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رييس كميته رس��انه كميس��يون فرهنگي مجلس از قول مع��اون مطبوعاتي وزير 
فرهن��گ مبني بر تحويل لوايح »نظام جامع رس��انه هاي همگاني« و »س��ازمان نظام 
رس��انه اي« تا پايان خردادماه سال ۹۷ به مجلس خبر داد. احمد مازني در گفت وگو با 
خبرنگار خبرگزاري خانه ملت با اش��اره به برگزاري جلسه يي با معاون مطبوعاتي وزير 
فرهنگ و ارش��اد اس��امي براي پيگيري لوايح مرتبط با رسانه ها، گفت: پيگيري لوايح 
»نظام جامع رسانه هاي همگاني« و »س��ازمان نظام رسانه اي« يكي از دستور كارهاي 
اصلي كميته فرهنگ، هنر، رس��انه كميسيون فرهنگي مجلس از ابتداي مجلس دهم 
بوده است به همين دليل ميزان پيشرفت اين لوايح با آقاي سلطاني فر به عنوان معاون 
جديد مطبوعاتي مورد بررسي قرار گرفت. نماينده تهران، ري، شميرانات، اسامشهر و 
پرديس در مجلس شوراي اسامي ادامه داد: پاييز ۹5 از مسووالن وزارت فرهنگ قول 
گرفته بوديم كه دولت اين لوايح را به مجلس برساند اما قول هاي مكرر و عقب افتادن 
اين كار سبب شد حدود 2ماه پيش با ارسال نامه يي به معاون مطبوعاتي اعام كنيم در 
صورت عدم رساندن اين لوايح در اسرع وقت، موضوع را به صورت طرح در كميسيون 

و كميته دنبال خواهيم كرد. 
وي اضافه كرد: آقاي س��لطاني فر گزارشي از ميزان پيشبرد دو اليحه ارائه و يكي از 
داليل تاخير را اس��تفاده از نظرات كارشناسي روزنامه نگاران و اصحاب رسانه بيان كرد 
و در عين حال قول داد تا آخر خردادماه س��ال ۹۷ اين لوايح را از دولت عبور داده و به 
دست مجلس برساند.  عضو كميسيون فرهنگي مجلس بيان كرد: نمايندگان از معاون 
مطبوعاتي درخواس��ت كردند؛ اس��تفاده از نظر كارشناسان صرفا در طول تدوين لوايح 
نباش��د و بايد در عرض هم قرار گيرند؛ درواقع همزمان كه كار اداري و اجراي مربوطه 
به دولت قرار دنبال مي كنند تا در دستور كار قرار بگيرد همزمان نظر كارشناسان را نيز 

دريافت كنند تا زودتر به مجلس ارائه شود

استقبالايرانازتوافقاتاخيربغدادواربيل
تعادل| ايرج مس��جدي، س��فير جمهوري اسامي ايران در بغداد گفت ايران 
از توافق��ات اخير ميان بغ��داد و اربيل از جمله بازگش��ايي فرودگاه هاي اربيل و 
س��ليمانيه در كردستان عراق استقبال مي كند. سفير جمهوري اسامي ايران در 
بغداد با اش��اره ب��ه ارتباط خوب و نزديك تهران با هم��ه گروه ها، طوايف و اقوام 
عراقي افزود ايران از هر گونه تاش براي رفع اختافات از طريق مس��المت آميز 
در چارچ��وب عراق يكپارچه و قانون اساس��ي اين كش��ور حمايت مي كند و در 
ماه هاي اخير نيز همواره بر اهميت گفت وگو تاكيد داش��ته و تاش خود را براي 

آغاز گفت وگو ميان دو طرف انجام داده است.

دادستانتهرانمطرحكرد

صدوركيفرخواستهادربارهآشوبهاياخير
 دادس��تان تهران از از صدور ۱۷5فقره كيفرخواس��ت تا پايان هفته گذش��ته 
نس��بت به متهمان حوادث دي ماه همچنين صدور 22 فقره كيفرخواس��ت عليه 

متهمان مرتبط با يك گروهك ضد انقاب خبر داد. 
 به گزارش ايسنا، عباس جعفري دولت آبادي در آخرين جلسه شوراي معاونين 
دادس��راي عمومي و انقاب تهران در سال جاري، سال ۱۳۹۶ را سالي پر تاش 
براي قوه قضاييه و دادس��تاني تهران همچنين س��الي پر حادثه و پر تاطم براي 
كش��ور ارزيابي و ازجمل��ه وقايع مهم اين س��ال را در حوزه سياس��ي، برگزاري 

انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر اعام كرد. 
دادس��تان تهران در حوزه اجتماعي س��ال ۱۳۹۶ را س��الي پر حادثه ارزيابي 
نك��رد و با اش��اره به اينكه اعت��راض به وضعيت صندوق هاي مال��ي و اعتباري از 
دو جنبه اجتماعي و اقتصادي برخوردار اس��ت، اظه��ار كرد: اعتراضات كارگري، 
وضعيت موسس��ات مالي و اعتباري، صندوق هاي بازنشستگي و اعتراضات برخي 
اقشار مانند كارگران، پرستاران و معلمان، چهره سال ۱۳۹۶ را پر حادثه ترسيم 
مي نمايد اما قابل توجه اس��ت كه اين اعتراضات منجر به تندروي ها عليه نظام و 

انقاب اسامي نگرديد. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 13  صفحه 2 

 براس��اس تصميم دولت جمهوري 
روادي��د  جمع��ه  روز  از  آذربايج��ان 
فرودگاهي به اتباع جمهوري اس��امي 
ايران در فرودگاه ه��اي بين المللي اين 
كشور صادر مي ش��ود. به گزارش ايرنا، 
»جواد جهانگيرزاده« س��فير جمهوري 
اس��امي ايران در جمهوري آذربايجان 
روز جمع��ه ضمن اعام اين خبر گفت: 
ب��ه دنبال دي��دار روز پنج ش��نبه دكتر 
ظري��ف وزير ام��ور خارج��ه جمهوري 
اس��امي اي��ران ب��ا ريي��س جمهوري 
آذربايج��ان، وزارت ام��ور خارجه اين 
كشور در يادداش��ت رسمي به سفارت 
جمهوري اس��امي ايران، اعمال صدور 
رواديد فرودگاهي براي اتباع جمهوري 
اس��امي ايران هنگام ورود به فرودگاه 
بين الملل��ي باكو و ديگ��ر فرودگاه هاي 
بين الملل��ي جمه��وري آذربايج��ان را 

اعام كرد. 
جهانگي��رزاده افزود: براس��اس اين 
يادداشت، اين تصميم از روز جمعه 25 
اس��فند اجرايي اس��ت و اتباع ايران در 

سفرهاي هوايي به جمهوري آذربايجان 
نيازي به مراجعه به نمايندگي هاي اين 
كش��ور در اي��ران ندارن��د و مي توانند 
رواديد خود را هنگام ورود به جمهوري 
آذربايج��ان در فرودگاه هاي بين المللي 

اين كشور دريافت كنند. 
پي��ش از اي��ن وزير ام��ور خارجه 
جمهوري اس��امي ايران در كنفرانس 
خبري مش��ترك ك��ه پ��س از پايان 
اج��اس چهارجانب��ه اي��ران، تركيه، 
جمهوري آذربايجان و گرجس��تان در 
باكو برگزار ش��د، گفته ب��ود: ايران با 
تركيه و گرجستان مقررات لغو رواديد 
دارد و ب��ه زودي ايراني��ان مي توانند 
در س��فر به جمه��وري آذربايجان نيز 
از تس��هيات صدور روادي��د بهره مند 

شوند. 
وزي��ر ام��ور خارجه كش��ورمان، در 
اي��ن كنفران��س خبري مش��ترك كه 
ب��ا حضور »المار محمدي��ار اف « وزير 
 ام��ور خارج��ه جمه��وري آذربايجان،

»مولود چاووش اوغلو« وزير امورخارجه 

تركي��ه و »ميخايي��ل جاني��ل دي��ز« 
معاون نخس��ت وزير و وزير امورخارجه 
گرجس��تان برگزار شد، افزود: توجه به 
ارتباطات مردمي و توس��عه گردشگري 

از محورهاي نشست چهارجانبه بود. 
وي افزود: رفت و آمد گردش��گران 
بين اين چهار كش��ور تس��هيل ش��ده 
است و در نشست هاي آتي چهارجانبه 
در م��ورد اين موضوع بيش��تر بحث و 

گفت وگو خواهيم كرد. 
ظريف با اشاره به اينكه آذربايجان، 
س��وابق  داراي  گرجس��تان  و  تركي��ه 
تاريخ��ي، فرهنگي و جغرافيايي زيادي 
با ايران هس��تند، افزود: اين اشتراكات 
چه��ار كش��ور را ب��ه يكديگ��ر ارتباط 
مي دهد و همكاري بين ما چهار كشور 
مي تواند زمينه س��از صل��ح و ثبات در 

منطقه باشد. 
ظريف گفت: در نخس��تين اجاس 
چهار جانب��ه زمينه هاي همكاري را در 
بيانيه باكو برشمرديم كه مهم ترين آنها 
همكاري در حوزه هاي انرژي، ترانزيت، 

گردش��گري و هم��كار ي در عرص��ه 
صنع��ت و تكنولوژي اس��ت و مي تواند 
ب��ه توس��عه همه كش��ور و كل منطقه 

كمك كند. 
وزير امور خارجه كش��ورمان، يكي 
از مهم تري��ن حوزه هاي همكاري ميان 
اين چهار كشور را حوزه ترانزيت عنوان 
كرد و افزود: در نتيجه همكاري در اين 
حوزه، خلي��ج ف��ارس و اقيانوس هند 
را به درياي س��ياه و دري��اي مديترانه 
ارتباط مي دهيم و يك راه س��ريع، امن 
و ارزان را ب��راي كش��ورهاي منطقه و 

جهان فراهم مي كنيم. 
ظري��ف گفت: در ح��وزه انرژي نيز 
زمينه هاي زيادي براي همكاري چهار 

كشور وجود دارد. 
چهارجانب��ه  نشس��ت  اف��زود:  وي 
ش��روع بس��يار خوبي براي نشان دادن 
اي��ن واقعي��ت اس��ت كه با گس��ترش 
همكاري هاي منطقه يي مي توانيم صلح 
ثبات و پيش��ترفت را براي كش��ورهاي 

خودمان و منطقه به ارمغان بياوريم. 

ايران| ظهر روز گذش��ته وين شاهد 
مذاكره يي ديگر درباره برجام بود. نشست 
كميسيون مشترك برجام با توپ پر ايران 
و ليس��تي بلند از عهدشكني هاي امريكا 
كه طرف غربي بايد فكري به حالش كند 
حداقل تا زماني كه امريكا رسما از برجام 
خارج نشده است. اما ظاهرا نشست چند 
جانبه به نتيجه مش��خصي ختم نش��ده 
بود تا آنكه رس��انه ها از دي��دار دوجانبه 
عراقچ��ي با طرف امريكاي��ي خبر دهند. 
اين را يكي از اعضاي هيات ايراني زماني 
كه از هتل كوبورگ خارج مي ش��دند به 
خبرنگاران داده بود. عراقچي هم بي آنكه 
گفت وگويي با خبرنگاران داش��ته باشد، 
محل نشست را ترك كرده بود تا تاييدي 
ضمني باش��د بر احتمال ديدار دو جانبه 
مقامات ارش��د ايران و امريكا در حاشيه 
نشس��ت كميس��يون برجام. پيش از اين 
عراقچي از ديدار ب��ا طرف هاي غربي در 
حاشيه اين نشست خبر داده بود هر چند 
او اش��اره يي به مذاكره با مقام امريكايي 
نكرده بود. عراقچ��ي در گفت وگويي كه 
يك روز پي��ش از آغاز نشس��ت در وين 
داش��ت، گفته بود: در حاش��يه نشس��ت 
كميسيون مشترك برجام به طور معمول 
با برخي از كشورهاي مشاركت كننده در 
برج��ام ي��ا در ص��ورت نياز با هم��ه آنها 

ديداره��اي دوجانبه برگزار مي كنيم. اين 
 ب��ار هم ت��ا االن با هيات اتحادي��ه اروپا، 
روسيه، فرانسه و آلمان ديدار كرده ايم و 
با هيات هاي ديگر نيز متعاقبا ديدارهايي 
خواهي��م داش��ت. آن طور ك��ه عراقچي 
گف��ت، تمرك��ز ديدار ه��اي دو جانبه با 
طرف اروپايي پايبن��دي دولت امريكا به 
تعهداتش در برج��ام و مواردي كه مورد 
نق��ض واقع ش��ده، بوده اس��ت. به گفته 
عراقچي مواضع برخي از كش��ورها كاما 
با مواض��ع ايران نزديك اس��ت و مواضع 
برخي ديگر نيز مويد نقض برجام توسط 
امريكاس��ت ول��ي تا ح��دي از گفتن آن 
ابا دارن��د. حال به نظر مي رس��د با عدم 
ح��ل اي��ن مش��كل از طريق مذاك��ره با 
واس��طه اي��ران ب��ا امري��كا، دو طرف به 
مذاكره مس��تقيم روي آورده اند هر چند 
مي ت��وان احتمال ديگ��ري را هم مطرح 
كرد آنك��ه اج��راي برج��ام وارد مرحله 
جديدي ش��ده اس��ت. به خصوص آنكه 
وزي��ر امور خارجه عمان ش��ب گذش��ته 
ب��ه ايران آمد تا با مقام��ات ايراني ديدار 
كن��د. اي��ن س��فر يوس��ف بن عل��وي از 
 آنج��ا اهمي��ت مي يابد ك��ه 4روز پيش 
»جيم��ز متيس « وزير دف��اع امريكا در 
س��فري به عمان با پادشاهان اين كشور 
ديدار ك��رده بود. برخي اي��ن احتمال را 

مط��رح كرده ان��د كه ممكن اس��ت »بن 
عل��وي« حام��ل پيام��ي ب��راي مقامات 
ايراني باشد؛ آنچنان كه پيش تر در سال 
۹۱ چنين نقش��ي را در آغ��از مذاكرات 

هسته يي برعهده داشت. 

OFACمجوزه�ايبخ�شهواي�ي  
درنشستبرجامبررسيشد

در همي��ن ح��ال فرزانه ش��رف بافي، 
مديرعامل ش��ركت هواپيمايي جمهوري 
اسامي ايران )ايران اير( در وين گفت: در 
نشست كميسيون مشترك برجام راجع 
ب��ه مجوزهاي اداره خزان��ه داري و دفتر 
 )OFAC( كنترل اموال خارجي امريكا
در بخ��ش هواي��ي مباحث��ي مط��رح و 
بررس��ي شد. ش��رفبافي پس از خروج از 
نشس��ت كميسيون مش��ترك برجام در 
هت��ل كوبورگ وي��ن در گفت وگو با ايرنا 
افزود: مش��كات مربوط به لغو تحريم ها 
در بخش هوايي از س��وي هي��ات ايراني 
مط��رح ش��د و مذاكرات در كميس��يون 
مش��ترك درباره موضوع لغ��و تحريم ها 
ادامه دارد. شرفبافي مديرعامل ايران اير 
و شيوا راوش��ي از مقامات بانك مركزي 
جمه��وري اس��امي اي��ران در نشس��ت 
امروز كميسيون مشترك برجام در وين 
حضور داش��تند. دفتر كنترل دارايي هاي 

خارج��ي امري��كا )OFAC( يك آژانس 
اجراي��ي و اطاعاتي مالي اس��ت كه زير 
امري��كا  مجموع��ه وزارت خزان��ه  داري 
فعالي��ت دارد و وظيفه آن برنامه ريزي و 
اجراي تحريم هاي اقتصادي و تجاري در 
حمايت از اهداف امنيت ملي و سياس��ت 
خارجي امريكا اس��ت. به گفته بس��ياري 
از كش��ورها و طرف هاي تج��اري و مالي 
ايران، رويكرد به شدت سخت گيرانه دفتر 
كنترل دارايي ه��اي خارجي امريكا مانع 
اجراي مطل��وب و كامل برجام در بخش 

تعهدات مربوط به امريكاست. 
پ��س از دس��تيابي اي��ران و ش��ش 
ق��درت جهاني ب��ه توافق هس��ته يي در 
تيرم��اه ۱۳۹4 و پ��س از اجرايي ش��دن 
برج��ام از دي م��اه اي��ن س��ال وزارت 
خزان��ه  داري امري��كا و در صدر آن دفتر 
 )OFAC( كنترل دارايي ه��اي خارجي
بنا ب��ه تعهدات امري��كا در برجام برخي 
تحريم ه��اي هس��ته يي اي��ران از جمله 
تحريم هاي بانكي، نفتي و فروش هواپيما 

به ايران را لغو كرد. 
ام��ا با اي��ن ح��ال در برخ��ي موارد 
»اوفك« پيام هايي را به برخي بانك هاي 
خارجي مخابره مي كن��د كه از همكاري 
آنه��ا با ايران به نح��وي جلوگيري كرده 

است.  

اخبار سرمقاله

بحرانهايمديريتيومديريتبحران

۳ روز ديگر سال نو شمسي آغاز مي شود و سال ۱۳۹۶ را پست سر خواهيم 
گذاشت. بدون ش��ك ما بايد مانند آن فيلي باشيم كه »آندره مالرو« در كتاب 
خ��ود »ض��د خاطرات« به اي��ن مضمون مي نويس��د كه فيل را ب��ه اين خاطر 
عاقل ترين حيوان مي دانند كه غروب هر روز مي ايس��تد و به روزي كه گذشت 
نگاهي مي اندازد. از اين رو اگر نگاهي به سالي كه گذشت بيندازيم و آن را وزن 
كنيم و داشته هاي خود را بيفزاييم و نداشته ها را جبران كنيم  شايد بتوانيم در 

سال ۱۳۹۷ كاستي هاي خود را برطرف  كنيم. 
در سالنامه هايي كه اخيرا از سوي روزنامه ها و نشريات ديگر منتشر شده  هر 
گروه و حوزه يي بنا بر وسع خود ارزيابي هايي از سال ۱۳۹۶ كرده اند اما با وجود 
همه اين ارزيابي ها يك نكته مورد تحليل افراد مورد مصاحبه قرار نگرفته و آن 
اين اس��ت كه سال ۱۳۹۶ س��الي پر از بحران بود آيا توانستيم از اين بحران ها 
درس بياموزيم و آنچه آموختيم، چه درسي بود؟ سال ۱۳۹۶ بيش از سال هاي 
گذشته مش��كات داشتيم آيا توانستيم از اين مش��كات آموخته هايي داشته 

باشيم؟ آيا اين مشكات قابل حل نبودند؟ 
در س��ال ۱۳۹۶ به طور متوس��ط اقتصاد ايران در حوزه سياس��ي و اقتصاد 
كان خود هر ماه با يك بحران مواجه بوده و اگر بحران هاي ريز استان ها را به 
هم آن اضافه كنيم شايد ديگر اين حرف مديريت بحران كشور درست دربيايد 

كه تمامي بحران هاي گذشته انگار در سال ۱۳۹۶ جمع شده بودند. 
در واقع بروز بحران ها از اين نقطه ناش��ي مي ش��ود كه مديريت درس��ت و 
علمي براي برخورد با يك پديده وجود ندارد و چون برخورد درست و صحيحي 
با آنچه پديد آمده است، صورت نمي گيرد  آن پديده تبديل به بحران مي شود. 
نمونه هاي بارزي كه در اين خصوص مي توان به آنها اش��اره كرد، موضوع زلزله 
يا ريزگردهاس��ت. در نيمه دوم س��ال ۱۳۹۶ ايران به طور متوسط هر ۳ روز با 
يك زلزله باالي 4 ريش��تر مواجه بوده اس��ت. اما دو زلزله سهمگين و پرقدرت 

مديريت را با بحران مواجه كرد. 
اول،  زلزله سر پل ذهاب كه باالي ۷ ريشتر بود و خرابي هاي گسترده يي به 
بار آورد و دوم زلزله 5 ريش��تري تهران. زلزله س��ر پل ذهاب به خاطر ساختن 
ساختمان هاي مسكن مهر روي گسل ها و مهم تر از آن » مهندسي ساز« نبودن 
آن باعث بي خانمان شدن ساكنان آنها شد و هنوز مديريت كان كشور درگير 
حل و فصل »جانمايي« و رفع مشكات آنهاست. زلزله تهران هم در نوع خود 
يك اتفاق كم نظير بود. با آنكه زلزله خس��ارتي ب��ه بار نياورد اما پديده هجوم 
مردم به خيابان ها، صف كش��ي در مقاب��ل جايگاه هاي بنزين به طوري كه طي 
۶ س��اعت به اندازه كل روز بنزين توزيع ش��د، ترافيك شديد در خروجي هاي 
تهران و... مديريت كان ش��هر تهران را تقريبا قفل كرده بود و اگر كوچك ترين 
اتف��اق ديگري مي افتاد مثل يك تكانه 5 ريش��تري ديگر معلوم نبود پيامد آن 

چه مي شد. 
در اصل بايد گفت هر كدام از پديده هايي كه در كان سياس��ي و اقتصادي 
كش��ور زير برچسب »بحران«  شكل گرفتند، توسعه يافتند و مديريت كشور را 
به چالش كش��يدند يك دليل بيشتر نداشتند و آن فقدان برخورد علمي با اين 
پديده ها بوده و متاسفانه بايد گفت كه در برخي موارد به جاي برخورد صحيح 

و علمي برخورد سياسي با آن پديده شده است. 
اكنون ما هستيم و انباني از بحران هاي سال ۱۳۹۶ كه همراه خود به سال 
۱۳۹۷ مي بريم. در عين حال كه در س��ال جديد با رويدادهاي پيش بيني شده 
و پيش بيني نش��ده ديگري هم مواجه خواهيم شد. رويدادهاي قابل پيش بيني 

مثل خروج امريكا از برجام است. 
كمت��ر از دو ماه ديگر امري��كا تصميم خود را درخصوص ماندن در برجام يا 
رفتن از آن مي گيرد. با توجه به تغيير وزير امور خارجه آن كش��ور و س��پردن 
فرمان سياس��ت خارجي به پمپئو، رييس س��ابق س��يا، مي توان از همين حاال 
حدس زد كه امريكا از اين معاهده خود را كنار خواهد كشيد. سوال اين است 
كه آيا ايران گزينه يي در قبال اين حركت دارد يا آنكه مي خواهد صبر پيش��ه 
كند تا روز مبادا برسد. پاسخ به بخش اول سوال همان برخورد علمي و صحيح 

است و پاسخ به بخش دوم سوال همان بروز بحران. 
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مذاكره ايران و امريكا در حاشيه نشست كميسيون مشترك برجام

ديدارهاي تازه برجامي
 همين صفحه  

 صفحه 7 

پرونده

ايران در سينماي ايران

8

براساستصميمدولتجمهوريآذربايجان

ايرانيانميتوانندبارواديدفرودگاهيبهباكوسفركنند

فصلتازهايدربرجام؟
 منصور بيطرف   

سردبير
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۳ روز ديگر س��ال نو شمسي آغاز مي شود و سال 
۱۳۹۶ را پس��ت سر خواهيم گذاش��ت. بدون شك 
ما بايد مانند آن فيلي باش��يم كه »آندره مالرو« در 
كتاب خود »ضد خاطرات« به اين مضمون مي نويسد 
كه في��ل را به اين خاطر عاقل ترين حيوان مي دانند 
كه غروب هر روز مي ايس��تد و به روزي كه گذش��ت 
نگاه��ي مي اندازد. از اين رو اگر نگاهي به س��الي كه 
گذشت بيندازيم و آن را وزن كنيم و داشته هاي خود 
را بيفزاييم و نداشته ها را جبران كنيم  شايد بتوانيم 
در سال ۱۳۹۷ كاستي هاي خود را برطرف  كنيم. در 
سالنامه هايي كه اخيرا از سوي روزنامه ها و نشريات 
ديگر منتشر شده  هر گروه و حوزه يي بنا بر وسع خود 

ارزيابي هايي از سال ۱۳۹۶ كرده اند...

فرازجبلي|
بحث تغيير در ساختار وزارتخانه ها باز هم مطرح 
است. تعداد دفعاتي كه ساختار وزارتخانه هاي مختلف 
تغيير كرده اس��ت ديگر از شمارش خارج شده و هر 
وزارتخان��ه داراي يك تاريخچ��ه طوالني از تغييرات 
اس��ت. دليل اي��ن تغيي��رات در دوران مختلف اين 
نكته عنوان ش��ده است كه ساختار فعلي پاسخگوي 
نياز نيست ولي در عين حال در هرچند سال شاهد 
بازگش��ت به همان ساختار قبلي هستيم. آيا راه حل 
ديگ��ري در اين خصوص وجود دارد ي��ا بايد در هر 
دول��ت به جاي اصاحات اساس��ي ش��اهد تغييرات 
ظاهري ساختار باشيم؟نگاهي به ساختار وزارتخانه ها 
در 4۰ سال قبل نمي تواند به خوبي روندي را كه در 

اين 4 دهه طي شده است...

بحرانهايمديريتي
ومديريتبحران

تغييرساختار
بهجايحلمشكل

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 6  

صنعت، معدن و تجارت

14

 صنايع موفق 
در دي  ماه 96

جزئيات وضعيت كاالهاي منتخب صنعتي و معدني 
تا پايان دي ماه سال ۱۳۹۶ منتشر شد. براساس گزارش 
ماهانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، 8 كاالي منتخب 
صنعتي ش��امل »الياف اكريلي��ك، كولر آب��ي، نئوپان، 
ان��واع تلويزيون، داروي انس��اني، وانت، پودر ش��وينده و 
الكتروموتور« بيش��ترين افت توليد را در ۱۰ ماه منتهي 
به دي ماه س��ال جاري نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹5 
تجرب��ه كرده ان��د. در مقابل بر اس��اس آماره��ا، ۶كاالي 
منتخ��ب صنعتي »كمباين، اتوب��وس، ميني بوس و ون، 
انواع كاغ��ذ، دوده، كارتن و كاميون كش��نده« در مدت 
ياد ش��ده بيشترين رش��د توليد را از آن خود كرده اند. از 
آن س��و در ميان صنايع منتخ��ب معدني 4 گروه كااليي 
»كاتد مس، ظروف شيشه يي، ظروف چيني و سيمان« 
بيش��ترين افت را در اين بازه زماني داشته اند، اما 5 گروه 
كااليي ش��امل »شيش��ه جام، چيني بهداشتي، كاشي، 
كنسانتره زغال سنگ و فوالد خام« بيشترين ميزان توليد 
را در مدت مذكور نس��بت به مدت مش��ابه سال ۱۳۹5 
تجربه كرده اند. جزئي��ات مرتبط با آمار توليد »كاالهاي 

منتخب صنعتي« نشان مي دهد...

 منصور بيطرف   

بازرس ويژه »روسيه  گيت« به سراغ شركت ترامپ رفت

گام به گام تا دفتر 
بيضي كاخ  سفيد



 تحقيق و تفحص از پرس�پوليس و اس�تقالل 
در دس�تور كار جلس�ه آين�ده مجلس؛ ايس�نا 
 نماين��دگان مجل��س ش��وراي اس��امي تحقي��ق و 
تفحص از دو باش��گاه پرس��پوليس و اس��تقال را در 
دس��تور كار جلسه علني روز يك ش��نبه خود دارند. 
بر اس��اس گزارش اعامي مجلس براي جلسه علني 
روز يك شنبه ۲۷ اسفند ماه، گزارش كميسيون ويژه 
حماي��ت از توليد ملي در مورد اج��راي قانون بهبود 
مس��تمر محيط كس��ب و كار و تحقيق و تفحص از 
صن��دوق ذخي��ره فرهنگيان در دس��تور كار مجلس 
قرار دارد. گزارش كميسيون برنامه در مورد عملكرد 
قانون هدفمندي يارانه ها طي س��ال هاي ۸۹ تا ۹۵ و 
گزارش كميس��يون انرژي درباره نحوه اجراي قانون 
اصاح الگوي مصرف انرژي نيز در دستور كار جلسه 

علني روز يك شنبه مجلس است. 
 منش�ور حق�وق ش�هروندي باور ب�ه منزلت 
زنان و مردان اس�ت؛ ايرنا  نماينده مجلس شوراي 
اسامي در نشست س��ازمان ملل متحد با برشمردن 
اقدامات ايران در توانمند س��ازي زنان گفت: منش��ور 
حقوق ش��هروندي نتيجه باور اي��ران به منزلت زنان 
و مردان در بهره گيري از حقوق بش��ر اس��ت. پروانه 
سلحش��ور ك��ه به نمايندگ��ي از جمهوري اس��امي 
ايران در نشس��ت ش��صت و دومين كميسيون مقام 
زن در مق��ر نيويورك س��ازمان مل��ل متحد حضور 
يافت��ه بود، اف��زود: از آنجايي كه اقدام��ات با صداي 
بلندتر از كلمات س��خن مي گويند ب��ه اقدامات مهم 
جمهوري اس��امي ايران در مش��اركت زنان در امور 
سياسي، اقتصادي، آموزشي و شاخص هاي بهداشتي، 
مي پ��ردازم. او ادامه داد: اعتقاد عميق كش��ور من به 
ش��أن و منزلت زنان و مردان در بهره گيري از حقوق 
بش��ر باعث ش��ده تا تاش هاي زيادي براي پوشش 

مسائل زندگي انجام شود. 
 نشس�ت چهارجانب�ه وزي�ران ام�ور خارجه 
اي�ران، تركيه، آذربايجان و گرجس�تان برگزار 
ش�د؛ برنا   نشس��ت چهارجانبه وزيران امور خارجه 
اي��ران، تركيه، جمه��وري آذربايجان و گرجس��تان 
ظهر پنج ش��نبه هفته گذش��ته در باكو برگزار ش��د. 
محمدجواد ظريف در ابتداي نشست چهارجانبه باكو 
بر اهميت اين نشس��ت ب��راي تقويت ثبات، امنيت و 
رونق اقتصادي در منطقه و مقابله با تهديدات امنيتي 
مش��ترك مانند تروريس��م و افراطي گري تاكيد كرد. 
همكاري چهار كش��ور حاضر درب��اره تقويت صلح و 
ثب��ات و امني��ت منطق��ه، همكاري ه��اي اقتصادي، 
حمل و نقل، انرژي، گردش��گري و فرهنگي از جمله 

موضوعات مطرح شده ميان طرفين بود. 
 مجل�س با اليحه اصالح بخش�ي از س�اختار 
دول�ت مخالف�ت مي كن�د؛ خان�ه  مل�ت  عض��و 
فراكس��يون نمايندگان واليي مجلس معتقد اس��ت، 
دول��ت نمي تواند به اهداف مدنظ��ر ادغام يا تفكيك 
وزارتخانه ها دس��ت پيدا كند از اين رو مجلس با اين 
موضوع مخالف اس��ت. جبار كوچكي نژاد با اش��اره به 
بررس��ي اليحه اصاح بخشي از ساختار دولت گفت: 
دولت اليحه يي حدود ۷ ماه قبل به مجلس ارائه كرد 
تا برخي وزارتخانه ها مثل راه و شهرس��ازي و تعاون، 
كار و رف��اه اجتماعي تفكيك ش��ده و وزارتخانه هاي 
جديدي تش��كيل شود. او افزود: مجلس با اين اليحه 
مخالفت كرد و در كميسيون ها هم موضوع بي نتيجه 
ماند لذا براي چنين تغييرات س��اختاري الزم است، 
كميس��يون ويژه ميان دولت و مجلس شكل بگيرد و 

روي موارد مختلف فكر شود. 
 وزي�ر دفاع قطر ب�ر لزوم گفت وگ�و با ايران 
تاكي�د كرد؛ ايس�نا  »خال��د بن محم��د العطيه« 
معاون نخست وزير و وزير دفاع قطر بر لزوم گفت وگو 
با ايران براي حل اختاف��ات و تامين امنيت منطقه 
تاكيد كرد.  روزنامه الش��رق قطر روز جمعه نوش��ت: 
العطيه در پاس��خ به س��والي پيرام��ون موضع امريكا 
درباره ايران و تاثير تعيين وزير خارجه جديد امريكا 
بر توافق هس��ته يي اظهار داش��ت؛ موضع ما در اين 
خصوص روش��ن اس��ت. قطر هميش��ه خواستار حل 
موضوع��ات منطقه از طريق گفت وگو بوده اس��ت. ما 
هميش��ه خواس��تار گفت وگوي فراگير براي امنيت و 
ثبات منطقه هس��تيم.  وزير دف��اع قطر همچنين بر 
لزوم اجرايي ش��دن پيشنهاد »ش��يخ تميم بن حمد 
آل ثاني« امير اين كش��ور براي همكاري امنيتي بين 
كش��ورهاي منطقه با حضور همه بازيگران و با هدف 

دستيابي به صلح و امنيت تاكيد كرد. 
 مراس�م ختم آيت اهلل ش�اه آبادي برگزار شد؛ 
فارس  مراس��م ختم آيت اهلل نصراهلل شاه آبادي عضو 
فقي��د مجلس خبرگان رهبري صب��ح ديروز )جمعه 
۲۵ اس��فند( با حض��ور تني چند از ش��خصيت ها و 
مقامات كشور در مس��جد آيت اهلل شاه آبادي خيابان 
پامن��ار ته��ران برگ��زار ش��د.  در اين مراس��م علي 
الريجان��ي رييس مجلس دهم، س��يدمحمود دعايي 
مديرمسوول روزنامه اطاعات، علي آقامحمدي عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، سيدمحمد حسيني 
عضو ش��وراي مركزي جبهه مردمي نيروهاي انقاب 
اس��امي، عبدالعلي علي عس��گري رييس س��ازمان 
صداوس��يما، جديدي عضو سابق شوراي شهر تهران 
و جمع��ي از طاب و علماي حوزه هاي علميه حضور 

داشتند. 
 گزارش هاي اقتصادي دولت »روتين« اس�ت؛ 
مه�ر  عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام با اشاره 
ب��ه گزارش رييس جمهور و اعضاي كابينه از وضعيت 
اقتصادي كشور گفت: در اين گزارش ها، فعاليت  هاي 
متع��ارف و روتين��ي مط��رح مي ش��ود.  غامرض��ا 
مصباحي مق��دم پيرامون موضوع��ات اقتصادي اظهار 
داشت: ملت ايران در انقاب اسامي، خواهان آزادي، 
اس��تقال و جمهوري اسامي بود؛ استقال سياسي 
به طور كامل تحقق پيدا كرد به طوري كه هيچ قدرتي 
در جه��ان نمي تواند، اراده خود را بر ما تحميل كند. 
مصباحي مقدم با بيان اينكه ش��رايط اقتصادي كشور 
ب��ر اثر تهديدها، تحريم ها و ضعف اجرايي با مش��كل 
مواج��ه اس��ت، اظهار داش��ت: بيكاري گس��ترده به 
خصوص براي جوانان تحصيل كرده، معيشت سخت و 
به خصوص فساد براي ملت ما غيرقابل تحمل است. 
 نسل جوان ما متدين هستند؛ ايرنا  وزير علوم 
در هجدهمين نشس��ت قرارگاه شهيد علم الهدي كه 
در يادمان ش��هداي هويزه برگزار شد، از نسل جوان 
كش��ور به عنوان نس��لي متدين نام برد ك��ه اعتقاد 
قلبي ب��ه ائمه معصومين )ع( دارن��د.  منصور غامي 
در اي��ن نشس��ت با تاكيد ب��ر اينكه بايد ب��ه جوانان 
مي��دان داد ت��ا در انج��ام امور بخش ه��اي مختلف 
جامعه مش��اركت داشته باشند، گفت: ما بايد جوانان 
مستعد و خوش فكر را به ميدان بياوريم تا هم بتوانند 
تجربه ان��دوزي كنن��د و هم اس��تفاده از ظرفيت ها و 
توانايي هايش��ان تضميني براي پيش��رفت و توس��عه 

آينده جامعه و كشور باشد. 

روي موج خبر

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار رييس و اعضاي مجلس خبرگان:

هيچ مشكل حل نشدني در كشور وجود ندارد

نشست وزراي امور خارجه ايران، روسيه و تركيه در قزاقستان برگزار شد

حل بحران سوريه از دريچه »آستانه«
بار ديگر وزراي امور خارجه ايران، روسيه و تركيه در 
آستانه قزاقستان دور هم جمع شدند تا فكري به حال 
بحران سوريه كنند. بحراني كه كم كم از مرحله نظامي 
وارد فاز سياس��ي شده و بازيگران بين المللي به دنبال 
افزايش نقش خود هستند. هر چند هنوز درگيري هاي 
نظامي در مناطقي از سوريه پايان نيافته است. غوطه 
شرقي يكي از اين مناطق است كه گروه هاي تروريستي 
جبهه النصره، جيش االسام و احرارالشام در آن حضور 
دارند و با برخورد ارتش س��وريه مواجه شده اند. با اين 
حال پس از شكست داعش به عنوان بزرگ ترين گروه 
تروريستي در خاك س��وريه، مسير براي حل بحران 
سوريه از طريق فرآيندي سياسي آغاز شده است. در 
دو جبهه اين تاش با جديت دنبال مي شود از يك سو 
مذاكرات صلح در ژنو سوييس با هدايت سازمان ملل 
كه تمامي طرف هاي تاثيرگذار در آن حضور دارند و از 
س��وي ديگر مذاكرات آستانه با حضور ايران، روسيه و 
تركيه كه از بهمن ماه س��ال گذشته آغاز به كار كرده 
است. نشستي كه هدفش ايجاد گشايش در مذاكرات 
به بن بست رسيده ژنو و كمك به حل مشكل از طريق 
توافق ميان گروه هاي معارض سوري با دولت سوريه با 
محوريت سازمان ملل بود. آنها نخستين نشست را در 
بهمن ماه سال گذشته برگزار كردند. نشستي كه پس 
از موفقيتش در برقراري آتش بس در سوريه اهميتي 
دو چندان يافت. روز گذش��ته هم محمدجواد ظريف، 
سرگئي الوروف و مولود چاووش اوغلو بر سر يك ميز 
نشستند تا در يك سالگي نشست آستانه، آنچه در اين 
مدت گذشته و مسير آينده را مرور كنند. اگرچه عاوه 

بر اين 3 كشور؛ نماينده دولت اسد، مخالفان دولت اين 
كشور و نمايندگان سازمان ملل متحد، امريكا و اردن 

نيز به عنوان ناظر حضور داشتند. 

 رضايت از مسير طي شده
از اظهارات ظري��ف اين طور برمي آمد كه دولت 
اي��ران از روند مذاكرات آس��تانه رضايت دارد. وزير 
امور خارجه كش��ورمان با بيان اينكه »در يك سال 
گذش��ته روند آس��تانه نتايج مهم��ي را براي مردم 
س��وريه همچنين ايجاد صل��ح و امنيت در منطقه 
به همراه داشته اس��ت« گفت: در آغاز روند آستانه 
هنوز بخش هاي مهمي از خاك س��وريه زير تسلط 
تروريس��ت ها قرار داش��ت ولي امروز خوش��بختانه 
شاهد اين هس��تيم كه ارتش سوريه و متحدان آن 
در رويارويي با تروريس��م داع��ش، جبهه النصره و 
گروه هاي تروريس��تي به پيروزي هاي مهمي دست 

پيدا كرده است. 
به اعتقاد ظريف ضروري اس��ت، مبارزه مشترك 
با تروريس��م تا آزاد ش��دن كل س��وريه از دس��ت 

گروه هاي تروريستي ادامه پيدا كند. 
او گف��ت ك��ه يك��ي از مهم ترين دس��توركارها و 
فعاليت ه��اي روند آس��تانه تاش براي دس��تيابي به 
روند سياس��ي جهت حل بحران سوريه است. ظريف 
در ادام��ه توضيح داد: در اين زمينه ش��اهد برگزاري 
نشست سوچي در روسيه بوديم. در اين نشست براي 
نخستين بار گروه بزرگي از مخالفان و موافقان دولت 
سوريه و نمايندگان اقشار مردم سوريه دور هم جمع 

شدند، گفت وگو و مذاكره كردند و به توافقاتي در مورد 
ترس��يم آينده سوريه دست پيدا كردند. اين توفيق و 
دستاورد بزرگي اس��ت. در همين چارچوب ضروري 
است كه تمام كنش��گران سطح بين المللي در جهت 
كمك به پيشرفت روند سوچي اقدام و فعاليت كنند 
و اين امكان براي مردم س��وريه فراهم شود كه بدون 
فشار خارجي در مورد آينده كشورشان تصميم گيري 
كنند. وزير امور خارجه ايران با تاكيد بر اينكه پيشبرد 
روند سياسي در سوريه نيازمند ديدگاهي واقع بينانه 
نس��بت به آينده سوريه اس��ت، ادامه داد: در همين 
چارچ��وب بايد به حاكميت مل��ي، تماميت ارضي و 
يكپارچگي س��وريه احترام گذاشته شود و از دخالت 
خارجي در امور اين كشور جلوگيري شود. او با بيان 
اينكه روند سياس��ي حل بحران س��وريه بايد توسط 
مردم اين كش��ور شكل بگيرد، تصريح كرد: ما امروز 
در ي��ك نقطه عطفي در بحران س��وريه قرار داريم. 
متاسفانه امروز برخي از درگيري ها در نقاط مختلف 
س��وريه وجود دارد ضمن اينكه باي��د درگيري ها و 
مبارزه با تروريسم در اين كشور ادامه پيدا كند. بايد 

از آالم مردم سوريه بكاهيم. 
اين ديپلمات عاليرتبه كش��ورمان با بيان اينكه 
ام��روز بيانيه مش��ترك وزيران ام��ور خارجه ايران، 
تركيه و روس��يه بعد از نشست سه  جانبه آنها صادر 
شده است، گفت:»اين بيانيه مي تواند زمينه را براي 
همكاري هاي بيش��تر در راس��تاي حل اين بحران 
فراهم كند و اميدواريم در اجاس سران سه كشور 
ايران، روس��يه و تركيه كه كمتر از ۲۰روز آينده در 

تركيه برگزار مي شود، زمينه براي گفت وگو و تبادل 
نظرهاي بيشتر فراهم شود و بتوانيم براي همكاري 
در اين زمينه گفت وگوهاي بيشتري داشته باشيم.«

 حفظ تماميت ارضي؛ تاكيد بيانيه پاياني
در بيانيه پاياني نشس��ت آس��تانه كه مورد اشاره 
ظريف قرار گرفت ابتدا درباره آنچه طي اين يك سال 
از اجراي برنامه ها و توافقات نشست آستانه در سوريه 
به دست آمده، گزارشي ارائه شده و با اشاره به مناطق 
كاهش تنش در س��وريه به تاكيد آمده است كه اين 
مناطق »در هيچ ش��رايطي نبايد حاكميت، استقال، 
وح��دت و تماميت ارضي جمهوري عربي س��وريه را 
تضعي��ف كند.« اعضاي اين نشس��ت در بيانيه پاياني 
ب��ر عزم خود مبني ب��ر ادامه همكاري ب��راي نابودي 

نهايي داعش، جبهةالنصره و همه ديگر افراد، گروه ها، 
تشكل ها و موجوديت هاي وابسته به القاعده ي�ا داعش 
در س��وريه كه از سوي ش��وراي امنيت سازمان ملل 
شناس��ايي ش��ده اند و جلوگيري از جابه جايي آنها به 

ديگر كشورها و مناطق تاكيد كردند. 
نشس��ت وزراي خارجه اي��ران، روس��يه و تركيه 
درحالي برگزار شد كه در 1۵فروردين ماه سال آينده 
اين نشس��ت در س��طحي باالتر و با حضور روس��اي 
جمهور 3 كشور برگزار مي شود. نشستي كه خروجي 
آن احتماال تاكيدي خواهد بود بر حفظ تماميت ارضي 
س��وريه و جلوگيري از تجزيه اين كش��ور كه به نظر 
برنامه برخي بازيگران منطقه يي و فرامنطقه يي است، 
همان طور كه ظريف پس از پايان نشست روز گذشته 

در جمع خبرنگاران بر آن تاكيد كرد. 

حضرت آيت اهلل خامن��ه اي رهبر معظم انقاب 
اس��امي صب��ح روز پنج ش��نبه در دي��دار رييس 
و اعض��اي مجل��س خب��رگان، معي��ت و همراهي 
پ��روردگار را وعده ي��ي قطع��ي، اطمينان بخش و 
نشاط آفرين براي جبهه حق خواندند و با اشاره به 
آينده روشن ايران عزيز تاكيد كردند: شرط تحقق 
اين وعده مسلم الهي، اداي وظايف علما، مسووالن 
نظام و دستگاه هاي آموزشي و تبليغاتي در تربيت 
ايماني جامعه و پايبندي عملي آنها به تقوا، پرهيز 

از اشرافي گري و كار و تاش و پايداري است. 
به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر مقام معظم 
رهبري؛ ايش��ان با يادآوري حساس��يت سياس��ي 
بس��يار باال و جايگاه فوق الع��اده مجلس خبرگان 
افزودند: اين مجل��س در عين حال، جنبه علمايي 
برجس��ته يي دارد و در واقع مظهر زنده آميختگي 

دين و سياست است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به مبارزه 
س��خت و جن��گ دش��وار سياس��ي، اقتصادي، 
اجتماع��ي، فرهنگ��ي و امنيتي اي��ران با هجوم 
همه جانبه دش��منان گفتند البته كساني به اين 
وضع معترضند و فكر مي كنند جمهوري اسامي 
اين جنگ را ش��روع كرده اس��ت، اما اين تصور 
نوعي غفلت است، چرا كه نفس وجود جمهوري 
اس��امي و حكومت ديني و آرمان ه��ا و اهداف 
نظام اس��امي از جمله توحيد، عدالت اجتماعي، 
مب��ارزه با ظل��م و حمايت از مظلوم، دش��منان 
دين را به جنگ و هجوم مي كش��اند همچنانكه 
به اس��تناد آيات مكرر قرآن، جبهه حق در تمام 
طول تاريخ همواره در معرض تهاجم جبهه باطل 

بوده است. 
رهب��ر معظم انقاب نكته مه��م در رويارويي 
مس��تمر حق و باطل را وع��ده حتمي پروردگار 
مبني بر پي��روزي جبهه حق خواندند و افزودند: 
تحق��ق اين وع��ده البته مش��روط ب��ه پايبندي 
اهل ايمان به ش��روطي نظي��ر نيت صادق، صبر، 
بصيرت، همت و پايداري اس��ت كه با رعايت اين 
ش��روط، تحقق اين وعده، جزو سنت هاي قطعي 
و تجديدناپذير الهي اس��ت. ايشان تعابير مكرر و 
مختلف قرآن مجيد مبن��ي بر معيت و همراهي 

و حمايت پروردگار از جبهه حق را بس��يار مهم، 
عميق��ا آرامش بخ��ش و از اميدبخش ترين آيات 
برش��مردند و افزودند: پيامبران و اولياي الهي با 
ايمان به وعده الهي و پايبندي به ش��روط تحقق 
آن، اي��ن وع��ده را در مقاطع مختل��ف تاريخ به 
واقعي��ت تبديل كردند، همچنانك��ه در پيروزي 
انقاب اس��امي و دفاع مقدس نيز ما شاهد اين 

معيت و حمايت خداوند بوديم.
حض��رت آيت اهلل خامنه اي، ايم��ان، تقوا، صبر و 
احسان را از جمله شروط همراهي و پشتيباني قادر 
متعال خواندن��د و تاكيد كردند: مس��ووالن، علما، 
كس��اني كه سخنانش��ان در منبره��ا و تريبون هاي 
ديگر ش��نونده دارد و دستگاه هاي عظيمي همچون 
آم��وزش و پرورش، آموزش عال��ي و به ويژه صدا و 
س��يما بايد با برنامه ري��زي و تمركز الزم به وظايف 

خ��ود در تحقق ش��روط وعده همراه��ي پروردگار 
يعن��ي »تربيت ايماني، تقوايي و احس��اني« جامعه 

عمل كنند. 
ايش��ان، ايستادگي و توفيقات كشور در مقابله با 
هجوم جبهه عظيم سياس��ي، مالي، نظامي، امنيتي 
و فرهنگي امريكا و صهيونيس��م را ناش��ي از بركت 
وج��ود ايم��ان و تقوا در قش��ر عظيم��ي از مردم و 
جوان��ان دانس��تند و افزودن��د: فداكاري هاي مردم، 
رويش هاي جدي��د و امثال حججي ها تا حد زيادي 
عنايت و حمايت پروردگار را جلب كرده اس��ت كه 
براي توسعه دايره رحمت و پشتيباني خداوند، بايد 

تربيت ايماني جامعه را ارتقا داد. 
رهب��ر معظ��م انقاب اس��امي در عي��ن حال 
»عم��ل« مس��ووالن و علم��ا از جمل��ه نمايندگان 
مجل��س خبرگان را داراي تاثيري بيش��تر از تبليغ 

زباني برش��مردند و خاطرنش��ان كردن��د: پرهيز از 
دنياپرس��تي و اش��رافي گري و كار و تاش س��خت 
مسووالن و علما، حتي اگر جلو چشم مردم نباشد، 
موجب جلب رحمت الهي و تاثيرگذاري بيش��تر در 
مردم مي ش��ود و مردم ني��ز هنگامي كه در حرف و 
عمل ما تناقض نبينند ايمانشان قوي تر خواهد شد 
و ب��ا اطمينان بيش��تر در صراط مس��تقيم حركت 

خواهند كرد. 
ايشان عامل بودن و هدايت عملي مردم را از علل 
موفقيت معجزه آس��اي امام خميني )ره( برشمردند 
و تاكي��د كردند: تحقق اين ن��كات موجب معيت و 
همراهي خداوند كريم خواهد شد و وقتي از معيت 
پروردگار برخوردار ش��ديم با قدرت هاي زورگو نيز 
ش��جاعانه و در عين ح��ال هوش��مندانه و كارآمد 

برخورد خواهيم كرد. 

حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي با ابراز خرس��ندي 
مبتني بر اطاعات دقيق از حضور رويش هاي جديد 
و نسل جوان و اميدبخش در همه عرصه ها افزودند: 
مجموعه عظيمي از جوان��ان مومن و فعال كه امام 
و دفاع مقدس را هم نديده اند با اس��تحكام و اعتقاد 

عميق اهداف انقاب را پيگيري مي كنند. 
ايش��ان افزودند: يك حرك��ت جوانانه و پرتاش 
و پرنش��اط در كش��ور وجود دارد ك��ه اعتقاد بنده 
ب��ه آينده يي به مراتب بهت��ر از امروز را براي ايران، 

مستحكم تر از هميشه كرده است. 
حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي افزودن��د: البته از 
مش��كات معيشتي و ديگر مش��كات مردم اطاع 
داري��م اما معتقديم هيچ مش��كل حل نش��دني در 
كش��ور وجود ندارد كه ان شاءاهلل در چند روز آينده 

در اين زمينه ها با مردم صحبت خواهم كرد. 
رهبر معظم انقاب اس��امي همچنين با تشكر 
از گزارش ريي��س و نايب رييس مجلس خبرگان از 
تشكيل هيات انديش��ه ورز در جلسه اخير خبرگان 

ابراز خرسندي كردند. 
ايش��ان با گراميداش��ت ياد آيت اهلل ش��اه آبادي 
نماينده ته��ران در مجلس خبرگان ك��ه اخيرا دار 
فان��ي را وداع گفت، براي آن عال��م جليل القدر علو 

درجات را مسالت كردند. 
حض��رت آي��ت اهلل خامنه اي همچنين با اش��اره 
ب��ه نزديك ش��دن ماه پرفي��ض رجب، اي��ن ماه را 
فرصتي براي تضرع، توس��ل و نزديكي به پروردگار 

برشمردند. 
پيش از س��خنان رهبر معظم انقاب اس��امي، 
آيت اهلل جنتي رييس مجلس خبرگان در گزارش��ي 
از فعاليت هاي اين مجلس با اشاره به تشكيل هيات 
انديشه ورز گفت: هيات انديشه ورز مجلس خبرگان 
با هدف رصد و ديدباني پيش��رفت ها و مش��كات و 
ارزيابي كان حركت انقاب اس��امي و نيز با هدف 

گفتمان سازي و تبيين اهداف ايجاد شده است. 
نايب رييس  آيت اهلل هاشمي شاهرودي  همچنين 
مجلس خبرگان در گزارش��ي از اجاس��يه مجلس 
خبرگان گف��ت: در اين اجاس، مس��ائل فرهنگي 
و مش��كات معيش��تي م��ردم از مهم تري��ن محور 

نطق هاي اعضاي مجلس خبرگان بود.
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ايران2

چهرهها

خطيب نمازجمعه تهران گفت: دشمن 
امروز بر ايجاد اضطراب و ناامني و فشار بر 
مسائل اقتصادي برنامه ريزي مي كند.  به 
گزارش باشگاه خبرنگاران؛ آيت اهلل محمد 
امامي كاشاني در خطبه هاي آخرين نماز 
جمعه سال ۹۶ گفت: دشمن امروز براي 
ايران برنامه ريزي مي كند و دو كار را انجام 
مي ده��د، يكي ايجاد اضطراب و ناامني و 
ديگري فشار بر مسائل اقتصادي است.  او ادامه داد: دشمنان مجلسي 
كه براي ملت قانون طرح مي كند و عليه نظام سلطه موضع مي گيرد 
را نمي خواهد. دشمن قوه قضاييه را نمي خواهد و وقتي عده يي شلوغ 
مي كنند، دشمن نمي خواهد قوه قضاييه و نيرو هاي امنيتي وارد شوند. 
قوه يي كه رييس آن مجتهد عادل است.  آيت اهلل امامي كاشاني تصريح 
كرد: كش��وري كه امنيتش در دس��ت ارتش و سپاه است را دشمنان 
نمي خواهند. ايراني كه رهبري آن يك فقيه است و نظام و قوا زير چتر 
واليت فقيه است را دشمن نمي خواهد.  او با بيان اينكه بايد براي مردم 
تاش كنيم و مش��كل را احساس كنيم، اظهار كرد: به فرمايش رهبر 
معظم انقاب هيچ مشكلي نيست كه حل نشود. بر دواير دولتي وظيفه 
اس��ت كه بايد در خدمت مردم باشند.  امام جمعه موقت تهران بيان 
كرد: توكل به خدا باعث موفقيت انسان مي شود و با توجه به اينكه در 
آخر سال و نزديك ماه رجب هستيم، به مردم محتاج و نيازمند كمك 
كنيم تا سال نيكي داشته باشيم و اگر هم مستمندي را نمي شناسيم 
به كميته امداد كمك كنيم.  او خاطرنش��ان كرد: به جوانان مي گويم 
كه اگر زمان و شرايط طاغوت در گذشته ادامه مي يافت امروز چيزي 
از ايران باقي نمي ماند. كشور ايران از نظر معنويت قابل مقايسه با هيچ 
كش��ور ديگري نيست، مگر كش��ور هايي مثل عراق و سوريه كه بوي 

ايران به آنها خورده باشد. 

 دشمن براي ايجاد ناامني 
و فشار اقتصادي برنامه ريزي مي كند

رييس فراكس��يون اميد با انتقاد از 
اخراج برخي اساتيد دانشگاه آزاد و ايجاد 
محدوديت براي تشكل هاي دانشجويي 
خطاب به مديران اين دانش��گاه گفت: 
اين گونه برخوردها باالترين توهين به 
يك استاد دانشگاه است و دانشگاه آزاد 
به دلي��ل برخوردهاي ص��ورت گرفته 
با اس��اتيد و در ص��ورت عدم اصاح با 
ركود علمي مواجه مي ش��ود. به گزارش ايس��نا، محمدرضا عارف 
در ديدار با اعضاي اتحاديه تشكل هاي اسامي - سياسي دانشگاه 
آزاد با انتقاد از برخي تنگ نظري ها در برخورد با دانشجويان گفت: 
متاس��فانه برخي تصميماتي كه براي دانشجويان گرفته مي شود 
بعضا از س��وي افرادي اس��ت كه هيچ شناختي از دانشگاه ندارند 
و اين گونه تصميمات براي دانش��گاه خطرناك است.  او با تاكيد 
بر داش��تن سعه صدر مس��ووالن در برخورد با دانشجويان گفت: 
برخوردهاي قهري و خش��ن با دانشجويان كه در مقاطعي شاهد 
آن بوديم و بعضا در مقطع فعلي هم ش��اهد چنين برخوردهايي 
هس��تيم باعث بي انگيزه ش��دن نسل جوان مي ش��ود و اگر نسل 
جوان ما بي انگيزه شود، نظام اسامي با چالش هاي جدي مواجه 
خواهد شد.  عارف با يادآوري فراز و نشيب هايي كه دانشگاه آزاد 
از بدو تاسيس آن رو به رو بود و با گراميداشت ياد و خاطره آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني به عنوان يكي از بنيانگذاران اين دانشگاه گفت: 
در مقطعي عده يي فكر مي كردند كه دانش��گاه آزاد را مي توانند با 
يك سليقه خاص اداره كنند كه ديديم اين تفكر چه لطماتي به 
ساحت دانشگاه آزاد وارد كرد، اكنون هم مديريت فعلي دانشگاه 
بايد از تجريه هاي گذشته درس بگيرد و به دنبال حاكم كردن يك 

سليقه خاص در دانشگاه نباشند. 

 اخراج اساتيد
دانشگاه را با ركود روبه رو مي كند

مش��اور  آش��نا  حس��ام الدين 
رييس جمهور در واكن��ش به اظهارات 
اخير وليعهد عربس��تان، مش��كل او و 
مسووالن سعودي را نه ايران بلكه عدم 
اعتماد ب��ه نفس دانس��ت.  به گزارش 
»تعادل« آش��نا در كانال تلگرامي خود 
نوشت: وليعهد اشتباه مي كند؛ مشكل او 
نه جواني است نه ايران؛ مشكل او عدم 
اعتماد به نفس و عدم التزام به سند ۲۰3۰ است. او بايد بداند كه 
نمي تواند هم اتمي بشود، هم يمن را بمباران كند و هم شبكه هاي 
تروريس��م تكفيري را تامين مالي كند و هم ۷۰۰ ميليارد س��اح 
بخرد ولي در عين حال »اقتصاد منهاي نفت« هم داشته باشد.  او 
در ادامه مي نويسد: »ايران خود را ملزم به »دفاع از كعبه در مقابل 
پيشروي خزنده صهيونيسم« مي داند و اين عربستان است كه بايد 
موضع خود در مقابل اسراييل را روشن كند. در ديدگاه بسياري از 
مس��لمانان كساني كه نتانياهو آنها را »متحدان اسراييل در مقابل 
ايران« مي خواند، صاحيت دفاع از قدس و كعبه را ندارند. « آشنا 
تاكيد مي كند: »وليعهد و وزيرخارجه س��عودي از سر ناشيگري به 
زبان عاريتي سخن مي گويند، چرا كه بارها برساخته هاي نتانياهو را 
بدون هيچ نوآوري به كار گرفته اند. آنها اين روزهاي برجام را به مثابه 
»تكرار فاجعه فرستادن يهودي ها به اتاق گازهاي هيتلري« معرفي 
مي كنند اما همه مي دانند كه كلمه به كلمه شبيه سازي هيتلري از 
آن نتانياهوست. شبيه سازي نازيستي سلمان بوي دهان كساني را 
مي دهد كه براي نخستين بار اين كلمات را تلفظ كردند، بوي دهان 
صهيونيست هاي كودك كش و جاني!« مشاور رييس جمهوري ادامه 
مي دهد: »ايران مي گويد بياييد به زبان ديگري باهم سخن بگوييم 

نه به زبان عاريت گرفته شده از اسراييل. «

 عدم اعتماد به نفس
مشكل اصلي سعودي هاست

بهرام قاسمي س��خنگوي وزارت امور 
خارج��ه در واكن��ش اظه��ارات وليعه��د 
عربس��تان كه گفته بود اي��ران هم مانند 
هيتلر به دنبال توسعه نفوذش در منطقه 
اس��ت، گفت: ايران براي همه همسايگان 
خود و كش��ورهاي جهان و ملل مختلف 
صرف نظر از مس��احت، ق��درت نظامي و 
اقتصادي و حتي اعتبارش��ان در داخل و 
خارج احترام قائل اس��ت و همواره به منطقه يي قوي، امن و باثبات به 
جاي كش��وري قوي انديش��يده اس��ت؛ از اين رو دعوت به گفت وگو و 
مداراي جمهوري اسامي ايران با كشورهاي منطقه به خصوص برخي 
بدانديشان و معاندان لجوج از روي كرامت و عقانيت و تدبير ناشي از 
تجرب��ه، دانايي، فرهنگ و تمدن ديرينه و با نظرداش��ت مصالح جهان 
اس��ام و در راستاي صلح، ثبات و امنيت در منطقه و جهان است.  به 
گزارش ايرنا، قاس��مي س��خنان فاقد درايت و مملو از عصبيت نارواي 
وليعهد عربستان را يادآور جاهليت بدوي خواند كه تنها رجزخواني هاي 
تهي مايه دوران جاهلي را به اذهان متبادر مي كند. اگر اين ش��اهزاده 
جوان اين گونه مي انديش��د، پس چگونه است هر دم نزد اربابان خود از 
خطر ايران عجز و البه مي كند و هر بار هم بعد از آن همه تمناي زبونانه 
دس��ت خالي اما دوشيده ش��ده باز مي گردد؟ قاسمي افزود: بهتر است 
كش��وري كه بيش از 3 سال در مقابل مردم تحت محاصره و بي ساح 
و بي دف��اع يم��ن به زانو درآم��ده و مقاومت آنان خواب از چش��مانش 
ربوده اس��ت از اندازه ارتش و اقتصاد خود دم نزند و همچنان با تقديم 
داشته هاي مالي مردم خود براي خريد »ساح هاي زيبا« سرگرم باشد و 
وارد كننده امنيت باقي بماند و در مقابِل بزرگ تر از خود؛ آن هم كشور 
مقتدري چون ايران حد س��خن و كام نگ��ه دارد كه دانايان از دير باز 

گفته اند: سكوت به ز پريشان گفتاري است.

 واكنش سخنگوي وزارت خارجه
به توهين وليعهد عربستان
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3 كالن
  وصول ۲۱ هزار ميليارد تومان 

درآمد گمركي
رييس كل گمرك گفت: درآمدهاي گمركي تا ۲۰ اسفند 
سال جاري حدود ۲۱هزار و ۵۰۰ميليارد تومان بوده است. به 
گزارش فارس، فرود عس��گري با اشاره به درآمدهاي گمركي 
در سال ۹۶ اظهار كرد: اين درآمدها تا ۲۰ اسفند سال جاري 
ح��دود ۲۱هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بوده اس��ت. رييس كل 
گمرك اي��ران تاكيد كرد: درآمدهاي گمرك��ي مربوط به دو 
بخش نقدي و ضمانت ها مي شود. به گفته معاون وزير اقتصاد، 
درآمدهاي وصول شده نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 

۲۵درصد رشد دارد. 

  ابالغ فهرست كاالها 
و خدمات ماليات ارزش افزوده

محمد مس��يحي معاون ماليات بر ارزش افزوده س��ازمان 
امور مالياتي در بخشنامه يي فهرست عناوين كاالها و خدمات 
من��درج در ماده ۳۳ قان��ون ماليات بر ارزش اف��زوده را ابالغ 
كرد. به گزارش ايبنا، در اين بخش��نامه  آمده است: در اجراي 
حكم بند )ر( ماده )۳۳( قانون برنامه شش��م توس��عه مراحل 
بس��ته بندي، انجماد، پاك كردن، درجه بندي، پوس��ت گيري 
مانند شالي كوبي و خشك كردن مانند چاي و تفت نخودپزي، 
فرآوري محصوالت كشاورزي محس��وب نمي شود و خدمات 
مزب��ور از پرداخت ماليات بر ارزش اف��زوده معاف خواهد بود. 
اصالحات الزم در خصوص فهرس��ت عناوين كاالها و خدمات 
معاف موض��وع ماده )۱۲( قانون مرقوم هم��راه با كد HS بر 
مبن��اي حكم صدراالش��اره و همچني��ن آراي قطعي مراجع 
ذي صالح جهت اطالع و اقدام الزم ارس��ال مي شود. چنانچه 
در خصوص ساير كاالها و خدماتي كه در فهرست مذكور درج 
نشده، سواالتي در رابطه با معافيت آنها مطرح باشد، همچنان 
باي��د پس از كس��ب نظر دفتر فني و اعتراض��ات موديان اين 

معاونت اقدام شود. 

   مخاطرات نظام اطالعاتي 
سازمان امور مالياتي

معاون پژوهشي سازمان امور مالياتي مي گويد: دستاورد نظام 
ماليات بر ارزش افزوده ايجاد شفافيت است كه در صورت تغيير 
آن و رفتن به سمت دريافت ماليات از حلقه آخر نظام اطالعاتي 
دچار فروپاشي خواهد شد، ضمن اينكه شاهد كاهش چشمگير 
درآم��د مالياتي هم خواهيم بود.  احم��د زماني در گفت وگو با 
ايسنا درباره وضعيت اليحه ماليات بر ارزش افزوده گفت: دولت 
پس از بررسي هاي كارشناسي طوالني مدت و دقيق اليحه يي 
را تقديم مجلس كرده است. با توجه به سيستم اجراي خاص، 
دقيق و نظام حسابرس��ي اصولي مدنظر قانون ماليات بر ارزش 
افزوده و ويژگي هاي منحصر ب��ه فرد اين قانون انتظار مي رود، 
تغييرات اعمال ش��ده با لحاظ اين ويژگي ها صورت گيرد.  وي 
ادامه داد: عالوه بر اين انتظار مي رود، ش��رايط اجرايي،  مس��اله 
تاثير معافيت ها در روند اجراي قانون و ساير ويژگي هاي تكنيكي 
مرتبط با اين قانون در تغييرات مدنظر لحاظ شود تا اجراي اين 

قانون با نقصان يا مشكالت اساسي روبه رو نشود. 

اخبار كالن

يك تحليل انتقادي، به واكاوي گرايش هاي ضد خلق پول در ايران پرداخت

نقدي بر گفتمان »پول پاشي«
 گروه اقتصاد كالن |

در سال هاي اخير بسياري از منتقدان صاحب نظر 
نگراني ه��اي خود را درخصوص سياس��ت گذاري هاي 
اقتص��ادي كش��ور كه ب��ه عقي��ده آنها در س��يطره 
رويكردهاي نئوليبراليس��تي به س��وي بحران هدايت 
شده اند، ابراز كرده اند. رويكرد نئوليبراليستي كه دامنه 
گس��تره نفوذش در ساحت دانشگاه و سياست گذاري 
موجب ش��ده آن را اقتصاد متع��ارف بنامند، احكامي 
تجوي��زي دارد كه اس��تفاده غيربوم��ي از آنها نتايج 
جبران ناپذيري داشته اس��ت. يك تحليل انتقادي در 
زمينه نقش پول در اقتصاد كه از سوي موسسه مبين 
انجام شده، نشان مي دهد گرايش هاي ضد خلق پول 
كه تا دستگاه هاي اجرايي كشور نيز نفوذ كرده است، 
بيش از هر چيزي مبتني بر احكام س��اده انگارانه اين 
رويكرد اس��ت. اين گرايش در س��ال هاي گذشته هر 
طرح اش��تغالي دولت را با اصطالح »پول پاش��ي« به 
باد انتقاد مي گرفتند؛ اصطالحي كه دال مركزي يك 
گفتمان را توليد كرد و توانست هر نوع تصميم گيري 

در حوزه اجرا را به نفع خود هدايت كند. 
از نظ��ر حس��ين دروديان، نويس��نده اين گزارش 
جريان ضد خلق پول، ملتفت ظرفيت هاي توسعه يي 
نهفت��ه در نهاد پول نب��وده و پول را صرف��ا تهديد و 
سبب ساز معضل و گرفتاري مي بيند، اين درحالي است 
كه پول از مقدمات نهادي توليد و رش��د آن متناسب 
با رش��د بخش حقيقي و بلكه مقدم بر آن از ش��روط 
الزم بسط و توس��عه اقتصادي است. اگر اين گرايش 
براي اقتصادهايي بالغ و در مرز اشتغال كامل مسموع 
باشد براي اقتصادي در موقعيت ايران با نيازي وسيع 
و اجابت نش��ده به رشد و انباشت، حكم خودتحريمي  
و خودزني دارد. براس��اس تحليلي كه اين پژوهش��گر 
اقتصادي ارائه كرده توصيه به اس��تفاده از پول قبلي 
براي تامين مالي بسط توليد از سطح فعلي، زمينه ساز 
افزايش انفجاري نرخ بهره بوده و مهم تر از آن ناشدني 
اس��ت زيرا در نهايت دارايي مالي صاحب قبلي پول را 
با يك دارايي مالي ديگر جايگزين ساخته و موجودي 
انتقال يافته از حساب وي به مصارف جديد همان تاثير 
پول جديدا خلق شده را دارد. به گفته وي بزرگ ترين 
دس��تاورد تجويزهاي ضد خلق پول، تورم پايين است 
كه اهمي��ت و اولويت آن در برابر س��اير اهداف براي 
اقتص��اد ايران در مقطع كنوني محل ترديد اس��ت به 
ويژه از آن جهت كه مي توان مستدال نشان داد، تورم 
در اقتص��اد ايران محصول عواملي چندگانه و پيچيده 
اس��ت به ويژه تورم هاي باال و ش��ديد كه ريشه طرف 

عرضه يي يا ركودي)و نه پولي( دارد. 

 پيشگامان ضد پول
به گزارش »تعادل« پيش��گام گرايش هاي ضدخلق 
پ��ول، اقتصاددان��ان ليب��رال و در رأس آنه��ا مكت��ب 
اتريشي است كه اساس مخالفت آنها با پول كاغذي به 
غيرطبيعي بودن، مداخالت دولتي و سياسي در ظهور 
پول كاغذي سپس پول الكترونيكي و امكان بروز تورم 
بازمي گردد. در بين اقتصاددانان جريان اصلي، انگيزه يي 
ديگر براي مخالفت با خلق پول وجود دارد و آن عبارت 
است از باور به خنثايي پول. قائالن به خنثايي پول، كه 
عمده جريانات اقتصادي ارتدكس را ش��امل مي شوند، 
دليلي موجه براي مخالفت با تجويزهاي ضد خلق پول 
ندارند. تنها ممكن است برخي مكاتب اقتصاد كالن با 
استناد به وجود برخي چسبندگي هاي قيمتي يا لزوم 
رشد واسطه مبادله متناس��ب با رشد مبادالت، موجه 
 ب��ودن خلق پول را معني دار بدانند كه آن هم منافاتي 
با پذيرش ايده ذخيره كامل و رشد متمركز و متناسب 
پ��ول با صالحديد بانك مركزي يا طبق قاعده يي ثابت 
ندارد. ادبيات ضد خلق پول براي برخي جريانات فكري 
در حوزۀ اقتصاد اس��المي  نيز مقبوليت يافته تا جايي 
كه آنه��ا نظام بانك��داري مطلوب اس��الم را بانكداري 
ذخيره كامل دانس��ته اند. در ايران طي سال هاي اخير 
نيز دسته يي از محققين ناراضي از وضعيت نظام پولي-

بانكي با آش��نا ش��دن با ادبيات ضد خلق پ��ول، آن را 
پسنديده و به ترويج آن اشتغال يافته اند. 

موسس��ه تحقيقي مبين در يك تحليل به بررسي 
نظري و تجربي مكانيس��م هاي اقتص��ادي اين رويكرد 
را مض��ر و دس��ت كم بي خاصيت مي دان��د و در ادامه 
به چراي��ي نفوذ گرايش هاي ضدخل��ق پول در فضاي 

آكادميك و سياست گذاري كشور مي پردازد. 

 تصور نادرست از نقش و جايگاه پول
يك��ي از مهم تري��ن داليلي كه در اين نوش��ته در 
پاسخ به پرسش فوق مطرح ش��ده، تصور نادرست از 
مفهوم و جايگاه پول در س��اختار اقتصادهاي كنوني 
اس��ت. »تلقي اين گروه از پول و بانك، مش��ابه تلقي 
ارتدكس به مثابه نهادهايي واسط و لذا كم اهميت در 
حوزه اقتصاد اس��ت. كاركرد پول منحصر در تشديد و 
تحريك تقاضا پنداشته شده و وضعيت بخش حقيقي 
يك س��ره متاثر از عوامل »عيني« تلقي مي ش��ود كه 
ش��امل ش��رايط كمي و كيفي ني��روي كار)جمعيت(، 
منابع طبيعي و تكنولوژي دردس��ترس اس��ت. سطح 
توليد توسط اين عوامل عيني تعيين شده و پول صرفا 
به مثابه يك چرب كننده پس از توليد براي تس��هيل 
مبادله وارد مي ش��ود. بس��ط پول تاثيري بر وضعيت 

عوامل عيني موثر بر سمت عرضه ندارد.«
نويس��نده مقاله اين رويكرد ب��ه كاركرد پول را با 
اس��تفاده از نظريه پولي توليد مورد نقد قرار مي دهد 
و مي گوي��د: پول نه پس از توليد بلكه پيش از توليد 
موضوعي��ت دارد چراكه خود توليد مس��تلزم مبادله 
اس��ت. فرو كاس��تن مبادله به پ��س از توليد، غفلت 
از واقعيت��ي مهم در فرآيند توليد اس��ت كه عبارت 
اس��ت از وجود مبادالت درون بنگاهي مقدم بر خلق 
محصول. خريد و اكتساب عوامل توليد توسط بنگاه 
پي��ش از توليد، نيازمند پول به مثابه س��رمايه اوليه 
اس��ت كه قدرت هماهنگ س��ازي عوام��ل توليد)از 
طري��ق جبران خدمات آنها پي��ش از تكميل فرآيند 

توليد( را به  شدت ارتقا مي دهد. 
البته بايد به اين موضوع اش��اره ك��رد كه اين ايده 
سوگيري و كژكاركردي هاي خلق پول به خصوص در 
ايران را رد نمي كند اما معتقد اس��ت كه رد خلق پول 
با اس��تناد به آثار نامطلوب آن همانقدر موجه است كه 
رد بسياري از تكنولوژي هاي فني و اجتماعي به سبب 
برخي كاركردهاي س��وء آنها. چ��را نبايد به جاي رد و 
انكار به اصالح س��وگيري آن انديشيد؛ آن هم درحالي 

كه شواهد نظري و تجربي، داللت بر وجود ظرفيت هاي 
نهفته در خلق پول براي رشد و رونق اقتصادي دارد؟ 

 تقليد كوركورانه
»تقليد كور« از سيستم برخي اقتصادهاي پيشرفته 
دليل ديگري اس��ت كه از سوي اين مقاله در توضيح 
چرايي شكل گيري رويكرد ضدپول در ايران ارائه شده 
اس��ت. »وجاهت جريان ضد خلق پ��ول در ايران غير 
از وجاهت آن در اقتصادهاي پيش��رفته است. ممكن 
اس��ت اس��تدالالت مخالفان خلق پول براي موقعيت 
جاري كشورهاي پيشرفته متناسب و قابل تاييد باشد. 
اصوال خلق پول صرفا زماني موجه است كه اقتصاد با 
مساله سرمايه گذاري، انباشت و عدم اجابت نيازها در 
عين وجود ظرفيت هاي بيكار مواجه اس��ت. اقتصادي 
كه به مرز اش��تغال كامل رس��يده، ظرفيت هاي بيكار 
آن به  كار گرفته ش��ده و نياز آن به توس��عه و انباشت 
اشباع شده است، الزم اس��ت به محدودسازي جدي 
خلق پول بينديشد. در چنين اقتصادي كامال محتمل 
است كه خلق پول انحراف يابد چراكه ظرفيت مثبت 
خلق پول يعني زمينه س��ازي براي رش��د و انباشت، 

ديگر موضوعيت خود را از دس��ت داده اس��ت. ساده 
آنكه در مديريت صحيح اقتصاد، س��طح پول با سطح 
توليد بايد متناسب باش��د)صرف نظر از تقدم و تاخر 
بين پول و توليد( و زماني كه سطح توليد يك اقتصاد 
به بلوغ رس��يد، وجاهت خل��ق پول هم به طور جدي 

محل سوال خواهد بود.«

 پول موجود به جاي پول جديد
ممكن اس��ت در رد مطالب فوق گفته شود)و گفته 
مي ش��ود( اس��تدالالت فوق داللت بر ل��زوم خلق پول 
جديد ندارد. حتي اگر تق��دم پول بر توليد را پذيرفته 
و به نق��ش نهادي پول در هماهنگ س��ازي عوامل در 
فرآيند توليد اذعان كنيم چ��را از »پول موجود« براي 
تحقق اين هدف بهره نگيريم، به ويژه در ش��رايطي كه 
حجم پول س��رگردان زيادي در اقتصاد كشور موجود 
اس��ت؟ لذا به جاي خلق پول جدي��د بايد به هدايت و 
جهت ده��ي پ��ول موجود)پ��ول خلق ش��ده از قبل( 
انديش��يد. از نظر نويسنده اين استدالل برخالف ظاهر 
موجه آن به كلي بي اساس است چونكه »اگر خلق پول 
مردود است، خلق پول در دوره قبلي را نيز بايد مردود 
و نادرست دانست. وجود هر سطحي از پول داللت دارد 
بر خلق آن لذا رد خلق پول بي معناست.« عالوه بر اين 
گفته ش��ده عرضه پول درونزا و متناسب با تقاضاي آن 
اس��ت. اشراف به چگونگي خلق پول نشان مي دهد كه 
در ش��رايط عادي اقتصاد اصوال خلق پول به مثابه يك 
بدهي، توأم و مقارن است با ايجاد يك دارايي. اين يعني 
پول مخلوق، مصارفي مي ياب��د كه به  كارگيري همان 
پول براي مصرف جديد، مستلزم انصراف آن از مصرف 
قبلي اس��ت. لذا در اينجا صرفا جايگزيني بين مصارف 
رخ خواهد داد)گرچه مي تواند ادعا ش��ود، مصرف قبلي 
غيرمولد و ناموجه اما مصرف جديد مولد و موجه است.( 
بنابراين از نظر نويس��نده عدم عرضه پول و تجويز 
راه هايي نظير اس��تفاده از پول هاي راكد و عاطل منجر 
ب��ه افزاي��ش نرخ بهره ش��ده و حتي بر ف��رض توفيق 
موجب جانشين ش��دن يك سند بدهي با سند بدهي 
ديگري خواهد ش��د. به عالوه حتي اگر به فرض محال 
مي توانستيم پول راكد موجود در حساب صاحبان قبلي 
آن را بدون تس��ليم هيچ ورقه يي دال بر طلب وي كه 
قابليت نقدش��وندگي و حمل بهره باش��د مثال با زير پا 
گذاش��تن حقوق مالكيت از اختيار آنه��ا خارج كنيم، 
زمان��ي ك��ه پس از يك دوره رش��د اقتص��ادي، حجم 
پول هاي عاطل و بيكار قبلي نيز مصارفي يافت اما نياز 
اقتصاد به رش��د و انباشت اشباع نشد، آنگاه پول مقدم 

بر توليد از چه محلي جز خلق پول بايد تامين شود؟
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افزايش مطالبات معوق بانك هاي خصوصي 
سهم12.8درصديمطالباتمعوق،خريددينواموالمعامالتازكلتسهيالتبانكها

بازار اوراق بدهي دولتي؛ ضربه گير بازار ارز
سعيدبياتصاحبنظرپوليوبانك

تعميق ب��ازار اوراق بدهي دولتي مي تواند به عنوان 
ضربه گي��ر ب��ازار ارز عمل كرده و تا حدي جلو رش��د 
سفته بازانه نرخ ارز را بگيرد. ۳۰ماه از تشكيل بازار اوراق 
بدهي دولتي و انتشار اس��ناد خزانه اسالمي مي گذرد 
و زمان مناس��بي اس��ت تا مبتني بر آمارهاي به دست 
آمده از بازدهي اس��ناد خزانه اس��المي، عوامل موثر بر 
ن��رخ بازدهي اين اوراق شناس��ايي ش��ده و رابطه بازار 
اوراق بدهي دولتي با شبكه بانكي )به عنوان بزرگ ترين 
بخش بازار مالي كش��ور( و همچنين بازار ارز مشخص 
ش��ود. بازار اوراق بدهي دولتي براي بازپرداخت بدهي 
دولت به پيمانكاران بخش خصوصي و تامين بخش��ي 
از هزينه ه��اي جاري دولت، فعاليت خود را در مهر ماه 
۱۳۹۴ و با انتش��ار اس��ناد خزانه اس��المي مرحله اول 
)اخ��زا ۱( آغاز كرد و تا ام��روز ۱۱ مرحله اخزا )اخزا ۱ 

تا ۱۱(، ۷مرحله اسناد خزانه اسالمي بانكي )سخاب ۱ 
تا سخاب ۷(، ۲مرحله اسناد خزانه اسالمي كوتاه مدت 
)س��خا ۱ و ۲( و ۱۵مرحله اسناد خزانه بودجه ۱۳۹۶ 
منتشر شده اس��ت. مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۶، 
دولت اجازه دارد تا پايان سال جاري تا سقف ۱۷.۵هزار 
ميليارد تومان اس��ناد خزانه اسالمي با سررسيد يك تا 
۳ ساله براي بازپرداخت طلب پيمانكاران و هزينه هاي 
جاري خود منتش��ر كند. اين ۱۵ مرحله اسناد خزانه 
بودجه جمعا ۲۲.۵هزار ميليارد تومان )۵ هزار ميليارد 
توم��ان بيش از قان��ون بودج��ه ۱۳۹۶( اوراق جديد را 
در فاصله مرداد تا اس��فند سال جاري وارد بازار بدهي 
دولتي كرده كه سررسيد برخي از آنها يك  ساله و برخي 
۲ س��اله است. با انتشار اسناد خزانه بودجه، عمق بازار 
اوراق بدهي دولتي كه در نيمه اول سال جاري به شدت 
كاهش يافته بود، بار ديگر افزايش يافته است. در طول 

اين ۳۰ ماه دولت عالوه بر اس��ناد خزانه اسالمي انواع 
ديگري از اوراق را نيز از طريق فرابورس منتشر كرده تا 
بتواند از ظرفيت موجود در بازار سرمايه استفاده الزم را 
ببرد. براي نمونه اوراق اجاره دولتي )با نماد آجاد(، اوراق 
مرابحه گندم، اوراق مش��اركت دولت��ي و اوراق مرابحه 
تعاون از اين دست هستند. جديدترين نوع اوراق دولتي 
با نام اوراق منفعت نيز در اس��فندماه سال جاري براي 
بازپرداخت اصل و س��ود اوراق دولتي سررس��يد شده 
س��ال ۱۳۹۶ و با نرخ س��ود ۲۰ درصد منتشر شد. در 
اين دوره ۳۰ ماهه، بازار اس��ناد خزانه اس��المي فراز و 
فرود و انبس��اط و انقباض هاي زي��ادي را تجربه كرده 
اس��ت. مواقعي بوده كه حجم بزرگ��ي از اوراق موجود 
در بازار سررسيد ش��ده اند، بدون اينكه اوراق جديدي 
منتشر شود و مواقعي هم تجربه شده كه حجم نسبتا 
وس��يعي از اوراق در فاصله زماني اندك به بازار تزريق 
ش��ده است. متوس��ط نرخ بازدهي ماهانه اسناد خزانه 
اس��المي گاهي تا مرز ۲۹ درصد پي��ش رفته و گاهي 
به نرخ س��ود مصوب ش��بكه بانكي )۱۵درصد( بسيار 

نزديك شده است. حال پرسش اساسي قابل طرح اين 
اس��ت كه نرخ بازدهي اسناد خزانه اسالمي تحت تاثير 
چه عواملي اس��ت؟ به بيان ديگر چنانچه نرخ بازدهي 
سرمايه گذاري در س��اير بخش هاي مالي كشور )نظير 
نرخ س��ود بانكي( تغيير كند، آيا بازدهي اس��ناد خزانه 
اسالمي هم دستخوش تغيير مي شود؟ نتايج به دست 
آمده نشان مي دهد كه نرخ بازدهي اسناد خزانه اسالمي 
از نرخ س��ود شبكه بانكي و تحوالت بازار ارز به صورت 
مستقيم تاثير مي گيرد؛ اما از نرخ تغييرات شاخص كل 
بورس تاثير نمي گيرد. در واقع هرگاه كاهشي )افزايشي( 
در نرخ س��ود بانكي پديد آيد، به كاهش )افزايش( نرخ 
بازدهي اسناد خزانه اسالمي منجر مي شود. نمونه بارز 
اين موضوع سقوط نرخ بازدهي اسناد خزانه اسالمي از 
مهر ۱۳۹۶ به بعد است كه در واكنش به ابالغيه بانك 
مركزي مبني بر كاهش نرخ هاي سود شبكه بانكي به 

وقوع پيوست. 
اما با انتش��ار اوراق گواهي سپرده با نرخ ۲۰ درصد 
كه اخيرا اتفاق افتاد، نرخ سود اسناد خزانه اسالمي روند 

صعودي به خود گرفت. همچنين واكنش نرخ بازدهي 
اسناد خزانه اسالمي به تغيير در نرخ رشد قيمت دالر 
در بازار آزاد نيز مشابه با نرخ سود بانكي است؛ به طوري  
ك��ه افزايش نرخ دالر در بازار آزاد در ۲ ماه گذش��ته با 
افزايش نرخ بازدهي در اسناد خزانه اسالمي مقارن شده 
اس��ت. در واقع به نظر مي رسد، دارندگان اخزا تصميم 
گرفته اند اوراق خود را در بازار اوراق بدهي عرضه كنند 
تا بتوانند نقدينگي الزم جهت س��پرده گذاري در اوراق 
گواهي س��پرده و همچنين تقاضا در بازار ارز را فراهم 
كنند كه اين امر به افزايش بازدهي اسناد خزانه اسالمي 

منجر شده است. 
در بي��ان عل��ت اين يافته  مي ت��وان گفت كه چون 
بازار اوراق بدهي دولتي به اندازه كافي بزرگ نيس��ت، 
هنوز جايگاه مناسبي بين سوداگران بازار سرمايه و بازار 
دارايي ها پيدا نكرده است. بنابراين به محض اينكه نرخ 
س��ود سپرده و نرخ ارز با افزايش مواجه مي شوند، بازار 
اوراق بدهي فورا واكنش نشان داده و خروج سرمايه از 

اين بازار اتفاق مي افتد. 

گروهبانكوبيمهمحسنشمشيري
براس��اس گزارش گزيده آمارهاي پولي و بانكي در 
دي ۹۶ عملك��رد ۱۰ماه��ه اول س��ال ۹۶ بانك ها در 
مانده تس��هيالت به ۱۰۱۹هزارميليارد تومان رسيده 
كه معادل ۱۲ درصد نس��بت به اسفند ۹۵ رشد كرده 
اما رش��د مانده مطالبات معوق، سررس��يد گذش��ته، 
مشكوك الوصول، خريد دين و اموال معامالت بانك ها 
در دي ماه ۹۶ نس��بت به اس��فند ۹۵ مع��ادل ۲8.۵ 
درصد و مانده ۱۳۰هزار و ۶8۰ ميليارد تومان و سهم 
۱۲.8 درصدي از مانده تسهيالت بانك ها و موسسات 
اعتباري بوده كه اين رشد معادل ۲.۵برابر رشد مانده 

تسهيالت است. 
به گزارش »تع��ادل« در بانك هاي خصوصي، رقم 
مان��ده تس��هيالت ۶۲۹ هزارميليارد تومان با رش��د 
۱۱درص��دي بوده و رقم مطالبات معوق و خريد دين 
و اموال معامالت ۹۰هزارميليارد تومان بوده كه رشد 
۲۴.8درصدي در ۱۰ماه داشته و سهم آن از كل مانده 
تس��هيالت بانك هاي خصوصي مع��ادل ۱۴.۳درصد 
بوده اس��ت. رقم مانده تسهيالت بانك هاي خصوصي 
۲۲۷هزارميليارد توم��ان و رقم مانده مطالبات معوق 
و خريد دي��ن و اموال معامالت ني��ز ۲۳هزارميليارد 
تومان بوده و مطالبات معوق رشد ۵۱ درصدي و سهم 
۱۰درصدي از كل تس��هيالت داشته است. رقم مانده 
تس��هيالت بانك هاي تجاري ۱۶۲هزارميليارد تومان 
و رقم مان��ده مطالبات مع��وق ۱۷هزارميليارد تومان 
بوده كه سهم مطالبات معوق از كل تسهيالت معادل 

۱۰درصد و رشد آن ۲۲درصد بوده است. 
 از سوي ديگر، نماگرهاي اقتصادي پايان شهريور 
۹۶ نيز نشان مي دهد كه نسبت تسهيالت غيرجاري 
به كل تسهيالت ارزي و ريالي به ۱۱.۱ درصد رسيده 
كه ب��ا توجه به رقم ح��دود ۱۰۰۰تريلي��ون توماني 
تس��هيالت بانك ها معادل حداق��ل ۱۱۱هزارميليارد 
تومان مطالبات غيرجاري است. اين رقم در تسهيالت 
ريالي معادل ۱۰.۹ درصد و در بخش تسهيالت ارزي 
معادل ۱۲.۴ درصد تس��هيالت غيرجاري اس��ت و با 
مقايسه ۲رقم تسهيالت غيرجاري در شهريور و مانده 
مطالبات معوق، سررس��يد گذشته، مشكوك الوصول، 
خري��د دين و اموال معام��الت بانك ها در دي ماه ۹۶ 
مي توان دريافت كه حداق��ل ۱۱۱هزارميليارد تومان 
مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول 
در بانك ها داريم كه البته سهم بانك هاي خصوصي با 
حدود 8۰هزارميليارد تومان نيازمند اقدامات فوري و 
اساسي دولت در اصالح عملكرد بانك هاي غيردولتي 

به  خصوص بانك هاي خصوصي شده است. 
اگرچ��ه بانك ها تالش كرده اند ك��ه رقم مطالبات 
معوق را كاهش دهند و اقدامات اساسي در اين زمينه 
انجام شده است اما تا زماني كه دولت اقدامات اساسي 
ب��راي پرداخت بدهي خود به بانك ه��ا، اصالحات در 
ساختار مالي بانك ها انجام ندهند و  ميزان تسهيالت 
تكليفي دولت به بانك هاي خصوصي ش��ده، كاهش 
نيابد و بدهي دولت تس��ويه نش��ود، نمي توان انتظار 
داش��ت كه رق��م ۹۰هزارميلي��ارد تومان��ي مطالبات 

بانك هاي خصوصي و خصوصي شده، كاهش يابد. 
رش��د عقود نيز نش��ان مي دهد كه قرض الحسنه 
۲۳درص��د، مضارب��ه ۱۱-درصد، س��لف ۶۹ درصد، 
مش��اركت مدني ۰.۲درصد، جعاله ۲۵درصد، فروش 
اقساطي ۱۲درصد، مرابحه ۶۳ درصد، اجاره به شرط 
تملي��ك ۲.۶درصد، مش��اركت حقوق��ي ۲.8-درصد 
س��رمايه گذاري مس��تقيم ۴درصد و مطالبات معوق 

۲8.۵درصد رشد كرده است. 
بر اين اس��اس مرابحه، قرض الحس��نه و مطالبات 
معوق باالترين رش��دها را به نسبت سهم خود از كل 

تسهيالت داشته اند. 
همچنين اختالف رشد سرفصل مطالبات معوق در 
مقايسه با مانده تسهيالت بانك ها حكايت از آن دارد 
كه بانك ها عمدتا رشد تسهيالت دهي خود را نسبت به 
رشد ۳۱ درصدي سال ۹۵ كاهش داده اند و اگرچه در 
برخي عقود ازجمله مرابحه با رشد باالي ۶۳ درصدي، 
قرض الحسنه و جعاله با رش��د باالتر از ۲۳درصدي و 
س��لف رش��د باالي ۶۹ درصدي مواجه شده اند اما در 
بقيه عقود ازجمله مضاربه و مش��اركت حقوقي، رشد 
مانده تس��هيالت منف��ي بوده و در مش��اركت مدني 
ني��ز كمتر از يك   درصد رش��د كرده اس��ت. با وجود 
آنكه ه��دف اصلي بانك ها، كاهش س��االنه ۲۰ درصد 
از مطالبات تعيين ش��ده تا در ظرف ۵ س��ال بتوانند 
مطالبات معوق خود را به صفر نزديك كنند اما آمارها 
نشان مي دهد كه حداقل در ۱۰ ماهه نخست امسال 
نه تنها مطالبات معوق كاهش نيافته بلكه رشد باالي 

۲8.۵درصدي داشته است. 
مانده تسهيالت بانك هاي غيردولتي، خصوصي و 
خصوصي ش��ده در دي ۹۶ معادل ۶۲۹ هزارميليارد 
تومان با رشد ۱۱درصدي نسبت به اسفند ۹۵ بوده و 

سهم آن به ميزان ۶۲  درصد از كل تسهيالت بانك ها 
يا بدهي بخش غيردولتي به بانك هاست كه نسبت به 

ماه هاي قبل افزايش نشان مي دهد. 
رق��م مطالب��ات مع��وق، سررس��يد گذش��ته و 
مش��كوك الوصول ب��ه اضاف��ه خري��د دي��ن و اموال 
معام��الت در بانك هاي خصوص��ي در دي ۹۶ معادل 
۹۰ هزارميليارد تومان بوده كه با سهم ۱۴.۳ درصدي از 
مانده تسهيالت بانك هاي غيردولتي رشد ۲۴.8درصد 

داشته است. 
سهم بانك هاي غيردولتي يا خصوصي و خصوصي 
شده از كل تسهيالت و مطالبات معوق بانك ها نشان 
مي دهد كه اين بانك ها بيش از ساير بانك ها نيازمند 
توجه و حمايت هس��تند و ب��ه خاطر خصوصي بودن 
و ضرورت پاس��خگويي به سهامداران خود و مردم در 
بورس و مجامع عمومي و مردم جامعه بايد از شفافيت 
و عملك��رد و كارايي بهت��ري برخوردار باش��ند و در 
مقابل شاخص ها و وضعيت مطالبات خود از دولت، از 
بدهكاران بانكي و... بايد پاسخگو باشند. بر اين اساس 
اگرچه دولت و نهادهاي دولتي و شبه دولتي و عمومي 
س��هم قابل  توجهي از بانك هاي خصوصي شده مانند 
ص��ادرات، رفاه، ملت و تج��ارت را به عهده دارند اما به 
خاطر س��اختار مالي و س��هامداري آنها كه خصوصي 
محسوب مي شوند نبايد مانند بانك هاي دولتي تجاري 
و تخصصي با آنها برخورد شود و دولت نبايد به واسطه 
بخشي از سهام آنها كه دولتي يا شبه دولتي و متعلق 
به س��هام عدالت و... اس��ت مانند بانك ه��اي دولتي 
ب��ا آنها برخورد كند زيرا وضعيت س��هام و عملكرد و 
ش��اخص هاي بانكي آنها به  ص��ورت مرتب در معرض 
ديد مردم و قضاوت افكار عمومي است و شفاف سازي 
بورس و... ايجاب كرده كه به طور مستمر گزارش آنها 

به مردم داده شود. 
اين بانك ها در عين حال كه حمايت س��پرده هاي 
عظيم دولت و وزارتخانه هاي دولت��ي را ندارند اما در 
پرداخت تس��هيالت تكليفي و حماي��ت از طرح هاي 
دولتي و تامين مخارج دولت نقش عمده يي را به  عهده 
داشته اند و به همين خاطر مبلغ طلب اين بانك هاي 
خصوصي شده از دولت هزاران ميليارد تومان را شامل 
مي ش��ود. لذا دولت در تحميل تسهيالت تكليفي به 
بانك ه��اي خصوص��ي و خصوصي ش��ده نبايد مانند 
بانك ه��اي دولتي عمل كن��د و اگر انتظ��ار دارد كه 
تس��هيالت تكليفي از س��وي بانك ه��اي خصوصي و 
خصوصي شده پرداخت شود و همچنان بدهي دولت 
به اين بانك ها افزايش يابد حداقل با حمايت هاي ديگر 
و اص��الح نوع گزارش دهي اين بانك ها بايد مانع از آن 
شود كه اين بانك هاي زيان ده به جامعه معرفي شوند. 
اگر قرار باشد كه اين بانك ها همچنان در خدمت 
مخارج دولت باش��د و رقم طلب آنها از دولت بيش��تر 
ش��ود و مطالبات معوق آنها افزايش يابد به معناي آن 
است كه گزارش هاي آنها در بورس و براي سهامداران 
در ح��د واقعي آنها نخواهد بود. اين بانك ها يا بايد در 
بورس بمانند و خصوصي ش��ناخته شوند و دولت در 
س��اختار مالي و عمليات آنها دخال��ت نكند يا بايد از 
شكل خصوصي خارج شوند و دراختيار دولت باشند تا 
سهامداران و بخش خصوصي تكليف خود را بدانند و 
ادامه اين ش��رايط كه هم خصوصي است و هم دولتي 
عمال باعث تضعيف جايگاه و نقش اين بانك ها خواهد 

شد. 
اگر بدهي دولت به بانك ها بابت تسهيالت تكليفي 
و... به  موقع پرداخت شود، دارايي بانك هاي غيردولتي 
آزاد خواهد ش��د و سوددهي و گردش مالي و عملكرد 

آنها بهتر خواهد ب��ود و امكان وصول مطالبات معوق 
بانك ها تقويت خواهد ش��د و از س��وي ديگر عملكرد 
بانك ها در برابر س��هامداران و مردم و س��پرده گذاران 

بهتر خواهد شد. 
 

