالحا »اين جيب به اون جيب 
كردن ش��ركت ها در دولت هاي مختلف « نامگذاري 
كرده اند. در اين بين با توانمند سازي بخش خصوصي 
واقع��ي و اج��ازه ورود اي��ن بخش ب��ه فعاليت  هاي 
اقتصادي در كنار عقب نش��يني برخي نهادها به طور 

قطع بار مالي دولت كاهش پيدا مي كند.
از طرف��ي اين بخ��ش »خصوص��ي« مي تواند به 
عن��وان اهرمي قدرتمند در فعاليت هاي اقتصادي در 
س��طح بين المللي كاركرد قابل توجهي داشته باشد 
و در كن��ار اين ام��ر موجب ايجاد اش��تغال، افزايش 
رقابت پذيري در اقتصاد ملي، ارتقاي كارايي بنگاه هاي 
اقتصادي، افزايش بازدهي س��رمايه گذاري ها و... نيز 
ش��ود. از همين رو روز سه ش��نبه اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهوري در جلس��ه شوراي عالي 
اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 44 قانون اساس��ي، 
خصوصي سازي را از سياست هاي قطعي نظام دانست 
و بر حماي��ت همه جانبه تم��ام اركان نظ��ام از اين 

موضوع تاكيد داشت. 
بر اين اس��اس جهانگيري در اين جلسه گزارش 

رييس س��ازمان خصوصي سازي درباره نتايج حاصل 
از ارزيابي عملكرد ش��ركت هاي واگذار ش��ده توسط 
آن س��ازمان به بخ��ش خصوصي را مفي��د و مثبت 
ارزيابي كرد. معاون اول رييس جمهوري عنوان كرد: 
خصوصي س��ازي يكي از سياس��ت هاي قطعي نظام 
است و الزم است با انجام آسيب شناسي موانع پيش 

روي آن مشخص شود. 
اين مقام مس��وول با بيان اينكه خصوصي س��ازي 
يكي از سياس��ت هاي قطعي نظام است، گفت: الزم 
اس��ت در اين زمينه آسيب شناس��ي انجام ش��ود تا 
مشخص ش��ود كه موانع پيش روي خصوصي سازي 

و واگذاري چيس��ت و آيا اين برنامه مطابق انتظارات 
اجرا شده است يا نه؟ 

مع��اون اول رييس جمهوري همچنين با تاكيد بر 
اهميت بررسي و ارزيابي عملكرد شركت هاي واگذار 
شده، خاطرنشان كرد: ارزيابي عملكرد اين شركت ها و 
مقايسه روند اداره اين بنگاه ها پيش و پس از واگذاري 
نشان مي دهد كه آيا واگذاري ها موفق بوده اند يا نه؟ 
جهانگيري از دبيرخانه اين ش��ورا خواست جلسه يي 
با حضور نمايندگان س��ازمان برنامه و بودجه، بانك 
مرك��زي و اتاق بازرگاني و ديگ��ر بخش هاي مرتبط 
برگ��زار كند و با آسيب شناس��ي واگذاري هاي انجام 

شده، روند انجام كار خصوصي سازي را مورد ارزيابي 
ق��رار ده��د. به گزارش ايرن��ا وي با تاكي��د بر اينكه 
خصوصي س��ازي بايد با س��المت كامل انجام شود، 
تصريح كرد: همه دس��تگاه ها و اركان نظام بايد براي 
تحقق سياس��ت هاي كلي اصل 44 قانون اساس��ي و 
اجراي مناسب خصوصي سازي همكاري كنند و تمام 

تالش خود را به كار گيرند. 
ب��ه  همچني��ن  رييس جمه��وري  اول  مع��اون 
اقدامات دول��ت تدبير و اميد ب��راي بهبود عملكرد 
خصوصي س��ازي و روند واگذاري ها اش��اره و اظهار 
كرد: از ابتداي دولت يازدهم تصميم گرفته شد كه 

هيچ واگذاري در قالب رد ديون انجام نشود. 
در سويي ديگر علي اشرف عبداهلل پوري حسيني 
رييس س��ازمان خصوصي سازي هم در اين جلسه با 
تاكيد بر اينكه در جريان اجراي برنامه خصوصي سازي 
و واگذاري ها، تمام مزايده ها مطابق قانون انجام شده 
اس��ت، گفت: س��ازمان خصوصي س��ازي از هر گونه 
نظارت استقبال كرده و با اطمينان اعالم مي كند كه 
در رون��د واگذاري ها حتي يك مورد تخلف و فس��اد 

صورت نگرفته است. 
در اين جلس��ه كه وزير ام��ور اقتصادي و دارايي، 
دادستان كل كشور، رييس كل بانك مركزي، رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار، رييس سازمان بازرسي 
كل كشور و رييس اتاق بازرگاني نيز حضور داشتند، 
رييس س��ازمان خصوصي س��ازي گزارش��ي از نتايج 
حاصل از ارزيابي عملكرد ش��ركت هاي واگذار ش��ده 

توسط آن سازمان ارائه كرد. 
وي افزود: مقايس��ه نتايج كل��ي حاصل از اجراي 
مدل ارزيابي عملكرد براي 92 ش��ركت مورد بررسي 
براي دوره 3س��ال قبل از واگذاري و همه س��ال هاي 
پس از واگذاري نشان مي دهد در معيارهاي بررسي 
شده، 51 درصد از شركت ها رشد عملكرد داشته اند. 
پوري حس��يني همچني��ن گزارش��ي از اقدامات 
مرب��وط به تصميم جلس��ه گذش��ته اين ش��ورا در 
خص��وص تمديد مهل��ت يك ماهه براي مش��موالن 
جهت پرداخت مانده مبلغ تخصيصي س��هام عدالت 

ارائه كرد. 
نهايي كردن ميزان س��هام و تعداد ش��ركت هاي 
سرمايه پذير قابل تخصيص به مشموالن سهام عدالت 
از ديگر موضوعاتي بود كه در اين جلسه مورد بررسي 

و تصميم گيري قرار گرفت. 
بر اين اس��اس با توجه به تاكيد همه جانبه معاون 
اول رييس جمه��وري در راس��تاي تعامل و همكاري 
همه اركان نظام براي تحقق سياست هاي كلي اصل 
44، پيش بيني  مي شود كه شاهد گام  هاي مستحكم 

دولت دوازدهم براي رسيدن به اين مهم باشيم. 

افزايشمتغيرهايبورستهران

ركوردسهامآسيايي

گروهبورس
كل  ش��اخص  سه ش��نبه  روز  معام��الت  در 
ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران با افزاي��ش 39 واحدي 
توانس��ت رق��م 87 ه��زار و 883 واح��دي را به خود 
اختص��اص دهد. از همين رو، در داد و س��تدهاي روز 
گذش��ته س��هامداران بورس تهران ش��اهد رشد آرام 
 مهم تري��ن متغير اين ب��ازار بودند. افزون ب��ر اين، در 
داد و س��تدهاي روز سه ش��نبه س��هامداران ب��ورس 
تهران بي��ش از 759 ميليون برگه س��هم، حق تقدم 
و س��اير دارايي هاي مالي را در بازار دس��ت به دست 
كردند. ارزش مبادالت روز گذش��ته بيش از يك هزار 
و 611ميليارد ريال بود و در 46 هزار نوبت معامالتي 

انجام شد. همچنين، روز گذشته شاخص هاي بازار اول 
و دوم به ترتيب 34 و 49 واحد صعودي شدند. عالوه 
بر اين، نمادهاي پااليش نفت بندرعباس، پااليش نفت 
تهران، پاالي��ش نفت اصفهان و مخابرات بيش��ترين 
تاثير مثبت را بر ش��اخص كل ثبت كردند. در مقابل 
نماده��اي ايران خ��ودرو، ملي مس و مپنا بيش��ترين 
تاثير منفي را بر ش��اخص كل داش��تند. همچنين در 
بازار روزگذش��ته گروه هاي فلزات اساس��ي، خودرو و 
فرآورده هاي نفتي بيش��ترين حجم و ارزش معامالت 
را داش��تند و در صدر برتري��ن گروه هاي صنعت قرار 
گرفتند. افزون بر اين، صدرنشيني بازار نيز با بيشترين 
رش��د قيمت متعلق به نمادهاي المپ پاري ش��هاب، 

قند نيش��ابور، سرمايه گذاري س��اختمان ايران، شكر 
ش��اهرود، صنايع شيميايي سينا، كاشي حافظ و قند 
قزوين بود. در مقابل نمادهاي كارگزاران بورس اوراق 
بهادار، ماشين سازي اراك، كنترل خوردگي تكين كو، 
نيرو ترانس، كمك فنرايندامين، كشت و صنعت پياذر 
و گسترش صنايع و خدمات كش��اورزي با بيشترين 
كاهش قيمت در انتهاي جدول معامالت قرار گرفتند. 

رشدحجموارزشمعامالتآيفكس
در س��ويي ديگ��ر، فراب��ورس اي��ران معام��الت 
ش��انزدهمين روز از آب��ان م��اه را با نق��ل و انتقال 
بيش از 262ميليون ورقه به ارزش يك هزار و 520 
ميليارد ريال پشت س��ر گذاش��ت كه اين حجم داد 
و س��تد در 38 هزار دفعه صورت گرفت و نس��بت 
به روز دوش��نبه از افزايش حجم و ارزش معامالت 

حكاي��ت داش��ت. بر اين اس��اس، در جري��ان بازار 
روز گذش��ته س��هامداران همچنين اقدام به مبادله 
109 ميلي��ون س��هم ب��ه ارزش 304 ميليارد ريال 
در مجم��وع بازاره��اي اول و دوم كردن��د. عالوه بر 
اي��ن، نماد ذوب آهن اصفهان ب��ا مبادله 36 ميليون 
س��هم به ارزش 28 ميليارد ريال بيشترين حجم و 
ارزش معام��الت را به دس��ت آورد. پس از آن، نماد 
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي باالترين حجم 
و نماد س��رمايه گذاري مس سرچش��مه بيش��ترين 
ارزش معامالت را از آن خود كرد. در س��ويي ديگر، 
سهامداران در بازار پايه نيز اقدام به خريد و فروش 
149ميليون س��هم به ارزش بيش از 248 ميليارد 
ريال كردند. نماد شركت آلومتك در صدر اين بازار 
ايستاد. از سوي ديگر معامله 909 هزار ورقه بهادار 
به ارزش 909ميليارد ريال ماحصل داد و ستدهاي 

روز سه ش��نبه بازار اوراق با درآمد ثابت اس��ت. روز 
گذش��ته اسناد خزانه اس��المي در نماد »سخاب4« 
پرمعامله تري��ن اوراق اين بازار كه بيش��ترين ارزش 
معامالت را دراختيار گرفت، ش��ناخته شد. عالوه بر 
اي��ن، با توقف نماد »س��خاب2« در اين بازار، اوراق 
س��خاب3 تا 7 هم اكنون داراي ن��رخ موثر بازده تا 
سررس��يد از 14.8درصد تا 16.84درصد هستند و 
بازده ساده آنها نيز در محدوده 15درصد در نوسان 
اس��ت. اوراق تسهيالت مس��كن نيز روز گذشته به 
مي��زان 59هزار ورق��ه ب��ه ارزش 45 ميليارد ريال 
معامله شدند. همچنين، تسه مهرماه 96 با حجم و 
ارزش معامالتي بيشتري نسبت به ساير اوراق تسه 
همراه ش��د و در صدر اين تابلو ايستاد. درنهايت در 
پايان معامالت روز سه شنبه شاخص كل فرابورس با 
افت 0.6 واحدي در ارتفاع 967 واحدي قرار گرفت. 

سهام آسيايي به باالترين ارزش خود در 10سال اخير 
رس��يد، در حالي كه قيمت هاي نفت كه با پاك سازي 
ضدفساد حكومت سعودي توسط وليعهد اين كشور تا 
ركورد بيش از 2س��ال خود ب��اال رفته بود، اندكي افت 
داشت. بر اين اساس گسترده ترين شاخص سهام آسيا 
اقيانوس��يه در خارج ژاپن، ام اس سي آي، با 0.8 درصد 

افزايش به باالترين قله خ��ود از نوامبر 2007 تاكنون 
رس��يد. البته تقويت اين شاخص پس از اين انجام شد 
كه هر سه شاخص مهم سهام امريكا شب گذشته را با 
مقادير ركوردي به پايان رساندند. همچنين نيكي225 
ژاپن ضرره��اي اوليه را جبران كرد و با جهش��ي 1.1 
درصدي به ركورد 26ساله خود دست يافت. به گزارش 

رويترز، ش��اخص اس اندپي/اي اس اكس200 اس��تراليا 
نيز با جهش��ي 08درصدي به باالتري��ن ميزان خود از 
2008 تاكنون دس��ت يافت. اف��زون بر اين، همان طور 
كه انتظار مي رفت بانك مركزي اس��تراليا، نرخ بهره را 
در چهاردهمين اجالس سياست گذاري متوالي خود در 

پايين ترين حد خود نگه داشت. 

افزايشمصرفقراضهدرصنعتفوالدچين
در سويي ديگر چين بزرگ ترين توليد كننده فوالد 

دنيا در س��ال مال��ي جاري از قراض��ه در توليد فوالد 
استفاده بيشتري كرده است. همچنين افزايش مصرف 
قراضه نش��انگر آن است كه صنعت فوالد چين سعي 
دارد جه��ت بهبود وضعيت زيس��ت محيطي خود به 
س��مت سبز شدن حركت كند. به گزارش ايفنا، در 9 
ماهه نخست س��ال جاري ميالدي مصرف قراضه در 
توليد فوالد در اين كشور از 100ميليون تن فراتر رفته 
است. فوالدسازان بزرگ چيني در اين مدت مجموعا 

101ميليون تن قراضه مصرف كرده اند. 

سنگآهندراوج
ع��الوه ب��ر اي��ن قيمت س��نگ آهن چي��ن روز 
سه ش��نبه با رشد مواجه شد و به باالترين حد خود 

در 6 ماه اخير رسيد. 
اين در حالي است كه با رشد قيمت فوالد چين 
قيمت هر تن سنگ آهن 62درصد در بنادر وارداتي 
چين با 5.8درصد افزايش به باالترين حد خود طي 
6 هفته اخير رس��يد و به مبلغ 63.36 دالر معامله 

شد. 

آمار معامالت

بين الملل

كف بازار

نگاهيبهتحوالتبازارتحليلگرانچهميگويند
رشدكاموديتيهادرسالآيندهميالدي: طبق 
پيش بيني موسس��ات خدمات مال��ي و بانك جهاني، 
قيم��ت فلزات و كاموديتي ها در س��ال 2018ميالدي 
روند صعودي خواهد داشت. محمد نوربخش كارشناس 
بازار سرمايه در خصوص پيش بيني قيمت كاموديتي ها 
و روند آتي بازارهاي جهاني سخن گفت و اظهار داشت: 
آنچه به عنوان پيش بيني از س��وي موسسات خدمات 
مالي و بانك جهاني منتش��ر شده است، حاكي از اين 
اس��ت كه روند معامالت كاموديتي ها در سال 2018 
ميالدي صعودي خواهد بود. وي در اين خصوص ادامه 
داد: روند مثبت اقتصاد چين نشان دهنده اين است كه 
بازار كاالهاي اساسي در سال آينده ميالدي با وضعيت 
مناسبي همراه خواهد بود. به گزارش سنا، نوربخش در 
خصوص معامالت سنگ آهن در بازارهاي جهاني اظهار 
داشت: تنها بازار سنگ آهن است كه روند پيش بيني 
شده منفي دارد و به نظر مي رسد، سال آينده ميالدي 
نسبت به ساير بازارها روند ضعيف تري داشته باشد. وي 
در ادامه تاكيد كرد: رييس كل بانك مركزي چين در 
سخنراني اخير خود نس��بت به آينده اقتصادي چين 
ابراز نگراني كرد اما با اين حال به نظر مي رس��د، روند 
حركتي س��اخت و ساز در اين كشور و همچنين رشد 
اقتصادي مطلوب باشد. اين كارشناس بازار سرمايه در 
ادامه به پيچيدگي اوضاع سياسي در خاورميانه اشاره 
داش��ت و اين اوضاع را بهانه يي براي نوسان در بازارها 
در روزهاي آتي برش��مرد. نوربخش در ادامه به قيمت 
نفت در روزهاي اخير اش��اره داشته و خاطرنشان كرد: 
طبق پيش بيني هاي گلدمن س��اكس قيمت مس در 
س��ال آينده در ميانگين 7هزار دالر در هر تن معامله 
مي شود اما قيمت نفت كه در سال جاري در محدوده 
53 دالر در چرخش بوده اس��ت س��ال آينده محدوده 
گردشي 56دالر را به ثبت مي رساند. وي گفت: به نظر 
مي رسد، عرضه اوليه سهام شركت آرامكو موجب شود 
كه عربس��تان طي تدابير خاص قيمت نفت را افزايش 

دهد تا از اين طريق بتواند سود بيشتري را كسب كند. 
اما ب��ازار روي نيز با روند صعودي همراه خواهد بود با 
اينكه اين روند صعودي شارپ نيست اما باز هم افزايش 
قيمت را تجربه خواهد كرد. در مقابل قيمت محصوالت 
پتروشيمي در ابتداي س��ال 2018 ميالدي صعودي 
خواهد بود در حالي كه با اتمام فصل كشاورزي، متانول 

نيز روند صعودي خواهد داشت. 
پربازدهترينوكمبازدهترينصنايعكدامند: 
صدرايي معتقد اس��ت از آنجا كه س��ودآوري يكي از 
عوامل بسيار مهم و كليدي در تعيين قيمت سهام به 
ش��مار مي آيد، انتظار بر اين است كه با حفظ شرايط 
كنوني، يك تغيير جهت بنيادي در بازار سرمايه رقم 
خورده و روند افزايش��ي كماكان ادامه داش��ته باشد. 
گزارش 6 ماهه ش��ركت هاي پذيرفته  شده در بورس و 
اوراق بهادار تهران منتشر شد و اخبار و سيگنال هاي 
خوبي را به فعاالن بازار س��رمايه مخابره كرد. محمد 
صدرايي مديرعامل ش��ركت س��بدگردان آس��مان، 
س��يگنال مثبت و باثبات از بازارهاي جهاني به همراه 
رش��د نرخ دالر را دو عامل مهم��ي مي داند كه منجر 
به رشد 35درصدي سود عملياتي گزارش هاي 6ماهه 
امسال شركت ها در مقايسه با سال گذشته شده است. 
وي افزود: پس از چندين فصل گزارش هاي نامس��اعد 
پيرامون وضعيت مالي و عملكرد شركت ها در پي ركود 
حاكم بر كشور و بازارهاي جهاني، باالخره سمت وسوي 
گزارش هاي 6ماهه اول س��ال 96 در عمده شركت ها 
حاكي از آن اس��ت كه س��ود عملياتي و سود خالص 
هر دو با رشدي قابل توجه نسبت به دوره مشابه سال 
95 مواجه شده اند. صدرايي تشريح كرد: سود عملياتي 
6ماهه در مقايسه با سود عملياتي 3ماهه سال جاري 
نشان دهنده رشد 8درصدي است؛ موضوعي كه داللت 
بر ثبات روند افزايش��ي دارد. صنايع فلزات اساس��ي، 
اس��تخراج كاني هاي فل��زي و فرآورده ه��اي نفتي به 
ترتيب ب��ا 5.39، 3.37 و 2.24درصد بازدهي مثبت 
در 6ماهه اول س��ال 96 جزو بهتري��ن صنايع بودند؛ 
در مقابل صنايع اس��تخراج س��اير معادن، اس��تخراج 

نفت و گاز و ماش��ين آالت برق��ي به ترتيب با 7.31-، 
9.23- و 2.11- جزو كم بازده ترين صنايع طبقه بندي 
شدند. مديرعامل سبدگردان آسمان اظهار كرد: رشد 
قيمت ه��ا در بازارهاي جهاني و در نتيجه تقاضا براي 
س��هام گروه هاي كااليي در بورس تهران، بيش��ترين 
اث��ر را بر رش��د عمومي قيمت س��هام در 6ماهه اول 
س��ال جاري داشته اس��ت. گروه هاي فلزي – معدني 
و پااليش��ي – پتروشيمي بيش��ترين نقش را در اين 
رش��د ايفا كرده اند. بر اس��اس گزارش ه��اي موجود، 
سود عملياتي و سود خالص شركت هاي بورسي در 6 
ماهه اول س��ال جاري نسبت به 3ماهه سال جاري به 
ترتيب با 8 و 7درصد رش��د افزايش داشته اند. صنعت 
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با 36درصد افزايش 
در سود عملياتي بيش��ترين نقش را در تغيير مثبت 
س��ود عملياتي شركت ها داشته است؛ در مجموع 42 
درصد از بودجه عملياتي ش��ركت ها در گزارش هاي 6 
ماهه س��ال جاري پوشش داده  شده است. مديرعامل 
شركت س��بدگردان آس��مان در ادامه توضيح داد: با 
توجه به اينكه شركت هاي »صادرات محور«  زيادي در 
بورس و اوراق بهادار تهران وجود داشته و وزن آنها نيز 
با اهميت است، مي توان انتظار داشت برآيند افزايش 

نرخ ارز به نفع بازار سرمايه باشد. 
فصلجديدمنطقگراييدربازارسرمايه: اين 
چشم انداز در بازار سرمايه متصور است كه شاهد رشد 
پايدار قيمت سهام در بورس تهران باشيم و به تبع آن 
نسبت قيمت به درآمد نيز با روند صعودي همراه باشد. 
مهدي رباطي كارشناس بازار سهام در رابطه با افزايش 
تحليل پذيري بازار سهام نسبت به ادوار گذشته گفت: 
مقايس��ه رشد فعلي شاخص كل در بازار سهام نسبت 
به ادوار گذش��ته حامل وج��ه تمايزهاي قابل توجهي 
اس��ت. وي در ادامه بيان كرد: در س��ال هاي گذش��ته 
عمده رشد شاخص كل، مرهون رفتار هيجاني بسياي 
از س��هامداران بود، رشدي كه داليل منطقي كمتري 
داشت اما اين روزها، نماي كلي از رشد قيمت سهم ها 
حاكي از رشد قابل توجيه براساس داليل بنيادي است.

شروعمعامالتثانويهصندوقسرمايهگذاري
جديد:همزمان با نخستين عرضه برق با دوره تحويل 
هفتگي در بازار فيزيكي ب��ورس انرژي ايران معامالت 
ثانويه صندوق س��رمايه گذاري پ��روژه آرمان پرند مپنا 
شروع ش��د. به گزارش س��نا، در جريان معامالت روز 
دوش��نبه بورس انرژي در بازار س��اير اوراق بهادار قابل 
معامله بورس انرژي ايران، معامالت ثانويه گواهي هاي 
سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري پروژه آرمان پرند 
مپنا با موفقيت آغاز شد و طي نخستين جلسه معامالتي 
بالغ بر 26ميليون و 257هزار گواهي از گواهي هاي اين 
صندوق با ارزش 84ميليارد و 609 ميليون ريال مورد 
معامل��ه قرار گرف��ت. همچنين روز گذش��ته بازار برق 
بورس انرژي ايران شاهد معامله 2 ميليون و 720هزار 
قرارداد معادل 35ميليون و 720 هزار كيلووات ساعت 
ب��ه ارزش 10ميليارد و 479 ميليون ريال بود. ش��ايان 
ذكر اس��ت در روز سه شنبه، نمادهاي بارپايه، كم باري 
و بارپيك با متوس��ط قيمت 311، 254 و 390ريال بر 

كيلووات ساعت مورد معامله قرار گرفتند. 
س�هماندكبورسازواگذاريه�ايدولت: از 
ابتداي امسال تا نيمه آبان، 1174ميليارد ريال سهم و 
اموال دولتي توسط سازمان خصوصي سازي واگذار شده 
كه در اين ميان سهم بورس تنها 102ميليارد ريال بوده 
است. بر اين اس��اس از واگذاري هاي صورت گرفته در 
اين مدت 1043ميليارد ريال به صورت بلوكي و 131 
ميليارد ريال به صورت ترجيحي صورت گرفته اس��ت. 
اف��زون بر اين از 1174ميليارد ري��ال واگذاري صورت 
گرفته در اين مدت 1069ميليارد ريال متعلق به گروه 
ي��ك واگذاري ها و 105ميليارد ريال متعلق به گروه 2 
واگذاري ها بوده اس��ت. افزون بر اين بر اساس فهرست 
منتشر شده بنگاه هاي دولتي قابل واگذاري قرار است 
در سال جاري 337بنگاه واگذاري شود كه از اين ميان 
تعداد 230بن��گاه در گروه يك و 107بنگاه در گروه 2 
قرار دارند. همچنين طبق قانون سال 93 آخرين مهلت 

قانوني براي واگذاري ش��ركت هاي دولتي تعيين شده 
ب��ود كه اين مهلت در س��ال هاي 94، 95 و 96 تمديد 

شده است. 
ثب�تبي�شاز34ميليونش�مارهش�بادر
س�امانهسهامعدالت:مش��اور رييس كل سازمان 
خصوصي سازي اعالم كرد: ورود شماره شبا به سامانه 
از سوي كساني كه مشمول دريافت سود سهام عدالت 
هس��تند، از م��رز 34.5ميليون نفر گذش��ت. جعفر 
سبحاني عنوان كرد: ورود شماره شبا از سوي كساني 
كه مشمول دريافت سود سهام عدالت هستند از مرز 
34.5ميليون نفر گذش��ته اس��ت و افرادي كه بعد از 
نصب ورژن 4 س��امانه سهام عدالت كه هفته گذشته 
به روزرساني ش��د، صورت وضعيت دارايي هاي خود را 
مشاهده كرده اند، به 40ميليون نفر رسيده است. وي 
ادامه داد: بر اين اس��اس تمام مشموالن سهام عدالت 
و بازماندگان فوت ش��دگان اين سهام مي توانند با وارد 
كردن اطالعات هويتي مش��موالن در س��امانه سهام 
عدالت از ص��ورت وضعيت مربوطه آگاه ش��وند و در 
صورتي كه تاكنون ش��ماره شباي حساب بانكي خود 
را به اين س��امانه اعالم نكرده اند، اقدام به ثبت شماره 
ش��باي بانكي خود كنند. مش��اور رييس كل سازمان 
خصوصي سازي در خصوص ويژگي هاي نسخه جديد 
سامانه سهام عدالت گفت: در سامانه سهام عدالت هر 
فرد مي تواند از مشمول بودن يا عدم مشموليت خود 

در طرح سهام عدالت مطلع شود. 
راهان�دازيق�راردادآتيس�كهط�التحويل
ش�هريور۹7: معامالت قرارداد آتي سكه طال تحويل 
ش��هريور 97 از ام��روز راه اندازي و قاب��ل انجام خواهد 
بود. بر اين اس��اس، قراردادهاي آتي در نخس��تين روز 
معامالتي، بدون حد نوس��ان قيمتي با دوره گش��ايش 
ب��ه مدت 30دقيقه در ابتداي جلس��ه معامالتي آغاز و 
ب��ا انجام حراج تك قيمتي راس س��اعت 10/5 با دوره 
عادي معامالتي و اعمال حد نوسان قيمت روزانه ادامه 
مي يابد. به گزارش ايبنا، قيمت پايه قرارداد آتي همان 

قيمت كشف شده در حراج تك قيمتي خواهد بود.

بازار سرمايه
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 گرداب كاغذبازي
در نظام اداري ايران

عليرضا مناقبي| رييس مجمع واردات|
اميد فع��االن بخش خصوصي از ابت��داي دولت تدبير و 
اميد آن ب��ود كه اقتصاد ايران در ط��ول چند دهه اخير به 
اين درجه از بلوغ دست يافته باشد كه سرانجام بتواند تصوير 
روش��ني از عوارض و آس��يب هاي ناش��ي از گرفتار ش��دن 
بخ��ش خصوصي در پيچ وخم هاي بروكراس��ي كند اداري و 
ديوان س��االري فرسايش��ي دولت ها را ارائه كند و مبتني بر 
نتايج آن، شتاب بخشي به برنامه هايي كه هدف آنها خروج از 
گرداب كاغذبازي هاي خودساخته است را در راس برنامه هاي 
خ��ود قرار دهد. واقعيت اقتصاد ايران اين اس��ت كه يكي از 
بزرگ ترين علت هاي ريش��ه يي معض��ات اقتصادي نظير 
بهره وري پايين بنگاه هاي اقتصادي، عدم بهره برداري شايسته 
از فرصت هاي بازرگاني خارجي، كاهش كيفيت توليد، عدم 
استقبال سرمايه گذاران خارجي، قيمت تمام شده تامين كاال، 
گسترش قاچاق، عدم موفقيت برنامه هاي اشتغال زايي، فساد 
اداري، رانت خواري و ساير مشكات اقتصادي كه سال هاست 
باي جان اقتصاد ايران ش��ده، بروكراس��ي درهم پيچيده، 
مبهم و مس��تهلك كننده دستگاه هاي دولتي و سازمان هاي 
زيرمجموعه آنهاس��ت. دولت، در طول دهه هاي گذشته، به 
دليل رشد نامتوازن، نه تنها نيروي انساني شاغل در بدنه خود 
را اس��ير بروكراس��ي بي هدف و خودساخته خودكرده، بلكه 
بخش خصوصي و هر بنگاه غيردولتي را كه بخواهد به عرصه 
اقتصادي ورود كند را اس��ير ديوانساالري خود مي كند. يا با 
ايج��اد هزينه براي بنگاه ها و افزاي��ش هدر رفت زمان، تنها 
نتيجه يي را كه محقق مي سازد، آن است كه فعاالن اقتصادي 
به جاي تمركز بر توليد باكيفيت يا شناسايي و بهره برداري از 
فرصت هاي بازار، در دستاندازهاي اداري زمين گير مي شوند. 
ضمن اينكه موازي كاري بخش هاي مختلف دولت و عدم 
همراهي نظام بانكي موجب مي شود وقت و انرژي و دغدغه 
فعاالن اقتصادي صرف موضوعاتي شود كه در ساير كشورها، 
به صورت پيش فرض حل شده است. و درنهايت جز دل زدگي 
از توسعه فعاليت ها نتيجه ديگري عايد اقتصاد ايران نمي شود. 
ب��ا بزرگ ش��دن دول��ت و تش��ديد بروكراس��ي اداري، 
مدي��ران دولت��ي به ج��اي س��امان دادن به ام��ور و اولويت 
دانس��تن مقررات زدايي و كاهش فرآيندهاي اداري، مجبور 
هس��تند انرژي خود را صرف جذب تسهيات بيشتر براي 
تامين هزينه هاي جاري س��ازمان و پرداخت حقوق مزاياي 
كاركنان خود كنند و به همين جهت فضا براي پنهان كردن 
ضعف هاي مديريتي فراهم مي شود و در اين چرخه، مديراني 
رش��د مي كنند ارتق��اي درجه پيدا مي كنند ك��ه بتوانند از 
يك سو تسهيات بيشتري براي كاركنان خود فراهم كرده و 
از سوي ديگر با افزايش پيچ وخم هاي اداري، اهميت سازمان 

خود را بيشتر و شديدتر نشان دهند. 

 تعاوني هاي حمل و نقل
و استارت آپ ها

كميس��يون حمل و نقل، گمرك و ترانزيت با هدف 
بررس��ي موضوع نوسازي شناورهاي س��نتي چوبي با 
استفاده از ظرفيت هاي ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد 
و رقابت پذير و بررسي رويكرد تعاوني هاي حمل و نقل 

در خصوص استارت آپ ها برگزار شد. 
بيس��ت و دومين كميسيون حمل و نقل، گمرك و 
ترانزيت با حضور دبيركل اتاق تعاون ايران، نمايندگان 
اتاق ه��اي تعاون و اتحاديه ها براي بررس��ي نوس��ازي 
ش��ناورهاي س��نتي چوبي ب��ا توجه ب��ه ظرفيت هاي 
م��اده ۱۲ قان��ون رفع موان��ع توليد و رقاب��ت پذير و 
بررس��ي رويك��رد تعاوني ه��اي حمل ونقل ب��ه مقوله 
اس��تارت آپ ها براي خدمات دهي بهينه و كيفي تر به 
ش��هروندان و چگونگي ورود به اين عرصه در راستاي 
افزاي��ش اثرگذاري در محل ات��اق تعاون ايران تكميل 
ش��د. احمد هاش��مي با مثب��ت ارزيابي ك��ردن نتايج 
بررس��ي ها اعام داش��ت: در اين نشست مقرر شد كه 
جلس��ه يي با بهينه سازي مصرف سوخت برگزار شود و 
اين س��ازمان از ظرفيت هاي اتحاديه هاي حمل و نقل 
براي طرح هايي كه در بخش هاي مختلف حمل و نقل 
مي خواهد به شوراي اقتصاد ارائه كند و مصوبه بگيرد، 

استفاده كند.
رييس كميس��يون حمل و نق��ل در بخش ديگري 
گف��ت: اعض��ا در خص��وص دس��تور جلس��ه دوم كه 
به اس��تارت آپ ها اختصاص داش��ت، به تب��ادل نظر 
پرداختند و مقرر ش��د كه كارگروهي با حضور اعضا و 
اتحاديه ها در حوزه حمل و نقل تشكيل شود. هاشمي 
ادامه داد: همچنين در اين نشس��ت ايجاد يك شركت 
توس��عه حمل و نقل بخش تعاون پيشنهاد شد و مقرر 

شد در كارگروه مورد بررسي دقيق تري قرار بگيرد. 

كميسيونر كشاورزي اتحاديه 
اروپا به تهران مي آيد

رييس كميسيون كش��اورزي، آب و صنايع غذايي 
اتاق بازرگاني تهران از ورود كميس��يونر كش��اورزي و 
توسعه روس��تايي اتحاديه اروپا به تهران در روز جمعه 
م��ورخ ۱9 آبان ماه خبر داد و گفت ش��نبه هفته آتي 
»فروم اقتصادي« با حضور هيات بلندپايه كميس��يون 
كش��اورزي اتحادي��ه اروپايي و تجاري از كش��ورهاي 

مختلف اين اتحاديه در تهران برگزار خواهد شد. 
كاوه زرگ��ران بر اهميت اين ف��روم اقتصادي براي 
ه��ر دو طرف تج��اري اي��ران و اتحاديه اروپ��ا تاكيد 
ك��رد و گف��ت: اطاعات اقتص��ادي ه��ر دو طرف در 
حوزه كش��اورزي و صنايع غذاي��ي براي آگاهي فعاالن 
اقتص��ادي، تج��ار و عاقه من��دان ب��ه توس��عه روابط 
اقتص��ادي و تجاري در اين مراس��م ارائه خواهد ش��د. 
زرگران با تاكيد بر تمايل كشورهاي عضو اين اتحاديه 
براي گسترش روابط در زمينه هاي كشاورزي و صنايع 
غذايي با ايران، اين استقبال گسترده را از مزاياي توافق 
برجام برش��مرد و گفت: اتحاديه اروپا چه در جريان به 
نتيجه رس��يدن اين توافق و چه پ��س از آن همراه به 
برنامه جامع اقدام مشترك پايبند بوده است و با وجود 
مخالفت ه��اي دولت جديد اياالت متحده امريكا با اين 
توافق و س��عي در فسخ آن به پايبندي همه طرف هاي 

اين توافق تاكيد داشته است.
اي��ن گروه ش��امل 70 نفر از مقامات كش��اورزي و 
غذايي كميس��يون اتحاديه اروپا، ش��ركت ها و فعاالن 
اقتصادي بزرگ اين اتحاديه هس��تند كه براي بررسي 
همكاري هاي مش��ترك در زمينه هاي س��رمايه گذاري 
مش��ترك، ص��ادرات و واردات، انتق��ال تكنول��وژي و 
برگزاري دوره هاي آموزش��ي با كشورمان به ايران سفر 

خواهند كرد.

يادداشت

اخبار

آيا صادرات از افزايش نرخ ارز سود مي برد؟

صداي نفس هاي تورم صنعتي پشت گوش نرخ ارز

چالشي به نام قاچاق پياز زعفران
زعفران يكي از مهم ترين محصوالت كشاورزي در ايران به شمار 
مي رود كه از نظر صادرات غيرنفتي براي كشور اهميت ويژه يي دارد. 
 ايران، نخستين و بزرگ ترين توليدكننده طاي سرخ در دنيا به 
ش��مار مي رود كه اس��تمرار قاچاق پياز زعفران به چين و افغانستان 
درآينده ي��ي نه چندان دور اين جايگاه را دس��تخوش تحوالتي قرار 

خواهد داد. 
هر چند طي س��ال هاي اخير اين ماجرا در رسانه ها پررنگ ديده 
ش��د اما هر از گاهي مس��ووالن دولتي با ابراز نگران��ي از كنارش رد 
مي ش��وند. اگرچه غارت ميراث 3هزار س��اله ايرانيان به افغانستان از 
۱0سال قبل آغاز شده و با حمايت سازمان ملل متحد افغان ها رغبت 
بيش��تري به توليد پيدا كردند اما مسووالن امر با كمي هوشياري و 
نظارت به س��هولت مي توانند از استمرار خروج غيرقانوني و چمداني 
اين محصول جلوگيري كنند. با وجود آنكه تشكل ها تاكيد مي كنند 
كه مسووالن دولتي نس��بت به مساله قاچاق پياز زعفران كه آتشي 

بر جان توليدكنندگان انداخته اس��ت، حساس تر باشند، بايد منتظر 
ماند و ديد كه مس��ووالن وزارتخانه براي كنترل اين پديده شوم چه 

اقداماتي انجام خواهند داد؟
 علي حسيني، عضو شوراي ملي زعفران با بيان اينكه قاچاق پياز 
زعفران تيش��ه به ريش��ه اين محصول گرانبها مي زند، اظهار كرد: با 
توجه به آنكه برخي مسووالن وزارت جهاد كشاورزي با تغيير موضع 
از صادرات پياز زعفران س��خن به مي��ان مي آورند در صورت تحقق 
اين امر مطمئنا در آينده يي نه چندان دور با اين ميراث 3هزار ساله 
خداحافظي خواهيم ك��رد. وي افزود: با توجه به بحران منابع آبي و 
س��ازگاري گياه با شرايط اقليمي كشور مي توان گفت كه بي تفاوتي 
به قاچاق پياز زعفران يك خيانت ملي به حس��اب مي آيد. حسيني 
با بيان اينكه توس��عه كشت زعفران به طور جد از سوي رقبا درحال 
پيگيري است، تصريح كرد: كشورهاي جديدي به كشت اين محصول 
روي آوردند كه اين ام��ر زنگ خطري براي بزرگ ترين توليدكننده 

زعفران به ش��مار مي رود. عضو شوراي ملي زعفران ادامه داد: وزارت 
جهاد كشاورزي در اطراف مناطق زعفران كاري بايد اقدام به احداث 
ترمينال هايي جهت دريافت مازاد پياز زعفران، س��ورت و توزيع آن 
بين س��اير كشاورزان كند كه متاسفانه بي توجهي نسبت به اين امر 
قاچاق پياز زعفران را رقم زده اس��ت. به گفته وي با اس��تمرار روند 
غارت پياز زعفران ايراني، بزرگ ترين توليدكننده زعفران در بازارهاي 
هدف ديگر حرفي براي گفتن نخواهد داشت. غامرضا ميري، نايب 
رييس ش��وراي ملي زعفران با بيان اينكه غارت ميراث 3هزار س��اله 
ايراني��ان مرگ تدريج��ي توليد داخل را به هم��راه دارد، اظهار كرد: 
استمرار روند غارت پياز زعفران ايراني سير عظيم بيكاري و از دست 
دادن بازارهاي بين المللي را به همراه خواهد داشت. وي با بيان اينكه 
زعفران كاران نسبت به قاچاق پياز زعفران گايه مند هستند، افزود: 
تا زماني كه برنامه مدوني از سوي وزارت جهاد كشاورزي براي مازاد 
پياز زعفران كاران به كار گرفته نش��ود همچنان ش��اهد قاچاق اين 

س��رمايه ملي خواهيم بود. ميري با انتقاد از اينكه برخي مس��ووالن 
نسبت به قاچاق پياز زعفران حساس نيستند، يادآور شد: اخيرا يكي 
از مسووالن وزارت جهاد كشاورزي اعام كرده كه مجوز صادرات پياز 
زعفران بايد صادر ش��ود درحالي كه اين امر به بهاي از دس��ت دادن 
اين توليد استراتژيك تمام مي شود. به گفته اين مقام مسوول خروج 
يك عدد پياز زعفران از كشور، تكثير ۱00عدد پياز ديگر ظرف مدت 
5 س��ال را به همراه خواهد داشت. نايب رييس شوراي ملي زعفران 
ادامه داد: در س��اليان نه چندان دور اسپانيا بزرگ ترين توليدكننده 
زعفران دنيا به ش��مار مي رفت كه با توس��عه كشت زعفران در ايران 
توانس��تيم جايگاه بزرگ ترين توليدكننده دنيا را كسب كنيم. وي با 
اشاره به لزوم توجه وزارتخانه هاي ذي ربط به پتانسيل توليد زعفران 
در كشور تاكيد كرد و گفت: اكنون بيش از 95درصد زعفران دنيا در 
كشور توليد مي شود كه بدين منظور اطمينان خاطر توليدكنندگان و 

صادر كنندگان از بازار امري ضروري است. 

پ��س از مدت ها كه قيمت دالر در بازار در كانال 
3ه��زار توماني باقي مانده ب��ود و در اين كانال فراز 
و فرود داش��ت درنهايت از قيد اين كانال آزاد ش��د 
و ب��ه رقم باالي چهار هزار تومان صعود كرد. ايجاد 
فضاي هيجاني و به وجود آمدن بازار كاذب، تاطم 
را بيش��تر كرده و دالر با قيمت هاي مختلف در بازار 
به فروش مي رس��د. هر چند فعاالن اقتصادي بخش 
ص��ادرات اين اتف��اق را مثبت ارزياب��ي مي كنند و 
معتقد هس��تند با اين وضع اندكي شرايط صادرات 
غيرنفتي بهتر مي شود اما به نظر مي رسد اين مساله 
كوتاه مدت است و اثرات افزايش نرخ ارز خيلي زود 
بر بهاي تمام ش��ده اثر مي گ��ذارد. تورم صنعتي در 
س��ه ماهه تابستان امسال نس��بت به سال گذشته 
۱3.۱درصد رشد كرده اس��ت و بعضي كارشناسان 

علت آن را افزايش آرام نرخ ارز مي دانند. 

 تورم صنعتي به دليل افزايش نرخ ارز
زهرا كريمي استاد دانشگاه پيرامون داليل رشد 
تورم صنعتي مي گويد: يك بخش از افزايش و رشد 
تورم اقتص��ادي قطعا تحت تاثي��ر افزايش نرخ ارز 
اس��ت. نرخ ارز آرام آرام درحال باال رفتن اس��ت و 
از آنجا كه قيمت مواد اوليه، كاالهاي واس��طه يي و 
ماش��ين آالت سهم قابل توجهي در صنايع ما دارد، 
ب��ا باال رفتن قيمت اين موارد نرخ تورم صنعتي نيز 

افزايش پيدا مي كند. 
زه��را كريمي اف��زود: تورم عمومي كش��ور هم 
ك��ه در حدود 9تا ۱0درصد اس��ت و افزايش ميزان 
دس��تمزد با توجه به تورم قابل پيش بيني اس��ت. 
البته مي ت��وان از اين زاويه هم به موضوع نگاه كرد 
كه بخ��ش صنعت ما اندكي تكان خورده اس��ت. با 
توجه به آم��ار بانك از ۲4 زي��ر بخش صنعتي ۱6 

بخش در سال 95 رشد مثبت داشته اند. 
وي توضي��ح داد: وقت��ي اين رش��د مثبت اتفاق 
مي افت��د، تقاضا ب��راي نهاده هاي تولي��دي افزايش 
پي��دا مي كند. ب��ه  طور مثال با رونق نس��بي بخش 
ساختمان، قيمت مصالح ساختماني نيز باال مي رود. 
كريمي به بعد ديگ��ري از اين موضوع پرداخت 
و گفت: منظر ديگر اين رش��د ت��ورم را مي توان در 
نوسانات قيمت هاي جهاني جست وجو كرد. به  طور 
مثال قيمت صنايع مرتبط با ورق كه بخش��ي از آن 
وارداتي اس��ت، تحت تاثير قيمت هاي جهاني است. 
بن��ا براي��ن مجموعه عواملي در اي��ن موضوع نقش 
دارند كه برخي از آنه��ا مثبت و برخي ديگر منفي 
هس��تند. اگر بخواهيم به بخ��ش مثبت آن به ديده 
خوش بينانه بنگريم، رش��د تورمي صنعت به معناي 

رشد مثبت برخي زير بخش هاي صنعتي است. 
 اي��ن اس��تاد دانش��گاه تاثي��ر ع��دم تماي��ل 
مصرف كننده داخل به خريد كاالي صنعتي داخلي 

را بر رش��د تورم صنعتي بررس��ي كرد و گفت: اگر 
مصرف كنن��ده داخلي كاالي داخل��ي را خريداري 
نكند كه طبيعتا تولي��د داخلي كاهش پيدا خواهد 
كرد و اين وحش��تناك است. اما مس��اله ديگر اين 
اس��ت كه قدرت خريد بخ��ش عمده يي از خانوارها 
كاه��ش پيدا كرده اس��ت. آمار نش��ان مي دهد كه 
س��هم درآم��دي گروه هاي كم درآم��د كاهش پيدا 
كرده اس��ت. بنا بر اين اگر اين مس��اله را بپذيريم، 
توليد كنندگان مجبور خواهند ش��د افزايش قيمت 
نهاده هاي توليدي را در قيمت محصولش��ان منظور 

نكنند. 
وي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه تورم صنعت��ي در تورم 
توليدكننده موثر اس��ت گفت: هم موثر است؟ قطعا 
تورم صنعتي بر تورم توليدكننده موثر اس��ت اصوال 
تورم صنعتي به همين معناس��ت. چون مردم عادي 
كه كاالهايي مانن��د پروفيل يا ورق آالت خريداري 
نمي كنند و اين كاالها مورد استفاده توليد كنندگان 
اس��ت. وي تاكي��د داش��ت بخش قاب��ل توجهي از 

افزايش تورم صنعتي به خاطر نرخ ارز است. 
از س��وي ديگ��ر جمش��يد نف��ر، نايب ريي��س 
كنفدراس��يون صادرات ايران درخصوص قيمت نرخ 
ارز در آين��ده گفت: دولت نمي توان��د در بلندمدت 
نرخ ارز را در يك پايه مشخصي نگه دارد مگر اينكه 
بتواند چرخ ه��اي توليد را راه بين��دازد. چراكه فنر 

نرخ ارز، به صورت دس��توري يا با تزريق ارز بيش از 
تقاضا، پايين نگه داش��ته شده و در بزنگاه هايي كه 
كوچك ترين وقفه در عرض��ه پيش  آيد، بازار اثرات 
و تاثيرات منفي خود را با ش��وك هاي ارزي جبران 
مي كن��د. وي افزود: س��رمايه گذاري مي تواند موتور 
محركي باش��د براي راه اندازي توليد. به بيان ديگر 
تنه��ا راه برون رفت از اين ركود س��رمايه گذاري در 
توليد اس��ت، اگر دولت بتواند اين راه حل را پيش��ه 
خ��ود قرار دهد، توانس��ته فضا را براي رش��د توليد 
همچنين اش��تغال آماده كند در غي��ر اينصورت با 
مش��كاتي بيش از حال دس��ت و پنجه نرم خواهد 
ك��رد. نفر اضافه كرد: در عين حال نكته ديگري كه 
مي تواند در افزايش قيمت ارز تاثير داش��ته باش��د، 
جبران كس��ري بودجه دولت براساس هزينه هايش 
اس��ت ك��ه مي توان��د يك��ي از داليل��ي باش��د كه 
افزايش دهنده نرخ ارز محس��وب مي ش��ود. از آنجا 
كه ميزان درآمد دولت باالنس نيس��ت براي جبران 
اين مهم مجبور اس��ت در قيمت ارز تغييراتي ايجاد 
كند. البت��ه اين تغييرات در بس��ياري مواقع اثرات 
مثبتي ب��ه همراه دارد به دلي��ل اينكه قيمت تمام 
شده كاالهاي ما بسيار باالست كنترل اين قيمت ها 

مي تواند با مديريت ارز انجام شود. 
نايب رييس كنفدراسيون صادرات ايران با اشاره 
به اينكه كش��ور م��ا دورنماي روش��ني از صادرات 

ن��دارد، گفت: اگ��ر مي خواهيم نرخ ارز با نوس��ان و 
ش��وك هاي هيجاني همراه نباش��د باي��د دورنماي 
روشني از برنامه ها، دس��تورالعمل ها براي صادرات 
داش��ته باشيم در اين صورت است كه مي توانيم در 

راستاي هدفي روشن و مشترك گام برداريم. 
ب��ه گفت��ه وي اي��ران پتانس��يل و ظرفيت هاي 
فراوان��ي دارد و قابلي��ت اينكه بتواند در راس��تاي 
توليدات صادرات محور قدم بردارد بس��يار اس��ت. 
ولي اگر ب��ه همين راه ادامه دهي��م و نتوانيم خط 
توليدات صادرات محور را در كشور راه اندازي كنيم 
و كش��ور بيش از اين مقدار به سمت واردات برود، 
همانط��ور كه اخيرا تراز تجاري مثبت بود ولي اكنو 
در مسير منفي به سر مي برد موجب مي شود، كشور 
طي ماه هاي آينده با مضيقه هاي ارزي مواجه شود. 
نف��ر تصريح ك��رد: از اساس��ي ترين داليل عدم 
رقابتي بودن كاالي داخلي نرخ ارز اس��ت. در حالي 
كه تورم ما از 40تا ۱0درصد وجود داش��ته، نرخ ارز 
ما ثابت بوده اس��ت. اين مابه التفاوت تورم داخلي و 
خارجي هيچ موقع به نرخ ارز اضافه نش��ده است و 
چون دولت ها همواره از باال رفتن نرخ ارز ترسيده اند 
به  شدت در برابر افزايش نرخ ارز مقاومت كرده اند. 
وي ادام��ه داد: اكنون كه ن��رخ در بازار باال رفته 
اس��ت، همه چش��م ها به بانك مركزي دوخته شده 
ك��ه وارد بازار ارز ش��ود و آن را كنت��رل كند. البته 

برخي هم در يك س��ناريو ديگر به اين نكته اشاره 
مي كنن��د كه دولت هم دل��ش مي خواهد نرخ دالر 
اندك��ي باال رود ام��ا نه آنطور كه به سياس��ت هاي 
تورمي اش لطمه وارد شده و شرايط را براي كنترل 

تورم سخت كند. 
نايب رييس كنفدراس��يون صادرات ايران افزود: 
اينكه گفته مي ش��ود دالر تا 5000 تومان مي رسد، 
سياس��ت مناس��بي نخواهد بود چرا كه دردسرها و 
مش��كات پس از آن جبران ناپذير اس��ت و موجب 
آس��يب به پيكره اقتصاد مي شود. در واقع ناكارايي 
سياس��ت هاي ارزي دولت باعث شده نرخ ارز يكي 
از دردسرس��ازترين قيمت ها در بازار باشد و همان 
ق��در كه دولت تا چندي پي��ش تاش مي كرد، فنر 
ارز را فش��رده نگاه دارد، به همان اندازه نيز، عطش 
بازار براي افزايش نرخ و برنامه ريزي براي اس��تفاده 
از هر گونه فرصتي در اين بازار، بيش��تر مي ش��د. تا 
جاي��ي كه هر وقت نرخ ب��ه يك باره جهش كرده به 
خصوص از مرز چهار هزار تومان مي گذرد، عطش و 
تاش هاي پش��ت پرده براي باال نگه داشتن ارز نيز 

بيشتر مي شود. 
نايب رييس كنفدراس��يون ص��ادرات ايران ادامه 
داد: ام��روز دول��ت در اقتص��اد با ي��ك معادله يك 
مجهول��ي روبه رو نيس��ت بلكه با ي��ك معادله چند 
مجهولي سرو كار دارد و با هر حركتي ممكن است 
بخشي را با اختال مواجه كند بنابراين بايد آگاهانه 
و عالمانه و با يك برنامه ريزي دقيق در اين راس��تا 

گام بردارد. 

 چالش خام فروشي
سال هاس��ت كه بح��ث خام فروش��ي كاالهاي 
ايران��ي به گوش مي رس��د و برنامه ه��اي مختلفي 
براي جلوگيري از اين موضوع در نظر گرفته ش��ده 
ام��ا واقعيت اين اس��ت كه روال فعل��ي عما ما را 
به س��مت خام فروشي س��وق خواهد داد. كاالهاي 
تولي��دي ايران به دليل همي��ن چرخه قيمت تمام 
ش��ده بااليي دارند و اين قيمت تمام ش��ده اجازه 
ص��ادرات را به جز در ش��رايط كاه��ش ارزش پول 
ملي نمي دهد. اين كار نيز مس��كني موقت است و 
مجددا قيمت ها به خاط��ر افزايش نرخ ارز افزايش 
پي��دا مي كنند. ب��ه نظر مي رس��د در اين خصوص 
چاره يي جز تغييرات س��اختاري اساسي در زمينه 
صادرات با هدف كاهش قيمت تمام ش��ده نباشد. 
يكي از ابزارهاي كاهش قيمت تمام ش��ده كاهش 
هر چه بيش��تر هزينه حمل و نقل اس��ت و طبيعتا 
اگر بتوانيم ب��ا ايجاد زيرس��اخت هاي ريلي هزينه 
هزين��ه حم��ل و نقل مواد اولي��ه و كاالي نهايي را 
كاهش دهيم تا حدي الزام افزايش نرخ ارز به سود 

صادرات برداشته مي شود. 

 تامين مالي عمده ترين
چالش تعاوني ها

 صادرات 450ميليون دالري
به روسيه

مهدي كريمي ريي��س هيات مديره تعاوني مواد غذايي با اش��اره به لزوم 
ايج��اد بازاره��اي صادراتي اظهار كرد: صادرات مواد غذايي ايران به روس��يه 
در 6 ماهه نخس��ت امسال، نس��بت به مدت مشابه سال قبل به 450ميليون 

دالر رسيد. 
وي با بيان اينكه 300 ميليون جمعيت روس��يه به ب��ازار ايران نياز دارد 
تصريح كرد: هم اكنون انواع لبنيات ميوه هاي خش��ك، سبزيجات، كشمش، 

كنسرو و شيريني به روسيه صادر مي كنيم. 
رييس هيات مديره تعاوني مواد غذايي بيان كرد: دس��تور دولت روس��يه 
براي تامين ۲0 درصدي مواد غذايي از ايران فرصت مناسبي را براي صنعت 
غذايي كشور مهيا مي كند. رييس جمهور روسيه دستور داده كه تجار روسي 
۲0 درصد از نياز كشورش��ان در بخش موادغذايي را از ايران تامين كند كه 
در صورت تحقق اين امر ارزش مالي آن حدود 30 ميليارد دالر خواهد بود. 
كريمي با بيان اينكه هنوز سهم محصوالت ايراني در واردات ۲7 ميليارد 
دالر روس��يه ناچيز بوده، افزود: مساله اساس��ي صادرات به روسيه باال بودن 
قيمت تمام شده توليدات داخلي است و اين قيمت تمام شده باال نيز ناشي 
از گران بودن هزينه هاي توليد در كشور است. يعني توليدكنندگان هم مواد 
اوليه مورد نياز خود را گران تهيه مي كنند كه همين امر افزايش قيمت تمام 

شده محصول را نسبت به ساير رقبا را به همراه خواهد داشت. 
رييس هيات مديره تعاوني مواد غذايي در ادامه از افزايش ظرفيت واحدهاي 
توليدي خبر دادو تصريح كرد: ظرفي��ت توليد كارگاه ها و كارخانه هاي مواد 
غذايي طي 9 ماه اخير به طور ميانگين حدود ۱5 درصد افزايش يافته است. 
 كريمي با بيان اينكه صنايع غذايي از جمله صنايع پيش��رفته و باكيفيت 
محس��وب مي ش��ود گفت: اين ام��ر مي تواند در بازار كش��ورهاي منطقه يي، 
اوراس��يا، قفقاز، روس��يه و كش��ورهاي حوزه خليج فارس مشتري هاي خاص 

خودش را داشته باشد. 
رييس هيات مديره تعاوني مواد غذايي گفت: اگر ايران به WTO بپيوندد 
نخستين ظرفيت در صنايع غذايي پيش خواهد آمد چرا كه بايد چالش هاي 
پيش��رو صنعت غذايي برطرف ش��ود، چالش هايي كه از جنس قانون و عدم 

دخالت دولت در تعيين قيمت به حساب مي آيد. 
كريمي در ادامه با بيان اينكه س��ال گذشته در بخش محصوالت شياتي 
يك ميليون و ۱00هزار تن توليد داشته ايم، اضافه كرد: امسال، ۱۱0هزار تن 
از اين محصوالت به ديگر كش��ورها صادر شد و از اين ميزان صادرات حدود 
4۲0ميليون دالر ارز عايد كش��ور شد. همچنين 400 مركز فرآوري شيات 
در كشور وجود داشته كه بيش از ۲۲0 هزار نفر در اين بخش اشتغال دارند. 

ماش��ااهلل عظيمي دبيركل اتاق تعاون ايران به اركان تامين مالي در دنيا 
اش��اره داش��ت و گفت: پايش در نظام تامين مالي كش��ورهاي توسعه يافته 

نشان مي دهد كه تامين مالي در دنيا داراي 7 ركن اساسي است. 
وي ادام��ه داد: اي��ن اركان ش��امل نظ��ام بانكي، ب��ازار س��رمايه، بيمه، 
س��رمايه گذاري خارجي، صندوق هاي بازنشس��تگي، بودج��ه دولت و منابع 

داخلي شركت ها مي شود. 
يكي از روش هاي تامين مالي بخش تعاون براي مشاركت در زيرساخت ها 
اش��اره به صكوك، اجاره، انتش��ار اوراق منفعت تعاون براي پروژه هاي نيمه 
تمام همچنين براي ايجاد اعتبار و ضمانت نيازبه ورود بانك هاي سرمايه گذار 
)تامين س��رمايه( به عنوان موسسات و نهادهاي مالي و تخصصي همچنين 
خلق ابزارهاي مناسب با تامين مالي جمعي و نوع پروژه ها مورد نياز است. 

دبيركل اتاق تعاون ابراز داش��ت: تامين مالي يكي از مهم ترين شاخص ها 
در حوزه فعاليت هاي اقتصادي، خدمات اجتماعي و كس��ب و كار هدفمند و 

رايج در جهان است. 
به گفته عظيمي، امروزه به دليل پيچيدگي نيازها و تنوع كسب و كار و 
تنوع در رشته فعاليت هاي اقتصادي و وجود بخش هاي چندگانه اصلي مانند 
خدمات، كش��اورزي، صنعتي و هزاران زيربخش تامين مالي نيز داراي تنوع 

و مختصات متناسب با نوع فعاليت شده است. 
وي گفت: دش��واري تامين مالي بنگاه ها را تحت تاثير مستقيم قرار داده 
اس��ت. بر اساس پژوهش هاي انجام ش��ده در تابستان و زمستان سال 95 و 
بهار و تابستان سال 96 توسط اتاق بازرگاني، اتاق تعاون و اصناف با جامعه 
آماري ۲000 تاي��ي – مهم ترين چالش همه بنگاه ها بين ۲8 مولفه تعيين 
ش��ده، تامين مالي اعام ش��د. دبيركل اتاق تعاون ايران در بخش ديگري از 
اين گفت وگو با اش��اره به بانك توس��عه تعاون به عن��وان تنها نهاد مالي در 
بخش تعاون بيان داشت: در بحث تامين مالي نمي توان بانك توسعه تعاون 
را ب��ه عنوان تنها نه��اد مالي ناديده گرفت، اين بانك تنها بانكي اس��ت كه 
 به بنگاه تبديل نش��ده اس��ت. عظيمي ادامه داد: صندوق ضمانت نيز عامل

اعتماد بخش��ي در اقتص��اد اس��ت و براي بخش ه��اي كمتر توس��عه يافته، 
فعاليت هاي سودآور تضمين سودآوري مي كند اما بايد در نظر داشت اگر در 
تامين مالي مش��كل وجود داشته باشد، ميدان عملكرد صندوق ضمانت نيز 
متاثر از آن خواهد بود. دبيركل اتاق تعاون ايران با تاكيد به اشتغال به عنوان 

هدف كسب و كار، پايداري آن را منوط به نوع فعاليت بنگاه عنوان كرد. 
وي خاطرنش��ان كرد: برخاف كش��ور ما در دنيا ميان فعاليت و سپرده 

بانكي رابطه معناداري وجود دارد. 

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي سمنان گفت: براي تسهيل 
محيط كسب وكار، زمينه س��ازي هايي الزم است كه به نظر نمي رسد براي فراهم 

كردن آنها، عزمي وجود داشته باشد. 
علي اصغ��ر جمعه اي در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران افزود: يك س��وي 
ماجراي تس��هيل محيط كس��ب وكار به مقوله اصاح قواني��ن و تعديل مجوزها 
برمي گردد اما درعين حال، ايجاد يا س��اماندهي ب��ازار فروش نيز يكي از اقداماتي 

است كه بايد مدنظر قرار گيرد. 
او با بيان اينكه رونق كسب وكار مستلزم توليد كاال، مبادله آن، گردش پول و 
ايجاد ارزش افزوده است، گفت: وقتي در بازار اعم از داخلي و خارجي مشكل داشته 

باشيم، عما محيط كسب وكار نمي تواند به سمت بهبود حركت كند. 
عض��و هيات نمايندگان اتاق ايران ادامه داد: در بازار داخلي ايران، وقتي حدود 
80 درص��د از امور اقتصادي در دس��ت دولت اس��ت و پروژه ه��اي عمراني دولت 
تقريبا به كلي متوقف شده، طبيعتا اشتغال و گردش پول در جامعه كمتر است و 
مردم توان خريد پايين تري دارند. به گفته جمعه اي، در اين شرايط مردم در بازار 
اولويت بندي مي كنند و وقتي قدرت خريد پايين تري داشته باشند خريد آنها به 

نيازهاي اساسي شامل خوراك، پوشاك و هزينه هاي سامت محدود مي شود. 
رييس اتاق س��منان درباره بازار خارجي نيز اظهار كرد: شرايط صادركنندگان 
ايراني با شرايط رقبا در دنيا همسان نيست چراكه در عصر حاضر مسائل سياسي 
سايه سنگيني بر س��ر اقتصاد دارد و عمده كشورها به واسطه عضويت در تجارت 
جهاني، اعمال تعرفه هاي ترجيحي و مسيرهاي سبز گمركي با هم مبادله مي كنند 
و حضور صادركنندگان ايراني در اين بازارها  جز در حوزه كاالهاي مزيت دار، رقابتي 
و موفقيت آميز نيس��ت. جمعه اي ادامه داد: اين كشورها در حوزه انتقال پول نيز 
ش��رايط بهتري نيست به صادركنندگان ما دارند و دستشان براي اظهار وجود در 
بازارها بازتر اس��ت. به گفته اين فعال اقتصادي، در اين شرايط كه كسب وكارها با 
مشكل بازار مواجه هستند، عما تخصيص تسهيات بانكي، روان سازي مجوزهاي 
كس��ب وكار و مشوق هاي صادراتي كاركرد اصلي خود را از دست مي دهند و قادر 
نيستند چرخ كس��ب وكارها را به گردش دربياورند. جمعه اي، محدود شدن چتر 
مالياتي كش��ور به فعاالن اقتصادي شناسنامه دار كش��ور را نيز موجب وارد آمدن 
فشار به فعاالن شناخته شده اقتصاد عنوان كرد كه مانع رونق كسب وكار در كشور 
مي ش��ود. به گفته او در اين وضعيت، تزريق پول به بنگاه هاي توليدي، راه اندازي 
س��امانه هايي براي بهبود بازار مواد اوليه صنايع و... نتيجه مورد انتظار در مس��ير 
بهبود وضعيت كس��ب وكار ندارند. رييس اتاق س��منان معتقد است: شرايط بازار 
كشور مي طلبد كه سياست گذاران اقتصادي كشور بدون هيچ گونه پيش فرضي، با 

كارشناسان خبره همفكري كرده و عارضه هاي بازار را برطرف كنند. 

ساماندهي بازار فروش، پيش نياز 
بهبود محيط كسب وكار
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7  جهان
 بازگشت قريب الوقوع 

برلوسكني به دنياي سياست
گ�روه جهان  راست گرايان ميانه در انتخابات استاني 
در جزيره سيس��يل در جنوب ايتاليا به پيروزي رسيدند. 
به  گزارش رويترز، نلو موزومچي نامزد جناح راس��ت ميانه 
)با حمايت احزاب زنده باد ايتاليا، پيوند ش��مال و برادران 
ايتاليا( با كس��ب 39.8درص��د آرا، از نزديك ترين رقيب 
خ��ود جان كارلو كانچل��ري كانديداي جنبش 5 س��تاره 
)34.7درصد( پيش��ي گرفت. بدين ترتيب راس��ت گرايان 
ميانه با حمايت س��يلويو برلوسكني نخست وزير اسبق و 
جنجالي اين كشور در استان جنوبي سيسيل به پيروزي 
رسيدند. ناظران بر اين باورند كه با اين پيروزي برلوسكني 
در آس��تانه يك بازگشت سياسي چش��مگير قرار گرفته 
است. انتخابات منطقه يي سيسيل كه يك شنبه برگزار شد 
به نوعي محكي براي احزاب ش��ركت كننده در انتخابات 
سراسري ايتاليا محس��وب مي شد. مشكالتي كه در حال 
حاضر در اين جزيره وج��ود دارد نظير بيكاري باال، انبوه 
بدهي ها و رش��د اقتصادي كم به نوعي بازتاب مش��كالت 
كليت ايتالياس��ت. همچنين يك عام��ل تاثيرگذار ديگر 
مربوط به موج مهاجراني اس��ت كه بس��ياري از آنها سال 
گذشته بعد از نجات يافتن در درياي مديترانه به سيسيل 
منتقل شدند. پس از شمارش همه آرا انتخابات يك شنبه 
در سيس��يل بلوك راس��ت ميانه روي وابس��ته به سيلويو 
برلوسكني كه 4 دوره نخست وزير ايتاليا بود با اختالف بيش 
 از 5درصد پيش��تاز بود و بعد از آن جنبش ضدتشكيالتي
5 ستاره قرار داشت و در جاي سوم نيز چپ هاي ميانه رو كه 
حزب حاكم ايتاليا هستند، قرار داشتند. برلوسكني گفت: 
»همان طور كه من خواس��تم، سيسيل راه تغيير سازنده 
جدي و واقعي را براساس صداقت، شايستگي و تجربه در 
پيش گرفت.«در اين انتخابات چپ ميانه رو يعني فابريتزيو 
نيكاري ني��ز ۱8.7درصد راي كس��ب ك��رد. اين نتيجه 
برلوسكني را در آستانه بازگشت به عرصه سياست ايتاليا 
بعد از محروميت چند ساله ناشي از مناقشه رسوايي هاي 
غيراخالق��ي و اختالس هايش قرار مي دهد. برلوس��كني 
به دليل محكومي��ت در پرونده كالهب��رداري مالياتي در 
س��ال ۲۰۱3 نمي تواند كانديداي سمت هاي دولتي شود. 
او اميدوار اس��ت كه دادگاه حقوق بش��ر اروپا در بازبيني 
پرونده اش در اواخر س��ال جاري ميالدي ممنوعيت او را 
لغو كند. روزنامه الرپوبليكا نوشته است: »لوئيجي دي مايو 
نايب رييس مجلس نمايندگان ايتاليا و نامزد نخست وزيري 
جنبش 5 ستاره مناظره تلويزيوني سه شنبه با ماتئو رنتزي 
رهبر حزب دموكراتيك را لغو كرده و به خبرنگاران گفته 
است: »با كسي مناظره خواهم كرد كه نامزد نخست وزيري 
 جناح چپ باش��د. او ديگ��ر رقيب م��ا در انتخابات ملي 
به حس��اب نمي آيد، چراكه با زلزل��ه انتخاباتي در جزيره 
سيس��يل، ح��زب دموكراتيك به طور سياس��ي متحمل 
شكست سنگيني شده و به زودي جايگاه او در هيات مديره 

اين حزب زير سوال خواهد رفت.«

  آنكارا استرداد فوري »گولن«
از امريكا را خواستار شد

بينالي ييلدريم نخست وزير تركيه خواستار استرداد 
فوري فتح اهلل گولن متهم رديف اول كودتاي ۱5 جوالي 
۲۰۱6 از امريكا شد. به گزارش ايرنا، ييلدريم پيش از آغاز 
سفر سه روزه خود به امريكا گفت: »تمام اسناد و مدارك 
دخالت فتح اهلل گولن در كودتاي نافرجام س��ال گذشته 
به مراجع مربوطه امريكايي ارسال شده است. « فتح اهلل 
گولن كه از سوي دولت تركيه به عنوان متهم رديف اول 
كودتاي نافرجام سال گذش��ته اين كشور معرفي شده، 
از ۱6س��ال پيش در ايالت پنس��يلوانياي امريكا ساكن 
اس��ت. تركيه مدعي اس��ت كه گولن با تشكيل گروهي 
موس��وم به گولن )فتو( و با رخنه در تشكيالت قضايي، 
نظامي، آموزش��ي و اركان دولتي، كودتاي ۱5 جوالي را 

سازماندهي كرده است. 

  امريكا صدور ويزا در تركيه
را ازسر مي گيرد

دولت امريكا اعالم ك��رده صدور ويزا در تركيه را كه 
ح��دود يك ماه پيش متوقف ك��رده بود، به طور محدود 
ازسر مي گيرد. وزارت خارجه امريكا اعالم كرده مقامات 
تركي��ه اطمينان داده اند كه مش��غول تحقيقات امنيتي 
درب��اره كاركن��ان ديگ��ري از س��فارت يا كنس��ولگري 
اياالت متحده نيس��تند. در پي بازداشت يكي از كاركنان 
محلي كنسولگري امريكا در استانبول به اتهام جاسوسي 
و تالش براي س��رنگون كردن دولت، سفارت امريكا در 
آنكارا در ماه اكتبر اعالم كرد كه به خاطر نگراني از امنيت 
كاركنان��ش صدور ويزا در تركيه را متوقف كرده اس��ت. 
تركيه نيز متعاقبا صدور ويزا براي شهروندان امريكا را به 

حالت تعليق درآورد. 

 كشته شدن ديپلمات پاكستاني 
در شرق افغانستان 

وزارت خارج��ه پاكس��تان تاييد كرد ك��ه يك كارمند 
كنسولگري اين كشور در شهر جالل آباد در شرق افغانستان 
كشته ش��ده است. در بيانيه وزارت خارجه پاكستان آمده 
ديپلمات پاكستاني در راه بازگشت به كنسولگري توسط 
دو فرد مسلح سوار بر موتورسيكلت هدف قرار گرفت. هيچ 
گروهي مسووليت اين حادثه را برعهده نگرفته است. اين 
رويداد يك هفته پس از ربوده ش��دن محمد نبي احمدي 
معاون والي كنر ازس��وي افراد مس��لح ناشناس در پيشاور 
رخ مي دهد. ننگرهار در ش��رق افغانستان از واليات ناامن 
افغانستان است. طالبان سال ها در اين واليت نفوذ داشتند. 

  حمله به تلويزيون محلي
در كابل

در حمله مس��لحانه به س��اختمان تلويزيون محلي 
شمش��اد در كابل حداقل ۲ نفر كشته و ۲۰ نفر زخمي 
شدند. به  گزارش رويترز، داعش مسووليت اين حمله را 
به عهده گرفته است. محمد اشرف غني رييس جمهوري 
افغانستان، اين حمله را محكوم كرده و گفته تروريست ها 
نمي توانن��د با چنين حمالت جنايتكارانه يي، رس��انه ها 
و آزادي بي��ان را كه ارزش هاي بزرگ قانون اساس��ي و 

دستاوردهاي مهم حكومت است، محدود كنند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

فرانسه به مقابله با چالش بيكاري مي  شتابد

راه دشوار پيش روي ماكرون

عربستان: لبنان عليه ما اعالن جنگ كرد

خاورميانه آبستن بحراني جديد
گروه جهان 

همزمان با ادعاي يك مقام ارش��د سعودي مبني 
ب��ر اينكه ح��زب اهلل لبنان با اقدام��ات متجاوزانه به 
عربس��تان اعالن جنگ كرده، رس��انه هاي سعودي 
خبر دادند كه س��عد حريري نخس��ت وزير مستعفي 
لبنان، سه ش��نبه از عربس��تان س��عودي رهس��پار 
پايتخ��ت امارات ش��ده و با محمد ب��ن زايد وليعهد 
ابوظبي ديدار كرده اس��ت. س��عد حريري ش��نبه از 

رياض به طور غافلگيرانه استعفا كرد. 
به  گزارش ايسنا، پس از آنكه گزارش هايي مبني 
بر بازداشت حريري در عربستان منتشر شد، شبكه 
تلويزيوني العربيه نزديك به خاندان سعودي گزارش 
داد، س��عد حريري با ملك س��لمان ب��ن عبدالعزيز 
پادشاه عربس��تان مالقات كرده است. فواد السنيوره 
عضو حزب جريان المس��تقبل و نخست وزير پيشين 
لبنان نيز گفته كه حريري به لبنان بازخواهد گشت. 
در همي��ن حال وزير مش��اور عربس��تان در امور 
ش��وراي هم��كاري خليج فارس مدعي ش��ده لبنان 
به  دليل اقدامات حزب اهلل در عمل عليه عربس��تان 
اعالن جنگ كرده است. ثامر السبهان در مصاحبه با 
العربيه گفته است: »به سعد حريري گفتيم اقدامات 
متجاوزانه ي��ي كه حزب اهلل انج��ام مي دهد به منزله 
اعالن جنگ عليه عربستان از سوي لبنان و از سوي 
اين حزب اس��ت. حزب اهلل در تم��ام تصميماتي كه 
دولت لبنان اتخاذ مي كن��د، تاثير مي گذارد... دولت 
لبن��ان بايد خطر اين گروه عليه عربس��تان را درك 
كند. حزب اهلل در هر اقدام تروريس��تي كه عربستان 
را تهديد مي كند، مش��اركت دارد. عربستان از تمام 

ابزارهاي سياسي و غيرسياسي براي مقابله استفاده 
مي كند.«

الس��بهان همچنين ح��زب اهلل را به قاچ��اق مواد 
مخدر به عربس��تان و آموزش جوانان عربستاني براي 
انجام اقدامات تروريس��تي متهم كرده و گفته اس��ت: 
»لبناني ها بايد بين صلح و ب��ودن با حزب اهلل يكي را 
انتخاب كنند. ما از دولت لبنان انتظار داشتيم كه براي 
ممانعت از اقدامات حزب اهلل كاري كند. اين به دست 
لبناني هاست كه اوضاع با عربستان چگونه پيش برود.«

هالل خشان استاد علوم سياسي دانشگاه امريكايي 
بيروت درباره تحوالت اخير لبنان گفته اس��ت: »سعد 
حريري با اس��تعفاي خود به هرگونه حمله احتمالي 

عليه حزب اهلل مشروعيت بخشيده است.«
شبكه خبري فرانس۲4 نيز با اشاره به استعفاي 
حريري و تالش عربس��تان ب��راي تقابل با ايران در 
منطقه مي نويس��د: »اوضاع در منطق��ه خاورميانه 
روز ب��ه روز بحراني تر مي ش��ود. در حال��ي كه گمان 
مي رفت با شكست داعش آرامش به منطقه بازگردد 
تح��والت اخير حاكي از تولد بحراني جديد اس��ت، 
بحراني كه لبنان نقش پياده نظام آن را ايفا مي كند. 
تم��ام اقدامات اخير ش��اهزاده بن س��لمان وليعهد 
عربستان از بازداش��ت هاي چند روز پيش گرفته تا 
صدور احكام سنگين براي مخالفان در ماه سپتامبر 
يا اصالحات مدني مانن��د دادن مجوز به زنان براي 
رانندگ��ي همگي بخش��ي از تالش هاي رياض براي 
يارگيري هاي جديد چه در داخل عربس��تان چه در 
خارج براي مقابله با ايران اس��ت. رياض مي خواهد 
با اس��تفاده از اين حربه، قابليت ايدئولوژي عربي را 

داشته باشد و دو نمونه بارز اين مدعا، جنگ يمن و 
اقدام هماهنگ عليه قطر است.«

  ديدارهاي ميشل عون با رهبران سياسي 
در همين حال منابع لبناني گفته اند كه مذاكرات 
درباره وضعيت اين كش��ور به دنبال اس��تعفاي سعد 
حري��ري ادامه دارد و ميش��ل ع��ون رييس جمهور 
لبنان منتظر است تا وي از رياض به بيروت بازگردد. 
به گفته اين منابع مذاكرات سه شنبه با هدف تاكيد بر 

حفظ ثبات و وحدت ملي برگزار شده است. 
گفته ش��ده، ميشل عون سه شنبه با فواد سنيوره 
نخست وزير اسبق لبنان، نجيب ميقاتي، نخست وزير 
سابق و چند مسوول ديگر در كاخ بعبدا ديدار كرده 
اس��ت. گفته ش��ده، اميل لحود رييس جمهور اسبق 
لبنان نيز براي نخس��تين بار از س��ال ۲۰۰7 به كاخ 

بعبدا رفته و با ميشل عون ديدار كرده است. 
همس��و با تحركات عربس��تان در منطقه، وزارت 
خارجه اسراييل نامه يي را براي تمام سفارتخانه ها و 
كنسولگري هاي خود در جهان با هدف آغاز كمپين 
ديپلماتي��ك بين المللي عليه مش��اركت حزب اهلل در 
دولت آتي لبنان ارسال كرده است. به گزارش ايسنا و 
به نقل از راي اليوم در متن اين نامه آمده است: »تمام 
ديپلمات هاي اسراييلي بايد فورا با تمام ديپلمات ها، 
س��فارتخانه ها و كنس��ولگري ها تم��اس گرفته و از 
اس��تعفاي سعد حريري نخس��ت وزير لبنان حمايت 
كنند... استعفاي حريري ثابت كرد كه ادعاي جامعه 
بين الملل درباره اينكه مش��اركت حزب اهلل در دولت 

راهي براي ثبات لبنان است، كامال اشتباه است.«

 بازارها هنوز آرام هستند 
ام��ا چه��ار روز پس از اعالم اس��تعفاي س��عد 
حريري از مقام نخس��ت وزيري لبنان، بررس��ي ها 
نش��ان مي دهد كه بازارها و شاخص هاي اقتصادي 
اين كش��ور هنوز عادي و به دور از التهاب اس��ت. 
به  گزارش ايرنا، بانك هاي لبناني به صورت عادي 
فعاليت دارند و هيچ اخباري از خروج س��رمايه ها 
از بانك ها به كشورهاي ديگر گزارش نشده است. 
همچنين در چند روز اخير تحركات قابل توجهي 
در خص��وص تبديل ليره لبنان به ارزهاي خارجي 
به چش��م نخورده است. گفته ش��ده، نرخ برابري 
ليره با ارزهاي خارجي به  ويژه دالر تغيير چنداني 
نيافت��ه و فضاي ب��ازار ارز لبنان آرام بوده اس��ت. 
نرخ براب��ري ليره با دالر همچ��ون ماه هاي پيش 
۱5۰۰لي��ره برابر يك دالر اس��ت. همچنين تردد 

مردم به بانك ها و صرافي ها ش��كل معمول دارد و 
بيشتر از حالت عادي نيست. 

گفت��ه مي ش��ود، بي��ش از ۲۰4ميلي��ارد دالر 
مجم��وع دارايي هاي موج��ود در بان��ك مركزي و 
بانك ه��اي خصوصي لبنان اس��ت. پ��س از حادثه 
ترور رفيق حريري در سال ۲۰۰5ميالدي در مدت 
دو م��اه، ذخاير بانكي لبن��ان از 9.7ميليارد دالر به 
7.5ميلي��ارد دالر يعني به مي��زان ۲.۲ميليارد دالر 
كاه��ش يافت. برخالف ب��اور عموم��ي و نگراني از 
احتمال خروج س��پرده هاي س��عودي و كشورهاي 
حاشيه خليج فارس از بانك هاي لبنان، كارشناسان 
لبنان��ي تاكي��د كردند كه عربس��تان س��پرده قابل 
توجهي در بانك هاي لبنان ندارد و چند سال پيش 
س��پرده هاي خود را از بانك هاي اين كش��ور خارج 

كرده است. 

گروه جهان  طال تسليمي 
امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه، در 6 ماه 
زمامداري خود از مجموع 5 سال فعاليت فرانسوا اوالند 
)رييس جمهوري س��ابق( در كاخ اليزه دس��تاوردهاي 
بيشتري داشته است. اما يك مشكل وجود دارد و آن 
پايين بودن استانداردها در فرانسه است؛ اگر ماكرون 
بخواه��د اقتصاد كش��ور را ارتقا دهد، مجبور اس��ت 

همچنان براي پيشبرد اصالحات تالش كند. 
رييس جمه��وري ج��وان فرانس��ه در نخس��تين 
مرحل��ه از اصالح��ات به ايجاد تغييرات��ي در قوانين 
3هزار صفحه يي اش��تغال پرداخت ك��ه به ويژه براي 
ش��ركت هاي كوچ��ك و متوس��ط اهمي��ت بس��يار 
داش��ت. اكنون ماكرون براي مرحله دوم اصالحات، 
برنامه جاه طلبانه ت��ري را درنظر دارد و مي خواهد به 
بزرگ ترين مش��كل بازار كار، يعني نرخ ۱۰درصدي 

بيكاري، رسيدگي كند. 
به گزارش بلومبرگ، ماكرون در مرحله اول، قوانين 
سخت گيرانه بازار كار فرانسه را با هدف تسهيل موانع 
موجود در مس��ير كارفرمايان اصالح كرد كه از نمونه 
آنه��ا مي توان به راه هاي مذاكره مس��تقيم كارگران و 
كارفرماي��ان اش��اره كرد. چنين اقدام��ي به ويژه براي 
ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط كه تقريب��ا نيمي از 
نيروي كار فرانسه در آنها مشغول به  كار هستند، بسيار 
ارزشمند است. قوانين جديد همچنين اخراج نيروها را 
در شركت هاي چندمليتي در فرانسه تسهيل مي كند 
كه همين امر اين ش��ركت ها را به استخدام بيشتر در 

شرايط خوب، ترغيب مي كند. 
اما اين تغييرات هنوز براي رساندن اقتصاد فرانسه 
به پتانس��يل حقيقي آن كافي نيستند و ماكرون كه 
اين مس��اله را تصديق مي كن��د، به دنبال مرحله دوم 
اصالحات به منظور كمك به بزرگ ترين مشكل بازار 
كار فرانس��ه اس��ت؛ نرخ بيكاري كه طي چند سال 
گذش��ته بر ۱۰درصد ثابت مانده است. بهبود كنوني 
ش��رايط اقتصادي در اروپا اخيرا با كاهش بيكاري در 
فرانس��ه همراه بوده، اما هنوز هم در گوش��ه و كنار 
فرانسه جوانان جوياي كار هستند. مخارج دولتي نيز 
تاثيري در حل اين مشكل ندارد. دولت فرانسه اكنون 
در راس��تاي يافتن فرصت هاي ش��غلي براي بيكاران 
دس��ت  و  دلبازانه خرج مي كند. مشكل اصلي در اين 
زمينه مسكن و مهارت هاست. شمار خانه ها با قيمت 
مناسب به ويژه در ش��هرهايي كه فرصت هاي شغلي 
زيادي وجود دارد، اندك اس��ت و نظام كمك هزينه 
فرانس��ه نيز عمدتا ش��رايط خاصي را براي كارگران 

تعيين مي كند. دولت فرانس��ه ع��الوه بر اصالح اين 
قوانين، بايد مس��كن هاي كم هزينه بيشتري بسازد و 
از برنامه هاي زيرس��اختي در مناطق محروم حمايت 
كند. در حال حاضر مقامات محلي در بيش��تر موارد 

مانع از ساخت و سازهاي جديد مي شوند. 
مهارت ها ني��ز باي��د اولويت ديگر دولت باش��د. 
نظ��ام آموزش��ي به ش��دت متمركز فرانس��ه در حل 
مش��كالتي همچون س��طوح پايين س��وادآموزي و 
كمب��ود مهارت ه��اي مرتبط ب��ا اقتص��اد ديجيتال، 
شكست خورده اس��ت. آموزش هاي فني و حرفه اي 

نيز به  دليل رويكردهاي رقابتي بس��يار و اداره شدن 
توس��ط مقاماتي كه ارزش چندان��ي براي كارآموزي 

قائل نمي شوند، عملكرد ضعيفي دارند. 
آموزش��ي  اصالح��ات  دارد  قص��د  ماك��رون 
گسترده تري را آغاز كند كه از نمونه آنها مي توان به 
كوچك كردن فضاي كالس ها در مناطق فقير و ارائه 
قدرت تصميم گيري بيشتر به دانشگاه ها اشاره كرد؛ 
در شرايط كنوني نظام آموزشي فرانسه، دانشگاه ها در 
پذيرش دانشجو در رشته هايي با شمار زياد متقاضي، 
از قرع كش��ي اس��تفاده مي كنن��د ك��ه از نظر دولت 

ماكرون نظامي »ناعادالنه« و »غيرانس��اني« اس��ت. 
اما با اجرايي ش��دن اصالحات، دانش��گاه در پذيرش 
دانش��جويان حايز صالحيت اختيار تام دارد و حتي 
مي توان��د پيش از پذيرش از متقاضيان ش��ركت در 
دوره هاي پيش نياز را خواستار شود. چنين اصالحاتي 
قطعا در آموزش و آماده سازي نيروي كار حرفه يي تر 
مفيد خواهد ب��ود به ويژه اينكه درصد ترك تحصيل 
 را به ميزان چش��مگيري كاهش مي دهد. اكنون نرخ 
ترك تحصيل در دوره هاي كارشناس��ي در فرانس��ه 
6۰درصد است كه با شيوه نامناسب پذيرش دانشجو 

ارتباط مستقيم دارد. 
مشكل اينجاست كه چنين اصالحاتي در كوتاه مدت 
نتيجه يي دربر نخواهند داش��ت. اص��الح برنامه هاي 
كارآموزي كشور احتماال بهترين و سريع ترين شيوه 
براي ارتقاي چش��م اندازهاي شغلي جوانان فرانسوي 
خواه��د ب��ود. در موفق ترين برنامه ه��اي كارآموزي 
 همانند برنامه هاي آلمان و س��وييس در اين زمينه، 
ب��ر آموزش حرفه ه��ا و ترغي��ب تجارت ها در كمك 
به برنامه هاي آموزش��ي تاكيد مي شود. نظام كنوني 
درون  دس��تورالعمل هاي  ب��ر  بيش��تر  فرانس��ه  در 
كالس هاي درس��ي تكيه دارد. در چنين برنامه هايي 
به دانش��جويان نيازمند كمك توجهي نمي ش��ود و 
جواناني كه مه��ارت ندارند نيز در كالس ها پذيرفته 
نمي ش��وند. رييس جمهوري جوان فرانسه قصد دارد 
اين نظام آموزش��ي را تسهيل و كارفرمايان بيشتري 
را در روند آم��وزش مهارت ها به جوانان درگير كند. 
اما چنين كاري قطعا ساده نخواهد بود؛ ايجاد چنين 
اصالحات��ي به معناي كمرنگ ش��دن نق��ش وزارت 
قدرتمند آموزش و پرورش فرانسه است؛ اگرچه نياز 
جامعه كنوني فرانسوي به هر حال چنين اصالحاتي 

را ايجاب مي كند. 
اين دومين مرحله اصالحات، احتماال حتي بيشتر 
از دور اول آنها برخي اتحاديه ها را خش��مگين خواهد 
كرد و شمار زيادي از ارائه كنندگان خدمات شهروندي 
با وفق دادن خودش��ان با شرايط جديد چندان ساده 
كنار نخواهند آمد. اما ماكرون مجبور است در پيشبرد 
آنها جديت به خرج دهد. مخالفان ماكرون با يكديگر 
اتفاق نظر ندارند و دچار چند دستگي هستند كه همين 
مساله مي تواند به ماكرون در پيشبرد اهدافش كمك 
كند. مساله ديگر اين است كه تعهد رييس جمهوري 
جوان به ايجاد تغييرات خدشه ناپذيرست. وي تا همين 
لحظه دستاوردهاي زيادي داشته و مهم ترين نكته اين 
اس��ت كه به خوبي مي داند كارهاي زياد ديگري براي 

انجام دادن وجود دارد. 
به گ��زارش يورونيوز، دولت ماك��رون ۱۰ نوامبر 
)جمع��ه( مذاكره با اتحاديه ها، رهب��ران تجارت ها و 
مقام��ات منطقه يي را در مورد چگونگي اصالح نظام 
كارآم��وزي و حذف بروكراس��ي اداري و مش��كالت 
تامين مالي، آغاز مي كن��د. ماكرون كه پيش تر يك 
بانكدار س��رمايه دار بوده، تخصيص ۱5 ميليارد يورو 
بيش��تر از بودجه كنوني به آموزش هاي تخصصي در 
دوره 5 س��اله رياس��ت جمهوري خ��ود را وعده داده 

است. 

گمانه زني ها درباره آشتي قريب الوقوع 
قطر و عربستان

 وزير بازرگاني امريكا:
چيزي را پنهان نكرده ام

 درخواست ترامپ براي بودجه
۴ميليارد دالري موشكي 

گروه جهان 
ويلبر راس وزير بازرگاني اياالت متحده، پس از انتش��ار اسنادي از سرمايه گذاري هاي 
ثروتمندان جهان كه بخشي از آنها به خود او مربوط مي شود، گفته جزئيات سرمايه گذاري 
در ش��ركت كشتيراني همكار با يك شركت وابس��ته به نزديكان پوتين را به طور دقيق 
اع��الم كرده بود. به  گ��زارش بلومبرگ، راس در عين حال گفته احتماال مابقي س��هام 
خود در شركت مذكور را عرضه خواهد كرد. بخشي از ميليون ها سند تازه  منتشر  شده 
درم��ورد س��رمايه گذاري ثروتمندان جهان در گريزگاه هاي ماليات��ي به ويلبر راس وزير 
بازرگاني دولت دونالد ترامپ، مربوط ش��ده است. در اين اسناد گفته مي شود او در يك 
شركت كشتيراني سرمايه گذاري كرده بود كه با شركت ديگري، تحت كنترل نزديكان 
والديمير پوتين، در ارتباط كاري قرار دارد. شركت سهامي خصوصي راس زماني صاحب 
بخش اصلي سهام ش��ركت »نويگيتر هولدينگز« بود؛ كشتيراني كه گاز شركت روسي 
»سيبور« را حمل مي كند. بخشي از شركت سيبور متعلق به گنادي تيمچنكو، دوست 
رييس جمهوري روس��يه، است. نيويورك تايمز نوشته، داماد پوتين نيز از ديگر صاحبان 
اين ش��ركت صادركننده گاز است. تيمچنكو در ارتباط با اتهام هاي وارد شده به روسيه 
در م��ورد دخالت در اوضاع داخلي اوكراي��ن، تحت تحريم اياالت متحده قرار دارد. بنا بر 
»اسناد پارادايز«، راس پس از آنكه رهبري وزارت بازرگاني را در دست گرفت، همچنان 
به روابط خود با ش��ركت كش��تيراني همكار با ش��ركت مرتبط با نزديكان پوتين، ادامه 
داده اس��ت. بنا بر مدارك رسمي دولت، پس از آنكه راس به عنوان وزير بازرگاني امريكا 
انتخاب شد، بخش هايي از سهام خود در »نويگيتر هولدينگز« را فروخته بود، اما بين دو 
تا ۱۰ميليون دالر از آن را هنوز دراختيار دارد. نيويورك تايمز نوش��ته، اين سهام توسط 
مجموعه يي پيچيده از ش��ركت ها در جزاير كيمن نگهداري مي ش��ود. كيمن بخشي از 
مس��تعمره فرادريايي بريتانياس��ت و در كاراييب قرار دارد. هنوز مدرك و سندي وجود 
ندار كه دال بر غيرقانوني بودن فعاليت ها و اقدامات افراد و شركت هاي نام برده در اسناد 
پارادايز باشد. با اين همه موضوع ارتباط وزير بازرگاني دولت ترامپ با شركتي كه رابطه 
كاري آن به روس��يه مي رسد، در زماني  كه اتهام  دخالت هاي روسيه در انتخابات امريكا 
تحت بررسي نهادي قانوني است، توجهاتي را به خود جلب كرده است. اين موضوع ممكن 

است به پرسش هايي در زمينه تعارض منافع نيز دامن بزند. 

گروه جهان 
با گمانه زني ها درباره گش��ايش قريب الوقوع بحران ميان رياض و دوحه با نظارت 
واش��نگتن، بحران ش��وراي همكاري خليج فارس با قطر وارد مرحله جديدي ش��ده 
اس��ت. به گزارش الوطن العربي، مناب��ع امريكايي اعالم كردند كه تالش براي يافتن 
راهكار سريعي براي بحران قطر با شوراي همكاري خليج فارس به يك مساله ضروري 
تبديل ش��ده است به ويژه اينكه كشورهاي عربي منطقه با چالش هايي از جمله خطر 
تروريس��م مواجه هستند. به گفته اين منابع، دليل نزديكي آشتي عربستان و قطر با 
نظارت امريكا، اقدامات ديپلماتيك جدي  مقامات كاخ س��فيد در س��فرهاي دوره يي 
به رياض و دوحه اس��ت. ۲۲ اكتبر ركس تيلرس��ون وزير خارجه امريكا، ظرف چند 
س��اعت به رياض و دوحه س��فر و به مس��ووالن دو طرف تاكيد كرد كه اين بحران 
بايد هرچه س��ريع تر حل ش��ود. تيلرس��ون از رهبران عربس��تان و قطر خواست در 
مذاك��رات براي يافتن راه��كاري براي اختالفات و بازيابي وحدت ش��وراي همكاري 
خليج فارس مشاركت كنند. سه روز بعد استيون منوچين وزير خزانه داري امريكا، به 
رياض س��فر و مركز مبارزه با حمايت مالي تروريس��م را رسما افتتاح كرد؛ اين مركز 
همه كش��ورهاي عضو ش��وراي همكاري خليج فارس ازجمله قطر را شامل مي شود. 
مبارزه با حمايت مالي از تروريسم از مسائل محوري در نزاع كنوني ميان كشورهاي 
ش��وراي همكاري خليج فارس اس��ت. عربس��تان از اين مركز جديد براي حمايت از 
خواس��ته هاي اصلي خود در مواجهه با اقدامات قطر استفاده مي كند؛ اقداماتي كه به 
گفته كش��ورهاي محاصره كننده، امنيت عربستان و امارات را در خطر قرار مي دهد. 
به گفته اين كش��ورها، اقدامات قطر همچون حمايت از اخوان المس��لمين و ش��بكه 
الجزيره براي ترويج تندروي اس��ت. نزاع بين عربس��تان و شركاي اين كشور با قطر 
چند روز بعد از نشست سران شوراي همكاري خليج فارس در ماه مه و پس از امضاي 
يادداش��ت تفاهمي براي ايجاد مركز مقابله با حمايت مالي از تروريس��م با مشاركت 
امريكا آغاز ش��د. طبق اطالعات منتشر ش��ده، عربستان آماده است تا از اين مركز و 
توافق ميان امريكا و قطر براي آش��تي اس��تفاده كند به شرط اينكه واشنگتن نقش 
اصالح گ��ر و ضامن حس��ن نيت قطر را ايفا نمايد. اگرچه آش��تي كامل احتماال هنوز 

امكان پذير نيست، اما احتمال بهبود چشمگير اوضاع وجود دارد. 

گروه جهان 
رييس جمهوري امريكا همزمان با ورود به كره جنوبي در ادامه س��فر آسيايي خود در 
نامه يي به كنگره درخواست 4ميليارد دالر بودجه براي برنامه هاي موشكي را مطرح كرده 
است. به گزارش آسوشيتدپرس، دونالد ترامپ در حالي وارد كره جنوبي شده كه بحث بر 
سر جاه طلبي هاي هسته يي كره شمالي محور گفت وگوي وي با مقامات ارشد سئول است. 
ترامپ در ژاپن گفته توكيو با استفاده از تجهيزات امريكايي قابليت نابودي موشك هاي 
پيونگ يانگ را داراس��ت. تج��ارت موضوع بعدي بحث رييس جمهوري امريكاس��ت كه 
خواستار شرايط جديد در توافق تجاري آزاد ميان امريكا و كره جنوبي است. وي در اين 
س��فر با مون جائه اين رييس جمهوري كره جنوب��ي، نظاميان امريكايي و مقامات داخلي 
كره جنوبي ديدار مي كند. ترامپ پيش از عزيمت به كره جنوبي در پيامي توييتري نوشت؛ 
قراردادهاي نظامي و انرژي عظيمي از سوي ژاپن درحال نهايي شدن بود. سفر ترامپ به 
كره جنوبي بيشتر جنبه سمبوليك دارد و به نظر مي رسد هدف از سفر وي به مرزهاي 
كره ش��مالي نمايش قدرتي در راس��تاي حمايت از كره جنوبي و ژاپن به عنوان متحدان 
اصلي امريكاست. خبرگزاري يونهاپ گزارش داده، صدها نفر از معترضان در مركز سئول 
سه ش��نبه در اعتراض به سفر رييس جمهوري امريكا به اين كشور تجمع كردند. در اين 
گ��زارش آمده، صدها نفر از اعضاي گروه هاي فعال ليبرال با ش��عار »اقدام جمعي عليه 
ترامپ« در ميدان مركزي گوآنگ هوامون تجمع كردند تا س��فر ترامپ به كره جنوبي را 
محكوم كنند. معترضان ترامپ را متهم كردند كه با لفاظي هاي تحريك آميزش به تشديد 
تنش ها در ش��به جزيره كره دامن مي زند و كره جنوبي را مجبور مي كند كه تسليحات 
بخرد و تالش دارد تا معاهده تجارت آزاد ميان دو كشور را مجددا به مذاكره بگذارد. گفته 
شده، تدابير امنيتي نيروهاي پليس به شدت افزايش يافته و نيروهاي مازاد در اين منطقه 
مركزي پايتخت كره جنوبي خصوصا در نزديكي س��كونتگاه رياست جمهوري موسوم به 
كاخ آبي مستقر شده اند. از سوي ديگر طرفداران سفر ترامپ هم به خيابان هاي پايتخت 
كره جنوبي آمدند و ائتالف ميان دو كشورش را ستايش كرده و از رييس جمهوري امريكا 
مي خواهند تا از منطقه غير نظامي شده ميان دو كره ديدن كند. اين در حالي است كه 
پيش تركاخ س��فيد در اواخر اكتبر اعالم كرده بود، بازديد از اين منطقه در برنامه س��فر 

ترامپ نيست. 
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پرونده8
 افزايش ۲۵ درصدي

قيمت نهاده ها
 ريي��س هيات مديره اتحادي��ه مرغ تخم گذار از رش��د

۲۵ درصدي قيمت ذرت و س��ويا طي دو ماه اخير در بازار 
خب��ر داد. ناصر نبي پ��ور رييس هيات مدي��ره اتحاديه مرغ 
تخم گذار اس��تان تهران در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران 
جوان، از رش��د ۲۵ درصدي قيمت ذرت و سويا طي دو ماه 
اخير در بازار خبر داد و گفت: اكنون قيمت هر كيلو سويا از 
13۵0 ب��ه 17۲0 تا 1730 و ذرت از 600 به 9۲0 تا 930 
تومان رس��يده اس��ت. به گفته وي قيمت هر كيلو كنجاله 
 سويا به نسبت هفته گذشته 30 تا 40 تومان و ذرت ۲0 تا

30 تومان افزايش داش��ته اس��ت. نبي پور با اشاره به داليل 
تن��ش قيمت نهاده ها در بازار اف��زود: با وجود آنكه در چند 
س��ال اخير قيمت ذرت و سويا در بازارهاي جهاني كاهش 
يافته اس��ت، اما شايعاتي مبني بر تبديل نرخ ارز مبادله يي 
ب��ه آزاد براي واردات نهاده ه��ا و كاهش عرضه دليل اصلي 
نوس��انات قيمت در بازار به شمار مي رود. اين مقام مسوول 
با اش��اره به اينكه متوس��ط قيمت هر كيلو تخم مرغ درب 
مرغداري ۵۲00 تومان است، بيان كرد: با توجه به افزايش 
قيمت نهاده ها بطور متوس��ط 480 تومان هزينه تمام شده 
توليد باال رفته كه با احتس��اب سود مرغدار قيمت منطقي 
ه��ر كيلو تخم مرغ ۵ ه��زار و 300 تا ۵ هزار و 400 تومان 
است. نبي پور نرخ هر شانه تخم مرغ درب مرغداري را 10 
ه��زار و ۵00، معادل دانه يي 3۵0 تومان اعالم كرد. وي در 
بخش ديگر سخنان خود با اشاره به اينكه در توليد تخم مرغ 
مش��كلي وجود ندارد، گفت: روزانه بطور متوسط ۲۵00 تا 
۲600 تن تخم مرغ در كشور توليد مي شود و تنها مرغداران 
از افزاي��ش قيم��ت تمام ش��ده توليد گاليه مند هس��تند.  
ريي��س هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گ��ذار با بيان اينكه 
اكثر كش��ورهاي دنيا با خطر آنفوالنزا ح��اد پرندگان روبرو 
هس��تند، بيان كرد: به مرغداران توصيه مي شود كه به طور 
مرت��ب واحدهاي خود را ضد عفوني كنن��د.  وي از تلفات 
مرغ در برخي اس��تان ها خبر داد و گفت: تاكنون س��ازمان 
دامپزشكي دليل اين تلفات را اعالم نكرده است، به همين 
خاطر نمي توان اظهارنظر قطعي را جع به ش��يوع آنفوالنزا 
حاد پرندگان داشت. نبي پور با بيان اينكه صادرات تخم مرغ 
متوقف شده است، تصريح كرد: با توجه به قيمت هاي كنوني 

تخم مرغ، امكان رقابت در بازارهاي هدف وجود ندارد.

۲۶۰۰ ميليارد تومان از 
مطالبات گندم كاران باقي است

با وجود آنكه رييس س��ازمان برنامه و بودجه وعده داده 
بود كه تا پايان آبان ماه همه مطالبات گندمكاران پرداخت 
مي ش��ود بايد پرس��يد دولت توان پرداخت۲600 ميليارد 
توم��ان را طي 1۵ روز دارد؟  ف��ارس با بيان اين مطلب در 
گزارشي افزود: داس��تان تاخير دولت در پرداخت مطالبات 
گندم��كاران بابت خريد تضميني گندم امس��ال نيز تكرار 
ش��د.  با وجود آنكه به نيمه فصل پاييز رس��يده ايم، اخبار 
 موثق رسيده به خبرنگار فارس حاكي از آن است كه هنوز
۲ هزار و 600 ميليارد تومان از مطالبات گندمكاران همچنان 
باقي است.  گندمكاران هم اكنون با فشارهاي متعددي براي 
تسويه مطالبات بانك كش��اورزي، خريد نهاده براي كشت 
پاييزه و گذران معيشت خود مواجهند.  دولت سال گذشته 
نيز مطالبات گندمكاران را با تاخير پرداخت كرد و در پايان 
ناچار ش��د با استفاده از انتش��ار اوراق مرابحه و اوراق سلف 
موازي مطالبات را بپردازد.  نوبخت رييس س��ازمان برنامه 
و بودج��ه 4۵ روز گذش��ته اعالم كرد كه تم��ام مطالبات 
گندمكاران ظرف دو ماه آينده تس��ويه مي ش��ود. حال بايد 
پرسيد آيا دولت توان پرداخت ۲ هزار و 600 ميليارد تومان 
را ظرف 1۵ روز آينده دارد؟ نكته مهم ديگر آن اس��ت كه 
كشاورزان تا چه زماني بايد منتظر اعالم ديرهنگام نرخ خريد 
تضميني گندم باش��ند؟ بي توجهي دولت نسبت به اجراي 
قانون انتزاع، اعالم نشدن نرخ تضميني كاالهاي اساسي از 
جمله گندم، اعالم نش��دن قيمت شكر، روند كند سازمان 
حمايت در اعالم و تغيير نرخ لبنيات، افزايش بي  رويه قيمت 
گوشت قرمز در يك س��ال اخير همه و همه اين نگراني را 
القا مي كند كه گويي يك بي تفاوتي در بدنه دولت نسبت به 
معيشت مردم وجود دارد.  به نظر مي رسد نمايندگان مردم 
در خانه ملت بايد بيشتر اينگونه مسائل را پيگيري كنند و 

تنها به مكاتبه يا اخطار گذرا بسنده نكنند.