ظرفيتهايوصولمطالبات 
نگاهي ب��ه ارقام مطالبات معوق و طلب بانك هاي 
خصوصي شده در بانك هاي خصوصي نشان مي دهد 
ك��ه تنها در بانك بزرگ صادرات با بيش از ۶۰ س��ال 
تجربه بانكداري كه بيشترين تعداد شعب را در داخل و 
خارج كشور با تعداد پرسنل، جذب سپرده، كارت هاي 
بانكي و امكانات بانكداري الكترونيك قابل  توجه دارد 
به خاطر تسهيالت تكليفي دولت، بدهي باالي دولت، 
مطالب��ات مع��وق، فرمت جديد گزارش حسابرس��ي 
بانك ها با فرم��ت IFRS و... عمال با تنگناي مالي در 
جايگاه يكي از بزرگ ترين بانك هاي كش��ور با ارزش 
برند باال و س��هم قابل توج��ه در اقتصاد ملي قرار دارد 
و محدوديت ها و مشكالت ساختاري موجب شده كه 
نتوان��د به  موقع مجمع عمومي خ��ود را برگزار كند و 
نماد بس��ته ش��ده اين بانك در ۲سال اخير مشكالت 
بس��ياري را براي س��هامداران آن ايجاد كرده و عمال 
يك بانك بزرگ و با ارزش و س��ودآور را به خاطر اين 
مشكالت ساختاري زيان ده معرفي كرده است درحالي 
كه اگر بدهي دولت به  موقع پرداخت مي ش��د و مانند 
يك بانك خصوصي اداره مي شد و تسهيالت تكليفي و 
محدوديت هاي مختلف باعث چنين وضعيتي نمي شد 
اين بانك در رديف س��ودآورترين بانك ها قرار داشت 
و همانطور كه ۴س��ال پيش جذاب ترين سهام بورس 
را نمايندگ��ي مي ك��رد، مي توانس��ت موجب رضايت 

سهامداران شود. 
بر اين اس��اس، شايسته است كه ارزش نام تجاري 
يك بانك بزرگ با سابقه بيش از ۶۰ سال با بيشترين 
تعداد ش��عب داخل و خارج در كشور را احيا كنيم يا 
مانند يك بانك خصوصي با آن برخورد شود و بتواند 
گزارش ده��ي و عمليات بانكي را به  صورت خصوصي 
مديريت كند يا حداق��ل محدوديت هاي موجود را با 
توجه به بدهي باالي دولت و تس��هيالت تكليفي و... 

كاهش دهند. 
اگرچه مديران اين بانك ها تالش دارند كه وضعيت 
كنوني را بهبود دهند اما حل ريش��ه يي اين مشكالت 
ب��ه اقدامات اساس��ي براي اصالح س��اختار مديريتي 
و مال��ي اين بانك ها نياز دارد زيرا اگر قرار باش��د يك 
بانك با اين سابقه و اين امكانات و دارايي ها و سپرده ها 
و اعتماد مردمي از ابتدا تاس��يس ش��ود و به جايگاه 
امروزي برس��د به ۶۰ سال زمان و صدها هزارميليارد 
تومان سرمايه گذاري نياز دارد لذا با توجه به اين هزينه 
فرصت و هزينه هاي مالي و حاشيه يي و... الزم است كه 
دولت اقدامات فوري براي اينگونه بانك ها انجام دهد 
و اميد اس��ت كه با برگ��زاري مجمع عمومي و بهبود 
مديريت اينگونه بانك ها، حمايت هاي اساس��ي دولت 
در جهت كاهش تس��هيالت تكليفي، بدهي دولت به 
بانك ها و آزادسازي منابع آنها به موقع صورت گيرد. 

طرح بيمه بدنه كوتاه مدت خودروهاي سواري براي 
تعطيالت عيد ۹۷ از سوي بيمه ايران آغاز شد. 

به گزارش »تعادل« اين طرح با هدف تامين آسايش 
مسافران در ايام نوروز تا ۳۱فروردين ۹۷ اجرا مي شود. 
براس��اس اين طرح، صدور بيمه نامه ه��اي كوتاه مدت 

۱۵روزه، ۳۱روزه و ۴۵روزه ب��ا ۱۰درصد تخفيف ويژه 
در ايام نوروز انجام مي ش��ود. همچنين طرح كش��يك 
 ن��وروزي ش��ركت س��هامي بيمه اي��ران ط��ي 8 روز

)۲۹ اس��فند ۹۶ و روزهاي ۱ت��ا ۴و ۱۰تا ۱۲فروردين 
س��ال ۹۷( در واحدهاي پرداخت خس��ارت شركت در 

مراكز استان و شعب تخصصي پرداخت خسارت تهران 
بزرگ اجرا مي ش��ود. اين طرح با ه��دف ارائه بهترين 
خدمات پ��س از فروش و جلب رضاي��ت بيمه گذاران 
از س��اعت 8 تا ۱۳ روزهاي ياد ش��ده و صرفا در رشته 

بيمه يي اتومبيل برگزار خواهد شد. 

گروهبانكوبيمه
روز پنج شنبه ۲۴ اسفند ۹۶ در بازار ارز، دالر با ۲۵ 
تومان افزايش ۴8۵۰ تومان، دالر صرافي هاي بانكي با 
۱۵ تومان رش��د ۴۷۶۹ تومان، يورو با ۳۱ تومان رشد 
۵۹۰۵ تومان، يورو صرافي ه��اي بانكي ۵8۹۱ تومان، 
پوند ب��ا ۱۲ تومان افت قيم��ت ۶۹۰۳ تومان و درهم 
ب��دون تغيي��ر ۱۳۶۲ توم��ان به فروش رس��يد و دالر 
مبادله ي��ي نيز ب��ه ۳۷۶۹.۳ تومان رس��يد. به گزارش 
»تع��ادل« در بازار طال نيز اونس جهاني به ۱۳۲۰ دالر 
رس��يد س��كه تمام بهار آزادي در بازار تهران با كاهش 
۲ ه��زار و ۵۰۰ توماني به قيم��ت يك ميليون و ۶۳۳ 
هزار تومان معامله ش��د و دالر نيز با رشد ۲۶ توماني، 
۴8۴۶ تومان داد و س��تد ش��د. در بازار آزاد هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )امامي( روز پنج شنبه 
با ۲ هزار و ۵۰۰ تومان كاهش نسبت به روز چهارشنبه 
يك ميليون و ۶۳۳ هزار تومان فروخته شد. همچنين 
 ه��ر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح قدي��م نيز با

۳ هزار تومان رشد نسبت به روز چهارشنبه يك ميليون 
و ۵۹۹ هزار تومان داد و ستد شد. نيم سكه بهار آزادي 
نيز با افزايش ۱۰ هزار توماني نس��بت به روز گذش��ته 
۷۹۱ هزار تومان به فروش رفت. در بازار آزاد هر قطعه 
رب��ع بهار آزادي با يك هزار توم��ان افزايش ۵۰۵ هزار 
تومان و هر قطعه سكه گرمي با 8 هزار تومان كاهش، 
۳۳۵ هزار تومان فروخته ش��د. هر گرم طالي ۱8 عيار 

ام��ا روز پنج ش��نبه با يك ه��زار و 8۵۳ تومان كاهش 
نس��بت به روز چهارش��نبه ۱۵۱ ه��زار و ۴۴۷ تومان 
ارزش گذاري شده بود. صرافي هاي پايتخت نيز هر دالر 
امريكا را با ۲۶ تومان افزايش نسبت به روز چهارشنبه 
۴ هزار و 8۴۶ تومان فروختند. هر يورو نيز با ۳۷ تومان 
افزايش در مدت مشابه ۵ هزار و ۹۱۱ تومان و هر پوند 

با ۱۴ تومان افت ۶ هزار و ۹۰۳ تومان معامله شد. 

دالرگران و سكه ارزان شد

اجراي طرح بيمه بدنه كوتاه  مدت خودروها براي ايام نوروز

بانكشهر،متعلقبه
تمامشهرونداناست

مديرعام��ل بانك ش��هر ب��ا تاكيد ب��ر اينكه طي 
س��ال هاي گذش��ته هيچ گاه از نقش خود در توس��عه 
و آبادان��ي ش��هرها و ب��ه خصوص ش��هرهاي كوچك 
كش��ورمان غافل نبوده ايم، گفت: بانك شهر متعلق به 

تمام شهروندان است. 
به گ��زارش مركز ارتباط��ات و روابط عمومي بانك 
شهر،  حسين محمد پورزرندي شب گذشته با حضور 
در بخش گفت وگوي ويژه برنامه »تهران ۲۰« ارتقاي 
س��طح كيفي زندگي شهروندان ش��هرهاي كوچك و 
كالن ش��هرها را ماموريت اصلي بانك شهر عنوان كرد 
و گفت: خوش��بختانه براي تحقق اين امر از همه توان 

خود استفاده كرده و خواهيم كرد. 
مديرعامل بانك ش��هر با بيان اينكه طي چند سال 
اخير ۳۰هزار ميليارد تومان در خصوص توسعه شهري 
سرمايه گذاري كرده ايم، خاطرنشان كرد: نيمي از اين 
رقم در راستاي توس��عه حمل و نقل عمومي و نيمي 
ديگر در پروژه هاي زيرس��اختي شهرها سرمايه گذاري 

شده است. 
پورزرندي ادامه داد: امروز بيش از ۷۰درصد مردم 
كش��ور در ش��هرها زندگي مي كنند ك��ه اين موضوع 
مس��ووليت شهرداري ها و بانك ش��هر را براي آباداني 

شهرها و ايجاد رفاه شهروندان سنگين تر مي كند. 
مديرعام��ل بانك ش��هر در بخش ديگ��ري از اين 
گفت وگو در پاس��خ به س��وال مجري برنامه نسبت به 
عملكرد بانك ش��هر در خصوص اشتغال زايي گفت: با 
توجه به نقش بانك ش��هر در كمك به اجرا و تكميل 
خط��وط ۶، ۷ و 8 مترو تهران، س��اير كالن ش��هرها و 
ادام��ه بزرگراه ش��هيد همت بايد گف��ت با كمك اين 
بان��ك در حال حاضر بالغ بر ۵۰هزار نفر مش��غول به 
كار ش��ده اند؛ شايد اگر تامين منابع از سوي اين بانك 
صورت نمي گرفت، چنين شرايطي نيز محقق نمي شد. 
پورزرندي در ادامه به توجه بانك ش��هر به موضوع 
بانكداري الكترونيكي به عنوان يكي از مهم ترين وجوه 
تمايز اين بانك با ديگر بانك هاي كش��ور اشاره كرد و 
اظهار داش��ت: بانك ش��هر تالش كرده است، اقدامات 
گسترده يي در زمينه هوشمندسازي شهرها انجام دهد 
كه نمود اي��ن اتفاق را در ش��هرهاي تبريز، همدان و 

شيراز در حوزه حمل و نقل عمومي شاهد هستيم. 
وي در پاي��ان اي��ن گفت وگ��و از اهمي��ت اقتصاد 
شهري و وجود ظرفيت هاي متعدد در شهرهاي ايران 
با توج��ه به وجود ۷۰درصد جمعيت م��ردم ايران در 
ش��هرهاي كش��ور ياد كرد و اظهار داش��ت: بر اساس 
سياست گذاري هاي هيات مديره اين بانك، ۱۰۰درصد 
منابع س��پرده گذاران بانك شهر در هر شهر، در همان 
ش��هر و در راستاي توسعه ش��هري مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت. 

كاهشيكواحدي
اعضايفعالبازاربينبانكي

 گروهبانكوبيمهتعداد و متوس��ط ارزش روزانه 
كل معام��الت انجام ش��ده بازار بين بانك��ي ريالي در 
۱۱ماه��ه ابتدايي س��ال ۱۳۹۶، به ترتي��ب با ۱۹.8و 
88.۲درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 
۳۴8۵۹ فقره با متوسط ارزش روزانه ۲۰۷هزارميليارد 

ريال رسيد. 
 به گزارش تعادل، خالصه عملكرد بازار بين بانكي 
كش��ور در يازده ماهه ابتدايي سال ۱۳۹۶ در مقايسه 
با مدت مش��ابه س��ال قبل، حاكي از آن است كه در 
اين دوره، تعداد اعضاي فعال بازار با يك واحد كاهش 
نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳۰ بانك و موسسه 

اعتباري رسيد است. 
نرخ س��ود موزون بازار در يازده ماهه ابتدايي سال 
۱۳۹۶ ب��ا ۰.۱ واحد درصد افزايش نس��بت به مدت 
مشابه س��ال قبل به ۱8.۷ درصد رس��يد كه با تداوم 
سياس��ت هاي تس��هيل اعتباري، اين ن��رخ به ۱8.۱ 
درصد در بهمن ماه س��ال جاري كاهش يافته اس��ت. 
بررس��ي معامالت بازار به تفكيك سررسيد نيز بيانگر 
آن است كه در ۱۱ماهه اول سال ۱۳۹۶، ۹8.۴درصد 
از ارزش معامالت مربوط به معامالت يك  ش��به است 
كه با فلس��فه تامين مالي كوتاه م��دت بازار بين بانكي 
س��ازگار است.)سهم ارزشي معامالت دو روزه و بيشتر 

۱.۶درصد(. 
 تحليل نرخ س��ود موزون ماهانه بازار بين بانكي در 
مقاطع ماهانه بيانگر آن اس��ت كه روند افزايشي نرخ 
س��ود موزون- كه )به خصوص( از ماه هاي پاياني سال 
گذش��ته آغاز شده بود؛ از مرداد ماه معكوس شده و با 
روند نزولي اين نرخ به ۱8.۱درصد در بهمن  ماه س��ال 
جاري رسيده است. مضاف  بر اينكه از شهريور ماه سال 
۱۳۹۶ به ميزان قابل توجه��ي از پراكندگي نرخ هاي 

سود بازار كاسته شده است. 

اخبار

يادداشت
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۱۵۹۰۵۰۰۱۵۷۹۰۰۰۱۵۹۴۵۰۰۱۶۰۶۵۰۰۱۶۳۵۵۰۰۱۶۳۳۰۰۰سكه امامی

۱۵۵۷۰۰۰۱۵۵۵۰۰۰۱۵۶۲۰۰۰۱۵۷۷۰۰۰۱۵۹۶۰۰۰۱۵۹۹۰۰۰سكه بهار آزادی

۷۷۲۰۰۰۷۶۷۵۰۰۷۶۴۰۰۰۷8۱۰۰۰۷8۱۰۰۰۷۹۱۰۰۰نيم سكه

۴8۹۰۰۰۴8۶۰۰۰۴88۰۰۰۴۹۲۰۰۰۵۰۴۰۰۰۵۰۵۰۰۰ربع سكه

۳۴۲۰۰۰۳۳۶۰۰۰۳۴۶۰۰۰۳۳۱۰۰۰۳۴۳۰۰۰۳۳۵۰۰۰سكه گرمی

۱۵۰8۰۰۱۵۱8۰۰۱۵۱۵۰۰۱۵۲۶۰۰۱۵۳۳۰۰۱۵۱۴۴۷طالی ۱8عيار

۴۴۹۱۴۴۹۲۴۶۹۶۴۷8۵۴8۲۰۴8۴۶دالر

۵۶۲۴۵۶۱۹۵۷۹۹۵۷۴۳۵8۷۴۵۹۱۱يورو

۶8۹۵۶8۷۰۶88۷۶۹۱۳۶۹۱۷۶۹۰۳پوند

فراخوانخريدخدماتمشاوره
كد96/28

بن��ادر و دريان��وردي و منطقه ويژه اقتصادي اميرآباد در نظر دارد با رعايت آيين نامه اجرايي بند )ه( ماده )۲۹( قانون برگزاري مناقصات با در نظر گرفتن موارد ش��رح 
ذيل نسبت به انجام فرآيند خريد خدمات مشاوره )ارزيابي كيفي، فني و مالي( اقدام نمايد.

۱- كارفرما: بنادر و دريانوردي و منطقه ويژه اقتصادي اميرآباد
۲- موضوع خدمات مشاوره: انجام مطالعات تكميل و توسعه زيرساخت تاسيسات برقي در محوطه عملياتي بندر اميرآباد

۳- گواهينامه هاي صالحيت رشته و زمينه تخصصي مشاورين مورد نظر: 
* اخذ تاييديه عدم بدهي از اداره كل امور مالي سازمان بنادر و دريانوردي و ارائه آن در پاكت ارزيابي كيفي

* دارا بودن حداقل پايه ۳ مشاور در گروه انرژي- تخصص توزيع نيرو از سازمان برنامه و بودجه كشور
۴- مهلت و نشاني محل دريافت اسناد ارزيابي كيفي، فني و مالي:

 اس��ناد از تاريخ ۹۶/۱۲/۲۴ تا س��اعت ۱۴عصر مورخ ۹۷/۱/۱8 و به نش��اني: بهش��هر- زاغمرز- دبيرخانه مركزي منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد با ارائه معرفي نامه 
رسمي و اصل فيش واريز وجه به حساب سيبا شماره ۲۱۷۶۴۵۵۰۰۹۰۰8 ) نزد بانك ملي ايران شعبه صدرا( به مبلغ دويست هزار ريال امكانپذير است. وجه مذكور به 
هيچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمناً دريافت اسناد از طريق سايت)www.iets.mporg.ir(  ميسر مي باشد. )تلفن تماس ۰۱۱۳۴۵۱۲۳۲۱ - ۰۱۱۳۴۵۱۲۴۴۱ 

دورنويس: ۰۱۱۳۴۶۲۳۰۰۶(- كد اقتصادي۴۱۱۳۱۹۵۷۷۹8۶- شناسه ملي۱۴۰۰۰۱8۰۶۱۴ - كد پستي ۴8۵۴۱-۹۳۵۵۵
۵- مهلت و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي، فني و مالي:

 متقاضيان مي بايس��ت تا س��اعت ۱۴ عصر مورخ ۹۷/۲/۳ به نش��اني فوق اسناد و مدارك خواسته شده را در پاكت هاي الك و مهر شده تحويل دبيرخانه مركزي بندر 
اميرآباد داده و رسيد دريافت نمايند.

۶- زمان و محل بازگشايي پاكات ارزيابي فني و مالي:
 پيش��نهاد مش��اوراني كه حداقل امتياز الزم را در فرآيند ارزيابي كيفي احراز نموده اند و راس س��اعت ۱۰:۳۰ صبح مورخ ۹۷/۲/۱۶ در محل س��الن جلسات به آدرس 

كارفرما مفتوح خواهد گرديد.
 الزم به ذكر اس��ت كه ارس��ال مدارك هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و صرفا از مش��اوراني كه صالحيت آنان بر اساس اسناد ارزيابي كيفي احراز 

گردد، پاكت هاي فني و مالي آنها مفتوح خواهد شد.
 ضمناً هزينه درج دو نوبت آگهي به عهده برنده فرآيند مي باشد.

روابطعموميبندراميرآبادمالف157537

نوبت دوم سازمان بنارد و رديانوردي
بنارد و رديانوردي و منطقه وژيه اقتصادي اميرآباد
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5 بورس و فرابورس
 انج�ام پانزدهمين عرضه اوليه: پانزدهمين عرضه 
اوليه امس��ال بازار س��رمايه با عرضه سهام شركت گروه 
كارخانجات صنعت��ي تبريك در آخري��ن روز معامالتي 
امس��ال)۲۸ اس��فند ماه( در نماد »تبرك« در فرابورس 
ايران انجام مي شود. به گزارش تسنيم، تعداد ۲۲3ميليون 
و 150هزار و 4۲1 سهم شركت گروه كارخانجات صنعتي 
تبريك)سهامي عام( معادل 10درصد سهام اين شركت 
با نم��اد »تب��رك« در آخرين روز معامالتي امس��ال در 
روز دوش��نبه)۲۸ اس��فند ماه( به روش ثبت سفارش در 
بازار دوم فرابورس ايران عرضه اوليه مي ش��ود. براي اين 
عرضه اوليه حداكثر س��هميه ه��ر كد حقيقي و حقوقي 
۲۲00هزار سهم و كف و سقف قيمتي به ترتيب 1335و 
1395تومان تعيين شده است. همچنين مدير اين عرضه 
شركت كارگزاري بانك ملي ايران و متعهد خريد شركت 
تامين سرمايه امين و سقف تعهد خريد 50 درصد از كل 
سهام قابل عرضه اعالم شده است. اين گزارش مي افزايد: 
مالك اصل��ي و ۸7.۸ درصدي گروه كارخانجات صنعتي 
تبريك، شركت توسعه صنعت و عمران تبرك خاورميانه 
بوده و خانواده بوس��تاني نيز داراي 10.۸درصد سهام آن 
هستند. اين شركت با سرمايه بيش از ۲۲3ميليارد توماني 
داراي 9واحد تجاري فرعي شامل كشت و صنعت شهداب 
ناب خراسان، كشت و صنعت گل بهار ناب خراسان، نوش 
پونه مشهد، طالي س��فيد تبرك، بهينا، اخشان اخلمد، 
فرآورده هاي غذايي مبين نگار بهناز، فرآورده هاي غذايي 
خوشمزه خراسان و صنايع غذايي مهرانه خراسان است. 
گفتن��ي اس��ت پس از عرضه اوليه س��هام ش��ركت هاي 
»به پرداخ��ت ملت«، »داده گس��تر عصر نوي��ن«، »فوالد 
كاوه جنوب كيش«، »مبين وان كيش«، »هتل پارسيان 
كوثر اصفهان«، »توليدي چدن سازان«، »توليد و صادرات 
ريشمك«، »ليزينگ ايران و شرق« و »آسيا سير ارس« 
و »ش��ير پاس��توريزه پگاه آذربايجان ش��رقي«، »تامين 
س��رمايه اميد« و »شير و گوش��ت زاگرس«، »مديريت 
صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر« و »سرمايه گذاري 
شفادارو« با عرضه سهام شركت گروه كارخانجات صنعتي 
تبري��ك در آخري��ن روز معامالتي امسال)دو ش��نبه ۲۸ 
اسفند ماه( از پانزدهمين عرضه اوليه امسال بازار سرمايه 

در بازار دوم فرابورس رونمايي مي شود. 
 ص�دور مج�وز افزاي�ش س�رمايه »ومع�ادن«: 
س��رمايه گذاري توس��عه معادن و فلزات كه زمان مجمع 
فوق العاده را بدون دريافت مجوز از س��ازمان بورس اعالم 
كرده بود، توانس��ت مجوز 10درصدي افزايش سرمايه از 
دو محل را بگيرد. همچنين سرمايه گذاري توسعه معادن 
و فلزات كه ۲7دي س��ال جاري برنامه افزايش س��رمايه 
16درصدي را اعالم كرده و در نظر داش��ت ۲۸ اس��فند 
ج��اري به مجمع فوق العاده برود، توانس��ت در اين ميان 
مجوز افزايش س��رمايه 10درصدي را از سازمان بورس و 
اوراق بهادار اخذ كند. بر اين اساس سهامداران »ومعادن« 
مي توانن��د در مجم��ع مذكور با افزايش س��رمايه از 3.1 
ب��ه 3.41هزارميليارد تومان موافق��ت كرده و به تصويب 
برسانند. 139.7ميليارد تومان معادل 4درصد تامين مالي 
اين شركت بورسي از محل مطالبات سهامداران و آورده 
نق��دي و 17۲.1ميليارد تومان مع��ادل 6 درصد از محل 
سود انباش��ته براي جبران مخارج سرمايه يي انجام شده 
و مش��اركت در افزايش سرمايه شركت هاي سرمايه پذير 

انجام مي شود. 
 اختصاص 691 ريالي س�ود صنايع مس ش�هيد 
باهنر: ش��ركت صنايع مس ش��هيد باهن��ر اطالعات و 
صورت ه��اي مالي ميان دوره يي 9ماهه منتهي به 30 آذر 
ماه 96 را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 900ميليارد 
ريال منتشر كرد. همچنين شركت با انتشار صورت هاي 
مالي 9ماهه س��ال جاري اعالم ك��رد در دوره 9ماهه ياد 
شده، مبلغ 6۲1 ميليارد و 495ميليون ريال سود خالص 
كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ 691 ريال سود به ازاي 
هر س��هم محقق كرد كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
مالي قبل معادل 5۸4 درصد افزايش داشت. افزون بر اين 
»فباهنر« در 9ماهه مشابه سال مالي قبل مبلغ 101ريال 
سود به ازاي هر س��هم كنار گذاشته بود. عالوه بر اين به 
سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد 
و در نهاي��ت مبلغ ۸55 ميليارد و 36ميليون ريال س��ود 
انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
عملك�رد س�رمايه گذاري ش�فا دارو: ش��ركت   
س��رمايه گذاري ش��فا دارو اطالع��ات و صورت هاي مالي 
ميان دوره يي 9ماهه منتهي به 30 آذر ماه 96 را حسابرسي 
نش��ده و با س��رمايه معادل يك ه��زار و 179ميليارد و 
430ميليون ريال منتش��ر كرد. بر اين اس��اس شركت با 
انتشار صورت هاي مالي 9ماهه سال جاري اعالم كرد در 
دوره 9ماهه ياد ش��ده، مبل��غ 16ميليارد و 67۲ ميليون 
ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 14ريال 
س��ود به ازاي هر سهم محقق كرد كه در مقايسه با دوره 
مشابه س��ال مالي قبل روند رو به رش��دي داشته است. 
افزون بر اين، »شفا« در 9ماهه مشابه سال مالي قبل مبلغ 
9ريال زيان به ازاي هر سهم كنار گذاشته بود. همچنين 
به س��ود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه 
شد و در نهايت مبلغ 4۲6ميليارد و ۸1 ميليون ريال سود 
انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 نگاه�ي بر عملكرد داروس�ازي جابرابن حيان: 
ش��ركت داروس��ازي جاب��ر اب��ن حي��ان اطالع��ات و 
صورت هاي مال��ي مياندوره يي 9ماه��ه منتهي به 30 
آذر ماه 69 را حسابرس��ي نش��ده و با س��رمايه معادل 
37۸ميلي��ارد ريال منتش��ر كرد. همچنين ش��ركت با 
انتش��ار صورت هاي مالي 9ماهه س��ال مالي 96 اعالم 
ك��رد در دوره 9 ماهه ياد ش��ده مبل��غ 396ميليارد و 
6۲9 ميليون ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين 
اساس مبلغ يك هزار و 49ريال سود به ازاي هر سهم 
محقق كرد كه در مقايس��ه با دوره مش��ابه سال مالي 
قب��ل معادل دو درصد كاهش داش��ت. ع��الوه بر اين، 
»دجابر« در 9ماهه مش��ابه س��ال مالي قبل مبلغ يك 
هزار و 73ريال س��ود به ازاي هر س��هم كنار گذاشته 
بود. به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال 
اضافه ش��د و در نهايت مبلغ ي��ك هزار و 305ميليارد 
و 715ميلي��ون ريال س��ود انباش��ته پاي��ان دوره در 

حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 انتش�ار صورت هاي مالي »فنورد«: ش��ركت نورد 
و تولي��د قطعات ف��والدي اطالع��ات و صورت هاي مالي 
ميان دوره ي��ي 6 ماهه منتهي به 31ش��هريور ماه 96 را 
حسابرس��ي شده و با س��رمايه معادل 144ميليارد ريال 
منتشر كرد. همچنين شركت با انتشار صورت هاي مالي 
ش��ش ماهه نخست سال جاري اعالم كرد در دوره شش 
ماهه ياد ش��ده مبلغ 107ميلي��ارد و 90۸ميليون ريال 
سود خالص كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ 749ريال 
س��ود به ازاي هر سهم محقق كرد كه در مقايسه با دوره 
مشابه سال مالي قبل معادل ۸73 درصد افزايش داشت. 
»فنورد« در ش��ش ماهه مش��ابه س��ال مالي قبل مبلغ 
77ريال س��ود به ازاي هر سهم كنار گذاشته بود. به سود 
خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در 
نهايت مبلغ 161ميليارد و ۲34ميليون ريال سود انباشته 

پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 

رويخطشركتها

با همكاري سازمان بورس و مرجع قضايي صورت گرفت

14 متهم بورسي ممنوع الخروج شدند
شيري زاده: بعضي از متهمان داراي تابعيت دوگانه هستند

گروه بورس   
ش��اخص بورس در هفته يي كه گذش��ت با يك 
هزارو 344واح��د كاهش مع��ادل 1.4درصد افت 
كرد و به رقم 95هزار و 5۲6 واحد رس��يد. بر اين 
اس��اس در هفته يي كه گذش��ت، تعداد 1۲هزار و 
5۸4 ميليون انواع اوراق بهادار به ارزش ۲0هزار و 
965ميليارد ريال در بيش از 414هزار دفعه مورد 
معامله ق��رار گرفت كه به ترتي��ب 97و 45درصد 
افزايش و 14درصد كاهش را نش��ان مي دهد. اين 
درحالي اس��ت كه در اين م��دت تعداد 71ميليون 
واحد از صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در 
بورس ته��ران به ارزش كل بي��ش از 716ميليارد 

ري��ال م��ورد معامله ق��رار گرفت كه ب��ه ترتيب با 
۲9و 31درصد كاهش همراه ش��دند. افزون بر اين 
ش��اخص بازار اول در هفته گذش��ته با يك هزارو 
۲75واحد كاهش به رق��م 67 هزار و 434واحد و 
ش��اخص بازار دوم با يك هزارو 1۲7واحد كاهش 
به عدد ۲05هزار و 630 واحد رس��يدند كه به اين 

ترتيب با 1.9و 0.5درصد كاهش مواجه شدند. 

 استقبال از نخستين صكوك اجاره سهام 
افزون بر اين در نخستين روز كاري از هفته يي 
كه پشت سر گذاشتيم، پذيره نويسي اوراق منفعت 
دولت در نم��اد »افاد1« كه به تع��داد 30ميليون 

ورقه با نرخ س��ود ۲0درصد منتش��ر ش��ده بود به 
اتمام رس��يد. بر اي��ن اس��اس از رويدادهاي مهم 
هفته گذشته مي توان به استقبال سرمايه گذاران از 
نخستين اوراق اجاره سهام بازار سرمايه اشاره كرد 
كه شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي)شستا( 
براي تامين نقدينگي خود با هدف تسويه مطالبات 
س��ازمان تامين اجتماعي اقدام به انتشار آن كرد. 
بدين ترتي��ب اوراق اجاره س��هام ش��ركت واس��ط 
مال��ي م��رداد يك��م ب��ه ارزش ي��ك هزارميليارد 
توم��ان كه م��دت پذيره نويس��ي آن از تاريخ ۲۲تا 
۲3 اس��فند ماه 96 تعيين ش��ده بود در نخستين 
روز اين پذيره نويس��ي به ف��روش رفت. همچنين 
در پي دادوس��تد دو ه��زار و 3۲4ميليون ورقه به 
ارزش افزون بر 46هزارميلي��ارد ريال در بازارهاي 
فرابورس اي��ران ارزش معامالت فرابورس نس��بت 
ب��ه هفته ماقبل ۸9 درصد رش��د كرد كه بخش��ي 
از اي��ن رش��د ناش��ي از اتمام پذيره نويس��ي اوراق 
منفعت و پذيره نويسي اوراق صكوك اجاره شركت 

س��رمايه گذاري تامي��ن اجتماعي بود. در س��ويي 
ديگر هفته گذش��ته در ميان بازارهاي فرابورسي، 
ب��ازار اول با رش��د 75۲درصدي حج��م و افزايش 
۸65درص��دي ارزش مبادالت بيش��ترين افزايش 
حجم و ارزش مبادالتي را به خود اختصاص داد و 
بدين ترتي��ب اين بازار ميزبان نقل وانتقال يك هزار 
و 316ميليون سهم به ارزش بالغ بر 3هزارميليارد 
ري��ال ب��ود. معامله گران س��هام در ب��ازار دوم نيز 
467ميليون س��هم را در 57 هزار نوبت معامالتي 
دس��ت به دس��ت كردند كه اين حجم از مبادالت 
ارزش بي��ش از يك هزار و 400ميلي��ارد ريالي را 
رق��م زد. عالوه بر اين نقل  و انتقال س��هام در بازار 
پايه نيز به مبادله 459ميليون سهم به ارزش 691 
ميلي��ارد ريال منتهي ش��د كه حاك��ي از افت 59 
و 33درص��دي حجم و ارزش در اين بازار نس��بت 
به هفته گذش��ته اس��ت. از س��وي ديگر نگاهي به 
مبادالت اوراق در بازار ابزارهاي نوين مالي نش��ان 
مي ده��د درحالي حجم مبادالت اي��ن بازار با افت 

5۲ درصدي مواجه ش��ده ك��ه ارزش مبادالتي آن 
96درصد رشد كرده است. بدين ترتيب در اين بازار 
۸۲ ميليون ورقه به ارزش 40هزار و ۸91 ميليارد 
ريال جابه جا ش��د كه بيشترين سهم اين مبادالت 
متعلق به اوراق بدهي بود. ش��اخص كل فرابورس 
نيز نس��بت به هفته ماقبل تغيير چنداني نكرده و 
با يك واحد رش��د در ارتفاع 10۸1 قرار گرفت. در 
اين هفته بيشترين ارزش معامالت خرد بازار سهام 
شامل معامالت در بازارهاي اول، دوم، پايه، مشتقه 
و SME ب��ه گروه محص��والت كاغ��ذي با ارزش 
30۸ميليارد ريالي و سهم 14درصدي از ارزش كل 
تعلق گرفت و بدين ترتيب به جاي فلزات اساس��ي 
در صدر نشس��ت. گروه فلزات اساسي نيز كه هفته 
گذش��ته در صدر صنايع فرابورسي قرار گرفته بود 
اي��ن هفته جايگاه دوم را به خود اختصاص داد. در 
مجموع ارزش معامالت خرد بازار س��هام و اختيار 
سهام به تفكيك گروه هاي صنعت طي هفته جاري 

به بيش از ۲هزار و 100ميليارد ريال رسيد. 

س��ازمان  انتظام��ي  و  حقوق��ي  ام��ور  مدي��ر 
ب��ورس و اوراق بهادار از دس��تور قضاي��ي مبني بر 
ممنوع الخروج��ي 14 مته��م بورس��ي خب��ر داد. 
محمدعل��ي ش��يري زاده عنوان كرد: اي��ن متهمان 
بورس��ي اخيرا در يكي از پرونده ه��ا كه در آن ظن 
دس��تكاري و استفاده از اطالعات نهاني مي رفت، از 

طريق مرجع قضايي ممنوع الخروج شدند. 
وي اف��زود: اين اقدام پس از آن انجام ش��د كه 
گزارش هاي��ي مبني بر اينكه در يك��ي از نمادهاي 
بورس��ي مجموعه ي��ي از فعاليت ه��اي غيرمجاز در 
حال انجام اس��ت، به س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
رسيد. البته مجموعه يي از عناوين و جرايم عمومي 
هم در پرونده احراز ش��د. اين موارد نيز اعالم شد، 
اما در م��ورد جرايم عمومي طبق م��اده 5۲ قانون 
بازار، وظيفه ما اعالم جرم اس��ت. به گزارش س��نا، 
مدي��ر ام��ور حقوق��ي و انتظامي س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار با بيان اينكه س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار در خصوص جرايم بورس��ي به عنوان شاكي 
وارد مي ش��ود، گف��ت: افرادي كه در نماد بورس��ي 
مورد نظر اقدام به دس��تكاري و استفاده از اطالعات 
نهاني كرده اند در س��طح گس��ترده فعاليت كرده و 
ما در اين خصوص ش��كايت خود را در دادس��را به 
ثبت رسانده ايم. به گفته شيري زاده، همه اشخاصي 
كه در اين پرونده متهم هس��تند، عمدتا با همديگر 
روابط فاميلي س��ببي و نس��بي دارن��د و به صورت 
»س��ازمان يافته« فعاليت كرده اند. بدين معني كه 
تمام متهمان ب��ا برنامه ريزي و به صورت هماهنگ 
اقدامات خ��ود را انجام داده اند و جرايم متعددي را 
مرتكب ش��ده اند.  وي افزود: بر اساس بررسي هاي 
اوليه بازپرس، متهمان اصلي فعال در نماد بورس��ي 
م��ورد نظر حدودا 3۸ نفرند، ل��ذا بازجويي ها از اين 
تعداد به صورت منظم و پيوسته در حال انجام است 
و تحقيق��ات قضايي در خصوص آنه��ا ادامه دارد و 
ب��ه مراحل پاياني خود نزديك مي ش��ود. مدير امور 
حقوقي و انتظامي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
تاكيد ك��رد: از طرف��ي اين ظن وجود داش��ت كه 
متهم��ان با توجه به تخلف��ات متعددي كه مرتكب 

و موجب ضرر و زيان افراد زيادي ش��ده بودند، ممكن 
است از كش��ور متواري شوند. شيري زاده توضيح داد: 
از آنجا كه بعضي از اي��ن متهمان داراي توابع دوگانه 
بودند، سازمان بورس س��ريعا اقدام و از طريق مرجع 
قضايي، 14 نفر را كه نقش مهم تر و موثرتري داشتند، 
ممنوع الخ��روج كرد. بديهي اس��ت در هفته هاي آتي 
پس از تكميل تحقيقات قضايي، متهمان مزبور جهت 
اقدامات بعدي قضايي به دادسرا احضار شوند و نتيجه 
نهايي به اطالع عموم خواهد رسيد. سازمان بورس در 
راس��تاي ارتقاي س��المت بازار و توسعه بازار شفاف و 
كارا، شكايات متعددي به طرفيت اشخاص متخلف و 
مج��رم در محاكم مطرح كرده و از اين پس اطالعات 

اقدامات سازمان به اطالع عموم خواهد رسيد. 

 افزايش سود دهي 96
در س��وي ديگ��ر روح اهلل حس��يني مقدم معاون 
ناشران و اعضاي شركت بورس تهران نيز عنوان كرد: 
مكانيسم جديد توقف و بازگشايي نمادها كه در سال 
جاري در بورس تهران عملي ش��د بر نقدش��وندگي 
س��هام تاثير خواهد گذاش��ت. او معتقد اس��ت سال 
96 از س��ال هاي 95 و 94 براي اهالي بازار س��رمايه 
سوددهي بيشتري داش��ت. به گزارش ايسنا، روح اهلل 
حس��يني مقدم درباره بازدهي بورس تهران در سال 
1396 اظهار كرد: امس��ال نس��بت به سال 1395 و 
1394 بورس تهران رش��د داش��ت. در سال 96 بازار 
سرمايه وضعيت مناسبي داشت و صنايع اثرگذار نيز 

روندي مناسب را در پيش گرفتند.

وي در ادامه نيز ابراز داشت: نخستين شركتي كه 
در سال 95 پيش بيني درآمد هر سهم سال 96 خود 
را به ب��ازار ارائه كرد، يك بار اين پيش بيني را تعديل 
كرد. يك بار ۸درصد، يك بار 6 درصد و يك بار نزديك 

5 درصد تعديل مثبت داشت. 
معاون ناشران و اعضاي شركت بورس تهران افزود: 
اين تعديل هاي مثبت نشان مي دهد، وضع سودآوري 
شركت ها تعديل مثبت پيدا كرد و قطعا تاثيرش را بر 

بازار شاهد خواهيم بود. 
حس��يني مقدم با اش��اره به دس��تورالعمل جديد 
بازگش��ايي و توقف نمادها گفت: در سال 96 تغييري 
در دس��تورالعمل توقف و بازگشايي نمادها داشتيم و 
هم اكنون دو ماه اس��ت كه بازار با مكانيسم جديد كار 

مي كند. بورس در تالش است كه نقدشوندگي افزايش 
يابد و نتايج اين تصميم بر نقدشوندگي مشهود است. 
وي تاكي��د كرد: با دس��تورالعمل جدي��د اميدوار 
هس��تيم، تفس��ير از مقررات از بين برود و همچنين 

نقدشوندگي و شفافيت توامان افزايش پيدا كند. 

 رشد 24 درصدي شاخص
اين در حالي است كه با نگاهي به وضعيت معامالت 
بازار  س��هام از ابتداي سال تاكنون نيز در مي يابيم كه 
تعداد ۲4۲ميليارد سهم و حق تقدم از ابتداي امسال 
تاكن��ون در مدت ۲3۸روز معامالتي در بورس و اوراق 

بهادار دادوستد شده است. 
به گزارش ايبنا، از ابتداي امسال تاكنون در مدت 
۲3۸روز معامالت��ي تعداد ۲4۲ميليارد و 5۸0ميليون 
س��هم و حق تقدم به ارزش 60۸هزار و 49۲ميليارد 
ريال در 15ميليون و 394هزار و ۸74دفعه در بورس 

و اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفته است. 
همچنين بررس��ي معامالت بازار سهام به تفكيك 
ب��ازار نش��ان مي دهد، در اي��ن م��دت 140ميليارد و 
117ميليون س��هم به ارزش 30۲هزار و 7۲6ميليارد 
ري��ال در 6ميلي��ون و ۲64هزار و 19۸نوب��ت در بازار 
اول؛ 90ميلي��ارد و ۲1۸ميلي��ون س��هم ب��ه ارزش 
۲04هزار و 137ميلي��ارد ريال در 9ميليون و 15هزار 
و 676نوب��ت در بازار دوم؛ ۸۲ميليون س��هم به ارزش 
۸۲هزار و 4۸7ميليارد ري��ال در ۲3هزار و 6۲۲نوبت 
در بازار بدهي؛ 10ميليارد و 36۸ميليون سهم به ارزش 
597ميلي��ارد ريال در ۲1۲5نوبت در بازار مش��تقه و 
1795ميليون واحد از صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله در بورس تهران به ارزش 1۸هزار و 546ميليارد 
ري��ال در ۸9هزار و ۲53نوبت مورد معامله قرار گرفته 
است. افزون بر اين، شاخص كل بورس نيز كه معامالت 
امسال بورس را از ارتفاع 77هزار و ۲30واحد آغاز كرده 
تاكنون با 1۸هزار و ۲96واحد افزايش معادل ۲4درصد 
رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع 95هزار و 5۲5واحد 
رس��يده اس��ت. ش��اخص بازار اول نيز در اين مدت با 
1۲هزار و 974واحد رشد و شاخص بازار دوم با 39هزار 

و ۲59واحد افزايش مواجه شده اند. 

دومين س��ري اوراق منفعت بازار سرمايه از امروز به مدت 
دو  روز با نرخ س��ود 1۸درصد در فرابورس عرضه مي شود. بر 
اين اساس ۲0ميليون ورقه با مبلغ اسمي يك ميليون ريال و 
نرخ اوراق 1۸درصد علي الحس��اب ساالنه تا سررسيد با تاريخ 
پذي��رش ۲3 اس��فندماه 96 و نماد اوراق »اف��ادا ۲ « امروز 
منتش��ر مي ش��ود. مدت اين اوراق 4۲ م��اه و موعد پرداخت 
سود 6 ماه يك بار است البته مبلغ كل اوراق ۲0هزار ميليارد 
ريال و مبلغ پذيرش ش��ده نيز ۲0هزار ميليارد ريال اس��ت. 
اي��ن اوراق براي تامين مالي دولت ب��راي بازپرداخت اصل و 
س��ود اوراق سررس��يده شده در س��ال 96 )موضوع بند )ح( 

تبصره 5 قانون بوده 96 كل كش��ور( اس��ت. 
بر اين اس��اس حداكثر منافع قابل پرداخت پس از محاسبه 
س��ود قطعي حداكثر منفعت قابل پرداخ��ت به دارندگان اوراق 
برابر با قيمت اسمي اوراق به عالوه سود معادل ۲۲درصد ساالنه 
ويژه س��هم دولت در ش��ركت ملي گاز اي��ران، مادر تخصصي و 
59درصد س��ود ويژه س��هم دولت در بان��ك مركزي جمهوري 

اسالمي ايران است.
همچنين حداكثر منافع قابل پرداخت پس از محاسبه سود 
قطع��ي، حداقل منفعت قابل پرداخت به دارندگان اوراق برابر با 
قيمت اس��مي اوراق به عالوه س��ود معادل 1۸.1درصد ساالنه 
اس��ت.  حداقل حجم هر س��فارش 100ورق��ه و حداكثر خريد 

براي هر ش��خص حقيقي نامحدود و زمان ش��روع پذيره نويسي 
۲6 اسفند ماه تا ۲7 اسفند ماه سال 96 است. اين دومين مورد 
عملياتي انتش��ار صكوك منفعت در بازار سرمايه ايران است كه 
طي آن دولت از طريق ش��ركت واسط مالي شهريور چهارم )با 
مس��ووليت محدود( به ميزان ۲هزار ميلي��ارد ريال تامين مالي 

خواهد شد. 
 بر اساس ماده ۲7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي 
ايران، اين اوراق معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 
است و سازمان برنامه و بودجه كشور متعهد تامين و تخصيص 
اعتبار و خزانه داري كل كش��ور متعهد تس��ويه اصل و فرع آن 
اس��ت. همچنين صندوق س��رمايه گذاري ره آورد آباد مسكن ۲ 
هزار ميليارد ريال، بانك س��په 7هزار ميليارد ريال و بانك ملي 
ايران 5هزار ميليارد ريال اس��ت. شركت سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تسويه وجوه )سهامي عام( عامل پرداخت است. 
گفتني اس��ت، ورق منفعت س��ند مالي بهاداري اس��ت كه 
بيانگر مالكيت دارنده آن بر مقدار معين خدمات يا منافع آينده 
از يك دارايي بادوام است و در ازاي پرداخت مبلغ معيني به وي 
منتقل شده است؛ مانند گواهي حق اقامت در هتل معين براي 
روز معين، حق استفاده از خدمات آموزشي دانشگاه براي ترم يا 
سال معين، حق استفاده از يك ساعت پرواز براي مقصد معين 

و حق استفاده از خدمات حج يا عمره براي سال معين است.

بزرگ تري��ن مزايده س��ازمان خصوصي س��ازي در س��ال 96 
درحالي در هفته يي كه گذش��ت برگزار ش��د كه قرار بود در اين 
واگذاري بالغ بر 9هزارميليارد تومان سهم و دارايي دولت واگذار 
ش��ود اما با اس��تقبال اندكي كه از اين مزايده به عمل آمد تنها 
30ميليارد تومان واگذاري انجام شد تا به اين ترتيب بزرگ ترين 
مزايده امسال س��ازمان خصوصي س��ازي با ناكامي مواجه شود. 
در اين راس��تا مشاور سازمان خصوصي س��ازي عنوان كرد: اين 
سازمان خصوصي سازي در جريان بزرگ ترين مزايده امسال خود 
كه هفته گذش��ته برگزار شد س��هام ۲7بنگاه، شركت و دارايي 
را روي مي��ز فروش ق��رار داد. به گفته س��بحاني، مهم ترين اين 
واگذاري ها مربوط به عرضه 100درصد از سهام كشت و صنعت 
و دامپروري مغان به ارزش ۲هزار و ۲00ميليارد تومان، واگذاري 
40درصد ش��ركت ملي كش��ت و صنعت و دامپ��روري پارس به 
ارزش ۲۲0ميلي��ارد تومان، واگ��ذاري 100 درصد توليد نيروي 
ب��رق اصفهان ب��ه ارزش ۲هزار و 190ميلي��ارد تومان، واگذاري 
نيروگاه بعثت به ارزش ۲40ميليارد تومان، واگذاري 100درصد 

توليد نيروي برق خراس��ان به ارزش يك ه��زار و 500 ميليارد 
تومان و واگذاري توليد نيروي برق س��هند به ارزش يك هزار و 
640 ميليارد تومان بود كه با وجود اينكه قيمت پايه آن باال نبود 
اما كس��ي متقاضي خريد آنها نشد. به گزارش تسنيم وي افزود: 
همچنين در مزايده اخير سيلو منطقه چهار در شوشتر، سيلوي 
منطقه هفت در اردبيل، س��يلوي منطقه هشت در تبريز و چند 
س��يلوي ديگر نيز عرضه ش��دند كه اقبالي از سوي متقاضيان به 

آنها صورت نگرفت. 
وي در ادامه توضيح داد: در اين مزايده 09/ ۲۲ درصد س��هام 
ش��هر صنعتي كرمانش��اه به قيمت حدود 5/ 1ميلي��ارد تومان و 
مكان س��ابق كشتارگاه قديم اصفهان به قيمت حدود 4/3ميليارد 
تومان فروخته ش��د. س��بحاني با بيان اينكه بيشترين خريد را در 
جايگاه هاي س��وخت ش��اهد بوديم، گفت: در اين مزايده جايگاه 
س��وخت زيوه متعلق به اس��تان آذربايجان غرب��ي به ارزش بيش 
از ي��ك ميليارد تومان، جايگاه ش��ماره 5 اصفهان به ارزش بيش 
از ۲ميليارد و 600 ميليون تومان، جايگاه س��وخت CNG اهواز 

متعلق به اس��تان خوزس��تان با ارزش��ي بالغ بر 7 ميليارد و 600 
ميليون تومان و جايگاه س��وخت ش��هيد اسماعيلي ساري متعلق 
به اس��تان مازندران با ارزش بيش از 11ميلي��ارد تومان فروخته 
ش��د. اين درحالي اس��ت كه براي جايگاه سوخت تهران متقاضي 
نبود. مش��اور س��ازمان خصوصي س��ازي در ادامه ب��ه عرضه آتي 
خصوصي سازي اش��اره كرد و گفت: درحالي سهام بيمه آسيا بعد 
از دو ب��ار ناموفق بودن در عرضه براي بار س��وم روي ميز فروش 
قرار مي گيرد كه به اين ترتيب در روز ۲۸ اسفند ماه شاهد عرضه 
بل��وك 1۸درصدي بيمه آس��يا در بورس خواهي��م بود. وي ادامه 
داد: همچنين به دنبال ناكامي  قبلي در عرضه س��هام بيمه اتكايي 
امين، اين سهام بيمه يي نيز در همان روز ۲۸  اسفند ماه با عرضه 
11/44درص��دي روي ميز ف��روش قرار مي گي��رد. اين عرضه در 

فرابورس ايران خواهد بود. 
به گفته س��بحاني، عرضه س��هام »آس��يا« با قيم��ت پايه ۸3 
ميليارد تومان و س��هام »اتكايي امين« نيز ب��ا قيمت پايه حدود 
41ميلي��ارد تومان��ي خواهد ب��ود. وي همچنين به عرضه س��هام 
ن��ورد و لوله اهواز اش��اره ك��رد و گفت: اين ش��ركت نيز با عرضه 
45/31 درصد از سهام خود به قيمت پايه 10۲هزارميليارد تومان 

در روز ۲6 اسفند ماه در بورس تهران صورت مي گيرد. 