 بيمه مطالبات كلزاكاران
را تسويه مي كند

مج��ري طرح دانه هاي روغني وزارت جهاد با بيان اينكه 
صندوق بيم��ه اعالم كرده ب��ه زودي مطالب��ات كلزاكاران 
را تس��ويه كند، گفت: دولت بايد روغن را از س��بد كاالهاي 
اساسي خارج كند.  عليرضا مهاجر در گفت وگو با مهر درباره 
عدم پرداخت خسارت بيمه كلزاكاران اظهارداشت: صندوق 
بيم��ه بدهي زيادي به كش��اورزان دارد، دول��ت بايد به اين 
صن��دوق پول بدهد تا آنان نيز بتوانند بدهي كش��اورزان را 
تس��ويه كنند؛ براساس پيگيري هاي انجام شده و در آخرين 
جلسه يي كه ما با مسووالن اين صندوق داشتيم اعالم كردند 
ب��ه زودي مطالبات كلزاكاران را تس��ويه خواهند كرد.  وي 
درب��اره اينكه عدم پرداخت به موقع خس��ارت در اش��تياق 
كشاورزان در بيمه كردن مزارع خود، تاثير دارد، افزود: دولت 
به دليل مشكالت مالي كه داشت نتوانست به موقع بيمه را 
س��اپورت كند و بيمه هم نتوانست مطالبات كشاورزان را به 
هنگام واريز نمايد ولي با تدابيري كه وزارت جهاد كشاورزي 
به ويژه شخص وزير انديشيده و با همكاري دولت مطالبات به 
زودي تسويه مي شود.  مجري طرح دانه هاي روغني وزارت 
جهاد كش��اورزي در بخش ديگري از س��خنان خود با بيان 
اينكه يكي از مشكالتي كه ما داريم، اين است كه روغن جز 
كاالهاي اساسي محسوب مي شود، گفت: وقتي اين كاال جزو 
كاالهاي اساسي است از ارز دولتي براي واردات آن استفاده 
مي ش��ود، بنابراين قيمت تمام شده واردات ارزان تر از توليد 
داخلي مي شود و به همين دليل نيز اشتياق به واردات بيشتر 
است تا خريد محصول داخلي.  مهاجر ادامه داد: تا زماني كه 
دولت اين مشكل را حل و روغن را از سبد كاالهاي اساسي 
خ��ارج نكند، اين مش��كل همچنان وجود خواهد داش��ت؛ 
تاكنون ب��راي هيچ كس از نخوردن روغ��ن اتفاقي نيفتاده 
اما بس��ياري از مردم ما بر اثر خوردن روغن هاي بي كيفيت 
آس��يب ديده اند.  وي در بخش ديگري از س��خنان خود با 
اشاره به مباحث مطرح شده درباره خودكفايي گندم، اضافه 
كرد: ساختار كش��ور ما از زمان قاجار تاكنون تجاري است، 
هميش��ه حرف واردكنندگان و تجار به مسووالن نزديك تر 
اس��ت تا توليدكنندگان و كش��اورزان؛ آنها به دليل ثروت و 
دسترس��ي كه دارند حرف هايشان را راحت مطرح مي كنند. 
مهاجر با بيان اينكه عده يي با مطرح كردن مباحث نادرستي 
مانند كيفيت پايين گندم داخلي و گران بودن آن مي خواهند 
ش��رايط را ب��راي واردات فراهم كنند ام��ا اين بار نمي توانند 
چنين اقدامي انجام دهند، تصريح كرد: يارانه يي كه دولت به 

گندم مي پردازد يارانه به مصرف كننده نان است. 

كشاورزي

چرايي اهميت مهارت آموزي در نظام آموزشي
مهارت آموزي به دانش آموزان در نظام هاي آموزشي 
نوين بيش از نمره و معدل اهميت دارد. دانش آموزان با 
مهارت يابي مي توانند به درك عميق تري از آموخته هاي 
خود دس��ت يابند و براي س��اختن آينده يي بهتر آماده 
ش��وند.  مهارت آم��وزي مقوله ي��ي اس��ت ك��ه همواره 
مورد توجه نظام هاي آموزشي پيشرفته قرار دارد؛ چرا كه 
تنها آموزش س��طحي منابع درس��ي ب��ه دانش آموزان 
نمي تواند آنان را براي زندگي آينده مهيا س��ازد. از اين 
رو، براي پرورش نسلي كارآمد كه بتواند آينده روشني را 
براي كشور رقم زند، بايد به فكر راه هاي افرايش مهارت 

افراد در نظام آموزشي بود. 
تغيي��ر نگاه نم��ره محور حاكم بر نظام آموزش��ي به 
نگاهي مبتني بر افزايش درك و مه��ارت دانش آموزان، 

شايد يكي از مهم ترين گام ها در اين مسير باشد. 
روزآمدي و تحول در روش هاي آموزش��ي و محتواي 
كتاب هاي درسي از شروط مهم ديگر براي توانمندسازي 
هرچه بيش��تر دانش آموزان است كه در چند سال اخير 

بارها از سوي كارشناسان آموزشي مطرح شده است. 
به اعتقاد فع��االن حوزه آموزش و پ��رورش، روش و 
محت��واي كنوني آم��وزش در مقاطع مختلف تحصيلي، 
ضمن فاصله داش��تن از استانداردهاي آموزشي و علمي 

روز، به مهارت افزايي در دانش آموزان نيز توجهي ندارد. 
گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، براي 
بررس��ي ميزان اهميت مهارت آموزي در نظام آموزشي، 
به گفت وگو با فريده اوالدقباد نماينده مجلس ش��وراي 
اس��المي و عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، 
محمد روزبهاني جامعه ش��ناس و كارش��ناس مس��ائل 

آموزش��ي و محمد نيك نژاد عضو انجمن صنفي معلمان 
و فعال حوزه آموزش و پرورش پرداخت. كارشناسان در 
اين گفت وگو بر لزوم توجه نظام آموزشي به مهارت آموزي 
دانش آم��وزان تاكيد كردند. آن��ان بازنگري در روش هاي 
آموزش��ي و محتواي آموزش��ي كتاب هاي درس��ي را از 

گام هاي مهم در اين مسير مي دانند. 

 سهم آموزش و پرورش در مهارت افزايي 
سهم آموزش و پرورش در بودجه عمومي كشور خيلي 
اندك و در حدود 10 درصد اس��ت. اين در حالي است كه 
در بيشتر كشورهاي دنيا سهم آموزش و پرورش از بودجه 
عمومي كشور بين 1۵ تا ۲۵ است. از اين رو مي توان گفت 
آموزش و پرورش ما با يكسري چالش هاي اساسي روبه رو 
است اما اين چالش ها نبايد مانعي در مسير كارآمدي اين 
نهاد باشد.  درحال حاضر آموزش و پرورش نقش اندكي را 
در آموزش مهارت هاي اساسي زندگي به افراد ايفا مي كند. 
اين در حالي اس��ت كه شرايط زندگي امروز دانش آموزان 
ايجاب مي كند بسياري از مهارت ها به آنان آموخته شود. 
براي اين منظور بايد محتواي كتب درس��ي دانش آموزان 

متناسب با نياز روز جامعه تنظيم شود. 
در محتواي كتب درس��ي بايد آم��وزش مهارت هاي 
اساس��ي زندگي وجود داشته باش��د. دانش آموز نيازمند 
اس��ت محيط پيرام��ون خود را به خوبي بشناس��د و در 
موقعيت ه��اي مختلف با مهارت هايي ك��ه آموزش ديده 
واكنش هاي درس��ت و منطقي از خود نشان دهد. يكي 
از اين مهارت ها، داش��تن اعتم��اد به نفس و عزت نفس 
اس��ت؛ اعتماد به نفس��ي كه مي توان��د در روند زندگي 

و پيش��رفت تحصيل��ي دانش آم��وزان اثرگ��ذار باش��د. 
دانش آم��وزان همچني��ن بايد مهارت »نه گفت��ن« را از 
همان س��ال هاي اوليه دبس��تان و حتي پيش دبستاني 
آموزش ببينند. در اين مس��ير پيون��د اوليا و مربيان نيز 
از اهميت ويژه يي برخوردار اس��ت.  آم��وزش و پرورش 
همچنين بايد بسترهاي الزم را براي آموزش مهارت هاي 
حرفه ي��ي به دانش آم��وزان نيز فراهم كن��د. اكنون ما با 
انباش��ت فارغ التحصيالن در رشته تجربي به عنوان يك 
چالش روبه رو هستيم و اين چالش ناشي از نبود سيستم 
هدايتگر و مشاور در نظام آموزش و پرورش است.  اگر ما 
نيروهاي مشاور متفكر در مقاطع مختلف تحصيلي داشته 
باش��يم تا بتوانند مهارت هاي دانش آموزان را به درستي 
شناس��ايي كنند و آنان را در مسير درست تحصيلي قرار 
دهند، ش��اهد اتفاقاتي چون انباش��ت فارغ التحصيل در 

رشته تجربي نخواهيم بود. 
ما بايد جذب دانش آموزان به رش��ته هاي مهارتي را 
افزايش دهيم و در اين مسير از مشاوراني استفاده كنيم 
كه بتوانند دانش آموزان را به سمت و سوي مهارت هاي 
حرفه ي��ي هدايت كنن��د. ام��روزه، دانش آموزاني كه به 
سمت رشته هاي مهارتي مي روند، پس از فارغ التحصيلي 
كمتر دچار پديده بيكاري خواهند شد. توجه به موضوع 
مهارت در نظام آموزش و پرورش مي تواند برطرف كننده 

نيازهاي آتي كشور نيز باشد. 
آم��وزش و پرورش بايد همواره ب��راي دانش آموزان و 
خانواده هاي آنان جلسات مشاوره تحصيلي برگزار كند و 
آنان را در خصوص اهميت مهارت آموزي آگاه كند. با اين 
آگاه س��ازي و جدي گرفتن موضوع مشاوره در مدارس، 

خانواده ها، فرزندان ش��ان را از رفتن به سمت رشته هاي 
فن��ي و مهارتي من��ع نمي كنند و رفته رفته آن��ان را به 

مهارت آموزي تشويق خواهند كرد. 

 محتوا و روش هاي آموزشي در مدارس 
روش و محتواي آموزشي در مدارس ما هم اكنون 
به شدت نيازمند تغيير است. بي ترديد سرعت تحوالت 
علم��ي در دني��اي ام��روز، تغيير متناس��ب ابزارهاي 

آموزشي را مي طلبد. 
كتب درس��ي باي��د مهارت محور ش��وند و اطالعات 
عميق ت��ري را در اختي��ار دانش آم��وزان ق��رار دهن��د. 
باي��د رون��د تالي��ف كتاب ها تغيي��ر كن��د و مولفان در 
تالي��ف كتب درس��ي ب��ه جاي ن��گاه به گذش��ته، نگاه 
 به آينده داش��ته باش��ند تا كتاب هاي درس��ي به جاي  

اطالع��ات محور ب��ودن، مه��ارت پژوه��ش و يادگيري 
را ب��ه دانش آم��وزان بياموزن��د. باي��د به جاي انباش��ت 
اطالعات قديمي و به روز نش��ده در كتاب هاي درسي، به 
دانش آموزان مهارت هاي علمي و شيوه هاي انديشيدن را 
آموخت.  محتوا و روش هاي آموزشي در مقاطع مختلف 
تحصيلي در مدارس براي چندين دهه قبل اس��ت و به 
درد زندگ��ي امروز و ف��رداي دانش آم��وزان نمي خورد. 
سيس��تم آموزش و پرورش ما براي گذش��تگان است اما 
دانش آموزان را بايد طوري پرورش دهيم كه براي زندگي 

در جامعه آينده آماده شوند. 
پي��روي از روش هاي گذش��ته در زمين��ه آموزش و 
پ��رورش، نتيجه يي جز ركود علمي نخواهد داش��ت و با 
ادام��ه اين راه به لحاظ علمي، وضعيت��ي بهتر از اكنون 
نخواهيم داش��ت.  براي پيشرفت علمي و پرورش نسلي 
كارآم��د، چاره يي جز تغيير در زاويه ديدمان نس��بت به 
محت��وا و روش هاي آموزش��ي مدارس نداري��م. اگر اين 
موارد را به روز كنيم، مي توانيم به آينده اميدوار باش��يم. 

در غير اين صورت از پيشرفت علمي باز خواهيم ماند زيرا 
جهان به لحاظ پيشرفت علم و دانش ساكن نمي ماند تا 

ما خودمان را با آن برسانيم. 

 سيستم آموزشي و ضرورت افزايش مهارت 
سيس��تم آموزش��ي نبايد روي حفظ ك��ردن و نمره 
و مع��دل متمركز ش��ود، بلك��ه بايد ب��ر مهارت افزايي و 
پرورش اس��تعداد دانش آموزان مستعد تمركز كند. بايد 
درونمايه هاي آموزشي تغيير كند و اين درونمايه ها طوري 
تنظيم شود كه بر اساس آن يادگيري و فهم دانش آموزان 

از مطالب درسي در اولويت قرار گيرد. 
سيستم آموزشي بايد به سمتي حركت كند كه درك 
علمي دانش آم��وزان را باال برد و از آموختن طوطي وار و 
حفظ كردن مسائل توسط دانش آموز عبور كند. براي اين 
منظور محتواي كتاب هاي درس��ي و شيوه هاي آموزشي 
معلم��ان در م��دارس بايد معطوف به ب��اال بردن قدرت 

تحليل، ارزشيابي و درك و فهم دانش آموزان شود. 
متاسفانه در سيستم آموزش��ي ايران به سطوح باالي 
يادگيري توجه نمي ش��ود. براي دس��تيابي به اين هدف 
نيازمند به روز كردن معلمان، روش هاي آموزشي و محتواي 

كتاب هاي درسي در سطوح مختلف تحصيلي هستيم. 
نس��ل امروز بي شك آينده س��از فرداي كشور است. 
دانش س��يال امروز، توسعه فراگير تكنولوژي و تغييرات 
س��ريع در عرصه عل��م و فناوري در جه��ان اما نيازمند 
ساختن نسلي كارآمد و با مهارت براي آينده است. براي 
دس��تيابي به اين مهم بايد از روش هاي آموزشي قديمي 
كه به ج��اي آموختن مهارت، تقويت اس��تعدادها و باال 
بردن درك آموزش��ي دانش آموزان بر آموزش س��طحي، 
نمره و معدل معطوف اس��ت فاصله گرفت و در انديش��ه 
به روز رس��اني آموزگاران، روش هاي آموزشي و محتواي 

منابع درسي بود.

مولف:  پيتر فلمينگ  مترجم:  علي اميري 
ايان   شيكاگو، س��ال 1960. اياالت متحده درگير جنگ 
س��ردي طوالني، پرخ��رج و خطرناك با اتح��اد جماهير 
شوروي است. در س��اختمان اقتصاد دانشگاه شيكاگو، دو 
اس��تاد دانشگاه مشغول گفت وگويي جدي و خصوصي اند. 
تئ��ودور »تدي« ش��ولتز قدبلند و اس��تخواني اس��ت. او 
بزرگ ش��ده مزرعه يي در داكوتاي جنوب��ي بود، جايي كه 
پدرش مانع ادامه تحصيلش شده بود، اما بااين حال موفق 
شد به ارتفاعات سكرآور زندگي دانشگاهي صعود كند: ابتدا 
به عنوان رييس دپارتمان اقتصاد در سال 1944 و سپس 
رييس انجمن اقتصادي امريكا در سال 1960. شولتز روابط 
نزديكي با بنياد فورد دارد كه جبهه يي مهم براي برنامه هاي 

سي. اي. اي در طول جنگ سرد است. 
آن طرف اين مش��اجره مردي جوان تر، يعني ميلتون 
فريدمن، اس��ت كه در سال 1946 به چيزي پيوست كه 
بعدها به »مكتب شيكاگو« معروف شد. فريدمن قامتي 
كوتاه داشت و فقط 1۵۲ سانتي متر بود، اما درعين حال، 
به عن��وان حريفي كالمي، آوازه بلندي ب��ه هم زده بود. 
فريدمن نيز به  وقتش از سي . اي. اي، با آموزش هنر »شوك 
درماني« نئوليبرال به اقتصاددان هاي ش��يليايي، دلبري 
خاص خودش را خواهد كرد. كاربلدي او پس از سرنگوني 
و مرگ رييس جمهور ماركسيست شيلي، سالوادور آلنده، 
در س��ال 1973، ك��ه با حمايت امريكا ص��ورت گرفت، 
كارس��از بود. ريچارد نيكس��ون گفت مي خواسته صداي 
فرياد اقتصاد شيلي را بش��نود.  زماني كه اين دو مرد در 
آن دفتر تاريك با ديوارپوش هايي از چوب بلوط روبروي 
ه��م قرار گرفته بودند، مش��كل بزرگي روي دوشش��ان 
افتاده بود. مقامات دولتي اياالت متحده اقتصاددان هاي 
دانش��گاهي را به چش��م تازه يي مي ديدند، ديگر نه يك 
مشت اس��تاد پرحرف )كه كت هاي فاستوني پوشيده و 
پيپ مي كشيدند( بلكه در مقام توليدكنندگان تسليحات 
فكري، با همان اهميت موشك هاي بالستيك قاره پيمايي 
كه در پايگاه هوايي وندنبرگ در ايالت كاليفرنيا در حال 
آماده سازي بودند. اعضاي مكتب شيكاگو مطمئن بودند 

كه در اين نبرد مي توانند كمك شايان اهميتي بكنند. 
اما دقيقا چگونه؟

ش��ولتز در صندلي چرمي اش ب��ا بي قراري جابه جا 
مي ش��ود. با قاطعيت مي گويد كه چاره اش بايد رش��د 
اقتصادي باش��د. فريدمن با موافقت سر تكان مي دهد 
اما، در حين اس��تدالل شولتز، در سكوت اخم مي كند. 
همين تازگي در مسكو، نيكيتا خروشچف اعالم كرده 
اس��ت كه »رش��د توليدات صنعتي و كشاورزي همان 
دژكوبي اس��ت كه با آن نظام س��رمايه داري را در هم 
خواهي��م كوف��ت«. زماني كه اين تحريك گس��تاخانه 
براي كميته مشترك اقتصادي كنگره در سال 19۵9 

خوانده شد، جنجال آفريد. 
فريدمن مثل سنگ س��اكت است، موقعيت نادري 
كه ش��ولتز از آن بهره مي گيرد تا موضعش را پيش تر 
ببرد. نقش��ه او جنبه بس��يار عمل گرايانه يي نيز دارد. 
نه تنه��ا موضوع رش��د پس از س��خنراني خروش��چف 
»موضوعي داغ« است، بلكه شماري از تكنوكرات هاي 
دولت اياالت متحده نيز به خصوص انجمن مش��اورين 
اقتص��ادي، به گونه ي��ي فزاينده با ديدگاه هاي ش��ولتز 
همدل��ي دارن��د. دفتر بيضي ب��ه آنها دس��تور داده تا 
استراتژي رشدي تهيه كنند تا اتحاد جماهير شوروي 

را به محاق برده و موجب مرگ آن شود. 
بااينكه شولتز باوري بي شائبه به فرضيات نئوكالسيك 
درباره رشد و توسعه دارد، اما از مطالعات قبلي اش درباره 
باروري كشاورزي آموخته بود كه هزينه عمومي بيشتر در 
حوزه آموزش براي برنامه رشد كشور مطلقا حياتي است. 
اي��ن امر نه تنها موجب برتري علم��ي اياالت متحده در 
رقابت فضايي شده، بلكه همچنين منابع مهارتي وسيع تر 
كش��ور را غني كرده، باعث افزاي��ش بازدهي و درنتيجه 
شكست ش��وروي در »بازي رشدي« مي شد كه خودش 

راه انداخته بود. 
فريدمن ناگهان ح��رف او را قطع مي كند. با صدايي 
يكنواخت مي گويد بله، مس��اله رش��د اقتصادي حياتي 
اس��ت، اما هزينه ه��اي عمومي راهي ب��ه پيش نمي برد. 
تصور اينكه فريدم��ن يك  بار ديگر دارد درباره بدي هاي 
»دولت بزرگ« و برنامه ريزي مركزي به رييس خسته اش 
تشر مي زند آسان است. به جاي آن بايد با دشمن، يعني 
ش��وروي، صرفا با ش��رايط اي��االت متحده رويارو ش��د، 

جايي ك��ه آزادي و تج��ارت س��رمايه داري به خط مقدم 
مي آيند. دولت خود مش��كل اس��ت، نه راه حل. قهرمان 
ايدئال فريدمن كارآفرين خودساخته است. او اغلب براي 
كوبيدن آن دسته از منتقدانش كه دوستدار دولت بودند 
لطيفه يي را از ويل راجرز، طنزپرداز ُجنگ هاي تلويزيوني، 
نقل مي كرد: فقط خدا رو شكر كنيد كه همون دولتي كه 

واقعا باالش پول مي ديد گيرتون نمي آد!
فريدم��ن اينجا ب��ه نظرات اف. اي. هايك اتريش��ي و 
طرفدار متعصب بازار آزاد طني��ن دوباره مي دهد كه در 
سال 19۵0 به دانشگاه شيكاگو پيوست. هايك، زماني كه 
در دهه 1940 در لندن در تبعيد به س��ر مي برد، رساله 
ضدكمونيس��تي متعصبانه اش، راه بردگي، را نوشته بود؛ 
نس��خه يي فشرده از آن در ريدرز دايجست منتشر شد و 
نويسنده اش را مشهور ساخت. باور تقريبا افراطي هايك 
به فردگرايي س��رمايه دارانه و هر چيز ضد اتحاد جماهير 
شوروي بي شك شرايط مباحثه يي كه شولتز و فريدمن 

در آن زمان داشتند را تحت كنترل داشت. 
ح��ال، دو دانش��گاهي مكثي مي كنند ت��ا نظمي به 
افكارشان ببخشند. سپس مفهوم سرمايه انساني مطرح 
ش��د. احتماال توس��ط ش��ولتز، زيرا ممكن بود به يافتن 
زمينه هاي مش��ترك با ش��ريك ريزجثه اش كمك كند. 
متاس��فانه، معلوم ش��د كه اين مفهوم به  معناي نابودي 
دانشگاهي مس��ن تر در اين مباحثه است. در اصل، ايده 
س��رمايه انس��اني جديد نبود. مدت ها پيش  از اين، آدام 
اسميت اشاره كرده بود كه چگونه مهارت ها و توانايي هاي 
كسب ش��ده توس��ط كارگران )مثال تعليم و آموزش و...( 
مي توان��د به ارزش اقتصادي يك بن��گاه تجاري بيفزايد. 
ام��ا ش��ولتز به تازگي مج��ذوب اين ايده ش��ده بود. وي 
فعاالنه اعضاي دانشكده و دانشجويان دكتري را تشويق 
مي كرد تا نظريه مستحكم تر و قاعده مندتري از سرمايه 
انس��اني خلق كنند. شايع است كه شولتز پس از بازديد 
از مزرعه يي فقير ناگهان متوجه اهميت آن ش��ده است. 
او از مالكان ژنده پوش پرس��يد كه چرا اينقدر راضي اند؟ 
آنها در پاس��خ گفتند كه موفق شده اند بچه هايشان را به 
مدرسه بفرس��تند. اين امر باعث تضمين درآمدي ايمن 

براي خانواده تا سال هاي سال مي شود. 
فريدمن نيز ش��يفته انديشه سرمايه انساني بود، 
ام��ا از زاويه يي ديگ��ر. برخي از هم��كاران جوان تر 
-ازجمله گري بكر، از دانشجويان فريدمن در مقطع 
دكتري، كه بعدها در اين ش��اخه از اقتصاد اس��م و 
رس��مي يافت- به برخي پيشرفت هاي بزرگ دست 
پيدا كرده بودند. يكي از آنها مشخصا چشم فريدمن 
را گرفت. برخالف پول يا ابزار، اين نوع از س��رمايه 
نمي توان��د به ص��ورت انتزاعي از ف��ردي كه صاحب 
آن اس��ت جدا ش��ود، في نفسه بخش��ي از اوست و، 
عالوه برآن، س��رمايه انس��اني يك شخص را شخص 
ديگري نمي تواند تصاحب كند، زيرا اين كار مصداق 
برده داري خواهد بود. بنابراين، دقيقا چه كسي بايد 
مس��وول س��رمايه گذاري روي س��رمايه انساني، يا 
لذت بردن از مزاياي آن باش��د؟ ما مي توانيم با نگاه 
ب��ه يكي از مقاالت پيش��ين بكر، كه در آن نش��ان 
داده ب��ود چرا پرداخت هزينه برنامه هاي آموزش��ي 

توس��ط يك شركت غيرمنطقي است، درباره موضع 
فريدمن در اين موضوع ظني داش��ته باشيم؛ دليل 
بكر اين بود كه ممكن اس��ت همان سرمايه گذاري 
يك روز عمال از در ش��ركت بي��رون برود و به يكي 

از رقبا بپيوندد. 
احتماال فريدمن با شولتز موافق بود كه نظريه سرمايه 
انس��اني همان سالح فكري اي اس��ت كه براي مقابله با 
تهديد ش��وروي در جبهه اقتصادي به دنبال آن بوده اند. 
حت��ي خود عبارت متضمن اين بود كه منافع انس��ان ها 
بطور طبيعي بر ارزش هاي س��رمايه داري منطبق است. 
اما اينجا تنشي ميان دو اقتصاددان وجود داشت. تفسير 
ش��ولتز از نظريه س��رمايه انس��اني -با تمام حرف هايش 
درب��اره برنامه هزينه هاي عمومي و برنامه ريزي مركزي- 
اين تهديد را در خود داش��ت تا تصوير شبه س��رمايه دار 
خودبس��نده مس��تقلي را تضعيف كند كه همه انسان ها 

طبق فرض آن شكلي بودند. 
به  نظر مي رس��د كه قدرت استدالل فريدمن واكنشي 
برانگيخته اس��ت. نش��انه هاي آش��كار آن را در سخنراني 
آغازين رياست شولتز بر انجمن اقتصادي امريكا در دسامبر 
1960 مي بينيم. همانطور كه انتظار مي رفت، او بر اهميت 
س��رمايه گذاري ملي در زمينه س��رمايه انس��اني و رابطه 
متقابل آن با رش��د اقتصادي تاكيد كرد. شولتز نزديك به 
اواخر سخنراني اش اشاره مي كند كه يكي از همكاران از او 
خواسته تا درباره يكي از جزييات مهم بيشتر توضيح دهد: 
»آيا بايد بازگشت سرمايه از سرمايه گذاري هاي عمومي، در 
زمينه سرمايه انساني، به خود افرادي تعلق گيرد كه روي 

آنها سرمايه گذاري شده است؟«
شولتز مي خواهد جواب بدهد »آري«. او معتقد است 
كه سرمايه گذاري دولتي روي مهارت هاي افراد ضروري 
اس��ت و بايد به عنوان خير عمومي سامان داده شود. آن 
مهارت ها ممكن اس��ت به عنوان منافع خصوصي توسط 
افراد به كار گرفته ش��وند، مثال آم��وزش عالي با هزينه 
دول��ت كه براي افزايش درآمد ش��خص در طول زندگي 
م��ورد اس��تفاده قرار مي گي��رد. اما اين س��رمايه گذاري 
درنهايت، به نوبه خود، تاثيرات مثبت وس��يع تر يا »اثرات 
جانبي« براي اقتصاد خواهد داش��ت. باوجوداين، شولتز 
درباره اين موضوع كم كم ترديد مي كند. به  نظر مي رسد 
كه تش��خيص مي دهد زمينه فكري دگرگون شده و به 

زودي اندكي گيج مي زند: 
مسائل سياس��تي پنهان در اين مساله خيلي عميق 
هستند و پر از پيچيدگي هايي كه هم به تخصيص منابع 
مربوط مي ش��وند و هم به رفاه. قاعده اش اين اس��ت كه 
س��رمايه فيزيكي اي كه به وسيله سرمايه گذاري عمومي 
ش��كل گرفت��ه به عنوان هدي��ه به ف��رد خاصي منتقل 
نمي شود. اگر س��رمايه گذاري عمومي در زمينه سرمايه 
انساني را در وضعيتي يكسان قرار دهيم، فرايند تخصيص 

بسيار ساده مي شود. 
ما از پانويسي در نسخه منتشرشده سخنراني متوجه 
مي شويم كه همكار دردسرساز چه كسي بوده است: البته 

كه فريدمن. 
جواب��ي ك��ه فريدم��ن از ش��ولتز گرف��ت، به نحوي 
درك ش��دني، دووجه��ي ب��ود و دو نتيجه گيري محتمل 

داش��ت: نخست اينكه بازگشت س��رمايه انساني ناشي از 
سرمايه گذاري عمومي )مثال ماليات( بايد در دست عموم 
بماند. مش��كل اين اس��ت كه اين سوسياليس��م است. و 
عالوه برآن، ما قبال فهميده ايم كه فرد نمي تواند از سرمايه 
انساني اش جدا شود. درنتيجه فقط نتيجه گيري دوم باقي 
مي ماند: اگر بازگشت سرمايه انساني ناشي از سرمايه گذاري 
عمومي )مثال ماليات( »هديه اي« به فرد ذي نفع نيس��ت، 
بنابراين او خود بايد بخشي يا همه مخارج سرمايه گذاري 

را به عهده بگيرد. خالصه، از اعانه خبري نيست. 
اردوگاه شولتز در جنگي ازپيش باخته شركت مي كرد. 
تالش هاي دولت براي به كاربس��تن ايده هاي او و افزايش 
ش��ديد مخارج آموزش��ي فدرال در س��ال هاي 1961 و 
1963 متوق��ف ش��دند. بدگوي��ان اي��ن كار را به عنوان 

فلج كننده رفاه يا حتي بدتر تفسير كردند. 
از آن مهم تر اين است كه اثرات برخورد سرنوشت ساز 
فريدمن با ش��ولتز حتي امروز نيز پابرجاست، و آن  هم نه 
به نحوي مطلوب. براي مثال مي توان نخ قرمزي را دنبال 
كرد از پيروزي سال 1960 فريدمن، بر سر اينكه دقيقا چه 
كسي مسوول س��رمايه گذاري روي سرمايه انساني است 
و به فاجعه بدهي دانش��جويي رس��يد كه در حال  حاضر 
در اياالت متحده، انگلس��تان و بسياري از ديگر كشورها 
در حال وقوع اس��ت، كشورهايي كه به شيوه غيرانتقادي 
افراطي اي به روي نئوليبراليسم آغوش گشودند. آيا مدركي 
دانشگاهي مي خواهيد تا در زندگي جلو بيفتيد اما از پس 
هزينه آن برنمي آييد؟ پس اين وام دانشجويي را بگيريد 
تا كمك حالتان باشد، با قيد و بندهايي كه تا گور دنبالتان 
خواهد كرد. پيام بنيادين نظريه س��رمايه انساني به  نظر 
مي رس��د كه ساده است و فريدمن با سرخوشي آن را در 
تكيه كالمي نغز در دهه 1970 خالصه كرد: چيزي به اسم 

ناهار مجاني وجود ندارد. 
فريدمن در نظريه سرمايه انساني چيزي بيش از 
ابزاري براي باالبردن رشد اقتصادي كشف كرده بود. 
نفس روش��ي كه اين نظريه بر طبق آن ابناء بش��ر را 
مفهوم پردازي مي كرد نيز س��الحي ايدئولوژيك بود، 
به خص��وص زماني كه به مقابله ب��ا گفتمان كارمحور 
متح��ده،  اي��االت  بي��رون  و  كمونيس��م، در درون 
مي رس��يد. مگر نه اينكه نظريه سرمايه انساني پاسخ 
محافظه كارانه نهايي به اين شعار ماركسيستي است 
كه كارگران بايد ابزار توليد را در اختيار بگيرند؟ اگر 
هركس خودش هم اينك ابزار توليد خودش باش��د، 
پس تنش مفروض در قلب فرايند كار س��رمايه داري 
از لحاظ منطقي ناپديد مي ش��ود. ش��ولتز نيز كم كم 
داش��ت متوج��ه حقيقت مي ش��د و مواف��ق بود كه 
كارگ��ران مي توانن��د درواق��ع س��رمايه داران بالفعل 
باش��ند: »نيروه��اي كار ن��ه از طريق پخش س��هام 
ش��ركتي، آنگونه كه عرف جامعه مي خواهد، بلكه از 
طريق كس��ب دانش و مهارتي ك��ه ارزش اقتصادي 

دارد تبديل به سرمايه دار شده اند. «
تنه��ا مي توان ح��دس زد ك��ه اتحاد ش��وروي چه 
برداش��تي از اين داشت. نظريه سرمايه انساني داشت در 
عمل كارگران را از روايت غالب درباره انگيزه سرمايه داري 
»ناپديد« مي كرد. اين نقشه يي هوشمندانه براي گسترش 

همدلي ه��اي طرفدار س��رمايه داري در سراس��ر اياالت 
متحده ب��ود، به خصوص در ميان طبق��ات كارگري كه 
به تدريج داشتند شك مي كردند كه نكند دشمن حقيقي 
كارفرماي فعلي شان باشد. حال سرمايه داران داشتند به 
زبان ديگري صحبت مي كردند: »چطور ممكن است عليه 

ما باشيد؟ درواقع، خودتان يكي از ما هستيد!«
با انتخاب مارگارت تاچر و رونالد ريگان، نظريه سرمايه 
انس��اني در جهان انگليس��ي زبان محيط هاي سياس��ي 
مساعدي يافت. بهترين تعريف براي آنچه پس از آن در 
انگلستان، اياالت متحده و ساير كشورها رخ داد مي تواند 

جنبش عظيم زدودن مالكيت جمعي باشد. 
ديگ��ر جامعه ي��ي وج��ود نداش��ت؛ تنها اف��راد و 
خانواده هايش��ان وجود داش��تند. براي بانوي آهنين، 
هاي��ك بطور خاص كش��ف و ش��هودي ب��زرگ بود و 

بي وقفه او را مي ستود. 
در اين بينش اقتص��ادي جديد، نمي توان كارگران 
را ب��ه عن��وان طبقه يي خاص با منافع مش��ترك ديد. 
آنها حتي به يك ش��ركت هم تعلق نداشتند... اين جور 
حرف ها زيادي اشتراكي بود. حتما، شايد حتي كارگر 
هم نبودند! درعوض، انسان اقتصادي با ظرفيت سرمايه 
انس��اني، به نحوي، موجودي الصاقي به شركت بود كه 
تنه��ا منافع خ��ودش را دنب��ال و روي توانايي هايش 
س��رمايه گذاري مي كرد تا اهرمي براي كسب بهترين 
قرارداد باشد. اين فانتزي »ملتي از عوامل آزاد« اغلب 
به چيزي مرموز ش��باهت داشت. كتاب هاي مديريتي 
عامه پس��ند6 فرودگاه��ي در دهه ه��اي 1980 و 90 
به همي��ن دليل اينقدر خنده دارند. ب��راي مثال، بنابر 
نظ��ر چارلز هن��دي در كتاب عصر تناق��ض )1994( 
مي خواني��م: »كارل مارك��س بايد خوش��حال باش��د، 
او آرزوي روزي را داش��ت ك��ه كارگ��ران صاحب ابزار 
توليد باشند. اكنون هستند. « پيتر دراكر حتي راضي 
شد رسيدن »جامعه پساس��رمايه داري« را اعالم كند 
و اياالت متحده را سوسياليس��تي ترين كش��ور موجود 
بنام��د، زي��را، هرچه نباش��د، همه كارگ��ران مقداري 

سرمايه داشتند. 
بااين حال، آنچه ش��وخي بردار نيست، جهان شجاع 
نوين كار است كه در پي ايده هاي نئوكالسيكي همچون 
نظريه س��رمايه انساني س��ر بر آورد. تنها زماني كه فرد 
ش��اغل، به ش��يوه يي چنين افراطي، فردگرايانه تعريف 
شود است كه گرايش ارتجاعي قراردادهاي اشتغال در 
صورت تقاضا )يا »صفر س��اعت«( اصال مي تواند جاي 
پايي در اقتص��اد بيابد. كاركرد آنچ��ه برخي نام آن را 
اوبريزه كردن نيروي كار گذاش��ته اند دسته بندي كردن 
كارگران به عنوان صاحبان مس��تقل تجارت اس��ت كه 
در نتيجه آن تمام هزينه هاي اس��تخدامي به خود فرد 
شاغل منتقل مي شود: آموزش، لباس فرم، وسيله نقليه 

و تقريبا تمام چيزهاي ديگر. 
فريدمن آن روزها، در دهه 1960، جامعه يي را مجسم 
مي كرد كه در آن همه ما كارآفرينان ثروتمند و كامروايي 
هستيم. آنچه در واقعيت نصيبمان شد كاهش دستمزد، 
تعطيالت و مرخصي اس��تعالجي كمت��ر، كمبود مزمن 
مهارت، بدهي كارت اعتباري و ساعت هاي بي پايان انجام 
كاري بيهوده بود. بيش از هر چيز ديگري، داستان نظريه 
سرمايه انس��اني در اقتصادهاي غربي داستان تهي كردن 

مردم بوده است، نه عكس آن. 
دليل��ش اين اس��ت كه اين نظري��ه طي دوره يي 
غيرعادي در تاريخ قرن بيس��تم زاده ش��د، زماني كه 
بس��ياري باور داش��تند سرنوشت بش��ر در وضعيتي 
نامعلوم ق��رار دارد. بنابراي��ن همين گونه بايد به آن 
نزدي��ك ش��د، به عنوان ي��ادگار نامتعارف و بس��يار 
غيرواقع بينانه جنگ سرد. تنها در آن محيط شديدا 
غيرمعمول مي شد تك روهايي مثل هايك و فريدمن 
را جدي گرفت و به حرفش��ان گ��وش داد. در برابر 
مرام اش��تراكي كمونيس��تي، مكتب شيكاگو شرحي 
كامال متض��اد از جامعه را بس��ط داد، جامعه يي كه 
جمعيت آن افراد كپسول مانندي بودند كه به صورت 
خودكار تمام اش��كال انس��جام اجتماعي را كه قابل 
معامل��ه نيس��تند كن��ار مي گذارند. موت��ور محركه 
اين تنهاي��ان فقط منش رقابت جوي��ي خودانتفاعي 
اس��ت. كوركورانه به پول دل بس��ته اند؛ نامطمئن اند 
و از پارانوي��ا رنج مي برند. تعجب��ي ندارد كه امروزه 

حالمان اينقدر بد اس��ت. 

تاريخ سرمايه انساني

سرمايه انساني چيست؟
اين نظريه به عنوان سالحي ايدئولوژيك عليه شوروي ابداع شد
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بسترهاي نوين گسترش روابط ايران و ازبكستان

3 راهبرد همكاري بهينه ميان تهران و تاشكند 

كاربرد اسناد باالدستي 
نصراهلل محمدحسين فالح   

عضو هيات مديره كنفدراسيون صنعت و انجمن 
مديران صنايع  

 از زمان آش��نايي با مديران كش��ور با اصول و 
قواع��د نوين مديريت به وي��ژه مديريت صنعتي، 
بيش از نيم سده مي گذرد. متفكران و روشنفكران 
ايراني با اصول و قواعد اداره س��ازمان هاي ملي و 
دولتي در كش��ورهاي غربي بس��يار پيش از اين 
آش��نا شده بودند. اين آشنايي ها بود كه نهايتا به 
انقالب مشروطه انجاميد و زيرساخت فعاليت هاي 
حزبي پس از آن، در دوران پهلوي را باعث ش��د 
و س��رانجام نيز در بروز انقالب اس��المي در جوار 
رهنمون هاي مذهبي كارس��از افتاد. مقايسه بين 
عملك��رد مديران سياس��ي و اقتص��ادي جوامع 
پيش��رفته با مدي��ران همتراز ايران��ي آنها در آن 
دوران، هر چند با گزافه هايي همراه بود اما ناشي 
از اين آگاهي بود. مديران انقالب و فرضيه پردازان 
مسلمان آن از دانش خود نسبت به سازوكارهاي 
موف��ق عملكرد مديران در جوامع صنعتي ش��ده 
و مقايس��ه آن با وضع مديران وقت كش��ور براي 
برآش��وبيدن افكار عمومي استفاده مي كردند. در 
آن مقايس��ه ها گفته مي ش��د ك��ه جامعه آرماني 
اس��المي با مفاهيم و زير س��اخت هاي ش��ناخته 
شده مديريت نوين نه فقط ناسازگار نيست و چه 

بسا كه آن را پشت سر خواهد گذاشت. 
از جمله تكنيك ه��اي موثر و كاربرد يافته در 
مديريت نوين تدوين اس��نادي اس��ت كه مسير 
راه توس��عه را روش��ن مي كند. اينگونه س��ندها 
چش��م انداز جامع��ه را ب��راي مدي��ران اجراي��ي 
مشخص و آنان را در برابر مردم متعهد مي سازد. 
در ص��ورت تحقق اهداف مندرج در اين س��ندها 
ش��هروندان ب��ه زندگ��ي اميدوار و دلش��اد از آن 
مي ش��وند. همچنين با اين اعتب��ار كه مجموعه 
قواني��ن و مقررات تدوين ش��ده بع��دي الزام به 
هماهنگي با اين اس��ناد دارند، به اين اسناد سند 

باال دستي گفته مي ش��ود. بيانيه ها و فرمان هاي 
استقالل يا نوش��ته هاي مورد توافق معتبري كه 
رفتاره��ا اكثريت جامعه را ش��كل مي دهد چون 
كتاب ه��اي مذهب��ي، قانون هاي اساس��ي و مادر 
از اصلي ترين اسناد باالدس��تي شناخته شده در 
كش��ورها هس��تند. انقالب هاي اجتماعي كه در 
بس��ياري از كش��ور ها كنار گذاش��تن سياست و 
امور اداري جامع��ه از قواعد ديني را تجويز كرد، 
و دركش��ورهاي توس��عه يافته صنعتي شاهد آن 
هس��تيم، با كنار نهادن اس��ناد مذهبي به عنوان 
اس��ناد الزم الرعايه در قوانين ع��ادي، به قوانين 
و بيانيه هاي اس��تقالل و قوانين اساسي و قوانين 
مادر به عنوان اس��ناد باال دستي، اعتبار بيشتري 
بخشيد. در كش��ور ما اعتبار قوانين به هماهنگي 
آن با ش��رع و قانون اساسي اس��ت و طبعا با اين 
توصيف بايد اس��ناد مذهبي معتبر و آراي متكي 
به آن را در زمره اس��ناد باال دستي قوانين كشور 
دانس��ت، هر چند به صراحت نام اين اس��ناد به 

عنوان سند باال دستي برده نمي شود. 
كمت��ر از چه��ار ده��ه اس��ت ك��ه مفاهي��م 
برنامه ريزي اس��تراتژيك )راهبردي(، با تعاريفي 
متفاوت از اين واژگان چه در ادبيات نظامي پيش 
از آن كاربرد داش��ته اس��ت، به جهانيان معرفي 
شده اس��ت. در پي اين معرفي، اسناد ديگري به 
ويژه در سطوح ملي كشورهاي در حال توسعه يا 
توس��عه يافته جديد، يا بيشتر در سطوح بنگاهي 
كشورهاي توسعه يافته و چند مليتي تولد يافت 
كه كاربردي مشابه اس��ناد باال دستي دارند. اين 
مدارك نوش��ته شده كه چش��م انداز، ماموريت و 
ه��دف و مانند آن نام دارن��د مي بايد چارچوب ها 
در تدوين قواع��د و گام هاي اجرايي درحوزه هاي 

گوناگون را روشن سازند. 
داشتن اسناد باال دستي دقيق و كارشناسانه و 
اجراي درست آنها آثار منفي راي مديران اجرايي 
و قانونگذار را كه در معرض جابه جايي هس��تند، 

و هزين��ه برخاس��ته از اين تغيي��رات در جامعه، 
س��ازمان و بنگاه را كمتر مي كند. داش��تن اسناد 
باالدس��تي از اين جهت كه رفتار سازمان را قابل 
پيش بيني مي كند، به برنامه ريزان آمادي فرصت 
برنامه ريزي بس��يار دقيق ت��ري مي دهد و كارآيي 
برنامه ه��اي بهبود را افزايش مي دهد. با داش��تن 
اسناد باال دستي دقيق و اجراي درست آنها، ديگر 
جامعه يا بنگاه حكم كش��تي سرگردان در درياي 
توفان زده را نخواهد داشت و اجبار ندارد خسارت 
روزمرگي و س��عي و خطاي كارگزاران اجرايي را 
تحمل كند. همچنين اينگونه اس��ناد ابزار داوري 
بهت��ري به دس��ت مدي��ران كالن جامع��ه، نظام 
قضاي��ي و مردم مي دهد تا با آن در مورد مديران 
اجرايي موضع گيري كنند. در اين صورت اس��ت 
كه به دور از احساس��ات و دلبستگي هاي حزبي و 
گروهي، مي توان شايستگي هاي مديران را ارزيابي 
كرد و به تناس��ب عملكردشان در چارچوب سند 

مزبور ايشان را تجليل يا توبيخ كرد. 
در كمت��ر از دو دهه پي��ش و پس از كاميابي 
چش��م گير چند كش��ور ت��ازه صنعتي ش��ده به 
ويژه در آس��ياي باختري، در كش��ور ما نيز سند 
چش��م انداز تدوين و پس از تصويب مقام رهبري 
به عنوان يك س��ند باالدس��تي به همه نهاد هاي 
كش��ور ابالغ شد. مقرر شد كه اين سند هدايتگر 
برنامه ريزي هاي بعدي پنج ساله، ساالنه يا اسناد 
معتبر موضوع��ي كوتاه مدت ديگر باش��د كه در 
پ��ي آن و طبعا در ظرف زماني اين س��ند تدوين 
مي شوند. در عمل هم اسناد بعدي به اين ترتيب 

آرايشي ظاهري يافتند. 
داوري در مورد ج��اري يا مغفول بودن قواعد 
اخالقي و فقهي اسالمي در كشور نيازمند داشتن 
اطالع��ات در حد يك كارش��ناس مس��ائل ديني 
اس��ت. ليكن بدون اجرا ماندن بندهايي از قانون 
اساسي و قوانين پايين دست آن بارها مورد تذكر 
اهل خبره قرار گرفته اس��ت. روش��ن اس��ت كه 

نشانه هاي فقر، تبعيض، ناهنجاري هاي اجتماعي، 
فس��اد و خاص��ه خوري در جامعه كه مس��ووالن 
عاليرتب��ه را نيز معترض س��اخته به هيچ روي با 
آموزه هاي��ي كه از رهبران ديني خود ش��نيده ايم 
هماهنگي ندارد. بنابراين در يك برداشت ابتدايي 
مي توان گفت كه در تدوين و اجراي قوانيني كه 
به بروز اين ناهنجاري ها انجاميده، مفاد اسناد باال 
دستي چون قانون اساسي جمهوري اسالمي و در 
بياني روشنتر قواعد اسالمي رعايت نشده است. 

سند چشم انداز توسعه كشور از جمله اسنادي 
اس��ت كه نمونه هاي ناكامي پرتعداِد در دستيابي 
به اهداف آن وجود دارد كه گاه با تغافلي آش��كار 
از آنه��ا عبور مي ش��ود. تنها در س��خنراني ها گاه 
بازگش��ت هايي به ارقام و اهداف اين س��ند انجام 
مي ش��ود و بس. اي��ن مراجعه ها نيز پيش از آنكه 
كارشناس��انه و قابل تامل باش��د به تالشي براي 
اعتب��ار بخش��يدن به س��خنران ش��باهت دارد. 
دوري گرفتن آش��كار و بدون بازخواست مديران 
دولت ه��اي نهم و دهم از اه��داف ميان مدت اين 
س��ند، آن هم در ش��رايطي كه با س��رازير شدن 
خي��ل بي س��ابقه منابع درآم��دي، فرصتي زرين 

براي جهش به سوي اهداف اين سند فراهم شده 
بود نش��ان داد كه رعايت نكردن اين سند بدون 
بازخواست حقوقي نيز هست. در چنين شرايطي 
تنظيم سند راهبردي توسعه اقتصادي يا صنعتي 
بدون توجه به س��ازوكارهاي اس��ناد باالدستي و 
ش��ناخت از داليل تدوين آنه��ا موفقيتي در پي 

ندارد. 
همزم��ان با تدوي��ن هر س��ند و هدف گذاري 
برنامه ي��ي الزم اس��ت بلوغ س��ازماني و فرهنگي 
و ش��ناخت دس��ت اندركاران از ض��رورت وجود 
آن س��ند فراهم ش��ده باش��د. همچنان كه الزم 
اس��ت مديران مس��وول و به خص��وص مبتكران 
آن سند س��ازوكارهاي پايش و سنجه هايي قابل 
اندازه گيري موفقيت دراجراي آن را نيز همزمان 
تدوين كنند. س��ازوكارهاي بازنگري سند و زمان 
براي بازنگري احتمالي مي يابد مش��خص باش��د. 
هرازچندگاه��ي نيز  بايد دس��تاورد عملكردها در 
چارچوب تعيين شده بررسي و به آگاهي همگان 
برسد. بي اعتنايي به اين اصول به مفهوم آن است 
كه مراد از به كارگيري اين ابزار آن چيزي نيست 
كه به طور متعارف مديريت نوين با آن آشناست.

فرزاد رمضاني بونش   
پژوهشگر و كارشناس مسائل منطقه اي 

روابط گذشته
ايران در س��ال 1370 جمهوري ازبكستان را 
به رسميت ش��ناخت. دو طرف در سال هاي بعد 
نخس��تين نمايندگان سياسي خود را به تاشكند 
و تهران فرس��تادند ولي روابط در طول دو و نيم 
دهه چندان پيش��رفت خاصي نداشت و حتي رو 

به كاهش بود.
در اي��ن بين متغيرهايي چون نظام سياس��ي 
متفاوت دو كش��ور، بدبيني به نيات ايران، ترس 
از فعالي��ت گروه ها و احزاب سياس��ي اس��المي، 
هراس از نفوذ ايران در منطقه و ازبكستان، وجود 
اقليت تاجيك و فارس زبان در ازبكس��تان، روابط 
خوب ايران با تاجيكس��تان و مشكالت دامنه دار 
دو همس��ايه يعني تاجيكس��تان و ازبكستان در 
كنار عوامل ژئوپليتيكي چون نبود مرز مش��ترك 
دو كش��ور و نقش بازيگران خارجي ديگر موجب 
عدم توسعه روابط دو كشور شده بود. در اين بين 
نوش��تار زير به بسترها و داليل توجه به گسترش 

روابط ايران با ازبكستان پرداخته است. 