امروز؛ آغاز دومين عرضه اوراق منفعت بازار  سرمايه
يك كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه نمايشگاه هاي حوزه 
مالي محل عرضه نوآوري ها و ايده هاي جديد و مرور دستاوردهاي 
يك س��ال گذشته است، گفت: ش��ركت هاي كارگزاري از فرصت 
نمايش��گاه هايي كه با موض��وع خدمات مالي و س��رمايه گذاري 
براي معرفي خدمات خود و جذب مش��تريان و س��رمايه گذاران 
اس��تفاده مي كنند. به گزارش س��نا، مجيد محمدعليزاده آراني با 
اشاره به رويدادهاي مهم فاينكس ۲01۸ و رونمايي دستاوردهاي 
فين تك ها در آن افزود: در دوره هاي اخير نمايشگاه بورس،  بانك 
و بيمه ش��ركت هاي خدمات انفورماتيكي از برنامه ها و نرم افزارها 
و فين تك هاي قاب��ل قبولي رونمايي كرده اند و بازار س��رمايه از 
اي��ن قبيل دس��تاوردها بهره برده اس��ت.  وي اف��زود: روز به روز 
نس��خه هاي جديدي از فين تك ها و اس��تارت آپ هاي حوزه مالي 
و سرمايه گذاري در كش��ور ما توليد و عرضه مي شود و فاينكس 
نيز در س��ال هاي اخير فرصت خوبي براي ش��كوفايي فين تك ها 
ايجاد كرده اس��ت. اين كارشناس بازار س��رمايه با بيان اينكه در 
نمايش��گاه هايي كه تاكنون برگزار ش��ده بورس ها و شركت هاي 
وابس��ته به بازار س��رمايه از حضور پررنگ تري نسبت به بانك ها 
و بيمه ها برخوردار بوده اند، تصريح كرد: مجريان نمايش��گاه بايد 
براي افزايش مش��اركت س��اير بخش هاي صنع��ت مالي در اين 
رويداد تمهيدات موثرتري بينديش��ند. آراني ب��ا تاكيد بر اينكه 
استفاده بورس هم از اين نمايشگاه بايد بهتر باشد، اظهار كرد: در 

بخش بورس و در قس��متي كه فاينكس ۲01۸ اقدامات بورس را 
به نمايش مي گذارد، بايد دستاوردهاي بورس بيشتر مورد ارزيابي 

و واكاوي قرار گيرد. 
 اين كارش��ناس بورس با بي��ان اينكه بورس برگزاري اين 
قبيل نمايش��گاه ها را فرصتي جهت آموزش و فرهنگ س��ازي 
و آش��نايي عموم مردم و دانش آموزان و دانش��جويان با بازار 
س��رمايه مي داند، ادامه داد: در دوره هاي پيشين نمايشگاه از 
ابزارهاي مالي اسالمي نيز پرده برداري شده و مورد استقبال 
خوبي قرار گرفته اس��ت. وي با بيان اينكه كارگزاران وابسته 
به بانك ها در كنار سهامداران عمده خود كه بانك ها هستند، 
از اين فضاي نمايش��گاهي جهت بازاريابي و افزايش و جذب 
مش��تريان جديد خ��ود بهره ب��رداري الزم را مي كنند، گفت: 
جذب سرمايه گذاران و مش��تريان با ارائه پكيج هاي خدماتي 
و تسهيالتي و امتيازهاي مختلف و متنوع در نمايشگاه انجام 
مي ش��ود و نمايشگاه به نوعي عرصه رقابت كارگزاري ها براي 
جذب س��رمايه گذاران و مشتريان هم به شمار مي رود. آراني 
ب��ا بيان اينكه تاكنون به صورت كمي تاثير اين نمايش��گاه ها 
بر بازار س��رمايه مشخص نشده است، خاطرنشان كرد: جامعه 
س��رمايه گذاران و س��هامداران انتظار دارند، فاينكس ۲01۸ 
به آنها ش��ناخت بهت��ري از حوزه مالي كش��ور و فرصت ها و 

ريس��ك هاي آن ارائه كند.

رقابت كارگزاري ها براي جذب سرمايه گذاران

مروري بر آمار معامالت هفته گذشته
عقب  نشيني بورس  تهران

ناكامي خصوصي سازي در مزايده بزرگ 

بازار سرمايه
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هيات رييسه اتاق اصناف ايران 
وجاهت قانوني ندارد

محمدعل��ي صديقي عضو هيات رييس��ه اتاق اصناف 
ايران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص موضوع 
انتخابات هيات رييسه اتاق اصناف اظهار كرد: اصل موضوع 
بند 2 ماده 43 قانوني صنفي اس��ت و آقاي فاضلي رييس 
اتاق اصناف فعلي ايران در دوره شش��م با استناد به همين 

بند و ماده رييس اتاق ايران شده بود. 
وي اف��زود: همين اتفاقي كه االن افتاد در چهار س��ال 
پيش اتفاق افتاد و ايشان در چهار سال پيش نماينده وزير 
ب��ه اتاق معرفي و بعد از انتخابات به عنوان رييس انتخاب 
شدند. نمي شود كه قانون را به صورت مصلحتي انجام داد، 

اعتقاد ما اين است كه بايد انتخابات داخلي انجام شود. 
صديقي بيان كرد: طي جلس��ه يي كه ب��ا معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت آقاي س��ينكي برگزار شد؛ صالح 
امر بر اين شد تا انتخابات داخلي به تاريخ ديگري موكول 
شود. البته موضوع هيات رييسه اتاق، شخص رييس اتاق 
ايران نخواهد بود و ما به دنبال اعمال قانون هستيم، اعضاي 
اتاق ايران معتقدند با توجه به قانون، حضور هيات مديره در 
اتاق اصناف ايران وجاه��ت قانوني ندارد. صديقي تصريح 
كرد: اتاق اصناف ايران ش��رايط مناس��بي ندارد، بطوريكه 
هنوز بودجه اتاق اصناف تهران مشخص نشده است. وي در 
ادامه بيان كرد: با توجه به مشكالت موجود و وجود برخي 
آش��فتگي ها در اتاق اصناف ايران، هيات رييس��ه وجاهت 
قانوني ندارد و مسووليت افراد به طور دقيق مشخص نيست. 
به گفته وي؛ اتاق اصناف به عنوان دستگاه نظارتي بايد 
بر عملكرد واحدهاي صنفي بررس��ي الزم را داشته باشد، 

بنابراين انتخابات به بعد از عيد موكول شده است. 
عضو هيات رييس��ه ات��اق اصناف در خاتم��ه با تاكيد 
بر اينكه قان��ون بايد بطور دقيق اجرايي ش��ود، گفت: در 
دوره هاي قبل قوانين به صورت مصلحتي اجرا مي ش��د و 
اين امر موجب بروز و ظهور برخي مسائل و مشكالت شده 
است كه تاكنون نيز ادامه دارد، بنابراين ما خواستار اعمال 

قانون و انجام انتخابات داخلي هستيم. 

 نقش مهم رايزن اقتصادي
براي ايجاد پيمان دوجانبه

ناصر  موس��وي  الرگاني  نايب رييس  كميسون  اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: يكي از خأل هايي كه در 
وزارت امور خارجه و در سفارت خانه هاي جمهوري اسالمي 
ايران  وجود دارد و به ش��دت  ض��رورت  عملياتي كردن آن 
احساس مي شود بحث فقدان معاونت اقتصادي و فعاليت 

مربوط به آن است. 
 وي ادامه داد: تاكنون  دستاورد مهمي از جانب معاونت 
اقتصادي  وزارت امور خارجه ديده نشده است البته چندي 
پيش )20 اس��فند( شاهد سفر ظريف وزير امور خارجه به 
پاكس��تان براي رايزني هاي سياسي و اقتصادي بوديم اين 
عملكرد قابل تقدير است در صورت تداوم اين روند برقراري 

ارتباط سياسي و اقتصادي با كشورها ممكن خواهد شد. 
 نايب ريي��س كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اس��المي گفت: اگر طي 4 س��ال دولت يازدهم و نزديك 
ب��ه 6 ماهي كه از آغاز ب��ه كار دولت دوازدهم مي گذرد به 
همان اندازه كه براي بر جام و به نتيجه  رسيدن آن جلسه 
گذاشته اند براي برگزاري جلسه و مذاكره با كشورهايي كه 
با جمهوري اس��المي ايران عن��اد  ندارند، تالش مي كردند 
اكنون ش��اهد برقراري روابط سياسي و اقتصادي مناسب 
با آنها بوديم. معتقدم آثار و نتايج اين رويكرد قطع به يقين 

بسيار بيشتر از برجام  است. 
 موس��وي الرگان��ي  با بي��ان اينكه برخي از كش��ورها 
همچون اس��تعمار پير انگلستان به هيچ وجه و تحت هيچ 
ش��رايطي حاضر به برقراري روابط حسنه و خردمندانه با 
ايران نيستند، گفت: سابقه كشورهايي مثل آلمان، فرانسه 
و انگلستان در زمان 8 سال دفاع مقدس  كه پشتيباني هاي 
بسيار جدي از رژيم بعث  عراق داشتند گوياي صادق اين 
ادعاس��ت.  وي ادامه داد: اين در حالي است كه كشورهاي 
بسياري وجود دارند كه حاضر به برقراري ارتباط سياسي 
واقتصادي با ايران در قالب  پيمان هاي مالي دو جانبه و چند 
جانبه  هس��تند.  نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي بيان كرد: كار معاونت اقتصادي در وزارت 
امور خارجه اين اس��ت كه در سفارتخانه ها، در حد معاون 
اقتصادي يا در حد رايزن  اقتصادي يك فردي قوي منصوب 
كند تا اين شخص با بازرگانان، توليدكنندگان، صنعتگران  
و اقتصاديون  آن كش��ور ارتباط برقرار كند. همچنين اين 
ش��خص  مي تواند ش��رايط برگزاري نمايش��گاه هايي را با 
حض��ور توليدكنندگان ايراني در آن كش��ورها برقرار كند 
تا دس��تاوردهاي صنعتي، توليدي، علمي و فناوري نظام 

جمهوري اسالمي ايران به نمايش گذاشته شود. 
 موسوي الر گاني تصريح كرد: رايزن  اقتصادي يا رايزن  
اقتص��ادي – بازرگاني حاضر در س��فارتخانه ها مي تواند با 
رفت  و آمدها، نشس��ت و برخاست ها، برگزاري جلسات و 
نمايشگاه ها حكم بازارياب  را براي كشور داشته باشد. اين 
موضوع باعث رونق اقتصادي، توليد و اشتغال خواهد شد. 

 وي افزود: اما شرط تحقق اين مهم آن است كه دولت 
به طور جدي از صادركنندگان حمايت كند. اينگونه نباشد  
كه رايزن  اقتصادي حاضر در س��فارتخانه ها كه از س��وي 
معاونت اقتصادي وزارت  امور خارجه انتخاب ش��ده در آن 
كش��ور بازاريابي  كند اما صادركنن��دگان ما در زمينه اخذ 
تس��هيالت براي صادرات يا ساير امكانات درگير مشكالت 
عديده يي باشند.  نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي اضافه كرد: اگر بسترهاي  كافي و الزم براي 
توليدكنندگان و صادركنندگان كشور فراهم شود رايز نان 
ايراني مي توانند كشور را از بسياري از مشكالتي كه اكنون 

درگير آن است نجات دهند. 
 موس��وي الرگاني  با تاكيد بر ضعف  معاونت اقتصادي 
وزارت امور خارجه گفت: هنوز نتوانس��ته ايم با كشورهاي 
مسلمان از جمله اندونزي  كه 260 ميليون جمعيت دارد، 
ارتباط برقرار كنيم حتي يك بار هم با آنها جلس��ه  برگزار 
نكرده ايم ت��ا ببينيم  آنها به چه نياز دارن��د. اين در حالي 
اس��ت كه گاهي اوقات ديده مي شود كه اصرار بر برقراري 
ارتباط با كش��ورهايي دارند كه هيچ تناسبي با فرهنگ ما 
ندارند چراكه با برقراري ارتباط و واردات از آنها به س��مت 
فرهنگ آنها هدايت مي شويم. وي ادامه داد: در ابتدا بايد به 
سمت كشورهاي همسايه و مسلمان پيش برويم و بعد از 
نيازسنجي  آنها ضمن برقراري ارتباط، براي حفظ و افزايش 
توليد و اش��تغال اهتمام ورزيم .  نايب رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي با تاكيد بر نقش بسيار 
تاثيرگذار معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه در مسائل 
ف��وق افزود: البت��ه صالحيت  فرد انتخاب ش��ده براي اين 
سمت بايد مورد توجه قرار بگيرد يعني فرد منتخب براي 
اين مس��ووليت ضمن بهره مندي از تجربه از علم كافي در 
اين زمينه نيز برخوردار باشد. متاسفانه در برخي از مواقع 
شاهديم  كه شخص منصوب شده در يك سمت مسووليتي 

با تحصيالتش  هيچ سنخيتي  ندارد.  

اخبار

»تعادل« گزارش مي دهد

تغيير ساختار به جاي حل مشكل

نايب رييس اتاق ايران و چين خبر داد

تجارت ۳۷ ميليارد دالري و برتري صادرات ايران به چين
مجيدرض��ا حريري، نايب رييس ات��اق بازرگاني 
مش��ترك ايران و چين با اش��اره به اينكه از مجموع 
تج��ارت جهاني ايران ح��دود 23ت��ا 24درصد آن 
مبادالت تجاري با چين اس��ت، اظهار كرد: ش��اكله 
تجارت ما با چين با احتس��اب نف��ت معموال با تراز 
مثبت و به نفع ايران اس��ت. در همين زمينه س��ال 
آينده بزرگ ترين نمايشگاه صادرات به چين برگزار 
مي شود ضمن اينكه براساس برنامه توسعه هجدهم 
اين كشور، سياس��ت دولت چين بر رشد دو برابري 
واردات در مقايس��ه با نرخ رشد صادرات قرار گرفته 
از اي��ن رو فعاالن اقتصادي ايران��ي بايد فرصت اين 
سياست دولت چين را براي افزايش صادرات به اين 

كشور مغتنم بشمرند. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه س��فر ش��ي جي��ن پين��گ، 
رييس جمه��ور چي��ن در س��ال 2015و موض��وع 
هدف گذاري 600 ميلياردي براي 10س��ال براساس 
ي��ك توافقنامه جامع عنوان ك��رد: در اين توافقنامه 
جامع كه بين رييس جمهور ايران و چين امضا شد، 
مق��رر گرديد كه س��الي 60 ميلي��ارد دالر مبادالت 
تج��اري بين دو كش��ور ص��ورت پذيرد. ام��ا ركورد 
مبادالت ما با چين در س��ال 2014 بوده كه به رقم 
52.7 ميليارد دالر رسيد كه اين نشان مي دهد، كار 
نشدني نيست و تنها بايد هدف گذاري هاي ما در امر 

تجارت با چين در مسير درست خود قرار بگيرد. 
حريري در ادامه يادآور ش��د: تجارت با چين در 
چند س��ال اخير از 52 ميليارد ب��ه 37ميليارد دالر 
رس��يده كه از نظر وزن كاال كاهش نداش��ته اس��ت 
زيرا عمده محصولي كه به چين مي فروش��يم نفت، 
ميعانات گازي، پتروش��يمي و مواد خام معدني مثل 
سنگ آهن و سنگ هاي س��اختماني است كه همه 
اين موارد تاب��ع قيمت هاي جهاني اس��ت. بنابراين 

تركيب صادرات ما و تناژي كه مي فروش��يم، تغيير 
چنداني نداشته اما آنچه سطح مبادالت ما را پايين 
 م��ي آورد، ارزش جهان��ي قيم��ت مواد خ��ام و مواد

كاني است. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه در ح��وزه س��رمايه گذاري 
مس��تقيم، تامين مال��ي طرح ها به وي��ژه در حوزه 
ص��ادرات غيرنفتي ب��ه چين هدف گ��ذاري كرديم، 
افزود: سال 2007 كه همايش فرصت هاي صادراتي 
ب��ه چي��ن را برگزار كردي��م عده يي مدع��ي بودند، 
نمي ش��ود به چين كاال فروخ��ت درحالي كه امروز 
چين نخس��تين مقصد ص��ادرات كاالهاي غيرنفتي 
ماس��ت و مقص��د دوم صادراتي ما ب��ا فاصله زياد از 
چين ق��رار دارد. در اي��ن زمينه حت��ي مي توان به 
صادرات محصوالت سلولزي مانند دستمال كاغذي 

و محصوالت بهداشتي اشاره كرد. 
نايب رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين 
خاطرنشان كرد: چين بزرگ ترين خريدار نفت ايران 
اس��ت، بيش از 23درصد نفت خام ما توس��ط چين 
خريداري مي ش��ود و بي��ش از 25درصد از صادرات 
غيرنفتي ما به چين صادر مي شود كه نشان مي دهد 
بازار ه��دف چين براي ما مهم اس��ت و هر روز هم 

درحال گسترش اين بازار هستيم. 
حري��ري با ي��ادآوري اين نكته كه س��ال 2000 
كه اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و چين تاس��يس 
ش��د، حجم مبادالت اقتصادي اي��ران و چين كمتر 
از 2ميليارد دالر بود درحالي كه امروز اين ميزان از 
37ميليارد دالر عبور كرده، افزود: واردات ما از چين 
به صورت عمده كاالهاي س��رمايه يي و مواد اوليه و 
كاالهاي واس��طه يي است كه در اين زمينه مي توان 
به ماش��ين آالت صنعتي، قطعات منفصله اتومبيل و 

لوازم يدكي است. 

وي ادامه داد: صادرات ايران به كش��ور چين نيز 
در 3 بخش سنتي، صنعتي و معدني است اما غالب 
ص��ادرات ما به اين كش��ور به صورت س��نتي انجام 
مي شود به طوري كه صادرات خشكبار ما به ميزان 
80 هزار تن رسيده و فرش ما در آنجا جايگاه خوبي 
دارد اما صادرات صنعتي ما آن طور كه بايد باش��د، 
نب��وده اس��ت. در مجموع حجم ص��ادرات غيرنفتي 
اي��ران در برنامه شش��م براس��اس هدف گذاري هاي 
انجام ش��ده از 40هزار ميلي��ارد دالر به 55 ميليارد 
دالر مي رس��د كه چين يكي از كشورهايي است كه 
امكان افزايش توس��عه صادرات ما را فراهم مي كند 
كه در كنار آن به كش��ورهاي حاش��يه خليج فارس 

نيز توجه داريم. 
ناي��ب رييس ات��اق بازرگاني مش��ترك ايران و 
چي��ن با تصري��ح بر اينكه مب��ادالت ايران و چين 
بايد بر پايه يك سياس��ت واح��د از طرف دولت و 
نهادهاي اقتصادي ما ترسيم شود، گفت: اخذ يك 
اس��تراتژي معين براي گس��ترش مبادالت تجاري 
ضروري اس��ت كه با پيگيري هاي ب��ه عمل آمده 
اوايل اسفند ماه آقاي جهانگيري طي جلسه يي كه 
با وزرا و س��ازمان هاي مرتبط با اين امر داش��تند، 
وزارت خارجه را مسوول تهيه يك استراتژي واحد 
ب��راي رابطه ب��ا چين قرار دادن��د. وي درخصوص 
مشكالت مراودات بانكي و بازرگاني با چين عنوان 
كرد: خيلي از ش��ركت هاي بين المللي چيني با ما 
وارد معامله نمي ش��وند زيرا نمي خواهند بازار هاي 
امريكا را از دس��ت بدهند. درخص��وص بانك هاي 
چيني هم به جز يك بانك مابقي از انجام مراوده با 
ايران كوتاهي مي كنند. فاينانس با ايران نيز توسط 
2بانك و يك موسس��ه چيني انجام مي ش��ود كه 
با اين تفاس��ير قطعا محدوديت وج��ود دارد. اما از 

آنجا كه چين يكي از اقتصادهاي بزرگ دنياس��ت، 
راه ه��اي مبادل��ه كاال با ما را با وج��ود تحريم ها و 
محدوديت ها طراحي كرده اند ازجمله راه هايي كه 

در فاينانس براي ما باز كرده اند. 
حريري با بيان اينك��ه چيني ها رديف اعتباري 
20ميليارد دالري براي سرمايه گذاري در طرح هاي 
ايراني اختصاص داده اند، افزود: در س��رمايه گذاري 
مس��تقيم در ايران نيز در مقايسه با ساير كشورها، 
چيني ها رتبه نخست را دارند اما همچنان توقع ما 
در س��رمايه گذاري هاي مستقيم طرف هاي تجاري 
خارج��ي در ايران برآورده نش��ده و علت اصلي آن 
هم به فضاي كسب وكار ما برمي گردد كه جذابيت 
الزم را ب��راي ج��ذب س��رمايه هاي خارجي ايجاد 
نكرده اس��ت. وي با بيان اينك��ه هدف ما تعريف و 
تبيين فرصت هاي واقعي س��رمايه گذاري در ايران 
است، اضافه كرد: در حوزه صنايع، سنگين، متوسط 
و س��بك، معدن و خدمات امكان س��رمايه گذاري 
مس��تقيم در كش��ور فراهم اس��ت. اما بايد به اين 
نكته نيز توجه كرد كه بين سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي و آن چيزي كه فاينانس تامين مالي پروژه 
اس��ت، تفاوت قايل ش��د. زيرا آن چيزي كه ارزش 
بيش��تري دارد، س��رمايه گذاري مس��تقيم خارجي 

اس��ت. نايب رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و 
چين در ادام��ه افزود: چيني ها ب��راي تامين مالي 
پروژه ه��ا در ايران حدود 20ميليارد دالر اختصاص 
داده ان��د كه باي��د از آن در پروژه هاي زيرس��اختي 
مانن��ده پتروش��يمي و ف��والد و م��واردي ديگ��ر 
س��رمايه گذاري ش��ود كه در اين مورد حتي بخش 
خصوصي نيز مي تواند از اين موقعيت استفاده كند 
و با 5 بانكي كه به عنوان كارگزار معرفي ش��ده اند 
و طرف حس��اب فاينانس��ور چيني ها هستند، وارد 

مذاكره شوند. 
حري��ري تصريح كرد: ام��ا اينكه اي��ران چقدر 
بتواند از اي��ن 20ميليارد دالر تامي��ن مالي پروژه 
اس��تفاده كند، بحث ديگري اس��ت زيرا استفاده از 
فاينانس ه��اي خارجي هم ش��رايطي دارد ازجمله 
اينكه يك بخش 15درصدي آن بايد توس��ط منابع 
داخلي تامين ش��ود ك��ه ما در مناب��ع داخلي هم 
مش��كل داريم. در مورد بخش خصوصي هم بانك 
كارگزار براي ارائه فاينان��س ضمانت هاي اعتباري 
بااليي را اخذ مي كند به طوريكه اگر كسي بخواهد 
100ميلي��ون فاينانس بگيرد بايد ب��ه همين رقم 
وثيقه معتبر داشته باشد كه در شرايط فعلي بسيار 

مشكل است. 

فراز جبلي|
بحث تغيير در س��اختار وزارتخانه ها باز هم مطرح 
است. تعداد دفعاتي كه ساختار وزارتخانه هاي مختلف 
تغيير كرده اس��ت ديگر از ش��مارش خارج شده و هر 
وزارتخان��ه داراي يك تاريخچه طوالن��ي از تغييرات 
اس��ت. دلي��ل اي��ن تغيي��رات در دوران مختلف اين 
نكته عنوان شده اس��ت كه ساختار فعلي پاسخگوي 
نياز نيس��ت ولي در عين حال در هرچند سال شاهد 
بازگش��ت به همان س��اختار قبلي هستيم. آيا راه حل 
ديگري در اين خصوص وجود دارد يا بايد در هر دولت 
به جاي اصالحات اساس��ي ش��اهد تغييرات ظاهري 

ساختار باشيم؟

 تاريخ تغيير در ساختار وزارتخانه ها
نگاهي به س��اختار وزارتخانه ها در 40 س��ال قبل 
نمي توان��د به خوبي روندي را ك��ه در اين چهار دهه 
طي شده است را نشان دهد. بعضي از وزارتخانه ها كه 
به ظاهر تغييرات اندكي داشته اند پس از 4 دهه تغيير 
مجددا به س��اختار قديم خود بازگشته اند. بعضي نام 
خود را حذف كرده اند اما وظايف و ساختار آنها كامال 
عوض شده اس��ت. از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي 
تاكنون شاهد تغييرات زيادي در تركيب وزارتخانه ها 
بوده ايم، وزارتخانه هايي كه تش��كيل شده و برخي نيز 
در وزارتخانه هاي ديگر ادغام شده اند. اين تغيير چارت 
اداري دول��ت بنا بر مقتضيات گوناگون ش��كل گرفته 
اس��ت. بطور مثال بحث ادغام وزارت س��پاه در وزارت 
دفاع بعد از پايان جنگ تحميلي و با هدف ايجاد يك 
مديري��ت متمركز در دولت ح��ول محورهاي دفاعي 
و نظامي كش��ور بوده اس��ت يا تجميع وزارتخانه هاي 
صنايع، صنايع سنگين و معادن و فلزات با هدف ايجاد 
يك مجموعه متمركز براي هدايت صنايع كشور شكل 
گرفت. اما كاهش تع��داد وزارتخانه ها در زمان اجراي 
برنامه س��وم و زماني كه بحث كوچك سازي دولت و 
توسعه بخش خصوصي به ميان آمد به صورت جدي 
در مي��ان برنامه ري��زان مطرح ش��د و البته از س��وي 
كارشناسان اقتصادي نيز به عنوان يكي از راهكارهاي 
اجرايي مباحث افزايش كارايي و كاهش سهم دولت در 

اقتصاد مورد تاييد قرار گرفت. 
البته در زماني كه برنامه چهارم در حال تدوين بود 
دولت هش��تم بر خالف اين مباحث كه در دولت هاي 

قبلي م��ورد توجه بود دو وزارتخانه ه��اي جديد را به 
جمع اعضاي حاضر در كابين��ه دولت اضافه كرد و با 
توجه به انكه در كابينه اول محمد خاتمي دو وزارتخانه 
جهاد و معادن و فلزات در وزارتخانه هاي كش��اورزي 
و صنايع ادغام ش��دند در عمل راه انداز وزارتخانه هاي 
تعاون و رفاه در دولت تعداد وزارتخانه هاي دولت را از 
م��رز 21 وزارتخانه باالتر نبرد ولي درعمل برنامه هاي 
مربوط به كوچك سازي دولت از نظر تعداد وزارتخانه ها 
منقضي ش��د. در حقيقت اكثر دولت ه��اي ايران جز 
دولت هايي كه عمر كوتاهي داشتند اقدام به تغيير در 

ساختار وزارتخانه ها كردند. 

 داليل تكراري
در س��ال هاي اخي��ر دو دليل تكراري ب��راي اين 
تغييرات مطرح بوده اس��ت. ي��ك دليل ناظر بر بحث 
كوچك س��ازي دولت بود كه همان گونه كه گفته شد 

از زمان اجراي برنامه سوم و چهارم مطرح شد. هرگاه 
دولت تصميم به ادغام دو يا چند وزارتخانه مي گرفت 
بهترين بهانه كوچك س��ازي دولت بود. در مقابل هر 
زماني ك��ه دولت ها تصميم به تفكي��ك وزارتخانه ها 
داشتند مس��اله نياز به تخصصي ش��دن وزارتخانه ها 

مطرح مي شد. 
ام��ا واقعيت اين اس��ت ك��ه دو دلي��ل واقعي كه 
معموال كمتر به آن اش��اره مي شود در پشت تمام اين 
تغييرات ساختار وجود داشت. دليل اول اتكا دولت ها 
به فرد به جاي اتكا به س��اختار بود. دولت ها بر اساس 
نيروهاي در اختيار و توانمندي كه داش��تند ساختار 
وزارتخانه ها را تفكيك مي كردند و به عبارت س��اده تر 
براي افراد وزارتخانه تش��كيل مي ش��د يا چون فردي 
اليق وزارتخانه يي بزرگ وجود نداشت يك وزارتخانه 

به چند وزارتخانه تفكيك مي شد. 
مسئه دوم فرار از حل ريشه يي مشكالت به وسيله 

تغيير ساختار بود. براي مثال در برنامه هاي توسعه يي 
بح��ث كوچك س��ازي دولت مط��رح ب��ود و محمود 
احمدي ن��ژاد در يك ش��ب با تغيير چن��د وزارتخانه 
و ادغ��ام آنه��ا اعالم كرد كه به اهداف برنامه توس��عه 
دس��ت يافته ايم. در حقيقت ه��ر دولتي كه با اجرايي 
روبرو مي شود به جاي حل ريشه يي مشكالت ساختار 
ظاه��ري را تغيير مي ده��د بدون آنك��ه اين موضوع 

دستاوردي داشته باشد. 

 گزينه هاي روي ميز
اكنون نيز در آستانه سال ۹7 گزينه هاي متعددي 
براي س��اختار مطرح اس��ت. مس��اله تفكيك وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت مدت ها اس��ت كه مطرح 
مي ش��ود. موضوع تفكيك وزارت راه و شهرسازي نيز 
مطرح اس��ت. در كنار اين موضوع بحث هاي ديگري 
نيز مطرح مي ش��ود. براي مثال ادغام سازمان توسعه 

تج��ارت و گمرك به صورت جدي مطرح اس��ت ولي 
حتي مس��ووالن اين نهادها نمي دانند قرار اس��ت در 
صورت اجرا اين سازمان زيرمجموعه رياست جمهوري 
ي��ا معاونت اقتص��ادي رييس جمهور باش��د يا پس از 
تفكيك وزارت بازرگاني زيرمجموعه بازرگاني. از سوي 
ديگر هيچ كس درباره اينكه وظايف س��ازمان توسعه 
تج��ارت حاكميتي و وظايف گمرك اجرايي اس��ت و 
مش��خص نيست وظايف اين س��ازمان جديد چگونه 

خواهد بود صحبت نمي كند. 
اي��ن تغييرات تنها بخش��ي از احتماالت اس��ت و 

چندين تغيير ديگر پيش بيني شده است. 

 زمان بندي هاي نه چندان مناسب
مس��اله مهم تر در اين خصوص اين است كه حتي 
ي��ك تغيير خوب ممكن اس��ت در زمان��ي بد نتايج 
نامناس��بي به بار بياورد. در هفته گذشته و در جريان 
اس��تيضاح عباس آخوندي، الي��اس حضرتي نماينده 
تهران به عنوان مخالف اس��تيضاح يك��ي از داليل رد 
اس��تيضاح را زمان نامناس��ب اين تغيير مي دانست و 
معتق��د بود تغيير وزي��ر راه در اين تاريخ مانند تغيير 
دادن وزير آموزش و پرورش در اول مهر است. واقعيت 
اين است كه بسياري از طرح هاي تغيير ساختاري در 
زمان مناس��ب قابل مطرح شدن بود اما اكنون دولت 
به يك س��الگي خود نزديك مي شود و عمال دو سال 
فرصت دارد كه پيش از مطرح شدن مساله انتخابات 
1400 به فكر اصالحات س��اختاري اقتصاد باشد. در 
اين فرصت كوتاه هر تغيي��ري منجر به عقب افتادن 

فعاليت هاي دولت مي شود. 

 راه حل خروج از چرخه باطل
ش��ايد يكي از راه هاي منطق��ي براي جلوگيري 
از اي��ن تغيي��رات، پي��ش بيني هرگون��ه تغيير در 
برنامه هاي توس��عه يي باش��د. ايران هر 5 سال يك 
برنامه توس��عه يي براي تعيين ش��رايط اقتصادي 5 
سال آتي تنظيم مي كند و بودجه هاي كشور موظف 
است بر اساس آن برنامه نوشته شود. حال مي توان 
مساله تغيير در ساختار وزارتخانه ها را به عنوان يك 
بخش بر اس��اس آينده پژوهي در اين برنامه تنظيم 
كرد تا حداقل براي 5 س��ال ساختار وزارتخانه ها و 

چارت سازماني آنها ثابت بماند. 

در چهاردهمين اجالس همكاري هاي اقتصادي مشترك ايران 
و روسيه 10سند همكاري شامل سند پاياني چهاردهمين اجالس 
كميسيون مش��ترك اقتصادي ايران و روسيه، تفاهمنامه كارگروه 
وزارت انرژي روسيه و وزارت نفت ايران براي همكاري درباره طرح 
خط لوله گاز هند، ايران و پاكس��تان، يادداش��ت تفاهم همكاري 
در زمينه زمين شناس��ي، تفاهم همكاري در زمينه تامين مالي و 
س��رمايه گذاري در حوزه صنايع و معادن اي��ران، تفاهم تحقيق و 
توس��عه مش��ترك در زمينه منابع زيرزميني و بستر درياي خزر، 
يادداشت تفاهم سرمايه گذاري مشترك در طرح هاي برق حرارتي، 
تفاهمنامه در زمينه همكاري هاي فرهنگي و هنري و نخس��تين 
نشست همكاري هاي مشترك فرهنگي، يادداشت تفاهم توافقات 
نهمين نشس��ت كارگروه همكاري هاي حمل و نقل و تفاهمنامه 
سه جانبه ايران، روسيه، قزقستان در مورد ترانزيت و مبادله گندم 

به امضا رسيد. 
كاوه زرگران در مورد امضاي تفاهمنامه مش��ترك درخصوص 
عبور موقت گندم از روسيه گفت: تفاهمنامه مشتركي بين وزارت 
كش��اورزي ايران و روس��يه به امضا رسيد كه به موجب آن بخش 
خصوصي ايران حدود يك ميليون گندم را از روس��يه عبور موقت 
كرده و با اس��تفاده از ظرفيت هاي خالي در كارخانجات آرد داخل، 

آرد حاصل را به عراق صادر خواهد كرد. 
 كاوه زرگران افزود: اين تفاهمنامه باعث بهره برداري از ظرفيت 
خالي كارخانجات توليد آرد داخلي شده و در نهايت به صادرات نيز 

كمك مي كند. وي اظهار كرد در مجمع كميسيون هاي اقتصادي 
ايران و روس��يه كه نيمه اسفند ماه جاري در مسكو برگزار شد در 

حوزه هاي مختلف اقتصادي و تجاري رايزني شد. 
رييس كميته كش��اورزي س��ازمان تجارت ايران با اش��اره به 
وجود ظرفيت اس��تفاده نشده در كارخانجات آرد ايراني گفت: اگر 
كارخان��ه داران خصوصي ايران بتوانن��د وام هايي براي خريد گندم 
بگيرند، ممكن است ارسال محموله ها از پايان ماه آينده شروع شود. 
به گزارش اگزيم نيوز روس��يه در فصل كنوني بيشترين مقدار 
گندمش را برداش��ت كرده و در س��رعت صادر ك��ردن آن به يك 
ركورد رس��يده است. اين كش��ور در رأس كشور هاي صادركننده 
گندم در جهان اس��ت. درحال حاضر بزرگ ترين وارد كننده گندم 
روس��يه، مصر است. تركيه و بنگالدش به ترتيب در جايگاه دوم و 
سوم قرار دارند؛ روسيه به مقصد هاي جديد صادرات گندم خود به 

بازار ايران و عربستان چشم دوخته است. 
الكساندر نوواك، وزير انرژي روسيه كه بر تجارت با ايران نظارت 
مي كند، پيش بيني مي كند كه ميزان فروش به ايران به 1.5ميليون 
تن در س��ال برسد. زرگران خاطرنش��ان كرد: كماكان ممنوعيت 
واردات گندم در راستاي حمايت از كشاورزان محلي براي مصارف 
داخلي وجود دارد و تفاهمنامه ياد شده منحصرا براي بهره برداري از 
ظرفيت كارخانجات آرد كشور و صادرات محصول وارداتي با ارزش 
افزوده بيشتر به امضا رسيده اس��ت درحال حاضر تركيه، دومين 

خريدار بزرگ گندم روسيه هم اكنون بر بازار عراق سيطره دارد. 

عضو هيات رييسه اتاق ايران و روسيه اعالم كرد

توليد آرد از گندم روسي و صادرات آن به عراق
دبير كل اتاق و مدير مركز مطالعات ايران و تركيه مطرح كرد

ظرفيت مغفول ايران در صادرات گياهان دارويي به تركيه
س��يدجالل ابراهيمي گفت: ايران با پيش��ينه پرب��ار در حوزه 
گياهان دارويي در امر توليد اس��انس و داروهاي گياهي به داليل 
مختلف ازجمله عدم نقدينگي در حوزه سرمايه در گردش در ركود 
به س��ر مي برد و ش��اهد توقف توليد در تعداد زيادي از واحدهاي 
توليدي دارويي كشور هس��تيم؛ چراكه نقدينگي الزم براي رونق 
واحده��اي توليدي در حوزه دارو يا تزريق نمي ش��ود يا مقدار آن 

كافي نيست. 
 ابراهيمي در ادامه افزود: اين درحالي است كه بنا بر اعالم نظام 
باروت، رييس سنديكاي كارگزاران صنعت داروسازي تركيه ميزان 
توليد دارو در اين كشور به 7ميليارد دالر رسيده و درحال حاضر به 

بيش از 150كشور دارو صادر مي كند. 
 وي خاطرنش��ان كرد: صادرات م��واد اوليه دارويي مي تواند در 
اهداف صادراتي ايران قرار بگيرد؛ با توجه به ظرفيت هاي ياد شده 
ايران در حوزه گياهان دارويي، اين توانايي را دارد كه به استان هاي 
شرقي تركيه داروهاي گياهي يا با منشأ گياهي صادر كند؛ همانطور 
كه در گذشته بعضي از داروهاي با منشأ گياهي ازجمله پودرهايي 

استامينوفن به تركيه صادر مي كرد. 
 ابراهيمي اذعان كرد درحالي كه تركيه هم اكنون به آذربايجان، 
آسياي ميانه)تركمنستان(، تاجيكس��تان، ازبكستان، مغولستان، 
حتي روس��يه و افغانستان دارو صادر مي كند، ايران به دليل ضعف 
در بازاريابي س��هم اندكي از اين بازار را در اختيار دارد و متاسفانه 
براي بهب��ود اين وضعيت از تجربيات صادركنندگان و مش��اوران 

بازار كمتر استفاده مي ش��ود. دبيركل اتاق و مدير مركز مطالعات 
اي��ران و تركيه اذعان ك��رد: چين به تدريج ب��ازار دارويي ايران را 
از آن خ��ود كرده اس��ت. درحال حاضر چين رتب��ه دوم را بعد از 
امريكا در توليد دارو دارد؛ امريكا، چين، ژاپن به ترتيب سهم بازار 
دارويي با منش��أ گياهي را در دنيا در دس��ت دارند و تركيه در اين 
ميان رتبه ش��انزدهم را داراس��ت.  وي با ذكر اين آمار كه تركيه 
24ميليارد لير درآمد از فروش دارو با احتس��اب صادرات و مصرف 
داخلي دارد، گفت: ميزان فروش داروهاي بسته بندي شده تركيه 
در مجموع 2/3ميليارد دالر و تعداد ش��اغلين در حوزه داروسازي 
اين كش��ور 35هزار نفر اس��ت؛ تركيه در صنعت داروهاي گياهي 
بيوتكنولوژيك و داروهاي ش��يميايي درحال رشد و توسعه است و 
جزو كشورهاي مطرح توليد كننده دارو است. دبيركل اتاق ايران و 
تركيه گفت: تركيه براي توسعه صنعت دارويي خود از سرمايه هاي 
خارجي استفاده و همزمان گواهينامه معتبر دنيا را اخذ كرده است. 
صنعت داروي تركيه خود را به استانداردهاي جهاني نزديك كرده 
و با بهره مندي از مش��اوره هاي تخصصي در امر توليد و نيز به روز 
كردن تكنولوژي توليد توانسته در اين صنعت رشد كند. به گفته 
س��يدجالل ابراهيمي تركي��ه عالوه بر بهره گي��ري از امكانات روز 
دنيا و اس��تفاده از ظرفيت هاي جغرافيايي و طبيعي خود در حوزه 
گياهان دارويي س��عي دارد كه تفاهمنامه ه��اي تجاري خود را در 
حوزه توليدات دارويي با اس��تفاده از جذب سرمايه هاي خارجي و 

مشاركت با شركت هاي صاحب نام اروپايي توسعه دهد.
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7  جهان

بازرس ويژه »روسيه  گيت« به سراغ شركت ترامپ رفت

گام به گام تا دفتر بيضي كاخ  سفيد

بازارهاي داخلي پاسخگوي اقتصاد هند نخواهند بود

كشورهاي بزرگ، بازنده جنگ تجاري
گروه جهان 

دونال��د ترام��پ رييس جمهوري امري��كا اخيرا با 
مط��رح كردن تعرفه ه��اي جديد ب��ر واردات فوالد و 
آلومينيوم؛ احتمال وقوع يك جنگ تجاري تمام عيار 
را باال برده اس��ت. بس��ياري از كشورها ازجمله چين 
و اتحاديه اروپا اتخاذ سياست هاي تالفي جويانه عليه 
كاالهاي امريكايي را وعده داده اند و اين درحالي است 
كه اروپايي ها همچنان منتظر مس��تثنا شدن از اين 
قوانين هستند. شايد يكي از خصوصيات گيج كننده 
مناظرات اقتصادي اخير اين است كه به نظر مي رسد 
ش��مار اندكي نگران احتمال وقوع يك جنگ تجاري 
در آينده نزديك و به سبك و سياق قديمي هستند. 

به گزارش بلومبرگ، افكار ترامپ روش��ن است و 
نيازي به مرور مجدد ن��دارد؛ رييس جمهوري امريكا 
بر اين باور است كه كشورش پيروز اين جنگ خواهد 
ب��ود و از اي��ن رو نگراني عمده يي ن��دارد. اما جدا از 
تهديدهاي مطرح ش��ده از س��وي برخي كش��ورها، 
ديگران ب��ه  ش��يوه نگران كننده يي درب��اره تاثيرات 
وقوع يك بي ثباتي گس��ترده در تجارت بر كش��ورها 
يا تجارت هايش��ان با آرام��ش عمل كرده ان��د. براي 
نمونه مي توان به آناند ماهيندرا قطب خودروس��ازي 
هند اش��اره كرد كه اخيرا توئيت كرده است:»متوجه 
نمي شود كه چرا بازارهاي هند در برابر تهديد جنگ 
جهاني تعرفه ها برآشفته اند.« او بر اين عقيده  است كه 
تنها كشورهاي كوچك تر وابسته به صادرات در چنين 
جنگي شكست مي خورند:»كشورهايي با اقتصادهاي 
بزرگ داخلي مي توانند ب��ه  راحتي در برابر تهديدها 

در زمينه وضع تعرف��ه مقاومت كنند.« نتيجه گيري 
او كامال س��اده اس��ت: هند در يك جنگ تجاري به 

 سادگي دوام مي آورد. 
خ��الف تفكر دونالد ترامپ، بحث مطرح ش��ده از 
س��وي ماهيندرا جاي تامل دارد. او يك رهبر تجاري 
متفكر و با نفوذ اس��ت و به نظر مي رس��د بسياري در 
دولت هند و در جامعه تجاري اين كشور تفكري مشابه 
او دارند. منظور او اين است كه حتي اگر ديوار تعرفه ها 
بنا شود، بازار بزرگ هند و رشد نسبتا سريع اقتصادي 
اين كشور س��بب خواهد شد كه سرمايه گذاران چند 
مليت��ي هند در تالش براي س��ود بردن از اين رش��د 
در توليدات داخلي س��رمايه گذاري كنند. ماهيندرا از 
متوقف ش��دن نوآوري و توس��عه اقتصادي در نتيجه 
ان��زواي هند هيچ نگران��ي ندارد و معتقد اس��ت كه 
كش��ورش يك اقتصاد بازار آزاد محس��وب مي شود و 
براي پيش��برد اس��تارتاپ هاي خالقانه به تكنولوژي 
جهاني و سرمايه دسترسي خواهد داشت. اين ادعاي 
وسوس��ه انگيزي است. اگر كش��ورهايي همچون هند 
بتوانند همچنان)در ميانه و پس از يك جنگ تجاري( 
همچنان از ش��بكه هاي جهاني سود ببرند و ايده هاي 
جديد تجاري، پول نقد و منابع وارد كنند بدون اينكه 
براي ارتق��اي رقابت گرايي مجبور به كاهش ش��ديد 
هزينه ها شوند، آنگاه تجارت كمتر گزينه خوبي به نظر 

مي رسد؛ اما چنين شرايطي رويايي بيش نيست. 
كارگران هندي از افزايش تعرفه ها س��ود خواهند 
برد؟ خير. هند مشابه ديگر اقتصادهاي بزرگ نيست؛ 
اين كشور 1.3ميليارد نفر جمعيت دارد و باز هم درحال 

رشد است. اين يك بازار بزرگ محسوب مي شود اما در 
عمل اين كشور فقيرتر از آن است كه بخواهد با تمركز 
صرف بر تقاضاي داخلي ثروتمند شود. ميليون ها جوان 
بيكار در هند ق��درت خريد كافي ندارند كه بخواهند 
موجب اشتغال زايي يكديگر شوند. همانند چين، ژاپن 
و كره جنوبي و ده ها كشور ديگر هند نيز مجبور است 
براي ش��كوفايي اقتصاد خود به ص��ادرات روي آورد. 
در صورت وقوع يك جن��گ تجاري هند نمي تواند با 
ش��رايط خود صادرات داشته باشد و توليدات داخلي 
را تقوي��ت و از واردات ممانعت كند. چنين اتفاقي رخ 
نخواهد داد. نماينده تجاري امريكا چهارش��نبه اعالم 
كرد كه علي��ه طرح هاي ارتقاي ص��ادرات هند اقدام 
خواهد كرد به اين دليل كه ثروت هند درحال حاضر 
بيشتر از سقف تعيين ش��ده از سوي سازمان تجارت 
جهاني براي پذيرش چنين برنامه هايي است. هر چه 
هند ثروت بيشتري كسب كند، جهان تمايل كمتري 
به پذيرش سياست گذاري هاي يك جانبه تجاري اين 

كشور خواهد بود. 
ش��ركت هاي هندي از اين شرايط سود مي برند؟ 
خب ش��ايد حتي ش��ركت ماهيندرا ه��م كه چنين 
اظهارنظري كرده از ش��رايطي كه پيش مي آيد، سود 
نب��رد. او اخيرا مبل��غ قابل  توجه��ي را در ديترويت 
س��رمايه گذاري كرده و به نوشته وال استريت ژورنال، 
تعرفه ه��اي جديد ترامپ ع��دم اطمين��ان را درباره 
س��رمايه گذاري ماهين��درا افزاي��ش داده اس��ت. در 
حقيقت تنها چند شركت هندي هستند كه از فعاليت 

در داخل كشور سود مي برند. 

مساله آخر به نوآوري مربوط مي شود؛ آيا ديدگاه 
ابتكار عمل با تمركز بر داخل در هند مي تواند معتبر 
باش��د؟ خب نقض اين مس��اله را نه تنه��ا در تاريخ 
اقتص��ادي هند بلكه در ش��رايط عموم��ي اقتصادي 
مي ت��وان مش��اهده كرد. حتي اگ��ر بخش خصوصي 
هند بتواند به  نوعي دسترس��ي خود را به س��رمايه و 
تكنولوژي خارجي از پشت ديوارهاي تعرفه حفظ كند 
باز همچنين مس��اله يي در حد احتماالت اس��ت. اگر 
رقابت گرايي جهاني از نظر محصوالت قابل عرضه در 
بازار هند به لطف پايين بودن تعرفه ها مطرح نباشد، 
چرا ش��ركت ها بايد زحمت سرمايه گذاري در ارتقاي 
راندمان را به خود بدهند؟ شركت ها بار ديگر همانند 
ده هاي خاكستري و سوسياليستي هند همه  چيز را 

ساده خواهند گرفت. 
براي سياس��ت گذاران هي��چ اقدامي س��اده تر از 

جلوگي��ري از افراش��ته ش��دن ديواره��ا از هر نوعي 
نخواهد ب��ود: ديوارها عليه مهاج��رت؛ ديوارها عليه 
كاالها و عليه س��رمايه ها. شناس��ايي اف��رادي كه از 
اعمال محدوديت ها سود مي برند، ساده است. اما آنها 
كه در اين روند آس��يب خواهند دي��د به طور عمده 
ش��هروندان، مصرف كنندگان و همه آنهايي خواهند 
بود كه از رش��د جهاني سود مي برند؛ شمار اين افراد 
كم نيست اما سازماندهي آنها براي تشكيل جبهه يي 
مشترك دشوار است. بسياري به اين اميد بسته اند كه 
شركت هايي با ديدگاه هاي جهاني مخاطرات حمايت 
از توليدات داخلي و اعمال محدوديت ها بر تجارت را 
درك و مخالفت خود را با چنين سياست هايي اعالم 
كنند. اما دس��ت كم در هند اين نگران��ي وجود دارد 
ك��ه بار ديگر تجارت ها مردم هند و حتي خودش��ان 

را نااميد كنند. 

گروه جهان 
 رابرت مولر، بازرس ويژه پرونده تحقيقات دخالت 
روسيه در انتخابات رياست جمهوري 2016 از شركت 
تجاري دونالد ترامپ خواس��ته م��دارك مالي ازجمله 
مدارك��ي كه مرتبط با روس��يه هس��تند را در اختيار 
كميته تحقيق��ات قرار دهد. رابرت مولر اواخر س��ال 
گذش��ته هم با ارس��ال احضاريه رس��مي براي بانك 
آلماني دويچه  بانك خواستار دسترسي به همه مدارك 
مالي حساب هاي ترامپ ش��ده بود. با وجود اين، اين 
 بار تيم بازرس��ان مولر به س��راغ خود موسسه ترامپ 
رفته اند جايي كه تا پيش از ورود به كاخ سفيد، ترامپ 
مديريت آن را برعهده داشت و پسران، دخترش ايوانكا 
و دامادش ج��راد كوش��نر در اداره آن نقش محوري 
داشتند اما پس از ورود ترامپ به كاخ سفيد او خودش 
را از رياست اين مجموعه تجاري معاف كرد و مديريت 

آن را به پسرانش سپرد. 
نيويورك تايمز نوش��ته، اين دستور نزديك شدن 
تحقيقات رابرت مولر به شخص دونالد ترامپ را نشان 
مي دهد. در اين گزارش آمده است: »محدوده حقوقي 
اين دس��تور كامال مشخص نشده همچنين مشخص 
نيس��ت كه چرا رابرت مولر به جاي درخواست ساده 
از ش��ركت براي دريافت اين اطالعات، آن را منتش��ر 
كرده است؛ اين درخواست نشان مي دهد، تحقيقاتي 
كه وكالي ترامپ تضمين كرده بودند به پايان رسيده 
حداقل براي چند ماه ديگر نيز ادامه خواهد داش��ت. 
همچنين به نظر مي رسد، رابرت مولر تحقيقات خود 
را به بررس��ي تاثير پول ه��اي خارجي در فعاليت هاي 
سياسي ترامپ گس��ترش داده است.« در چند هفته 
گذشته كميته تحقيقاتي مولر از چند شاهد ازجمله 
مش��اور دولت امارات درباره نقش پول هاي اماراتي در 
انتخابات امريكا و سياست هاي دولت ترامپ سواالتي 

را پرسيده است. 
به گزارش بي بي سي، ترامپ پيش تر و هنگامي كه 
فشارها براي علني كردن برگه هاي مالياتي اش افزايش 
يافت، گفته بود سركش��ي به سوابق مالياتي او برايش 
خط قرمز محس��وب مي ش��ود و آن را تحمل نخواهد 
كرد. واشنگتن پست نوشته در صورت مخالفت ترامپ 
با درخواس��ت ارائه اسناد مالي شركتش، بازرس ويژه 

مي تواند درخواست رسمي تشكيل دادگاه بدهد. 
يكي از وكالي شركت تجاري ترامپ گفته از آغاز 
تحقيقات، اين ش��ركت كمال همكاري را با تحقيقات 
بازرس ويژه داش��ته بنابراين، اين خبر تازگي ندارد و 
هم��كاري با اين تحقيقات هم بر روال گذش��ته ادامه 

خواهد يافت. 
راب��رت مولر بازرس ويژه از تابس��تان گذش��ته به 
رياس��ت تيم تحقيق و تفحصي منصوب شده كه در 
دو زمينه قرار است به وزارت دادگستري گزارش دهد؛ 
بررس��ي هر گونه ارتباط ميان اعضاي ستاد ترامپ و 
دولت روس��يه و احتمال سوءاس��تفاده رييس جمهور 
امريكا از قدرتش ب��راي متوقف كردن اين تحقيقات 
قضايي. كميت��ه مولر درحال حاض��ر 13 تبعه روس 

و 3 ش��ركت روس��ي را ب��ه دخال��ت در انتخاب��ات 
رياست جمهوري 2016 متهم كرده است. 

رس��انه هاي امريكايي در س��ال گذش��ته بارها از 
مناس��بات مالي موسسه ترامپ و شركت هاي روسي 
و نزدي��ك به والديمي��ر پوتين نوش��ته بودند. گفته 
مي شود، مهم ترين آنها به تالش موسسه ترامپ براي 
احداث يك برج- هتل مجلل در مس��كو بازمي گردد 
ك��ه گفت وگوهاي آن ميان موسس��ه ترامپ و طرف 
روس��ي چند س��ال پيش ش��كل گرفت اما هيچگاه 
عملياتي نش��د. س��ازمان هاي امنيتي اياالت متحده 
به اين نتيجه رس��يدند كه روسيه با استفاده از هك 
كردن و تبليغات گسترده در مبارزات انتخاباتي سال 
2016 اين كشور مداخله كرده اند، مداخله يي كه به 

بر هم زدن توازن آرا به سود ترامپ انجاميده است. 
در همي��ن ح��ال رويترز گ��زارش داده، امريكا با 
اعمال تحريم عليه ده ها تبعه روس و محكوم كردن 
دخالت روسيه در مسموميت يك جاسوس روس در 
بريتانيا تصميم گرفته كه براي نخستين  بار از زمان 
روي كار آمدن ترامپ، س��خت ترين موضع گيري را 
در قبال اين كش��ور داشته باشد آن  هم در شرايطي 
كه ترامپ آرزو داش��ته تا روابط دو كش��ور در دوران 
زمام��داري وي بهتر ش��ود. در اي��ن مطلب آمده كه 
اياالت متحده 1۹ فرد و 5 س��ازمان روس��ي ازجمله 
س��رويس امنيتي اين كش��ور را براي ت��الش براي 
دستكاري در انتخابات امريكا و حمله سايبري به اين 
كشور تحريم كرده اس��ت. اين افراد شامل 13نفري 

هستند كه پيش تر توسط مولر متهم شده بودند. 
استيو منوچين، وزير خزانه داري امريكا در اين باره 
گفته:»احتمال دارد تحريم هاي ديگري عليه مقامات 
دولت��ي و اوليگارش هاي روس به س��بب فعاليت هاي 
مخرب وضع شود، تحريم هايي كه دسترسي اين افراد 
به س��امانه هاي مالي اياالت متحده را محدود خواهد 
كرد. دولت با فعاليت سايبري شرورانه روسيه مبارزه و 
مقابله مي كند؛ فعاليتي كه شامل مداخله در انتخابات 
اياالت متحده، حمالت سايبري ويرانگر و نفوذ و حمله 
به زيرساخت هاي مهم مي شود. روس ها شخصيت هاي 
جعلي اينترنتي ساخته اند تا پيام هاي تفرقه انگيز پخش 
كنند به امريكا س��فر كرده اند تا اطالعات جمع آوري 
كنند و به نام امريكايي ها راهپيمايي هاي سياس��ي به 

راه انداخته اند.« 
گفته شده در فهرس��ت تحريم ها نام يك شركت 
اينترنت��ي مس��تقر در س��ن پترزبورگ نيز به چش��م 
مي خورد. يوگني پريگوژين از نزديكان والديمير پوتين 
كه گفته مي شود، صاحب اين شركت است متهم شده 
كه ب��راي تاثيرگذاري در انتخابات رياس��ت جمهوري 
امريكا دس��ت به تحقيقات گسترده جعلي در فضاي 
مج��ازي زده اس��ت. پريگوژين دخال��ت در انتخابات 
امريكا را رد كرده است. پايگاه اينترنتي وكس در اين 
باره نوش��ته:»ترامپ روس��يه را متهم كرد كه در ترور 
جاسوس روس در لندن دست داشته و البته سرانجام 
پذيرفت كه روس��يه در انتخابات امريكا دخالت كرده 
است. اما دولت ترامپ با وجود اذعان دخالت روسيه در 
انتخابات هنوز هم تالش مي كند كه اقدامات روس ها 
در اين باره را كم اهميت جلوه دهد. حتي تيم امنيت 
ملي ترامپ هم بر اين باورند كه رييس جمهور مي تواند 
رويكرد س��خت گيرانه تري را نسبت به روسيه داشته 

باشد.«
به نظر مي رسد كه ترامپ براي كم كردن از دامنه 
انتقادها تحريم هاي جديد را عليه روسيه وضع كرده اما 
عمال با اين كار براي نخستين  بار ادعاي دخالت روسيه 
در انتخابات امريكا را تايي��د كرده و عمال كار خود را 
ب��راي اخراج احتمالي رابرت مولر كه حاال تحقيقاتش 
را بر روي كس��ب وكار و جزييات زندگي ش��خصي او 

متمركز كرده بيش از پيش دشوار كرده است. 

 سوئد ميزبان احتمالي
ديدار »ترامپ« و »كيم«

هشدار »كوربين« درباره جنگ سرد 
بريتانيا - روسيه

 رابرت موگابه:
عليه من كودتا شد

گروه جهان 
جرمي كوربين رهبر حزب كارگر بريتانيا درباره خطر آغاز دوره جديد جنگ سرد با 
روسيه پيش از اثبات دخالت مسكو در حمله با گاز اعصاب به يك جاسوس دوجانبه روس 
هش��دار داده اس��ت. كوربين در يادداشتي در گاردين نوشته: با در پيش گرفتن رويكرد 
بس��يار محتاطانه در برابر حادثه مسموم شدن اين جاسوس پيشين روس نتيجه گيري 
زودهنگام از ش��واهد و مدارك در جو ملتهب كنوني به سود امنيت ملي بريتانيا نيست. 
كوربين تاكيد كرده، اين رخداد وحش��تناك در وهله نخست نيازمند تحقيقات جنايي 
كامل و دش��واري است. اين رهبر 68 ساله سوسياليست نوشته: »حزب كارگر از پوتين 
حمايت نمي كند و در صورتي كه روسيه در اين حمله دست داشته باشد، بايد پاسخگو 
باشد. اما بدان معنا نيست كه ما بايد خود را در معرض جنگ سرد تازه، افزايش هزينه 
تسليحاتي، درگيري هاي نيابتي در جهان و تحمل ناپذيري شبيه دوره مك كارتي در برابر 
مخالفان قرار دهيم. « كوربين در ادامه با اشاره به احتمال دست داشتن مافياي روسيه در 
اين حمله نوشته: »لندن بايد جريان انتقال پول فاسد از روسيه را متوقف كند. ما بايد ارائه 
خدمات به سرمايه داري روسيه و ميلياردرهاي فاسدي را متوقف كنيم كه از لندن براي 
حفاظت از ثروت خود اس��تفاده مي كنند. « ترزا مي  نخست وزير بريتانيا چهارشنبه ادعا 
كرد روس��يه در حمله با عامل گاز اعصاب به سرگئي اسكريپال دست دارد كه سرهنگ 
س��ابق بخش امنيتي ارتش روس��يه بوده و نام ده ها جاس��وس اين كش��ور را در اختيار 
لندن قرار داده اس��ت. اس��كريپال و دخترش از چهارم مارس كه بي هوش روي نيمكتي 
در برابر يك مركز خريد در ش��هر سالسبري در شمال بريتانيا پيدا شدند، با حال وخيم 
در بيمارس��تان بستري هستند. ترزا مي  پس از نخستين كاربرد شناخته شده تهاجمي 
 چنين س��الحي در خاك يك كش��ور اروپايي از هنگام جنگ دوم جهاني به اين سو، به

23 ديپلم��ات روس براي ترك خاك بريتانيا يك هفته مهلت داد. اتحاديه اروپا نيز قرار 
اس��ت در نشس��ت دوش��نبه وزراي خارجه اتحاديه اروپا اين موضوع را بررسي كند. در 
همين حال ينس استولتنبرگ دبيركل ناتو گفته كه به دنبال جنگ سرد با روسيه نيست. 
اس��تولتنبرگ در عين حال با اعالم همبس��تگي ناتو با لندن حمله به جاسوس روس را 

غيرقابل پذيرش خوانده و گفته چنين اقداماتي در دنياي متمدن جايي ندارد. 

گروه جهان 
وزير خارجه كره ش��مالي در س��فر از پيش اعالم نشده يي به س��وئد رفته است. بنابر 
اعالم منابع دولتي كره شمالي، »ري يونگ هو« با هدف گفت وگو درباره مسائل دوجانبه 
و عالقه مندي هاي مشترك به استكهلم سفر كرده است. بي بي سي نوشته، سوئد پيش تر 
نيز نقش ميانجي بين پيونگ يانگ و س��ئول را ايفا كرده اس��ت و گمان مي رود اين سفر 
ب��راي فراهم كردن مقدم��ات ديدار كيم جون��گ اون رهبر كره ش��مالي و دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا صورت گرفته باشد. دونالد ترامپ هفته پيش اعالم كرد كه دعوت 
كيم جونگ اون را براي گفت وگو پذيرفته است. اين پيشنهاد پس از ديدار مشاور امنيت 
ملي كره جنوبي از كره ش��مالي به ترامپ منتقل شد. مقامات كره شمالي هنوز درباره اين 
ديدار اظهارنظر نكرده اند. هنوز تاريخ و مكان ديدار احتمالي رهبران امريكا و كره شمالي 
مش��خص نيست. اما س��وئد براي كمك به برگزاري اين ديدار اعالم آمادگي كرده است. 
اياالت متحده گفته از ديدار وزير خارجه كره ش��مالي از س��وئد مطلع شده ولي از هدف 
اين ديدار خبري ندارد. به گزارش ديلي تلگراف، همزمان با س��فر وزير خارجه كره شمالي 
به س��وئد گمانه زني هايي درباره تعيين سوئد به عنوان محل احتمالي ديدار ترامپ و اون 
صورت گرفته اس��ت. سوئد در پيونگ يانگ س��فارتخانه دارد و معموال به عنوان مجراي 
ارتباطي بين امريكا و كره ش��مالي ايفاي نقش كرده اس��ت. اخيرا از سوئد، ژنو و منطقه 
غيرنظامي مرز دو كره به عنوان مناطق احتمالي مكان نشست ترامپ و رهبر كره شمالي 
ياد ش��ده است. »ري يونگ هو« در س��فر دو روزه خود به سوئد با همتاي سوئدي خود 
يعني مارگوت والستروم ديدار دارد. گزارش هاي منتشر شده از اين احتمال حكايت دارد 
كه در اين مذاكرات درباره مس��اله آزادي س��ه امريكايي زنداني در كره شمالي به نام هاي 
كيم دونگ چول، توني كيم وكيم هاك س��ونگ بحث خواهد شد. سفر ري يونگ هو به 
استكهلم به همراه چوئه كانگ ايل يك مقام ارشد امور امريكا در وزارت خارجه كره شمالي 
صورت گرفته است و به نوعي نشانه نخستين تحرك ديپلماتيك از زمان اعالم شگفت انگيز 
پذيرش ديدار با رهبر كره شمالي از سوي ترامپ محسوب مي شود. وزارت خارجه امريكا 
پيش تر اعالم كرده كه به تدارك براي برگزاري اين نشس��ت ميان ترامپ و كيم جونگ 

اون ادامه مي دهد.

گروه جهان  
ديكتاتور س��ابق زيمبابوه در نخس��تين مصاحبه تلويزيوني خود از زمان بركناري از 
رياس��ت جمهوري در ماه نوامبر گذش��ته، بركناري خود از قدرت را كودتا خواند. رابرت 
موگابه رييس جمهوري سابق زيمبابوه در مصاحبه با شبكه تلويزيوني »سي اي بي سي« 
آفريقاي جنوب��ي در مورد حوادث منجر به بركناري خود گفت: »بايد بگويم كه اين يك 
كودتا بود، شايد بعضي ها نخواهند آن را كودتا بنامند، اما اين يك كودتا بود. « موگابه كه 
از دفتر كار خود در پايتخت زيمبابوه سخن مي گفت، افزود: »ما بايد اين بالي شرم آور را 
كه سر خودمان آورده ايم لغو كنيم، ما استحقاق چنين چيزي را نداريم، زيمبابوه چنين 
اس��تحقاقي ندارد. « رابرت موگابه در مصاحبه ديگري با ش��بكه تلويزيوني »آي تي وي 
بريتاني��ا« نيز به  ش��دت از نحوه بركناري خود انتقاد ك��رد و در عين حال گفت: »البته 
نمي خواهم كه دوباره رييس جمهوري شوم، من حاال ۹۴ سال سن دارم. « رابرت موگابه 
در هر دو مصاحبه گفته اس��ت كه از »امرس��ون منانگاوا« كه با راي اعضاي حزب حاكم 
»زانو پي اف« به جانشيني او رسيد، متنفر نيست اما رييس جمهوري فعلي را »متهم به 
خيانت به ملت« كرد. موگابه افزود كه حاضر نيست با رييس جمهوري كنوني همكاري 
كند، زيرا رياس��ت جمهوري او »غيرقانوني و خالف قانون اساس��ي« اس��ت. وي گفت: 
»شخص بايد به شكل قانوني و درست به رياست جمهوري انتخاب شود و من حاضرم در 
مورد چنين فرآيندي گفت وگو و حتي به انجام آن كمك كنم، البته اگر از من خواسته 
شود كه نشده است. « رابرت موگابه كه در جريان مبارزات براي استقالل زيمبابوه رهبري 
گروهي از چريك هاي مخالف حكومت را در دست داشت، پس از استقالل اين كشور در 
سال 1۹80 تا نوامبر سال گذشته ميالدي در سمت هاي نخست وزير و رييس جمهوري 
قدرت را در اين كش��ور در دست داش��ت. به گفته مخالفان، حركت او به سوي تحكيم 
قدرت ش��خصي همراه با سوء مديريت اقتصادي و فس��اد گسترده باعث شد تا زيمبابوه 
كه زماني داراي اقتصادي نيرومند بود به فقر كش��يده ش��ود. موگابه همچنين با اتكا به 
نيروهاي امنيتي و گروه هاي لباس شخصي حامي خود مانع از فعاليت مخالفان مي شد. 
او ماه نوامبر معاون خود منانگاوا را بركنار كرد كه اين اقدام با اعتراض ارتش مواجه شد 

و در نهايت موگابه را وادار به كناره گيري از قدرت كرد. 

  انتخابات مصر
دموكراسي فرمايشي

گروه جهان  سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
مصر از جمعه با راي گيري در حوزه هاي انتخاباتي خارج از 
كشور درحالي آغاز شد كه عبدالفتاح السيسي هيچ رقيب 
جدي ندارد. به گزارش الدستور، انتخابات رياست جمهوري 
مصر در دو مرحله برگزار مي شود و پس از پايان راي  گيري 
در خارج از كش��ور، مرحله دوم در داخل از 26تا 28مارس 
برگزار مي ش��ود. السيس��ي دور پيش پيروز انتخابات شد. 
يازدهمي��ن دوره انتخابات نيز 2012 پس از بهار عربي در 
مصر و سرنگوني نظام حسني مبارك برگزار شد، نخستين 
انتخابات رياست جمهوري بود كه به حكومت شوراي عالي 
نيروهاي مسلح مصر)دست  نشاندگان مبارك( پايان داد. در 
اين انتخابات محمد مرسي، نامزد اسالمگراي حزب آزادي 
و عدالت وابسته به اخوان  المسلمين مصر به پيروزي رسيد. 
ژوئن 2013 و در س��الگرد تحليف مرسي موج جديدي از 
اعتراض ها در اين كش��ور عليه دولت تازه تاس��يس شكل 
گرفت. با ادامه اعتراض هاي گس��ترده از س��وي موافقان و 
مخالفان دولت مرس��ي، ارتش وارد عمل شد. نهايتا شدت 
اعتراض ها موجب ش��د تا س��وم ژوئيه 2013 ارتش مصر 
با كودتايي مرس��ي را از قدرت بركنار كرده السيسي وزير 
دفاع مص��ر در نطقي ضمن بركن��اري وي، عدلي منصور 
رييس دادگاه قانون اساسي مصر را به عنوان رييس جمهور 
موقت ب��راي نهايتا 6 ماه تا برگ��زاري انتخابات زودهنگام 
معرف��ي كرد. در پي كودتاي ارتش مصر و بركناري محمد 
مرس��ي، رييس جمهور قانوني مصر در سال 2013 دولت 
موق��ت تصميم گرفت طي دوره يي انتقالي در اوايل 201۴ 
انتخابات را برگزار كند. السيس��ي با استعفا از مقام وزارت 
دفاع نامزد رياس��ت جمهوري مصر شد. ارتش از نامزدي او 
حمايت كرد و او در انتخابات پيروز شد. رييس جمهور مصر 
با روش دو مرحله يي انتخاب مي ش��ود. در صورتي كه دور 
دوم در كار نباش��د، برنده دوم آوريل معرفي خواهد ش��د. 
اما اگر انتخابات ب��ه دور دوم رفت، نتايج نهايي در اول مه 
 2018 اعالم مي شود. جنبش دموكراتيك مدني 30 ژانويه 
2018 اعالم ك��رد، انتخابات را تحريم خواهد كرد. فرآيند 
انتخابات كنوني رياست جمهوري مصر درحالي با ثبت نام از 
نامزدها در اواخر دي ماه شروع شد كه شرايط به طور قابل 
مالحظه يي در راس��تاي تضمين دور دوم رياست جمهوري 
السيس��ي پيش رفته است. السيس��ي همه نامزدهايي كه 
مي توانستند رقيب او باش��ند را حذف كرده است. يكي از 
مهم تري��ن اين چهره ها »خالد علي« وكيل و فعال حقوقي 
بود كه از انتخابات انصراف داد. يكي ديگر از افرادي كه قصد 
رقابت با السيسي را داشت اما با فشار السيسي منصرف شد، 
احمد شفيق نخست وزير سابق مصر بود. شفيق در انتخابات 
2012 كه پس از سرنگوني رژيم حسني مبارك برگزار شد 
در مقابل رقيب خود مرسي شكست خورد و پس از آن به 

امارات متواري شد.

  اردوغان قانون
انتخابات تركيه را تاييد كرد

رجب طيب اردوغان رييس جمه��وري تركيه قانون 
جديد ائت��الف و امنيت انتخاب��ات 201۹ را تاييد كرد. 
به گزارش ايرنا، اليحه 26ماده يي قانون جديد انتخابات 
كه در برگيرنده پيشنهادهاي حزب حركت ملي و حزب 
حاكم عدالت و توس��عه در خصوص ائتالف احزاب بود، 
پس از تصوي��ب نمايندگان مجلس ملي تركيه به تاييد 
اردوغان رسيد. اردوغان همچنين قانون شماره 7102 را 
كه بر اساس آن بايد تغييراتي در بعضي قوانين و مقررات 
اساس��ي انتخابات و اصول ثبت راي دهندگان اين كشور 

ايجاد شود، امضا و تاييد كرد. 

  كاخ صدام
دانشگاه امريكايي مي شود

مقامات عراق قصد دارند، كاخ صدام را به يك دانشگاه 
امريكايي در بغداد تبديل كنند. به گزارش الصباح، اداره 
امالك و مس��تغالت عراق كاخ رضوانيه و محيط اطراف 
آن را به س��اخت دانش��گاه امريكايي اختصاص داده كه 
از س��ال جاري ميالدي افتتاح مي ش��ود. پيش تر وزارت 
آموزش عالي و پژوهش علمي عراق اعالم كرده بود، سال 
تحصيلي آتي ش��اهد افتتاح دانشگاه امريكايي در بغداد 
خواهد بود. منطقه رضوانيه واقع در غرب بغداد و نزديك 
فرودگاه بين المللي اين استان شامل كاخ هاي رياستي و 
س��اختمان هاي دولتي است كه دستگاه هاي امنيتي در 

زمان رژيم سابق از آنها استفاده مي كردند. 

  صدور حكم بازداشت
دختر ملك سلمان 

دستگاه قضايي فرانسه حكم بازداشت خواهر وليعهد 
س��عودي را صادر كرد. به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، 
دستگاه قضايي فرانسه حكم بازداشت حسه بنت سلمان، 
خواهر محمد بن سلمان، وليعهد عربستان را به اين دليل 
كه محافظ ش��خصي اش در سال 2016 يك كارگر را در 
آپارتمان��ش در پاريس كتك زده بود، صادر كرد. حس��ه 
بنت سلمان تنها دختر ملك س��لمان پادشاه عربستان 
است و ۴۴س��ال دارد. ملك سلمان 11پسر دارد. حسه 
همواره به پاريس س��فر مي كند. كارگري كه از محافظ 
شخصي حسه كتك خورده بود، گفت كه وي براي برخي 
كارهاي منزل سپتامبر 2016 به آپارتمان وي رفته و از 

اتاقي كه درحال كار كردن در آن بود، عكس گرفت. 

  قطر براي چندمين بار
از امارات شكايت كرد

نمايندگ��ي دايم قطر در س��ازمان مل��ل متحد براي 
چندمين ب��ار از امارات به  دليل نق��ض حريم هوايي اين 
كشور ش��كايت كرد. خبرگزاري قنا گزارش داده نماينده 
دايمي قطر در نامه هاي جداگانه يي به دبيركل سازمان ملل 
متحد و رييس شوراي امنيت سازمان ملل اعالم كرده يك 
فروند هواپيماي نظامي امارات ۴ مارس حريم هوايي اين 
كشور را نقض كرده است. در اين شكايت آمده، هواپيماي 
امارات��ي از ن��وع »س��ي ان 35« هنگامي ك��ه از ابوظبي 
برخاست، اقدام به نقض حريم هوايي قطر كرده است. قطر 
اي��ن اقدام دولت امارات را نق��ض قوانين بين المللي و زير 
س��وال بردن حاكميت اين كشور عنوان كرده و نسبت به 
عواقب خطرناك آن براي امنيت منطقه هشدار داده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه
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پرونده8
  رفع فيلتر توييتر

با نظر سه قوه
بحث فيلتر شدن يا رفع فيلتر پيام رسان هاي بين المللي 
در كشور دوباره بعد از مدتي با اظهارات اخيرا رييس مركز 
مل��ي فضاي مجازي كه از بررس��ي رفع فيلترينگ توييتر 
خبر داد، مطرح ش��د. تصميم گيري درب��اره فيلتر يا رفع 
فيلتر يك ش��بكه اجتماعي يا انواع ديگر اپليكيشن ها در 
حيطه اختيارات ش��وراي عالي فض��اي مجازي و كارگروه 
تعيين مصاديق محتواي مجرمانه است كه وزارت ارتباطات 
ني��ز در اين جلس��ات ح��ق راي دارد. وزي��ر ارتباطات و 
فن��اوري اطالعات در يكي از آخري��ن اظهارنظرهاي خود 
درب��اره بحث رفع فيلتر توييتر اظهار كرد: اين موضوع در 
مركز ملي فضاي مجازي در حال بررس��ي است و نياز به 
تصميم مشترك هر سه قوه دارد. همچنين او تاكيد دارد 
كه مصوبات ش��وراي عالي فضاي مج��ازي فصل الخطاب 
تكاليف دستگاه هاس��ت. مثال در حوزه پيام رس��ان بومي 
عده ي��ي عالقه مندند بگويند كار وزارت ارتباطات اس��ت. 
اما وظيفه اين وزارتخانه صرفا ايجاد زيرس��اخت اس��ت و 
اعتمادس��ازي، كاربرد و ترويج وظيف��ه وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات نيس��ت و معلوم است، وظيفه كيست. از 
سوي ديگر سيدابوالحس��ن فيروزآبادي در پاسخ به سوال 
ايسنا مبني بر احتمال رفع فيلتر توييتر اظهار كرده است: 
ما دايم فضاي مجازي را بررسي مي كنيم. درباره توييتر هم 
بررسي ها در حال انجام است و احتمال اينكه در سال آينده 
اين اتفاق بيفتد، بايد بررسي شود. وي با تاكيد بر مضرات 
فضاي انحصاري تلگرام، در پاس��خ ب��ه اينكه آيا احتمالي 
مبن��ي بر لزوم فيلتر تلگرام وج��ود دارد، بيان كرد: اگر به 
اين نتيجه برس��يم، اين كار را انج��ام مي دهيم و احتمال 
آن وج��ود دارد. رييس مركز ملي فضاي مجازي با اش��اره 
به راهكارهاي حمايتي براي فراگير ش��دن پيام رسان هاي 
داخلي اظهار كرد: پيام رسان سكويي براي ارائه سرويس و 
خدمات به مردم است. پيام رسان هاي داخلي اگر بخواهند 
توس��ط مردم پذيرفته ش��وند و مورد استفاده قرار گيرند، 
بايد خدمات خوبي ارائه دهند، خدماتشان پايداري داشته 
باشد و خدمات اضافه تري از آنچه پيام رسان هاي خارجي 
ارائ��ه مي دهند را عرضه كنند. از س��وي ديگ��ر به اعتقاد 
كارشناس��ان، مردم هم در اين راه بايد بررس��ي كنند كه 
كسب و كارها و خدمات آموزشي و جدي خود را بر بستر 
خارجي صورت ندهند، زيرا به هر حال بس��تر خارجي به 
دليل عدم تبعيت از قوانين جمهوري اس��المي هر لحظه 
امكان دارد كه به طور موقت يا دايم فيلتر ش��ود. به همين 
دليل توصيه ش��ده كه كاربران و خصوصا پايگاه هايي كه 
كاربر زي��ادي دارند، حتما در يك پيام رس��ان ايراني ارائه 
خدمت داش��ته باشند. گذش��ته از اينكه اين اظهارنظرها 
در مورد احتمال فيلترينگ يك ش��بكه اجتماعي در كنار 
احتمال رفع فيلتر يك ش��بكه ديگر ممكن است سواالتي 
را برانگيزد كه در اين فضاي گفتماني سياس��ت هاي كلي 
چيس��ت؟ اگر با رفع فيلتر از توييتر قرار بر گش��ايش در 
فضاي مجازي است، چرا همزمان احتمال فيلترينگ تلگرام 
هم وجود دارد؟ اما نكته يي كه در اين اظهارنظرها از سوي 
وزير ارتباطات و ريي��س مركز ملي فضاي مجازي مطرح 
مي شود، اين است كه در بحث فيلترينگ يا عدم فيلترينگ 
ش��بكه هاي مجازي اين مركز ملي يا شوراي عالي فضاي 
مجازي و نه وزارت ارتباطات است كه تصميم گيرنده است.

 ۲۰۰۰شماره ارسال كننده 
پيامك تبليغاتي مسدود شد

يكي از راه هاي مقابله با پيامك هاي تبليغاتي شكايت به 
سامانه و معرفي شماره هاي فرستنده بود؛ راهي كه اگرچه 
موثر بود اما نمي توانست پيش گيرنده باشد. به همين دليل 
تصميم بر آن ش��د كه جلو ارس��ال پيامك هاي تبليغاتي 
از همان ابتدا و توس��ط اپراتورها گرفته شود. پيامك هاي 
تبليغاتي از آن موارد است كه هر يك از مشتركان موبايلي 
حداقل يك بار تجربه كرده اند. البته اين تجربه معموال به 
همان يك بار ختم نشده و ارسال اين پيامك ها گاهي آن 
قدر زياد شده كه صداي كاربران را هم درآورده است؛ اينكه 
گاه و بيگاه و در زمان هاي نامناسب صداي دريافت پيامك 
را مي شنوند و زماني كه با تصور پيغام شخصي سراغ گوشي 
خود مي روند، با حجم انبوهي از تبليغات روبه رو مي شوند. 
اين موضوع باعث ش��د، كاربران شكايات خود را از راه هاي 
مختلف به گوش مسووالن برس��انند. اگرچه پيامك هاي 
تبليغاتي ريش��ه يي عمي��ق دارد و زمان آن هم محدود به 
يكي، دو سال گذشته نيس��ت، اما در يك سال اخير عزم 
جدي براي جلوگيري از آنها و ايجاد مزاحمتشان ايجاد شد. 
البته در حالي كه ابتدا ارس��ال پيامك ها با سرشماره هاي 
مش��خصي انجام مي شد و به نحوي مس��دود كردن آنها 
راحت تر بود، كسب وكارهايي كه يكي از مهم ترين راه هاي 
تبليغات خود را ارس��ال اين پيامك ها مي دانستند، سراغ 
شماره هاي شخصي رفتند. ارسال پيامك هاي تبليغاتي با 
شماره هاي ش��خصي هم در برهه يي به يكي از مشكالت 
كابران تبديل ش��د؛ بنابراين مس��ووالن ارتباطي راه چاره 
را در ايجاد مصوبه ي��ي براي مقابله جدي با اين پيامك ها 
دانستند و تصميم بر آن شد دستورالعملي براي جلوگيري 
از ارسال آنها داده ش��ود. نخستين راه شكايت كاربران به 
رگوالتوري و س��امانه ۱۹۵ بود كه با تعداد مش��خصي از 
ش��كايت و بررسي موضوع، شماره يي كه تنها براي ارسال 
پيامك هاي انبوه مورد اس��تفاده قرار مي گرفت، مس��دود 
ش��ود. با وجود اين، شكايت از شماره هاي فرستنده ارسال 
پيامك تنها مي توانس��ت از ارسال پيامك  تبليغاتي از اين 
شماره ها در آينده جلوگيري كند، در حالي كه ممكن بود 
ش��ماره هاي جديد هر روز سبز شوند و پيامك بفرستند. 
به همين دليل تنها راه پيش��گيري از ارس��ال پيامك ها از 
همان ابتدا و توس��ط اپراتورهاي موبايل��ي در نظر گرفته 
شد؛ اتفاقي كه قبال هم درباره آن بحث شده و تصميماتي 
گرفته شده بود اما درنهايت به گفته رگوالتوري در روزهاي 
اخير و مطابق با دس��تورالعمل جديد، توسط اپراتورها در 
حال انجام است. حسين فالح جوش��قاني رييس سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در گفت وگو با ايس��نا 
در اي��ن باره اظهار كرد: ش��كايت كار س��ختي بود؛ موثر 
بود اما نمي توانس��ت پيش��گيري  كننده باشد. رگوالتوري 
دستورالعملي براي ش��ماره هاي شخصي به اپراتورها داده 
است كه ديگر خودشان بدون اينكه حتي شكايتي الزمي 
باشد، مسدوديت پيامك هاي تبليغاتي را انجام مي دهند. 
در حال حاضر چند روزي است كه اين كار توسط اپراتورها 
انجام مي شود و تاكنون بيش از ۲۰۰۰ شماره شناسايي و 
مسدود شده است. وي درباره نحوه تشخيص پيامك هاي 
معمولي از تبليغاتي توسط شماره هاي شخصي نيز توضيح 
داد: طبق دستورالعملي كه به اپراتورها داديم، اين شماره ها 
اگر شرايط خاصي داش��تند مسدود مي شوند؛ مثال تعداد 
پيامكش��ان از يك حدي بيشتر باش��د يا چند روز قبل از 
ارسال پيامك هيچ تماس تلفني و استفاده اينترنتي نداشته 
باشند؛ يعني صرفا سيم كارت براي پيامك استفاده  شود كه 

براساس آن شناسايي و مسدود مي شوند. 

اخبار

 گزارش مركز بررسي هاي استراتژيك از تصوير ايران
در جشنواره سي و ششم فيلم فجر 

ايران در سينماي ايران
مركز بررس��ي هاي اس��تراتژيك رياست جمهوري 
همزمان با برگزاري سي و ششمين جشنواره فيلم فجر 
به تحليل و ارزيابي فيلم هاي بخش مسابقه جشنواره 
با محوريت موضوع »تصوير ايران در سينماي ايران« 
پرداخت. هرچند بررس��ي فيلم هاي بخش مس��ابقه 
سينماي ايران در جشنواره سي و ششم، شايد تصوير 
كامل و جامعي از كارنامه س��ينماي ايران در يك سال 
اخي��ر را ارائه نكند، اما بي ش��ك س��ينماي موردنظر 
و حمايت سياس��ت گذاران س��ينماي ايران را نش��ان 

مي دهد. 
جشنواره فيلم فجر از همان ابتداي تاسيس با هدف 
»طرح مس��ائل س��ينماي ايران«، »حمايت و تشويق 
نيروهاي جوان«، »جلب  توجه مسووالن كشور به امر 
سينما و فيلمسازي« و »بيان ارزش هاي فرهنگي مورد 

قبول جامعه از طريق توليد« برگزار شده است. 
در واق��ع همان آرمان ها و اهداف��ي كه در جريان 
فيلمس��ازي كشور دنبال مي ش��ده است در جشنواره 
نيز دنبال ش��ده و اين جشنواره به مثابه فرصتي براي 
ارائه كارنامه فعاليت يك س��اله سينمايي ايران و يكي 
از ستون هاي جريان فيلمسازي در كشور تعبير شده 
است. در سال هاي متمادي، سياست گذاران سينماي 
ايران برنامه ها و سياست هاي خود را از طريق جشنواره 
فيلم اعالم كرده و جش��نواره را محملي براي بررسي 
كارنامه يك سال فعاليت سينماي ايران تلقي كرده اند. 
هرچند بررسي فيلم هاي بخش مسابقه سينماي 
ايران در جش��نواره سي و ششم، شايد تصوير كامل و 
جامعي از كارنامه س��ينماي ايران در يك سال اخير را 
ارائه نكند، اما بي ش��ك سينماي مورد نظر و حمايت 

سياست گذاران سينماي ايران را نشان مي دهد. 
در اين پژوهش توصيفي-تحليلي تالش مي شود، 
نش��ان داده  ش��ود فيلم هاي جش��نواره فجر ۹۶ چه 
تصوي��ري درب��اره كش��ور اي��ران عرض��ه مي دارند و 
فيلمس��ازان چه ذهنيت و تصويري درباره مس��ائل و 
وضعيت فعلي كش��ور دارند؟ بر اين اس��اس مي توان 
پي برد، تصويِر ترسيم ش��ده از »ايران ۹۶« نسبت به 
آنچه در واقع هست، تصويري زشت تر است يا زيباتر. 
مساله فوق مي تواند نسبت جشنواره سي و ششم فيلم 
فجر با »س��ينماي اميد« را نش��ان دهد و همچنين 
نمايانگ��ر »تصوير ايران« در »ذه��ن هنرمندان«، در 

سال پنجم فعاليت دولت تدبير و اميد باشد. 
براين اس��اس ۲۲ فيلم داس��تاني بخش مس��ابقه 
س��ينماي ايران در جشنواره س��ي و ششم بر اساس 
مولفه هاي فرم��ي )فيلمنامه، كارگردان��ي، بازيگري، 
تصويربرداري، تدوين، ص��دا، گريم، طراحي صحنه و 
لب��اس( و محتوايي )اميد/ نااميدي، زش��تي/ زيبايي، 
قانونمندي/ بي قانوني، جمع گرايي/ فردگرايي، اخالقي/ 
غيراخالقي، پيشرفته/عقب مانده، علم محور/ خرافه گرا، 
ديني/ غيرديني( مش��اهده، توصيف و تحليل شد. در 
پايان نيز جمع بندي تصوير ارائه ش��ده از ايران در اين 

آثار در قالب ۱۳ عنوان زير ارائه شد. 

 »تصوير ايران« در فيلم هاي جشنواره فجر ۹۶
پ��س از مش��اهده و تحلي��ل ۲۲ فيلم جش��نواره 
س��ي و ششم فيلم فجر توس��ط گروه پژوهشي مركز 
بررسي هاي اس��تراتژيك رياست جمهوري، يافته هاي 
كالن، ذي��ل مفاهي��م جامعه، خانواده، انس��ان، زنان، 
تكني��ك و تكنولوژي، آينده/اميد/رويا، تقابل نس��لي، 
قانون، عقالنيت و پيش��رفت، اخالق/دي��ن، امنيت و 
آزادي، ما/هويت ملي، آس��يب ها و مس��ائل اجتماعي 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در اين بخش، مفاهيم 
در رفت و برگش��تي ميان فيلم ها و همچنين مفاهيم 
اوليه تدوين ش��ده توس��ط اعضاي گروه پيش از آغاز 
جش��نواره مورد تحلي��ل دوباره ق��رار گرفت. مفاهيم 
جديدي به فهرس��ت اوليه اضافه شد و برخي مفاهيم 
در يكديگر ادغام ش��دند. در ارائه تحليل نهايي، تمام 
گزاره ها با ارجاع به فيلم هاي به نمايش درآمده صيقل 
خورده و به پشتوانه آنها بود كه ابعاد گوناگون مفاهيم 

۱۳گانه فوق الذكر به شرح زير تشريح شدند. 
الزم اس��ت، ذكر ش��ود كه در بي��ن اعضاي گروه 
اجتماعي بر س��ر اين نكته وجود داش��ت كه از منظر 
ملي، سه فيلم »س��رو زير آب«، »كاميون« و »بمب؛ 
يك عاش��قانه« را مي توان استثناهايي بر قاعده كلي 
حاكم بر فيلم هاي سي وششمين جشنواره فيلم فجر 
دانست كه در اين بخش ارائه مي شود. اين سه فيلم در 
بازنمايي تصويري اميدوارانه، انساني، اخالقي، و زيبا از 

ايران نمره »قابل قبولي« گرفتند. 
در اين بخش تصوير ارائه  شده از ايران ذيل مفاهيم 
۱۳گانه زير از دل مجموع فيلم هاي جشنواره فجر ۹۶ 

ارائه مي شود. 
۱. جامعه

تصوي��ر »جامع��ه اي��ران« در مجم��وع فيلم  هاي 
جش��نواره فج��ر ۹۶، تصوي��ر جامعه ي��ي »درهم«، 
»بي  نظ��م«، »در آس��تانه اضمحالل« اس��ت و در آن 
»تضاد طبقاتي« به بياني س��طحي ارائه ش��ده است؛ 
جامعه  يي كه هيچ نش��انه  يي از »گذشته افتخارآميز« 
ن��دارد، »زمان حال« در آن ب��ه حالت تعليق درآمده 
اس��ت، و »آتيه روش��ني« از خالل فيلم ه��ا براي آن 
ترس��يم نمي ش��ود. به عبارت ديگ��ر »حبل متيني« 
كه درباره آن وفاق جمعي وجود داش��ته باش��د، ارائه 
نمي ش��ود و در نتيجه وضعيت تيره و مبهم اس��ت و 

مقصدي در افق قابل مشاهده نيست. 
جامعه تصوير شده در غالب اين فيلم ها جامعه يي 
به غايت »فردگرا«، »فاقد امنيت جمعي و آن دس��ته 
از نظام  ها يا س��اختارهايي« اس��ت كه بتواند »امنيت 
فردي« انس��ان را تامين كن��د. در نتيجه، بخش  هاي 
مختلف چنين جامعه يي با همديگر نس��بت متوازني 
ندارن��د. تالش ه��ا در تصاوي��ر ارائه ش��ده روي پرده 
سينماي جشنواره سي وششم به هم  افزايي اميدبخشي 
راه نمي ب��رد؛ چنين وضعيت��ي در غالب فيلم هاي به 
نمايش درآمده )به استثناي سه فيلم »كاميون«، »سرو 
زير آب« و »بمب؛ يك عاشقانه«( بارز و برجسته است. 
به عنوان نمونه در فيلم »اتاق تاريك«، زن و ش��وهر 
در تنش دايمي با يكديگر هس��تند. خانواده بلورچي 
)همسايه( بدون پدر است و رابطه مادر و دختر در اين 
خانواده، رابطه  يي آشفته، پرخاشگرانه و عاري از احترام 

و اعتماد است. تصويري كه زن و شوهر )شخصيت هاي 
اصلي فيلم( از آينده خود دارند تصويري است كه در 

بيرون از مرز ايران قرار است، محقق شود. 
در فيلم »امير« هيچ كس نمي  تواند، بگويد مشكل 
چيس��ت. امير، با غزل )همسر دوستش علي( ارتباط 
داشته و حاصل آن ارتباط، فرزندي است كه علي او را 
فرزند خود مي  پندارد. غزل به كانادا مهاجرت مي  كند، 
علي سرپرستي اردالن را قبول نمي  كند و نهايتا اردالن 

به امير سپرده مي  شود. 
در فيلم »داركوب«، شاهد استهزاء طبقات فرودست 
هستيم. س��قط جنين، فحش��ا، اعتياد، فروش فرزند 
و س��اير آس��يب  هاي اجتماعي، صرفا متوجه طبقات 
فرودست جامعه است. در مقابل، رستگاري شخصيت 
معتاد و متعلق به طبقه فرودس��ت، در پيوس��تن او به 
طبقه متوسط معنا مي  شود؛ گويي طبقه متوسط عاري 
از هرگونه مساله و آسيب  اجتماعي است. هر دو تصوير، 
تصاويري غيرقابل باور از جامعه يي درگير در مناسبات 

نابرابر در حال فروپاشي و عصبي است. 
در مجم��وع تصوي��ر جامع��ه اي��ران در فيلم  هاي 
فجر ۹۶ نش��ان دهنده آن اس��ت كه بحران در جامعه 
و خانواده، نهايتا به گونه يي حل نمي  ش��ود كه دوباره 
اعض��اي خانواده و جامع��ه در كنار هم قرار گيرند. در 
پايان  بندي فيلم  ها، غياب »آرامش، اميد، پيش��رفت و 
رويا پردازي« غالب است و »مهاجرت« نوعي پاسخ به 
غياب آن چيزي است كه در ايران دستيافتني ترسيم 

نمي شود. 