 بسترهاي نوين همكاري هاي اقتصادي
در راهبرد 5 ساله توس��عه سال هاي 2017تا 
2021 در ازبكس��تان نوي��ن نوس��ازي در بخش 
مديري��ت دولت��ي، افزاي��ش سيس��تم قضاي��ي، 
انج��ام اصالح��ات در  اقتص��ادي و  آزادس��ازي 
بخش هاي مختل��ف اجتماعي از ديگر بخش هاي 
برنامه رشد تاشكند است. در اين شرايط افزايش 
كيفي��ت محصوالت، كاهش ت��ورم و تالش براي 
فاصل��ه گرفت��ن از اقتصاد تك محصول��ي در دو 
عرصه كش��اورزي و انرژي در دستور كار رهبران 
نوين ازبكستان با هدف نوسازي و دگرگوني هاي 

اقتصادي در همه بخش هاست.
در اي��ن ميان هر چند ايران و ازبكس��تان در 
دو و ني��م دهه گذش��ته همكاري هايي اقتصادي 
ب��ا هم داش��ته اند و بي��ش از 59 اس��ناد امضا و 
كميس��يون هاي مش��ترك بين دولتي تش��كيل 
ش��ده اس��ت. در همين راس��تا در س��ال 2015 
در ش��هر تاش��كند يازدهمين نشست كميسيون 
مش��ترك ازبكس��تان و ايران برگزار ش��ده و در 
سال 2014 حجم مبادالت تجاري بين دو طرف 
374.9ميلي��ون دالر بوده و تاكنون با مش��اركت 
س��رمايه گذاري اي��ران بي��ش از 116كارخانه در 
اين كش��ور فعال ش��ده اما واقعيت آن است كه 
بسترهاي همكاري هاي اقتصادي دو كشور بسيار 

گسترده تر است. 
در اين مي��ان اقتصاد مهم ترين دليل و انگيزه 
گس��ترش روابط دو كش��ور در وضعي��ت كنوني 
اس��ت. درواق��ع با توج��ه به توجه ازبكس��تان به 
گس��ترش روابط و مب��ادالت دو كش��ور به ويژه 
در ح��وزه بازرگان��ي از يك س��و مي ت��وان بخش 
راه آه��ن و ترانزيت را با توجه ب��ه نياز و محصور 
در خشكي بودن ازبكس��تان گسترش بسيار داد 
و با رويكردهايي چون راه اندازي قطار مس��افرتي 
ايران- ازبكستان، افزايش تعداد كشورهاي قرارداد 
عشق آباد و بنيان داالن ازبكستان- تركمنستان- 
ايران- عمان، افزايش روابط حمل ونقلي با ايران، 
ت��الش و كوش��ش دوس��ويه در بهره ب��رداري از 
پروژه خط آهن سراس��ري افغانس��تان به نفع هر 
3كشور)ايران، ازبكستان و افغانستان( همكاري ها 

را توسعه داد.
داش��ت،  نظ��ر  در  باي��د  ديگ��ري  بع��د  در 
عالقه مندي ازبكستان به خريداري نفت از ايران 
و توليد كم نفت ازبكس��تان ص��ادرات نفت ايران 
به ازبكس��تان صادرات نفت به اين كش��ور از راه 

خش��كي و راه آهن در كنار توجه به همكاري هاي 
گازي)ازبكس��تان يازدهمي��ن توليدكنن��ده گاز 

دنياست.( را مد نظر قرار داد. 
در بعد ديگري اين نيز بايد توجه داش��ت كه 
ب��ا برگزاري كميس��يون مش��ترك همكاري هاي 
همه جانبه دو كش��ور، مذاكرات تعرفه ترجيحي، 
حض��ور و فعالي��ت كارآفرينان و س��رمايه گذاران 
خصوصي دو كش��ور در كشور ديگر و جلب توجه 
تاش��كند به چابهار به عنوان نزديك ترين مس��ير 
دس��تيابي بازرگانان ازبكس��تاني به آب هاي آزاد، 
تقويت ارتباطات بانكي به عنوان زيربناي تبادالت 
اقتصادي مي ت��وان حجم مب��ادالت تجاري بين 
ايران و ازبكس��تان با س��االنه حدود 420ميليون 
دالر كنوني را نخست به ساالنه يك ميليارد دالر 

و در ميان مدت گسترش بسياري بخشيد. 

 امنيت و مقابله با تندروي
تهديده��ا، چالش ه��ا و مش��كالت پيش روي 
ازبكس��تان بع��د از كريم اف در ش��رايط حضور 
الگ��وي الييس��م و سكوالريس��م به عن��وان نوع 
نظام سياس��ي در شرايطي اس��ت كه خأل ديني 
و اعتق��ادي موجود در جامعه بر ج��اي  مانده از 
دوران حاكمي��ت كمونيس��م در مقاب��ل وج��ود 
گروه هاي رادي��كال در فرغانه)كانون گس��ترش 
تفكرات و جريانات س��لفي تكفيري ش��امل يك 
اس��تان ازبكس��تان( و ديگر مناطق قرار گرفته و 
حضور و رش��د گروه هاي افراط��ي و تكفيري در 
ازبكس��تان جدي تر از س��اير كش��ورهاي آسياي 
مركزي اس��ت. در اين ش��رايط اگر در گذش��ته 
هراس ناشي از س��رايت انقالب اسالمي ايران به 
ازبكس��تان در نتيجه اغراق مد نظر رهبران ازبك 
بود اينك اس��المگرايي از نوع بنيادگرا به عنوان 
مهم ترين تهديد ج��دي عليه حاكميت و امنيت 
مطرح ش��ده و جدا از جنبش اسالمي ازبكستان 
يا جنبش اس��المي تركس��تان با هدف سرنگوني 
دولت ازبكستان و برپايي دولتي اسالمي، اتحاديه 
جهاد اس��المي و متحدان و پيروان داعش نيز به 

 شدت تحت نظر هستند. 
در اين مي��ان بايد گفت طبق برخي برآوردها 

خطر بازگش��ت حدود ه��زار نف��ر از جنگجويان 
ازبك حاضر در عراق و س��وريه از راه، افغانستان 
و گشايش جبهه نوي به نام آسياي مركزي براي 
داعش، با توجه به مرز ازبكس��تان با افغانس��تان 
در كنار خطر قدرت گيري داعش در افغانس��تان 
و مرز با كش��ورهاي منطقه ب��ا توجه به موقعيت 
مهم ژئوپوليتيك افغانس��تان و شمال افغانستان 
)به عنوان پايگاه براي گسترش حضور در آسياي 
مركزي( اكنون مدنظر رهبران تاش��كند اس��ت. 
دراين بين بايد در نظرداش��ت مس��اله تروريس��م 
و افراط گراي��ي به عنوان دغدغه مش��ترك تهران 
و تاش��كند و ه��راس تاش��كند از خط��ر نفوذ و 
بهره گيري بازيگران غي��ر منطقه يي از گروه هاي 
تروريس��تي در آس��ياي مركزي و تجهي��ز آنها، 
اين امر مي تواند بس��تري مناس��ب براي توجه به 
همكاري هاي مناسب در عرصه امنيت آفريني به 

نفع امنيت ازبكستان باشد. 

 روابط فرهنگي و علمي
هر چند ازبكستان، ش��مار باشندگان تاجيك 
اين كشور را پيرامون 5 درصد كل جمعيت اعالم 
كرده اس��ت اما اين نخب��گان تاجيك 70درصد 
سمرقند، 90درصد مردم بخارا و بخش هايي چون 
ش��مال شرقي تاشكند، بخش هايي از دره فرغانه، 

اس��تان هايي چون سرخان دريا و كشكه دريا و... 
با جمعيت 6 تا 7ميليون يا 25تا 30درصد كشور 
اش��اره مي كنند. در اين  بين هر چند ازبكس��تان 
درگذشته به ملي گرايي تاجيكي همانند خطري 
ب��ا بنيادگرايي اس��المي مي نگريس��ت و با انكار 
هويت تاجيك��ي در ازبكس��تان در مقابل تمايل 
تاجيك هاي ازبكس��تان و گرايش به همس��ايگان 
فارسي زبانشان در تاجيكستان، افغانستان و ايران 

نگاه مي كرد.
در همين راس��تا همين امر موجب شده بود، 
تاش��كند همواره به خطر حضور ايران و نقش آن 
در احياي ناسيوناليس��م تاجيك��ي را مدنظر قرار 
دهد اما بي گمان با گس��ترش روابط دوش��نبه و 
تاشكند و گذار از روابط بد دوران كريم اف، نگاه 
تاش��كند به حضور فرهنگي ايران ني��ز با دوران 

كريم اف تغيير كرده است.
در اي��ن حال بايد توجه داش��ت كه با در نظر 
داشتن تالش »ازبكس��تان« براي احياي صنعت 
گردش��گري مي توان ب��ا بنيان كنس��ولگري در 
س��مرقند يا بخارا، كمك به آسان سازي تاشكند 
در صدور گذرنامه س��فر به ازبكستان و بالعكس، 
گس��ترش و توس��عه انجم��ن دوس��تي اي��ران و 
ازبكس��تان و... در جهت افزاي��ش همكاري هاي 

فرهنگي دو كشور گام برداشت.

ع��الوه بر اين نيز در ح��وزه عملي با توجه به 
نياز دو كش��ور مي ت��وان در حوزه ه��اي مختلف 
نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي، س��لول هاي بنيادي، 
توسعه روابط علمي و فناوري كميسيون، توسعه 
همكاري هاي دانشگاهي و تربيت نيروي مهندس 
و متخص��ص از ايران ب��ه همكاري هاي علمي دو 

كشور كمك كرد. 

 تغيير سياست خارجي تاشكند
هرچند پس از اس��تقالل ازبكستان از شوروي 
تاشكند كوشيده اس��ت تا با توجه به توانايي ها و 
موانع داخلي و منطقه يي سياس��ت خارجي خود 
را تنظيم و با خصوصيت��ي كامال عمل گرايانه در 
فض��اي اختالفات بين روس��يه و امريكا در جهت 
تامين منافع خود حركت كند و با در نظر گرفتن 
عوامل��ي همچون موقعي��ت منطقه يي و نيازهاي 
اقتصادي و سياس��ي خود، بازي پيچيده يي را در 
رقابت با قزاقس��تان براي به دس��ت گرفتن زمام 
رهب��ري منطقه آغاز كند. ام��ا در وضعيت نوين 
و پس��ا كريم اف دولت نوين ازبكستان با تدوين 
برنامه و راهبرد توسعه اين كشور براي سال هاي 
2017تا 2021 سياس��ت خارج��ي را در اولويت 

برنامه توسعه ازبكستان قرارداده است. 
در اين راس��تا تاش��كند درصدد اس��تفاده از 
هم��ه ظرفيت ها رأي افزايش جايگاه ازبكس��تان 
در عرصه معادالت سياس��ي برآمده و با بازتعريف 
سياست خارجي ازبكستان سياست خارجي نوين 
و مس��تقل ازبكس��تان را با فاصله گرفتن از رفتار 
پاندولي پيشين نقش آفريني موثرتري در منطقه 
و ارتباط گيري با بسياري از كشورهاي منطقه را 

مد نظر قرار داده است.
در همين راس��تا در يك سال گذشته جدا از 
نشس��ت معاونان وزراي خارجه ايران و ازبكستان 
در تاشكند كه پس از 7 سال وقفه، »شوكت مير 
ضيايف« رييس جمهوري ازبكس��تان در حاش��يه 
نشست سران كش��ورهاي عضو سازمان همكاري 
اس��المي در قزاقس��تان با دكتر روحاني خواستار 
گسترش مناسبات همه  جانبه با ايران شده است. 
آنچه مش��خص است، روابط دو كشور با وجود 
عضويت ايران و ازبكس��تان در سازمان همكاري 
اقتص��ادي اكو و حضور ايران به عنوان عضو ناظر 
در س��ازمان ش��انگهاي مي تواند از رشد مناسبي 

برخوردار شود. 
ب��ا نظر به متغيرهايي چون حمايت تاش��كند 
از عضويت ايران در س��ازمان همكاري شانگهاي 
برخ��الف برخي دوره ها، دع��وت از دكتر روحاني 
براي سفر رس��مي به ازبكس��تان، اعالم آمادگي 
براي بس��ط روابط دوجانب��ه در حوزه هاي مورد 
عالقه دو س��و، جايگاه و موقعي��ت جغرافيايي و 
ژئوپليتيك كش��ور ازبكستان در منطقه)در ميان 
كش��ورهاي هم س��ود از نظر پهناوري پنجم و از 
لحاظ جمعيت سوم است( جمعيت 30ميليوني، 
مساحتي نيم ميليون كيلومترمربعي توان تاثير و 
حل وفصل مسائل كليدي منطقه، تالش تاشكند 
براي رسيدن به هژموني منطقه يي، نيروي نظامي 
قدرتمن��د و برتر در آس��ياي مرك��زي، موقعيت 
ممتاز ژئوپليتيك��ي و... ايران بايد از بهبود روابط 

با اين كشور مهم آسياي مركزي استقبال كند.
در اين  بين بايد توجه داش��ت كه جدا از رفتار 
سياست خارجي ازبكستان در قبال ايران طي دو 
سال اخير تهران بايد در رويكرد »نگاه به شرق« 
به عنوان محور سياس��ت خارجي ايران توجه به 
اهميت ديگر بازيگران مهم در آسياي مركزي را 
دوباره مدنظ��ر قرار دهد و پيوندها ميان تهران و 

اين كشور مهم را تحكيم و تثبيت كند. 
منبع: شمس

بانك ها و ضرب االجل خروج 
از بنگاهداري

در حالي ك��ه وزير اقتصاد و ام��ور دارايي فرصت 
7 ماه��ه براي خ��روج بانك ها از بنگاه��داري تعيين 
كرده، مديران بانكي مدعي هس��تند براي تحقق اين 
ماموريت با موانع بلندي ازجمله به فروش نرس��يدن 
دارايي هاي مازاد در ب��ازار به دليل تداوم ركود مواجه 

هستند. 
ب��ا افزايش تعداد بانك هاي تجاري زماني كه ديگر 
عمليات بانكي و جذب س��پرده ها جذابيت اقتصادي 
خود را از دس��ت داد، توجه بانكداران به ساير بازارها 
جلب ش��د و در س��ال هايي ك��ه س��رمايه گذاران در 
بازارهايي مانند مس��كن، ارز و غيره راه صد س��اله را 
در يك ش��به مي پيمودند، بانك ها نيز سرمايه خود را 
كه اغلب همان سپرده مردم بود به سمت اين بازارها 

هدايت كردند. 
گس��ترش حضور بانك ها در بنگاه هاي اقتصادي و 
فعاليت آنها در بازارهاي غيرتخصصي باعث ش��د تا از 
مسير بانكداري منحرف شوند و امروز ترازنامه بانك ها 
به خصوص بانك هاي خصوصي نش��انگر اين است كه 
عمده س��ود واقعي آنها از فعاليت ه��اي غيرعملياتي 

حاصل مي شود. 
هر چند كه ولي اهلل سيف رييس كل بانك مركزي 
طي سه سال گذش��ته قاطعانه دستور خروج بانك ها 
از بنگاه��داري را داد اما هنوز هم ردپاي موسس��ات 
مالي و بانك ها در فعاليت هاي اقتصادي غيرعملياتي 

به وضوح ديده مي شود. 
اين در حالي اس��ت كه طبق تصمي��م دولت قرار 
بر اي��ن بود كه بانك ها تمام اموال و دارايي هاي مازاد 
خود را واگذار كنند و در غير اين صورت بايد در سال 
اول، 28درص��د ماليات دارايي هاي مازاد را بپردازند و 
هر سال هم، 3درصد به اين ماليات اضافه مي شد كه 
گويا اين اهرم فشار براي خروج بانك ها از بنگاهداري 

هم به اجرا نرسيد. 
با تش��ديد پيامدهاي منفي فعاليت هاي اقتصادي 
بانك ه��ا و تاثير آن در نظام بانكي كش��ور، وزير امور 
اقتصادي و دارايي درباره خروج بانك ها از فعاليت هاي 
غيرعملياتي اتمام حجت كرد و با ابالغ تكليف جديد 
به نظام بانكي خواس��تار خروج آنه��ا از بنگاهداري تا 
خرداد ماه سال 1397 شد. اما بانكي ها مدعي هستند 
موانع بس��يار زيادي براي خروج موسسات و نهادهاي 
پولي و مال��ي از فعاليت هاي اقتص��ادي غيرعملياتي 
وج��ود دارد كه مهم ترين آن ت��داوم ركود در اقتصاد 

است. 

 ركود، سد راه خروج بانك ها از بنگاهداري 
طب��ق تكلي��ف بانك مرك��زي در س��ال 1393، 
بانك ها هر س��ال بايد 30درصد از بنگاه ها، امالك و 
دارايي ه��اي مازاد خود را واگ��ذار مي كردند اما طبق 
گفته كارشناس��ان و مدي��ران بانك��ي ازجمله موانع 
بلندي كه اجازه تحقق و اجراي اين دس��تورالعمل را 
نداد، تداوم ركود در بازارها به ويژه بازار مسكن بوده 
اس��ت. بنابراين اموال گران بانك ها در بازار خريداري 
نداش��ت و بازار هم توان ج��ذب دارايي هاي مازاد و 

لوكس بانك ها را نداشتند. 
از س��وي ديگر يكي از مهم تري��ن عوامل طوالني 
شدن ركود بازار مسكن كه عمده دارايي هاي بانك ها 
در اين بازار انباش��ت ش��ده، تغيير سياس��ت بانك ها 
از بانكداري به س��مت بس��از و بفروش��ي بوده است. 
بطوري كه ب��ا ورود بانك ها به اين ب��ازار، واحدهاي 
لوكس و گران توليد و به بازار عرضه ش��د حال اينكه 
اين واحدهاي گران قيمت با توان قدرت خريد مردم 

هيچ تناسبي نداشت و روي دست بانك ها ماند. 
بنابراي��ن رك��ودي كه در بازارها باقي مانده س��د 
راه خ��روج بانك ها از بنگاهداري ش��د البته بانك ها 
ج��ز دارايي هاي ملكي در حوزه ه��اي تجاري، اداري 
و مس��كوني، از س��رمايه گذاران قدرتمند بورس هم 
هستند كه در ش��رايط ركود بازارهايي چون مسكن 
مي توانند نسبت به فروش سهام خود اقدام كنند. اما 
بايد توجه داش��ته باش��يم درحالي  كه كل معامالت 
بازار س��رمايه محدود اس��ت عرضه به يك باره سهام 
بانك ها مي تواند چالش هايي را در بازار سرمايه ايجاد 

كند. 
ايرن��ا ب��ا بي��ان مطل��ب در گزارش��ي اف��زود: از 
موضوعات ديگري ك��ه مانع فروش دارايي هاي مازاد 
بانك ها مي شود، قيمت گذاري اموال آنهاست چراكه 
داراي��ي بانك ها بايد پس از ارزيابي هاي كارشناس��ي 
قيمت گذاري ش��وند و به فروش برس��ند حال اينكه 
اين قيمت هاي كارشناس��انه در بازار مش��تري ندارد. 
از س��وي ديگر بانك ها اجازه فروش اموال زير قيمت 

كارشناسي شده را ندارند. 
اي��ن نكته راهم بايد به خاطر داش��ته باش��يم كه 
ورود بانك ها به برخي رشته هاي اقتصادي ناخواسته 
بوده اس��ت به طوري ك��ه وقتي ش��خص حقيقي يا 
حقوقي توان بازپرداخت اقس��اط تسهيالت را نداشت 
اموال آن فرد يا ش��خص به مصادره بانك در مي آمد 
و اي��ن اموال ممكن بود يك كارخانه صنعتي باش��د 
كه از اين پس بانك مس��وول ادامه حيات اين بنگاه 

اقتصادي مي شد. 

 زور بخش خصوصي به بانك ها نمي رسد 
بايد بپذيرم كه در س��اختار اقتصادي كش��ورمان 
نرخ س��ود بانكي، مس��ير حركت پ��ول را در اقتصاد 
تعيي��ن مي كند، تا پيش از اجراي دس��تورالعمل هاي 
س��ختگيرانه بان��ك مرك��زي براي رعايت نرخ س��ود 
15درص��دي، سياس��ت بانك ها براي ج��ذب هر چه 
بيشتر سپرده هاي مردم، افزايش نرخ سود بانكي بود. 
حال براي اينكه بتوانند نرخ بهره را افزايش دهند وارد 

فعاليت هاي اقتصادي غيرعملياتي شدند. 
مطابق با مقررات موجود، بانك ها مي توانند تنها تا 
10درصد از س��هام هر شركت يا بنگاه اقتصادي را در 
مالكيت داشته باشند يا نهايتا مي توانند با مجوز بانك 
مركزي اين درصد سهامداري را به 20درصد برسانند. 
مهم تري��ن پيام��د حض��ور گس��ترده بانك ها در 
اقتصادي كه ارتباطي با ماموريت آنها ندارد، تضعيف 
بخ��ش خصوصي اس��ت. وقتي نه��اد پرقدرتي مانند 
موسس��ات مال��ي و بانكي وارد يك بخ��ش از اقتصاد 
ش��ود بديهي اس��ت كه بخش خصوص��ي واقعي در 
حوزه فرصت عرض اندام نخواهد داش��ت. به طور قطع 
اين رقاب��ت نابرابر باعث از دس��ت رفتن فرصت هاي 
س��رمايه گذاري براي بخش خصوص��ي در حوزه هاي 
مختل��ف از پروژه هاي عمراني راهس��ازي تا بس��از و 
بفروشي در صنعت ساختمان، خريد فروش سهام در 
بورس و... ش��ده كه كامال برخالف سياست هاي اصل 

44 قانون اساسي است. 

گزارش

تهديدها، چالش ها و مشكالت پيش روي ازبكستان بعد از كريم اف در شرايط حضور 
الگوي الييسم و سكوالريسم به عنوان نوع نظام سياسي در شرايطي است كه خأل ديني 
و اعتقادي موجود در جامعه بر جاي  مانده از دوران حاكميت كمونيسم در مقابل وجود 
گروه هاي راديكال در فرغانه)كانون گسترش تفكرات و جريانات سلفي تكفيري شامل 

يك استان ازبكستان( و ديگر مناطق قرار گرفته و حضور و رشد گروه هاي افراطي و 
تكفيري در ازبكستان جدي تر از ساير كشورهاي آسياي مركزي است

بايد در نظرداشت مساله تروريسم و افراط گرايي به عنوان دغدغه مشترك تهران و 
تاشكند و هراس تاشكند از خطر نفوذ و بهره گيري بازيگران غير منطقه يي از گروه هاي 

تروريستي در آسياي مركزي و تجهيز آنها، اين امر مي تواند بستري مناسب براي توجه به 
همكاري هاي مناسب در عرصه امنيت آفريني به نفع امنيت ازبكستان باشد
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محلونقل10
 سهم ناچيز ايران
از ترانزيت ريلي 

گس��ترش ترانزي��ت ريل��ي يكي از ش��اخص هاي 
اساس��ي در امر توس��عه، ايجاد اشتغال و رشد درآمد 
مل��ي اس��ت و اولويت حمل و نق��ل در ايران به ويژه 
در حوزه بار هم مس��ير ريلي اس��ت. ضمن اينكه اين 
ن��وع از حم��ل و نقل بار در كاهش مصرف س��وخت 
و آالينده ه��اي زيس��ت محيطي، توس��عه همگ��ون 
 س��رزميني و آمايش س��رزميني هم تاثير بس��زايي

دارد. 
ب��ا وجود مزيت هاي متعدد حم��ل و نقل ريلي اما 
آمارهاي منتش��ر ش��ده از س��وي راه آهن جمهوري 
اسالمي ايران نشانگر آن است كه حجم ترانزيت ريلي 
در ايران نسبت به كشورهاي جهان و منطقه رقم قابل 
توجهي نيست و حجم ترانزيت ريلي در ايران نسبت به 
اهداف در نظر گرفته شده در برنامه هاي جامع حمل و 
نقل ناچيز اس��ت  بر همين اساس و با توجه به اهميت 
توسعه ترانزيت ريلي در رشد اقتصادي كشور، روزنامه 
تعادل گزارش��ي از وضعيت اي��ن نوع از حمل و نقل و 

آمار موجود مربوط به آن منتشر مي كند. 
 هر تن بار كه از جاده به ريل هدايت مي شود تا 

۸۱ تومان به اقتصاد كشور كمك مي كند. 
 درآمد حاصل از ترانزي��ت كاال تا 2برابر درآمد 
نف��ت قابل افزايش اس��ت ام��ا اين درآمده��ا زماني 
قابل تحصيل اس��ت كه ش��بكه هاي حمل و نقلي در 
بخش ه��اي مختلف ريلي، زمين��ي، هوايي و دريايي 

كشور به طور يكپارچه توسعه يابد. 
 درح��ال حاض��ر ترانزي��ت كاال از اي��ران ب��ه 
۱۰ميليون تن هم مي رس��د اما در ميان مدت تا مرز 
۷۰ميلي��ون تن هم قابل افزايش اس��ت در اين ميان 
ترانزيت ريلي به ۱.۵ميليون تن رسيده و حجم آن تا 

۱۰برابر هم قابل افزايش است. 

 ترانزيت كاالهاي مختلف
 راه آهن جمهوري اس��المي اي��ران جابه جايي 
كاالهاي مختلفي را برعهده دارد از قزاقس��تان گندم 
و دانه هاي روغني به كش��ورهاي حوزه خليج فارس 
ترانزيت مي كند، از ازبكس��تان پنبه، از تركمنس��تان 
كود ش��يميايي، گوگرد و مواد نفتي، از تاجيكس��تان 
ش��مش آلومينيوم و از تركيه صفحات چوبي و انواع 
ماش��ين آالت را به كشورهاي آس��ياي ميانه ترانزيت 

مي كند. 
 خ��اك روي را از تركيه براي كارخانجات توليد 
روي ترانزي��ت مي كند و صادرات س��يب زميني را از 
مناطق مرك��زي ايران از مرز اينچه برون به روس��يه 

حمل مي كند. 

 آمار سال هاي اخير
 سال 9۵، 2۷.۵ميليارد تن كيلومتر كاال توسط 
ريل جابه جا ش��د وهدف گ��ذاري جابه جايي كاال در 

سال 96، ۴۳ميليارد تن كيلومتر است. 
 در سال 9۴ حدود ۱.۵ميليون تن بار به صورت 
ريلي ترانزيت شد كه اين رقم در سال 9۵ حدود يك 
ميليون و 2۰۰هزار تن بوده و راه آهن براي سال 96 

روي عدد ۳ميليون تن برنامه ريزي كرده است. 
 امس��ال در حمل بار داخلي توسط حمل و نقل 
ريلي ۱2.۵درصد رش��د داشته ايم و اين رشد در تن 
كيلومتر ۷درصد بوده كه در بخش حمل مواد معدني 

نسبت به سال قبل ۱۰درصد رشد داشته است. 
 مجموع عملكرد راه آهن در س��ال 92 كمتر از 
۵۰۰ ه��زار تن ترانزيت ريلي بوده، در س��ال 9۳ اين 
رقم را به ۸۰۰ هزار تن رس��يده اس��ت، در سال 9۴ 
ح��دود ۱.۵ميليون تن بار به ص��ورت ريلي ترانزيت 
ش��د كه اين رقم در س��ال 9۵ حدود يك ميليون و 
2۰۰ه��زار تن بود و براي س��ال 96 ه��م روي عدد 
۳ميليون تن برنامه ريزي شده است، البته استراتژي  
راه آهن اين است كه تا پايان سال 96 حجم ترانزيت 

ريلي به پنج ميليون تن برسد. 
 هدف گذاري راه آهن براي رش��د مداوم س��االنه 

ترانزيت حدود ۱۸درصد است. 
 اگ��ر س��هم راه آهن اي��ران ب��ه ۱۰ميليون تن 
ترانزيت برسد، بيش از تمام درآمدي كه اين شركت 
از مح��ل حمل ب��ار داخلي دارد )ح��دود ۳۵ميليون 
تن حمل ونق��ل داخلي( براي راه آه��ن درآمد ايجاد 

مي شود. 
 در ۷ماهه نخست س��ال جاري ميزان ترانزيت 
از مسيرهاي ريلي كشور نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته رشد 6۱ درصدي داشته است. 
 در ۷ماهه امسال حجم ترانزيت كشور از خطوط 
ريلي ۸۰۰ هزار تن بوده است، كه در اين مدت ميزان 
تبادل كاال بين ايران و تركيه رشد ۴6درصدي و بين 

ايران و پاكستان رشد ۱6۰درصدي داشته است. 
متوس��ط حمل تن � كيلومتر بار در خطوط ريلي 
در مقايسه با سال 9۵، ۷درصد افزايش يافته است. 

 طبق برنامه شش��م توس��عه قرار است در پايان 
اين برنامه سهم حمل ونقل ريلي كشور در جابه جايي 
بار در كشور به ۳۰درصد و حمل مسافر به 2۰درصد 

افزايش يابد. 
 يكي از اصلي ترين هدف گذاري هاي راه آهن در 
بخش ترانزيت رش��د ۱۵۰درصدي بوده است كه اين 
جز با فعال كردن تمام مرزهاي مشترك با كشورهاي 
همسايه ممكن نيست در حال حاضر فقط مرز ريلي 
س��رخس در راه  آهن ايران ب��ا باالترين ظرفيت خود 
كار مي كن��د و بايد همي��ن روال براي ديگر مرزهاي 

مشترك نيز پي گرفته شود. 
 براس��اس پيش بيني كارشناس��ان ب��ا توجه به 
پروژه هاي عمراني كش��ورهاي منطق��ه، نقش ايران 
از ترانزي��ت كاال در منطقه تا س��ال 2۰۳۰ كمرنگ 
مي شود كه راهكار جلوگيري از اين معضل، مديريت 
كريدورهاي حمل و نقل بين المللي است و براي اين 
منظ��ور بايد بخش  خصوصي با اعطاي مش��وق هايي 
در بين المللي س��ازي كريدوره��ا ذي نف��ع ش��ود ت��ا 
كريدورهاي حمل و نقلي موجود به افزايش ترانزيت 

كمك كند. 

گزارش

»تعادل« چالش ها و چشم اندازهاي توسعه شبكه راه  آهن را بررسي مي كند

4 راهكار براي افزايش سهم ترانزيت ريلي
گروه راه و شهرسازي  زهره عالمي  

 اگر چه براس��اس گفته هاي مديرعامل شركت 
راه آهن س��هم ترانزيت ريلي از حجم كل ترانزيت 
كشور از ۴ درصد به ۱2 درصد افزايش يافته است، 
اما مدي��ركل دفتر س��رمايه گذاري و تش��كل هاي 
معاون��ت حمل ونقل مي گويد از س��ال 9۴ تاكنون 
شاهد كاهش ۳2 درصدي ترانزيت ريلي و جاده يي 
در كشور بوديم، اين آمارهاي متناقض درباره سهم 
ترانزيت ريلي درحالي مطرح مي ش��ود كه براساس 
برنامه افق ۱۴۰۴ ترانزيت ريلي بايد سهمي حدود 

2۰ درصد را به خود اختصاص دهد. 
در اي��ن ميان، كارشناس��ان معتقدن��د كه عدم 
اتصال ريلي ايران به كش��ورهاي همس��ايه، اولويت 
دهي به حمل و نقل مسافري نسبت به جابه جايي 
كاال و بهره وري پايين شبكه ريلي و حضور پررنگ 
بخش خصوصي در س��اخت مسيرهاي ريلي ، عدم 
بهره گيري از مزيت هاي رقابت��ي ايران در ترانزيت 
كاال و س��هم ناچيزآن در اين نوع از ترانزيت را رقم 

زده است. 
در همين رابطه، محمدحسين رضاييان، درباره 
اهمي��ت ترانزيت ريلي و افزايش س��هم اين نوع از 
حمل و نقل كاال به تعادل مي گويد: براساس بند ۱۰ 
سياست هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي، بايد حمايت 
همه جانبه  هدفمند از صادرات كاالها و خدمات به 
تناس��ب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از 
طريق گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت 

و زيرساخت هاي مورد نياز انجام شود. 
رضاييان ادامه مي دهد: در بند۱2،  سياست هاي 
اقتص��اد مقاومت��ي هم به افزايش ق��درت مقاومت 
و كاه��ش آس��يب پذيري اقتصاد كش��ور از طريق 
توس��عه پيوندهاي راهبردي و گس��ترش همكاري 
و مش��اركت با كش��ورهاي منطقه و جهان به ويژه 

همسايگان اشاره شده است. 
اقتص��اد  مولفه ه��اي  براس��اس  مي افزاي��د:  او 
مقاومتي به دو موضوع يعني كاهش آسيب پذيري 
دروني اقتصاد و ديگري كاهش تهديد بيروني اشاره 
شده كه كاهش آسيب پذيري از طريق متنوع سازي 
مناب��ع درآمد دولت قابل دسترس��ي اس��ت. ضمن 
اينكه بايد تالش ش��ود از مح��ل دريافت ماليات به 
دنبال درآمدزايي نباش��يم و به بحث اشتغال پايدار 
هم توجه ش��ود و تامي��ن كاالي راهبردي هم بايد 

تسهيل شود. 
به گفته اين كارش��ناس حم��ل و نقل ريلي، در 
بحث كاه��ش تهديد بيروني مي ت��وان به دو نكته 
اش��اره كرد ك��ه عبارتن��د از وابسته س��ازي منافع 
س��اير كشورها با منافع ايران و ديگري بي اثرسازي 

تحريم هاي مربوط به حوزه جابه جايي بار است. 
رضاييان اظهار مي كند: در بحث كاهش تهديد 
بيروني، بايد به دنبال ترانزيت مواد اوليه كشورها از 
مس��ير ريلي ايران باشيم يكي از اين كشورها هند 
اس��ت كه در معادن افغانستان سرمايه گذاري كرده 
اس��ت و به شدت عالقه مند توس��عه سرمايه گذاري 
است و تنها راه دسترسي به اين هدف ايران است. 
زيرا با پاكس��تان مش��كل سياس��ي دارد. بنابراين 

بهترين گزينه ايران است. 
او بيان مي كند: همچنين كش��ورهاي آس��ياي 
ميانه به آب هاي آزاد دسترس��ي ندارند و به دنبال 
مس��يري براي صادرات محصوالت كشاورزي خود 

هستند و ايران بهترين مسير است يا هند و روسيه 
براي دسترسي آسان به يكديگر مي توانند از خاك 

ايران استفاده كنند كه جذاب است. 
اي��ن كارش��ناس حمل و نقل ريلي با اش��اره به 
اهميت كاهش آسيب پذيري دروني  مي گويد: ۳۰۰ 
دالر هر تن بار عبوري از ايران درآمد دارد و همين 
موضوع موجب مي ش��ود كه درآمدهاي مستقيم و 
غيرمس��تقيم افزايش يابد كه اين درآمدها عبارتند 
از كراي��ه حم��ل ن��اوگان، درآمده��اي تحوي��ل و 
بارگي��ري، انبار داري،  حق نمايندگي، مابه التفاوت 

سوخت،  عوارض بندري و. است. 
رضاييان مي افزايد: همه اين درآمد به ش��ركت 
راه آه��ن اختص��اص نمي يابد، ام��ا ارز آوري براي 
كش��ور دارد ضمن اينكه ايجاد اشتغال و همچنين 
عمران و آباداني مناطق محروم را هم به دنبال دارد 
به عنوان نمونه توسعه معدني مناطق شرقي كشور 

با توسعه ترانزيت ريلي بهبود مي يابد. 
او عنوان مي كند: استفاده از مسير ترانزيتي ايران 
براي كشورهاي جنوب و ش��مال اروپا، كشورهاي 
مس��تقل همس��ود )C. I. S(، كش��ورهاي حاشيه 
خليج فارس، هن��د، س��نگاپور و همچنين جنوب 
شرق آسيا جذاب اس��ت كه علت آن اين است كه 
طي س��ال هاي اخير توليد به س��مت شرق رفته و 
كشورهاي غربي مصرف كننده شده اند. ضمن اينكه 
تجارت توس��عه يافته و كش��ورها به دنبال كاهش 
هزينه حمل و افت زمان س��يربار هس��تند و ايران 
با توجه به اينكه در چه��ار راه جهاني قرارگرفته و 
محل اتصال سه قاره آسيا،  اروپا و آفريقا است براي 
بسياري از تبادالت گزينه مهمي محسوب مي شود. 
اين فعال حوزه حمل و نقل ريلي معتقد اس��ت، 
اگر فقط بارهايي كه بين آس��يا و اروپا حمل و نقل 
مي شود، از ايران عبور كند براساس محاسبات سال 
2۰۱2، 2۰۰ ميلي��ون تن بار كانتينري وجود دارد 
كه مس��ير ايران ب��راي آنها جذاب اس��ت و همين 

مقدار بار فله كه شامل محسوالت كشاورزي است 
كه اگر زيرساخت هاي الزم براي حمل و نقل وجود 

داشته باشد از مسير ايران استفاده مي كنند. 
رضايي��ان مي گوي��د: اگر هند و روس��يه هم به 
دنب��ال افزايش تبادالت تجاري خود باش��ند حجم 
ارزآوري ترانزي��ت ريل��ي رش��د قاب��ل مالحظه يي 
خواهد داش��ت و اگر دسترسي هند به افغانستان از 
طريق ريل ايجاد شود ۱۰ ها ميليون تن بار معدني 
وج��ود دارد كه هن��د به دنبال حمل اي��ن مواد از 

خاك ايران است. 
او اضاف��ه مي كن��د: برخي كريدوره��ا از جمله 
شمال- جنوب اس��ت كه مثال اگر باري بخواهد از 
هند به اروپاي شمالي دسترسي پيدا كند دو حالت 
دارد يا از كانال س��وئز استفاده كرده و شبه جزيره 
عربستان و قاره اروپا را دور مي زند و به شمال اروپا 
مي رسد و ديگري هم از طريق ايران است كه مسير 
اي��ران از لحاظ زماني ۴۰ درصد و از نظر هزينه يي 
۳۰ درصد به صرفه اس��ت و بس��ياري از موادي كه 
جابه جا مي ش��ود ارزش وزن��ي كمي دارند و بخش 
بس��يارزيادي مربوط به كرايه حمل است. بنابراين 
كشورها براي حمل كاالهاي معدني خود به دنبال 

مسير ريلي ايران هستند. 
اين كارش��ناس ريلي مي گويد: براس��اس برنامه 
پنج��م باي��د س��االنه ۵۰ ميليون تن ب��ار ترانزيت 
ش��ود كه تاكنون شاهد دس��تيابي به چنين رقمي 
 نبوده اي��م درحال��ي ك��ه دسترس��ي به اي��ن رقم

سهل الوصول است و تنها نياز به يك سري اقدامات 
مديريتي و زيرساختي محدود دارد. 

او با اش��اره ب��ه اهمي��ت ترانزيت ريل��ي ادامه 
مي دهد: براي دستيابي به اهداف درنظرگرفته شده 
بايد اقداماتي انجام ش��ود و مهم ترين كريدوري كه 
ايران بايد به دنبال س��رمايه گذاري براي توس��عه و 
بالفعل ش��دن آن باش��د، كريدور ش��مال –جنوب 
اس��ت. زيرا عمده مزيت ترانزيتي ايران، اين مسير 

اس��ت و كريدور شرقي- غربي كه از چين به سمت 
ايران حركت مي كند، امتياز چنداني مانند كريدور 

شمال-جنوب ندارد. 
رضايي��ان مي افزايد: در بهره گي��ري از كريدور 
ش��مال-جنوب موانعي وجود دارد. در حال حاضر 
كااله��ا مي توانند در بندرعباس بارگيري ش��وند و 
از طري��ق ريل هم به اروپا متصل هس��تيم اما ريل 
از ارمنس��تان به اروپا متصل است كه از آذربايجان 
عبور مي كند و اين س��ه كشور، در ترانزيت ريلي با 
يكديگر رقيب هس��تند و نمي تواند به بازدهي اين 

مسير اميدواربود. 
اين فعال حوزه ريلي تصريح مي كند: از س��وي 
ديگ��ر هم اكن��ون برروي مس��ير قزوين- رش��ت-

آس��تارا س��رمايه گذاري شده اس��ت. اما حجم اين 
سرمايه گذاري محدود اس��ت و بايد شتاب گيرد و 
بهترين روش هم BOT است كه بخش خصوصي 
س��رمايه گذاري مي كند و پس از س��اخت اقدام به 
بهره برداري مي كند و پس از دس��تيابي به س��ود، 
پ��روژه را به دولت واگذار مي كند اما اتصال س��وم 
مسير اينچه برون است كه از آن استفاده نمي شود 
و با گذشت س��ه سال انتظارها برآورده نشده است 

كه مسووالن بايد پاسخگو باشند. 
او اظهار مي كند: درحال حاضر مش��كل خاصي 
براي فعال شدن كريدورشمال-جنوب وجود ندارد 
و اتص��ال با اروپا از طري��ق اينچه برون امكان پذير 
اس��ت اما بايد س��رمايه پروژه مسير قزوين-رشت-
آس��تارا افزايش يابد تا شاهد تسريع دربهره برداري 

اين مسير باشيم. 
رضاييان مي گويد: اگر كريدور چابهار-سرخس 
راه اندازي شود، اين مسير براي ترانزيت كاال بسيار 
جذاب اس��ت و هند مي تواند از اين مسير، كاالها را 
از افغانس��تان به ايران ترانزي��ت كند، ارزش مادي 
معادن افغانستان بيش از ۳ هزار ميليارد دالر است 
به عنوان نمونه معدن سنگان است حجم بار بااليي 

دارد و درصورت بهره برداري ساالنه ۵۰ ميليون تن 
بار قابل حمل توس��ط ريل دارد اگر افغانس��تان از 
طريق ريل به مس��ير ريلي چابهار سرخس متصل 
ش��ود در م��دت ۴ س��ال، س��رمايه بازمي گردد و 
بارترانزي��ت قابل توجهي براي س��ال هاي آينده به 

همراه دارد. 
اي��ن فعال حوزه حم��ل و نقل ادام��ه مي دهد: 
كشورهاي مستقل همسود از اين مسير به آب هاي 
آزاد متصل شوند و بار معدني و كشاورزي بسياري 
دارند كه مي تواند از اين مسير ترانزيت شود ضمن 
اينكه مشكل امنيتي سيستان بلوچستان كه ناشي 
ازبيكاري و عدم اش��تغال است با عبور اين مسير از 

اين استان تاحدود قابل توجهي حل مي شود. 
او اظهار مي كند: مسير ريلي چابهار- سرخس را 
مي توان به دو بخش تقسيم كرد. بخش اول، مسير 
چابهار- زاه��دان و بخش دوم زاهدان- س��رخس 
اس��ت، س��رمايه كوچكي براي س��اخت بخش اول 
در نظرگرفته ش��ده و پيشرفت فيزيكي اين بخش 
تنها2۰ درصد بوده اس��ت و اين درحالي است كه 
دولت بودجه عمراني را به پروژه هاي بدون اولويت 

از جمله اتصال استان ها اختصاص مي دهد. 
ب��ه گفته رضايي��ان، براي بهره گي��ري از مزيت 
رقابتي ايران در حمل و نقل ريلي، دولت بايد تالش 
كند كه اتصال ايران به كش��ورهاي همس��ايه را هر 
چه س��ريعتر برقرار كند و در اين رابطه بايد مسير 
۳2 كيلومتري ش��لمچه-بصره، اتصال محور شرق، 
مس��ير ريلي قزوين- رش��ت- آس��تارا و همچنين 

مسير ريلي ايران به افغانستان برقرار شود. 
اين كارش��ناس حوزه حمل و نقل ريلي با اشاره 
به مزيت هاي ترانزيت ريلي نس��بت به حمل و نقل 
جاده يي مي گويد: اولويت دهي به قطارها در ايران 
بالعك��س س��اير كشورهاس��ت و قطار مس��افربري 
نس��بت به بارب��ري در اولويت اس��ت. درحالي كه 
بيش��ترين مزيت راه آهن درجابه جايي بار اس��ت، 
زيرا به صرفه ترين ميزان مصرف سوخت را دارد كه 
نس��بت مصرف سوخت ريل به جاده در حمل كاال 
يك به ۱۰ اس��ت. در حالي كه در حمل بار يك به 
۴ اس��ت كه بطور ميانگين يك به ۱۰ است كه اين 
موضوع نشان از اهميت حمل و نقل ريلي كاالست. 
او تصري��ح مي كند: بهره وري ش��بكه ريلي در 
ايران بسيار پايين است كه به دليل سيستم ناوبري 
قديمي قطار پاس��خگوي نيازها نيس��ت و بايد هر 
چه س��ريعتر بهره وري آن افزايش يابد، دوخطه يا 
س��ه خطه كردن كيلومتري ۵ ميليارد تومان است 
درحالي كه با بودجه ناچيز و بهره گيري از سيستم 
)A. T. C( در مس��يرهاي ريل، بهره وري دو برابر 

افزايش مي يابد. 
رضاييان مي گويد: نكته بعدي كه براي افزايش 
س��هم ترانزيت ريلي موثر است بحث حضور بخش 
خصوصي اس��ت با توجه به اينك��ه بودجه عمراني 
كش��ور محدود اس��ت بايد س��هم بخش خصوصي 
در س��اخت خط��وط ريل��ي افزايش يابد در س��اير 
 )BOT( كش��ورها هم پروژه هاي عمراني به روش
به س��رمايه گذار بخش خصوصي واگذار مي ش��ود، 
دليل اين واگذار اين اس��ت كه اين بخش به دنبال 
بيش��ترين بهره وري از مس��يرهاي ريلي اس��ت و 
برهمي��ن اس��اس به دنبال س��اخت س��ودده ترين 

خطوط ريلي مي رود. 

آيا پس��وند ملي برازن��ده كااليي چون 
ريل است؟ آيا ريل يك كاالي استراتژيك 
است؟ و... براي پاسخ به اين سواالت الزم 
است، س��ابقه و فراز و فرودهاي بيست و 
چند س��اله توليد ريل در داخل بررس��ي 
ش��ود كه عل��ت به س��ر انجام نرس��يدن 
تالش ه��ا در اين زمينه چه بوده اس��ت؟ 
آيا آنچه مي گويند با آنچه اراده مي كنند، 
تفاوت دارد؟ آيا چنين فعاليتي اقتصادي 
است؟ اگر اقتصادي نيست دليل تاكيد بر 

اجراي آن چيست؟ 
اگر اقتصادي است چرا نياز به دخالت وزير وجود دارد تا راه 
آهن اين محصول را خريداري كند؟ اگر اقتصادي نيست چگونه 
بايد آن را س��ود ده كرد؟ اگر اقتصادي است چرا نمي توانيم آن 
را صادر كنيم؟ و اگر اقتصادي نيست چرا بر ادامه اين ضرر ملي 

اصرار مي كنيم؟
ري��ل مل��ي عبارتي مبهم اس��ت و ترويج كنن��دگان آن بايد 
توضي��ح دهند كه مرادش��ان از پس��وند »ملي« ك��ه بر »ريل« 
افزوده اند، چيس��ت؟ آيا به راحتي مي توان پس��وند »ملي« را به 
هر كااليي نس��بت داد؟ آيا مراد اين است كه چون اين ريل در 
كشور ساخته مي شود، شايسته پسوند ملي است؟ درحال حاضر 
هزاران كاال ريز و درش��ت در كارخانجات صنعتي كش��ور توليد 
مي شوند اما هيچكدام ملي خوانده نمي شوند. آيا مي شود به يك 
لنت ترمز به صرف اينكه از يكي از كارخانجات توليدي كش��ور 

بيرون مي آيد، عنوان »لنت ترمز ملي« داد ؟ 
آيا چون اين ريل با اس��تفاده از سرمايه ملي و در كارخانه يي 
كه با ثروت ملي ساخته شده توليد مي شود، شايسته پسوند ملي 
اس��ت؟ اين هم نمي تواند درست باش��د، زيرا هزاران كاال ريز و 
درشت در كارخانجات دولتي و نيمه دولتي و شبه دولتي توليد 
مي ش��وند و همه به ملت تعلق دارن��د و هيچ كدام ملي خوانده 
نمي شوند، آيا مي شود به يك دارو به ِصرف آنكه در يك كارخانه 
داروسازي دولتي)بر پا شده از ثروت ملي( توليد مي شود، عنوان 

»داروي ملي« داد؟ 
آيا چون اين ريل با دانش فني ايراني توليد ش��ده شايس��ته 
پسوند ملي اس��ت؟ اين هم درست نيست، زيرا دانش فني ريل 
سال هاس��ت در دنيا تدوين شده و مورد اس��تفاده قرار گرفته و 
دانش فني توليد و ماشين آالت خط نورد ريل ذوب آهن همگي 
وارداتي هس��تند. آيا مراد اين است كه هر كااليي كه مردم دنيا 
كش��ور را با آن مي شناسد شايس��ته پسوند ملي است؟ )چنانكه 
دنيا آلمان را با مرسدس بنز و ژاپن را با سوني و كوبا را با شكر 
و هلند را با گل و ش��يلي را با مس و س��ويس را با ش��كالت و... 
مي شناس��د( اين هم نمي تواند درست باشد زيرا در دنيا ايران را 

با نام »ريل« نمي شناسد.

 آيا ريل، استراتژيك است؟ 
گاه��ي ب��راي دف��اع از تولي��د ري��ل در داخ��ل، از تعبي��ر 
»استراتژيك« استفاده مي ش��ود، . عده يي اعتقاد دارند كه ريل 
يك كاالي اس��تراتژيك است بنابراين بايد در داخل توليد شود، 

كاالي استراتژيك تعريف خاص خود را دارد. 
تعبير »كاالي اس��تراتژيك« براي هر كااليي به كار نمي رود 
و كارب��ران آن باي��د توضي��ح دهند ك��ه مرادش��ان از »كاالي 
اس��تراتژيك« كه ريل را ذيل آن طبقه بندي مي كنند، چيست؟ 
س��اده ترين تعريفي كه ب��راي كاالي اس��تراتژيك مي توان ارائه 
كرد، آن اس��ت كه در ص��ورت فقدان كاالي م��ورد نظر صدمه 
مهمي به اقتصاد و امنيت كش��ور وارد مي ش��ود. به عنوان مثال 
م��واد غذايي اصلي و قوت غالب مردم مانند گندم و برنج كاالي 
استراتژيك هستند و به هيچ روي نمي توان تصور كرد كه فقدان 
ريل آسيبي به امنيت كشور وارد كند. در مورد امنيت اقتصادي، 
كافي اس��ت تحقيق ش��ود كه تاكنون در هيچ كشوري به دليل 
عدم توليد ريل بحران اقتصادي رخ نداده و كافي است ياد آوري 
ش��ود كه در اين 9۰س��ال كه از تاسيس راه آهن گذشته است، 
اقتصاد كش��ور بدون ريل داخلي به حي��ات خود ادامه داده و از 
اين ناحيه تهديدي متوجه امنيت اقتصادي كش��ور نشده است 
ضمن اينكه قرار نيست هر كااليي را همه كشورها توليد كنند. 