۲. خانواده
تصوي��ر »خانواده« در فيلم  هاي جش��نواره س��ي و 
شش��م، تصويري »ناق��ص«، »در ح��ال اضمحالل« و 
با صورتي »غيرطبيعي« اس��ت و اين در حالي اس��ت 
كه مطالعات تجربي در حوزه جامعه شناس��ي خانواده 
چنين تصويري از خانواده ايراني به دست نمي دهد. بر 
اين اساس مس��اله خانواده با »غياب  ها« معنا مي  يابد. 
خانواده  هاي تصوير شده همواره داراي »عضوي غايب« 
هستند. بدون اغراق، در هيچ فيلمي »خانواده  اي كامل« 
و »به سامان« تصوير نمي ش��ود. »چهارراه استانبول«، 
»مصادره«، »جش��ن دلتنگ��ي«، »الت��اري«، »امير«، 
»داركوب«، »اتاق تاريك«، »شعله  ور«، »عرق سرد« و... 
نمونه  هايي از نمايش خانواده هاي پراكنده، غيرمنسجم 
و از هم  پاش��يده است. حتي در فيلم »جاده قديم« كه 
ش��اهد خانواده  يي به ظاهر مدرن و كامل هستيم، در 
روابط اعضاي خان��واده گره  هايي وجود دارد كه با يك 
بحران از هم مي  پاش��د. اين نكته به معناي »اجبار به« 
تصويركردن شعاري خانواده هاي آرماني و كامل نيست. 
عموما چنين رويكردهايي در دهه هاي گذش��ته سبب 
»شعاري« ش��دن برخي فيلم هاي اجتماعي شده بود. 
الزامات دراماتيك س��ينمايي گاهي فيلمنامه نويسان و 
كارگردان ه��ا را ملزم به »گ��ره افكني« يا »بحران« در 
وضعيت س��وق مي دهد. اما اش��كال بارز در فيلم هاي 
جشنواره سي وششم اين است كه گره ها و بحران هاي 
خانوادگ��ي در انتهاي فيلم س��امان نمي يابند. خانواده 
دوباره در صورت و ش��كلي بهبود يافته يا باتجربه بهتر 
از قبل بازس��ازي نمي شود. خانواده با بروز بحران از هم 

مي پاشد. 
در خانواده  ه��اي تصوي��ر ش��ده، »ك��ودكان« نيز 
جايگاهي درخور و مناس��بي ندارن��د. در فيلم »امير« 
ب��ا تمهيدي فرمي تنها صداي اردالن را مي  ش��نويم و 
كودك در تمام صحنه ها از كادر تصوير »بيرون« است. 
در طول فيل��م تنها صداي او را مي  ش��نويم و تنها در 
س��كانس پاياني كه »امير« مس��ووليت مراقبت از او را 
به عه��ده گرفته و اردالن در كنار پ��در واقعي  اش قرار 
مي  گيرد، صورت و چهره او را مي  بينيم. در فيلم »اتاق 
تاريك«، كودك قرباني بحران جنسي جامعه است. در 
اين فيلم ها، كودك و نفس »كودكي« مساله نيستند؛ 
آن��ان صرفا حاش��يه يي بر روابط و دنياي بزرگس��االن 
هس��تند. براي مثال در فيلم »كاميون«، پسر نوجوان 
همواره در پالن  ها و سكانس  هاي متعدد، ميان دو فرد 
بزرگسال داستان قرار دارد و شاهد »تنش«، »آوارگي«، 
»مش��كالت« و حتي »دلبري« آنان است. در مجموع 
كودكان، ابزاري براي نش��ان دادن كاستي ها و مصايب 
بزرگس��االن اند و خود هرگز تبديل به محور و مس��اله 

داستان نمي  شوند. 
در جمع  بن��دي »تصوير خانواده« در فيلم  هاي فجر 
۹۶، بايد از تنش��ي دايمي س��خن گفت كه هيچ  گاه از 
نقطه »ناسازگاري« به »سازگاري« نمي  رسد. به عبارت 

ديگر، تنش خانواده  ها، نافرجام و بي  انتهاست. 
۳. زنان

با توج��ه به اهميت موض��وع زن��ان، در اغلب اين 
فيلم ه��ا، جايگاه و تصوير ش��خصيت زن��ان و دختران 
ذيل موضوع خانواده طرح نش��ده است. تصوير زنان در 
عموم فيلم هاي جش��نواره سي و ششم، تصوير افرادي 
پرخاشگر و عصباني است. دختران نيز در چارچوب هاي 
مردس��االرانه، قرباني »غرور، تعصب، كاميابي و جبران 
ناكامي م��ردان« تصوير ش��ده اند. البته در س��ه فيلم 

»عرق س��رد«، »كاميون« و »جاده قديم«، تا حدودي 
»زنان موفق داراي آينده« قابل مش��اهده هس��تند. به 
لحاظ پذي��رش نقش، مفهوم »مادري« در زنان تصوير 
شده فيلم  ها بسيار كمرنگ است. »ناتواني در مديريت 
خانواده و فرزندان«، »ضعف در برقراري ارتباط عاطفي 
و احساس��ي با اعضاي خانواده« و »انفعال در پيشبرد 
داس��تان فيلم  ها« از جمله ويژگي ه��اي مادران تصوير 
شده در اين فيلم هاست. به عنوان مثال، در فيلم »جاده 
قديم«، زن مورد تجاوز )نيلوفر با بازي مهتاب كرامتي( 
حتي در كنار مادر خود نيز به آرامش نمي  رسد. در فيلم 
»خجالت نكش«، مادري به »توليدمثل« كاس��ته شده 
است. در فيلم »شعله  ور«، مادر نه تنها به دنبال سامان 
بخش��يدن به خانواده خود نيست، بلكه با زخم زبان و 
رفتارهاي خود، فرزندش را از خود دور مي  كند. در فيلم 
»امير« نيز، مادر )غزل(، بعد از تصميم به ازدواج مجدد، 
از پذيرش سرپرس��تي فرزندش اردالن كه خود ظاهرا 
نتيجه ارتباطي خارج از ازدواج با امير اس��ت، س��ر باز 
مي زند. در فيلم »مغزهاي كوچك زنگ زده«، با مادري 
بدخلق، بد دهن و پرخاشگر مواجه هستيم كه كسي به 
حرف او توجه نمي  كند. مادران فيلم »جشن دلتنگي« 
نيز افرادي هستند كه سرگرم دغدغه  هاي شخصي خود 
بوده و نسبت به وضعيت پيرامون خود بي  توجه هستند. 
الزم است ذكر شود حضور زنان به عنوان شخصيت هاي 
اصلي در فيلم هاي امسال نيز كمرنگ بود؛ اين موضوع 
حتي در انتخاب نامزدهاي بهترين بازيگر زن نيز اثرگذار 

بود. 
۴. انسان

منظ��ور از انس��ان، ش��خصيت  هايي هس��تند كه 
مولفه  هاي قهرمان را ندارند بلكه به شخصيت هاي اصلي 
و فرعي فيلم ها اش��اره دارد كه »ابرقهرمان« نيس��تند. 
بر اس��اس اين تعريف در فيلم  هاي جش��نواره س��ي و 
شش��م انسان »راضي« و »خوشحال« نادر است. عموم 
شخصيت  ها، »ناتوان در تعريف وضع موجود«، »ناتوان 
در پي��دا كردن راه حل معق��ول« و »ناتوان در برقراري 
ارتباط سالم با خود و جامعه« هستند و به همين دليل 
دايما به پرخاشگري و به ويژه پرخاشگري كالمي روي 
مي  آورند. به ندرت ش��اهد گفت وگ��وي آرام و منطقي 
ميان آنها هس��تيم. ب��ه عبارت ديگر، ش��خصيت  هاي 
فيلم  ها، هيچ يك انس��اني »پذيرفتني« نيس��تند كه 
بتوانند تبديل به »الگو« ش��وند؛ انس��ان هاي معقول و 
معمولي كه م��ا به عنوان تماش��اگران بتوانيم خود را 
در جايگاه آنها بگذاريم. يعني انس��اني كه حداقل يك 
ارزش در او تبلور پيدا كرده باشد، قابل مشاهده نيست. 
البته ح��دي از اي��ن ارزش را در ش��خصيت »بهروز« 
در فيلم كاميون و ش��خصيت »نيلوفر« در فيلم جاده 
قديم، مي  بينيم. بنابراين، همان گونه كه انسان »ناراضي 
ناخ��وش احوال بي آينده و ناامي��د«، نمي  تواند در خود 
تعادل برقرار كند، جامعه برآمده از چنين انس��ان هايي 
نيز هيچ  گاه نمي تواند به تعادل برسد )در بخش جامعه، 
صفات تصوير ش��ده فيلم  ها از وضعيت جامعه ايران، به 

تفصيل شرح داده شد( . 
يكي از جلوه  هاي نارضايتي انسان  هاي تصوير شده، 
تالش براي »فرار« به هر نحوي بود. در فيلم »شعله  ور«، 
شخصيت اصلي فيلم )با بازي امين حيايي( به سيستان 
و بلوچستان و روستاهاي آن پناه مي  برد، در »التاري«، 
نوشين و اميرعلي به دنبال مهاجرت به امريكا هستند. 
غ��زل در فيلم »امير« ب��ه كانادا مهاج��رت مي كند و 
هرجا كه س��فر يا مهاجرت امكان  پذير نيست، »سيگار 
كشيدن« و »پرخاشگري«، مفر اين انسان   هاي ناراضي 
است. اين نارضايتي انس��ان  هاي تصويرشده، منجر به 
عدم وفاداري آنان به خانواده  هايش��ان مي  ش��ود. غزل 
در فيلم »امي��ر«، فرزندش را رها مي  كند، اميرعلي در 
الت��اري، جداي از خانواده زندگي مي  كند. الدن، احد و 
بهمن در فيلم »چهارراه استانبول«، با ترك خانواده به 
فكر پناهندگي هستند و »خشونت مهارگسيخته« تنها 
تدبير شخصيت ها در »مغزهاي كوچك زنگ زده« است. 

۵. تكنيك و تكنولوژي
در فيلم  هاي بخش مسابقه جشنواره ۹۶ به خصوص 
در ژانر دفاع مقدس شاهد حركت به سمت »بهره  گيري 
از تكنولوژي« هستيم. موضوعي كه مي  تواند رويكردي 
متفاوت به س��ينماي ساده، صميمي و انساني ايران را 
موجب ش��ود. »س��ينما« تكنيكي عمومي براي طرح 
مسائل انساني است اما در فيلمي مثل »به وقت شام« 
گويي »مهارت  هاي تكنولوژيكي« جايگزين »حس  ها« 
مي  ش��ود و ماديت تصوير »مهابت« و ايجاد »حيرت« 
را جانش��ين پرداختن به عمق روابط انساني مي كند. 
در فيلم »به وقت شام«، دغدغه- هاي دروني شخصيت 
زن به داعش پيوسته، به اسكرين يك تبلت و تماشاي 
يك كنس��رت راك تقلي��ل مي يابد، نماي��ش قدرت 
ايرانيان و خشونت داعش نيز محدود به جلوه  هاي ويژه 
مي  شود و اين به معني تالشي براي »عيني سازي همه 
حس  ها« است. همچنين نوع بهره  گيري از تكنولوژي 
در آثار سينمايي ايران، مخاطره صنعتي شدن افراطي 
و حتي »امريكايي ش��دن« شيوه هاي بيان سينمايي 
را به ش��كل ج��دي مط��رح مي كند. به عن��وان مثال، 
مهارت  هاي نس��ل جديد، مي  تواند نسل قديم را نجات 
دهد و به خواسته  هايي كه به آن دست نيافته، برساند. 
در مجم��وع به دليل تكيه زي��اد به تكنولوژي، ممكن 
اس��ت برخي مفاهيم ارزش��ي مورد اغفال قرار گيرد و 
»تكنيك  ها« جايگزي��ن »ارزش  ها و عواطف« ش��ود. 
جشنواره سي وششم نش��ان مي دهد كه گويا سيطره 
»ابزار« در س��ينماي ايران در حال بس��ط و گسترش 

روزافزون است. 
۶. آينده، اميد، و رويا

مجموع فيلم  هاي جش��نواره فجر ۹۶ فاقد »رويا و 
فانتزي« هستند. در اين فيلم  ها اغلب شاهد آسيب ها و 
مسائل اجتماعي هستيم كه در سبك و سياقي عريان 
و در قالب نوعي »رئاليس��م بسيار تلخ، كور و بي  انتها« 
ارائه ش��دهاند. در دل اين رئاليسم خام، چندان آينده 
روشني ترسيم نمي  شود. نبود »ما«يي كه داراي وحدت 
هويت باش��د و بتواند براي خود آينده روشني را ايجاد 
كند، مولفه غالب فيلم  هاي جش��نواره ۹۶ اس��ت. اين 
فيلم ها فاقد »افق« هستند. »بي  آيندگي«، »نااميدي« 
و »دنياي بدون فانتزي و رويا«، بر فيلم  هاي مش��اهده 

شده در جشنواره ۹۶ چيره است. 

۷. اخالق و دين
مشاهده و بررسي فيلم  هاي جشنواره سي و ششم، 
نمايانگر حضور اندك »مناسك و نمادهاي ديني« است 
)هدف، تنها توصيف است و به معناي تاكيد بر حضور 
مناس��ك ديني در آثار سينمايي نيست(. دين پشتوانه 
اخالق اجتماعي نيس��ت و در اس��تدالل  ها، نظام  هاي 
گفتمان��ي و... اساس��ا حض��ور دي��ن ديده نمي  ش��ود. 
»اغتشاش ارزشي« موجود در فيلم  ها به نحوي است كه 
»ارزش مشخصي« براي »داوري« نداريم و تنها شاهد 
نوعي »عقل متوس��ط رايج/Common Sense« به 
عنوان يك نظام اخالقي تصويب شده در سينما هستيم. 
به عنوان مثال در فيلم التاري، ايراد گرفتن »اميرعلي« 
از آرايش و پوشش »نوشين« و نيز تالش اميرعلي براي 
انتقام  گيري، بدون پشتوانه ديني است. به عبارت ديگر، 
توجيه كننده رفتار و اس��تدالل  ها نه نظام ارزشي ديني 
يا حتي نوعي اخالق سكوالر، بلكه تنها »عقل متوسط 

رايج« است. 
۸. گسست نسلي

گسست نسلي، مفهومي تخصصي در علوم اجتماعي 
اس��ت كه به شكل س��طحي و كم عمقي در فيلم هاي 
جشنواره مطرح مي  شود و در آن گسست نسلي محدود 
به »تعارض پدر و مادرها« به عنوان »نسل گذشته« با 
»فرزندان« به عنوان »نسل آينده« بازنمايي مي شوند. 
در فيلم  هاي فجر ۹۶، ش��اهد تمايزي ميان »گسست 
نسلي« و »تفاوت نسلي« نيستيم و »تغييرات فرانسلي« 
نيز ناديده انگاش��ته مي  ش��ود. اين در حالي اس��ت كه 
مطالعات تجربي جامعه شناختي حاكي از اين است كه 
در ايران شاهد گسس��ت نسلي نيستيم بلكه در اينجا 
با »تفاوت نسلي« روبرو هستيم. اما در فيلم  هاي مورد 
بررسي، اوال تفاوت به گسست تعبير شده است و ثانيا، 
وزن اين تفاوت و تعارض نس��لي بيش تر از آن چيزي 
اس��ت كه مطالعات تجربي مدعي آن هس��تند و ثالثا، 
گسست نسلي در ايران به گونه  يي تصوير شده  است كه 
گويي فقط جامعه ايران درگير اين مس��اله است و اين 
در حالي كه است، تفاوت نسلي امري طبيعي و نشان گر 
تحّرك اجتماعي است. چنين برخورد سطحي با مساله 
گسست نس��لي را مي توان در فيلم  هايي مثل التاري، 
چهارراه اس��تانبول، به وقت شام، جشن دلتنگي و امير 
مشاهده كرد كه در همه آنها از قضا، نسل قبل به دليل 

گسست نسلي استيضاح مي  شود. 

۹. قانون
»قانون« در فيلم  هاي جش��نواره سي و ششم، نه 
به عن��وان »متن« بلكه به عنوان موضوعي اغلب »در 
حاشيه« نمايش داده مي شود. قانون »گرهگشا و حالل 
مشكالت« شخصيت هاي فيلم ها نيست. تنها در فيلم 
»جاده قديم«، قانون صرفا محترم ش��مرده مي ش��ود 
و در فيل��م »عرق س��رد« تالش ها معطوف به »تغيير 
يك قانون ناعادالنه« اس��ت. در ساير فيلم  ها به دليل 
در حاشيه بودن قانون يا ناكارآمدي آن، شخصيت هاي 
فيلم  ها، شخصا به دنبال حل مشكالت مي روند. چنين 
امري »انتقام گيري« و »خودسري« را با شخصيت ها 
همراه مي كند. از آنجايي كه اين ش��خصيت ها اغلب 
ش��خصيت هاي اصلي يا قهرمانان فيلم هاي ياد شده 
هس��تند، در غياب الگوها و آرمان ه��ا، انتقام گيري و 
خودسري به كنش مرسوم و رايج در اغلب اين فيلم ها 
بدل مي ش��ود. انتقام  گي��ري در »الت��اري«، برخورد 
نامناس��ب با اس��ماعيل در فيلم »مصادره« و مجبور 
شدن وي به مهاجرت، فريب پليس به عنوان نماينده 
قانون در فيلم »س��وءتفاهم« و مواردي از اين دست، 
نمونه هايي از ناكارآمدي و در حاشيه بودن قانون را در 

اين فيلم ها بازنمايي مي كند. 
۱۰. عقالنيت و پيشرفت

»پيشرفت« يكي از شعارهاي اصلي دولت دوازدهم 
بوده اس��ت. در مجم��وع در فيلم  هاي بخش مس��ابقه 
جش��نواره فجر ۹۶، غياب رويا به غياب الگوهايي »از« 
و »براي« پيش��رفت بدل شده اس��ت. به همين دليل، 
اساس��ا پرسش��ي از توسعه و پيش��رفت در آنها مطرح 
نمي ش��ود. به سازوكارها و مناسبات معطوف به توسعه 
و پيش��رفت توجه چنداني نمي ش��ود. اين امر اساس��ا 
بيش از هر چيزي برآمده از »بي مساله«بودن فيلم هاي 
جش��نواره فيلم فجر ۹۶ در مواجهه با اقتصاد-سياسي 

ايران معاصر است. از قضا همين بي مساله بودن و عدم 
وجود نقادانه ي تحليلي در اين آثار است كه در نهايت 
آنها را به جاي طرح پرس��ش از عقالنيت و پيش��رفت 
به غرزدن هاي مداوم و پرخاش��گري شخصيت ها سوق 
مي ده��د؛ ش��خصيت هايي كه به جاي راه ح��ل و ارائه 
نقده��اي همدالنه يا در دام ش��عارزدگي مي افتد يا در 
نهايت با سياس��ت زدگي تام و تمام با مسائل در قالب 
هجو مواجه مي ش��وند. به ش��كل عين��ي، در دل اين 
چارچوب كالن است كه نمايي از كارخانه، توليد كاال، 
پيش��رفت صنعتي و علمي در اين فيلم ها تقريبا غايب 
مطلق هستند. مكان وقوع داستان هيچ يك از فيلم هاي 
بخش مسابقه با توليد ارتباطي ندارد )جز فيلم مغزهاي 
كوچك  زنگ زده كه ش��اهد محل تولي��د موارد مخدر 
هستيم( . جامعه تصوير شده در اين فيلم  ها، جامعه  يي 
»ايستا، بدون پيشرفت، فاقد الگوهاي عقالني الزم براي 

نيل به آينده روشن« است. 
۱۱. امنيت و آزادي

در فيلم  ه��اي بخ��ش مس��ابقه جش��نواره فج��ر 
۹۶، مفه��وم آزادي بي��ش از ه��ر چيزي ب��ه »آزادي 
اجتماعي« محدود ش��ده  است. تقريبا در هيچ فيلمي 
موضوع »آزادي سياس��ي« مطرح نمي  ش��ود و اساسا 
موقعيت��ي كه آزادي در آن معنا پيدا كند به مخاطب 
ارائه نمي ش��ود. حوزه آزادي  ه��اي اجتماعي، همواره 
عواملي مانن��د »جبر اقتصادي«، »ع��رف«، »قانون« 
و مواردي از اين دس��ت مانع تحق��ق چنين نوعي از 
آزادي مي  ش��ود. به عنوان مثال در فيلم التاري، جبر 
اقتصادي دنياي كوچك، س��اده و اميدوار اميرعلي و 
نوش��ين را تخريب مي  كند. در فيلم مغزهاي كوچك 
زن��گ زده و دارك��وب نيز محدوديت ه��اي اقتصادي 
بدون ارجاع به علل س��اختاري آن برجسته هستند. 
در فيلم هاي جاده قديم و همچنين عرق سرد عرف و 
قانون محدوديت هايي پيش روي شخصيت هاي اصلي 

داستان ها قرار مي دهند. 
همان ط��ور كه در بخش جامعه ش��رح داده ش��د، 
ب��ه دليل ارائه تصويري پر از تن��ش و رو به اضمحالل 
از جامع��ه اي��ران، ناامني در اكثر فيلم  هاي جش��نواره 
سيوششم تبديل به مسال هاي بنيادين شده بود. ناامني 
رواني، ناامني اقتص��ادي، ناامني اجتماعي و همچنين 
ناامني خانوادگي در فيلم  هايي چون جاده قديم، التاري، 
چهارراه استانبول، جشن دلتنگي، عرق سرد، شعله  ور، 
بمب، مغزهاي كوچك زن��گ زده، و داركوب در مركز 
روايت قرار دارن��د. با روايت هايي كه از بحران و ناامني 
شروع مي شود و در آن ادامه مي يابد اما خروجي از آنها 
تصوي��ر نمي كند. بنابراين چون مفهومي به نام آرامش 
در فضاي فيلم  ها قابل مش��اهده نيست، مطالبه امنيت 

در حوزه  هاي مختلف برجسته مي  شود. 
۱۲. »ما«/هويت ملي

تصوير روش��ن و مش��خصي از نوعي هويت متحد 
-البت��ه نه به عنوان امري اي��ده  آل و نه به عنوان امر 
فعلي تيافته در زندگي اكنون و روزمره شخصيت هاي 
اصلي فيلم ها- قابل مشاهده نيست. بنابراين تفاهمي 
درب��اره وضع موجود ارائه نمي ش��ود. دقيقا بر همين 
اس��اس است كه »فرار« در اشكال گوناگون آن )سفر، 
س��يگار، مهاجرت، پناهندگي و خش��ونت( به عنوان 
راه حل توس��ط شخصيت هاانتخاب مي  شود. گويي در 
فيلم هاي ارائه شده در جش��نواره سي وششم الگويي 
جمعي براي مواجهه با مسائل و مشكالت وجود ندارد 
ك��ه با ارجاع به آن بتوان راه حل هايي از منظر جمعي 
و م��ورد قبول براي مخاطبان ارائه داد. فيلم ها چندان 
تالشي نيز براي برساخت سينمايي چنين چارچوبي 
از خود ارائه نمي دهند. »عدم وجود نوعي تعلق ملي«، 
جلوه ي��ي ديگر در غياب چنين »ما«ي جمعي و ملي 
است. به عنوان مثال در فيلم عرق سرد، قهرمان اصلي 
تيم ملي فوتسال ايران، به اصرار سرپرست تيم، پرچم 
ايران را بر دوش خود مي اندازد ولي به دنبال حضور در 
اسپانيا براي ادامه زندگي و فعاليت ورزشي خود است. 
در فيلم جشن دلتنگي و همچني اطاق تاريك و امير، 
آمال شخصيت هاي اصلي نه در چارچوب مرزهاي ملي 
كه در مهاجرت، فرار از ايران، و در جايي وراي مرزهاي 

ملي ترسيم مي شود. 
۱۳. آسيب هاي اجتماعي

سينماي جشنواره سي و ششم، سينماي »جامعه 
آس��يب  زده« است. آس��يب هاي اجتماعي بيش از هر 
چي��زي در مركز روايت ها قرار دارند. اما در عين حال، 
راه ها و روش هاي مناس��ب، مقبول و اجتماعا پذيرفته 
 ش��ده يي براي مواجهه ب��ا آس��يب هاي اجتماعي به 
مخاطب ارائه نمي ش��ود. آسيب  ها و مسائل اجتماعي 
بيش از هر چيزي به »اعتياد« و »فقر و فحش��ا« فرو 
كاسته شده است. عموما اين طبقات اقتصادي پايين 
هستند كه مبتال به چنين آسيب هايي تصوير مي شوند. 
در واقع سينماي جشنواره سي وششم چندان توجهي 
به ارائه نگاهي جامع و انس��اني به س��اير ابعاد زندگي 
اش��خاص گرفتار آس��يب هاي اجتماعي از خود نشان 
نمي دهد و از اين رو، در بيشتر مواردي كه با موضوعي 
مربوط به آسيب هاي اجتماعي سروكار داريم روايت ها 
و درام ها به نوعي »س��ياه نمايي« نزديك تر مي ش��ود 
ت��ا بازنمايي وضعيتي كه ام��كان و توان هاي فردي و 
اجتماعي براي خروج از دايره چنين آس��يب هايي به 

مخاطب ارائه شود. 

گسست نسلي، مفهومي تخصصي در 
علوم اجتماعي است كه به شكل سطحي 
و كم عمقي در فيلم هاي جشنواره مطرح 

مي  شود و در آن گسست نسلي محدود 
به »تعارض پدر و مادرها« به عنوان »نسل 

گذشته« با »فرزندان« به عنوان »نسل 
آينده« بازنمايي مي شوند. در فيلم  هاي 
فجر ۹۶، شاهد تمايزي ميان »گسست 

نسلي« و »تفاوت نسلي« نيستيم و »تغييرات 
فرانسلي« نيز ناديده انگاشته مي  شود. 

اين در حالي است كه مطالعات تجربي 
جامعه شناختي حاكي از اين است كه در 
ايران شاهد گسست نسلي نيستيم بلكه در 

اينجا با »تفاوت نسلي« روبرو هستيم

                                                                                                      

تصوير »جامعه ايران« در مجموع فيلم  هاي 
جشنواره فجر ۹۶، تصوير جامعه يي 

»درهم«، »بي  نظم«، »در آستانه اضمحالل« 
است و در آن »تضاد طبقاتي« به بياني 

سطحي ارائه شده است؛ جامعه  يي كه هيچ 
نشانه  يي از »گذشته افتخارآميز« ندارد، 

»زمان حال« در آن به حالت تعليق درآمده 
است، و »آتيه روشني« از خالل فيلم ها 

براي آن ترسيم نمي شود

 سينماي جشنواره سي و ششم، سينماي 
»جامعه آسيب  زده« است. آسيب هاي 
اجتماعي بيش از هر چيزي در مركز 

روايت ها قرار دارند. اما در عين حال، راه ها 
و روش هاي مناسب، مقبول و اجتماعا 

پذيرفته  شده يي براي مواجهه با آسيب هاي 
اجتماعي به مخاطب ارائه نمي شود
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بررسي علت افزايش فساد در دستگاه هاي دولتي تهران

با تعادل اقتصادي مي توان جلو توسعه فساد را گرفت
مهدي محمدي 

 مقال�ه حاضر ب�ا نمونه 400 نف�ري از كليه 
س�اكنان 18 تا 65 س�اله ش�هر ته�ران كه به 
تناس�ب جمعي�ت مناطق مختلف و س�ه پهنه 
توس�عه يي پايين، متوسط و باالي شهر تهران 
انتخاب شد، به بررس�ي وضعيت ادراك فساد 

در دستگاه هاي دولتي تهران مي پردازد. 

 مقدمه و بيان مساله
در ح��ال حاض��ر بي��ش از 6 ميلي��ارد نفر از 
جمعيت جهان در كش��ورهايي با مش��كل جدي 
فس��اد زندگي مي كنن��د. نتايج به دس��ت آمده 
از بزرگ ترين نظرس��نجي در مورد فس��اد نشان 
مي دهد ك��ه بي��ش از يك چهارم م��ردم جهان 
به مقام��ات دولتي رش��وه پرداخ��ت كرده اند و 
همچنين، بيش از نيمي از مردم جهان معتقدند 
كه سطح فس��اد در سال هاي اخير افزايش يافته 
اس��ت. برآوردها بيانگر اين ب��وده كه هزينه هاي 
اقتصادي فس��اد در حد برابر با 6.2 تريليون دالر 
)بيش از 5 درصد از توليد ناخالص جهاني( است 
و حتي هزينه هاي سياس��ي-اجتماعي آن به طور 

بالقوه مي تواند بزرگ تر باشد. 
مطالع��ات تجرب��ي گوناگون ع��وارض جانبي 
فس��اد را ب��ر س��رمايه گذاري، رش��د اقتصادي، 
نابراب��ري، فق��ر و تخصيص هزينه ه��اي عمومي 
آموزش وپ��رورش و بهداش��ت بررس��ي كرده اند؛ 
به ط��وري كه پيامدهاي ج��دي اين پديده نظير 
انحط��اط اخالق��ي، بي اعتم��ادي ب��ه حكومت، 
ناكارآمدي دول��ت و هزينه هاي اقتصادي، آن را 
به يكي از اس��فناك ترين معض��الت رايج جوامع 
بش��ري تبديل كرده اس��ت. اين در حالي است 
كه پيامدهاي اين معضل در كش��ورهاي درحال 
توس��عه كه س��اختارهايي آس��يب پذير دارند، از 
ش��دت بس��يار باالتري برخوردار مي باش��د، زيرا 
اثره��اي مخربي ب��ر حق��وق مالكي��ت، قوانين 
و انگيزه ه��اي س��رمايه گذاري ايج��اد مي كن��د 
و مانع��ي ب��راي اثربخش��ي پس ان��داز داخلي و 
س��رمايه گذاري هاي خارجي در كش��ورهاي در 
حال توس��عه اس��ت. در اين  گونه جوامع، فساد 
اداري مث��ل يك توپ مخ��رب، در جهت از بين 
ب��ردن دولت خوب، مطبوعات آزاد و قوه قضاييه 

مستقل عمل مي كند. 

 سطح ادراك فساد در ايران
در حد بسيار بااليي قرار دارد

 در ايران نيز با توجه به ساختار اداري ناكارآمد 
موج��ود و توج��ه كمتر به شايس��تگي اف��راد در 
گزينش ها و انتصاب ها، گس��ترش فساد مانعي در 
مقاب��ل توزيع برابر فرصت ه��ا و امكانات اجتماعي 
ب��وده و به رغم اقدامات زيادي كه ب��راي مبارزه با 
اي��ن پدي��ده صورت گرفت��ه، اش��كال مختلف آن 
شدت بيش��تري يافته و به نظر مي رسد كه به مرور 
در حال افزايش اس��ت، اما اطالع از اينكه كشوري 
فاسد اس��ت يا نه، براي محققان و سياست گذاران 
كافي نيس��ت و آنها بايد بدانند كه ميزان فساد در 
چه بخش هايي بيشتر است تا بتوانند سياست هاي 
كاهش فس��اد را متناس��ب ب��ا مي��زان آن در هر 
بخ��ش اتخاذ كنند. با توضيحات ارائه ش��ده، مقاله 
حاضر )كه بخش��ي از يافته هاي پژوهشي نگارنده 
از پايان نامه دوره ارش��د مي باش��د( با نمونه 400 
نفري از كليه س��اكنان 18 تا 65 ساله شهر تهران 
كه به تناس��ب جمعيت مناطق مختلف و سه پهنه 
توس��عه يي پايين، متوس��ط و باالي ش��هر تهران 
انتخاب ش��د، به بررس��ي وضعيت ادراك فساد در 

دستگاه هاي دولتي شهر تهران مي پردازد.

 تعريف نظري و عملياتي
ادراك فساد

ادراك فس��اد ب��ه معن��ي تصور اف��راد جامعه از 
وضعي��ت فس��اد و مصادي��ق آن در جامعه اس��ت. 
سازمان ملل فساد را سوءاستفاده از قدرت )عمومي( 
براي نفع ش��خصي تعريف كرده است؛ به طوري كه 
منافع عمومي را با مش��كل مواجه  كند. اين تعريف، 
فساد را به صرف در بخش دولتي )عمومي( محدود 
مي كن��د و در مقاب��ل، تعريف س��ازمان ش��فافيت 
بين الملل ب��راي هر دو بخش دولت��ي و غيردولتي 
قابل استفاده است. طبق اين تعريف، فساد به معني 
»سوءاس��تفاده از قدرت محول ش��ده به افراد براي 
منافع ش��خصي است«. با وجود اين، بسياري بر اين 
باورن��د كه هيچ تعريف دقيق، روش��ن، مورد توافق 
و جهان ش��مولي از فس��اد اداري وجود ندارد. براي 
سنجش ادراك فساد، نظر پاسخگويان درباره شدت 
فساد مالي در 22 سازمان مختلف پرسيده شد. اين 

س��ازمان ها از طريق مطالعاتي كه در گذشته انجام 
ش��ده بودند و نيز تعديل فرم ادراك فساد سازمان 
ش��فافيت بين الملل و مطابقت آن با موقعيت ايران 
انتخاب شدند. پاسخ  سواالت مربوط به ادراك فساد 
در ي��ك طيف پنج گزينه يي از »هيچ يا خيلي كم« 

تا »خيلي زياد« تنظيم شده بود. 

 ادراك روند فساد
ادراك روند فس��اد مبين تصور افراد از تغييرات 
فساد و مصاديق آن طي سال هاي اخير است. براي 
س��نجش »ادراك روند فس��اد« از سه سوال مربوط 
به درك فرد از روند فس��اد طي 10 س��ال گذشته 
استفاده شد و از پاسخگويان پرسيده شد كه به نظر 
آنها س��طح هر يك از پديده هاي »رش��وه خواري«، 
»اخت��الس« و »خويشاوندس��االري و تبعيض« در 
طول 10 س��ال گذش��ته به طور كلي چ��ه تغييري 

كرده است؟ 

پاس��خ  س��واالت در طيف��ي پن��ج گزينه ي��ي از 
»كاهش زياد« تا »افزايش زياد« تنظيم شده بود. 

 بررسي وضعيت ادراك روند فساد
ادراك پاس��خگويان از روند فس��اد در 10س��ال 
گذش��ته ب��ا س��ه س��وال پنج گزينه ي��ي درب��اره 
»رشوه خواري«، »اختالس« و »خويشاوندساالري و 
تبعيض« پرسيده شد و به اين ترتيب، دامنه نمره ها 
از ۳ ت��ا 15 تغيي��ر مي كرد. ميانگي��ن ادراك روند 
فس��اد در اين دامنه SD=2.24( 64.1۳( به دس��ت 
آمد كه حاكي از افزايشي بودن روند مزبور در ذهن 
مشاركت كنندگان است و 9.84 درصد، 9.88 درصد 
و 2.89 درصد از پاسخگويان معتقد بودند به ترتيب 
»رشوه خواري«، »اختالس« و »خويشاوندساالري و 
تبعيض« طي 10 س��ال گذش��ته افزايش داش��ته 
است. درمجموع، 2.89 درصد از مشاركت كنندگان 
معتقد بودند فس��اد در طول 10 س��ال گذشته در 

ايران افزايش يافته است )جدول 1(. 

 بررسي وضعيت ادراك فساد
به تفكيك سازمان هاي مختلف

از نظر ادراك فساد در سازمان ها بيشترين ادراك 
فس��اد به ترتيب مربوط به »ش��هرداري ها«، »دالالن 
و واس��طه هاي سازمان ها و اش��خاص صاحب مقام«، 
»گم��رك«، »اداره دارايي )مالي��ات(« و »بانك ها« 
اس��ت و كمتري��ن ادراك فس��اد ني��ز به ترتي��ب به 
»خيريه ه��ا«، »م��دارس«، »دفات��ر پلي��س + 10«، 
»مطبوعات« و »اداره ثبت احوال« نسبت داده شده 
بود. درك مردم از فساد در سه سازمان دفاتر پليس 
+ 10، مدارس و خيريه ها در حد متوسط و در ديگر 

سازمان ها باالتر از متوسط بود. )جدول 2(

 جمع بندي
هدف پژوهش حاضر بررس��ي ادراك فس��اد در 
نهادها و دستگاه هاي اداري مختلف در بين ساكنان 
ش��هر تهران بود. نتايج پژوهش نشان داد كه سطح 
ادراك فس��اد در اي��ران در حد بس��يار بااليي قرار 
دارد. ح��دود 9 نفر از هر 10 فرد مش��اركت كننده 
در پژوهش معتقد بودند كه فس��اد طي 10 س��ال 
گذش��ته در ايران افزايش يافته است و ادراك فساد 
در اكثر س��ازمان ها از حد متوسط باالتر بود. طبق 
تحقيق رفيع پور، 62.2 درصد از پاسخگويان معتقد 
بودند كه فساد )رشوه و دزدي( طي 5 سال گذشته 
افزايش داشته است. براساس تحقيقات انجام  شده، 
در س��طح جهان نيز روند فساد رو به افزايش است، 
اما اين روند در ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر 
رش��د بيشتري نشان داده اس��ت؛ به طوري كه رتبه 
ايران در ش��اخص ادراك فس��اد در 200۳ در بين 
1۳۳ كشور 78، در 2009 در بين 180 كشور 168 
و در 2012 از بين 174 كش��ور 1۳6 بوده است. به 

نظر مي رسد افزايش آمار اختالس هاي كشف شده 
در سال هاي اخير بيش��ترين تاثير را در اين زمينه 
داش��ته و اين پدي��ده تاثير چش��مگيري بر كاهش 
احس��اس عدال��ت، اعتماد و مش��اركت اجتماعي و 

امنيت رواني برجاي گذاشته است. 
 درمجموع، با توجه به يافته ها درخصوص ادراك 
فس��اد در سازمان ها، مي توان گفت در نهادهايي كه 
حجم گردش مالي و فعاليت هاي اقتصادي بيش��تر 
است، ادراك فس��اد نيز بيشتر است و در نهادهايي 
كه فعاليت هاي اجتماعي و مدني بيش��تري دارند، 
ادراك فس��اد نيز كمتر است، اما بايد در نظر داشت 
كه صرف فعاليت هاي اقتصادي گس��ترده تر موجب 
بروز فساد نخواهد شد و زمينه هاي ساختاري ظهور 
آن نيز بايستي مهيا باشد. برايناساس، )اگر »ادراك 
فساد« بيشتر را ناشي از وجود فساد بيشتر بدانيم(، 
به نظر مي رس��د وقتي س��اختار اقتصادي غيرمولد 
و ناكارآمد باش��د، گس��ترده تربودن حجم وظايف و 
دراختيارداشتن قدرت بوروكراتيك بيشتر همراه با 
دسترس��ي به منابع عظيم اقتصادي در سازمان ها و 
نهادهاي اداري زمينه  بروز فس��اد اداري بيشتري را 

فراهم خواهد كرد.
نكته ديگري ك��ه در اينجا  بايد مورد توجه واقع 
ش��ود، اين اس��ت كه تص��ور پاس��خگويان از وجود 
فس��اد تنها به س��ازمان هاي دولتي محدود نيست، 
بلكه از نظر پاس��خگويان در تمام س��ازمان ها حتي 
سازمان هاي مردمي و سازمان هاي عمومي نيز فساد 

درخور توجهي وجود دارد.
اي��ن پديده را مي توان ناش��ي از مس��تقل نبودن 
نهاده��اي عمومي و دوس��نخيتي )دولتي- عمومي( 
بودن آنها در ايران دانست. در واقع، ادراك شهروندان 
از تجربي��ات آنها در زندگي اجتماعي ش��ان نش��ات 
مي گيرد و براين اس��اس، اگر ادراك فس��اد را نش��انه 
وجود فس��اد واقع��ي در جامعه بداني��م، به طور كلي 
مي ت��وان گفت فس��اد اداري در اي��ران از بدنه بخش 
دولتي به س��ازمان هاي متعلق به بخش عمومي نفوذ 
كرده است. حتي سازمان هاي مردمي نيز درگير فساد 
اداري هس��تند؛ به طوري كه فساد به شكل هنجار در 
نهادهاي اداري نفوذ كرده اس��ت. همان طور كه اشاره 
ش��د، يكي از ويژگي هاي فساد گسترش آن به شكل 
پديدهاي تخريبي مانند پارازيت يا س��رطان اس��ت و 
به مرور به هنجار و فرهنگ تبديل مي شود. در ايران نيز 
به گونه يي شاهد گسترش اين پديده سرطاني به شكل 
فراگير هستيم. همان طور كه پارسونز اشاره مي كند، 
ريشه گسترش اين پديده به اختالل در كاركرد نظام 
اجتماعي ازجمله كاركرد برق��راري عدالت در جامعه 
مرب��وط مي ش��ود. بنابراين ضرورت ص��ورت دادن به 

اقدام هاي الزم دراينزمينه روشن مي شود. 
درنهايت ب��ا توجه به نتايج پژوهش الزم اس��ت، 
دغدغه ممانعت از افزايش فساد در كشور به خصوص 
در س��ازمان ها و نهادهاي��ي كه از ق��درت اقتصادي 
ويژه ي��ي برخوردارند، مورد توجه عملي برنامه ريزان، 
مس��ووالن و سياس��ت گذاران اين حوزه ق��رار گيرد. 
براين اساس، جهت كاهش ادراك فساد در جامعه  بايد 
در سازمان ها و دستگاه هايي كه بيشترين ادراك فساد 
در آنها گزارش شده، برنامه ها و سياست گذاري هاي 
الزم ص��ورت گي��رد و به ص��ورت منظ��م و ادواري، 
روند كاهش��ي يا افزايش��ي آن اندازه گيري گردد تا 
تدابير الزم در اين خصوص انديش��يده شود. به  اين 
منظ��ور، اجراي برنامه هايي درجه��ت ايجاد »تعادل 
اقتصادي« در نهادها و دستگاه هاي اداري، استقالل 
نس��بي بخش اقتصادي از نهاد سياسي، شفاف سازي 
جري��ان اطالعات اقتصادي، مال��ي و اداري و تقويت 
سازوكارهاي نظارتي شفاف، كارآمد و سالم در نهادها 

و دستگاه هاي اداري پيشنهاد مي شود. 
منبع: شمس

 توزيع گوشت و تخم مرغ
به قيمت تنظيم بازار

مديرعامل ش��ركت پش��تيباني امور دام استان تهران 
گفت: براي تنظيم قيمت هاي تخم مرغ، مرغ و گوشت قرمز 
روزانه 100تن گوشت گوس��اله منجمد، 100تن گوشت 
گوسفندي تازه، 400تن تخم مرغ و 200تن مرغ منجمد 
به قيمت مصوب تنظيم بازار از طريق س��ازمان ميادين و 

فروشگاه هاي زنجيره يي در پايتخت توزيع مي شود. 
رض��ا س��المي در گفت وگو با فارس در م��ورد آخرين 
وضعيت توزيع گوش��ت قرمز براي تنظيم قيمت در بازار 
شب عيد  خاطرنش��ان كرد: از ابتداي سال 96 تا به امروز 
گوش��ت قرمز كمترين نوس��ان قيمت را داشته است ولي 
ب��راي ثب��ات قيمت در ب��ازار روزانه چيزي ح��دود 80 تا 
100تن گوشت گوسفندي تازه كه از كشورهاي گرجستان 
و اس��تراليا وارد مي ش��ود به قيمت كيلويي ۳1و 500 تا 
۳۳هزار تومان از طريق فروشگاه هاي زنجيره يي و سازمان 

ميادين و تره بار توزيع مي شود. 
وي همچنين در مورد توزيع گوش��ت منجمد گوساله 
ني��ز گفت: در اين حوزه نيز با توجه به افزايش قيمت هاي 
جهاني افزايش��ي نداريم و روزانه 50 تا 100تن گوش��ت 
منجمد گوس��اله به قيمت هر كيلو 22هزار تومان گوشت 
سردس��ت گوس��اله و 2۳هزار تومان گرد گوس��اله توزيع 
مي شود. مديرعامل شركت پشتيباني امور دام استان تهران 
همچنين از توزيع روزان��ه 150تا200تن مرغ منجمد به 
قيمت كيلويي 6 ه��زار و 200تومان در پايتخت خبر داد 
و افزود: طي هفته گذشته به دليل افزايش نياز براي شب 
عيد برخي س��عي داش��تند تا قيمت مرغ ت��ازه در بازار را 
افزايش دهند كه با توزيع مرغ منجمد اين موضوع كنترل 
شد و امروز هر كيلو مرغ تازه 7هزار و 800 تا 7هزار و 700 
در مغازه هاي س��طح ش��هر به فروش مي رسد و در ميدان 

بهمن 7هزار تومان قيمت خورده است. 
سالمي همچنين در مورد وضعيت توزيع تخم مرغ كه 
طي دو ماه اخير تحت تاثير كاهش توليد در داخل كشور 
پ��س از موج آنفلوآنزاي پرن��دگان و از بين رفتن گله هاي 
مرغ تخم گذار قرار داشته است، گفت: 10هزار تن تخم مرغ 
تاكنون از تركيه و آذربايجان وارد كش��ور ش��ده و بالغ بر 

7هزار و 500 تن آن توزيع شده است. 
وي افزود: بطور ميانگين روزانه ۳00تا 400تن تخم مرغ 
از طري��ق س��ازمان ميادين، ميوه و تره بار، فروش��گاه هاي 
زنجيره يي رفاه، ش��هروند، جامبو، سپه، افق و تعاوني هاي 
مصرف به قيمت ش��انه يي 12ه��زار و 600 تومان درحال 
توزيع اس��ت. مديرعامل شركت پشتيباني امور دام استان 
ته��ران از كاهش ميانگين 2ه��زار توماني قيمت هر كيلو 
تخم مرغ خب��ر داد و افزود: با نظ��ارت تعزيرات حكومتي 
توليدكنندگان داخلي موظفند بخشي از توليدات شان را به 
قيمت مصوب يعني هر شانه 12هزار و 600 تومان به دست 
مصرف كننده برسانند. سالمي همچنين ابراز اميدواري كرد 
ب��ا توجه به اينكه بيش از 24ميليون قطعه مرغ تخم گذار 
به دليل آنفلوآنزاي پرندگان حذف و مرغداري ها توس��ط 
سازمان دامپزشكي پاكسازي شده است پس از طي دوره 
جوجه ريزي  انجام شده يا حتي براي سرعت بخشي به كار، 
پولت وارداتي جايگزين شود تا بتوانيم ظرف دو ماه آينده 

به توليد تخم مرغ به ميزان قبل برسيم. 
وي در پاي��ان تاكيد كرد به مي��زان كافي ذخاير مرغ، 
تخم مرغ و گوشت قرمز در سردخانه هاي شركت پشتيباني 
امور دام استان تهران وجود دارد و مردم پايتخت دغدغه يي 

بابت كمبود در تعطيالت نوروز نداشته باشند.

 آنفلوآنزاي حاد پرندگان
مهار شد

مديرعامل شركت پش��تيباني امور دام كشورگفت 
ميانگين قيمت تخم مرغ در كش��ور 7هزار و 700 و در 

تهران 7هزار و 200تومان است. 
به گزارش مهر به نقل از صداوسيما، حميد ورناصري 
در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما با بيان 
اينكه با فراگير شدن آنفلوآنزاي حاد پرندگان 25ميليون 
مرغ تخم گذار كشور معدوم و هزار تن تخم مرغ از بازار 
حذف شد، افزود: بخشي از اين خأل به وسيله واردات و 

بخشي از توليد داخل تامين شد. 
وي گف��ت: پي��ش از فراگير ش��دن آنفلوآنزاي حاد 
پرن��دگان، ميانگي��ن تخ��م م��رغ در كش��ور 5 هزار و 
400تومان بود.  مديرعامل ش��ركت پشتيباني امور دام 
كش��ور افزود: اقدامات خوبي براي جايگزيني مرغ هاي 
معدوم انجام شده؛ اما سه چهار ماه براي بازگشت بازار 
ب��ه حالت طبيعي و تخم گذاري اي��ن مرغ ها زمان نياز 
است. ورناصري گفت: آنفلوآنزاي حاد پرندگان در كشور 
مهار ش��ده و در دو س��ه هفته گذشته گزارشي در اين 

زمينه به سازمان دامپزشكي نرسيده است. 
وي افزود: روزانه 400تن تخم مرغ در ش��هر تهران 
توزي��ع مي ش��ود اما قيم��ت تخم مرغ ها ب��ه دليل نوع 
بسته بندي متفاوت است. مديرعامل شركت پشتيباني 
امور دام كش��ور علت افزايش قيمت نهاده هاي دامي را 
افزاي��ش قيمت جهاني آنها بيان و اضافه كرد: به عنوان 
نمونه قيمت هر تن كنجاله سويا 70تا 100دالر افزايش 

يافت و اين افزايش در بازار داخل تاثيرگذار بود. 
ورناص��ري گف��ت: وزارت جهاد كش��اورزي به همه 
اتحاديه هاي دامپروري و طيور افزايش قيمت ها را اعالم 
و كنجاله سويا را با قيمت هزار و 650 تومان توزيع كرد. 
وي افزود: بيش��تر بازار گوشت كشور از توليد داخل 
تامين مي ش��ود. مديرعامل شركت پشتيباني امور دام 
كش��ور با بيان اينكه 900هزار تن توليد ساالنه گوشت 
كشور اس��ت گفت: سالي 100هزار تن گوشت گوساله 
و گوس��فندي وارد مي ش��ود. ورناصري افزود: در تهران 
حدود 100تن گوشت گوس��فندي توزيع مي شود كه 
بخش��ي از آن از كشورهاي آسياي ميانه و استراليا وارد 
مي ش��ود. وي گفت: با هماهنگي س��ازمان دامپزشكي 
اعتبار گوش��ت هاي واردات��ي از اس��تراليا 7روز و براي 

گوشت هاي تازه 72ساعت تعيين شده است. 
مديرعامل ش��ركت پشتيباني امور دام كشور افزود: 
اكنون قيمت گوشت گوسفندي مخلوط ۳۳هزار تومان 
و قيمت گوش��ت گوساله و گوسفند از ابتداي سال 96 

جزو ثابت ترين قيمت ها بوده است. 
ش��هرام ميرآخورلو معاون بازرس��ي و رسيدگي به 
تخلفات س��ازمان حمايت از مصرف كنن��ده نيز در اين 
برنام��ه گفت: نظارت ويژه در ب��ازار عيد نوروز از هفتم 

بهمن آغاز شد و تا ۳1 فروردين ادامه دارد. 
وي با بي��ان اينكه ماهانه 200هزار بازرس��ي انجام 
مي دهيم افزود: در بخش كاال بيشترين شكايت مربوط 
ب��ه ميوه، نان و گوش��ت و در بخش خدمات مربوط به 

خدمات حمل و نقل و تعميرگاهي است. 
معاون بازرس��ي و رس��يدگي به تخلفات س��ازمان 
حماي��ت از مصرف كننده گفت: ماهان��ه حدود 16هزار 

شكايت در كل كشور به سامانه 124 اعالم مي شود. 