 سهم 25 درصدي ريل در هزينه ساخت خطوط
از س��وي ديگر بايد به اين نكته توجه داش��ت كه در احداث 
خطوط ريلي، ريل همه چيزنيست، ريل تنها بخشي از سيستمي 
است كه در نهايت يك خط ريلي را مي سازد. طراحي، مهندسي، 
حذف معارض ها، عمليات خاكبرداري، زير سازي، روسازي، پل، 
تونل، آبرو، ترانشه، عالئم و ارتباطات، ايستگاه ها از ديگر عناصر 

اين سيستم هستند و ريل عضوي از بخش روسازي است. 
ب��راي احداث يك كيلومت��ر خط با ري��ل 6۰ تني ۱2۰ تن 
ريل الزم اس��ت كه با قيمت هزار دالر ب��ر هر تن و دالر ۴هزار 
توماني، سهم ريل در هر كيلومتر حداكثر به ۴۸۰ميليون تومان 
مي رس��د، اين درحالي اس��ت كه هزينه زيرس��ازي و روس��ازي 
خط)بدون احتس��اب عالئم و ايس��تگاه( حدود 2ميليارد تومان 
براي منطقه مسطح)دش��ت( اس��ت و براي مناطق تپه ماهور و 
كوهستاني ضرايب افزايشي بايد منظور شود. بنابراين در دشت 
س��هم ريل از كل هزينه احداث خط كمتر از 2۵درصد است كه 
در مناطق كوهس��تاني اين س��هم مي تواند ب��ه حدود ۱۵درصد 
كاهش يابد. اضافه كردن هزينه عالئم و ارتباطات اين س��هم را 
از اين هم كمتر مي كند بنابراين نمي توان عنصري كه س��همش 
در اح��داث خط كمت��ر از ۱۵درصد اس��ت را در زمره كاالهاي 

استراتژيك قرار داد. 
البته توجه به س��بد محصوالت ذوب آهن)كه قادر به توليد 
اكثر مقاطع فوالدي اس��ت( نش��ان مي دهد كه محصوالت اين 

شركت مصرف عام و مشتري خارجي دارند. بنابراين ذوب آهن 
درباره اكثر محصوالتش با تنوع و تعدد مش��تري مواجه است و 
دغدغه بازاريابي ندارد اما ريل دو مشتري بيشتر ندارد: راه آهن 
و شركت زير ساخت. بنابراين مي توان حدس زد كه عدم تمايل 
ذوب آهن به توليد ريل در اين س��ال ها در اين واقعيت ريش��ه 
داشته است كه اين شركت عالقه يي به توليد كااليي با مشتري 
خاص و س��فارش محدود ندارد ضمن اينكه بر اين واقعيت بايد 

چند مورد ديگر را هم افزود. 
اول( ذوب آهن هم اكنون غرق در گرداب هاي اقتصادي است 
و چند صد ميليارد تومان بدهي دارد و فروش هر چه س��ريع تر 
محصول و كس��ب نقدينگي از هرموضوعي ب��راي آن حياتي تر 
اس��ت اما دريافت پول از مشتري دولتي)ش��ركت زيرساخت و 
راه آهن( به اين س��ادگي نيس��ت. اين دو ش��ركت براي خريد 
ريل چشم به دس��ت دولت دارند تا مبالغي براي تامين ريل در 
اعتبارات س��االنه داش��ته باشند و از س��وي ديگر همه مي دانند 
ك��ه از تخصيص اعتب��ار تا مجوز پرداخت راهي طوالني اس��ت. 
بنابراين نبايد انتظار داش��ت كه ذوب آه��ن همت زيادي براي 
تولي��د ريل به خرج بدهد ع��الوه بر اين ذوب آهن مبالغ زيادي 
ب��ه راه آهن بدهكار اس��ت و پول حاصل از ف��روش ريل با اين 
بدهي تهاتر مي ش��ود و از اين قرارداد پ��ول نقد به چنگ ذوب 

آهن نخواهد آمد. 
دوم( تولي��د ريل ارزش افزوده زي��ادي براي ذوب آهن ايجاد 
نمي كند. دانش فني طراحي و توليد ريل، داخلي نيست و ذوب 
آه��ن آن را وارد مي كند. ماش��ين آالت خط ن��ورد ريل وارداتي 
هس��تند )از يك ش��ركت آلماني( و نصب، راه اندازي، تس��ت و 
آموزش آن توس��ط همان ش��ركت انجام مي ش��ود تا ذوب آهن 

براي دريافت گواهينامه هاي فني با مشكل مواجه نشود. 
س��وم( راه اندازي اين خط نورد هيچ تاثيري بر اشتغال زايي 
در ذوب آه��ن ن��دارد. زيرا خط ن��ورد ريل مكانيزه اس��ت و به 
نيروي انس��اني زيادي نياز ندارد و همين نيروي انس��اني اندك 
از ميان كاركنان فعلي ذوب آهن تامين مي شود زيرا ذوب آهن 
هم اكنون با تورم نيروي انساني مواجه است و مديريت آن تالش 
خواهد كرد ت��ا از ميان نيروهاي مازاد عده يي را براي خط نورد 

ريل دست چين كند. 
چه��ارم( ميزان تقاضا براي ريل از س��وي مش��تري داخلي 
)ش��ركت زيرساخت و راه آهن( خيلي كمتر از ظرفيت اين خط 
نورد است و فارغ از محدوديت هاي بودجه و نقدينگي، توان فني 
كشور براي اجراي پروژه هاي احداث / بازسازي خطوط و جذب 

و مصرف ريل محدود است. 
الف( احداث خطوط جديد: كارنامه كشور در احداث خطوط 
راه آه��ن نش��ان مي دهد كه در طول يك عمر 9۰س��اله، موفق 
ب��ه احداث ۱۳ه��زار كيلومتر خط آهن ش��ده ايم، چيزي حدود 
۱۴۵كيلومتر در س��ال در يك فرض بسيار خوش بينانه اين عدد 

را 2۰۰كيلومتر در سال فرض كنيد. 
ب( بازس��ازي خط��وط: توان اجرايي كش��ور براي نوس��ازي 
خطوط بيش از ۴۵۰كيلومتر در سال نيست)براي بازسازي خط 
بايد مصالح و اداره خط و ماش��ين هاي مكانيزه و شركت مجري 
و مس��دودي خط و بهره برداري و عالئم با هم هماهنگ شوند تا 
بازس��ازي خط بدون ايجاد مزاحمت براي تردد عادي قطارها و 
در اسرع وقت انجام شود( در يك فرض خوش بينانه اين عدد را 

۵۰۰كيلومتر در سال فرض كنيد. 
ج( خط��وط مترو: كل خط��وط بهره برداري ش��ده در مترو 
تهران حدود 22۰كيلومتر اس��ت. اگر همه احداث خطوط را به 
2۰سال اخير منحصر بدانيم ميزان ريل مورد نياز در سال بسيار 
ناچيز اس��ت و با تقريب هاي محافظه كارانه يي كه در محاس��به 
نياز خطوط برون ش��هري در نظر گرفته مي ش��ود، پوشش داده 
مي شود به همين دليل قطار شهري مشتري مهمي براي ريل به 
حساب نمي آيد ضمن اينكه ريل مورد استفاده در خطوط مترو 

از نوع UIC۵۴ است. 
پنج��م( ريل مبن��ا در ذوب آهن ريل U۳۳ اس��ت اين نوع 
ريل ب��ا توجه به بار مح��وري راه آهن اي��ران در خطوط اصلي 

كاربرد ندارد. 
ششم( مشتري داخلي متقاضي 2۵درصد از ظرفيت اين خط 
بوده و مابقي ظرفيت آن بالاس��تفاده اس��ت، آيا ذوب آهن قادر 
ب��ه صدور ما بقي اين ظرفيت )بي��ش از ۷۵درصد( خواهد بود؟ 
آي��ا نصب اين خط نورد هدف صادراتي داش��ته اس��ت؟ آيا اين 
ش��ركت مي تواند با رقباي روس��ي و هندي و كره يي و اروپايي 
دست و پنجه نرم كند؟ آيا قيمت ريل ذوب آهن در بازار جهاني 
جوابگوي سود معقول و پوشش دهنده هزينه تمام شده هست؟ 
نكت��ه اول: براي پ��ي بردن به چابك��ي و انعطاف پذيري رقبا 
مي ت��وان يادآوري كرد درحالي كه هر ت��ن ريل در حدود هزار 
دالر در ب��ازار جهاني عرضه مي ش��ود، ش��ركت هندي در قالب 
تفاهمنامه س��ال ۱۳92 حاضر شد، ريل را به قيمت هر تن ۵۸ 
هزار روپيه به ايران بفروش��د كه تقريبا معادل ۸9۰دالر اس��ت. 
اين شركت تحت فش��ار طرف ايراني در سال ۱۳9۴ حاضر شد 

بر اين قيمت نازل ۷درصد ديگر تخفيف بدهد. 
نكته دوم: ريل توليد ش��ده در ذوب آه��ن با انرژي يارانه يي 
توليد مي ش��ود و دولت حامل هاي انرژي را با قيمت غيرواقعي و 
زير قيمت بين المللي در اختيار ذوب آهن)و ديگر صنايع كشور 
كه جز معدودي همگي دولتي هستند( قرار مي دهد، حال آنكه 
رقب��اي خارجي با انرژي گران تر محصوالتي با قيمت بين المللي 
عرضه مي كنند. وقتي مش��اهده مي ش��ود كه محصول ش��ركت 
داخلي با وجود اس��تفاده از س��وخت يارانه يي قيمتي نزديك به 
رقيب خارج��ي دارند به راحتي مي توان نتيجه گرفت كه امتياز 
داده ش��ده به اين شركت ها)در قالب انرژي ارزان( صرف كاهش 

قيمت محصول و بهره وري و رقابت پذيري نمي شود. 

سعيد قصابيان
 كارشناس

حمل و نقل ريلي

یادداشت

توليد ريل ملي به صرفه است؟
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 راه اندازي توربين ه�اي مركز انتقال نفت رازان با 
س�وخت مايع؛ اراك   با تالش متخصص��ان نگهداري و 
تعميرات مكانيك منطقه مركزي در كمتر از 24س��اعت 
توربين ه��اي مرك��ز انتقال نف��ت رازان با س��وخت مايع 
راه اندازي ش��د. رييس نگهداري و تعميرات مكانيك اين 
منطق��ه گفت: با توج��ه به نياز عملياتي قط��ع گاز مركز 
انتقال نفت رازان به علت تعميرات شركت گاز و همچنين 
جلوگيري از ايجاد وقفه انتقال مواد نفتي به پااليشگاه هاي 
امام خميني )ره( ش��ازند و تهران، عمليات تغيير سوخت 
توربين هاي مركز انتقال نفت رازان از گاز به مايع در دستور 
كار ق��رار گرفت. ابوالفضل ابراهيمي با تاكيد بر س��رعت و 
دقت انجام اين عمليات تصريح كرد: تاخير اعالم ش��ركت 
گاز در اطالع رساني قطع گاز مركز انتقال نفت رازان منجر 
شد تا واحد نگهداري و تعميرات مكانيك منطقه مركزي 
ب��ا توجه به محدوديت قطع��ات و اتصاالت در زمان كمتر 
از 24س��اعت و با فعاليت مس��تمر ش��بانه روزي تيم هاي 

تعميراتي خود، انتقال بي وقفه مواد نفتي را رقم بزند. 
 راهكارهاي ش�هردار جديد براي خروج رامسر از 
مش�كالت؛ رامسر   شهردار رامس��ر به بيان راهكارهايي 
براي خروج اين ش��هر از مش��كالت پرداخت.  مظاهر باقر 
سليمي با بيان اينكه رامسر ظرفيت هاي فراواني در حوزه 
س��رمايه گذاري دارد، اظهار كرد: با ايجاد بسترهاي الزم و 
شرايط مناسب از ظرفيت هاي حضور سرمايه گذاران در تمام 
حوزه ها استفاده مي شود، چرا كه تنها راه توسعه اقتصادي 
سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه گردشگري است.  
وي زباله را به عنوان چالش اصلي غرب مازندران دانست و 
اظهار كرد: حل مشكل زباله، مديريت پسماند و تكنولوژي 
دفع بهداش��تي زباله به صورت منطقه يي جزو برنامه هاي 
شهرداري است.  شهردار رامسر ساماندهي باغ ۳۳ هكتاري 
را با توجه به ظرفيت ها و شرايط باغ مهم برشمرد و گفت: 
اين باغ در بهترين نقطه از ش��هر واقع شده و ساماندهي و 
اس��تفاده بهينه از آن براي ايجاد ظرفيت هاي گردشگري 
مناسب و درآمد پايدار براي شهرداري در دستور كار است. 
 همكاري هاي قش�م با عمان شتاب مي گيرد؛ 
قش�م   فرماندار شهرس��تان قش��م گف��ت: همكاري هاي 
اقتصادي- تجاري و سرمايه گذاري با حضور تجار و بازرگانان 
كش��ور عمان و شهرستان قشم ش��تاب مي گيرد.  عليرضا 
نصري بيان كرد: كشور عمان از ديرباز مشتركات فرهنگ 
و تجاري گسترده يي با كشورمان داشته و در اين دولت نيز 
با همت دولتمردان، همكاري هاي هرمزگان و قشم روندي 
رو به رش��د داشته است. وي از صادرات 95هزار تني ميوه 
و تره بار از اس��تان هرمزگان به عمان به عنوان نمونه بارزي 
از ت��وان تجارت و رفع نيازهاي صادرات و واردات دو طرف 
ياد كرد و افزود: با بازديدهاي انجام  ش��ده از سيمان، در و 
پنجره س��ازي و اسكله كاوه، اميدواريم همكاري هاي آينده 
بيش  از پيش در حوزه تجارت، س��رمايه گذاري و توريسم 

افزايش يابد. 
 نبود اشتغال مشكل اصلي روستاييان كردستان؛ 
سنندج   رييس س��ازمان برنامه و بودجه كردستان نبود 
اش��تغال را يكي از مشكالت اصلي روس��تاييان دانست و 
گفت: با وجود امكانات زيادي كه در روس��تاها وجود دارد، 
متاس��فانه به دليل عدم ايجاد ش��غل، مهاجرت به شهرها 
همچنان ادامه دارد.  بهرام نصراللهي زاده در جلسه كارگروه 
اشتغال استان اظهار كرد: حاشيه نشيني يكي از مشكالت 
اصلي اس��تان اس��ت كه در نتيجه نبود شغل در روستاها 
به وجود آمده اس��ت.  وي افزود: گرچه اقدامات زيادي در 
راستاي توسعه و آباداني روستاها انجام شده اما نبود شغل 
موجب مهاجرت روس��تاييان و در نتيجه حاشيه نشيني و 
ايجاد سكونتگاه هاي غيررسمي شده است.  رييس سازمان 
برنامه و بودجه كردستان عنوان كرد: امروز تمام روستاهاي 
اس��تان داراي امكانات رفاهي هس��تند و درصد بااليي نيز 
به جاده دسترس��ي دارند و تا پايان سال جاري بهره مندي 
روستاييان استان از گاز طبيعي به 90 درصد خواهد رسيد. 
 ش�وراي حفاظت از اراضي ملي در اس�تان لرستان 
تش�كيل شد؛ خرم آباد   دادس��تان خرم آباد گفت: شوراي 
حفاظت از اراضي ملي در دادگس��تري هاي لرستان تشكيل 
شده و پرونده هاي تخلفات را رسيدگي مي كند.  سعيد رازاني 
ديروز در جلسه شوراي اداري پلدختر كه با محوريت حفاظت 
از اراضي ملي در سالن شهداي فرمانداري برگزار شد، اظهار 
داش��ت: بايد برنامه ريزي هايي صورت گيرد تا از اراضي ملي 
حفاظت شود كه در اين راه مي توانيم كشاورزان را به سمت 
كش��ت هايي مثل زعفران س��وق دهيم ك��ه از آب كمتري 
اس��تفاده مي كنند.  وي افزود: جلوگي��ري از تغيير كاربري 
تاالب هاي پلدختر يكي از هدف هاي ماست كه بايد از تغيير 
اراضي ملي به كش��اورزي و مسكوني جلوگيري به عمل  آيد.  
دادستان خرم آباد به حفظ و نگهداري درختان در پلدختر و 
توسعه آنها تاكيد و عنوان كرد: بايد حواسمان به تاالب هاي 
پلدختر باشد كه به دليل كم آبي به زمين كشاورزي تبديل 

نشوند چون هرگونه تغيير كاربري ممنوع است. 
 فرودگاه ماكو بيش از 90درصد پيشرفت فيزيكي 
دارد؛ ماك�و   مدير فرودگاه منطقه آزاد ماكو از پيش��رفت 
بي��ش از 90درص��دي ف��رودگاه ماكو خب��رداد.  عليرضا 
جمش��يدي با اش��اره به آخرين وضعيت فرودگاه منطقه 
آزاد ماك��و افزود: ترمين��ال فرودگاه منطق��ه آزاد ماكو از 
پيشرفت فيزيكي بيش از 90درصدي برخوردار بوده و در 
صورت اتمام ريزه  كاري هاي س��الن و تجهيز آن، ترمينال 
اين فرودگاه قابل بهره برداري خواهد بود.  وي با اش��اره به 
داير بودن پروازه��اي داخلي در اين فرودگاه تصريح كرد: 
طي هفت��ه 5 پرواز از اين ف��رودگاه و فعال در مقصدهاي 
ماكو به تهران و بالعكس انتقال مس��افران انجام مي شود.  
وي اشتغال زايي براي مردم منطقه را يكي از دستاوردهاي 
راه اندازي اين فرودگاه عنوان كرد و گفت: با به كار افتادن 
رس��مي اين ف��رودگاه 100درصد براي اش��تغال جوانان 

فرصت هاي خوبي ايجاد خواهد شد. 
 ش�هرك صنعت�ي خيرآب�اد اراك نيازمند نگاه 
ويژه اس�ت؛ اراك  نماين��ده اراك، خنداب و كميجان 
در مجلس شوراي اس��المي با بيان اينكه طرح تشكيل 
موزه ملي صنعت را به دولت ارائه كرده ام، گفت: شهرك 
صنعتي خيرآباد از ش��هرك هاي صنعتي فعال در استان 
بوده ك��ه نيازمند نگاه وي��ژه اس��ت.  علي اكبر كريمي 
ديروز در جلسه با هيات مديره شركت خدماتي شهرك 
صنعت��ي خيرآب��اد اظهار داش��ت: آنچه اهمي��ت دارد، 
اين اس��ت كه ما به عنوان يك ش��هر صنعتي ش��ناخته 
مي شويم و هويت ما به صنعت ما بستگي دارد و حمايت 
از اين صنعت كه براي ما هويت بخش بوده امري بسيار 

الزم و ضروري است.

اخبارشهرستانها

وزير كار ابعاد و زواياي مختلف برنامه هاي اقتصادي دولت را تشريح كرد

توسعه كسب و كار خرد و مهارت آموزي هدفمند
كاهش فقر و ارتقاي زندگي مردم برنامه محوري دولت است

شهردار مشهد در برنامه زنده تلويزيوني تاكيد كرد

ضرورت توسعه زيرساخت هاي حمل و نقلي مشهد با نگرش ملي

گروه بنگاه ها  
»كاه��ش فق��ر در جامع��ه و افزاي��ش كيفيت 
زندگي م��ردم از برنامه هاي محوري دولت تدبير و 
اميد است.« اين عباراتي است كه وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي در جريان س��فر به استان مركزي 
در جلسه با مديران اجرايي اين استان مطرح كرده 
است. راهكاري كه نشان مي دهد، مسيري كه دولت 
دوازدهم طي 4سال آينده به دنبال تحقق آن است، 

كدام موارد را شامل مي شود. 
ربيعي ديروز در نشست مشترك شوراي اداري 
شهرستان هاي فراهان، تفرش و آشتيان و شوراي 
هماهنگي مديران دستگاه هاي تابعه وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي در استان مركزي در فرمانداري 
فرمهين افزود: با عملياتي ش��دن برنامه هاي دولت 
و ارتقاي س��طح زندگ��ي، عده يي از زيرپوش��ش 

سازمان هاي حمايتي خارج خواهند شد. 
وي اظهار كرد: در دولت تدبير و اميد، دريافتي 
افراد زيرپوشش س��ازمان هاي حمايتي ۳و 2دهم 
درصد افزايش يافته اس��ت.  وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي گفت: دولت روحاني كم حرف و شنواست 

و نبايد كم حرفي را دليل بر نشنيدن دانست. 
ربيعي در ادامه افزود: رويكرد اشتغال در كشور 
نيازمند تغيير اس��ت و نبايد براي تحصيل انتظار 
مش��اغل پش��ت ميزي را داش��ت و بايد فرهنگ 
كارآفرين��ي تقويت ش��ود.  وي خاطرنش��ان كرد: 
سياس��ت دولت پول پاشي و تزريق مبالغ مالي كه 

به اشتغال و توليد نمي انجامد، نيست و بايد برنامه 
اش��تغال هدفمند اجرا و منابع كش��ور با راهبري 

اصولي هدايت شود. 
 وزي��ر تعاون، كار و رف��اه اجتماعي اظهار كرد: 
اعطاي تسهيالت در اشتغال زايي نيز بايد هدفمند 

باشد و با نظارت دقيق انجام شود. 
ربيعي افزود: تكي��ه بر مديريت برنامه محور كه 
منافع بلندمدت و جدي را در نظر دارد، مورد توجه 
دولت اس��ت و اين نگرش كه تنها به نيازهاي آني 
بدون تفكر براي آينده توجه شود، پسنديده نيست. 
وي اظه��ار كرد: تم��ام امكان��ات مغزافزاري و 
سخت افزاري كشور بايد در راستاي توسعه هدفمند 

همه بخش ها باشد. 

 اشتغال زايي پايدار 
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي گفت: دولت 
يازده��م كوش��يد ثب��ات مال��ي را در بخش هاي 
مختل��ف تامي��ن كن��د و در چهار س��ال پيش رو 
متع��ادل ك��ردن منابع و مص��ارف و تامين بدهي 

صندوق ها هدف گذاري شده است. 
ربيع��ي اف��زود: توس��عه كس��ب و كار خرد و 
مهارت آم��وزي هدفمن��د و منطب��ق بر ني��از روز 

سياستي در راستاي اشتغال زايي پايدار است. 
وي گف��ت: در فعاليت برخي اتب��اع بيگانه در 
مشاغل استادكاري و فني وحرفه  اي بايد بازنگري 
و ش��رايطي فراهم ش��ود كه اس��تادكاران ايراني 

در س��ايه آموزش هاي موثر رش��د كنند و به بازار 
كار بپيوندن��د.  وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
گفت: شهرستان هاي تفرش، آشتيان و فراهان در 
مسائل اجتماعي در كشور وضعيت مناسبي دارند 
و براي مثال آمار كمترين نرخ نزاع در اين مناطق 
بيانگر اين مهم اس��ت و اگر انس��جام اجتماعي در 

اين شهرس��تان ها افزايش پيدا كند، شاخص هاي 
اجتماعي بهبود مي يابد. 

ربيعي كمترين آمار خودكشي و افراد بازمانده 
از تحصيل اس��تان مركزي را مربوط به اين س��ه 
شهرستان عنوان كرد و افزود: بايد به حوزه رفاهي 
اين شهرس��تان ها نگاه ويژه شود و برنامه يي قوي 

و حس��اب شده براي بهبود زيرس��اخت ها در اين 
مناطق اجرايي ش��ود.  وي اظه��ار كرد: در برخي 
موارد در بحث صندوق روستاييان و عشاير مشكل 
منابع رخ داده كه بايد با توجه ويژه اين مساله حل 
شود تا براي ساير صندوق ها مشكلي پيش نيايد. 
علي ربيعي افزود: س��رمايه اجتماعي محصول 
اتح��اد و پيوند قوي اليه ه��اي اجتماعي بر مبناي 
اعتم��اد اس��ت و بايد در شهرس��تان هاي فراهان، 
تفرش و آشتيان بيش��ترين استفاده از ظرفيت ها 

در راستاي اهداف توسعه يي شكل بگيرد. 
وي گفت: در شهرس��تان هاي تفرش، آشتيان 
و فراهان نخبگان و ظرفيت انس��اني خوبي وجود 
دارد كه اين پتانس��يل انس��اني بايد در راس��تاي 
تربيت اس��تادكار برجس��ته و كارآفرين در حوزه 

اشتغال زايي هدايتگري شود. 
ربيعي افزود: هيچ ش��هري رش��د نخواهد كرد 
مگ��ر اينكه نخبگاني متحد با تش��كيل كانون هاي 
كارآفريني و كانون توس��عه شهري به روند توسعه 
آن كم��ك كنند. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
افزود: راه اندازي كانون گفت وگوي نخبگان در كنار 
حلقه مديريتي و تصميم س��از در شهرس��تان هاي 

تفرش، آشتيان و فراهان بايد دنبال شود. 
ربيعي افزود: تاكيد دولت بر تثبيت شغل است 
و در اين راس��تا 170هزار ميليارد ريال تسهيالت 
در سال گذشته براي كارگاه هاي در معرض آسيب 

توزيع شد.

مريم صانع  خبرنگار تعادل در مشهد 
 ش��هردار مش��هد نخس��تين گفت وگوي تلويزيوني خود را به 
گونه ي��ي متفاوت رقم زد و ب��ا حضور در برنامه زن��ده تلويزيوني 
فرمول يك كه امشب از شبكه يك سيما پخش شد عمده مسائل 
پيش روي مديريت ش��هري در پايتخت معنوي ايران اس��المي را 

نه تنها با شهروندان مشهدي كه با همه ايرانيان مطرح كرد. 
تقي زاده خامسي با حضور در برنامه تلويزيوني كه به صورت 
زنده پخش مي ش��د در پاسخ به سواالت علي ضيا، مجري اين 
برنام��ه بر مس��ائلي همچون ضرورت توج��ه و نگرش ملي به 

مشهد، تسريع در اختصاص بودجه هاي دولتي براي گسترش 
زيرس��اخت هاي حم��ل و نقلي در اين كالن ش��هر و رايزني با 

بانك ها براي پرداخت مطالبات پيمانكاران تاكيد كرد.  
ش��هردار مش��هد در اي��ن برنامه كه حدود يك س��اعت به 
ط��ول انجاميد به ارائه آماري از ميزان ورود زائر و مس��افر به 
پايتخت معنوي ايران پرداخت و گفت: مش��هد ساالنه ميزبان 
25ميليون زائر و مس��افر اس��ت و ش��هرداري باي��د عالوه بر 
جمعيت ۳ميليون و نيمي مشهد به اين تعداد زائر امام رضا)ع( 

نيز خدمات رساني كند.
تقي زاده خامس��ي ش��هرداري را تش��كيالتي وظيفه محور 
خوان��د و اظه��ار كرد: اموري چون رف��ت و روب و جمع آوري 
زباله، نگهداري فضاي س��بز، اجراي آس��فالت و... جزو وظايف 
ش��هرداري اس��ت و به صورت عادي بايد انجام ش��ود و عمده 

درآمدهاي شهرداري نيز صرف همين امور مي شود.
وي ب��ا تاكي��د بر ض��رورت توس��عه زيرس��اخت ها در اين 
كالن ش��هر افزود: از سوي ديگر ضرورت دارد در بحث حمل و 
نقل به ويژه توس��عه خطوط مترويي و قطار شهري در مشهد 

كار تسريع شود.
شهردار مش��هد با اشاره به همراهي خوب دولت در انتشار 
اوراق مش��اركت بيان ك��رد: دولت دوازدهم پذيرفته اس��ت، 
اوراق مش��اركت براي خطوط قطارشهري مشهد منتشر شود 
و بازپرداخت نيمي از آن را متعهد ش��ده و ضرورت دارد، روند 
اختصاص بودجه س��رعت گيرد.  تقي زاده خامسي خاطرنشان 
كرد: گرچه حضور زائران و مس��افران در مش��هد نعمت است 
اما مس��ائل و مشكالتي را نيز به همراه دارد كه مي طلبد براي 
رفع اين مس��ائل در س��طح ملي- و نه محل��ي و منطقه يي- 

چاره انديشي شود.

  تعامل با ۳ بانك براي پرداخت مطالبات پيمانكاران
ش��هردار مشهد در بخش ديگري از صحبت هاي خود به موضوع 
طلب پيمانكاران از ش��هرداري اش��اره كرد و ضم��ن عذرخواهي از 
پيمانكاران گفت: بدهي ش��هرداري به پيمانكاران خود رقمي معادل 
يك هزار و 700ميليارد تومان است. به همين دليل در گام اول اعالم 
كرديم، پيمانكاراني كه مطالباتشان كمتر از 100ميليون تومان است 

براي وصول مطالبات خود به شهرداري مراجعه كنند. 
تقي زاده خامسي افزود: در نتيجه 50 پيمانكار با مطالبات كمتر از 
100ميليون تومان مراجعه كردند. از سوي ديگر با ۳بانك وارد مذاكره 
شديم تا بانك ها از طريق ش��هرداري وام هايي در اختيار پيمانكاران 
قرار دهند و سررسيد وام بر عهده شهرداري باشد در واقع بانك ها به 

صورت وضعيت پول پرداخت مي كنند. 

 به دستيار جوان معتقدم، نه مشاور جوان
ش��هردار مشهد در پاسخ به سوالي پيرامون به كار گرفتن جوانان 
در مديريت ش��هر گفت: ايجاد گروه مش��اوران جوان كاري تبليغاتي 
است و با آن مخالفم. فرض بگيريم كه مديران افرادي باتجربه هستند 
در اي��ن صورت يك جوان چگونه مي تواند به مدير باتجربه مش��اوره 
دهد؟ تقي زاده خامسي با تاكيد بر اينكه به كارگيري دستياران جوان 
اعتقاد دارم، بيان كرد: درحال حاضر نيز متوس��ط س��ني افرادي كه 
به كار گرفتم بس��يار پايين اس��ت. وي با اشاره به حضور 1400نخبه 
شناخته شده در مشهد افزود: ضرورت دارد از نخبگان استفاده شود. 
اين درحالي است تا آنجا كه اطالع دارم، گروه مشاوران جوان نهادي 
براي اس��تخدام هاي رابطه يي شده است. شهردار مشهد تصريح كرد: 
دستيار جوان بايد ظرفيت انجام كار و به نتيجه رساندن آن را داشته 
باشد. ظرفيتي كه در بين جامعه نخبگاني مشهد و ايران به اندازه كافي 

وجود دارد و بايد از آن استفاده شود. 

 به كارگيري زنان در مديريت شهر
تقي زاده خامس��ي در ادامه ب��ه موضوع به كارگي��ري زنان در 
مديريت ش��هر اش��اره كرد و توضيح داد: تاكنون از توان زنان در 
مديريت شهر استفاده نكردم اما در برنامه دارم چراكه زنان نيمي 

از جامعه را تشكيل مي دهند.
وي ادامه داد: البته زنان ايراني همواره به دنبال تهديد بودند و 
از فرصت ها استفاده نكردند. اگر دولتي سر كار مي آمد كه به جاي 
مشاوران جوان ۳0معاون زن به كار مي گرفت امروز 10كانديداي 

زن براي پست وزارت وجود داشت. 

 كم بودن سرانه تفريح و تفريحگاه در مشهد
ش��هردار مشهد در واكنش به سوال مجري برنامه پيرامون عمده 
تفريحات در مشهد گفت: حداقل در مورد مشهد بايد بگوييم جايي 
براي تفريح در اين كالن شهر نيست. در هر صورت مشهد به واسطه 

كاركرد زيارتي اش، شرايط خاص خود را دارد. 
تقي زاده خامسي افزود: زائر به دنبال تفريح نيست و دنبال زيارت، 
خريد و اقامت نزديك حرم مطهر اس��ت اما شهروندان مشهدي نيز 

مانند شهروندان شهرهاي ديگر به تفريح نياز دارند. 
وي سرانه تفريحگاه در مشهد را بسيار پايين خواند و گفت: زماني 
كه بين س��ال هاي 1۳۶۸تا1۳70 معاون اس��تاندار خراسان رضوي 
بودم، پارك شادي مشهد احداث شد اما هم اكنون اين پارك ۶ سالي 
اس��ت كه تعطيل ش��ده چرا كه صاحب آن بانكي است كه خواستار 
فروش زمين آن اس��ت.  شهردار مشهد بيان كرد: با بانك مذاكراتي 
صورت گرفته اما قيمت هاي مطرح شده اقتصادي و باورپذير نيست. 
اين درحالي اس��ت كه زماني همين زمين رايگان به آنان ارائه ش��د. 
شبيه اين مسائل و مشكالت در مشهد مقدس بسيار است و اميدوارم 

بتوانم در حد بضاعتم آنها را مرتفع كنم. 

ايالم  فرمانده انتظامي استان ايالم 
با اشاره به  شدت گرفتن موج بازگشت 
زائران به داخل كشور گفت: از ابتداي 
شروع ماموريت اربعين تاكنون بيش از 
100هزار زائر غيرمجاز به شهرهايشان 
بازگردانده شدند.  سردار نورعلي ياري 
دي��روز در گفت وگو با ف��ارس در ايالم 
اظهار كرد: هم اكن��ون جاده هاي ايالم 
منتهي به مرز مهران از ترافيك رواني برخوردار است و تردد زائران 
در خروج از مرز و ورود به كشور به صورت روان در جريان است. 
وي با اش��اره به اينكه موج بازگش��ت زائ��ران درحال افزايش 
است، گفت: در جلسه فرماندهي قرارگاه مقدم اربعين حسيني)ع( 
تصميمات كارشناس��ي جهت بازگشت زائران از عتبات عاليات و 
تس��هيل در نقل و انتقال آنها اتخاذ شده است.  فرمانده انتظامي 
اس��تان ايالم تصريح كرد: براس��اس تصميمات گرفته شده و در 
صورت اوج گرفتن ورود زائران به كش��ور مس��ير مهران- ايالم و 
بالعكس ايالم- ملكش��اهي و مهران يك طرفه مي ش��ود.  وي در 
ادامه با تاكيد بر اينكه امس��ال از خ��روج زائران غيرمجاز و اتباع 
خارجي از مرز مهران جلوگيري شد، گفت: با راه اندازي گيت هاي 
كنترلي در ورودي هاي استان و شهرهاي چرداول، سيروان، ايوان، 
ملكشاهي، دره شهر و دهلران همچنين شهرستان مهران بالغ بر 
100هزار نفر كه بدون همراه داش��تن م��دارك و مجوزهاي الزم 
يا اتباع خارجي بودند به شهرهايش��ان عودت داده شدند.  ياري 
تصريح كرد: براس��اس آمارهاي موجود از اول صفر تا پايان شب 
گذشته يك ميليون و 12۳هزار و ۳42نفر نفر از مرز مهران تردد 
كرده اند كه از اين مجموع 914هزار و 7۳۸ نفر از كش��ور خارج و 

20۸هزار و ۶04 نفر نيز از اين مرز وارد كشور شده اند.

 بازگرداندن بيش از 100 هزار
زائر غيرمجاز

سياس��ي  مع��اون  كرمانش�اه  
اجتماع��ي فرمان��داري قصرش��يرين 
گفت: محدوديت ه��اي صادرات از مرز 

»خسروي« رفع شده است. 
نعم��ت اهلل نازپ��روده در گفت وگو 
با ايس��نا با بيان اينكه صادرات از مرز 
خس��روي در اين ايام كه براي ميزباني 
از زوار اربعين آماده مي شديم تعطيل 
نبود، اظه��ار كرد: فقط برخي محدوديت ت��ردد كاميون ها براي 
جلوگيري از ايجاد ترافيك اعمال ش��ده بود كه حدود يك هفته 
ادامه داشت. وي افزود: اين محدوديت ها از روز شنبه برداشته شده 

و مراودات تجاري به روند گذشته برقرار شده است. 
به گفته اين مسوول هم اكنون روزانه حدود ۳00تا 400كاميون 
از اين مرز تردد دارد كه عمده بار صادراتي آنها نيز تره بار و لوازم 
ساختماني است. معاون سياسي اجتماعي فرمانداري قصرشيرين 
به تعطيلي مرز پرويزخان هم اش��اره كرد و يادآور شد: رايزني ها 
براي بازگش��ايي اين مرز ادامه دارد و اميدواريم به زودي ش��اهد 

بازگشايي آن باشيم. 
نازپرده افزود: همه  چيز به تعامالت بين دو دولت بستگي دارد 
تا تصميم نهايي درخصوص بازگشايي مرز پرويزخان اتخاذ شود. 

وي از تاثير بسزاي بسته بودن مرز پرويزخان بر كاهش صادرات 
اس��تان و خصوصا قصرشيرين ياد كرد و گفت: طي دو سال اخير 
حدود 5۳ درصد صادرات ايران به عراق از طريق قصرش��يرين و 
دو مرز خس��روي و پرويزخان بوده كه اكنون كاهش يافته است.  
معاون سياسي اجتماعي فرمانداري قصرشيرين تاكيد كرد: اكنون 
بار صادراتي مرز پرويزخان روي دو مرز سومار و خسروي تقسيم 

شده است. 

 محدوديت هاي صادراتي مرز »خسروي«
رفع شد

چهارمح�ال و بختي�اري  ريي��س 
صن��دوق حماي��ت از پژوهش��گران و 
فن��اوران گفت: بنياد ملي علم ايران در 
حمايت از پژوه��ش در ايران رتبه  اول 
را دارد و درح��ال حاضر ني��ز 19پروژه  
استاني جهت حمايت از پژوهشگران را 
در دست اجرا دارد.  به گزارش تسنيم، 
نصرت اهلل ضرغام ديروز در ديدار با رييس 
دانشگاه شهركرد با اشاره به اهداف صندوق حمايت از پژوهشگران 
و فناوران كش��ور و فعاليت ه��اي آن اظهار كرد: توانمندس��ازي و 
حماي��ت از تحقيقات براي توليد دانش و فناوري راهبردي با تكيه 
بر مباني معرفتي و سرمايه هاي علمي داخلي و خارجي مهم ترين 
رسالت اين صندوق است. وي افزود: بايد در اين راستا اطالع رساني 
صحيحي صورت گيرد تا عالوه بر بهره گيري محققان و پژوهشگران 
از فرصت هاي اين صندوق، پيشنهادات و نقدهاي آنها براي عملكرد 
بهتر به كار گرفته ش��ود.  رييس صندوق حمايت از پژوهشگران و 
فناوران با اش��اره به رده بندي موسس��ه تامپسون رويترز در زمينه  
حمايت از پژوهش در س��ال 2014مي��الدي بيان كرد: بنياد ملي 
علم ايران در حمايت از پژوهش در ايران رتبه  اول را دارد و درحال 
حاضر نيز 19پروژه  استاني جهت حمايت از پژوهشگران را در دست 
اجرا دارد.  ضرغام خاطرنش��ان كرد: كشورهايي كه از توان فكري 
خود جهت توليد فناوري بيش��ترين اس��تفاده را داشته اند، اقتصاد 
پيشرفته تري دارند چنانچه امريكا و كشورهاي اتحاديه  اروپا در اين 
عرصه پيش��تاز بوده اند.  وي با اشاره به برنامه هاي آموزشي گفت: 
برنامه هاي آموزشي  بايد بر مبناي تقاضاي اقتصادي كشور پايه ريزي 
شوند و عالوه بر استفاده از ظرفيت هاي داخلي از دانشمندان ايراني 

مقيم خارج و دانشمندان برتر مسلمان استفاده شود. 

19 پروژه  استاني توسط بنياد ملي علم ايران 
اجرا مي شود

اي�الم  فرمانده قرارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبي��ا گف��ت: اي��ن ق��رارگاه در 
استان هاي مختلف پروژه هاي متعددي 
را در دس��ت اج��را دارد كه براس��اس 
برنامه ريزي تا پايان امس��ال 50 پروژه 

تكميل و تحويل مي دهد. 
س��ردار عباداهلل عبداللهي ديروز در 
گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: سال گذشته 
نيز با تالش مجموعه نيروهاي اين قرارگاه ۶0 پروژه در حوزه هاي 
نفت و گاز در كش��ور اجرا ش��د.  وي كمك به دولت در اس��تفاده 
بهين��ه از منابع آبي را از برنامه ه��اي اين قرارگاه ذكر كرد و گفت: 
قرار اس��ت در چارچوب اين طرح كه بيشتر در مناطق مرزي اجرا 
مي شود 2۳0هزار هكتار از اراضي اين منابع آبياري شوند.  فرمانده 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا ادامه داد: در صورت اجراي شبكه هاي 
اصلي و فرعي تحول شگرفي در توليد محصوالت كشاورزي ايجاد 
خواهد ش��د.  وي همچنين به عدم تخصيص مناس��ب س��هميه 
آب توس��ط وزارت نيرو اش��اره و ابراز اميدواري كرد اين موضوع با 
همكاري مسووالن اين وزارتخانه براي دستيابي به اهداف موردنظر 
برطرف ش��ود.  س��ردار عبداللهي تاكيد كرد: قرارگاه خاتم با تمام 
توان و تجهيزات خ��ود براي اجراي پروژه هاي بزرگ در حوزه هاي 
مختلف آمادگي دارد و همانطور كه در دولت هاي مختلف به كمك 
مس��ووالن اجرايي آماده ايم امروز نيز از ظرفيت خود براي پيشبرد 
برنامه هاي دولت به ويژه در حوزه محروميت زدايي از مناطق كمتر 
توس��عه يافته آمادگي داريم.  فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا 
همچنين گفت: تحريم كاتسا كه به تازگي از سوي امريكايي ها عليه 
ملت ايران تصويب شده، كوچك ترين تاثيري بر اراده ايرانيان براي 

فتح قله هاي پيشرفت نخواهد داشت.

 اجراي 50 پروژه زيربنايي
توسط قرارگاه خاتم االنبيا
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اقتصاد اجتماعي12
زنگ خطر توقف اجراي طرح 

تحول سالمت
كسري بودجه، طرح تحول سالمت را با مشكل رو به رو 
كرده است و بيمه ها قادر به پرداخت بدهي يشان به مراكز 
درماني و داروخانه ها نيستند. طرح پزشك خانواده و نسخه 
الكترونيك نيز كه در كاهش هزينه هاي درماني موثر است 

هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. 
عضو هيات رييسه كميسيون بهداشت مجلس با تاكيد 
بر اينكه زنگ خطر توقف اجراي طرح تحول سالمت به صدا 
درآمده از عدم توجه به سطح بندي در نحوه ارائه خدمات به 

عنوان عامل اصلي شكست اين طرح ياد كرد. 
عباسعلي پوربافراني كمبود منابع مالي را زنگ خطري 
براي اجراي طرح تحول سالمت دانست و گفت: هم اكنون 
كمبود منابع مالي مش��كل جدي در مس��ير اجراي طرح 
تحول س��المت ايجاد كرده و اين زنگ خطري براي حوزه 
سالمت است بنابراين بايد هر چه سريع تر دست به دست 

هم داده و راهكار مناسبي براي آن پيدا كنيم. 
او ب��ا تاكيد بر اينكه ع��دم مديريت صحيح منابع منجر 
به شكست طرح تحول سالمت مي ش��ود، ادامه داد: يكي از 
اشتباهاتي كه در روند اجراي طرح تحول سالمت داشته ايم، 
عدم توجه به س��طح بندي خدمات بوده است چراكه از اين 
طريق براي بخش هايي كه نياز به اختصاص بودجه بيشتري 
داش��ته، تامين اعتبار  و منابع مال��ي بخش هايي كه نياز به 
اختصاص بودجه كمتري داشتند را نيز تعديل مي كرديم. اين 
نماينده مجلس ده��م در بيان علل كمبود بودجه در برخي 
بخش هاي درماني به خانه ملت گفت: البته اين كمبود منابع 
براي اجراي طرح تحول سالمت، در برخي جاها، به اين دليل 
بوده كه منابع الزم ديده نشده و در برخي جاها نيز نقدينگي 
وجود ندارد بنابراين بايد مديريت صحيحي ش��كل بگيرد تا 
اين طرح به درستي اجرا شود. عضو هيات رييسه كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس، برقراري شرايطي براي ارائه خدمات 
درماني متناسب با توان مالي بيماران را راهكاري تاثيرگذار در 
جهت اجراي صحيح طرح تحول سالمت دانست و اظهار كرد: 
هم اكنون بيماراني كه از توان مالي خوبي برخوردار هس��تند 
همچ��ون بيماراني كه از قش��ر كم درآمد جامعه محس��وب 
مي ش��وند در پي مراجعه به بيمارس��تان هاي فوق تخصصي 
ما، هزينه هاي درماني را به طور يكس��ان پرداخت مي كنند 
و اين درحالي اس��ت ك��ه وقتي افرادي از ت��وان مالي كافي 
براي پرداخت هزينه هاي درمان��ي خود برخوردار بوده نبايد 
از خدمات ناشي از اجراي اين طرح بهره مند شوند و تنها بايد 
زمينه الزم براي بهره مندي از خدمات براي آنها فراهم ش��ود 

اما به طور جداگانه به خريد خدمت بپردازند. 

نقش موتورسيكلت هاي 
كاربراتوري در آاليندگي 

عضو كميسيون كشاورزي مجلس با يادآوري نقش قابل 
توجه موتورس��يكلت هاي كاربرات��وري در آاليندگي هواي 
كالن شهرها بر لزوم پيگيري سريع تر اين موضوع از سوي 

محيط زيست تاكيد كرد. 
علي اكبري با تاكيد بر لزوم جايگزيني هر چه سريع تر 
موتورس��يكلت هاي برقي با كاربرات��وري و بنزيني به خانه 
ملت گف��ت: وزارت صنعت و معدن بايد هر چه س��ريع تر 
اين زمينه را فراهم كند همچنين سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت وظيفه نظارتي خود را انجام دهد. نماينده شيراز 
در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه موتورسيكلت هاي 
برق��ي و كاربراتوري نقش قابل توجهي در آاليندگي هواي 
كالن شهرها دارند، گفت: روند جايگزيني موتورسيكلت هاي 
برقي بايد از سوي سازمان حفاظت محيط زيست پيگيري 
شود تا اين مهم هر چه سريع تر تحقق يابد. او با بيان اينكه 
بس��تر منع تردد موتورسيكلت هاي كاربراتوري بايد فراهم 
ش��ود، اظهار كرد: توليد موتورسيكلت هاي كاربراتوري در 
كش��ور بايد ممنوع و زمينه منع ت��ردد آنها نيز بايد فراهم 
شود زيرا اين وسيله نقليه آالينده و ناايمن بوده و عالوه بر 
به خطر انداختن جان راكب س��المت و جان شهروندان را 
نيز به صورت مستقيم و غيرمستقيم از طريق بروز تصادفات 
جرحي، فوتي همچنين آسيب هاي ناشي از آاليندگي هوا 
با خطر رو به رو مي كند. نماينده مردم ش��يراز در مجلس 
ده��م با ي��ادآوري اينكه در قان��ون هواي پ��اك الزامات و 
تكاليفي براي تردد و خريد و فروش وسايل نقليه موتوري 
فرسوده و آالينده تعيين شده است، گفت: دولت مي تواند 
تس��هيالت ارزان قيمتي را به مالكان موتورس��يكلت هاي 
كاربراتوري اختصاص دهد تا به سمت استفاده از موتورهاي 
برقي س��وق پيدا كنند. عضو كميس��يون كشاورزي، آب و 
منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه معاينه 
فني موتورس��يكلت ها بايد در دستور كار قرار گيرد، گفت: 
معاينه فني كارآمد، نقش مهمي در كاهش آاليندگي هوا، 

تصادفات و ترافيك كالن شهرها دارد. 

 مدارس شاهد تعطيل
يا تجميع نمي شوند

مدي��ركل ام��ور ش��اهد و ايثارگ��ران وزارت آموزش و 
پرورش با بيان اينكه فراواني مدارس شاهد به گونه يي است 
كه نمي ش��ود آنها را تعطيل كرد گف��ت: به لحاظ توزيع و 
پراكندگي دانش آموزان خانواده شاهد اين مدارس را تجميع 
هم نمي توان كرد. اكنون به دنبال اين نيستيم كه مدارس 
ايثارگران و شاهد را تجميع كنيم زيرا قابليت تجميع ندارد. 
محمدرض��ا رزاقي در پاس��خ به اينكه آيا هنوز سياس��ت 
تجميع مدارس كم جمعيت ايثارگران و شاهد در دستوركار 
وزارت آم��وزش و پ��رورش ق��رار دارد، اظهار ك��رد: مدارس 
ايثارگران با مدارس ش��اهد متفاوت است. مدارس ايثارگران 
مختص افرادي از همس��ران، فرزندان شاهد و جانبازان است 
كه ديگر به لحاظ س��ني امكان حضور در م��دارس عادي را 
ندارند. شكل كار در مدارس ايثارگران با مدارس شاهد متفاوت 
اس��ت. او افزود: در مدارس ش��اهد نيز گروه اول دانش آموزان 
هدف هستند كه فرزندان شهدا و جانبازان 50 درصد به باال و 
آزادگان را شامل مي شود. گروه دوم نوه ها، خواهر و برادرزادگان 
ش��هدا و فرزندان جانبازان زير 50 درصد هستند و به همين 
ترتيب اولويت هايي براي ورود به مدارس شاهد وجود دارد و ما 
موظفيم به اين دانش آموزان خدمت ارائه دهيم. مديركل امور 
شاهد و ايثارگران وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه فراواني 
مدارس ش��اهد به گونه يي اس��ت كه نمي شود آنها را تعطيل 
كرد به ايسنا گفت: به لحاظ توزيع و پراكندگي دانش آموزان 
خانواده شاهد، اين مدارس را تجميع هم نمي توان كرد. اكنون 
به دنبال اين نيستيم كه مدارس ايثارگران و شاهد را تجميع 
كني��م زيرا قابليت تجميع ن��دارد. رزاقي همچنين از اجرايي 
نش��دن كامل برخي قواني��ن مربوط به ايثارگ��ران در برخي 
مناط��ق آموزش و پرورش گاليه كرد و گفت: كميته يي را در 
اداره كل تشكيل داديم و روي دستورالعمل ها، تبصره ها و آيين 
نامه هاي قانون جامع ايثارگران به ويژه براي همكاران ايثارگران 
كار مي كنيم. مصر هس��تيم در تمام مناط��ق آيين نامه هاي 
ايثارگران به درستي محقق شود زيرا قوانين در برخي مناطق 

به خوبي به اجرا درنمي آيد. 

اخبار

انتقاد وزير بهداشت از عملكرد بخش خصوصي در گردشگري سالمت 

گردشگري سالمت در ايران بيمار است

ستاد مبارزه با مواد مخدر، در فكر اليحه جديد براي مواد مخدر
الحاق يك م��اده به قانون مب��ارزه با مواد مخدر 
اص��الح ش��ده و ب��ا تاييد ش��وراي نگهب��ان و ابالغ 
رييس جمه��ور در پانزدهم آبان امس��ال، رس��ما به 
مرحله اجرا رس��يده و به اين ترتيب، مجازات اعدام 
براي قاچاقچيان مواد مخدر به ميزان زيادي كاهش 
پيدا مي كند؛ اعدام هايي كه عالوه بر نداش��تن تاثير 
در كاه��ش قاچاق، آثار منفي اجتماعي، خانوادگي و 
بين المللي نيز داشت. حاال اعدام ها محدود به حمل 
مس��لحانه مواد مخدر و سوءاس��تفاده از كودكان در 

قاچاق و مواردي از اين دست شده است. 
اما س��تاد مب��ارزه با مواد مخ��در همچنان با اين 
قانون مخالفت مي كند و سخنگوي ستاد خبر از تهيه 

اليحه جديد به مجلس در آينده داده است. 
او ب��ا بيان اينك��ه ما مخالفتي با ج��رح و تعديل 
نداريم، اما با حذف كامل مجازات اعدام كامال مساله 
داريم گفته اس��ت: معتقديم در كشوري كه همسايه 
بزرگ ترين منبع توليدكننده مواد مخدر دنياس��ت، 
حذف كامل مجازات اعدام ميسر نيست؛ اما كاهش و 
جرح و تعديل آن امكان پذير است با اين پيش شرط 

كه نگاه جامع به ساير بخش ها هم داشته باشيم. 
پرويز افشار افزود: درخواست ما از مجلس شوراي 
اسالمي اين بود كه اگر مي خواهند تغييراتي در قانون 
ايجاد كنن��د، اين تغيير جامع باش��د. اين در حالي 
اس��ت كه نمايندگان مجلس با توجه به ضرورتي كه 

تشخيص دادند فقط سراغ يك بخش جزيي از قانون 
رفتند و آن »جرح و تعديل مجازات اعدام« بود. 

او ادامه داد: معتقديم در كش��وري كه همس��ايه 
بزرگ ترين منبع توليدكننده مواد مخدر دنياس��ت، 
حذف كامل مجازات اعدام ميسر نيست؛ اما كاهش و 
جرح و تعديل آن امكان پذير است با اين پيش شرط 

كه نگاه جامع به ساير بخش ها هم داشته باشيم. 
افش��ار افزود: نگاه جامع به اين معناس��ت كه به 
جاي مج��ازات اع��دام، مجازات حبس متناس��ب و 
نظي��ر آن در نظر گرفته ش��ود و مهم ت��ر اينكه بايد 
مكانيس��م هايي اتخاذ شود كه افراد با توجه به اينكه 
حكم اعدامشان تعديل مي شود يا با مقادير بيشتري 
مواد نس��بت به قانون قبلي به اعدام محكوم خواهند 
شد، مجازات جايگزينشان بازدارنده بوده و قطعيت و 

جزميت داشته باشد. 
او با بيان اينكه به عنوان كارشناس��ي كه بيش از 
20 س��ال اس��ت در زندان ها و در حوزه آسيب هاي 
اجتماع��ي كار ك��رده ام، معتقدم اگر مي خواس��تيم 
از اع��دام بكاهيم حتما بايد ب��ه دنبال يك مجازات 
جايگزين مناس��ب مي رفتيم، گف��ت: بنده معتقدم 
بزرگ تري��ن مجازات��ي ك��ه مي توان��د متوجه يك 
قاچاقچي بشود، كشف و مصادره كليه اموال اوست، 
زيرا مهم تري��ن عاملي كه افراد را ترغيب مي كند به 
دنب��ال قاچاق بروند سودسرس��ام آور، كالن و بيش 

از حد مواد اس��ت. اگر اين س��ود با ضبط و مصادره 
ام��وال تحت تاثير قرار بگيرد، خودبه خود قاچاق كم 
مي ش��ود. افش��ار با بيان اينكه اخيرا كميته حقوقي 
قضايي ستاد كه رياست آن بر عهده معاون دادستان 
كل كش��ور است به س��مت و س��وي بازنگري كل 
اي��ن قان��ون رفته اند با اين پيش ف��رض كه ماده به 
م��اده جلو بروند ت��ا اين اصالحات از يك انس��جام 
برخوردار ش��ود گفت: كميته حقوقي درصدد است 
نقاط ضعف را بپوش��اند و در نهاي��ت آن را در قالب 
اليحه يي به مجلس تقديم كند. افشار با بيان اينكه 
مجازات اعدام براي دانه درش��ت ها بازدارندگي دارد 
به ايس��نا گفت: دانه درشت ها كه مبادرت به حمل 
ميزان باالي مواد مي كنند، با تروريسم ارتباط دارند، 
پولش��ويي مي كنند و درگيري مسلحانه دارند اعدام 
برايش��ان قطعيت و جزميت دارد و باعث مي ش��ود 
حداق��ل خش��ونت را در حمل و نقل م��واد و ترويج 
مواد نداشته باش��ند. در دنيا هم كشورهاي مختلف 
حتي س��ازمان ملل اين موضوع را از مصاديق جرايم 
جدي و خش��ن مي دانند و برخورد با اين افراد جزو 
برخوردهاي س��لبي و همراه با جديت و قطعيت در 
مجازات است. سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر با 
اشاره به تكاليفي كه بعد از اعدام بايد متوجه خانواده 
محكومان اعدام به ويژه در بعد معيشت شود، عنوان 
كرد: بر اساس مصوبه شوراي انقالب بعد از پيروزي 

انق��الب و همچنين قوانين بع��د از آن، حاكميت و 
دولت موظف است نگاهي به خانواده هاي محكومان 
و معدومان ناشي از اين امر داشته باشد كه متاسفانه 
اكن��ون از حلقه هاي مفقوده اس��ت. او ادامه داد: اگر 
برنامه جدي ب��راي اين خانواده ها به ويژه آنها كه از 
سر استيصال مبادرت به حمل مواد مي كنند نداشته 
باش��يم، ممكن اس��ت به علت ارتباط با قاچاقچيان 

سطوح باالتر يكي ديگر از اعضاي خانواده هم تبديل 
به قاچاقچي ش��ود. همه اينها دس��ت به دست هم 
مي دهد كه م��ا نگاهمان را به اعدام ناش��ي از مواد 
مخدر نگاه جامع و مبتني بر جرح و تعديل كنيم و 
حتما بايد به مكانيسم ها و مجازات هاي جايگزين آن 
فكر كني��م. در بازنگري قانون و اليحه يي كه تقديم 

مجلس خواهد شد، اين اتفاق مي افتد. 

گروه اقتصاد اجتماعي |ريحانه جاويدي|
نزديك به يك دهه از عمر گردشگري سالمت در 
ايران مي گذرد اما اين ش��اخه تخصصي از گردشگري 
كه در ساير كشورهاي منطقه مانند تركيه ، ارمنستان 
و هند س��االنه س��ود قابل توجهي را نصيب دولت ها 
مي كند و ارزآوري بااليي دارد، هنوز نتوانسته جايگاه 
خود را در ايران پيدا كند. اگرچه كارشناسان چندپاره 
بودن در سيستم مديريتي اين شاخه از گردشگري را 
دليل كم تواني گردشگري سالمت در كسب ارز براي 
كش��ور مي دانند اما مسووالن توپ را در زمينه بخش 
خصوص��ي انداخته و معتقدند ك��م كاري هاي بخش 
خصوصي س��بب شده تا بخش س��المت در ايران،  در 
جذب گردشگر و به دنبال آن كسب سود، موفق نباشد. 
اگرچه در س��ال 1393، براي مقابل��ه با برخوردهاي 
سليقه يي در تصميم گيري پيرامون اهداف گردشگري 
سالمت، شوراي راهبردي گردشگري سالمت متشكل 
از س��ازمان هاي ميراث فرهنگي و گردش��گري، نظام 
پزشكي، وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت و درمان 
شكل گرفت اما هنوز هم س��ازوكار تصميم گيري در 

زمينه گردشگري سالمت شفاف نيست. 
روز گذشته با هدف بررسي ابعاد مختلف وضعيت 
گردش��گري س��المت در اي��ران، هماي��ش روس��اي 
بيمارستان هاي داراي واحد پذيرش بيماران بين الملل 
برگزار شد.  حس��ن قاضي زاده هاشمي،  وزير بهداشت، 
 يكي از افراد منتقد نسبت به عملكرد بخش خصوصي 
در حوزه گردشگري سالمت است. او در اين همايش 
با انتقاد از عملكرد اين بخش، راه حل رونق گردشگري 
س��المت را در راحتي توريس��ت ها و توجه به قيمت 
دانس��ت  و درباره اين موضوع گف��ت: »در حال حاضر 
مي بينيم كه گردش��گران سالمت حتي از كشورهاي 
آمريكاي��ي هم ب��ه هند، چين و س��اير كش��ورهاي 
منطق��ه مي روند. بنابراين بخش خصوصي ما هم بايد 
قيمت هايش را طوري در منطقه تنظيم كند كه براي 
گردشگر سالمت جاذبه داشته باشد. از طرفي مساله 
ارائه تسهيالت براي راحتي گردشگر نيز حايز اهميت 
است كه اين موضوع مستلزم وجود آژانس هاي مناسب 
اس��ت تا از زمان ورود تا خروج گردشگر او را حمايت 

كند. «
هاش��مي با بي��ان اينكه م��ا بايد در كش��ورهايي 
كه گردشگرفرس��ت هس��تند در حوزه سالمت دفتر 
داش��ته باش��يم، گفت: البته انجام چنين اقدامي كار 
وزارت بهداش��ت نيست، بلكه بايد با هماهنگي بخش 
خصوصي و وزارت امور خارجه و... انجام شود. سفراي 
م��ا نيز حتما بايد كمك كنند و از طرفي آژانس هايي 
بايد وجود داش��ته باش��ند كه از زمان ورود تا خروج 
گردش��گر امكانات مختل��ف را در يك پكيج با قيمت 

مناسب به او ارائه دهند. 
هاش��مي تاكيد كرد: البته انجام اين اقدامات كار 
وزارت بهداشت نيست و اگر چنين انتظاري از وزارت 

بهداشت داشته باشيم هيچ كاري در اين حوزه از پيش 
نمي بريم. در حال حاضر بيماران زيادي از كشورهاي 
مختلف عالقه مندند تا براي درمان شان به ايران بيايند، 
ام��ا به دليل كمرنگ ب��ودن حضور بخش خصوصي، 
افراد مرتبط يا نامرتبطي وارد اين حوزه شدند كه به 
سود كوتاه مدت توجه دارند و ما هم نشسته ايم و نگاه 
مي كنيم. هاش��مي با بيان اينكه در گذشته اقداماتي 
در حوزه گردشگري سالمت انجام شده اما به نتيجه 
نرسيده است، گفت: ما بايد اشكاالت مان را ببينيم و 
درصدد رفع شان باشيم. متاسفانه تاكنون نتوانسته ايم 
خود را در حوزه گردشگري سالمت به خوبي معرفي 
كنيم. هميشه س��ازمان هاي مرتبط از ديگري انتظار 
داش��تند يا مي گفتيم انجام اي��ن اقدامات كار بخش 
خصوصي اس��ت. م��ن معتقدم بخ��ش خصوصي در 
اي��ن زمينه اطالعات ندارد. م��ن خودم هم در بخش 
خصوصي كار كرده ام و مي دانم كه رش��ته چش��م از 
گردشگرپذيرترين رشته هاست كه تركيه در اين حوزه 
بسيار فعال است، اما بخش خصوصي ما در اين زمينه 
اطالعات ندارد. در بيمارستان هاي ما كسي نيست كه 
بتواند زبان انگليس��ي، عربي و... را به خوبي صحبت 
كند و بتواند خدمات را به بيماران ساير كشورها ارائه 
دهد. اين در حالي اس��ت ك��ه رقباي ما اين وضعيت 
را ندارند. از طرفي وضعيت بازاريابي ما صفر اس��ت و 
حتي آژانس��ي نداريم كه بتواند همه تسهيالت را به 
بيماران كشورهاي ديگر با قيمتي مناسب ارائه دهد. 

خدمات پس از فروش مان نيز متناقض است. او ادامه 
داد: م��ا تعهد مي كنيم كه تا پايان دولت دوازدهم هر 
ج��ا كه فكر كرديم، مي توانيد بيمارس��تاني در حوزه 
گردشگري سالمت بسازيد و نرخ تان هم نرخ رقابتي 
به عنوان مبنا باشد ما از آن حمايت مي كنيم. از نظر 
تجهي��زات هم هر چ��ه براي اين بيمارس��تان ها نياز 

داشته باشيد ما در اختيارتان مي گذاريم. 
هاش��مي با بي��ان اينكه در كش��ور چند اس��تان 
مقصد گردش��گري هس��تند، گفت: حتما بخش هاي 
مرتب��ط و دولت از تقويت گردش��گري س��المت در 
اين استان ها حمايت مي كند. مهم اين است كه عزم 
بخش خصوصي در اين حوزه جزم باشد. البته بخش 
خصوصي هم از ما امنيت، ثبات و احترام مي خواهد. 
بنابراي��ن وزارت بهداش��ت تضمي��ن مي كند تا آنچه 
مربوط به ماست، حمايت كنيم و اميدوارم وزارت امور 

خارجه، سازمان گردشگري و... نيز كمك كنند. 

 هزينه باال و زمانبر بودن صدور ويزاي ايران
با وجود اينكه وزير بهداش��ت ، عملكرد نامناسب 
بخ��ش خصوصي را عامل كم رونقي در گردش��گري 
س��المت مي داند اما قائم مقام وزير بهداشت در امور 
بين الملل،  به موارد ديگري اشاره مي كند كه حل آنها، 
مسير توسعه اين شاخه از گردشگري را هموار كرده 
و موانع را تا حد زي��ادي از پيش رو برمي دارد،  نكاتي 
كه مربوط به بخش خصوصي نبوده و رفع آن اهتمام 

س��ازمان هاي دولتي را مي طلبد. محسن اسدي الري 
در گام نخست به مقايسه وضعيت گردشگري سالمت 
در اي��ران و در هند مي پردازد. او گفت: »روزانه س��ه 
هواپيم��ا از كابل به هند س��فر مي كند كه 90درصد 
آنها براي گردشگري سالمت است اما در حال حاضر 
پرواز مس��تقيم از كابل به تهران شايد هفته يي دو بار 
صورت گيرد. از طرف ديگر ويزاي ايران ۸0 دالر است 
و تقريبا صدور آن بيش از يك هفته طول مي كشد اما 
قيمت ويزاي هند بسيار ناچيز و در حد صفر است و 

دو ساعته صادر مي شود. «
وي اف��زود: براس��اس گزارش ها در عراق س��االنه 
ح��دود 2 ميلي��ون و 200وي��زا صادر مي ش��ود كه 
1۷درصد آنها براي درمان به ايران مي آيند و در واقع 
نيمي از گردشگران سالمت ما از كشور عراق هستند 
و كش��ورهاي قرقيزس��تان، ارمنس��تان، آذربايجان، 
بالروس،  اوكراين، عمان، قطر، اتيوپي و الجزاير تمايل 
دارند كه با ايران در حوزه گردشگري سالمت همكاري 
كنند. نداشتن اهداف بلند مدت از ديگر مواردي است 
كه اسدي الري به آن اشاره كرده و مي گويد: 90درصد 
گردش��گران س��المت كش��ور آذربايجان ب��ه تركيه 
مي روند و ما هم بايد در حوزه گردش��گري س��المت 
همانند كش��ور تركيه اهداف بلندمدت داشته باشيم. 
براي كش��ورهاي محور مقاومت مثل سوريه و لبنان 
هم مي توانيم در حوزه گردشگري سالمت برنامه ريزي 

داشته باشيم. 

 دالالن، گردشگري سالمت را هم 
بي نصيب نگذاشتند

مانن��د بس��ياري از بخش هاي ديگ��ر در صنعت 
گردش��گري، گردشگري سالمت هم از آسيب دالالن 
در امان نمانده اس��ت. افرادي كه خارج از س��از و كار 
رس��مي اقدام به جذب گردش��گران درماني مي كنند 
ونه تنها به س��بب كيفيت غيراستاندارد خدمات ارائه 
ش��ده، نوعي بدبيني نسبت به گردشگري سالمت در 
ايران ايجاد مي كنند، بلكه باعث مي شوند آمار دقيق از 
ميزان ورود گردشگران با هدف انجام اقدامات درماني 
و پزش��كي و همچنين ميزان سودآوري اين شاخه از 
گردش��گري در كشور وجود نداش��ته باشد. مشكلي 
كه معاون درمان وزير بهداش��ت  به آن اش��اره كرده و 
مي گويد: اگر فرآيند گردش��گري س��المت در كشور 
مديريت نش��ود، ممكن اس��ت بيماران خارجي وارد 
مراكز بي كيفيت و غيراستاندارد شوند. در عين حال ما 
در زمينه ميزان گردشگراني كه براي درمان به كشور 
مي آيند آمار دقيقي نداريم چرا كه بس��ياري از آنان از 
طريق شركت ها و دالل ها وارد مي شوند و بنابراين ثبت 
رسمي صورت نمي گيرد. حتي گاهي به عنوان بيمار 
هم به كش��ور نمي آيند. بنابراين تا زماني كه ثبت مان 

دقيق نشود نمي توانيم آمار دقيقي از آنها ارائه كنيم. 
قاس��م جان بابايي افزود: »گاهي اين افراد با تجربه 
هس��تند و از اي��ن طري��ق امرار مع��اش مي كنند اما 
فرآيندي كه بر اس��اس آن بيمار خارجي وارد كشور 
مي شود، بايد مديريت و سازماندهي شود و ارتقا يابد. 
در اين بين افرادي هم هستند كه ممكن است باعث 
آسيب به بيمار خارجي شوند يا باعث شوند كه بيمار 
خارجي خدمت درستي دريافت نكند. بنابراين ما بايد 
با كمك سازمان هاي مرتبط وزارت امور خارجه و... اين 
موضوع را تحت عنوان يك پروتكل درست و مديريت 
شده سازماندهي كنيم. او با بيان اينكه در حوزه ارائه 
خدم��ات درمان براي گردش��گران عقب ماندگي هاي 
زيادي در كش��ور وجود دارد، گفت: متاسفانه شرايط 
الزم براي حضور گردش��گران جه��ت دريافت درمان 
را در كش��ور فراه��م نكرده ايم. در حوزه گردش��گري 
س��المت نه تنها جايگاه خوبي نداريم، بلكه حتي در 
ميان كشورهاي منطقه نيز در جايگاه هاي پايين تر قرار 
داريم.« وي افزود: بنابراين بايد پروتكل هاي مختلف را 
بازنگري كنيم و اين حوزه را در كشور رونق بخشيم. 

او افزود:  »وزارت بهداش��ت قصد ندارد توليت اين 
كار را به دس��ت گيرد بلكه مي خواهيم تس��هيل گري 
كني��م. رويك��رد وزارت بهداش��ت حت��ي در مراكز و 
بيمارس��تان هاي دولتي نيز نوعي واگذاري مسووليت 
مردم به مردم اس��ت و حتي بيمارستان هايي كه قرار 
است در حوزه گردشگري سالمت خدمت ارائه دهند 
بايد كارهايشان را چه به صورت واگذاري مديريتي و 
چه به صورت هيات امنايي كردن به خودشان سپرده 

و كارشان را تسهيل كنيم.« 

تا روز يك ش��نبه 2 ميليون 300 هزار زائر براي مراسم اربعين 
ويزا گرفتند كه با اين تعداد زائر، بيمه 43 ميليارد و 240 ميليون 
تومان، كارگزاري س��ازمان حج و زيارت 25 ميليارد و ۷0 ميليون 
توم��ان وجمعيت هالل احمر 14 ميلي��ارد و 260 ميليون تومان 

درآمد داشته اند. 
 براس��اس آم��ار ارائه ش��ده، تا روز يك ش��نبه 14 آب��ان براي
2 ميليون 300 هزار زائر ويزا صادر ش��ده اس��ت. حتي ش��هريار 
حيدري سخنگوي ستاد مركزي اربعين هم با تاييد اين آمار گفت 
كه 2 ميليون و 300 هزار ويزا براي زائران اربعين حس��يني صادر 
ش��ده است. بر اين اس��اس از هر زائر اربعين مبلغ 1۸ هزار و ۸00 
تومان براي بيمه س��فر گرفته مي شود كه بدين ترتيب بيمه تا روز 
يك شنبه از زائرين اربعين 43 ميليارد و 240 ميليون تومان درآمد 
 داشته اس��ت. همچنين كارگزاري سازمان حج و زيارت از هر زائر

10 ه��زار و 900 تومان دريافت كرده كه درآمد كارگزاري س��ازمان 
حج تا روز يك شنبه به 25 ميليارد و ۷0 ميليون تومان رسيده است. 
جمعيت ه��الل احمر كه نهادي اس��ت بايد بص��ورت رايگان 
خدمات ارائه كند نيز از هر زائر اربعين ش��ش هزار و 200 تومان 
بص��ورت اجباري دريافت كرد ك��ه درآمد اين جمعيت هم به 14 

ميليارد و 260 ميليون تومان رسيده است. 
از آنجا كه س��فر به مراس��م اربعين همچنان ادامه دارد و هنوز 
مردم براي گرفتن ويزا مراجعه مي كنند، درآمد اين دس��تگاه ها از 
مراس��م اربعين افزايش خواهد يافت. ب��ا اين حال بيمه، جمعيت 
هالل احمر و كارگزاري س��ازمان حج تاكنون ۸2 ميليارد و 5۷0 

ميليون تومان درآمد داشته اند. 

س��ايت الف در اين باره نوش��ت: دريافت اي��ن پول ها از زائرين 
اربعي��ن در حالي اس��ت ك��ه برخ��ي از مراجع تقلي��د از اينگونه 
درآمدهاي دس��تگاه هاي دولتي از زائري��ن اربعين انتقاد كردند. از 
جمله حضر آيت اهلل مكارم ش��يرازي مرجع تقليد روز چهارشنبه 
گذشته در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم با انتقاد از گرفتن 
پ��ول از زائري��ن اربعين گفتند: دول��ت به اين مراس��م به عنوان 
منبع درآمد نظ��ر دارد، افزايش كرايه ها، گرفتن هزينه هاي بيمه، 

هالل احمر و پاركينگ هيچ توجيهي ندارد. 
همچني��ن تعداد زي��ادي از نماين��دگان مجلس، ب��ا انتقاد از 
دستگاه ها و سازمان هاي مرتبط با امور اربعين از گرفتن اين پول ها 

انتقاد كردد و خواستار بازگشت اين پول ها به مردم شدند.

درآمد 82 ميلياردي بيمه، كارگزاري حج و هالل احمر از زائران اربعين
مدي��ر دفتر تلفي��ق و برنامه ريزي س��تاد احياي درياچ��ه اروميه 
گفت: هن��وز ۷00 ميليارد تومان از اعتبار احي��اي درياچه اروميه در 
س��ال 95 تامين نش��ده و دولت نيز اعتبارات جديدي براي سال 96 
تعيين نكرده است. به گزارش ايلنا، اگرچه سه سال از آغاز به كار ستاد 
احي��اي درياچه اروميه مي گذرد و افزايش تراز درياچه اروميه و برخي 
پيش��رفت ها در اين حوزه باعث خوشحالي فعاالن محيط زيست شده 
ب��ود، اما در ماه هاي اخير با كاهش تراز اين درياچه دوباره فعاالن اين 

عرصه از وضعيت آن ابراز نگراني مي كنند. 
مس��عود تجريش��ي درباره وضعيت درياچه اروميه گفت: در زمان 
تشكيل كميته احياي درياچه اروميه مقرر شد؛ ظرف مدت سه سال 
درياچه را به حالت تثبيت برسانيم. بسياري از محققين معتقد بودند 
كه اگر درياچه تثبيت نشود؛ قطعا از بين خواهد رفت. او با بيان اينكه 
هيچ درياچه نمكي در جهان با ش��رايط مشابه درياچه اروميه اينگونه 
حجم آب آن كم نشده، به ايلنا گفت: سهم تغيير اقليم در كاهش آب 
درياچه اروميه 20 درصد است و در حقيقت در اين سال ها 20 درصد 
كاهش بارش داش��تيم، اما كل حجم آبي كه كم ش��ده 1.۸ ميليارد 
مترمكعب است. آب اين درياچه از طريق سيالب ها تامين مي شده و 
در اين س��ال ها بجاي اينكه اين آب وارد درياچه شود به وسيله سدها 

ذخيره شده و در بخش كشاورزي مصرف شده است. 
مدي��ر دفتر تلفيق و برنامه ريزي س��تاد احي��اي درياچه اروميه با 
اش��اره به اراضي كشاورزي در اين منطقه خاطرنش��ان كرد: در اوايل 
انقالب اراضي كشاورزي با كشت آبي در نزديكي درياچه اروميه 300 
ه��زار هكتار بوده، اما در ح��ال حاضر بيش از 500 هزار هكتار اراضي 
كش��اورزي كشت آبي اس��ت، بنابراين حدود 2 ميليارد مترمكعب در 

سال مازاد مصرف نسبت به 40 سال پيش دارد. همچنين 2 ميليارد 
مترمكعب آب هم به دليل كمبود بارش كم شده است. بنابراين ساالنه 
4 ميليارد مترمكعب آب كمتر وارد اين درياچه مي ش��ود. تجريش��ي 
اظهاركرد: بنابران س��هم عدم مديريت مناسبت و نديدن نياز زيست 
محيطي در خش��ك ش��دن اين درياچه در س��ال هاي اخير بيشتر از 
نوسانات اقليمي اس��ت. امسال نيز به دليل نبود رطوبت در منطقه و 
كمبود آب درياچه، تبريز در عرض 40 س��ال گذشته گرم ترين درجه 
حرارت را داش��ته اس��ت. او ادامه داد: همچنين بسياري از مناطق در 
ش��مال درياچه كه در هيچ زماني يخ زدگي نداشتند به دليل نبود آب 
در درياچه در س��ال هاي اخير يخ زده بطوري كه حتي درختان گردو 
در باغات نيز يخ مي زنند و البته باد محلي در منطقه ايجاد شده است. 

گرم ترين هواي 40 سال اخير تبريز به دليل كاهش آب درياچه اروميه
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رييس اتاق اصناف در شوراي شهر تهران:

كسبه پالسكو هنوز بالتكليفند
گروه راه و شهرسازي  آزاده كاري 

روز گذش��ته علي فاضلي رييس اتاق اصناف در 
جلس��ه ش��وراي ش��هر تهران حضور يافت تا ضمن 
توسعه تعامالت با شوراي شهر، برخي موضوعات و 
مشكالت كه اتاق اصناف به تنهايي قادر به حل آن 
نيستند را با كمك شورا و شهرداري برطرف كنند. 
وي خواستار اين شد تا نقش اتاق اصناف به عنوان 

ركن اساسي اقتصاد شهر پررنگ تر شود. 
فاضل��ي همچنين از وضعيت بالتكليف كس��به 
پالس��كو با وجود گذش��ت ۱0م��اه از حادثه ريزش 
ساختمان گاليه كرد و گفت: ماه ها از حادثه پالسكو 
مي گ��ذرد، اما با وجود برگزاري جلس��ات متعدد با 
حضور وزرا، هر روز تعدادي از كس��به پالس��كو در 
ح��ال بي��ان اعتراضات خود هس��تند. علت اين امر 
هم اين اس��ت كه براي كس��به برنامه ريزي نش��ده 
و وضعيت آنان تعيين تكليف نش��ده اس��ت. حادثه 
پالسكو زنگ خطري بود كه همه مسووالن اجرايي 
و صاحب��ان واحده��اي صنفي را نس��بت به س��اير 
بنگاه هاي اقتصادي و تجاري حس��اس كرد. حادثه 
پالسكو به ما درس داد كه نبايد به  سادگي از ايمني 

واحدهاي تجاري بگذريم. 
وي با بيان اينكه اتاق اصناف ابزارهاي الزم براي 
ح��ل اين معضل را ندارد، گف��ت: اتاق اصناف فقط 
مي تواند ديدگاه كارشناس��ان خود را به مس��ووالن 
انتقال بده��د. به عبارت ديگر فقدان قدرت اجرايي 
اتاق اصناف در اين زمينه باعث ش��ده است كه اتاق 
نتواند با تمام قدرت براي رفع اين مشكل ورود كند. 
البته اتاق اصناف ايران دس��تورالعمل ايمني اماكن 
تجاري را به اتاق اصناف سراس��ر كشور اعالم كرده 
كه بر اس��اس آن ايمن سازي واحدها و مجتمع هاي 
تجاري به ويژه س��اختمان هاي قديمي مورد تاكيد 
قرار گرفته اس��ت. ش��هرداري مي تواند با تس��ريع 
در صدور جواز س��اخت س��اختمان جديد پالسكو، 
اقدامات الزم براي رونق دوباره فعاليت كس��به اين 

ساختمان را فراهم كند. 
وي پيش��نهاد ك��رد تا ش��هرداري ها ب��ه عنوان 
متصدي سرمايه گذاري، اشتغال و توسعه اقتصادي 
ش��هر از هماهنگي بيش��تري با اصناف ب��ه عنوان 
ركن اساس��ي اقتصاد ش��هري برخوردار باشند. وي 
همچنين پيش��نهاد كرد كه كارگروهي براي ايجاد 
هماهنگي در اقتصاد ش��هري متشكل از نمايندگان 
اصن��اف و ش��هرداري ذي��ل كميس��يون خدم��ات 
شهري تاس��يس ش��ود. همين طور نگاه اقتصادي 
ش��هرداري ها نس��بت به اصناف تغيير كند، چرا كه 
اصناف بازوي اقتصادي شهرداري در حوزه مديريت 

شهري هستند. 

 ساخت پالسكوي جديد؟
در ادامه جلسه محس��ن هاشمي رييس شوراي 
ش��هر تهران درخصوص ساخت پالس��كوي جديد 
توضيحات��ي ارائ��ه داد و گفت: يك��ي از موضوعاتي 

كه ش��وراي ش��هر پنجم به آن اهتم��ام ويژه دارد، 
موضوع س��اخت و ساز و حل مش��كل پالسكو بود 
ك��ه اين موضوع را با جديت دنب��ال كرده و با همه 
دس��ت اندركاران ام��ر همچون بنياد مس��تضعفان، 
ش��هرداري، معاونت شهرسازي و... در مورد ساخت 
و س��از در محل پالسكو جلسه گذاشته و نظر همه 

را جويا شديم. 
هاش��مي ب��ا اش��اره به اينك��ه س��ازمان ميراث 
فرهنگي نس��بت به حريم بناه��اي تاريخي در پي 
س��اخت س��اختمان جديد در محل پالسكو نگران 
است، گفت: با اين حال شوراي شهر پنجم تصميم 
گرفت كه براي حل س��ريع مشكالت كسبه پالسكو 
و براي آنكه بهانه يي دست ديگران ندهد، نظر خود 
را در خصوص ساخت و ساز در حد حقوق مكتسبه 

ارائه دهد. 
وي ب��ا بيان اينكه متاس��فانه برخي مس��ووالن 
توپ را در زمين ش��هرداري انداخته و مي گفتند كه 
شهرداري اجازه ساخت و ساز نمي دهد، گفت: حاال 
شوراي ش��هر پيش��نهاد خود را به شهرداري اعالم 
كرده تا وضعيت اين ساختمان در بالتكليفي نباشد 
و از ش��هردار تهران نيز توقع م��ي رود كه اين گونه 

پرونده ها را به نتيجه برساند. 
هاش��مي تصريح كرد: نظر ش��ورا اين اس��ت كه 
حداقل بر اس��اس مقدار حقوق مكتسبه، ساختمان 
ساخته ش��ود و حاال اگر اين پيش��نهاد رد يا تاييد 
ي��ا تغيي��ر كند بر عهده ما نيس��ت و باي��د معاونت 

شهرسازي و شهردار نيز نظر خود را اعالم كنند. 
به گزارش »تعادل« اعضاي ش��وراي ش��هر تهران 
پس از اس��تماع گ��زارش رييس اتاق اصناف كش��ور 
كه در ش��وراي ش��هر قرائت ش��د، نظرات خود را در 
اي��ن زمينه اع��الم كردند. زهرا نژادبه��رام در واكنش 
به س��خنان فاضلي گفت: اتاق اصناف مي توانست به 
موضوع دستفروش��ان ورود پيدا كند ام��ا آن را مورد 
بي توجهي قرار داد. متاسفانه اتاق اصناف فضايي است 
كه دستوراتش ضمانت اجرايي ندارد، چرا كه بسياري 

از اصناف بدون مجوزهاي الزم كار مي كنند. 
احم��د مس��جدجامعي نيز با بي��ان اينكه برخي 
اصناف داراي س��بقه تاريخي هس��تند و حتي طرح 
ساخت موزه اصناف را در محدوده بازار ارائه كرديم 
كه مورد توجه قرار نگرفت، گفت: پيش��نهاد داديم 
كه نمونه يي از اصناف قديمي به صورت نمادين در 
محدوده بازار باقي بمانند كه اين مهم محقق نشد. 

 سرمايه گذاري اصناف در اقتصاد شهري 
ب��ه گفته فاضلي، اصناف به ازاي هر خدمتي كه 
شهرداري ها ارائه مي دهند، هزينه پرداخت مي كنند، 
عالوه بر آن اصناف با پرداخت عوارض ش��هري كه 
بسياري از آنها بالوجه است، براي شهرداري درآمد 
ايج��اد مي كنن��د. از طرفي ش��هرداري ها به عنوان 
حاكمي��ت محلي و مرجع مديريت ش��هري موظف 
هستند، زمينه هاي اشتغال و سرمايه گذاري در شهر 

را فراهم آورند. در اين زمينه نيز اصناف ياري رسان 
بوده و بالغ بر 6ميليون از ش��اغالن كشور در حوزه 

اصناف فعال هستند. 
فاضلي گس��ترش واحدهاي صنفي در سال هاي 
اخي��ر را نمونه ي��ي از س��رمايه گذاري اصن��اف در 
اقتصاد ش��هري برش��مرد و با تاكيد بر اين موضوع 
از مش��اركت كمرن��گ اصناف در مديريت ش��هري 
گاليه كرد و گفت: سياس��ت و عملكرد ش��هرداري 
براي اصناف و به تبع آن اقتصاد ش��هر و در نهايت 
ش��هروندان چالش برانگيز نيز بوده اس��ت. موضوع 
درآمدهاي ش��هرداري از محل تجاري سازي نمونه 

بسياري مناسبي براي اين موضوع است. 

 يك سوم بنگاه ها ناايمن اند
به گفته رييس اتاق اصناف ايران، اين سياس��ت 
درآم��دي نادرس��ت آثار س��وء بلندمدتي بر س��اير 
بخش هاي اقتصاد ش��هري مي گذارد كه هزينه آن 
را ش��هروندان مي پردازند. به عب��ارت ديگر تجاري 
فروش��ي ش��هرداري ها بيش از هر چيز آش��وب در 
چيدمان فضايي-اقتصادي شهرها را به همراه دارد. 
ص��دور پروانه احداث واحدهاي تجاري بدون برنامه 
منجر به ش��كل گيري كلوني ه��اي صنفي خدماتي 

پراكنده ناهمگون در جاي جاي شهرها مي شود. 
وي با اش��اره به اينك��ه از كل واحدهاي صنفي 
تهران 28 درصد صنوف توليدي، 53 درصد توزيعي و 
بقيه صنوف خدماتي و خدمات فني هستند، تصريح 
كرد: بر اساس برآوردهاي انجام شده حدود يك سوم 
بنگاه هاي تجاري و اقتصادي قديمي هس��تند و در 
ش��رايط ناايمن ق��رار دارند. همچني��ن بخش قابل 
توجهي از بازار تهران در بافت هاي فرسوده بنا شده 
و فرسودگي اين مناطق احتمال بروز مشكالتي كه 
منجر به آس��يب و تخريب ساختمان ها و واحدهاي 

تجاري شود را زياد مي كند. 
وي ادام��ه داد: ه��ر چند م��اده ۱7 قانون نظام 
صنف��ي، صاحبان واحده��اي صنف��ي را مكلف به 
رعايت قوانين و مقررات صنفي، انتظامي، بهداشتي، 
حفاظت فني و زيباسازي محيط كار و... كرده است 
و نه اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف را، اما اتاق اصناف 
تهران از 2س��ال پيش فرس��ودگي مناطق استقرار 
واحده��اي صنفي و تجاري برخي مناطق ش��هري 
مانند بازار تهران را به عنوان يكي از مش��كالت اين 
واحدها شناس��ايي و براي رفع آن ستاد ايمن سازي 

واحدهاي تجاري را تشكيل داده است. 
رييس اتاق اصناف با بيان اينكه اكنون بس��ياري 
از س��اختمان هاي تجاري در خيابان هاي جمهوري 
و الل��ه زار تهران آس��يب پذير هس��تند، تاكيد كرد: 
ب��ه همين دليل باي��د براي مقاوم س��ازي آنها اراده 
عمومي در بين مس��ووالن اجرايي و كس��به ايجاد 
شود. ش��هرداري بيش��ترين همكاري را مي تواند با 
اتاق اصناف براي كاهش خطرات واحدهاي تجاري 

داشته باشد. 

انحراف از برنامه دوم 
شهرداري تهران زياد است

حجت اهلل ميرزايي معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و 
امور ش��وراي شهردار تهران با اشاره به ارزيابي برنامه دوم 
شهر تهران كه هم اكنون در حال اجراست، گفت: انحراف 
از اين برنامه بس��يار زياد اس��ت.  به گ��زارش »تعادل«، 
ميرزايي در دومين نشس��ت تخصصي كارگروه معماري 
گفت: محاسبه تراز مالي طرح تفصيلي و جامع شهر تهران 
بيانگر انحراف زياد از اين برنامه هاس��ت.  وي با اش��اره به 
حجم س��اخت و س��از و انحراف زياد از برنامه خاطرنشان 
كرد: بخش��ي از گزارش ۱00روزه شهردار تهران كه قرار 
اس��ت به اعضاي شوراي شهر ارائه شود مربوط به مسائل 
حوزه معماري و شهرس��ازي است.  معاون شهردار تهران 
تصريح كرد: متاسفانه انحرافات از زمان آقاي احمدي نژاد 
كه سقف جمعيت پذيري شهر تهران تا حدود ۱0.5ميليون 
نفر افزايش يافت، آغاز ش��د و تا امروز ادامه يافته اس��ت. 
به گفته وي، در بهترين و خوش��بينانه ترين حالت حدود 
30درصد از برنامه دوم اجرا ش��ده اس��ت. ميرزايي يادآور 
شد: باتوجه به انحراف زياد از برنامه دوم، مديريت شهري 
درنظر دارد برنامه س��وم را از ابتداي س��ال ۹7 آغاز كند.  
معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري 
تهران با اشاره به اهميت مشاركت مردم در اجراي برنامه 
افزود: مشاركت مردم با شفافيت در تصميم گيري و امكان 
ارزيابي نظرات آنها امكان پذير است. به گفته وي تشكل ها 
و سازمان هاي مردم نهاد بايد نتايج برنامه ها را ارزيابي كنند. 

اعزام تيم بازرسي سازمان 
هواپيمايي به فرودگاه نجف

مدير روابط عمومي س��ازمان هواپيمايي كشوري از 
اعزام تيم بازرس��ي اين س��ازمان براي رسيدگي به رفاه 
حال زائران اربعين حس��يني در فرودگاه نجف خبر داد.  
رضا جعفرزاده گفت: س��ازمان هواپيمايي كشوري براي 
رسيدگي به مشكالت احتمالي مسافران در فرودگاه نجف 
همچنين انسجام عمليات بازگش��ت و ارتباط مستقيم 
بين ش��ركت هاي هواپيمايي با مسووالن فرودگاه نجف، 
تيم بازرس��ي ويژه يي را به ف��رودگاه نجف اعزام كرد.  به 
گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، او از آغاز 
عمليات بازگشت پروازهاي نجف به تهران و شهرستان ها 
از ام��روز خبر داد و گفت: براس��اس پيگيري هاي انجام 
شده، شركت هايي كه پروازهاي اربعين را برعهده دارند، 
مشكلي براي انجام پرواز به فرودگاه نجف ندارند.  به گفته 
جعفرزاده 867 مجوز پرواز براي شركت هاي هواپيمايي 
داخلي و خارجي در ايام اربعين صادر ش��ده است كه از 
اين تعداد ۱72مجوز پرواز براي شركت هواپيمايي عراقي 

و 6۹5 مجوز پرواز براي شركت هاي داخلي است. 

 اجراي 42 درصد
طرح هاي هادي روستايي

معاون بنياد مسكن انقالب اسالمي گفت: 42درصد از 
طرح هاي هادي روس��تايي در كشور اجرا شده است كه با 
گرفتن منابع جديد و تخصيص اعتبار بيشتر اين طرح ها 
با س��رعت بيشتري پيش مي روند. به گزارش ايرنا، هادي 
درفشي افزود: بنياد مسكن براي تهيه طرح هادي 38هزار 
روس��تاي باالي 20خانوار اقدام كرده كه حدود ۹8درصد 
آنها آماده شده است. او يادآور شد: مقاوم سازي واحدهاي 
مسكوني روستايي از سال 84 با وسعت بيشتري آغاز شده 
و در دولت جديد هم اين كار ادامه دارد.  درفش��ي اضافه 
كرد: ساالنه 200هزار واحد روستايي در كشور مقاوم سازي 
و نوسازي مي شود و تا امروز اقدامات الزم براي مقاوم سازي 
يك ميليون و 800 هزار واحد خانه روس��تايي انجام شده 
و اين اقدامات در يك ميليون و 600 واحد روس��تايي به 
اتمام رس��يده است.  معاون پش��تيباني و هماهنگي امور 
استان هاي بنياد مسكن انقالب اسالمي تاكيد كرد: امسال 
مجوز 200هزار واحد روس��تايي توس��ط دولت و مجلس 
به بنياد مس��كن ارائه ش��ده و از نظام بانكي انتظار داريم، 
اعتبارات بيشتري براساس برنامه هاي پيش بيني شده براي 
نوسازي و مقاوم سازي واحدهاي روستايي در نظر بگيرد. 

او بيان كرد: براس��اس مصوبه مجلس و برنامه ريزي 
دول��ت براي هر واحد روس��تايي 20ميلي��ون تومان از 
اعتبارات بانكي تخصيص مي ياب��د و براي خانواده هاي 

نيازمند هم از حساب ۱00 امام)ره( كمك خواهد شد.
 

هزينه 500 ميليارد توماني 
راه آهن چابهار- زاهدان

مع��اون وزير راه و شهرس��ازي در ديدار با س��وراب 
كومار، سفير هند در ايران گفت: پروژه راه آهن چابهار- 
زاهدان يكي از فعال ترين پروژه هاي راهس��ازي كش��ور 
است كه امسال 500 ميليارد تومان در آن هزينه شده 
است.  به گزارش روابط عمومي شركت ساخت و توسعه 
زيربناهاي حمل و نقل، خي��راهلل خادمي افزود: حضور 
هند به عنوان س��رمايه گذار در پروژه راه آهن چابهار- 
زاهدان ازجمله زمينه هاي همكاري دو كشور است كه 
اين پروژه با پيش��رفت فيزيك��ي 30درصدي در بخش 
اول آن و فعالي��ت بال��غ بر 2هزار نفر نيروي انس��اني و 

۱200دستگاه ماشين آالت درحال انجام است. 
مديرعامل ش��ركت ساخت، اتصال راه آهن چابهار- 
زاهدان به افغانس��تان را هدف بعدي دولت ايران عنوان 
كرد و گفت: در همين راس��تا مقرر است تا سال ۱3۹7 
شاهد ريل گذاري ۱00كيلومتر از اين خط ريلي باشيم. 

ايرانشهر

تصميمات مجمع 1396/07/25 صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد
به اس��تحضار مي رس��اند بر اس��اس مصوبات مجمع مورخ ۱3۹6/07/25 م��وارد ذيل به 

تصويب رسيد:
۱- سقف صندوق از 2ميليون واحد به 3ميليون واحد افزايش يافت.

2- سقف هزينه هاي برگزاري مجامع درطول يك سال مالي به 50ميليون ريال افزايش 
يافت.

3- نرخ بازدهي پيش بيني صندوق از 20% به ۱8% كاهش يافت.
 http://www.saramadfixedfund.com جهت كس��ب اطالعات بيشتر به س��ايت

مراجعه فرماييد. 

پرونده باغ ۱0هزار متري در اقدسيه يكي ديگر از 
موضوعات مطرح شده در جلسه روز گذشته شوراي 
ش��هر بود. به گ��زارش »تعادل« و ب��ه گفته محمد 
ساالري، رييس كميسيون معماري و شهرسازي اين 
باغ ۱0هزار متر وس��عت دارد و كاربري آن ورزش��ي 
است و در حال حاضر قصد دارند، باشگاه را گسترش 
دهند. در اين مكان پي��ش از اين ۱37درخت وجود 
داش��ته كه فقط چهار اصله درخت باقي مانده و باقي 

خشك شدند. 
س��االري در تش��ريح اين موضوع گفت: بر اساس 
راي كميس��يون ماده 7 بدوي اينجا باغ اعالم ش��ده 
است اما شرايط باغ را ندارد و نبايد ماده 4 اعمال شود. 
جريمه 3برابري يعني ۱۱ميليون كاش��ت دوبرابري 
درختان كه براي آن لحاظ ش��ده اس��ت به نظر من 
به عنوان جريمه كفايت مي كند.  افشين حبيب زاده 
معاون نظارت شوراي شهر تهران نيز با اشاره به اينكه 
پروانه س��اختمان سال 82 گرفته ش��ده است، ادامه 
داد: همان سال بايد از فضاي سبز شهرداري استعالم 
مي گرفتند كه اي��ن كار صورت نگرفت و اين معضل 
اصلي و اساسي ماست. دوم آنكه از كميسيون ماده 7 
اعالم كرده اند كه اين ملك باغ اس��ت پس بايد طبق 

قانون با آن برخورد شود. 
زه��را نژادبه��رام عضو كميس��يون معم��اري و 
شهرس��ازي نيز با تاكيد بر اينكه نبايد در اين موارد 
احساس��اتي تصمي��م گرفت، اف��زود: همين طور كه 
نمي ش��ود، گفت اينجا باغ اس��ت. باغ بودن يا نبودن 
قوانين مخصوص به خ��ود را دارد اما علي اعطا عضو 
كميسيون معماري و شهرسازي و سخنگوي شوراي 
شهر معتقد بود كه باغ بودن يا نبودن پنج شرط دارد 
و يكي از اين ش��روط تش��خيص عضو شوراست و از 
آنجايي كه نماينده شورا در كميسيون ماده 7 راي باغ 
بودن اين زمين را داده اس��ت همين كفايت مي كند. 

محسن هاشمي نيز اظهارات اعطا را تاييد كرد. 
زهرا صدراعظم نوري رييس كميس��يون سالمت 
و محيط زيس��ت اعتراض كرد و خواست اين پرونده 
دوباره به كميسيون مربوطه باز گردد. صدراعظم نوري 
با اشاره به اينكه ابهامات فراواني در اين پرونده وجود 

دارد، گف��ت: من پيش از اين از س��ازمان پارك هاي 
ش��هرداري در اين مورد استعالم كردم اما پاسخ ها با 
هم نمي خوانند اين زمين از س��ال 68 پرونده دارد و 
پرونده آن در جريان است. راي كميسيون ماده ۱2 را 
نداشته و به كميسيون ماده 7 نرفته است. در همين 
راس��تا پيشنهاد مي كنم براي آنكه حقي ضايع نشود 
راي گي��ري ص��ورت نگرفته و پرونده به كميس��يون 
مربوطه بازگردد تا ش��فاف ش��ود. در نهايت محسن 
هاش��مي رييس شوراي ش��هر پرونده ملك را جهت 

بررسي مجدد به كميسيون مربوطه بازگرداند. 

 كوتاهي اوقاف در نگهداري باغ 3000 متري اراج
همچنين در جلسه روز گذشته زهرا نژادبهرام در 
تذكر پيش از دس��تور خود از كوتاهي سازمان اوقاف 
براي نجات باغ 3000متري در منطقه يك خبر داد. 

به گفته وي اين باغ 3000متري اوقاف در محله 
اراج وقف زائران حس��يني ش��ده و مملو از درختان 
مثمر و غيرمثمر ش��ده است كه متاسفانه مالك اين 
باغ يعني سازمان اوقاف نسبت به نگهداري از اين باغ 

3000متري كوتاهي مي كند. 
وي ب��ا بيان اينكه ش��بكه آبرس��اني اي��ن باغ بر 
اس��اس سلسله قنوات باالدس��تي است كه متاسفانه 
سال هاست اليروبي نشده است، گفت: سازمان اوقاف 
عالقه مند اس��ت كه زمين اين باغ را از فضاي سبز به 
كاربري مسكوني بدل كند و حتي در مديريت شهري 
قبلي نيز تفاهمنامه دوطرفه براي تغيير كاربري امضا 

شده بود كه ناتمام باقي ماند. 
به گفته وي در سال هاي گذشته نيز آتش سوزي 
مش��كوكي در اين ب��اغ اتفاق افتاد. ع��دم آبياري باغ 
توسط مالك و همچنين تبديل قسمتي از باغ به محل 
تخليه نخاله هاي ساختماني سوال برانگيز است و اين 
در حالي اس��ت كه مالك در مقابل اقدام ش��هرداري 

براي آبياري كارشكني مي كند. 
وي افزود: الزم است، ش��هرداري تهران در اسرع 
وقت اين گ��زارش را به مقامات قضايي اعالم كند تا 
لغو مالكيت باغ و در اختيار قرار گرفتن اين باغ به نفع 

مردم در دستور كار قرار گيرد. 

بررسي پرونده باغ 10 هزار متري در اقدسيه 

وضعيت بازار مسكن در 7 ماهه نخست 96 چگونه بود؟

رشد 17 درصدي اجاره بها در سال 96 
روايت رسمي از گرايش سياسي 

منصوب شدگان شهردار

پرداخت ۲۹ هزار فقره وام نوسازي 
در بافت هاي ناكارآمد

گروه راه و شهرسازي 
اگرچه براساس گزارش دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن 
وزارت راه و شهرس��ازي ۱00هزار و ۹76واحد مسكوني در 
7ماهه ابتداي س��ال جاري معامله شده كه نسبت به 7ماهه 
اول س��ال ۹5 رش��د 6.7 درصدي داش��ته اما گزارش بانك 
مركزي حاكي از آن اس��ت كه در اين مدت تعداد معامالت 
آپارتمان هاي مس��كوني ش��هر تهران به ۹۹هزار فقره رسيد 
كه در مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل 6.3 درصد افزايش 

يافته است.
همچني��ن نگاه��ي به گ��زارش وزارت راه و شهرس��ازي 
نش��ان مي دهد كه ميانگين قيمت هر مترمربع در اين 7ماه 
 4ميليون و 580 هزار تومان بوده كه نس��بت به مدت مشابه 
سال گذشته 6.3 درصد رشد داشته است. اين درحالي است 
كه متوسط قيمت يك مترمربع بناي واحد مسكوني معامله 
 ش��ده از طريق بنگاه ه��اي معامالت ملكي در ش��هر تهران 
4.6۱ميليون تومان بود كه نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
6.5 درصد افزايش داش��ته اس��ت.  يك نگاه مقايس��ه يي به 
آمار وزارت راه و شهرس��ازي و بانك مركزي در شاخص هاي 
مختلف بخش مسكن نشانگر اين است كه تفاوت هايي ميان 
آمارهاي اعالم ش��ده، وجود دارد اما از آنجا كه ديروز وزارت 
راه و شهرس��ازي با تاخير گزارش تحوالت مسكن در 7ماهه 
گذشته را منتشر كرد در اين گزارش تنها آمار اين وزارتخانه 

بررسي مي شود. 

 رشد 9.8 درصدي اجاره  بها 
براس��اس اين گزارش در 7ماهه نخست سال براي 8۱ هزار 
و 346واحد مس��كوني قرارداد اجاره به امضا رسيد كه رشدي 

معادل 8.۹درصد نس��بت به مت مش��ابه س��ال گذشته دارد و 
متوس��ط قيمت اجاره بها هم 27هزار و 642 تومان در هر متر 
مربع بود كه رش��دي معادل ۱6.۹درصد نس��بت به بازه زماني 

مشابه در سال قبل را نشان مي دهد. 

 افزايش 8.6 درصدي معامالت در مهر
گ��زارش دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مس��كن وزارت راه و 
شهرس��ازي حاكي از آن اس��ت كه در مهر ماه س��ال جاري 
۱4هزار و ۱۹5واحد مس��كوني معامله شد كه نسبت به ماه 
قبل از آن)ش��هريور ماه ۹6( كاهش ۱0درصدي و نسبت به 
مرداد ماه)به عنوان پرمعامله ترين ماه امس��ال در 7ماهه اول 
سال( كاهش حدود 24درصدي داشته و نسبت به ماه مشابه 

سال قبل)مهر ۹5( افزايش 8.6درصدي داشته است. 

 كمترين معامالت در منطقه 19
در اين ماه همچون ش��هريور، بيش��ترين و كمترين تعداد 
معامالت مسكن تهران به ترتيب متعلق به مناطق 5 با 2هزار 
و 243فق��ره معامله و ۱۹با ۱۱7فقره معامل��ه بود با اين حال 
بيش��ترين نرخ رش��د از نظر تعداد معامالت نسبت به مهر ماه 
س��ال ۹5را منطقه يك با رشد فزاينده 63.۱ درصدي به خود 
اختصاص داد، كمترين نرخ رشد معامالت مسكن هم به منطقه 
۱7 پايتخت تعلق دارد كه كاهشي 6.3 درصدي نسبت به مهر 
ماه سال قبل داشته است.  در مهر ماه سال جاري، بازار مسكن 
همچون ماه هاي قبل با رشد قيمت مواجه بود اين درحالي است 
كه به جز ارديبهش��ت و مرداد ماه، س��اير ماه هاي امسال روند 
تعداد معامالت مس��كن نس��بت به ماه هاي قبل از آن كاهشي 
بوده است. هرچند كه در مقايسه با ماه هاي مشابه خود در سال 

گذشته روند افزايشي را نشان مي دهد. به گونه يي كه ميانگين 
نرخ هر متر مربع واحد مسكوني در تهران در مهر ماه 4ميليون 
و 730هزار تومان تخمين زده شد كه نسبت به شهريور امسال 
رش��د 0.5درصدي و نس��بت به مهر ماه س��ال گذش��ته رشد 

7.3درصدي داشته است. 