اخبار

طرح ثبت گوش��ي هاي تلفن همراه )رجيس��تري( پس از 
پش��ت س��ر گذاش��تن 6 مرحله، از بامداد امروز شنبه، وارد 
مرحله هفتم ش��د و گوشي هاي تلفن همراه توليدي شركت 

شيائومي، سوني و تكنو را دربرمي گيرد. 
 به گزارش ايرنا، زمان آغاز رجيستري گوشي هاي سوني و 

تكنو از بيست و ششم اسفند ماه تعيين شده بود. 
بنابراين امروز به طور همزمان ش��يائومي، س��وني و تكنو 

مشمول اين طرح مي شود. 
اكنون خريداران گوش��ي هاي نشان شيائومي بايد به اين 
نكته توجه كنند كه گوش��ي خريداري شده، حتما رجيستر 
ش��ده باش��د تا بتوانند از خدمات ش��بكه تلفن همراه كشور 

استفاده كنند. 
بر اس��اس اين گزارش اگر فروشنده يي هزينه يي به سبب 
رجيستري طلب كرد، بايد موضوع را به اتحاديه فروشندگان 
دس��تگاه هاي مخابراتي و ارتباطي تهران به نش��اني خيابان 
حافظ، جنب س��اختمان بورس ايران، كوچه ش��هيد حسني 

گزارش كرد. 
چن��دي پيش نيز س��امانه »همتا« با هدف رجيس��تري 
گوش��ي هاي جديد راه اندازي ش��د و خريداران مي توانند با 
ارس��ال پيامك به سرشماره #7777* نسبت به فعال سازي 
اقدام كنند.  براس��اس اعالم اين سامانه خريداران بايد دقت 
داشته باش��ند شناس��ه  اي. ام. اي. اي تلفن همراه، با شناسه 

درج شده روي جعبه تلفن همراه منطبق باشد. 
كد فعال س��ازي يك كد 6 رقمي يك بار مصرف است كه 
نباي��د با صفر آغاز ش��ود؛ اين كد به ازاي هر گوش��ي توليد 
مي شود و براي فعال ش��دن تجهيز در شبكه اپراتوري به كار 

مي رود. 
بدين ترتيب هر گوش��ي به همراه يك كد فعال س��ازي به 
خري��دار ارائه مي ش��ود اين كد با عبارت كد فعال س��ازي يا 
Activation Code به صورت »اسكرچ ش��ده« روي كارت 
گارانتي نوش��ته يا با برچس��ب روي جعبه تلفن همراه حك 

شده است. 
براي فعال س��ازي تلفن هاي همراه دو يا چند س��يم كارت 
فق��ط كافي اس��ت با اس��تفاده از ك��د فعال س��ازي، يكي از 
شناس��ه هاي تلفن همراه را فعال ك��رد. در صورتي كه تلفن 
همراه قانوني باش��د و اطالعات آن در س��امانه ثبت باشد، به 

 صورت خودكار شناسه  )هاي( بعدي نيز فعال مي شود. 
اجراي طرح رجيس��تري از اواخر مهر ماه در كش��ور آغاز 
ش��ده اس��ت و اكنون اين ط��رح مرحله به مرحل��ه با اعالم 
نش��ان هاي تجاري مختلف گوش��ي هاي تلفن همراه مي رود 

تا سامان دادن به بازارگوشي هاي قاچاق را عملياتي كند. 
سامانه اطالع رساني اين طرح ملي در جديدترين گزارش 
خود به شهروندان توصيه كرده براي فعال كردن گوشي هايي 
كه قرار است به زودي مشمول طرح شوند و تاكنون خاموش 
بوده اند، ب��ه جاي س��يم كارت هاي تازه خريداري ش��ده، از 

سيم كارت هاي قديمي استفاده كنند. 
اي��ن س��امانه اعالم ك��رده اس��ت: چنانچه ش��خصي از 
س��يم كارت نو براي فعال كردن گوش��ي خود استفاده كند، 
مسووليت ثبت نشدن گوش��ي بر عهده خود شخص خواهد 
بود.  توصيه ش��ده اس��ت مردم پس از قرار دادن سيم كارت 

درون گوشي، با آن تماسي گرفته يا پيامكي ارسال كنند. 
همچنين شهروندان براي اطمينان از ثبت شدن گوشي ها 
در س��امانه، بايد پس از گذش��ت چند س��اعت از قرار دادن 
سيم كارت درون گوشي، از طريق كد دستوري *7777# يا 
برنامه كاربردي همتا، اصالت تلفن همراه را از طريق فرآيند 

استعالم اصالت دريافت كنند. 
به مردم توصيه ش��ده ب��ود قرار دادن س��يم كارت درون 
گوش��ي را به ساعت هاي پاياني جمعه موكول نكنند؛ زيرا در 
اين  صورت مس��ووليت هرگونه عواقب ناش��ي از آن بر عهده 

شخص است. 
از مهرماه امس��ال پ��س از اتمام مرحله پايش رجيس��تر 
گوش��ي هاي فعال در ش��بكه تلفن همراه كشور، محصوالت 
تلف��ن همراه و تبلت هاي ش��ركت هاي اپ��ل، موتوروال، بلك 
بري، گوگل پيكسل و ال. جي مشمول اجراي اين طرح شد. 
از گوش��ي هاي ش��ركت سامس��ونگ نيز دو سري جديد 
ت��ا پيش از پايان س��ال مش��مول اين طرح ش��دند و اعمال 
رجيس��تري براي ساير مدل هاي آن به س��ال آينده پس از 

تعطيالت نوروز موكول شد. 
در مرحله ششم نيز محصوالت شركت هاي نوكيا و هواوي 

به اين طرح پيوستند. 
اكنون با افزوده ش��دن گوشي هاي س��وني و تكنو به اين 

فهرست، پرونده رجيستري در سال 1۳96 بسته مي شود. 

پرونده امسال رجيستري بسته شد
به نظر مي رس��د، حركت به س��مت س��رعت هاي بسيار باالتر 
اينترن��ت همچ��ون 20مگابيت بر ثانيه پي��ش از هر چيز ديگري 
مس��تلزم ايجاد زيرساخت هاي مرتبط با فناوري ADSL به جاي 

VDSL و FTTH است. 
به گزارش ايس��نا، براس��اس برنامه  مصوب س��تاد فرماندهي 
اقتص��اد مقاومتي تا پايان برنامه شش��م خانوارها بايد از اينترنت 
20مگابيت بهره مند ش��وند. تكنولوژي ما اكنون ADSL است و 
5 درصد ظرفيت مش��تركان مي توانند 16مگابيت برثانيه خدمات 
درياف��ت كنند. مفه��وم 20مگ اين اس��ت كه باي��د تكنولوژي 
تغيير كند و به س��مت VDSL ي��ا FTTH حركت كنيم؛ وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات اخيرا درباره برنامه هاي اين وزارتخانه 
براي افزايش س��رعت اينترنت بيان كرده اس��ت كه شركت ها را 
براي اس��تفاده از ظرفيت بورس و جذب س��رمايه خارجي جهت 
س��رمايه گذاري در اين حوزه تشويق كرده ايم و اميدواريم تا پايان 

سال 1۳97 بيش از 2ميليون پورت پرسرعت سرويس دهد. 
محمدجواد آذري جهرمي با بيان اينكه در سال گذشته پوشش 
ش��بكه ۳G و 4G در كش��ور به 60 درصد رس��يده است، اظهار 
كرده اس��ت س��ال آينده اين درصد بيشتر هم خواهد شد و طبق 
آن چيزي كه مجلس ش��وراي اس��المي در برنامه شش��م توسعه 
تثبيت كرده اس��ت ما بايد ۳0 رتبه رش��د را در حوزه فاوا تجربه 
كنيم كه اميدواريم اين هدف را قبل از اتمام برنامه ششم توسعه 

محقق كنيم. 
ام��ا داوود زارعيان، معاون مش��تريان ش��ركت مخابرات ايران 
در اي��ن باره با اش��اره ب��ه امكان انتقال ديتا با س��رعت باال تا يك 
گيگابيت بر ثانيه توسط فيبر نوري و تجهيز يك ميليون نقطه به 
اين سرويس درباره فيبر نوري توضيح داد: فيبر نوري بستر انتقالي 
اس��ت كه در آن امكان انتقال ديتاي پرس��رعت ب��اال از گيگابيت 
وج��ود دارد. يعني اگر تاكنون اينترنت نهايتا 80 مگابيت بر ثانيه 
س��رعت داش��ت، با فيبر نوري اين امكان وجود دارد كه سرعت تا 
هزار مگابيت يا يك گيگابيت بر ثانيه به مشتري تحويل داده شود. 
محمدج��واد آذري جهرمي همچنين با بي��ان اينكه در دولت 
تدبير و اميد از س��ال 1۳92 به سمت توس��عه فناوري اطالعات 
بوده اس��ت، گفت: خيلي از آن نگذش��ته كه ۳ميليون مش��ترك 
ADSL و ۳00هزار مش��ترك اينترنت موبايل داش��تيم و هنوز 
مفهموم پهناي باند سريع جا نيفتاده بود و فاصله ديجيتال زيادي 
ميان ايران و كشورهاي منطقه وجود داشت و نگاه لوكسي نسبت 

به فناوري اطالعات بود به طوري كه اشتراك 128كيلوبيت كافي 
 FTTH و VDSL را با ADSL دانس��ته مي ش��د. بايد فناوري

جايگزين كرد. 
از طرفي صادق عباسي ش��اهكوه، مديرعامل شركت ارتباطات 
زيرس��اخت درباره اتصال كش��ور به فيبر نوري اظه��ار كرده بود: 
در وزارت ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات، سياس��ت اتصال همه 
روس��تاهاي كش��ور به فيبر نوري دنبال مي شود. در برنامه ششم 
توس��عه وزارت ارتباطات مكلف شده است كه 80 درصد خانوارها 

را به اينترنت با سرعت 20مگابيت بر ثانيه دسترسي دهد. 
همچنين اخيرا برخي مديران مخابراتي با تاكيد بر لزوم حركت 
به سمت جايگزيني فيبر نوري با كابل هاي مسي اعالم كرده بودند 
تا س��ال 2020 تمام روستاها و شهرهاي كش��ور همانند يك تار 
عصبي گسترده تحت پوشش شبكه فيبر نوري قرار خواهد گرفت. 
در نهايت همانطور كه وزير ارتباطات هم اذعان دارد، كابل هاي 
قديم��ي كه امروزه در منازل براي انتقال داده هاي اينترنتي مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرن��د، ظرفيت الزم را براي انتقال با س��رعت 
باال ندارند و اگرچه ش��ايد به زع��م برخي، كاربران عادي اينترنت 
نيازي به اينترنت با س��رعت هاي چند ده مگابيتي نداشته باشند 
اما گس��ترش فناوري به مرور به اين سمت حركت خواهد كرد و 
همين موضوع لزوم حركت به سمت فيبر نوري را آشكار مي كند. 
با اين اوصاف هنوز در بخش اينترنت ثابت نتوانس��تيم آنطور كه 
بايد توس��عه پيدا كنيم زيرا هنوز روي  ADSL هس��تيم اما اين 
فن��اوري در دنيا رو به انقراض اس��ت و VDSL و FTTH رو به 
گسترش هستند. البته به گفته مسووالن مشكالتي در اين زمينه 
وجود دارد كه بخشي به انحصار ذاتي شركت مخابرات برمي گردد 
كه اگرچه قانوني نيس��ت اما س��رمايه گذاري هاي زيادي در زمان 

دولتي بودن آن انجام شده است. 
و  گرفت��ه  ص��ورت  فعاليت ه��اي  همچني��ن  كارشناس��ان 
دس��تاوردهاي كس��ب ش��ده در حوزه ICT در طول دوره چهار 
ساله دولت يازدهم را با هيچ دوره ديگري قابل مقايسه نمي دانند 
زيرا اين دس��تاورها به لحاظ كمي يا به عبارتي فراگيري استفاده 
از اينترنت يا به لحاظ كيفي و س��رعت اينترنت بس��يار مش��هود 
بوده اس��ت. رشد و فراگيري دسترسي به اينترنت در دنياي امروز 
باعث ش��ده تا ديگر اينترنت و ارتباطات ديگر يك خدمت لوكس 
يا حتي تفنني نباش��د بلكه به نيازي ملموس براي زندگي روزانه 

تبديل شده است. 

اينترنت ۲۰ مگابايتي سال آينده مي آيد؟
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بورسكاال10
امروز؛ نخستين عرضه گندله 
در نخس��تين روز از هفته پاياني سال جاري گندله 
س��نگ آهن براي نخس��تين بار در ب��ورس كاال عرضه 
مي ش��ود. بر اين اس��اس، امروز با عرضه ۱۰ هزار تني 
گندله س��نگ آهن ش��ركت ذوب فوالد اركان كش��ف 
قيمت اين ماده معدن��ي در تاالر محصوالت صنعتي و 
معدني بورس كاال براس��اس مكانيس��م عرضه و تقاضا 
اجرايي مي شودبه گزارش كاال خبر، نوع تسويه در اين 
عرضه به صورت نقدي ب��وده و تاريخ تحويل محصول 
۱397/۰۱/۰5 و م��كان تحوي��ل انب��ار كارخانه اعالم 
ش��ده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه، هي��ات پذيرش 
بورس كاالي ايران در حالي ۱۲ اس��فندماه جاري براي 
نخس��تين بار گندله س��نگ آهن ش��ركت ذوب فوالد 
اركان را ب��راي عرضه در رين��گ داخلي بازار اصلي اين 
بورس پذيرش ك��رد كه با اين اقدام، از اين پس عرضه 
و كش��ف قيمت سنگ آهن براساس مكانيسم عرضه و 
تقاضا اجرايي شود. پيش از آن نيز هيات پذيرش بورس 
كاالي ايران از پذيرش گندله شركت صنعتي و معدني 
گل گهر در تاريخ ۱7 بهمن ماه س��ال جاري خبر داده 
بود. شايان ذكر اس��ت، گندله سنگ آهن در حالي در 
بورس كاال پذيرش ش��ده و عرضه آن براي نخستين بار 
رقم مي خ��ورد كه پيش از اين نيز وزير صنعت، معدن 
و تجارت در هشتمين همايش چشم انداز صنعت فوالد 
و معدن ايران ورود و عرضه س��نگ آهن در بورس كاال 
را ام��ري ضروري خوان��د و از تالش براي ورود و عرضه 
زنجيره فوالد از جمله سنگ آهن به بورس كاال خبر داد. 

اتفاق مثبت براي اقتصاد
يك مقام مسوول در بورس كاال ورود ذي نفعان جديد 
به حوزه خدمات بورس كاال را اتفاق مثبت براي اقتصاد 
كشور ارزيابي كرد و گفت: در يازدهمين نمايشگاه بورس، 
 بانك و بيمه اطالع رساني گس��ترده به ذي نفعان جديد 
بورس كاال را براي آش��نايي هر چه بيش��تر ذي نفعان با 
خدمات اين شركت در دستور كار قرار داده ايم. به گزارش 
كاال خبر، جواد فالح با بيان اينكه در مهرماه سال ۱39۶ 
بورس كاالي ايران وارد دومين دهه از فعاليت خود شده 
اس��ت، اظهار داشت: در ۱۰ س��ال گذشته بورس كاالي 
ايران به دليل ماهيت و ابزارهايي كه در آن قابل معامله 
بودند ذي نفعان محدودي داشت اما ابزارها و محصوالت 
جديد طي س��ال هاي اخير به ويژه در حوزه محصوالت 
كش��اورزي و اجراي سياست قيمت تضميني معامالت 
در اين بورس، آش��نايي با آن را براي طيف وس��يعي از 
هموطنان مطرح كرده اس��ت ك��ه اميدواريم از فرصت 
فاينكس ۲۰۱۸ در اين راستا بهره برداري مطلوبي كنيم. 
مدير مطالعات اقتصادي و س��نجش ريس��ك بورس 
كاالي اي��ران افزود: طبق ماده 33 قان��ون افزايش بهره 
وري بخش كش��اورزي و منابع طبيعي، توليدكنندگان 
محصوالت كش��اورزي مي توانند محص��والت خود را در 
بورس كاالي ايران عرضه كنند و در صورت كاهش قيمت 
بورس نس��بت به قيمت تضميني اعالم  ش��ده از سوي 
دولت، مابه التفاوت آن توس��ط دولت به توليدكنندگان 
پرداخت مي شود. سياست قيمت تضميني تاكنون پاي 
بي��ش از ۲5۰ هزار كش��اورز را به بورس ب��از كرده و از 
ظرفي��ت يك ميليون نفري در س��ال هاي آينده با ورود 
س��اير محصوالت مش��مول سياس��ت قيمت تضميني 

برخوردار است. 
وي با اش��اره به ديگر ظرفيت هايي كه در يازدهيمن 
نمايش��گاه بورس،  بانك و بيمه در مورد آن اطالع رساني 
خواهد شد، افزود: در كنار بحث سياست قيمت تضميني، 
معامالت گواهي سپرده كااليي مطرح است كه به نوعي 
امكان معامالت خرد انواع محصوالت را ايجاد كرده است 
و مي توان��د مورد توجه بخش زيادي از فعاالن اقتصادي 
باشد. گواهي سپرده كااليي ورقه بهاداري است كه مويد 
مالكيت دارنده آن بر مقدار معيني كاالي سپرده شده به 
انبار پذيرش شده در بورس كاالست و پشتوانه آن قبض 
انبار صادر شده توس��ط انباردار است. مشتري با سپرده 
كردن اين قبض نزد ات��اق پاياپاي، مي تواند اين گواهي 
سپرده كااليي را كه به پشتوانه قبض انبار صادر مي شود 
در بازار ثانويه معامله نمايد. فالح ادامه داد: صندوق هاي 
كااليي طيف ديگ��ري از دارايي اس��ت كه در فاينكس 
۲۰۱۸ به مخاطبان به صورت گس��ترده معرفي مي شود 
و اي��ن صندوق ها بس��تر ورود افراد متنوع ت��ري به بازار 
بورس كاالي اي��ران را فراهم مي كند. صندوق كااليي با 
جذب سرمايه از طريق فروش واحدهاي سرمايه گذاري، 
مناب��ع جذب ش��ده را روي اوراق به��ادار مبتني بر كاال 
سرمايه گذاري مي كند. صندوق كااليي به سرمايه گذاران 
اين امكان را مي دهد كه به جاي خريد و نگهداري كاالي 
م��ورد نظر و تحمل هزينه هاي حم��ل و نقل، انبارداري 
و خس��ارت هاي احتمال��ي آن، اوراق اي��ن صندوق ها را 
خري��داري كنند. به عبارت ديگ��ر اين صندوق ها بخش 
قاب��ل مالحظه يي از وجوه گردآوري ش��ده خ��ود را به 
س��رمايه گذاري در كااليي خ��اص اختصاص مي دهند و 
عالقه مندان به س��رمايه گذاري در آن كاالي خاص اقدام 

به خريد واحدهاي اين صندوق ها مي كنند. 
به گفته مدير مطالعات اقتصادي و س��نجش ريسك 
بورس كاالي ايران، اوراق س��لف موازي استاندارد كه در 
قال��ب آن فروش��نده كاال، بهاي كاالي��ي را كه در آينده 
تحويل خواه��د داد، به صورت نقد دريافت مي كند ابزار 
ديگري براي س��رمايه گذاران در بازار س��رمايه است كه 
در شرايط خاصي مي توانند بدون ورود به معامله كاالي 
فيزيك��ي در اين بازار س��رمايه گذاري كنن��د. وي اظهار 
داش��ت: معامالت قراردادهاي مشتقه شامل قراردادهاي 
آتي و اختيار معامله نيز از ديگر ابزارهايي است، مي توانند 
زمينه ساز طيف گسترده تري از سرمايه گذاران در بورس 
كاالي اي��ران باش��ند. همه اينها نش��ان از ل��زوم تالش 
گس��ترده تر در فرهنگ س��ازي و آم��وزي را براي بورس 
كاالي ايران اثبات مي نمايد و لذا مش��اركت يا برگزاري 
گردهمايي ه��اي مختلف، برگزاري دوره هاي آموزش��ي 
رايگان، حضور مستمر در رسانه هاي نوشتاري، شنيداري 
و ديداري و... به امري ضروري براي توسعه بورس كاالي 

ايران تبديل شده است. 
ف��الح با اظه��ار اميدواري نس��بت به حض��ور فعاالن 
اقتصادي در يازدهمين نمايشگاه بين المللي بورس،  بانك 
و بيمه و آشنايي هر چه بيشتر با ظرفيت هاي بورس كاال، 
خاطرنشان كرد: روش ها و ابزارهاي جديدي از معامله نظير 
قراردادهاي كشف پريميوم، روش تسويه چند مرحله يي، 
بازار مناقصه، بازار تهاتري، اوراق خريد دين، اوراق اختيار 
معامله تبعي روي گواهي س��پرده كاالي��ي و... در بورس 
كاالي ايران طراحي ش��ده اند ك��ه عالقه مندان مي توانند 
در مورد آنها در فاينكس۲۰۱۸ كس��ب اطالع كنند و در 

آينده يي نزديك به مرحله بهره برداري خواهند رسيد.

تاالرنقرهاي

ديدگاه

سلطاني نژاد عملكرد سال 96 را تشريح كرد

ركوردشكنيمحصوالتپتروشيميدربورسكاال
در س��ال 9۶ در ح��وزه ابزار مش��تقه ش��اهد 
تح��والت خوبي بوديم به طوري كه اكنون حدود 
۸۴ درصد معامالت مشتقه به صورت آنالين انجام 
مي ش��ود. حامد س��لطاني نژاد، مديرعامل بورس 
كاالي ايران با اش��اره به مطالب فوق و بيان اينكه 
در س��ال 9۶ چه به لح��اظ ارزش و چه به لحاظ 
حجم معامالت ش��اهد رش��دهاي خيره كننده يي 
در ب��ورس كاال بوديم، اظهار ك��رد: همانطور كه 
پيش بيني مي كرديم امسال محصوالت كشاورزي 
به صورت گسترده تري در بورس كاال مورد معامله 
قرار گرفتند. وي افزود: مبادله نزديك به ۲ميليون 
تن گندم يكي از اتفاقات مهمي بود كه در بورس 
كاال رق��م خورد. از طرف��ي در حوزه بازار فيزيكي 
در س��ال 9۶ محصوالت پتروش��يمي بيش��ترين 
رش��د و ارزش معامالت را در كل تاريخ ۱۰س��اله 
فعاليت بورس كاال رقم زدند. سلطاني نژاد با بيان 
اينكه طي سال هاي گذشته تمرين هاي خوبي در 
حوزه بازار فيزيكي و بازار مشتقه انجام شده بود و 
ساختارهاي خيلي خوبي را براي توسعه معامالت 
در ب��ورس كاال فراه��م كرده بودي��م، اظهار كرد: 
اين زيرس��اخت ها كمك كرد كه وضعيت جاري 
معامالت بورس كاال بهبود پيدا كند و بخش هاي 
بيش��تري از مبادالت به س��مت شفافيت حركت 
كن��د و در عين حال اين زيرس��اخت ها در حوزه 
اقدامات توسعه يي هم به كمك بورس كاال آمدند 
تا توسعه الزم را در بخش هاي مختلف و مورد نياز 

بازار ايجاد كنيم. 
وي ب��ا بي��ان اينكه م��اده 33 قان��ون افزايش 
بهره وري محصوالت كش��اورزي ب��ه طور كامل در 
دو محص��ول جو و ذرت اج��را و در محصول گندم 
هم به صورت آزمايش��ي اجرا شد،  افزود: در حوزه 
محص��والت مبتني بر طال هم نهاده��ا و ابزارهاي 
جديدي طراحي ش��د ازجمله ابزار گواهي سپرده 
طال رش��د خيلي خوبي پي��دا كردند. صندوق هاي 
ط��ال به عنوان بازيگران اين بازار ش��كل گرفتند و 
درحال حاض��ر 3 صندوق فعاليت خود را ش��روع 
كرده ان��د. در س��ال 9۶ در حوزه ابزار مش��تقه نيز 
ش��اهد تحوالت خوبي بوديم و مشتريان اين ابزار 
رش��د بس��يار خوبي پيدا كردند. در بخش آنالين 
تريدينگ معامالت مش��تقه توس��عه پي��دا كرد و 
اكنون حدود ۸۴ درصد معامالت مشتقه به صورت 

آنالين انجام مي شود. 
مديرعامل بورس كاال بيان كرد: حمايت ويژه يي 
نيز از س��وي سياس��ت گذاران و قانون گذاران براي 
افزايش ش��فافيت معامالت در ب��ورس كاال انجام 
گرف��ت. محصوالتي كه پي��ش از اين در بورس در 

رين��گ داخلي نبودند به بورس پيوس��تند و پيش 
بيني مي كنيم در س��ال 97 هم رش��د بورس كاال 
در ابع��اد مختل��ف را تجربه كني��م و حركت اين 
مجموعه به سمت ساختارهاي معامالتي مبتني بر 
عرض��ه و تقاضا ادامه پيدا كن��د. وي با بيان اينكه 
فعاالن بازار سرمايه و پول و بيمه بايد ظرفيت هاي 
خ��ود را در جهت هم افزايي به اش��تراك بگذارند، 
 افزود: تمام اركان بازار س��رمايه و پول و بيمه بايد 
از اقدام��ات موازي كه موج��ب كاهش ظرفيت ها 
مي ش��ود، جلوگيري كنند. اين مهم با هم انديشي 
و به اشتراك گذاشتن ظرفيت ها بين اركان صنعت 
مالي كش��ور محقق مي شود و اميدواريم در رويداد 
مهم پيش رو يعني نمايش��گاه بورس، بانك و بيمه 
زمينه هم��كاري هر چه بيش��تر بي��ن حوزه هاي 

صنعت مالي ايجاد و تقويت شود. 
س��لطاني نژاد اف��زود: از آنج��ا كه ب��ورس كاال 
پيوند دهنده بي��ن بخش واقع��ي اقتصاد و بخش 
مال��ي اس��ت، كمبوده��اي فعاالن بخ��ش واقعي 
اقتصاد بايد توس��ط بورس كاال برطرف ش��ود. اگر 
فع��االن بخش واقعي اقتصاد مش��كل تامين مالي 
دارند، بورس كاال بايد روش هايي براي تامين مالي 
مبتني بر كاال براي آنها طراحي كند. اگر مش��كل 

ريسك قيمت ها و تالطم در حوزه قيمت دارند نيز 
بورس كاال بايد براي رفع آن راه حل هاي مبتني بر 
كاال ارائه كند. مديرعامل بورس كاال خاطرنش��ان 
كرد: فرهنگ س��ازي در مورد تناسب بين ريسك 
و بازده در فرهنگ س��رمايه گذاري كش��ور مغفول 
مانده اس��ت و اي��ن موضوع باي��د در رويدادهايي 
همچون فاينكس ۲۰۱۸ ك��ه امكان حضور مردم 
و اركان مختل��ف بازار مال��ي و پولي و بيمه يي در 
آن فراهم اس��ت، م��ورد توجه قرار گي��رد. وي با 
اش��اره به ضرورت آموزش فعاالن جديد الورود به 
بورس كاال گفت: آموزش از روش هاي مختلف در 
دستور كار ما قرار دارد و براي مثال نرم افزارهايي 
ب��راي آموزش ابزارهاي مال��ي بورس كاال طراحي 
كرده اي��م كه نمونه آن نرم افزاري اس��ت كه براي 

بازار مشتقات مجهز كرده ايم. 

 آمار هاي قابل قبول 
در س��ويي ديگر، عض��و كميس��يون صنايع و 
مع��ادن مجلس معتقد اس��ت كه آماره��اي قابل 
قبول بورس كاال در حوزه هاي مختلف طي س��ال 
9۶ نتيج��ه اعتم��اد و تعام��الت مناس��ب صنايع 
در اي��ن بورس بوده اس��ت. عب��داهلل رضيان، عضو 

كميس��يون صناي��ع و معادن مجلس با اش��اره به 
عملكرد بورس كاال در سال 9۶ گفت: در سال 9۶ 
از بورس كاال زياد ش��نيديم به طوري كه در بحث 
عرضه محصوالت كش��اورزي، معدني و صنعتي و 
پتروش��يمي تعامالت خوبي ميان صنايع باالدست 
و پايين دس��ت در بورس كاال شكل گرفت. رضيان 
افزود: آماري كه طي سال جاري در بورس كاال به 
ثبت رس��يده و باالي ۱۰۰هزارميليارد تومان بوده 
است، نشان دهنده آن است كه بورس كاال توانسته 
از ظرفيت هاي ايجاد ش��ده به خوبي استفاده كرده 
و ارزش اف��زوده خوب��ي را ايجاد كن��د. به گزارش 
ميزان، وي با تاكيد بر ايجاد قوانين براي گسترش 
فعاليت هاي بورس كاال بيان كرد: به نظر مي رس��د 
بايد با اجراي قوانين فعلي و تصويب قوانين جديد، 
زمينه توس��عه عرضه محصوالت در بورس كاال را 
كه به ش��فافيت و سالمت اقتصادي منجر مي شود 
همچنين بستري مطمئن براي فعاالن صنايع است 

را ايجاد كنيم. 
اي��ن نماين��ده مجلس اف��زود: بن��ده معتقدم، 
مي ت��وان با هم��كاري و هماهنگي ب��ورس كاال و 
كميس��يون اقتصادي و صنايع مجلس، بحث اجرا 
و شفاف سازي قوانين در دس��تور كار قرار بگيردو 

تا شاهد عرضه همه جانبه محصوالت و قرار گرفتن 
كل ميزان عرضه و تقاضا در مقابل يكديگر باشيم. 
رضيان تصريح كرد: بايد شرايطي مهيا شود تا همه 
توليدكنندگان بتوانند از فضاي بورس كاال استفاده 
كنند چراكه در بخش هاي اقتصادي ما نتوانستيم 
از ظرفي��ت بورس به طور كامل اس��تفاده كنيم و 
اين اش��كالي كه ما در سيستم بانكي با آن مواجه 
هستيم كه اقصاد كش��ور را مورد چالش قرار داده 
اس��ت، مي تواند از كانال بازار س��رمايه به خصوص 
بورس كاال پوش��ش داده ش��ود. عضو كميس��يون 
صناي��ع و مع��ادن مجلس درب��اره اهتمام مجلس 
در حمايت از س��ازوكار ب��ورس كاال گفت: مجلس 
با همكاري مركز پژوهش ها و سازمان هاي مربوطه 
دولتي و خصوصي بايد در راس��تاي تقويت بورس 
كاال در اقتصاد ملي مثلثي تش��كيل دهد تا مسير 

ورود صنايع به بازار شفاف بورس هموار شود. 

 پايان اختالفات 
اف��زون ب��ر اي��ن مه��دي كرباس��يان، رييس 
هيات مدي��ره ايمي��درو بي��ان كرد: ب��ورس كاال با 
ش��فافيتي كه در معامالت ايجاد مي كند، مي تواند 
ب��ه اختالفات بين فوالدي ها و س��نگ آهني ها در 
بح��ث عرضه و خريد پايان دهد. وي گفت: درحال 
حاضر انجمن توليدكنندگان س��نگ آهن با وضع 
ع��وارض صادرات��ي مخالف اس��ت درحال��ي كه با 
تفك��ري ك��ه در وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
وج��ود دارد، وض��ع تعرف��ه را الزمه تامي��ن نياز 
واحده��اي داخلي مي داند. وي عن��وان كرد: وزير 
صنع��ت، معدن و تجارت معتقد اس��ت براي وضع 
هر گونه ع��وارض صادراتي و تعرف��ه وارداتي بايد 
با انجمن هاي تخصصي و مربوطه گفت وگو ش��ده 
و نظ��ر آنه��ا در رابطه با آن اخذ ش��ود. به گزارش 
چيالن، كرباس��يان درخصوص عرضه هاي س��نگ 
آهن در بورس عنوان كرد: بورس كاال با ش��فافيتي 
كه در معامالت ايجاد مي كند مي تواند به اختالفات 
بين فوالدي ها و س��نگ آهني ه��ا در بحث عرضه 
و خري��د پايان دهد. وي گف��ت: ايميدرو از عرضه 
س��نگ آهن در ب��ورس كاال ب��راي صنايع داخلي 
ع��الوه بر عرضه هاي صادراتي كه صورت مي گيرد، 
استقبال مي كند. وي افزود: اعتقاد ما اين است كه 
فروش داخلي سنگ آهن هم از طريق بورس كاال 
صورت گيرد. كرباسيان خاطرنشان كرد: شفافيتي 
كه ب��ورس در روند عرضه، تقاض��ا و قيمت ايجاد 
مي كند، مي تواند عاملي باشد بر اينكه شاهد عرضه 
س��اير اقالم زنجيره از قبيل گندله و كنسانتره در 

بورس باشيم. 

مروري بر مهم ترين رويدادهاي تاالر  نقره اي
گروه بورس|

در هفته گذش��ته رويداده��ا و اظهارنظر هاي 
مهمي پيرامون بورس كاالي ايران صورت گرفت 
كه تاكيد وزير اقتصاد مبني بر حركت به س��مت 
توسعه بورس كاال در كش��ور، فروش اوراق سلف 
موازي س��راتو در بورس كاال، آغاز معامالت ثانويه 
صندوق طالي »گوهر« در بورس كاال و اس��تفاده 
از بورس كاال براي عبور از قيمت گذاري و اقتصاد 
دستوري از مهم ترين آنها بود. بر اين اساس، طي 
هفته گذش��ته وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي در 
آخرين جلس��ه شوراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي گفت: بايد در نخس��تين قدم به سمت 
محوري��ت قرار دادن ب��ورس كاال حركت كنيم و 
دومين قدم نيز به س��مت گستردگي عرضه انواع 
كاالها در نقاط مختلف كش��ور در بورس برويم تا 
به طور متمركز در بازار كاال عمل كنيم. مس��عود 
كرباسيان با اعالم اين موضوع كه بورس كاال يك 
ابزار اس��ت و تصميم گير نيس��ت، گفت: بنده به 
دولتي نگاه كردن به بورس كاال اعتقادي ندارم اما 
به اينكه كش��ف قيمت محصوالت بايد در بورس 

كاال انجام شود، اعتقاد دارم. 

 معامالت كشف پريميوم 
عالوه ب��ر اين مديرعامل ب��ورس كاالي ايران 
ني��ز در نشس��ت ش��وراي گفت وگ��وي دولت و 
بخ��ش خصوصي عنوان ك��رد: ب��ورس كاال تابع 
تصميم��ات قانوني و اجراي مواردي اس��ت كه از 
سوي سياس��ت گذاران به ما ابالغ مي شود. حامد 
س��لطاني نژاد افزود: از زمان تاس��يس بورس كاال، 
براي آنكه نياز مصرف كنندگان مس��تمر برطرف 
ش��ده و آنها با كمبود مواد مواجه نشوند، تصميم 
گرفته ش��د تا بخشي از عرضه ورق فوالد در تاالر 
بورس كاال عرضه و كش��ف قيمت ش��ده و بخش 
ديگر در سيستم مچينگ و براي مصرف كنندگان 
مس��تمر در نظ��ر گرفته ش��ود. وي ب��ه تصويب 
دستورالعمل معامالت كشف پريميوم در شوراي 
عال��ي بورس اش��اره كرد و اظهار داش��ت: بورس 
كاال براي حل دغدغه مصرف كنندگان مس��تمر، 
معامالت كش��ف پريميوم در قال��ب قراردادهاي 
بلندمدت را به س��نديكاي مذكور و فوالد مباركه 
پيشنهاد داده است تا از اين طريق مسائل كشف 

قيمت و اختالف نظرها نيز رفع شود. 

 كشف روزانه قيمت ها 
مديرعامل بورس كاالي ايران نيز با بيان اينكه 
هدف اصل��ي راه اندازي معامالت گواهي س��پرده 
كااليي ايجاد بازار مس��تمر و كشف روزانه قيمت 
كاالهاس��ت، گفت: در حال حاضر در عرضه هاي 
فيزيكي محصوالت امكان كش��ف روزانه قيمت ها 
و اس��تمرار معام��الت كمتر وج��ود دارد؛ زيرا در 
ب��ازار فيزيكي معامالت به ص��ورت هفتگي انجام 
مي ش��ود. حامد س��لطاني نژاد با بي��ان اينكه ابزار 
گواه��ي س��پرده كااليي براي محص��والت بادوام 
مناس��ب است، افزود: يكي ديگر از مزاياي گواهي 
س��پرده كااليي اين اس��ت ك��ه مصرف كنندگان 
خ��ردي كه ب��ه انبارهاي توليدكننده دسترس��ي 

ندارن��د مي توانند با خريد گواهي س��پرده كااليي 
از بورس، ب��ه انبارهايي كه نزدي��ك بازار مصرف 
آنهاس��ت، جه��ت تحوي��ل كاالي موردنياز خود 

مراجعه كنند. 

 فروش اوراق سلف موازي ۵۴۵۱ سراتو 
همچنين در هفته گذشته و در روز چهارشنبه 
۲3 اس��فند ماه، تامين مالي شركت خودروسازي 
سايپا به ارزش 5 هزار ميليارد ريال از بستر بورس 
كاالي ايران وبا انتشار اوراق سلف موازي استاندارد 
5۴5۱ دس��تگاه خودروي سراتو، آغاز شد. عرضه 
اوليه اوراق س��لف موازي استاندارد خودرو سراتو 
شركت سايپا در نمادهاي »عساپا۱« و »عساپا۲« 
با سررس��يد يكس��اله به ترتيب هر يك به تعداد 
3ميلي��ون و ۲7۱ ه��زار و دو ميليون و ۱۸۰هزار 
قرارداد از طريق شركت كارگزاري پارسيان انجام 
شد كه با استقبال س��رمايه گذاران كل اين اوراق 

به فروش رفت.
ب��ه اين ترتيب در مجم��وع 5 ميليون و ۴5۱ 
هزار قرارداد فروخته ش��د ك��ه قيمت هر قرارداد 
9۱7هزار و ۲5۱ ري��ال بود؛ همچنين هر ۱۰۰۰ 

قرارداد معادل يك دستگاه خودرو سراتو است. 

 آغاز معامالت ثانويه صندوق طالي »گوهر« 
عالوه بر اين در هفته گذش��ته معامالت ثانويه 
سومين صندوق طالي بازار سرمايه كشور موسوم 
ب��ه صندوق طالي كيان بعد از اخذ مجوز فعاليت 
از سازمان بورس و اوراق بهادار ازروز دوشنبه ۲۱ 
اسفند ماه آغاز شد. مونا حاج علي اصغر، قائم مقام 
مديرعامل ش��ركت مديريت سرمايه كيان در اين 
خصوص گف��ت: معامالت ثانوي��ه صندوق طالي 
كيان در حالي با نماد »گوهر« آغاز ش��ده اس��ت 
كه قس��متي از پرتفوي اين صندوق اوراق مشتقه 
مبتني بر سكه طال و قسمتي ديگر گواهي سپرده 

سكه طالست.
وي ب��ا بيان اينكه مدير اين صندوق ش��ركت 
كارگزاري توس��عه معامالت كي��ان و بازارگردان 
آن ش��ركت گروه مالي گس��ترش س��رمايه كيان 
اس��ت، اظهار ك��رد: در دوره پذيره نويس��ي اوليه 
اين صندوق ۱7ميليارد تومان جمع آوري ش��د و 
اميدواريم با توجه به قيمت ارز اين صندوق بتواند 

در معامالت ثانويه مبالغ بيشتري جذب كند. 

 نرخ جهاني زعفران 
در س��وي ديگر مجري ط��رح گياهان دارويي 
وزارت جهادكش��اورزي در خصوص اجراي طرح 
خريد توافق��ي زعفران گفت: با اجراي سياس��ت 
خري��د توافقي زعفران در س��ال ج��اري افزايش 
قيم��ت خوب��ي در ب��ازار اي��ن محصول ب��ه نفع 
توليد كننده رقم خورد و در دو ماه گذشته حدود 
7۰ تن زعفران در قالب سياست خريد توافقي به 
فروش رفت. پيمان يوس��في آذر خاطرنشان كرد: 
با اجراي موفق سياس��ت خري��د توافقي زعفران، 
برنامه ريزي الزم با بورس كاال انجام شده است تا 
قراردادهاي آتي زعفران نيز به عنوان يك محصول 
ارزش��مند مانند معامالت آتي سكه صورت بگيرد 

به طوري كه در حال حاضر زيرساخت ها در بورس 
كاال فراهم اس��ت تا خريداران بتوانند براي 3 تا 5 
م��اه آينده محصول زعف��ران را خريداري كنند و 
اميدواريم اين معامالت به زودي راه اندازي ش��ود. 
وي تاكي��د ك��رد: با عرضه عف��ران در بورس كاال 
مي توانيم به لي��در قيمت گذاري اين محصول در 
جهان تبديل ش��ويم و هداي��ت بازارهاي جهاني 
زعف��ران را در دس��ت بگيريم؛ در ح��ال حاضر با 
وجود اينكه 9۰ درصد زعفران دنيا در ايران توليد 
مي شود اما كشورهايي نظير اسپانيا تعيين كننده 

قيمت اين محصول هستند. 

 حمايت گندم كاران 
افزون بر اين عضو كميسيون كشاورزي مجلس 
شوراي اسالمي گفت: سال آينده شاهد اتفاق هاي 
مثبت��ي در زمينه خري��د گندم از كش��اورزان و 
اس��تفاده از ظرفيت هاي بورس كاال در اين بخش 
خواهيم بود. سيد راضي نوري با بيان اينكه بورس 
كاال فرصت��ي براي توليدكنندگان اس��ت، تصريح 
كرد: عرضه محصوالت كش��اورزي در بورس كاال 
باعث مي ش��ود تا توليد كنندگان افزون بر پوشش 
ب��ازار داخلي بتوانن��د براي حض��ور در بازارهاي 
جهان��ي ني��ز برنامه ري��زي كنند؛ چراك��ه بورس 
كاال عالوه بر ايجاد يك بس��تر نظامند، ش��فافيت 
آم��اري را ب��ه دنبال دارد و از طرفي در راس��تاي 
توليد باكيفيت تر محصوالت نقش موثري داش��ته 
است. وي معتقد است، عرضه پر حجم محصوالت 
كش��اورزي در بورس كاال با توجه به شفاف سازي 
قيمت و به نوعي نظارت بر روند عرضه و تقاضاي 
محصوالت به نفع كش��اورزان است و دولت نيز با 
حمايت از اين موضوع مي تواند به تدريج بر تعالي 

اقتصاد كشاورزي كمك كند. 

 تقويت توليد و حذف رانت
عالوه بر اين عضو هيات رييس��ه كميس��يون 
برنام��ه، بودج��ه و محاس��بات مجل��س گف��ت: 
عرض��ه محص��والت در ب��ورس كاال و اص��الح و 
ساماندهي زيرس��اخت هاي معامالتي باعث شده 
تا سوءاس��تفاده ها و رانت هايي كه طي سال ها به 
عده يي خاص و واس��طه مي رسيد، امروز به سود 
توليدكننده و مصرف كننده منجر ش��ود. محسن 
بيگلري گفت: براي رس��يدن به يك اقتصاد سالم 
و به دور از رانت بايد تمام محصوالت كش��اورزي، 
صنعتي و پتروش��يمي در بورس كاال مورد معامله 

قرار گيرد. 
وي اظه��ار داش��ت: اص��ل و ذات ب��ورس كاال 
براس��اس رقابت س��الم و ش��فاف بنا ش��ده اس��ت 
به ط��وري ك��ه در اين ب��ازار، هم خري��داران و هم 
فروشندگان س��ود خواهند برد. در اين بين كاهش 
نقش دولت از قيمت گذاري كاالها و واگذاري كشف 
قيمت محصوالت به بورس كاال، اقتصاد را به سمت 

رقابتي تر شدن و تنظيم بازارها سوق مي دهد. 

 پايان موفقيت آميز طرح قيمت تضميني
همچنين، معاون شركت پش��تيباني امور دام 
با موفقيت آميز دانس��تن ط��رح قيمت تضميني 

ذرت در بورس كاال، گفت: اجراي سياست قيمت 
تضمين��ي در بورس كاال به جاي خريد تضميني، 
مانع از تحميل هزينه هاي اضافي مانند انبارداري 
به دولت مي ش��ود. عب��اس وال��وزي گفت: طرح 
قيمت تضميني ذرت در بورس كاال در 3۰ بهمن 
امس��ال پاي��ان يافت و آمارها حاكي از آن اس��ت 
كه نس��بت به س��ال قبل از نظر وزني حدود ۲۰ 
درصد رش��د در ميزان محصول تحويلي به انبارها 
به ثبت رس��يده اس��ت. وي با بيان اينكه در اين 
طرح رضايت كامل كش��اورزان حاصل شد، اضافه 
ك��رد: حدود 7۰ درص��د و در برخي موارد حدود 
9۰ درصد از پول كش��اورزان در مدت يك هفته 

پرداخت شد. 

 سالم دوباره به سرمايه گذاري در حوزه معدن
اف��زون بر اين تحليلگر بين المللي س��نگ آهن 
و ف��والد گفت: عرضه س��نگ آهن در بورس كاال 
اقدامي مثبت و در راس��تاي شفاف سازي و كشف 
قيمت مناس��ب اين محصول انجام خواهد ش��د؛ 
ضمن اينكه توليد كننده ه��اي بخش خصوصي و 
دولت��ي مي توانند با عرضه س��نگ آهن در بورس 
كاال قيم��ت محصوالت خ��ود را به قيمت جهاني 
و واقعي عرضه كنن��د. كيوان جعفري طهراني به 
عرضه س��نگ آهن، گندله و كنستانتره در بورس 
كاالي ايران اش��اره ك��رد و توضيح داد: براي حل 
مش��كالت مطرح ش��ده، قرار است س��نگ آهن، 
گندله و كنس��تانتره در بورس كاال عرضه شود تا 
كش��ف قيمت واقعي و مناسب براي اين محصول 

عملياتي شود. 

 تسهيل معامالت و دسترسي به بازار واقعي
در س��وي ديگر مديرعام��ل اتحاديه تعاوني 
روس��تايي شهرس��تان دامغان گفت: معامالت 
گواهي س��پرده پس��ته رقم اكب��ري دامغان در 
ب��ورس كاال آغ��از ش��د. محم��ود خان بيگي با 
اعالم اين خبر افزود: بورس كاال عامل تس��هيل 
معامالت و دسترس��ي باغداران پس��ته به بازار 
اي��ن محصول، آگاه��ي از قيمت هاي روز بازار و 

كش��ف قيمت موثرتر آن اس��ت. وي با اشاره به 
اينكه نم��اد معامالتي پس��ته دامغان در بورس 
كاال ايجاد ش��ده است، تصريح كرد: با اين اقدام 
باغداران و ساير فعاالن بازار كه محصوالت پسته 
آنها متناسب با كيفيت مندرج در سايت بورس 
كاالس��ت، مي توانند با مراجعه ب��ه انبار تعاوني 
روس��تايي دامغ��ان، محص��ول خود را ب��ه انبار 

تحويل دهند. 