 گران ترين ها در منطقه يك 
در مهر ماه بيش��ترين ميانگين قيمت ه��ر متر مربع واحد 
مسكوني در منطقه يك تهران با ۱0ميليون و 260هزار تومان 
و كمترين آن در منطقه ۱8با 2ميليون و 300هزار تومان بود. 
بيشترين نرخ رشد ميانگين قيمت مسكن در مهر ماه به منطقه 
22 پايتخت با ۱4/5درصد و كمترين آن به منطقه يك تهران 

با ۱/5درصد افزايش تعلق دارد. 

 منطقه 5 همچنان پرطرفدار
در اين ماه همچون ماه قبل)ش��هريور ۹6( بيشترين استقبال 
از واحدهاي مسكوني منطقه 5 تهران با ۱7.3درصد كل معامالت 
مسكن پايتخت انجام شده است همچنين 45.۹درصد از خانه هاي 
خريد و فروش شده سن كمتر از 5 سال داشته اند و باز هم در اين 
م��اه واحدهاي با قيمت 3 تا 3/5ميليون تومان در هر متر مربع با 
دارا بودن ۱۱.3درصد از كل معامالت مس��كن بيش��ترين خريد و 
ف��روش را به خود اختصاص دادند. ۱5.6درصد خريداران مايل به 
خريد خانه هاي 60 تا 70متر مربعي بودند و 7.3درصد از خانه هاي 

خريداري شده در بازه قيمتي ۱60تا ۱۹0ميليون تومان بودند. 

 كاهش 8.8 درصدي حجم اجاره
براس��اس گزارش دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت 
راه و شهرس��ازي ۱0هزار و 488واحد مسكوني اجاره داده شد 
كه نسبت به ماه قبل)شهريور۹6( ۱4.2درصد و نسبت به مهر 
ماه سال قبل )مهر۹5( 8.8درصد كاهش داشته است. ميانگين 
اجاره به��ا در اين ماه هم در هر متر مربع 28هزار و ۱88تومان 
بود كه اگرچه نسبت به شهريور امسال 0/8درصد كاهش داشت 

اما نسبت به مهر ماه پارسال 22.4درصد رشد داشته است. 

معاون توس��عه منابع انس��اني ش��هرداري تهران با اع��الم جزئيات دقيق 
انتصاب��ات انجام ش��ده در ش��هرداري تهران از نظر س��ن، تخصص و گرايش 

سياسي گفت: رزومه مالك انتصابات شهردار تهران نيست. 
به گزارش مهر، ابراهيم ش��يخ با اش��اره به اينكه رويكردهاي نوين علمي 
ب��ر اس��تعدادها و قابليت هاي افراد ب��راي مديريت تاكي��د دارد، تصريح كرد: 
جوانان منش��ا نوآوري، خالقيت و ارائه راهكارهاي خالقانه در حل مش��كالت 
و معضالت هس��تند كه ش��هردار تهران همواره با تاكيد بر جوانگرايي توصيه 

اكيدي براي استفاده از جوانان  داشته است. 
معاون توس��عه منابع انساني شهرداري تهران با اشاره به فراواني انتصابات 
مديران ش��هري از ابتداي مديريت جديد، اظهار كرد: تاكنون 28.5درصد از 
پس��ت هاي مديريتي به افراد زير 40 س��ال، 30.2 به افراد باالي 50 س��ال، 
4۱.3درصد انتصابات افراد بين 40 تا 50سال بوده است كه با نگاهي اجمالي 
به آمار ذكر ش��ده 30درصد پس��ت هاي مديريتي دراختيار جوانان 30 تا 40 

سال قرار گرفته و گواهي بر توجه مديريت شهري به جوانگرايي است. 
وي با اش��اره به گرايش سياس��ي مديران منصوب ش��ده ني��ز اظهار كرد: 
در بي��ن مديران منصوب ش��ده 36.5درصد از افراد گرايش سياس��ي پررنگ 
اصالح طلبي داش��ته اند، 6.3درصد مديران، منتسب به اصولگرايان هستند و 
مابقي مديران از افراد مس��تقلي هستند كه گرايش سياسي پررنگي نداشته و 
در ش��هرداري تهران با مديريت شهري جديد همسو و آمادگي همكاري و به 
اش��تراك گذاش��تن تخصص و تجربه خود در سيستم مديريت شهري جديد 
هستند. ش��يخ با بيان اينكه تخصص مديران منصوب شده در دوره مديريت 
جديد نيز قابل دفاع اس��ت، گفت: 20.5درصد مديران داراي مدرك دكتري، 
54درصد افراد مدرك كارشناس��ي ارشد از دانشگاه هاي معتبر و مابقي داراي 
مدرك ليسانس هس��تند كه نش��ان مي دهد، مالك انتصابات شهردار تهران 
عالوه بر توجه به جوانگرايي، تخصص گرايي نيز بوده است كه قابل دفاع بوده 
و تالش شده با به كارگيري نخبگان علمي و تجربي، از شور و خالقيت جواني 

در كنار گرايشات اصالح طلبي استفاده شود. 

 ريي��س اداره كل تس��هيالت تبصره ي��ي بانك مس��كن از پرداخ��ت 2۹هزار و
464 فقره تسهيالت نوسازي به طرح هاي مسكوني بافت فرسوده و ناكارآمد شهري 

در 2سال گذشته خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، ندا كسري كرمانشاهي گفت: از 
ابت��داي س��ال ۱3۹4 تاكنون 3۱هزار و 656 فقره معرفي نام��ه احداث واحد در بافت 
فرسوده و ناكارآمد شهري از سوي شركت عمران و بهسازي شهري ايران صادر شده 
كه 2۹هزار و 464 فقره تسهيالت توسط بانك مسكن به آنها پرداخت شده است.  او 
افزود: براساس سهميه ابالغ شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، امسال 
س��هميه بافت فرسوده شهري بانك مس��كن 5 هزار واحد است كه در نيمه اول سال 
همه آن ايجاد تعهد ش��ده و اقدامات مربوط به تش��كيل پرونده و انعقاد قرارداد آن و 
پرداخت تسهيالت آن انجام شده است.  به گفته او، متقاضياني كه در فهرست واجدان 
شرايط اين تسهيالت از شركت عمران و بهسازي شهري ايران به عنوان متولي نوسازي 
بافت هاي فرسوده در دولت قرار گرفته اند پس از دريافت معرفي نامه از طريق شركت 

عمران و بهسازي شهري ايران و طي روند قانوني تسهيالت خود را دريافت كرده اند.

آگهي ابالغ
وقت رس��يدگي و دادخواس��ت و ضمائم به وراث مرحوم صغري قورت بيگ و مظفر قلي نوري و غيره . خواهان آقاي 
آرش مهرآئين دادخواس��تي به طرفيت خواندگان ۱- س��عيد نوري 2- جمش��يد نوري 3- مرجان نوري 4- وحيد نوري 
5- فرزانه نوري 6- پروانه نوري 7- وراث مظفر قلي نوري ۱- فريبا نوري 2- ش��بنم نوري 3- مصطفي نوري 4- مرتضي 
نوري 5- محمود نوري 6- ش��يوا نوري 7- وراث مجيد نوري 2- زهرا الياس��ي  به خواس��ته تنظيم سند يك قطعه زمين  
مطرح كه به اين ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده كالس��ه : ۹60۹۹822۹0۱007۱6  ش��عبه ۱ دادگاه عمومي حقوقي 
شهرس��تان رباط كريم ثبت و وقت رس��يدگي مورخ ۱3۹6/۱0/02 س��اعت ۱0:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرس��ي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب يك نوبت 
در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي 

در دادگاه حضور بهم رساند. 
منشي دادگاه حقوقي شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان رباط كريم – م الف/1677
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صنعت، معدن و جتارت14
اصالح قانون حمايت از 
سرمايه گذاري خارجي 

كميت��ه م��اده 12 در نشس��ت اخي��ر به منظ��ور 
تس��هيل شرايط جذب س��رمايه گذار خارجي، اصالح 
قانون تش��ويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي و 
آيين نام��ه آن را در دس��توركار ق��رار داد. به گزارش 
پايگاه خبري اتاق ايران، حسين سالح ورزي قائم مقام 
دبي��ر كميته ماده 12 گفت: پس از گذش��ت نزديك 
به 48س��ال از زمان تصويب نخس��تين قانون مربوط 
به س��رمايه گذاري خارجي در ايران، قانون تش��ويق 
و حمايت از س��رمايه گذاري خارجي در سال 1381 
تصويب ش��د. آيين نامه آن هم در همان سال تهيه و 
ابالغ ش��د. هدف از تصويب قانون، مهيا كردن بستر 
مناس��ب براي جذب و ب��ه خدمت گرفتن س��رمايه 
و فن��اوري خارج��ي و تحقق بخش��يدن به توس��عه 

اقتصادي كشور بوده است.
وي ادامه داد: در س��ال هاي تحريم، مش��كالت و 
موانع زي��ادي در راه جذب س��رمايه گذاري خارجي 
ب��ه وجود آمد ك��ه مهم تري��ن آنها منوط ب��ه موانع 
حقوقي در قانون اساس��ي، موان��ع حقوقي مرتبط با 
حق��وق مالكيت معن��وي، موانع حقوق��ي موجود در 
قوانين و مقررات بيمه، موانع سياسي و به طور اخص 
ابهام��ات قوانين ذي رب��ط س��رمايه گذاري خارجي، 
مي شود.  نايب رييس اتاق ايران حل وفصل اختالفات 
سرمايه گذاري خارجي كه مربوط به اصل 139 قانون 
اساسي مي شود، چندگانگي كانون هاي تصميم گيري 
كه ناش��ي از نبود پنجره واحد در حوزه هاي مختلف 
اقتصادي اس��ت، مس��ائل مرب��وط به دادوس��تدها و 
جابه جايي ه��اي ارزي و تضمي��ن خ��روج ارز و نحوه 
پرداخت و درنهايت ممنوعيت مالكيت اتباع بيگانه و 
بخش هاي مرتبط با فروش و انتقال س��هام را ازجمله 
مواردي دانست كه براساس مطالعات يك سال اخير 
در دبيرخانه و كميس��يون سرمايه گذاري اتاق ايران، 

نيازمند تغيير و اصالح است.

 الزام برخي فروشگاه ها
براي درج قيمت كاذب

فارس   نايب رييس خان��ه صنعت تهران از پيگيري 
حذف برچسب قيمت برخي كاالها و محصوالت غذايي 
از روي بسته بندي در جلس��اتي با حضور وزير صنعت 
خبر داد. مهدي كريمي تفرشي در يك نشست خبري 
اف��زود: مذاك��رات در اين م��ورد در حال انجام اس��ت، 
جلس��اتي نيز با حضور وزير صنع��ت در حال برگزاري 
است و شخص وزير پيگير اين موضوع شده است. زماني 
كه اين مذاكرات به نتيجه نهايي برسد و زيرساخت هاي 
الزم فراهم ش��ود، موضوع توس��ط وزي��ر صنعت اعالم 
خواهد ش��د. كريمي تفرشي گفت: تنها كشوري كه در 
دنيا اقدام به درج قيم��ت مصرف كننده مي كند، ايران 
اس��ت كه اميدواريم با ايجاد زيرساخت هاي الزم زمينه 

براي حذف قيمت ها فراهم شود. 
به گفته او برخي افراد از اين موضوع سوءاس��تفاده 
مي كنند و همين مساله باعث شد كه مصوبه دولت براي 
حذف قيمت ها اجرايي نشود ولي اين طرح در درازمدت 

مي تواند به نفع مردم باشد. 
نايب ريي��س خان��ه صنع��ت ته��ران همچنين در 
مورد دليل ادامه ارائه تخفيف از س��وي فروش��گاه هاي 
عرضه كنن��ده كاال و ع��دم درج قيم��ت نهاي��ي ب��ا 
احتس��اب تخفيف روي كاالها نيز گف��ت: ابتدا قرار بود 
توليدكنندگان فقط سري س��اخت و مشخصات تاريخ 
تولي��د و انقضا را روي محص��والت درج كنند و قيمت 
فروش كاال توس��ط فروشگاه ها درج شود ولي اين اقدام 
نيازمند وجود صندوق هاي فروش در همه مراكز عرضه 
است تا امكان اسكن باركد محصوالت وجود داشته باشد. 
به گفته كريمي تفرشي، عدم وجود صندوق فروش 
در برخي سوپرماركت ها يك مانع محسوب مي شود كه 
اگر نتوانند صورت حساب را به مصرف كننده ارائه دهند، 
شاهد برخي سوءاستفاده ها در اين بخش خواهيم بود. او 
با تاكيد بر اينكه دولت بايد وجود صندوق هاي فروش در 
مراكز عرضه را الزامي كند، در مورد نامه وزير صنعت به 
سازمان حمايت براي حذف تخفيف و قيمت هاي كاذب 
گفت: اين تخفيف ها توسط فروش��گاه هاي زنجيره يي 
ك��ه جدي��دا ايجاد ش��ده اند، ارائه مي ش��وند و در واقع 
توليدكنندگان را مجبور مي كنند كه درصدهاي تخفيف 
باال را روي محصوالتش��ان اعمال كنند. كريمي تفرشي 
با بيان اينكه سازمان حمايت و تعزيرات حكومتي بايد 
اين موضوع را پيگيري كنند، گفت: برخي شركت هاي 
جدي��د نيز براي ماندگاري خود در بازار مجبور به ورود 
به عرضه توليداتشان در فروشگاه هاي زنجيره يي هستند 
كه از س��ازمان حمايت و سازمان تعزيرات مي خواهيم، 
اج��ازه ندهند درصدهاي ب��االي تخفيف و قيمت هاي 
كاذب در بازار جاري باش��د زيرا در نهايت به ضرر همه 

توليدكنندگان خواهد بود. 

اخبار

»قاضي سراج« در ديدار با بخش خصوصي »كارت هاي بازرگاني صوري« را مورد انتقاد قرار داد

راه نجات از تله فساد
شافعي: فعاالن اقتصادي گرفتار فضاي نامناسب كسب و كار هستند

واگذاري انتخاب صادركنندگان نمونه به اتاق تهران
انتخاب صادركننده نمونه استان تهران به اتاق تهران 
واگذار ش��د. اين خبر را رييس كنفدراس��يون صادرات به 
روابط عمومي اتاق تهران اعالم كرد كه اكنون مس��ووليت 
دبيرخان��ه انتخ��اب صادركننده نمونه توس��ط مس��عود 

خوانساري برعهده او گذاشته شده است. 
محمد الهوت��ي در مورد اين تفويض اختيار گفت: در 
نخستين جلسه كارگروه انتخاب صادركننده استان تهران 
ب��ه دليل تعاملي كه ميان اتاق تهران و س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان تهران وجود دارد، مس��ووالن اين 
س��ازمان پذيرفتند كه انتخاب صادركننده نمونه اس��تان 
تهران را به اتاق تهران واگذار كنند. بدين ترتيب با پيمودن 
فرآين��د قانون��ي اين واگ��ذاري و دريافت مجوز ش��وراي 
عالي صادرات اس��تان تهران، دبيرخانه و كارگروه انتخاب 

صادركنندگان نمونه به اتاق تهران انتقال يافت. 
 الهوت��ي اف��زود: نخس��تين بار در تاري��خ انتخ��اب 
صادركنندگان نمونه استان تهران است كه اين فرآيند از 
نخستين مرحله آن يعني بررسي پرونده ها، امتيازدهي تا 
انتخاب صادركنندگان نمونه و برگزاري مراس��م تقدير از 
اين صادركنندگان ب��ه بخش خصوصي يعني اتاق تهران 

واگذار شده است. 
به گفته او، محول كردن مسووليت دبيرخانه برگزاري 
روز مل��ي صادرات يكي از مطالبات اتاق ايران از دولت بود 
كه تاكنون به نتيجه نرسيده اما اميدواريم كه اين مطالبه 
هم براي سال آتي به سرانجام برسد و كار بخش خصوصي 
به خودش واگذار ش��ود. الهوتي در ادامه به برخي شروط 
و ضوابط انتخاب صادركنندگان نمونه اشاره كرد و گفت: 
عضويت صادركنندگان در تش��كل هاي ملي و اس��تاني، 

اتاق ه��اي مش��ترك و اتاق تع��اون الزامي بوده و كس��ي 
 مي تواند در اين فرآيند ش��ركت كند ك��ه در يكي از اين 

تشكل ها عضويت داشته باشد. 
 او افزود: در فرآيند انتخاب صادركنندگان نمونه نوعي 
سطح بندي صورت گرفته است كه تا حق كساني كه حجم 
صادرات يا ارزآوري آنها به نسبت ديگر اقالم صادراتي باال 
نيست، تضييع نشود.   الهوتي ادامه داد: كساني كه واجد 
شرايط بودند براي شركت در آيين انتخاب صادركنندگان 
نمونه استاني، مدارك خود را به سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان تهران ارائه كرده اند. اكنون نيز اين پرونده ها 

و مدارك به اتاق تهران منتقل شده است. 
 واگ��ذاري انتخاب صادركنندگان نمونه به اتاق تهران 
ممكن است اين شائبه را ايجاد كند كه شركت هاي دولتي 
صادركننده استان تهران از دايره گزينه هاي مورد بررسي 
اتاق تهران حذف  مي ش��وند اما الهوتي در پاس��خ به اين 
ش��ائبه  مي گويد: حدود 47درصد سبد صادرات غيرنفتي 
در 7 ماه منتهي به مهر س��ال ج��اري متعلق به صادرات 
محصوالت پتروش��يمي و مش��تقات نفتي است. بنابراين 
حدود نيمي از س��بد صادراتي كشور در اختيار اين گروه 
از صادركنن��دگان قرار دارد و اين صادركنندگان در قالب 
ش��ركت هايي فعاليت  مي كنند كه تحت عنوان ش��ركت 
خصوصي و بعضا هم خصولتي ش��ناخته  مي شوند. با اين 
وجود، آيين نامه اي��ن اجازه را نمي دهد كه اين بنگاه ها از 
فرآيند انتخاب صادركنن��دگان نمونه به طور كامل حذف 
شوند. بنابراين هر صادركننده يي بر اساس شرايط مندرج 
در آيين نامه انتخاب صادركنندگان نمونه استاني در زمان 
مقرر مدارك را تحويل داده اس��ت، پرونده مورد رسيدگي 

قرار گرفته و به طور يكس��ان با توجه به سطح بندي انجام 
شده به طور عادالنه رسيدگي خواهد شد. 

انتخ��اب  تفاوت ه��اي س��ازوكار  درب��اره   الهوت��ي 
صادركنندگان نمونه اس��تان تهران در بخش خصوصي و 
دولت توضيح داد و گفت: در س��ال هاي گذشته، دولت ها 
تالش خود را براي انتخاب صادركنندگان نمونه و برگزاري 
مراسم به كار بسته اند كه اگرچه سطح نارضايتي چندان 
باال نبوده اما هميشه انتقاداتي نيز از سوي بخش خصوصي 
وجود داش��ته است. اكنون قرار است، عالوه بر سنجه هاي 
مرسوم، اهليت صادركنندگان را بر اساس عضويت آنها در 
تش��كل هاي ملي و استاني مورد ارزيابي قرار دهيم. افزون 
بر اين، در س��ال هاي گذش��ته، حجم صادرات گروه هاي 
مختلف به صورت يكسان مورد ارزيابي قرار  مي گرفت اما 
امسال، همان طور كه گفتم نوعي سطح بندي در آن لحاظ 
 مي ش��ود. اين موارد در كارگروهي ب��ا حضور نمايندگان 
بخش خصوصي و س��ازمان هاي دولتي مورد بررسي قرار 
خواهد گرف��ت.   او ادامه داد: آيي��ن انتخاب صادركننده 
نمونه از جمله موضوعاتي اس��ت كه هر س��اله، روس��اي 
اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور به نوع برگزاري و انتخاب 
برترين ه��ا در آن انتقاداتي را وارد  مي دانس��تند و به زعم 
آنها برگ��زاري اين رويداد، امري حاكميتي نبوده و بخش 
خصوصي شايس��ته برگزاري آن قلمداد  مي ش��د. ضمن 
اينكه همواره گفته مي شد كه در صورت واگذاري اين امر، 
دولت نيز  مي تواند نق��ش نظارتي خود را ايفا كند. ضمن 
آنكه، اتاق ها به دليل ارتباط با تشكل ها  مي توانند انتخاب 
اصلح تري داشته باشند. اتفاقي كه خوشبختانه اكنون در 

استان تهران رخ داده است.

تعادل 
»چالش كارت هاي بازرگاني بي حس��اب و كتاب 
و ص��وري در اقتص��اد« ب��ه نشس��ت صبحانه كاري 
روزگذش��ته بخ��ش خصوصي كه ب��ا حضور رييس 
س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور برگزار ش��د، رسيد. 
سوءاس��تفاده هاي ميلياردي از كارت هاي بازرگاني 
يكبار مصرف، س��بب شد كه س��ال گذشته برخي 
نس��بت به حذف اين ابزار در گردونه تجارت چراغ 
س��بز نش��ان دهند. البته موافقت ب��ا حذف كارت 
بازرگاني حواش��ي زي��ادي را به همراه داش��ت كه 
در نهايت اص��الح آيين نامه اجراي��ي قانون مقررات 
ص��ادرات و واردات در دس��تور كار متوليان وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت قرار گرفت ت��ا از طريق 
كارت بازرگان��ي در امر تجارت كمتر سوءاس��تفاده 
ص��ورت گيرد. البت��ه اصالح ضوابط ص��دور كارت 
بازرگان��ي در حال��ي در دس��تور كار متولي��ان قرار 
گرف��ت ك��ه بخ��ش خصوصي هم��واره نس��بت به 
سوءاستفاده از اين كارت ها هشدار داده بود. اهميت 
اين پديده فس��ادزا در چرخه تجارت، موجب شد تا 
رييس س��ازمان بازرسي كل كشور در جمع فعاالن 
بخش خصوصي حاضر ش��ده و طي اظهارتي، وجود 
»كارت هاي صوري در اقتصاد« را مورد انتقاد جدي 
ق��رار دهد و بر خروج آنه��ا از گردونه تجارت تاكيد 
كن��د. قاضي س��راج، در عين حال ب��ر اين موضوع 
اذعان ك��رد كه اقتصاد ايران ناس��الم اس��ت كه با 
دو معضل بزرگ »فس��اد و قاچاق« دس��ت و پنجه 
نرم مي كن��د. به گفته او، در چني��ن فضايي، انجام 
فعاليت سالم دشوار اس��ت و افرادي كه نمي توانند 
فعاليت اقتصادي س��الم انجام دهند ناچار مي شوند 
در اين تله گرفتار شوند. قاضي سراج در عين حال، 
چاره عبور از اين تله فس��اد را برچيده شدن بساط 
كارت هاي بازرگاني بي حس��اب و كتاب و صوري با 
ياري بخش خصوصي از صحنه اقتصاد دانس��ت. از 
آن سو، رييس پارلمان بخش خصوصي ضمن تاكيد 
بر ساماندهي كارت هاي بازرگاني، پيشنهاد تشكيل 
كميته مش��ترك ميان سازمان بازرسي كل كشور و 

اتاق ايران براي سالم سازي اقتصاد را مطرح كرد. 

 ماجراي كارت هاي بي حساب و كتاب
»حذف كارت بازرگاني« از چرخه اقتصاد كش��ور 
براي »كاهش موانع تجاري، نگراني هاي ناشي از فرار 
مالياتي و شفافيت فعاليت هاي اقتصادي« سال گذشته 
به ط��ور جد در دس��تور كار متولي��ان دولتي و بخش 
خصوصي قرار گرفت. در همين راستا، پيشنهادهايي 
براي اصالح ضوابط صدور كارت  بازرگاني مطرح ش��د 
تا زمينه سوءاس��تفاده از اين اب��زار در فرآيند تجارت 
كاهش ياب��د، اما اين اصالحي��ه موردانتقاد طيفي از 
فع��االن اقتصادي ق��رار گرفت؛ چراكه براس��اس اين 
اصالحيه درخواست كنندگان صدور كارت بازرگاني با 
محدوديت هايي در تجارت مواجه مي شدند، به گونه يي 
كه س��قفي براي تجارت آنها در بازه زماني مش��خص 
تعيين مي ش��ود، البته چنانچه اهليت اين تجار طي 
مدت دو يا سه سال مشخص شود، اين سقف برداشته 
خواهد ش��د. از طرفي پيشنهاد دهندگان در ارتباط با 
نحوه اثبات اهليت اين افراد، پرداخت حقوق گمركي 
و مالي��ات را مبنا ق��رار داده بودند. از اي��ن رو، پس از 
نشس��ت هاي متعددي كه متولي��ان وزارت صنعت با 
گم��رك و اعضاي اتاق ايران داش��تند، اصالح فرآيند 
نحوه صدور و تمديد كارت بازرگاني، احراز صالحيت 
حرفه يي و شناسايي دقيق تر متقاضيان مورد بررسي 
قرار گرفت كه براساس آن طرح جديد اصالح آيين نامه 
صدور و تمديد كارت بازرگاني به هيات دولت ارس��ال 
شد. براساس اين اصالحيه جديد، شاخص هاي جديد 
براي تمديد و صدور كارت بازرگاني مدنظر قرار گرفته 
كه ش��امل مواردي چ��ون »عدم محدوديت س��قف 
واردات به لحاظ ارزشي، داشتن گردش مالي مناسب 
در حوزه فعاليت تجاري مربوطه، نداشتن گزارش هاي 
منفي مالي ازجمله چك برگش��تي يا بدهي مالياتي 

و...« را دربر مي گرفت. 
ح��ال اعضاي بخ��ش خصوصي روز گذش��ته در 
نشست صبحانه كاري اتاق ايران، بار ديگر اين موضوع 
را براي واكاوي بيشتر در حضور رييس سازمان بازرسي 
كل كشور مطرح كردند. البته گفت و شنود درخصوص 
معضالت حاكم بر فضاي كش��ور نيز در اين نشس��ت 
مورد توجه اعضاي فعال بخش خصوصي قرار گرفت. 

 گاليه قاضي سراج از فضاي ناسالم اقتصاد
ناصر سراج كه در جمع فعاالن اقتصادي حضور 
يافت��ه ب��ود، بخش خصوص��ي را در راس همه امور 
دانس��ت و تاكيد كرد چنانچه ات��اق وظايف خود را 
به خوب��ي انجام دهد و ارتب��اط تنگاتنگي با دولت و 
مجلس داشته باشد و خواسته هاي بخش خصوصي 
را پيگيري كند، بسياري از مشكالت حل مي شود.  

»وج��ود كارت هاي يكبار مص��رف و صوري« در 
اقتص��اد يكي از محورهاي مه��م صحبت هاي ناصر 
سراج بود. اين مقام مسوول با بيان اينكه كارت هاي 
بازرگان��ي يكبار مص��رف و صوري زي��ان زيادي به 
اقتصاد وارد كرده اس��ت، عنوان كرد: ش��ايد بعضي 
افرادي كه اي��ن كار را مي كنن��د چاره يي ندارند و 
ش��رايط كار س��الم براي آنها فراهم نيس��ت؛ اما ما 
مي خواهي��م با هم��كاري اتاق موض��وع كارت هاي 
بازرگان��ي را ح��ل كنيم؛ با همكاري ات��اق بايد اين 
موض��وع را ريش��ه يابي كرده و ب��راي حل آن راهي 

پيدا كنيم. 
او همچني��ن با اش��اره به اينكه جايگاه و ش��أن 
تجار و فعاالن اقتصادي ما جايگاه فعلي شان نيست، 
گفت: در كش��ورهاي ديگ��ر صادركننده و بازرگان، 
ش��أن و جاي��گاه واقعي خودش��ان را دارن��د اما در 
كشور ما اين گونه نيست و تجار امروزه اعتماد تجار 
گذش��ته را ندارن��د و بايد كمك كنيم اين مش��كل 

حل شود. 
او خطاب ب��ه فعاالن اقتص��ادي، تاكيد كرد كه 
مش��كالت در بروكراس��ي هاي اداري را به سازمان 

بازرس��ي اعالم كنند؛ حتي اگر كارمندي فقط پول 
مي گيرد تا كار انجام شود، به ما آن را معرفي كنيد. 
قاضي سراج همچنين از تشكيل كميته مشترك 
ب��ا ات��اق بازرگان��ي براي بهب��ود اوض��اع اقتصادي 
اس��تقبال كرد و گفت: س��ازمان بازرسي دو وظيفه 
»اص��الح امور و نظ��ارت بر اج��راي صحيح قوانين 
و دس��تگاه هاي اداري« را بر عه��ده دارد و زيرنظ��ر 
مس��تقيم رييس قوه قضاييه اس��ت؛ پيش��گيري از 
فساد اداري هم از وظايف مهم ماست و ما هم سعي 
مي كنيم تا پيش��گيري را در راس فعاليت هاي خود 

قرار دهيم. 
او در مورد پديده فساد در اقتصاد نيز گفت: ما رتبه 
خوبي در ش��اخص پاكي نداريم و اين ميزان فساد در 
كش��ور در شأن كشور ما نيس��ت. او با قبول اينكه در 
اين ش��رايطي كه فساد گسترده شود، انجام كار سالم 
س��خت مي ش��ود، ابراز اميدواري كرد كه با همكاري 
بخش خصوصي اين فساد به حداقل برسد. سراج ادامه 

داد: ما دست ياري به سوي شما دراز مي كنيم. 
قاضي سراج به اين موضوع كه ما مصوبه شوراي 
پول و اعتبار براي نرخ س��ود 1۵درصدي را داريم، 

ام��ا نه بانك هاي دولتي و ن��ه خصوصي، اين نرخ را 
رعايت نمي كنند نيز اش��اره ك��رد و گفت: خيلي از 
بانك ه��اي خصوص��ي، بنگاه��داري مي كنند و به 

توليدكنندگان وام نمي دهند. 
معض��الت  از  ديگ��ر  يك��ي  را  »قاچ��اق«  او 
ج��دي اقتصاد ايران دانس��ت و اف��زود: اين پديده 
توليدكنندگان را نابوده كرده اس��ت؛ چراكه قيمت 
تمام ش��ده كاالي مش��ابه در ايران و خارج بس��يار 
متفاوت اس��ت و توليدكنندگان ايراني كه ايثارگونه 
كاال تولي��د مي كنند، مجبور به انب��ار كردن كاالها 
هس��تند؛ چراكه قدرت رقابت ندارن��د. بنابراين اگر 
مش��كل كارت ه��اي بازرگاني حل ش��ود، خيلي از 

مسائل قاچاق هم حل مي شود. 
به گفت��ه قاضي س��راج، تريلر كااله��اي قاچاق 
آماده است و با استفاده از كوله بران، بدون پرداخت 
حقوق و عوارض دولتي كاال وارد كش��ور مي ش��ود؛ 
پس اميدواريم بتوانيم اين مش��كالت را ريشه يابي 

كرده و براي حل آن اقدام كنيم. 
قاضي س��راج در پاس��خ به انتق��اد فعاالن بخش 
خصوصي گفت: ما در س��ازمان بازرسي در استان ها 

قبيله ي��ي عم��ل نمي كنيم؛ س��ازمان م��ا قبيله يي 
نيس��ت، ما اق��دام مي كني��م و اگر پرس��نل ما در 
سازماني مشكلي ايجاد كنند، قطعا برخورد خواهيم 
كرد. او موضوع ديگري را نيز مورد اش��اره قرار داد 
و گفت: اگر به لحاظ قانوني، به وزيري پيشنهاداتي 
ارائ��ه مي دهيم، وي بايد ظرف 10روز آن را اجرايي 
كند، اما اگر ظ��رف 7ماه كه حداكثر زمان و مهلت 
قانوني است، آن را اجرايي نكرد، عالوه بر انفصال از 

خدمات دولتي، حبس هم خواهد داشت. 
س��راج در بخ��ش ديگ��ري از صحبت هاي خود 
آمار خصوصي س��ازي در كش��ور را نيز مورد اشاره 
ق��رار داد و گفت: براس��اس آماري ك��ه داريم تنها 
18درص��د خصوصي س��ازي ها واقعي ب��وده، ضمن 
اينك��ه رد دي��ون، معضل س��نگيني ب��ود كه براي 
پرداخ��ت بدهي هاي دول��ت انجام ش��د؛ در حالي 
كه اگ��ر اين 18درصد هم كه ب��ه بخش خصوصي 
واگذار ش��ده، براي دولت جذابيت داشت به بخش 
خصوصي نمي رس��يد؛ بنابراين خصوصي سازي ها به 
نحوي صورت گرفته كه شركت هاي دولتي به دست 
نااهالن داده ش��ده است؛ ضمن اينكه مطابق قانون 
نبايد ظرف كمتر از ۵س��ال از عمر خصوصي شدن 
يك شركت گذشته باشد و مديران آن، تعديل نيرو 

داشته باشند، بنابراين اين تخلف است. 

 ساماندهي كارت هاي بازرگاني 
از آن س��و رييس پارلمان بخش خصوصي نيز در 
اين نشس��ت و با اشاره به س��خنان رييس سازمان 
بازرسي در مورد كارت هاي يك بار مصرف گفت: در 
مورد كارت ها اقداماتي ش��روع كرده ايم و از اهداف 
مهم ما هم اين است كه بتوانيم اين موضوع را حل 
كنيم. بي توجهي به اين مش��كل، تجارت س��الم را 

دچار آسيب  مي كند. 
غالمحسين شافعي سالم س��ازي اقتصاد را يكي 
از اولويت هاي كار ات��اق بازرگاني ايران عنوان كرد 
و گف��ت: باي��د كميته داي��م همكاري با س��ازمان 
بازرس��ي كل كشور ايجاد كرده و در كل استان هاي 
كش��ور نيز اتاق هاي بازرگاني با سازمان هاي استاني 
بازرس��ي كار مشترك انجام داده و كار هماهنگي را 

پيش ببريم. 
او با بيان اينكه ش��يوع فراگير فس��اد و رانت در 
كش��ور، پيامدهاي گس��ترده يي بر پيكره اقتصاد و 
سياست كش��ور دارد، افزود: فس��اد مي تواند مسير 
رش��د اقتص��ادي را منحرف كند؛ ب��ه نحوي كه بر 
اس��اس مطالعات صورت گرفته، فس��اد اداري رشد 
س��رانه توليد ناخاص داخلي يك كشور را بين يك 
ت��ا 8درصد كاهش مي دهد و در جاهايي كه فس��اد 
اقتصادي وجود دارد، رانت خواري نس��بت به توليد 

سودآورتر مي شود. 
به گفته او فساد باعث تضعيف امنيت اقتصادي، 
در  اخت��الل  زيرزمين��ي،  فعاليت ه��اي  افزاي��ش 
س��رمايه گذاري هاي بلندمدت مي شود و به اعتماد 

عمومي مردم هم آسيب مي زند. 
ريي��س اتاق ايران در بخش ديگري از س��خنان 
خ��ود قوانين و مقررات مخل كس��ب را مورد توجه 
ق��رار داد و گفت: مي توانم بگوي��م 80 تا 90درصد 
وقت مديران بنگاه ها صرف خنثي كردن مشكالتي 
مي ش��ود كه ناخودآگاه به دلي��ل قوانين و مقررات 
و رويه ه��اي غيرض��رور براي آنها ايجاد مي ش��ود و 
امكان هر نوع حركت س��ازنده و مثبت را از فعاالن 

اقتصادي گرفته است. 
شافعي با طرح اين پرسش كه چه فرد و نهادي 
در كش��ور باي��د پاس��خگوي قانون گريزي باش��د؟ 
گفت: م��وارد فراواني از قوانين مصوب مجلس اجرا 
نمي ش��وند و در مقابلش قوانيني هم داريم كه براي 
يك ش��رايط خاص وضع مي شوند و آن شرايط رفع 

شده اند اما قانون همچنان پابرجاست. 
او تاكيد كرد: سالم س��ازي محيط كسب وكار از 
اولويت هاي ماس��ت و اگر بتواني��م كدهاي اخالقي 
را در مي��ان فع��االن اقتص��ادي رواج دهيم، اعتماد 

حاكميت هم به فعاالن اقتصادي بيشتر مي شود. 
رييس اتاق ايران با اشاره به اينكه براساس اصل 
174 قانون اساس��ي، س��ازمان بازرس��ي كل كشور 
وظيفه نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح 
قواني��ن در دس��تگاه هاي اداري را عهده دار اس��ت، 
تصريح كرد: فع��االن اقتصادي احس��اس مي كنند 
آنچ��ه اكنون بر اقتص��اد ايران مي گ��ذرد، مطلوب 
نيست و خارج از مس��ائل مالي، آنچه امروز فعاالن 
اقتصادي را گرفتار كرده، فضاي نامناس��ب كسب و 
كار در كش��ور است. از س��وي ديگر اعضاي بخش 
خصوصي در ديدار با رييس س��ازمان بازرس��ي كل 
كشور نيز فرصت يافتند تا به بيان مشكالت فضاي 
كسب و كار اين روزهاي اقتصاد ايران و دغدغه هاي 

خود بپردازند. 

اظهارات فعاالن اقتصادي در حضور »قاضي سراج« 

 كاوه زرگران
رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني تهران

101 ميليارد تومان از شركت هاي توليدي صنايع غذايي پول دريافت شده كه همچنان بالتكليف است 
البته در سازمان بازرسي تشكيل پرونده شده؛ اما هنوز تعيين تكليف نشده است. درخواست ما اين 

است اگر اين دريافت قانوني بوده، مستندات الزم را بدهند كه شركت ها مشكل سازمان امور مالياتي 
نداشته باشند و بتوانند در هزينه كرد خود لحاظ كنند و اگر هم غيرقانوني بوده، به آن رسيدگي شود. 

 فريال مستوفي 
رييس كميسيون سرمايه گذاري اتاق ايران

  بايد سازمان بازرسي، بر مزايده ها و مناقصات دولتي نظارت داشته باشد و به شفافيت رابطه 
دولت با پيمانكاران كمك كند.

 فرشيد شكرخدايي
عضو كميسيون رقابت اتاق ايران

براساس قانون خيريه ها و ساختمان هاي وقفي، بايد اطالعات اقتصادي خود را در كدال، منتشر 
كنند، با وجود مهلت 6ماهه براي اجراي اين قانون، اما شركت ها تمكين نكردند و تنها 1۵0 

شركت اطالعات خود را در كدال منتشر كرده اند؛ انتظار مي رود كه اين بحث پيگيري شود تا 
حجم كسب وكار در بخشي كه نه خصوصي است و نه دولتي را برآورد كنيم. درخواست ما اين 

است كه سازمان بازرسي نيز كمك كند تا شاهد شناسايي بخش غيرشفاف اقتصاد باشيم.

 مجيد موافق قديري
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران

در سازمان دامپزشكي يا سازمان ملي استاندارد موارد متعددي هست كه بنگاه هاي اقتصادي و 
واردكنندگان و صادركنندگان براي گرفتن مجوز ساده 48 ساعته، ماه ها پروسه طوالني را سپري 
مي كنند و ريسك سرمايه گذاري باال مي رود؛ پس اين روند بايد عارضه يابي شود تا مشخص گردد  

چرا با اين همه سختگيري، ولي فساد هم بيشتر شده است. 

 ناصر رياحي
عضو كميسيون قضايي اتاق بازرگاني ايران

ركود، اكنون بر اقتصاد حاكم است، اما بخش خصوصي تالش مي كند كه اين ركود را به رونق 
تبديل كند، اين در حالي است كه مشكالت كوچكي وجود دارد كه به نظر مي رسد سازمان 

بازرسي كل كشور مي تواند در رابطه با حل آنها، ياري رسان باشد. 

 جباركياني پور
رييس اتاق بازرگاني ياسوج

رفتارهاي سازمان بازرسي كل كشور نبايد متاثر از نظام قبيله يي باشد؛ اين در حالي است كه گاهي اين 
رفتارها براي اقتصاد و فعاالن اقتصادي مشكل ساز مي شود.

 علي شمس اردكاني
برخي افراد عامدانه اجازه ندادند كه برخي قوانين اجرايي شود.رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران 

در همايش تقدير از واحد هاي نمونه استان اصفهان با موضوع رعايت حقوق مصرف كننده: 

ذوب آهن اصفهان، شركت برگزيده دريافت تنديس ملي رعايت حقوق مصرف كننده شد
در هماي��ش تقدير از واحد ه��اي نمونه و 
برگزيده رعايت حقوق مصرف كننده در سطح 
اس��تاني و ملي، ذوب آهن اصفهان با پشتوانه 
ني��م قرن تجرب��ه و تالش به عنوان ش��ركت 
برگزيده جهت دريافت تنديس ملي سال 9۵ 
م��ورد تقدير ويژه قرار گرفت و دكتر احس��ان 
دشتيانه معاون فروش و بازاريابي اين شركت، 
ل��وح تقدير را دريافت نمود.  در حاش��يه اين 
آيي��ن كه با حض��ور دكتر نواب��ي معاون وزير 
صنع��ت، مع��دن و تجارت و رييس س��ازمان 
حمايت از مصرف كنن��دگان و توليد كنندگان 

كش��ور يك شنبه 14 آبان ماه در محل سالن همايش هاي اتاق بازرگاني اصفهان برگزار شد، 
 دكتر احس��ان دش��تيانه معاون بازاريابي و فروش ش��ركت با بيان اينك��ه ذوب آهن اصفهان 
س��ال گذش��ته موفق به كس��ب تنديس نقره اي حمايت از حقوق مصرف كننده شد و امسال 
كانديداي دريافت تنديس طاليي مربوطه است، گفت: از سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليد كنن��دگان كه ب��ه واحدهاي توليدي و كيفي همچون ذوب آه��ن اصفهان توجه ويژه 

دارد قدرداني مي كنم. 
وي افزود: ذوب آهن اصفهان از س��ال 92 تا س��ال 9۵ براي چهار س��ال پياپي ش��ركت 
برتر در رعايت حقوق مصرف كننده ش��ناخته ش��ده بود و امس��ال براي پنجمين س��ال اين 
موفقي��ت را كس��ب كرد. معاون بازاريابي و فروش ذوب آهن اصفه��ان عوامل اين موفقيت را 
بدين ش��رح بيان كرد: داش��تن نام تجاري )برند(، كيفيت محصوالت، رعايت مسائل زيست 
محيطي و بهداش��تي، توليد برمبناي حداقل ۵0% ظرفيت اس��مي، نحوه فروش، تنديس ها 
و گواهينامه ه��اي دريافتي، رعايت قيمت فروش، آمار ف��روش، ظرفيت واقعي توليد، ميزان 
صادرات، تحقيق و پژوهش، رضايتمندي مش��تريان، نحوه اطالع رساني به مشتريان، خدمات 

قبل، حين و پس از فروش و... 
دشتيانه با اشاره به اينكه ذوب آهن هيچگاه كيفيت را فداي منافع اقتصادي نكرده است، 
افزود: ذوب آهن اصفهان از بدو تاسيس به دنبال ايجاد اطمينان در مصرف كننده بوده و اين 
امر در ش��عار با اطمينان بسازيد متبلور اس��ت. كيفيت همواره اولويت اول ذوب آهن است و 
اين امر باالترين حمايت از مصرف كننده اس��ت كه مورد تاكيد مديرعامل و تمامي كاركنان 

اين شركت است. 
در آيي��ن مذكور كه تعدادي از نمايندگان 
مجلس شوراي اس��المي و مسووالن صنعتي 
اس��تان حضور داش��تند، دكت��ر نوابي رييس 
و  مصرف كنن��دگان  از  حماي��ت  س��ازمان 
توليد كنن��دگان گفت: براس��اس ارزيابي هاي 
ص��ورت گرفت��ه از 23 واح��د صنعت��ي، 14 
واحد لوح تقدير حماي��ت از مصرف كنندگان 
را دريافت نمودند و ش��ش ش��ركت ديگر نيز 
به عنوان شركت هاي برگزيده دريافت تنديس 
مل��ي س��ال 9۵ معرفي ش��دند.  وي توجه به 
حق الن��اس و رعايت حقوق مصرف كنن��ده در همه ابعاد را مهم و وظيفه اخالقي و ش��رعي 
توليدكنندگان دانس��ت و گفت: اس��تان اصفهان با توجه به توانمندي هايي كه در اين زمينه 

دارد بايد در اين حوزه مشاركت بيشتري داشته باشد.  
وي با اش��اره به ش��عار غلط »جنس فروخته شده پس گرفته نمي ش��ود« تصريح نمود: 
هم اكنون ش��عار »جنس فروخته شده پس گرفته مي شود« در حال نهادينه شدن در جامعه 

است.  
وي گفت: بنگاه هاي صنعتي بايد در جهت افزايش س��طح اعتماد مصرف كنندگان تالش 
نموده و همه س��ازمان ها در اين زمينه هم جهت ش��وند.  دكتر نوابي تبليغات كاذب بعضي 
از ش��ركت ها را مغاير با منافع جامعه و مصرف كنندگان دانس��ت و گفت: سازمان حمايت از 

مصرف كنندگان با اينگونه تبليغات برخورد خواهد كرد. 
وي كميت، كيفيت و خدمات، قبل، حين و بعد از فروش و همچنين پرداخت خس��ارات 
اعتماد، را از جمله نكات مهم براي رعايت حقوق مصرف كننده ذكر نمود و خواستار تشكيل 

شركت هاي تخصصي صادرات براي حضور جدي و موثر در عرصه رقابت هاي جهاني شد. 
در همايش مذكور مهندس احمديه رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت، سهل آبادي 
ريي��س خانه صنع��ت، مع��دن و تجارت اي��ران، جليلي ريي��س انجمن حماي��ت از حقوق 
مصرف كنندگان و بركتين رييس خانه صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان در خصوص 

حقوق توليد كننده و مصرف كننده و حذف واسطه ها و... سخنراني نمودند. 
در پايان اين همايش از واحد هاي نمونه استان و برگزيده كشوري تقدير به عمل آمد. 
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15 نفت و انرژي
  وضع انرژي جهان

در 2040 چطور خواهد بود؟ 
گروه انرژي  نادي صبوري 

عصر ديروز، گزارش چش��م انداز جهاني نفت خام اوپك 
موس��وم به WOO در وين و با حض��ور محمد باركيندو 
دبيركل سازمان و سفراي كشورهاي عضو، رونمايي شد. به 
گزارش »تعادل«، محمد باركيندو دبيركل اوپك در ابتداي 
اين مراس��م، كه به ص��ورت »اليو« پخش مي ش��د گفت: 
سال گذشته س��الي »تاريخي« و مهم براي سازمان اوپك 
و صنع��ت جهاني نفت خام بود. اش��اره باركيندو به اتفاقي 
بود كه س��ال گذشته درس��ت پس از ماه نوامبر و رونمايي 
WOO در س��ال 2016 رخ داد. »تواف��ق اوپكي ها« براي 
كاه��ش توليد و از آن مهم تر توافق تاريخي آنها با روس��يه 
و ديگر كش��ورهاي توليد كننده نفت خام غيراوپك. به هر 
روي باركيندو در ادامه با اشاره به اينكه اين گزارش حاصل 
ساعت ها تالش خس��تگي ناپذير تيم تحقيقاتي اوپك بوده 
اس��ت، از سفراي كشورهاي مختلف و همچنين از فريدون 
فش��اركي تحليلگر ايراني نفت خام به عنوان »دوس��ت« و 
»همكار« خود براي حضور در اين مراس��م تشكر كرد. پس 
از آن مدير تيم تحقيقاتي اوپك پشت ميكروفن قرار گرفته 
و در ابت��دا ويديويي 3 دقيقه يي كه خالصه يي از مهم ترين 
نكات »گزارش چشم انداز جهاني نفت خام اوپك تا 2040« 
را در خ��ود جاي داده بود، براي حضار پخش كرد. اوپك در 
اين گزارش كه همواره با پيش بيني مهم ترين و ساده ترين 
مولفه در مص��رف انرژي يعني »جمعيت« آغاز مي ش��ود، 
برآورد كرده اس��ت كه جمعيت جهاني در س��ال 2040 به 
9 ميليارد و 200 ميليون نفر خواهد رسيد. در اين گزارش 
برآورد ش��ده اس��ت كه تقاضاي جهاني تا اين سال رشدي 
معادل 95 ميليون معادل بشكه نفت خام را تجربه كند. هر 
چند باتوجه به عزم جهاني براي كاهش انتشار كربن، اوپك 
پيش بيني كرده است كه نفت خام و زغال سنگ كم كم جاي 
خ��ود را به گاز و انرژي هاي تجديدپذير بدهند اما همچنان 
»نفت« منبع محوري تامين ان��رژي جهان خواهد بود. در 
گزارش چش��م انداز جهاني نفت اوپك عنوان ش��ده اس��ت 
كه س��وخت هاي فسيلي همچنان در س��ال 2040 معادل 
75 درص��د از انرژي دنيا را تامي��ن خواهند كرد. نكته مهم 
ديگر نقش كش��ورهاي غير OECD در پيشراني افزايش 
تقاضا در س��ال هاي پيش رو خواهد ب��ود. تقاضاي جهاني 
براي انرژي در س��ال 2040 معادل 35 درصد بيشتر از حال 
حاض��ر خواهد بود. اوپك همچنين برآورد كرده اس��ت كه 
تقاضاي جهاني نفت خام در ميان مدت كه تا س��ال 2022 
را ش��امل مي شود با تجربه رش��د 9.6ميليون بشكه يي در 
روز از 4.95 ميليون بش��كه به 3.102ميليون بشكه در روز 
خواهد رسيد. همچنين سهم اوپك از بازار در »بلندمدت« 
از 34 درصد در حال حاضر به 37 درصد خواهد رس��يد كه 
معادل 4.113ميليون بشكه معادل نفت خام خواهد بود. اما 
نفت خام كه اكنون 32 درصد تقاضاي اوليه انرژي جهان را 
تامين مي كند در سال 2040 جاي خود را به گاز داده و به 
27 درصد افت خواهد كرد. س��هم گاز از 22 درصد در حال 
حاضر به 25 درصد در سال 2040 مي رسد. زغال سنگ نيز 
با افتي 5درصدي در سال 2040 معادل 23 درصد از انرژي 

جهان را تامين خواهد كرد. 

اوپك

اين  بار داستان بازار فقط سفته  بازي نيست

به قيمت هاي باالي نفت عادت كنيد
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9450.462.5921396/09/08مصطفي بيگيشار باژير317711617

94299.551.5511396/09/08هژير شيخيآران سازه432072476

13924.062.5001396/09/08حاتم فتح الهيآدينه بنا زاگرس549694146

139263.016.1111396/09/08محمدرضا خليليانروان آب613461525

1393487.5001396/09/08محمدرضا خليليانروان آب713461525

94111.148.2251396/09/08عليرضا آتشكاردانيال گستر ايالم833272603

1390210.0001396/09/08جهانبخش صيديپرتو گستر ايالم937383098

1391315.0001396/09/08جهانبخش صيديپرتو گستر ايالم1037383098

1389946.7501396/09/08جهانبخش صيديپرتو گستر ايالم1137383098

عمران و مسكن  سازه پايدار افق 1250023677
13932.760.0001396/09/08 تعادل منصورپوراستان ايالم

9427.429.1971396/09/08آزاد كاكاييتارا گالل ايالم1329391249

1393277.513.1041396/09/08جهانگير اسكندريبهروزان14738323

9433.301.6611396/09/08اميراكبر پورنهائيآب تراز آباديس1558584362

934.721.9761396/09/08غضنفر حيدربيگيآريا سازه ماداكتو غرب1641004437

9218.650.8431396/09/08جبار تارميغتوشيشان171040375

935.852.9901396/09/08جبار تارميغتوشيشان181040375

907.070.2681396/09/08نصرت اله لطفيآريا صنعت مانشتكوه1950133692

9118.301.2481396/09/08نصرت اله لطفيآريا صنعت مانشتكوه2050133692

902.686.9271396/09/08مهدي لطفي زادهبهين طرح زاگرس نشان2144073383

139270.000.0001396/09/08محمد سهرابيانانبوه سازي آريان غرب222500966

13898.190.0001396/09/08تشمس الدين نورالهيدرنا راه گستر232038690

138953.669.3711396/09/08شمس الدين نورالهيدرنا راه گستر242038690

916.930.0001396/09/08عباس نورمحمديساختماني رفيع سازان2511211517

935.426.4001396/09/08عباس نورمحمديساختماني رفيع سازان2611211517

13906.666.6671396/09/08نادر صفريسهندآب ايالم271941631

13904.823.2191396/09/08حبيب اله شيرخانيكاوش راه ايالم282417926

139139.872.5191396/09/08نبي اله عبديشايان بتن سازه زاگرس2933542630

13917.041.0191396/09/08سندس بهادريبهادر گستر ايالم3039903234

13907.440.6001396/09/11سعيد علي بيگيفعاالن حريم زاگرس3134432762

تعاوني 2498 تهيه و پخش مواد 3236382935
13905.625.0001396/09/11ليلي برازندهغذايي و دارويي ايالم طب

139110.981.3501396/09/11الهام كريمي نيكشعله پوش ايساتيس334197774097

139221.013.1561396/09/11الهام كريمي نيكشعله پوش ايساتيس344197774097

139315.675.6061396/09/11الهام كريمي نيكشعله پوش ايساتيس354197774097

محمد علي سپيد قند ايالم362448936
138784.000.0001396/09/11محمدي

محمد علي سپيد قند ايالم372448936
139213.668.7501396/09/11محمدي

محمد علي سپيد قند ايالم382448936
139313.668.7501396/09/11محمدي

محمد علي سپيد قند ايالم392448936
139413.668.7501396/09/11محمدي

آگهي ابالغ دعوت نامه هيات بدوي حل اختالف مالياتي
اداره كل امور مالياتي استان ايالم

1391724.2001396/09/11حسن اسديخيريه امام رضا )ع(403014130

13922.809.8001396/09/11حسن اسديخيريه امام رضا )ع(413014130

13895.000.0001396/09/11 متممهيفا عباسيپردازش رايانه421955501

13891.055.6791396/09/11هوشنگ مرشديمانشت دانه كارزان4342423298

909.288.0001396/09/11اسد رئيسيگازرساني هامون4430812331

943.420.0001396/09/11اسد رئيسيگازرساني هامون4530812331

901.250.0001396/09/11نعمت بوچانيآالمتو فن آور ايالم464057053730

911.562.5001396/09/11نعمت بوچانيآالمتو فن آور ايالم474057053730

922.918.7501396/09/11نعمت بوچانيآالمتو فن آور ايالم484057053730

تعاوني مصرف كاركنان صدا و 498561478
13906.000.0001396/09/11علي قمريسيماي استان ايالم

تعاوني مصرف كاركنان صدا و 508561478
13917.500.0001396/09/11علي قمريسيماي استان ايالم

تعاوني مصرف كاركنان صدا و 518561478
13927.200.0001396/09/11علي قمريسيماي استان ايالم

9052.372.1991396/09/11صباح اخالوهايالم صبا جام5250453684

9013.517.8231396/09/11متممصباح اخالوهايالم صبا جام5350453684

931.605.7711396/09/11ماندانان اسكندرپورتعاوني 194 صابون سازي چوير54112937

9255.396.2831396/09/11بهمن عسگريايمن سازان آالمتو5549274183

1389580.572.0521396/09/11علي اكبر قاسميسپيد پالستيك غرب5631702397

911.690.5561396/09/11علي رشنواديتوسعه فضاي سبز زاگرس 5733532691

922.156.2501396/09/12زهرا رعناييتعاوني 3221 غرب رايانه مبتكر5849224111

93821.6751396/09/12زهرا رعناييتعاوني 3221 غرب رايانه مبتكر5949224111

91488.7501396/09/12زهرا رعناييتعاوني 3221 غرب رايانه مبتكر6049224111

13938.346.0111396/09/12محمود رحمتيآرام بناي عصر جديد6149283655

1392557.8941396/09/12محمود رحمتيآرام بناي عصر جديد6249283655

905.842.5401396/09/12مراد همدانيكرمانشاه گاز6336803397

925.625.0001396/09/12بهناز مسگريباران افشان كارزان6452903848

9011.978.8621396/09/12هادي عقابيپاكيزه خدمات داالهو6542002622

931.100.0001396/09/12الماس نورزادهتعاوني 6618481848727

9125.880.9521396/09/12حميد سليمانيايلماد باستان خاورميانه6740393394

توليد پاكت گچ و سيمان ايالم 681645220
917.029.0001396/09/12نادر اسكندريانديش

923.977.0251396/09/12روح اله نورياناركان اتمفسر جهان6950204088

9310.101.3901396/09/12روح اله نورياناركان اتمفسر جهان7050204088

938.400.0001396/09/12محمدرضا ميرزاييچتربام گستر ايالم7147174162

كيومرث ميالدبار ايالم721598391
9030.477.5931396/09/12علي محمدي

كيومرث ميالدبار ايالم731598391
915.772.1301396/09/12علي محمدي

924.063.5001396/09/12صفا فرخيدانش پويان توسعه پايدار7440833441

حسن صالحي فجر ايالم753672406
9197.500.0001396/09/12افشار

حسن صالحي فجر ايالم763672406
94995.8771396/09/12تكليفيافشار

902.019.924.9681396/09/12معصومه مظفريكبير لوله سيمره772594264499

931.110.001.9901396/09/12معصومه مظفريكبير لوله سيمره782594264499

944.640.0001396/09/12رشيد نوريرشيد گاز غرب7952544178

9350.883.5001396/09/12اسد نيازيستايش كار ايالم8032192458

939.152.130.2671396/09/12مصطفي عباسياحد تجارت نگين آالمتو8157834285

9331.356.8881396/09/12تكليفيمصطفي عباسياحد تجارت نگين آالمتو8257834285

9445.485.401.2811396/09/12مصطفي عباسياحد تجارت نگين آالمتو8357834285

94304.743.0671396/09/13تكليفيمصطفي عباسياحد تجارت نگين آالمتو8457834285

904.629.8221396/09/13 متممياسين خسرويياس آوا زاگرس8548153698

907.942.7451396/09/13 متممابوذر پورمندشيده نيرو ايالم 8642283323

13937.920.0001396/09/13زينب ذوالفقاريكيان مشعل آالمتو8756944418

9029.360.0001396/09/13 متممروح اله سياوشيلوله كشي گاز آتشكده ايالم8834182718

9414.671.0341396/09/13علي تن بوياران گستر ايالم8933472649

9412.400.0001396/09/13حسين تراب زادهسرو آشيان زاگرس9047163715

915.936.0001396/09/13حميدرضا خليليسيما شعله همدان9164112590

927.344.0001396/09/13حميدرضا خليليسيما شعله همدان9264112590

9315.232.0001396/09/13حميدرضا خليليسيما شعله همدان9364112590

948.960.0001396/09/13حميدرضا خليليسيما شعله همدان9464112590

94618.550.5481396/09/13محمد حاصلي پورتخت خان9544303544

9425.034.519.5011396/09/13ميالد كريم بيگيگام پويش نوين پرداز9657494302

13893.807.9421396/09/13مريم چراغيپيشگام الكترونيك ايالم9748234018

حسين علي دار دوستان نقش آفرين9842203779
9424.121.2611396/09/13حسيني

9417.901.3841396/09/13شهريار سوخته زاريآوا خدمات9931472379

خدمات چاپ و نشر نوين پژوهش 100452453
94206.685.7821396/09/13پيمانه بحيراييايالم

139214.700.0001396/09/13سجاد فوالديسينا چوب آسيا10154914172

139327.300.0001396/09/13سجاد فوالديسينا چوب آسيا10254914172

حسين ثمين سبز دنا1033631193614
941.066.5681396/09/13علي حسيني

مسعود زرنگاران صنعت10440433237
94768.320.3051396/09/13بيگ محمدي

13935.250.0001396/09/13مجيد زينليصنايع پزشكي التيام10528471203

139367.680.8001396/09/13محمدتقي گلشنيخيريه نويد سبز ايالم106982285

1390I1.508.4961396/09/13روح اله رستميآريا صنعت تجريان10737783141

862.666.2361396/09/13جعفر جهانيخدماتي مهندسي ايالم ممتاز غرب10823572027

9014.600.9791396/09/13قدرت نوري زادهفن آوران مهارت ايالم10949013734

همچنين در اجراي ماده 208 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب بيست و هفتم بهمن سال 1380 
بدين وس�يله برگ دعوت به جلس�ه كميس�يون هيات حل اختالف مالياتي مؤديان مشروحه ذيل 
ابالغ مي گردد. جلس�ه در روز يكش�نبه مورخ 1396/09/05 در محل اداره امور مالياتي شهرستان 
دهل�ران به آدرس: خيابان تختي راس س�اعت 9:00 صبح برگزار مي ش�ود؛ مقتضي اس�ت مراجعه 

نمايند.

مبلغ ماليات )ريال(عملكرد )سال(كد ملي/ كد اقتصادينام ونام خانوادگيرديف

45101828521390530.439.289رضا دالور نژاد1

139060.015.201فاقد كد مليرضا محمدي2

در اجراي ماده 208 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب بيست و هفتم بهمن ماه سال 80 بدين وسيله دعوتنامه جلسه كميسيون هيات بدوي حل اختالف 
 مالياتي مؤديان مشروحه ذيل ابالغ مي گردد. جلسه در تاريخ هاي ذكر شده در محل هيات حل اختالف مالياتي به آدرس: ايالم- انتهاي خيابان استقالل،  باالتر از سازمان 

برنامه و بودجه استان، راس ساعت 14 برگزار مي شود؛ مقتضي است مؤدي يا نماينده وي در جلسه حضور يافته و دفاعيات خود را به صورت مكتوب و مستند به هيات مذكور اعالم نمايد.

گروه انرژي   حميد مظفر   
روز گذش��ته و با فروكش كردن نس��بي تنش ها 
در خاورميانه به خصوص عربس��تان س��عودي، روند 
صعودي قيمت نفت كه از چندي پيش آغاز شده بود 
نيز تقريبا متوقف شد. هر چند هنوز هم قيمت نفت 
برن��ت و دبليوتي آي تقريبا در باالترين س��طح خود 
در دو س��ال اخير به س��ر مي برند اما ريشه افزايش 
قيمت اخي��ر نفت خام را نمي توان فقط در انتش��ار 
اخبار مربوط به تنش هاي ژئوپليتيكي دانست. نگاهي 
عميق تر ب��ه عوامل بنيادين)تحليل فاندامنتال( بازار 
حاكي از آن اس��ت كه موتور محرك��ه افزايش اخير 
قيمت نفت از جايي روشن شد كه تغييرات عميقي 
در وضعي��ت عرضه و تقاضاي ب��ازار جهاني به وجود 

آمد، تغييراتي كه كماكان ادامه دارد. 
قيمت نفت پس از آنكه در ماه سپتامبر مرز رواني 
50 دالر در هر بش��كه را رد كرد و توانست آن سطح 
را حفظ كند اكنون در باالترين سطح خود از ابتداي 
س��ال 2017 قرار گرفته است. اين  بار افزايش قيمت 
نفت فقط مربوط به سفته بازي خالص و صرف نيست 
بلكه رون��د كنوني حركت قيمت، ريش��ه در عوامل 
بنيادين بازار يعن��ي كاهش ذخاير تجاري و افزايش 

تقاضا دارد. 
بلومبرگ در تحليلي به قلم جيس��ون ش��نكر به 
بررسي اين موضوع پرداخته است كه تنها در امريكا 
ذخاير نفت خام)جز ذخاير اس��تراتژيك( نس��بت به 
س��ال گذش��ته با 5.6 درصد كاهش مواجه شده اند. 
ذخاير محص��والت پااليش��گاهي تقطيري)همچون 
بنزين، نفتا، ال پي جي، سوخت جت، ديزل و...( نيز به 
ميزان 14.4درصد كمتر ش��ده اند. اين كاهش ذخاير 
درست در زماني اتفاق مي افتد كه رشد اقتصادي در 

اياالت متحده قابل توجه بوده است.
با فرا رسيدن فصل سرما، تقاضا براي محصوالت 
پااليش��گاهي همچون مازوت باالتر خواهد رفت. اگر 
پااليش��گاه ها بتوانن��د توليد خ��ود را افزايش بدهند 
تا پاس��خگوي مازاد تقاضاي ايجاد ش��ده باشند)كه 
احتماال قادر به اين كار خواهند بود( تقاضا براي نفت 
خام تقويت ش��ده و اين مساله منجر به رشد بيش از 

پيش قيمت ها خواهد شد. 
اف��ت در ذخاير نف��ت خ��ام و فرآورده هاي نفتي 
پديده يي منحصر به اياالت متحده نيس��ت. بررس��ي 
داده هاي مربوط به كشورهاي عضو سازمان همكاري  
و توس��عه اقتص��ادي)OECD( نيز نش��ان مي دهد 
ك��ه ذخاير تجاري اين كش��ورها در طول س��ال هم 
به ص��ورت مطلق و ه��م به صورت تع��داد روزهاي 

عرض��ه، نزولي بوده اس��ت. نظر به چنين كاهش��ي، 
ذخاي��ر تجاري كش��ورهاي OECD درحال حاضر 
به ميانگين سال هاي 2012 تا 2016 بسيار نزديك 
ش��ده اس��ت. چنين ديناميكي در عرضه را مي توان 
پشتوانه بسيار خوبي براي قيمت  نفت خام دانست. 

 خبر خوب شاخص هاي اقتصادي براي نفت
جيس��ون شنكر، تحليلگر بلومبرگ براي توصيف 
نفت خ��ام به يك كليش��ه معروف در ب��ازار كاالها 
اس��تناد مي كند و معتقد است كه نفت خام كااليي 
»خريدني« اس��ت نه »فروختني«. اين بدين معني 
اس��ت ك��ه تقاضاي جهان��ي نفت خ��ام خصوصا در 
بازه هاي زماني نزديك حتي از تقاضا براي سهام هاي 
در دس��ترس نيز با اهميت تر است. براي درك بهتر 
فش��ار فعلي س��مت تقاضا، ش��اخص مديران خريد 
)PMI( براي توليدكنندگان يك پراكسي عالي براي 

تعيين قيمت نفت خام است. 
در س��ال هاي 2014و 2015 و اوايل سال 2016 
كه قيمت نفت خام افت ش��ديدي پيدا كرد، فارغ از 
تمام صحبت هايي كه در مورد انقالب ش��يل امريكا 
ش��د، عامل مهم ديگر اين ب��ود كه چين وارد دوران 
ركود در توليد شد. اگر داده هاي رسمي دولت چين 

در رابطه با رش��د ناخالص توليد داخلي اين كش��ور 
را ناديده بگيريم، ش��اخص مديران خريد ارائه شده 
از سوي خبرگزاري سايشين)Caixin( در آن زمان 
حاكي از اين بود كه از 19ماه- بين دس��امبر 2014 
تا ژوئن 2016- ش��اخص PMI چين زير سطح 50 
بوده است كه نش��ان دهنده ركود در اقتصاد و توليد 
چي��ن در آن بازه زماني اس��ت. اما اين ش��اخص از 
جوالي 2016 به اين س��مت تنه��ا يك بار منقبض 
ش��د. وضعيتي كه نش��ان دهنده رش��د تولي��د و در 
مجموع رش��د اقتصادي چين و افزايش تقاضا براي 

نفت خام است. 
رشد اقتصادي چين در اين دوره با پس زمينه يي 
از رش��د اقتص��ادي ك��ه در اياالت متح��ده رخ داد، 
مرتب��ط اس��ت. در امريكا ب��راي بررس��ي وضعيت 
تقاضا، ش��اخص توليد ISM مالك كار اس��ت. اين 
 ش��اخص توس��ط موسسس��ه مديريت توليد امريكا

)Institute for Supply Management( تهيه 
مي ش��ود. موسس��ه يي كه بزرگ ترين و قديمي ترين 
اتحادي��ه مديريت توليد جهان به حس��اب مي آيد و  
داده هاي مربوط به بي��ش از 300كارخانه امريكايي  
را مورد بررس��ي قرار مي دهد. اين ش��اخص ناظر بر 
وضعيت بيكاري، توليد، ذخاير، س��فارش هاي جديد 

 ISM و تحوي��ل كاالهاي توليدي اس��ت. ش��اخص
امريكا در ماه اكتبر به سطح 7.58 رسيده  كه تقريبا 
باالترين سطح اين ش��اخص در 13سال اخير است. 
در اتحاديه اروپا نيز در ماه اكتبر ش��اخص PMI در 
سطح 5.58 قرار گرفت كه باالترين سطح در 80 ماه 

اخير به حساب مي آيد. 
در امريكا كاهش ماليات و هزينه هاي بيش��تر در 
فاينانس بدهي ها، رشد اقتصادي اين كشور را بيشتر 
كرده اس��ت. متخصصان مبحث »زنجي��ره تامين« 
معتقدند، رش��د اقتصادي امري��كا منجر به ايجاد اثر 
ش��القي در اقتصاد جهاني خواهد ش��د. اثر ش��القي 
)Bullwhip Effect( به نوساني در زنجيره تامين 
گفته مي ش��ود كه عامل اصلي به وج��ود آورنده آن 
تغيي��رات در مي��زان تقاضاس��ت. بدين ترتيب كه با 
حركت از س��طح مشتري جزء به س��طوح باالتر در 
زنجي��ره تامين، تغييرات كوچك در س��طوح پايين 

باعث تغييرات بزرگ در سطوح بااليي مي شود.
بنابراين رش��د اقتصادي در امري��كا حتي منجر 
به تقويت رش��د اقتصادي »متمركز بر توليد« چين 

خواهد شد. 
چين كش��وري اس��ت كه بزرگ ترين واردكننده 
خالص نفت خام در جهان اس��ت و افزايش س��رعت 

رشد در اين كشور تاثير بزرگي بر تقاضا در بازارهاي 
كاالها خواهد داش��ت در نتيجه احتماال قيمت نفت 

خام را باالتر نيز خواهد برد. 

 همراهي تحليل هاي تكنيكال و فاندامنتال
در مقابل اين مجموعه از عوامل ديناميك حامي 
رشد قيمت، تحليل هاي تكنيكال نيز درحال كمك 
و مش��اركت به باال رفتن قيمت نفت وس��ت تگزاس 
اينترمدييت و برنت هستند. پيش از بررسي وضعيت 
ب��ازار از اين زاويه ابتدا مروري ب��ر برخي از مفاهيم 
تحلي��ل تكنيكال بيندازيم. در هر روز معامالتي بازار 
4 قيمت باز)Open(، قيمت بسته)Close(، قيمت 
پايي��ن )Low( و قيمت باال)High( ثبت مي ش��ود. 
حال اگر قيمت هاي پايين از قيمت هاي باالي قبلي 
خود باالتر باش��ند، اصطالحا گفته مي شود كه روند 
Higher Low ايجاده شده كه نشان دهنده صعود 

قيمت ها در بازار است. 
داده هاي بازار جهاني نفت نشان مي دهد كه نفت 
دبليوتي آي از ژوئن 2017 روند Higher Low به 
خود گرفته است. همچنين در فاصله آوريل 2016تا 
ماه مه  2017 نفت دبليو تي آي در سطح قيمتي باالتر 
از ميانگي��ن 30روزه و 100روزه خود معامله ش��ده 
اس��ت. بنابراين به نظر مي رسد كه هم تاجران و هم 
الگوريتم هاي تحليل تكنيكال درحال تبعيت از تغيير 

وضعيت بنيادين بازار در عرضه و تقاضا هستند. 

 شيل، محلي از اعراب ندارد
ممكن اس��ت كه در ادام��ه راه، قيمت هاي نفت 
خ��ام روند صعودي خطي به خود نبينند. از س��وي 
ديگر با نزديك ش��دن به نشس��ت آتي اوپك در30 
نوامبر سال جاري، ريس��ك عدم پايداري نوسانات 
قيم��ت ني��ز به وج��ود مي آي��د. با اين ح��ال براي 
س��ال 2018 ريس��ك افزايش بيشتر قيمت برنت و 

دبليوتي آي وجود دارد.
چراكه پيش بيني مي ش��ود، رشد جهاني اقتصاد 
كماكان باال باش��د و از س��وي ديگر ذخاير نفت خام 
نيز با ريس��ك كاهش مواجهند. اگر سياست كاهش 
ماليات اياالت متحده ادامه پيدا كند، ريسك افزايش 
قيمت نفت مي تواند ش��ديدتر نيز بشود. نهايتا حتي 
اگر حفاري نفت شيل امريكا با توجه به افزايش تقاضا 
و قيمت بيش��تر شود، تقويت رش��د جهاني اقتصاد 
منجر به تقويت تقاضاي نفت مي ش��ود. اين افزايش 
تقاضا از توليد بالقوه نفت ش��يل كه منجر به نزولي 

شدن نمودارها مي شود، پيشي خواهد گرفت. 

شاخص مديران خريد در اتحاديه اروپا،چين و امريكا
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عكسروز

عكس:ايرنا اجرايطرحرعد4ودستگيريسارقاندرتهران

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

»عبدي«بهبازيگرانسوءتفاهمپيوست
فیلم سینمايي »سوءتفاهم« تازه ترين ساخته احمدرضا معتمدي در حال انجام است و به زودي فیلم جلو دوربین مي رود. 
پیش تولید فیلم سینمايي »سوءتفاهم« در حال انجام است و اكبر عبدي بازيگر پیشكسوت سینماي ايران به جمع بازيگران 
فیلم »س��وءتفاهم« اضافه شده است. پیش از اين حضور لیالحاتمي و صابر ابر در تازه ترين اثر احمدرضا معتمدي قطعي شده 
ب��ود. »اكب��ر عبدي« پیش از اين در فیلم »قاعده بازي« با احمدرضا معتمدي همكاري داش��ت و اين دومین همكاري اين دو 

هنرمند به شمار مي آيد. 
عوامل پشت صحنه  فیلم سینمايي سوءتفاهم به نويسندگي و كارگرداني احمدرضا معتمدي و تهیه كنندگي جلیل شعباني 
به مرور تكمیل مي ش��ود. تاكنون حضور پیمان ش��ادمانفر برنده س��یمرغ بلورين بهترين فیلمبرداري در سي و چهارمین دوره 
جش��نواره فیلم فجر به عنوان مدير فیلمبرداري س��وءتفاهم انتخاب شده اس��ت. همچنین كیوان مقدم، برنده تنديس بهترين 

طراحي صحنه از نوزدهمین جشن خانه سینما طراح صحنه جديدترين فیلم احمدرضا معتمدي است. 

چهرهروز

بررسيافزايشخاموششدنسراسرياينترنتدركشورهايمختلف

اينترنت؛قربانياختناق
گ�روهگوناگ�ونبراس��اس تازه ترين 
گزارش ه��اي منتش��ر ش��ده، يونس��كو 
هش��دار داده ك��ه تع��داد قطع ش��دن 
اينترنت در سراس��ر جهان افزايش يافته است. طبق 
اطالعات ارائه ش��ده از چارچوب حقوق ديجیتال، از 
ژانوي��ه 2016 تاكنون بیش از 116بار دسترس��ي به 
اينترنت در 30 كش��ور محدود ش��ده اس��ت. در اين 
میان، كش��ورهايي معرفي ش��ده اند كه ركورد قطع 
سراس��ري اينترن��ت را به نام خ��ود ثب��ت كرده اند. 
طبق گزارش هاي منتشر ش��ده، دلیل قطع اينترنت 
در برخي كش��ورها، گاهي ح��وادث و تعمیرات فني 
اعالم مي ش��ود. از طرفي، طب��ق تحقیقاتي كه يك 
موسس��ه فرانس��وي در سال هاي گذش��ته ارائه داد، 
تع��داد درگاه هاي اينترنتي در مرزه��اي بین المللي، 
مالك قابل توجهي در قطع ش��دن سراسري اينترنت 
ش��ناخته ش��د. همچنین، گاهي در شرايط سیاسي 
خاص، دولت ها براي كنترل و محدوديت شهروندان، 

اقدام به قطع سراسري اينترنت مي كنند. 
پیش از اين، در ماه هاي گذش��ته اعالم ش��د كه 
در س��الگرد كشته شدن برهان واني، يكي از رهبران 
گروه هاي مسلح محلي، هند با اعالم حكومت نظامي، 
اينترنت را در كش��میر قطع كرده اس��ت. گفته شده 
ب��ود كه اين اقدام براي كنت��رل ناآرامي و جلوگیري 
از انتش��ار شايعات صورت گرفته است. عالوه بر اين، 
طبق آمار منتشر ش��ده، از ژانويه 2016 تا سپتامبر 
2017، حدود 45بار قطع سراسري اينترنت در هند 
گزارش ش��ده است. بر اين اساس، در میان كشورها، 
هند ركورد دار بیش��ترين قطعي اينترنت اس��ت. در 
سال هاي گذش��ته نیز، گفته ش��ده بود كه به دنبال 
آسیب ديدن دو كابل زيردريايي در درياي مديترانه، 
دسترسي به اينترنت در برخي كشورهاي خاورمیانه 
و هند قطع شده است. پاكستان نیز، دومین كشوري 
است كه از ژانويه 2016 تا سپتامبر 2017، بیشترين 
آم��ار قطع اينترنت سراس��ري را ب��ه خود اختصاص 
داده اس��ت. طبق آمار ارائه شده، در اين كشور بازار 
اينترنت پرس��رعت تاكن��ون چن��دان پررونق نبوده 
و تعداد كل مش��تركان حقیق��ي و حقوقي اينترنت 
پرس��رعت در پاكس��تان، رقم قابل قبولي محس��وب 
نمي ش��ود. با اين حال دولت پاكستان، براي حل اين 
مش��كل در يك سال اخیر تالش هاي جدي به عمل 

آورده و ب��ا شناس��ايي موانع پیش رو براي اس��تفاده 
مردم از فناوري ADSL تالش كرده تا اس��تفاده از 
خدمات اينترنت پرس��رعت را همه گی��ر كند. با اين 
 حال، طبق آمار ارائه ش��ده، مردم پاكستان در كمتر 
از يك  سال گذشته، 10بار قطعي سراسري اينترنت 

را تجربه كرده اند. 
در س��ال هاي گذش��ته نیز، خبره��اي متعددي از 
قط��ع اينترنت در كش��ورهاي عراق، س��وريه و تركیه 
منتش��ر ش��د. طب��ق گزارش هاي منتش��ر ش��ده، در 
كشورهايي مانند عراق و س��وريه، جنگ و بحران هاي 
داخلي زيرس��اخت هاي بس��یاري را دچار مشكل كرد. 
از طرفي، دولت تركیه به دلیل اوضاع آش��فته سیاسي 
پیش آمده، گاهي تالش هايي براي كنترل ش��بكه هاي 
اجتماع��ي صورت داده، همچنین در مواردي، حمله به 
زيرس��اخت هاي اينترنتي اين كشور نیز در دستور كار 
هكرها قرار گرفت. طبق آمار منتش��ر ش��ده، از ژانويه 
2016 تا سپتامبر 2017، حدود 5بار در اين 3 كشور، 
اينترنت سراسري قطع شده است. براساس اين گزارش، 
در اتیوپي نیز در تاريخ اعالم شده، حدود 4بار اينترنت 
در سراس��ر آن كشور قطع شده است. اين آمار درحالي 
بود كه در سال 2014 نیز، در پي تشديد درگیري هاي 
ن��ژادي در اتیوپي دولت اين كش��ور ب��راي ممانعت از 
گسترش درگیري ها به مدت 3روز اينترنت را در مناطق 

بحران زده اين كشور قطع كرد. 

در مص��ر نیز، آن طور كه آمار نش��ان مي دهد، در 
كمتر از يك س��ال گذش��ته، حدود 3بار خاموش��ي 
سراس��ري اينترن��ت ص��ورت گرفته اس��ت. به نظر 
مي رس��د آغ��از اين خاموش��ي ها، به دول��ت مبارك 
برمي گ��ردد؛ چراك��ه در گزارش ها آم��ده كه دولت 
مبارك بع��د از حوادث تونس، اخت��الل در خدمات 
اينترنت��ي را طرح ريزي كرد. پیش از اين اقدام، مصر 
جزو كشورهايي به حساب مي آمد كه در آن سانسور 

گسترده صورت نمي گرفت. 
براس��اس آمار منتش��ر ش��ده، برزي��ل، ويتنام و 
كره شمالي نیز در كمتر از يك سال، هر كدام حدود 
2ب��ار قطعي سراس��ري اينترنت را تجرب��ه كرده اند. 
آن طور كه اخبار ارائه ش��ده از س��وي پلتفرم حقوق 
بش��ر نشان مي دهد، در 3 ماهه نخست سال 2017، 
تعداد دفعات قطع اينترنت در كشورها، بسیار  بیشتر 
از س��ال 2016 ب��وده اس��ت. طبق آم��ار در 3 ماهه 
اول 2017، مجموع خاموش��ي اينترنت در كشورها 
به 61 مورد رس��ید ك��ه در تمام س��ال 2016، اين 
خاموش��ي ها، حدود 55بار گزارش ش��ده است. اين 
آمار در حالي منتش��ر شده كه در سال هاي گذشته، 
قطعنامه يي غیرالزام آور در س��ازمان ملل در نكوهش 
خاموش سازي اينترنت، توس��ط كشورها به تصويب 
رس��ید و در آن دسترسي به اينترنت جزئي از حقوق 

اولیه بشر شناخته شد. 

آمارنامه

مسالهخانگي
با26كشتهدرتگزاس 

يواسايتودي: 
صفحه اول بس��یاري از 
رسانه ها، به بررسي ماجراي 
كلیس��اي  در  تیران��دازي 
تگزاس اختصاص يافته و در 
صفحه اول ي��و اس اي تودي 
نیز، گزارش اف بي آي منتشر 
شده است. آن طور كه در اين 
روزنامه گفته شده، اف بي آي 
اعالم كرده ك��ه انگیزه هاي 

شخصي فرد مسلح، باعث تیراندازي در كلیساي تگزاس 
ش��ده و اين حادثه، تروريس��تي نبوده اس��ت. براساس 
اي��ن گفت��ه، در حال حاضر، اين قضی��ه به عنوان حمله 
تروريستي بررس��ي نمي ش��ود. به گزارش اين روزنامه، 
دونال��د ترامپ كه در ژاپن حضور داش��ت پس از باخبر 
ش��دن از اين ماجرا براي قربانیان حادثه پیام فرستاد و 
از فرد مهاجم به عنوان كسي  كه مشكالت جدي رواني  
داش��ت، ياد كرد. اين تیراندازي يك ماه بعد از كش��تار 
الس وگاس اتفاق افتاده است. در آن حمله نیز يك مرد 
مسلح از داخل هتلي در الس وگاس به سوي تماشاچیان 
يك كنس��رت موسیقي آتش گشود و 5۸نفر را كشت و 

صدها نفر را زخمي كرد. 

واشنگتنپست:
اي��ن روزنام��ه نی��ز در 
صفحه اول خود، با بررس��ي 
تیران��دازي  حادث��ه  ابع��اد 
در كلیس��اي تگ��زاس، ب��ه 
ض��ارب،  هوي��ت  معرف��ي 
پرداخته اس��ت. به گزارش 
واشنگتن پست، وزارت دفاع 
امريكا موس��وم به پنتاگون 
»دوي��ن پاتري��ك كل��ي«، 

تیرانداز كلیساي تگزاس را يكي از اعضاي ارتش امريكا 
دانس��ته و اعالم ك��رد وي از 2010 تا 2014 در پايگاه 
هواي��ي امري��كا در نیومكزيكو فعالیت ك��رده و داراي 
س��وابقي مربوط به ضرب و ش��تم همس��ر و فرزندش 
اس��ت. نیروي هوايي امريكا در بیانیه خود آورده است: 
اطالعات اولیه نش��ان مي دهد كه خشونت خانگي اين 
مرد توس��ط »دفتر تحقیقات ويژه پايگاه نیروي هوايي 
امريكا در نیومكزيكو« به مركز داده هاي اطالعات جرايم 
ملي اداره پلیس اف بي آي وارد نشده است. پلیس هنوز 
اعالم نكرده كه انگیزه اين فرد چه بوده اما ريیس پلیس 
منطقه تگزاس گفته است خانواده همسر سابق وي در 
كلیسا مشغول عبادت بودند. ريیس پلیس اداره امنیت 
منطقه يي تگ��زاس نیز اعالم كرد كه اين يك مس��اله 
خانوادگ��ي بوده چون اين م��رد پیام هاي تهديدآمیزي 
را به مادر همس��رش فرستاده بود. همچنین مادربزرگ 

همسر كلي در میان كشته شدگان بوده است. 

فايننشالتايمز:
اي��ن  اول  صفح��ه  در 
روزنام��ه نی��ز، گزارش��ي از 
پیش��نهاد ركوردشكن 130 
میلی��ارد دالري براي خريد 
كوالكام منتش��ر شده است. 
به گزارش فايننش��ال تايمز، 
ش��ركت ب��رودكام ك��ه در 
حوزه س��اخت نیمه هادي ها 
فعالیت مي كند يك پیشنهاد 

ركوردش��كن را به كوالكام عرضه كرد. برودكام پیشنهاد 
كرده براي خريد كوالكام 130میلیارد دالر بپردازد. اين 
مبلغ سنگین ترين پیش��نهاد خريد در تاريخ خريدهاي 
ش��ركت هايي اس��ت كه در ح��وزه تكنول��وژي فعالیت 
مي كنند. اگر اين پیش��نهاد توسط سهامداران پذيرفته 
شود و مسووالن رس��مي هم آن را تايید كنند، شركت 
تشكیل شده از تركیب دو شركت كوالكام و برودكام به 
سومین تراشه ساز بزرگ جهان پس از اينتل و سامسونگ 
تبديل مي شود. در حال حاضر كوالكام درگیر يك دعواي 
حقوقي سنگین با شركت اپل اس��ت. اپل كوالكام را به 
س��ودجويي و فرصت طلبي در حوزه اس��تفاده از حقوق 
ثبت اختراع متهم كرده و معتقد است فرآيندهاي كسب 

مجوز اين اسناد منطقي و منصفانه نبوده است. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

معرفينامزدهايگرانترينجايزهكتاب
اسامي 150نويس��نده به عنوان نامزدهاي 
اولیه جايزه 100هزار يورويي »دوبلین« اعالم 
ش��د. به گزارش »سي. بي. س��ي« اين جايزه 
كه ش��امل مبلغ قابل توجه 100هزار يورويي 
مي ش��ود به آثار ادبي نوش��ته يا ترجمه شده 
به زبان انگلیسي تعلق مي گیرد. كتابخانه هاي 

سراسر جهان مي توانند نويسنده هاي مورد نظر خود را براي نامزدي جايزه ادبي »دوبلین« 
معرفي كنند. امسال نامزدهاي اولیه اين جايزه از 40كشور و 5 قاره جهان برگزيده شده اند 

كه از اين میان 16نفر اهل كانادا و 7 نويسنده ايرلندي هستند. 
»اما داناهیو« نويسنده نامزد»بوكر«ي كه رمان پرفروش »اتاق« را نوشته در اين دوره 
با كتاب »شگفتي« راهي مرحله نخست شده است. »مادلین تین« نويسنده برنده جايزه 
»گیل��ر« و »گاورنر جنرال« كانادايي و نامزد نهايي »من بوكر« در اين دوره با رمان»نگو 
ما هیچ چیز نداريم« نامزد ش��ده است. »راش��ل كاسك« نويسنده رمان »ترانزيت« هم 
كه امس��ال ش��انس دريافت جايزه »گیلر« را دارد از ديگر چهره هاي كانادايي حاضر در 
اين رقابت ادبي اس��ت. نام »سباستین بري« رمان نويس ايرلندي برنده دو جايزه كتاب 
س��ال »كاس��تا« و جايزه رمان تاريخي »والتر اس��كات« و نامزد نهايي»من بوكر« براي 
نگارش »روزهاي بي پايان« در اين فهرس��ت ديده مي شود. »ايمیر مك برايد« نويسنده 
»The Lesser Bohemians« هم از ديگر نام هاي آشنا در اين لیست است. فهرست 
نامزده��اي نهايي اي��ن دوره از جايزه »دوبلین« در آوريل 201۸ مش��خص و برنده روز 
14ژوئن معرفي خواهد شد. 40 اثر از میان 150كتاب برگزيده ترجمه هستند.  به گزارش 
ايسنا، جايزه بین المللي»دوبلین« كه تا چند سال پیش با عنوان »ايمپك دوبلین« برگزار 
مي ش��د، گران ترين جايزه كتاب ادبي جهان است كه به يك رمان تعلق مي گیرد. مبلغ 
نقدي اين جايزه ۸0هزار پوند )معادل 100هزار يورو( است. كتابخانه هاي عمومي سراسر 
جهان مي توانند عناوين برگزيده خود را براي ش��ركت در اين رقابت بین المللي معرفي 
كنند. اين جايزه به كتاب هايي كه به زبان انگلیس��ي نوش��ته يا ترجمه شده و در فاصله 
زماني يك  س��ال اخیر منتشر شده باشند، تعلق مي گیرد. شوراي شهر دوبلین ايرلند با 
همكاري فرمانداري دوبلین و كمپاني»ايمپك« برگزاركنندگان اين جايزه ادبي هستند. 

تخريبشبانه»مسجدصبحگاهي«برايبازسازي
اهال��ي كوچه آاليي تجري��ش  تا چند 
س��ال پیش صبحش��ان از زماني ش��روع 
مي ش��د كه نماز صبح را در مسجد محل 
مي خواندن��د. مس��جدي كه به »مس��جد 
صبحگاهي« معروف اس��ت ام��ا از زماني 
كه ام��ام جمعه اش از محل��ه رفت ، رنگ 

فراموشي مسجد صبحگاهي با ۸0 سال قدمت را هم گرفت تا جايي كه چندي 
پیش با تصمیم هیات امناي اين مسجد  بدون هیچ گونه استعالم از شهرداري 
و اداره میراث فرهنگي،  بناي مس��جد را شبانه به دست بیل و كلنگ سپرده و 
تخريبش كردند. انگار تنهايي به پاي بناهاي تاريخي اين محله نوش��ته ش��ده 
است چراكه در چند قدمي مسجد صبحگاهي،  گورستان ظهیرالدوله هم چند 
س��الي مي ش��ود كه درهايش به روي مخاطبان بسته شده است. اگرچه بخت 
با ظهیرالدوله در اين س��ال ها يار نبود و گشايش��ي در وضعیتش حاصل نشد 
ام��ا حال اهالي كوچه آاليي در نامه يي به میراث فرهنگي، ش��هرداري و اداره 
حف��ظ و مرمت بافت تاريخي تهران، درخواس��ت توق��ف ادامه تخريب اين بنا 
و حت��ي اجازه مرمت بنا توس��ط اهالي را دادند. در بخش��ي از اين نامه آمده 
است:»متاس��فانه اخیرا اين مس��جد ارزشمند توس��ط افرادي كه از اهالي اين 
كوچه نیس��تند تحت عنوان هیات امنا و بدون اطالع س��اكنان كوچه و بدون 
مجوز شهرداري تحت عنوان بازسازي مورد تخريب قرار گرفته و قسمت هايي 
از س��قف و ديوار آن برداش��ته شده است. كاش��ي هاي 7 رنگ امضا شده اين 
بن��ا گواه ب��ر قدمت و كیفیت تاريخ��ي و هنري اين بناس��ت كه طي تخريب 
انجام ش��ده، قسمت هايي از آن توس��ط هیات امناي غیرتايید اهالي كوچه از 
محل خود خارج گش��ته و اطالعي از آنها نیس��ت. ساكنان محل با اكثريت آرا 
از میراث فرهنگي، ش��هرداري و اداره حفظ و مرمت بافت هاي تاريخي ش��هر 
ته��ران درخواس��ت مي كنند تا ب��راي ثبت اضطراري اين بن��ا و احیا و مرمت 
مجدد آن به همان ش��كل اولیه و عین به عین اقدام كنند تا از تخريب مجدد 

بنا جلوگیري شود.«

تاريخنگاري

آغاز محاكمه محمد مصدق
 »آرى، تنها گناه من و گناه بزرگ و بس��یار بزرگ من اين است كه صنعت 
نفت ايران را ملی كرده ام و بس��اط اس��تعمار و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادى 
عظیم ترين امپراتوري ه��اى جهان را از اين مملكت برچیده ام و پنجه در پنجه 
مخوف ترين س��ازمان هاى استعمارى و جاسوس��ی بین المللی درافكنده ام و به 
قیم��ت ازبین رفتن خود و خانواده ام و ب��ه قیمت جان و عرض و مالم، خداوند 
م��را توفیق عط��ا فرمود تا با همت و اراده مردم آزاده اين مملكت، بس��اط اين 
دس��تگاه وحش��ت انگیز را درنوردم. من طی اين همه فش��ار و ناماليمات، اين 
همه تهديد و تضییقات، از علت اساس��ی و اصلی گرفتارى خود غافل نیس��تم 
و به خوبی مي دانم كه سرنوش��ت من بايد مايه عبرت مردانی ش��ود كه ممكن 
اس��ت در آتیه در سراس��ر خاورمیانه درصدد گسیختن زنجیر بندگی و بردگی 

استعمار برآيند.«
اي��ن بخش��ي از دفاعیات محمد مصدق نخس��ت وزير مع��زول ايران پس از 
كودتاي 2۸ مرداد است؛ دفاعیاتي كه از هفدهم آبان همان سال براي رسیدگي 

به رويدادهاي 25 تا 2۸ مرداد در دادگاه نظامي آغاز شد. 
اتهام مصدق اين بود كه در 25 مرداد، در مقام نخست وزير، فرمان بركناري 

خود را از اين سمت نپذيرفته است. 
او در بخش��ي از اظهاراتش خطاب ب��ه قاضي دادگاه نظامي گفت: »حیات و 
عرض و مال و موجوديت من و امثال من در برابر حیات و اس��تقالل و عظمت 
و سرافرازى میلیون ها ايرانی و نسل هاى متوالی اين ملت، كوچك ترين ارزشی 

ن��دارد و از آنچه برايم پیش آورده  اند، هیچ تاس��ف ن��دارم و يقین دارم وظیفه 
تاريخی خود را تا س��ر حد امكان انجام داده  ام. من به حس و عیان مي  بینم كه 
اين نهال برومند در خالل تمام مشقت  هايی كه امروز گريبان همه را گرفته، به 
ثمر رسیده است و خواهد رس��ید.« پخش راديويي دادگاه مصدق، جزئیاتي از 

خیانت كودتاگران علیه دولت قانوني مصدق را افشا كرد. 

بازارهنر

درخششفيلمهايايرانيآنسويمرزها
»جاودانگ��ي«  س��ینمايي  فیل��م 
ب��ه كارگردان��ي مه��دي فردق��ادري و 
تهیه كنندگي ج��واد نوروزبیگي موفق به 
دريافت جايزه بهترين فیلم درام جشنواره 

»روياها« بوفالو در نیويورك امريكا شد. 
دقیقه ي��ي   145 پالن-س��كانس 
»جاودانگ��ي« ب��ه كارگردان��ي مه��دي 
فردق��ادري كه مدتي قبل جايزه بهترين 
فیلم جشنواره »ايسچیا« ايتالیا را دريافت 

كرده بود، در جديدترين حضور جهاني خود در میان 
40 فیلم بلند بخش مسابقه جشنواره »روياها« بوفالو 
در نیوي��ورك امريكا موفق ب��ه دريافت جايزه بهترين 

فیلم درام شد. 
ب��ه گ��زارش ايس��نا، نخس��تین س��اخته بلن��د 
س��ینمايي مهدي فردقادري تاكنون ضمن حضور در 
جش��نواره هاي رده ال��ف همچ��ون رم ايتالیا و مونیخ 
آلم��ان، در چند جش��نواره ديگر ازجمله جش��نواره 
»ترانس��یلوانیا« رومان��ي، »ت��ك پ��الن« كرواس��ي، 
»میدلبوري« امريكا، »لوكانیا« ايتالیا، »هانوي« ويتنام 
و »جوگجا« در كشور اندونزي به نمايش درآمده است.  
تمام اتفاقات فیلم س��ینمايي »جاودانگي« در ش��بي 
باراني در قطار رخ مي دهد و به قصه زندگي 6 خانواده 
در واگن هاي مختلف قطار مي پردازد كه با جابه جايي 
زمان روايت مي شود.  »جاودانگي« در ادامه فیلم هاي 

فردقادري  كوتاه پالن-س��كانس مهدي 
ازجمله »تناوب«، »دايره هاي معكوس« 
و »ماجراي يك ش��ب باراني« س��اخته 
شده است. عرضه و پخش بین المللي اين 
فیلم برعهده محمد اطبايي »مستقل هاي 
ايراني« اس��ت.  همچنی��ن »كوپال« در 
بیس��ت و شش��مین جش��نواره  جهاني 
فیل��م »بركلي« عنوان بهترين فیلم را به 
دست آورد.  فیلم سینمايي »كوپال« به 
كارگرداني كاظم ماليي كه به عنوان تنها نماينده  آسیا 
در بخش مس��ابقه  بیست و ششمین جشنواره  جهاني 
فیلم »بركلي« پذيرفته ش��ده بود، توانست در مراسم 
اختتامیه  اين رويداد به عنوان بهترين فیلم خارجي زبان 

اين جشنواره  برگزيده شود. 
»كوپال« توانس��ت در جديدترين حضور خود در 
بخش جهاني سي و ششمین جشنواره فیلم »بركلي« 
كه هر س��اله در نوامب��ر و در ايالت كالیفرنیاي امريكا 
برگزار مي شود، جايزه بهترين فیلم خارجي زبان را به 

دست آورد. 
اين فیل��م قصه  يك تاكسیدرمیس��ت با نام دكتر 
احمد كوپال اس��ت كه دقیقا قبل از تحويل سال نو با 
چالشي سخت در زندگي  شخصي اش مواجه مي شود. 
 »كوپال« به زودي در س��ینماهاي سراس��ر كشور

 به نمايش درمي آيد.

نگرانيازفروپاشيگروههايانيميشنسازي
مدير خانه پويانمايي انقالب اس��المي 
و كارگردان انیمیش��ن با اش��اره به اينكه 
بس��یاري از گروه هاي انیمیشن س��ازي در 
حال فروپاش��ي هستند از توقف تولید يك 
سريال به دلیل كمبود بودجه خبر داد. به 
گزارش مهر، محمدامی��ن همداني درباره 
س��ريال هايي كه در خانه انیمیشن تولید 
مي ش��ود، بیان كرد: تولیدات س��ريالي ما 
تح��ت عنوان برند »صبیان« با يك فرآيند 

تولید صنعتي رخ مي دهد ك��ه ازجمله ويژگي هاي اين 
صنعت��ي بودن س��رعت باال، كیفیت مناس��ب و قیمت 
رقابتي است به نحوي كه س��رمايه گذاران خصوصي به 

سمت اين مجموعه ها آمده اند. 
مدي��ر خانه پويانمايي انقالب اس��المي درباره اينكه 
اين انیمیشن ها هنوز نتوانسته اند به اندازه كافي مخاطب 
كودك را جذب كنن��د، اظهار كرد: مجموعه »اتل متل 
يه جنگل« در س��ال ۹4 پخش شد و طبق گزارش هاي 
صداوس��یما به عنوان بهترين انیمیشن كل شبكه هاي 
سیما شناخته شد. انیمیشن »ساختمان گلها« كاركرد 
ديگري داش��ت، داس��تان اين مجموعه بیشتر به سبك 
زندگي مي پرداخت و محتوامح��ور بود كه البته باز هم 
كاراكتر حسنا كه در اين مجموعه داشتیم، بسیار مورد 
اقبال واقع ش��د و حت��ي از حوزه هاي تجاري س��ازي و 
لوازم التحرير نیز از اين انیمیشن استقبال شد كه امسال 

اين مس��اله كمي دير اتفاق افتاد و چندان 
موفق نبوديم ولي درخواس��ت هاي زيادي 

براي حق رايت اين كاراكتر داشتیم. 
همداني اضافه كرد: همچنین ما سريال 
»تندر« را داش��تیم كه بعد از تولید حدود 
بیس��ت و چند قس��مت چن��د روز پیش 
س��اخت آن متوق��ف ش��د چ��ون بالغ بر 
يك و نیم میلیارد هزينه ش��ده و سازمان 
صداوس��یما كه خودش اين انیمیش��ن را 
س��فارش داده، پرداختي انجام نداده است. فكر مي كنم 
هنوز اهمیت انیمیش��ن خیلي جا نیفتاده است اگرچه 
رس��انه ها حمايت مي كنند اما هنوز انیمیشن پديده يي 

لوكس تصور مي شود. 
او اظهار كرد: انیمیشن زبان مكالمه ما با نسل بعدي 
اس��ت و به نظرم به بلوغ بیش��تري نیاز داريم تا متوجه 
اهمیت انیمیشن شويم. اكنون در حوزه سريال با مشكل 
بودجه مواجهیم چون فیلمنامه هاي زيادي در اين حوزه 
وجود دارد اما مس��اله كمبود بودج��ه داريم كه به اين 

ترتیب نمي توان آنها را ساخت. 
همدان��ي در پاي��ان عنوان كرد: تیم ه��اي زيادي در 
 ح��ال از هم پاش��یدن هس��تند؛ تیم هايي ك��ه بیش از

10 سال است در حوزه انیمیشن فعالیت حرفه يي دارند 
ولي به دلیل مسائل و مشكالت مالي در حال ورشكستگي 

و انحالل هستند.

حاشيه

زائراناربعينصورتخودراهنگامگردوخاكبپوشانند
هش��دار  و  پیش بین��ي  مدي��ركل 
سريع س��ازمان هواشناسي توصیه هاي 
جالب توجه��ي ب��ه زائران كرب��ال كرده 
اس��ت. او با اش��اره به موج جديد و گرد 
و غبار در كش��ور ب��ه هموطناني كه در 
مسیر كش��ور عراق هستند توصیه  كرد 
كه از ماس��ك و عینك آفتابي استفاده 
كنن��د. احد وظیفه با اش��اره ب��ه اينكه 
غلظ��ت ذرات آالين��ده و گرد و غبار در 

ش��هرهاي مرزي و كربال و نجف كمتر ش��ده است، 
اظهار كرد: احتمال دارد امروز بعدازظهر و پنج شنبه 
)1۸ آبان( موج جديدي از گرد و خاك تولید ش��ود. 
او با بیان اينكه اين سامانه گرد و خاك ضعیف است، 
به ايس��نا گفت: اين س��امانه مي تواند روز پنج شنبه 
هجدهم آبان در شهرهاي جنوبي عراق گرد و خاك 

تولید كند. مديركل پیش بیني و هشدار 
سريع سازمان هواشناسي افزود: امروز و 
 فردا بارش هاي ضعیفي در شمال عراق 
پیش بیني مي ش��ود و دم��ا طي دو روز 
آينده به طور نس��بي در ف��الت ايران و 
ع��راق كاهش پیدا مي كن��د. وظیفه در 
ادام��ه گف��ت: زائران اربعین در مس��یر 
پیاده روي در مناطق مرزي و در كش��ور 
عراق از ماس��ك اس��تفاده كنند يا روي 
صورت خود را بپوش��انند. ذرات گرد و خاك درشت 
اس��ت و پوش��اندن صورت به ويژه بیني مي تواند در 
برابر تنفس ذرات گرد و خاك تا حدودي محافظت 
كند درست برعكس آلودگي هاي شهري كه ماسك 
تاثی��ري بر نفوذ ذرات آالينده به دلیل ريز بودن آنها 

ندارد. 
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