 دو نماد جديد 
افزون بر اين، از روز چهارش��نبه ۲3 اس��فند 
ماه دو نماد معامالتي جديد در زير گروه هم ماه 
قرارداد اختيار معامله سكه طال سررسيد تيرماه 
97، در ب��ورس كاال راه اندازي و معامله ش��د. بر 
اين اس��اس، مطابق ب��ا ماده ۱۰ دس��تورالعمل 
اجرايي قرارداد اختيار معامله در ش��ركت بورس 
كاالي اي��ران، نماد قرارداد اختيار معامله خري�د 
و ف���روش با قيم��ت اعمال ۱۶ميلي��ون و 5۰۰ 
هزار ريال سررس��يد تيرماه ۱397 از روز جاري 
راه اندازي ش��د و ت��ا پايان تيرم��اه ۱397 قابل 

معامله خواهد بود. 
بدين ترتيب از روز چهارش��نبه قرارداد اختيار 
خري��د سررس��يد تيرم��اه 97 با قيم��ت اعمال 
۱۶ ميلي��ون و 5۰۰ه��زار ري��ال و وجه تضمين 
اولي��ه موقعيت باز ف��روش در روز اول به قيمت 
يك ميلي��ون و ۱۰۰ هزار ريال راه اندازي ش��د. 
همچني��ن امكان معامله ق��رارداد اختيار فروش 
سررس��يد تيرماه 97 با قيمت اعمال ۱۶ ميليون 
و 5۰۰ ه��زار ريال و وجه تضمين اوليه موقعيت 
ب��از فروش در روز اول به قيم��ت يك ميليون و 
۶۰۰ه��زار ريال فراهم ش��د. قراردادهاي اختيار 
معامله بدون حد نوسان قيمتي، با دوره گشايش 
به م��دت 3۰دقيقه در ابتداي جلس��ه معامالتي 
آغاز و با دوره عادي معامالتي ادامه مي يابد. وجه 
تضمين اوليه ذكر ش��ده طي زمان ثابت نبوده و 
به صورت پويا تا زمان سررس��يد بر اساس بند 5 
مشخصات قرارداد اختيار معامله سكه بهار آزادي 

طرح امام )ره( تعديل خواهد شد. 
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 دستگيري هكر ۱۶ساله سارق حساب هاي بانكي 
شهروندان

اصفه�ان| ريي��س پلي��س فتاي اس��تان از شناس��ايي 
هكر۱۶س��اله يي كه با نفوذ به حس��اب بانكي ۴ شهروند 
اصفهان��ي بالغ بر ۴۰۰ميليون ريال س��رقت ك��رده بود، 
خبر داد. س��رهنگ س��يد مصطفي مرتضوي با اعالم اين 
خبر اظهار داشت: در پي ش��كايت تعدادي از شهروندان 
مبني بر اينكه به صورت اينترنتي از حس��اب بانكي آنها 
س��رقت ص��ورت گرفته كارشناس��ان پليس فت��ا پس از 
تش��كيل پرونده وارد عمل ش��ده و مشخص شد كه اين 
فرد با طراحي يك وب س��ايت فروشگاهي و ايجاد درگاه 
جعلي پرداخت الكترونيك در آن توانسته به حساب بانكي 
۴ نفر از ش��هروندان اصفهاني نفوذ ك��رده و بالغ بر ۴۰۰ 
ميليون ريال از حس��اب آنها سرقت كند. او با بيان اينكه 
تحقيقات پيرامون هك و نفوذهاي احتمالي ديگر توسط 
اي��ن هكر ادامه دارد، گفت: توصيه ما به ش��هروندان اين 
اس��ت كه در هنگام خريدهاي اينترنتي هوشيار باشند و 
به وب سايت هاي فروشگاهي مطمئن و داراي نماد اعتماد 

تجارت الكترونيك مراجعه كنند. 
 افتتاح 3طرح بهداشتي درماني در كاشان

كاشان| با حضور قائم مقام وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي، سه طرح بهداشتي و درماني با اعتبار بيش از 95 
ميليارد ريال به بهره برداري رس��يد. رييس دانشگاه علوم 
پزش��كي كاش��ان گفت: مركز جامع سالمت زنده يادحاج 
علي مهرپرور يكي از اين طرح هاس��ت كه با هزينه بيش 
از ۱5ميليارد ريال در شهرك خاتم االنبياء با زيربناي هزار 
و2۰۰ مترمربع در س��ه طبقه احداث شده است. ابراهيم 
كوچكي افزود: مركز  ام آر اي بيمارس��تان ش��هيد بهشتي 
كاش��ان ديگر طرحي بود كه با زيربن��اي ۱75 مترمربع 
با هزينه افزون بر۶۰ميليارد ري��ال از محل اعتبارات اين 
دانش��گاه احداث شده اس��ت. او گفت: توس��عه اورژانس 
بيمارس��تان شهيد بهشتي كاش��ان ديگر طرحي بود كه 

با2۰ميليارد ريال هزينه امروز به بهره برداري رسيد. 
 5ش�ركت تعاون�ي فراگي�ر مل�ي در قلع�ه گنج 

راه اندازي شد
جيرفت| با حضور رييس بنياد مستضعفان، رييس بنياد 
علوي كش��ور، فرماندار و امام جمعه و جمعي از مسووالن 
محلي شهرستان قلعه گنج 5شركت تعاوني فراگير ملي در 
اين شهرستان راه اندازي شد. رييس بنياد علوي كشور در 
اين آيين گفت: اين شركت هاي تعاوني در زمينه آموزش 
خدماتي، توليدي و توزيعي فعاليت مي كنند. علي برزگري 
افزود: با حمايت بنياد مس��تضعفان دفاتر اين ش��ركت ها 
در 5دهس��تان با عضويت 5ه��زارو 5۰۰ نف��ر از اعضاي 
صندوق هاي خرد روس��تايي تجهيز و تاسيس شده است. 
در نخستين اقدام اين شركت ها امروز نخستين تفاهمنامه 
همكاري بين ش��ركت خصوص��ي داده پ��ردازي فن آوا و 
شركت هاي تعاوني فراگير ملي در سالن كنفرانس سايت 

اداري بنياد مستضعفان امضا شد. 
 كنسرت فرزاد فرزين در شهركرد لغو شد

ش�هركرد| كنس��رت موس��يقي فرزاد فرزين در آخرين 
پنج ش��نبه س��ال 9۶ در ش��هركرد لغ��و ش��د. تبليغات 
گس��ترده يي ب��راي برگ��زاري اين كنس��رت در اس��تان 
چهارمحال و بختياري و اس��تان اصفهان انجام شده بود. 
يكي از كساني كه براي شركت در اين كنسرت موسيقي 
بلي��ت تهيه كرده بود، گفت: كنس��رت ف��رزاد فرزين در 
ش��هركرد لغو ش��ده و به ما اعالم ش��ده اس��ت كه مبلغ 
پرداخت شده تا ۱۰روز ديگر به حساب شما واريز مي شود. 
رش��يد شاهرخ با اعالم نارضايتي از لغو اين كنسرت ادامه 
داد: علت لغو اين كنسرت مشخص نشده است. وي بيان 
كرد: مس��افران بسياري از استان اصفهان براي شركت در 
اين كنسرت راهي شهركرد شده اند كه متاسفانه همه آنها 

سرگردان شده اند. 
 جاده كندوان يك طرفه مي شود

س�اري| فرمانده پليس راه اس��تان مازندران با اشاره به 
آغاز سفر مسافران نوروزي از شامگاه چهارشنبه به استان 
گفت: جاده كندوان در روزهاي آينده يك طرفه مي شود. 
سرهنگ پاسدار علي رضا قدمي اظهار داشت: در روزهاي 
28 و 29 اس��فند از ساعت ۱5 محور چالوس از مرزن آباد 
به كرج تردد ممنوع است. او افزود: در اين محور از ساعت 
۱8 تردد از كرج به سمت چالوس يك طرفه است. قدمي 
بيان كرد: در محور هراز نيز در روزهاي 27 و 28 اس��فند 
از ساعت ۱2 تا 2۴ تردد انواع كاميون و كاميونت ممنوع 
است تا بار ترافيكي در اين محور به سهولت تخليه شود. 
اس��تان مازندران داراي ۶محور مواصالتي هراز، سوادكوه، 

كندوان، گلوگاه، كياسر و رامسر است. 
 افزاي�ش بهره ب�رداري از طرح ه�اي بهداش�تي

و درماني در دامغان
س�منان| بخش تخصصي بيمارس��تان واليت دامغان با 
حض��ور معاون درمان وزير بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشكي افتتاح شد. اين بخش شامل 22تخت و ۱7پرستار 
اس��ت و به طور ويژه براي درمان و بس��تري بيماران مغز 
و اعصاب، قلب و عروق، داخلي و عفوني راه اندازي ش��ده 
اس��ت. براي افتتاح اين بخش ۱۴۰ميليون تومان اعتبار 
هزينه ش��ده اس��ت. همچنين با حضور وزير بهداش��ت، 
آزمايشگاه تش��خيص طبي تخصصي با تعرفه دولتي در 
كلينيك رضايي دامغ��ان با اعتبار 3۰۰ميلون تومان آغاز 

به كار كرد. 
 كشف يك تن ميوه خارجي قاچاق در قشم

قشم| فرمانده مرزباني استان هرمزگان از توقيف دو فروند 
قايق حامل بيش از يك تن ميوه قاچاق در آب هاي داخلي 
شهرس��تان قشم خبر داد. س��رهنگ علي اصغر خرم روي 
گفت: مرزبانان شهرستان قشم حين گشت زني و كنترل 
مرزهاي آبي دو فروند قايق حامل كاالي قاچاق را مشاهده 
كه ناخداي آنها با حضور مرزبانان و با افزايش س��رعت از 
محل متواري شدند.س��رهنگ خرم روي اف��زود: مرزبانان 
بالفاصل��ه قايق هاي قاچاقچيان را تعقيب و با تنگ كردن 
عرصه بر آنها سرنشينان شناور را در نزديكي ساحل ناچار 
به توقف كردند. او با اشاره به دستگيري چهار نفر متهم در 
اين عمليات تصريح كرد: در بازرسي از شناورهاي توقيفي 
يك ه��زار و ۱۱3كيلوگ��رم ميوه خارجي قاچاق ش��امل 

گريپ فروت، ليموترش، پرتقال و... كشف و ضبط شد. 
 اختصاص اعتبار براي ساخت خانه جوان

ياس�وج| ۱۰ميليارد ريال از محل اعتب��ارات ملي براي 
ساخت خانه جوان شهر ياسوج اختصاص يافت. فرماندار 
بويراحمد با بيان اينكه اداره كل ورزش و اختصاص اعتبار 
به س��اخت خانه جوان در ياس��وج جوانان استان متولي 
س��اخت خانه جوان شهر ياسوج است، گفت: كار ساخت 
خانه جوان ش��هر ياسوج پس از تامين زمين مورد نياز به 
سرعت آغاز مي ش��ود. كناري با اشاره به اينكه كهگيلويه 
و بويراحمد تنها اس��تان بدون خانه جوان در كشور است 
از مسووالن متولي خواس��ت با تعامل بين دستگاهي در 
زمينه ساخت خانه جوان تالش كنند. او با تاكيد بر توجه 
دولت به مطالبات و تامين نيازمندي هاي جوانان ادامه داد: 
حمايت همه جانبه از جوانان اس��تان به عنوان قشر پويا، 
فعال، آينده س��از و س��رمايه اصلي كهگيلويه و بويراحمد 

ضروري است.

اخبارشهرستانها

دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي تشريح كرد

دروازه هاي توسعه يا حفره قاچاق كاال؟
ورود قاچاق از طريق مناطق آزاد اذهان را از ديگر مبادي منحرف نكند

رييس كنفدراسيون صادرات مطرح كرد

عقب ماندگي از اهداف اصلي صادرات
صادرات ۱۱ماهه حدود ۴۱ميليارد دالر

گروه بنگاه ها 
نقش مناطق آزاد كش��ور در فعل و انفعال مربوط 
به قاچاق كاال تا چه اندازه اس��ت؟ اين پرسشي است 
كه مي تواند بخش��ي از ابهامات مربوط به قاچاق كاال 
در كشورمان را روشن كند، چرا كه هر زمان كه بحث 
قاچاق س��ازماندهي شده قاچاق كاال در كشور مطرح 
مي شود، انگش��ت اتهام بس��ياري از افراد و جريانات 
سياس��ي مخالف دولت و رسانه هاي همسوي آنان به 
سمت مناطق آزاد نشانه مي رود و حفره اصلي قاچاق 
را در مناطق آزاد جس��ت وجو و فلس��فه وجودي اين 
مناطق را در راس��تاي افزايش دامنه ه��اي وارداتي و 

ترويج قاچاق ارزيابي مي كنند. 
ام��ا برخالف اين دس��ته از رس��انه ها و افراد، دبير 
ش��وراي عالي مناط��ق آزاد تجاري، صنعت��ي و ويژه 
اقتصادي معتقد اس��ت: طرح اي��ن موضوع كه قاچاق 
از طريق مناط��ق آزاد صورت مي گيرد، باعث انحراف 

اذهان از توجه به مبادي ديگر ورود قاچاق مي شود. 
در حال��ي دبير ش��وراي عالي مناط��ق آزاد اعالم 
كرده اس��ت، مناطق آزاد نقش مهمي در قاچاق كاال 
ندارن��د كه نماينده نطنز و قمص��ر در مجلس با بيان 
اينكه اين مناطق به عنوان مب��ادي صادراتي تعريف 
شده اند، ولي بيشتر بر واردات تمركز داشته اند، اظهار 
كرد: مشكل ما در مناطق آزاد در اجراي صحيح قانون 
است . از اين رو مجلس بايد بر نحوه معرفي اين مناطق 
كنترل و نظارت داشته باشد. واقعيت آن است فلسفه 
به وجود آمدن مناطق آزاد در كش��ور با هدف، ايجاد 
منطقه يي بدون محدوديت هاي قانوني بوده اس��ت تا 
اي��ن مناطق بتوانند به راحتي با جذب س��رمايه هاي 
داخل��ي و خارجي، تجارت كش��ور را رون��ق داده و به 
توسعه صادرات كمك كنند. ايده يي كه در زمان دولت 
سازندگي و ايده هاي خاص آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
براي توسعه كشور ترويج شد و توسعه مناطق آزاد هم 
از نظ��ر كمي و هم از نظر كيفي در دس��تور كار قرار 
گرفت. مرتضي بانك با اشاره به اين موضوع در جلسه 
اسفند ماه شوراي هماهنگي حراست هاي سازمان هاي 
تابعه نهاد رياست جمهوري با محوريت دفاتر حراست 
س��ازمان هاي مناط��ق آزاد تجاري، صنعت��ي و ويژه 
اقتصادي همچنين با اشاره به اينكه اين تصور اشتباه 
اس��ت كه قاچاق كاال فقط از طريق مناطق آزاد انجام 
مي شود، گفت: كل درآمد مناطق آزاد يك هزار و 2۰۰ 
ميليارد تومان است و هر منطقه حدودا ۱5۰ ميليارد 
توم��ان و كمت��ر از يك ميليون نفر جمعي��ت دارد و 
مساحت كل مناطق نيز ۶ هزار و5۰۰ كيليومتر است 

كه 8۰۰ كيلومتر آن مرز است. 
به گزارش »تعادل« و به نقل از مركز حراست نهاد 
رياست جمهوري و حراست هاي تابعه، بانك گفت: در 
مقابل 8هزار و 5۰۰ كيلومتر مرز در ساير نقاط كشور 

داريم كه نياز به حفاظت بس��يار جدي دارد تا بتوان 
ممنوعيت واردات كاالي قاچاق را بهتر مديريت كرد. 

مش��اور رييس جمه��وري و دبي��ر ش��وراي عالي 
مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي گفت: از 
راهبردهاي اصلي حراست ها نخست پيشگيري است؛ 

نگذاريم سرمايه هاي انساني هدر بروند. 

 نقش حراست مناطق آزاد در مهار تخلفات
بانك ادامه داد: از الزامات اداري – اجرايي سازمان ها 
حضور و وجود حراس��ت هر دستگاه است كه سالمت 
اداري – اطالعاتي سيس��تم را تضمين مي كند. ايجاد 
تفكر يكسان در ارتباطات و ساماندهي اين ارتباطات 

در نقطه مركزي از ضروريات است. 
مش��اور رييس جمهوري اظهار داشت: با توجه به 
اينكه مس��ائل اقتصادي از مهم ترين مس��ائل مناطق 
آزاد است لذا حراست بايد به صورت مستمر به عنوان 
گوش و چش��م س��ازمان قبل از اينكه مس��ائل حاد 
شوند اطالع رساني و پيشگيري كند؛ مهم ترين عنصر 
حفاظتي–حراستي پيشگيري است خصوصا در رابطه 

با منابع انساني كه مصونيت آنها تامين شود. 
بانك با اشاره به سه راهبرد اصلي براي حراست ها، 
گفت: نخس��تين راهبرد پيشگيري است كه نگذاريم 
سرمايه هاي انساني هدر بروند و دومين راهبرد هدايت 

سرمايه هاي انس��اني است كه نگذاريم اين ظرفيت از 
گردونه خارج شوند. وي با بيان اينكه سومين راهبرد 
در خصوص گزارشاتي اس��ت كه مكتوب مي شوند و 
بع��دا مبناي قضاوت و تصميم گي��ري قرار مي گيرند؛ 
اگر گزارش براساس ذهنيت هاي غير تخصصي و غير 

اداري باشد جمع كردن آن ساده نيست. 
دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و 
ويژه اقتصادي گفت: جرياناتي عالقه مند هس��تند به 
داليل مختلف سيستم را نسبت به تصميم گيري ها با 
ابهام مواجه كرده و شرايط منفي به وجود آورند و در 
واقع سياه نمايي كنند. به طور مداوم همه فعاليت هاي 
ما را زير سوال مي برند و موارد مثبت را بيان نمي كنند 

تا در نهايت به پاي ناكارآمدي نظام نوشته شود. 
بان��ك افزود: معموال نيروهاي كارآمد را هدف قرار 
مي دهند كه بايد حفاظت و حراس��ت شوند وقتي كه 
پرونده يي براي موضوعي تش��كيل مي شود، خروج از 
پرونده خيلي زمانبر اس��ت. يك سيستم علمي دقيق 
بايد براي گزارش��ات حراستي حفاظتي تعريف شود. 
بعضا در گزارش��ات حب وبغض ها مش��اهده مي شود، 
وقتي گزارش��ات مستند ش��وند، خروج از آنها سخت 
مي شود. بهتر است بسياري از مسائل به جاي تبديل 
به گزارش به ص��ورت گفت وگوي چهره به چهره حل 

شود. 

 ماهيت مناطق آزاد
او ادام��ه داد: نكت��ه مهم در خص��وص مناطق آزاد، 
تفاوت ماهيتي آن با س��اير مناطق اس��ت ك��ه نياز به 
مكانيس��م هاي جديدي دارد حتي در مسائل حفاظتي 
– امنيتي كه  بايد با مكانيسم هاي خاص خود حفاظت 
و حراس��ت ش��ود، مثال آزاد بودن وي��زا در مناطق آزاد 
مكانيسم هاي حراس��تي خاص خود را مي خواهد و اگر 
بخواهيم مانند ساير مناطق كشور به آن بنگريم در واقع 
ماهيت خود را از دست مي دهد. مشاور رييس جمهوري 
اضافه كرد: سرمايه گذاران بايد اعتماد كنند هر اقدامي 
كه باعث شود سرمايه گذار فرار كند مغاير با روح قوانين 
اس��ت. قوانين و مقررات بايد تنقيح شود االن برخي از 
آنها باعث پيچيدگي در كارها و مانع كار ش��ده اس��ت. 
بانك با اشاره به اقدامات توسعه يي انجام شده در مناطق 
آزاد گفت: درصدد هستيم با ايجاد پنجره واحد در واقع 
براي شفاف سازي فعاليت هاي مناطق آزاد اتاق شيشه يي 
درست كنيم. اين تجربه موفق در برخي كشورها باعث از 
بين رفتن فساد شده است. وي افزود: پيشنهاد داده ايم با 
ايجاد منطقه آزاد فرودگاهي، تمام فعاليت هايمان حتي 
دبيرخانه در آنجا مس��تقر شود. سرمايه گذاران خارجي 
كه وارد ايران مي شوند همانجا جلسات و اقدامات الزم 
انج��ام ش��ود و در واقع مركزيت كاره��ا در منطقه آزاد 
فرودگاهي باشد. در اين جلسه رييس شوراي هماهنگي 

حراست هاي س��ازمان هاي تابعه نهاد رياست جمهوري 
نيز توضيحاتي در خصوص اثر بخش��ي هماهنگي هاي 
ايجاد شده بين حراست هاي تابعه از جمله دفاتر مركزي 

حراست سازمان هاي مناطق آزاد ارائه داد. 

 مشكل مناطق آزاد از ديدگاه نمايندگان
دبير كميسيون اقتصادي مجلس دهم با اشاره به 
آمار 9۰ درصدي قاچ��اق كاال از كل واردات كه نيمه 
دوم س��ال9۶ از س��وي وزير صنعت، معدن و تجارت 
اعالم ش��ده، خاطرنش��ان كرد: بايد بگويم كه قسمت 
قابل توجهي از اين حجم كاالي قاچاق از طريق مبادي 
رس��مي و به ويژه مناطق  آزاد وارد كشور مي شود، در 
حقيقت اين دس��تاوردي بوده كه مناطق  آزاد براي ما 
داشته است. وي افزود: طي اين سال ها عملكرد مناطق 
آزاد نه تنها اش��تغال مولد و رونق صادرات را به دنبال 
نداشته بلكه دروازه يي براي واردات كاال هم شده است، 
آن هم كاالهايي كه هيچ كنترلي بر ورود آنها نيست. 
نماينده شاهرود ضمن انتقاد از نحوه عملكرد دولت 
يازدهم درخصوص مناطق آزاد گفت: در چهارس��ال 

گذشته رويكرد مناطق  آزاد كامال منفي بوده است. 
او در ادام��ه گفت: ب��ا تصميمي كه مجلس گرفت 
مبن��ي بر اينكه اي��ن مناطق زيرنظ��ر وزارت اقتصاد 
فعاليت كند و پاسخگوي آن، اين وزارتخانه باشد و با 
تغييري كه در مديريت منطقه آزاد انجام شده است، 
اميدواريم شرايط مناسب تري براي تحقق قانون فراهم 
شود. حسيني شاهرودي همچنين با بيان اين نكته كه 
افزايش مناطق  آزاد هيچ توجيهي ندارد، خاطرنش��ان 
كرد: اين بحث مقداري قومي و قبيله يي شده و حالتي 
پيش آمده است كه خيلي از نمايندگان به دنبال اين 
هس��تند كه با ايجاد منطقه آزاد در شهر خودشان آن 
را به عنوان دستاورد چهار ساله نمايندگي خود معرفي 
كنند و دولت هم از اين فرصت سوءاستفاده مي كند. 

وي اضافه كرد: هنوز دولت نتوانس��ته يك منطقه 
آزاد پايلوت كه دقيقا قانون در آن اعمال شده باشد و 
همچنين آمار صادرات و توليد كاال در آنجا مش��خص 
اس��ت را ب��ه وج��ود آورد. در ميان اي��ن ديدگاه هاي 
متفاوت و در برخي موارد متضاد بايد ديد كه  آيا دولت 
خواهد توانس��ت يك نمونه منحصربه فرد و تاثيرگذار 
از فعاليت اقتصادي مناطق آزاد را طي 3س��ال و نيم 
باقيمانده از عمر دولت دوازدهم ارائه كند يا اينكه در 
براي مناطق آزاد بر همان پاشنه يي خواهد چرخيد كه 
طي تمام سال هاي اخير چرخيده است؟ مرتضي بانك 
در پاس��خ به اين پرسش مي گويد كه دولت نسبت به 
انجام اين الگوي توسعه در مناطق آزاد توفيق خواهد 
داش��ت؛ اما منتقدان دولت در اين زمينه ديدگاه هاي 
ديگري را مطرح  و تاكيد مي كنند كه نشانه هاي اين 
تغيير هنوز در فضاي مناطق آزاد مشاهده نشده است. 

ص��ادرات يكي از پيش��ران هاي اصلي توس��عه و 
رش��د اقتصادي است، در كش��ور ما صادرات با موانع 
جدي مواجه اس��ت كه ش��ايد اصلي تري��ن آن عدم 
زيرساخت هاي مناسب صادراتي و البته مشكالت در 
روابط بانكي و نقل و انتقال پولي اس��ت. با وجود اين 
مسائل براي س��ال 9۶ هدف گذاري كه براي صادرات 
ص��ورت گرفته رس��يدن به عدد 5۰ ميلي��ارد دالري 
اس��ت كه به طور كامل اين هدف محقق نشده است. 
محمد الهوتي در اين رابطه مي گويد: ارزيابي در مورد 
وضعيت صادرات در سال جاري بايد برمبناي اهداف 
صورت بگيرد. هدف گذاري در سال ۱39۶ رشد حدود 
22 درصدي صادرات و رس��يدن به مبلغ 5۰ ميليارد 
دالري بوده اس��ت. رييس كنفدراس��يون صادرات به 
ارزيابي وضعيت كلي صادرات در سال ۱39۶ پرداخت 
و تصري��ح كرد ك��ه از ارقام��ي ك��ه در هدف گذاري 

صادراتي تعيين شده بود، عقب هستيم. وي ادامه داد: 
اين آمار در ۱۱ماهه امسال به حدود ۴۱.5ميليارد دالر 
رسيده اس��ت و پيش بيني مي شود كه تا آخر اسفند 
م��اه يعني در ۱2ماهه اين ع��دد به حدود ۴5ميليارد 
دالر برسد. پس بنابراين از هدف گذاري صورت گرفته 
فاصله داريم گرچ��ه در آمار ۱۱ ماهه جبران ماه هاي 
قبل كه صادرات با رشد منفي روبه رو شده بود، انجام 
ش��د به طوري كه در ۱۱ ماه صادرات 5 درصد مثبت 
ش��د. قطعا اين رش��د مثبت در پايان س��ال هم باقي 
خواهد ماند اما به اعداد و ارقامي كه هدف گذاري شده 

نرسيده ايم. 

 مشوق هاي صادراتي پرداخت نشد
رييس كنفدراس��يون صادرات درباره تاثير افزايش 
نرخ ارز بر رشد صادرات تصريح كرد: اين رشد مثبت 

صادرات هم دقيقا به نوس��انات ارز به س��ه، چهار ماه 
گذش��ته برمي گردد كه كمي به ص��ادرات رونق داده 
است. ولي در مجموع از اهداف صادراتي عقب هستيم. 
همچنين بسته حمايتي كه دولت در بودجه سال 9۶ 
در نظر گرفته بود، متاسفانه بخش پرداخت مشوق هاي 
نقدي آن و كمك هزينه هاي صادراتي تا امروز پرداخت 
نشده است، بنابراين يكي از داليل نرسيدن به اهداف 
صادراتي مي تواند همين موضوع باشد. الهوتي اظهار 
كرد: در مجم��وع اگر بخواهيم صادرات س��ال 9۶ را 
ارزيابي كنيم با توجه به اقداماتي كه در حوزه پولي و 
مالي قبل از نوسانات ارزي اتفاق افتاد روند مثبت بود، 
چرا كه هم ثبات در بازار وجود داشت و نرخ تسهيالت 
هم كاهش پيدا كرده بود ولي متاسفانه به دليل عدم 
توجه در حدود پنج سال گذشته در خصوص تثبيت 
نرخ ارز و پايين نگه داش��تن فنر ارز سرانجام اين فنر 

رها شد و باعث شد كه ثبات در بازار با مشكل مواجه 
ش��ود و دولت براي جمع آوري منابع س��رگردان، نرخ 
س��ود 2۰درصدي را اعالم كرد، گرچه اين مدتي كه 
س��ود 2۰درصد اعالم شد موقت بود ولي تاثير منفي 
خود را بر بازار پولي و نرخ تسهيالت بر جاي گذاشت 

كه همچنان ادامه دارد. وي اضافه كرد: از طرف ديگر 
اين نابساماني ارزي و تصميماتي كه در مورد واردات و 
واگذاري ارز به واردكنندگان اتفاق افتاد به نوعي بازار را 
از آرامش چهار،پنج ساله جدا كرد و اين سه، چهار ماه 

اخير شرايط مناسبي در بازار وجود نداشت. 

اداره  سرپرست  خراس�ان رضوي| 
كل دامپزش��كي استان خراسان رضوي 
خاطرنش��ان كرد: نظارت هاي بهداشتي 
در طول س��ال و ايام خ��اص مثل عيد 
قرب��ان، مح��رم و صفر و اعي��اد ديگر و 
به ويژه عيد ن��وروز طرح هاي ضربتي و 
تشديد عمليات بهداش��تي را در پيش 
داريم. همچنين در ايام نوروز سال آتي 
حدود ۱2۰ اكيپ، كار بازرسي را در اقصا نقاط استان خراسان رضوي 
انجام خواهد داد. به گزارش ايس��نا، احمد ش��ريعتي اظهار كرد: در 
اوايل انقالب مصرف سرانه گوشت مرغ هر ايراني 5 كيلوگرم و ميزان 
توليد گوش��ت مرغ 5۰ هزار تن بود. اما در حال حاضر در اس��تان 
خراسان رضوي تعداد 7 ميليون و 3۰۰ هزار دام سبك، حدود ۴۰۰ 
هزار دام س��نگين، 23۰۰مرغ گوشتي، ۱3۰۰واحد گوشتي، حدود 
27۰ واحد مرغ تخم گذار و 2۰ واحد مرغ مادر گوشتي و تخم گذار 
وجود دارد. او افزود: ميزان جوجه ريزي مرغ گوش��تي استان حدودا 
8۰ ميليون قطعه بوده و مي��زان جوجه ريزي مرغ تخم گذار حدود 
۱۰ميليون قطعه در س��ال اس��ت. در توليد گوشت مرغ در استان 
خراسان با ۱5۰هزار تن داراي مقام چهارم هستيم. شريعتي با بيان 
اينكه به طور كلي حدود 8 تا ۱۰ درصد جمعيت دام و طيور كشور 
در اختيار استان خراسان رضوي است؛ از اين جهت حفظ و حراست 
از اين سرمايه دامي امري مهم و ضروري است، بيان كرد: دو بيماري 
واگير و خطرناك آنفلوآنزاي فوق حاد و ديگري تب برفكي براي اين 
سرمايه يك تهديد است. با توجه به واگيري شديد، تلفات و خسارات 
سنگيني كه اين بيماري ها ايجاد مي كند، اين دو بيماري مي تواند 

براي توليد مساله ايجاد كند. 

تشديد نظارت هاي بهداشتي بر عرضه 
فرآورده هاي گوشتي

گيالن| رييس سازمان چاي كشور با 
اشاره به تغيير مجدد مهلت انجام بيمه 
باغات چ��اي گفت: مهل��ت انجام بيمه 
باغ��ات چاي كه تا نيمه اس��فند تعيين 
شده بود تا 29 اسفند امسال تمديد شد. 
محمدولي روزبهان در گفت وگو با تسنيم 
اظهار داش��ت: جهت برخ��ورداري تمام 
كش��اورزان چايكار و با توجه به شرايط 
اقتص��ادي آن��ان،  مهلت انجام بيمه باغات چاي ك��ه از ابتدا تا نيمه 
اسفند تعيين شده بود تا 29 اسفندماه 9۶ تمديد شد. او با اشاره به 
آخرين روند پرداخت مطالبات چايكاران نيز بيان داشت: مبلغ 89۰ 
ميليون تومان به حساب چايكاران واريز شد و به اين ترتيب تاكنون 
در مجموع ۱9۶ ميليارد و ۴۶9 ميليون تومان از مطالبات چايكاران 
واريز ش��ده است. روزبهان باقيمانده مطالبات چايكاران را در حدود 
3 و ني��م درصد اعالم كرد و ابراز داش��ت: حدود 7 ميليارد و نيم از 
مطالبات چايكاران كه مربوط به قدرالسهم كارخانجات چاي سازي 
اس��ت هنوز پرداخت نش��ده اما در تالشيم نسبت به پرداخت آن تا 
پايان س��ال اقدامات الزم انجام شود. او  استان گيالن را بزرگ ترين 
مركز توليد چاي كشور خواند و تصريح كرد: ميزان سطح زيركشت 
باغات فعال و آباد چاي ش��مال در مجموع ح��دود 2۱ هزار هكتار 
برآورد ش��ده است كه بيشتر آن در سطح استان گيالن و به ويژه در 
شهرس��تان هاي الهيجان، املش  و رودسر قرار دارد. رييس  سازمان 
چاي كش��ور با اش��اره به ميزان توليد و برداش��ت برگ س��بز چاي 
خاطرنش��ان كرد: در سال زراعي فعلي به ميزان ۱۰8 هزار تن برگ 
س��بز چاي توسط چايكاران شمالي برداشت ش��ده است كه ارزش 

ريالي آن در حدود 2۰3ميليارد تومان برآورد مي شود. 

مهلت انجام بيمه باغ هاي چاي شمال تا پايان 
اسفند ۹۶ تمديد شد

همدان| اس��تاندار هم��دان گفت: 
تعهد اش��تغال استان در س��ال جاري 
۱9ه��زار و 98۰ نفر ب��وده كه اين رقم 
تاكنون محقق ش��ده است و بر اساس 
پيش بيني ها به 3۰ هزار شغل مي رسد. 
به گزارش ايرن��ا، محمدناصر نيكبخت 
در جلسه اعضاي ش��وراي گفت وگوي 
دولت و بخ��ش خصوص همدان افزود: 
دستاوردهاي استان در بخش هاي مختلف حاصل همكاري بخش 
خصوصي و دولتي است. او افزود: اجراي طرح هاي بزرگي همچون 
نيروگاه هاي خورش��يدي و سيس��تم آبياري تحت فش��ار از جمله 
اقدامات قابل توجهي بوده كه با كمك بخش خصوصي محقق شده 
است. استاندار همدان گفت: دعوت از كشورها براي رويداد همدان 
2۰۱8 بر عهده سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
است و در اين زمينه مكاتباتي انجام شده و پيگير ديدار با وزير امور 
خارجه كشورمان هستيم. نيكبخت با بيان اينكه هفته اول تعطيالت 
نوروزي از هتل ها و اقامتگاه هاي گردشگري همدان بازديد مي شود، 
افزود: كشورهاي اروپايي همدان را به خوبي مي شناسند و به همين 
دليل برگزاري 2 اجالس بزرگ گردشگري به استان همدان واگذار 
ش��د. وي با بيان اينكه اگر گردش��گري همدان در س��طح ملي و 
بين المللي به خوبي معرفي نشده به دليل عملكرد نادرست پيشين 
اس��ت كه بايد جبران شود، تاكيد كرد: همدان با 5۰۰ سال سابقه 
پايتخ��ت امپراتوري ايران را نبايد دس��ت كم گرفت. وي ادامه داد: 
براي برگزاري 2 اجالس بين المللي سال جاري ميالدي در همدان، 
۱۰۰ميليارد ري��ال رديف اعتباري با كمك نماين��دگان مردم در 

مجلس شوراي اسالمي در نظر گرفته شد. 

 تعهد اشتغال همدان
محقق شد

مديركل  كهگيلويه و بويراحمد| 
راه وشهرسازي كهگيلويه و بويراحمد 
گفت: جمعا ۱5۰۰ميليارد تومان اعتبار 
براي حوزه راه و شهرسازي كهگيلويه 
و بويراحمد وارد مي ش��ود. به گزارش 
ايس��نا، علي عليمردان��ي در آيين۱8 
كيلومتر از جاده چهارخطه باباميدان، 
گچساران به بهبهان افزود: پروژه هاي 
متعددي در زمينه راه و شهرس��ازي در كهگيلويه و بويراحمد در 
دست اجراست. او بيان كرد: 3۰۰پروژه عمراني در قالب مطالعه، 
طراحي، بهس��ازي، روكش، آسفالت، س��اختماني و اجراي راه و 
بزرگراه در كهگيلويه و بويراحمد در دست اجراست. مديركل راه 
وشهرسازي كهگيلويه و بويراحمد تصريح كرد: اين نهاد توانست 
دو بيمارستان ياسوج و باشت را تكميل كرده و اين بيمارستان ها 
آماده تجهيز اس��ت. عليمرداني عنوان كرد: در حوزه عمراني راه 
و شهرس��ازي در كهگيلويه و بويراحمد س��ه پ��روژه مهم اعم از 
گناوه � گچس��اران، لنده � ليكك � تشان و آزاد راه ياسوج وجود 
دارد. او گف��ت: جمعا ۱5۰۰ميليارد تومان اعتبار براي حوزه راه و 
شهرس��ازي كهگيلويه و بويراحمد وارد مي شود كه با اين ميزان 
اعتب��ار مي توانيم، عمليات اجرايي پروژه ها را آغاز كنيم. مديركل 
راه وشهرس��ازي كهگيلويه و بويراحمد خاطرنش��ان كرد: با آغاز 
عمليات اجرايي پروژه قطعه دوم راه اصلي گچساران به چرامراه و 
شهرسازي استان 87۰ ميليارد تومان اعتبار پروژه هاي در دست 
اجرا و احداث است. عليمرداني بيان كرد: از اين ميزان 8۰ ميليارد 
تومان اعتبار در حوزه ساختماني گچساران و حدود 37۰ ميليارد 
تومان نيز در حوزه راه شهرستان گچساران اختصاص يافته است. 

 ورود ۱500ميليارد تومان اعتبار به حوزه 
راه و شهرسازي كهگيلويه و بويراحمد
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اقتصاد اجتماعي12
تعرفه هاي پزشكي در سال 

۹۷ افزايش پيدا مي كند؟ 
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تاكيد بر اينكه 
افزايش تعرفه ها امري اجتناب ناپذير است، تاكيد كرد كه اين 
ميزان افزايش بايد كمتر از نرخ تورم باش��د و موجب افزايش 

پرداخت از جيب مردم نشود. 
محمد نعي��م اميني فرد در مورد نتيج��ه تصميم گيري 
پزش��كان فعال در مجلس براي تعيين تعرفه هاي پزش��كي 
سال 97 به خانه ملت گفت: تعيين تعرفه ها در سال 97 در 
كميس��يون بهداشت با حضور رييس سازمان نظام پزشكي، 
شوراي عالي بيمه و معاونان وزير بهداشت مورد بررسي قرار 
گرفت، اما اين مهم بايد مجدد توس��ط ش��وراي عالي بيمه 
صورت بگيرد، همچنين يك قسمت عمده يي از تعرفه هايي 
كه اعالم مي ش��ود نيز به كتاب ارزش نس��بي بستگي كامل 
دارد. نماينده ايرانش��هر درمجلس شوراي اسالمي ادامه داد: 
هم اكنون كميس��يون به دنبال اين است كه جوانب مختلف 
تغيير كتاب نسبي و تاثير آن بر حوزه سالمت مورد بررسي 
قرار بگيرد، ضمن اينكه در شرايط كنوني بررسي اين موضوع 
تنها در حد گزارش دهي است كه نتيجه آن در جلسات آتي 

كميسيون به طور دقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 
او در تشريح مواردي كه تاكنون در كميسيون متبوعش 
در مورد تعرفه ها بررس��ي شده اس��ت، اظهار كرد: در كتاب 
ارزش هاي نس��بي كه احتماال مورد تجديدنظر قرار مي گيرد 
چند جز داريم كه يكي از آنها حرفه يي است و ارائه كنندگان 
خدمت گيرد اعم از پزشكان و نيروهايي كه در تيم پزشكي 
خدمت مي كنن��د را در برمي گيرد و يك جزو هم مربوط به 
تجهيزاتي مي شود كه توسط آنها مورد استفاده قرار مي گيرد. 
اميني فرد يادآور ش��د: در جلس��ه اخير كميسيون بهداشت 
فرصتي نبود كه جزئي كه مربوط به س��هم پزش��ك و بقيه 
تيم پزشكي است، پرداخته ش��ود، ولي قطعا به عنوان جزو 
حرفه يي تعرفه هاي آنها كه در كتاب سال 97 كه ترجمه يي از 
يك كتاب معتبر سال 2018 است قابل بحث خواهد بود كه 
چه جزيي به پزشك و چه جزيي به ساير افرادي كه در تيم 

پزشكي فعاليت دارند، تعلق بگيرد. 

 آغاز چاپ كتب درسي
پايه دوازدهم از فروردين ۹۷

معاون توس��عه منابع و پش��تيباني س��ازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشي از چاپ سپاري و تكميل كتب درسي تا 
پايه يازدهم خبر داد و گفت: چاپ بخشي از كتب پايه يازدهم 

و كتب پايه دوازدهم بعد از تعطيالت نوروزي آغاز مي شود. 
حسين طاليي زواره با بيان اينكه چاپ و نشر كتب درسي 
تا پايه يازدهم انجام ش��ده اس��ت، اظهار كرد: مراحل نهايي 
چاپ س��پاري تا كتب پايه يازدهم انجام و روند آماده سازي 

آنها تكميل شده است. 
او افزود: بعد از عيد تمام هم و غم ما اين است كه توليد 
و چاپ كتب يازدهم و دوازدهم را انجام دهيم. معاون توسعه 
منابع و پشتيباني سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي با 
بيان اينكه البته بخش��ي از كتب يازدهم توليد ش��ده است، 
به ايس��نا گفت: مولفين روي برخي موارد كتب پايه يازدهم 
اصالحاتي انج��ام داده اند كه چاپ اين بخ��ش از كتب را از 
ابت��داي س��ال جديد و بع��د از تعطيالت عيد نوروز ش��روع 
مي كنيم. طاليي زواره اف��زود: برنامه ريزي هاي الزم را انجام 
داده و ب��ه روال س��ال هاي اخير تمام كتب درس��ي را تا اول 
مهرماه 1۳97 در مدارس كل كشور توزيع مي كنيم. او با بيان 
اينكه كتب پايه دوازدهم جديدالتاليف هستند و سال آينده 
پايه دوازدهم در ساختار جديد نظام آموزشي مستقر مي شود، 
گفت: تدوين كتب جديد مراحل نهايي را طي مي كند و چاپ 
آنها نيز بعد از نوروز 97 آغاز خواهد شد. معاون توسعه منابع و 
پشتيباني سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي درباره تيراژ 
كتب درسي سال آينده نيز اظهار كرد: منتظريم سامانه سناد 
را ب��از كنند تا آمار را پيش بيني و به تناس��ب عناوين كتب 

درسي، شمارگان را مشخص و بعد از عيد اعالم كنيم. 

اخبار

 نگاهي به وضعيت ميراث فرهنگي،  صنايع دستي
و گردشگري در سال ۹6

ميراثبيسامان

هفت سيِن كوئيك نشين ها، سيِن »سرپناه« ندارد
از دور، س��بزي دش��ت به چش��م مي خورد و عطر و بوي بهار مي آيد 
تصويري كه فقط از دور اينچنين چشم نواز جلوه مي كند. از نزديك، حال و 
روز روستاهاي كوئيك چيز ديگري است. اينجا احوال مردم شبيه درختان 
بي برگ زمستاني است كه چشم اميد دارند به روزي كه دوباره سبز شوند. 
از نزديكي روس��تاهاي زلزله زده صداهاي جديدي به گوش مي رسد، 
صداهايي غريب براي يك روستا. صداي ماشين هاي سنگيني كه نخاله 
باقي مانده خانه ها را مي برند و س��يمان مي آورند براي ساخت خانه هاي 

جديد. 
چند روستا كنار هم، كوئيك محمود، كوئيك مجيد، كوئيك حسن و 
كوئيك عزير. خودشان به آنها مي گويند مجتمع كوئيك. روستاهايي در 
دشت ذهاب. روستاهايي كه اهالي مي گويند كشته هايشان 150-160نفر 

بوده. اين را يكي از اهالي كوئيك محمود مي گويد. 
تا حرف از كشته ش��ده هاي زلزله مي شود، دستش را به طرف بيرون 
روستا سمت جاده مي گيرد و مي گويد: همه را آنجا در گور دسته جمعي 

دفنشان كرديم. همينطوري با لباس خوني. تقريبا نزديك پاسگاه و يك 
كيلومتري از اينجا تا آنجا راه مي ش��ه. هنوز حرفش در مورد كشته هاي 
زلزله تمام نشده كه به كمك هاي مردمي بعد از آن اشاره مي كند؛ طوري 
كه انگار نمي داند چطور بايد تش��كر كند. به گزارش ايس��نا، او مي گويد: 
خدا ش��اهد اس��ت اگر كمك هاي مردمي نبود االن پدرمان درآمده بود. 
من كه االن زنم حامله اس��ت و خودم ديس��ك كمر دارم. آن شب زلزله 
آجر به كمرم خورد و نمي توانم خيلي از جايم بلند شوم. نوشته هاي روي 
چند ديوار جا مانده از زلزله هم نشان مي دهد، حرف او حرف ديگران هم 
هست. »هموطن تشكر«. تشكر براي روزهايي كه از هر جايي مردم براي 
آنها كمك فرس��تاده بودند. كمك هايي كه به گفته سامان از اهالي يكي 
از روستاهاي ديگر مجتمع كوئيك 24ساعت بعد از زلزله مدرسه روستا 
را پر كرده بود. كمبودها كم نيست. كمبودهايي مانند سرويس بهداشتي 
و حمام. حمام و س��رويس هاي بهداشتي ميان كانكس ها ديده مي شود 
اما اهالي مي گويند سرويس هاي بهداشتي براي استفاده همه است ولي 

حمام ها نه. بعضي ها كانكس هاي حمام گرفته اند و بعضي هم حمام هايي 
از قبل درس��ت كرده بودند كه بعد از زلزله س��الم مانده و از آنها استفاده 
مي كنند. پيمانكارهايي كه زير نظر بنياد مسكن كار مي كنند هم در روستا 
هستند. براي انجام بازسازي خانه ها. تير آهن و پنجره و سنگ هاي باقي 
مانده خانه هاي قبلي هم گوشه و كنار ديده مي شود. بقايايي از خانه هايي 
كه هنوز پول س��اخت آنها صاف نشده. يكي از اهالي كه كارگران درحال 
پي ريزي خانه اش هستند، مي گويد هنوز پول كاشي هاي خانه اش را نداده 
ب��ود كه زلزله آمد و حاال هر چه مانده بود را بار كاميون هاي »نخاله بر« 

كرده است. 
نخاله ها را مي برند تا خانه هاي جديد را بسازند. مي سازند اما كوچك تر. 
به جاي 120متري، 85 متر، به جاي 140متري، 120متر؛ كوچك تر اما 
نه آنقدر كه صاحب خانه ناراضي باشد. اغلب آنها گله ندارند كه چرا چند 
متري خانه شان كوچك تر شده. در روستاهاي كوئيك بعضي از خانه ها را 
هم، گروهي خير تقبل كرده اند كه بسازند. چند تايي از آنها در يكي ديگر 

از روستاهاي كوئيك ديده مي شود. دو نفر از شهر كرد و اصفهان پاي اين 
خانه هستند و كار اجرا و نظارت را بر عهده دارند. اين خانه ها كه قرار است 
10تايي از آنها ساخته شود، سر و شكلشان هم با باقي خانه ها فرق مي كند. 
باالي يكي از آنها روي بنري توضيحاتي نوشته شده و از آن بر مي آيد كه 

ساخت و ساز اين خانه ها به سبك ICF است. 
در روس��تاهاي مجتمع كوئيك كارگران مشغول كارند. كارگراني كه 
اغلب آنها هم با پيمان كارها از اس��تان هاي ديگر آمده اند. جاي بعضي از 
خانه ها اسكلت خانه جديد را باال برده اند. جاي بعضي ها در حال پي ريزي 
هستند و انگشت شمار خانه هايي هم هست كه قرار است تعمير شوند. 
كار بعضي از خانه ها هم به ديوار و سقف رسيده است. اما نه سقفي كه سر 
موعد تحويلشان شود. يكي از اهالي كه كارگران درحال پي ريزي خانه اش 
هستند، مي گويد: وعده كردند تا برج 4 تحويل دهند؛ اما اينطور باشد، تا 
برج 5 و6 هم كار »خانه ها« تمام نمي ش��ود و نه س��قفي كه بشود سفره 

هفت سين زير آن پهن كرد. 

ريحانه جاويدي|
وضعيت ميراث فرهنگي در ايران گويا حركتي رو 
به عقب دارد؛ سياس��ت هاي نادرست  مسووالن از يك 
ط��رف و كمبود بودجه و اعتبار از س��وي ديگر باعث 
ش��ده تا حجم وسيع آثار تاريخي كشور مهجور مانده 
و در سكوت تخريب ش��ود. سازماني كه سكاندار سه 
حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 
اس��ت بيشتر به سكوي پرتابي براي مديران به عرصه 
سياست تبديل ش��ده است و اين موضوع هم يكي از 
داليلي به ش��مار مي رود كه هر روز بيشتر از روز قبل 
شاهد به هم ريختگي در ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري كشور باشيم. عالوه بر ميراث فرهنگي كه 
هر روز با فهرستي از تخريب ها در نقاط مختلف كشور 
مواجه اس��ت، صنايع دستي هم افت و خيز بسياري را 
تجربه مي كند. صنعت گردش��گري هم اگرچه مورد 
تاكي��د دولت ب��وده و توجه به آن يكي از ش��عارهاي 
انتخابات��ي رييس جمهور بود ام��ا همچنان حركتش 
بر مدار توسعه با س��رعت اندك پيش مي رود. به اين 
ترتيب در روزهاي پاياني س��ال نگاهي به آنچه بر اين 
سه حوزه در سال 1۳96 گذشت، خالي از فايده نيست. 
سازماني كه در يكسال دو رييس داشت، عمر مديريت 
زهرا احمدي پور، بر مسند رياست اين سازمان ده ماه 
بيشتر دوام نداشت و بعد از آن علي اصغر مونسان، كه 
پيش از اين مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش بود، 

بر صندلي رياست اين سازمان تكيه زد. 

  تبريز و همدان 2018
دي ماه س��ال 94 وزراي گردش��گري كش��ورهاي 
اس��المي در نهمي��ن اجالس خود به اتفاق آرا ش��هر 
تبري��ز را به عنوان پايتخت گردش��گري كش��ورهاي 
اس��المي در س��ال 2018انتخاب كردند اما از شروع 
س��ال جديد ميالدي كه قرار بود اي��ن رويداد افتتاح 
ش��ود،  هنوز هم خبري از سرنوشت اين طرح نيست 
و زمان افتتاح رس��مي آن از سوي مسووالن سازمان 
ميراث فرهنگي،  صنايع دس��تي و گردشگري بارها به 
عقب انداخته ش��د. رويدادي كه مي توانست ظرفيت 

گردش��گري تبريز را متحول كن��د و تاكنون بودجه 
فراواني براي آن صرف ش��ده اما بي نتيجه باقي مانده 
است. دي ماه 96،  علي اصغر مونسان اعالم كرد افتتاح 
رس��مي تبريز 2018 همزمان ب��ا عيد نوروز با حضور 
روساي جمهور كشورهاي مهمان برگزار مي شود كه 
البته در نشست خبري پايان سال محمد محب خدايي 
معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي،  اين تاريخ 
هم رد شد و به عقب انداخته شد. تبريز در سكوت به 
سر مي برد و نوروز 97 هم خبري از جشن افتتاح اين 
رويداد نيس��ت. از طرف ديگر سال 2018 همدان هم 
ميزبان فاز اول اجالس وزراي گردش��گري كشورهاي 
آس��يايي خواهد بود و در همين سال اجالس دوره يي 
سازمان جهاني گردشگري UNWTO قرار است در 
همدان برگزار ش��ود كه معلوم نيست آيا همدان هم 
قرار است به سرنوشت تبريز 2018 دچار شود يا خير. 

  شهرهاي جهاني صنايع دستي
در س��ال 1۳96، بخ��ت ب��ا صنايع دس��تي ايران 
اندك��ي يار ب��ود. نام گي��وه مريوان در ش��وراي ثبت 
جهاني صنايع دس��تي قرار گرفت و به اين ترتيب اين 
پاپ��وش ايراني ثبت جهاني ش��د،  در مريوان 4هزار و 
55۳ هنرمند گيوه باف مش��غول كار هستند كه اين 
اتف��اق مي تواند اقتصاد آنها را با تغييراتي همراه كند. 
از طرف ديگر با بررس��ي هاي ارزيابان شوراي جهاني 
صنايع دستي، سيرجان هم به عنوان شهر جهاني گليم 
شيريكي پيچ انتخاب شد و گليم استان كرمان جايگاه 
جهاني پيدا كرد. اما مانند بس��ياري از مس��ائل ديگر 
اين بار هم سيستان وبلوچستان مهجور ماند. شهريور 
ماه 96، اس��م روستاي س��فالگري كلپورگان در اين 
اس��تان به عنوان نخستين روستاي آسيا و اقيانوسيه 
به فهرست ش��وراي جهاني صنايع دستي اضافه شد. 
روس��تايي كه قدمت س��فالگري در آن به هفت هزار 
سال مي رس��د و زنان آن توانسته اند اين هنر قديمي 
را تاكنون حفظ كنند. كارشناس��ان و ارزيابان شوراي 
جهاني صنايع دستي بعد از بازديد از نخستين كارگاه 
سفالگري اين روس��تا كه قبل از انقالب ساخته شده 

است و به واسطه فعاليتي كه زنان سفالگر در آن انجام 
مي دهند دومين موزه زنده دنيا محس��وب مي ش��ود، 
اظهار شگفتي كردند اما دو ماه بعد از اين اتفاق، معاون 
صنايع دستي سيس��تان و بلوچستان دس��تور داده، 
كارگاه س��فالگري و دومين موزه زنده دنيا كه در اين 

روستا قرار دارد، تعطيل شود. 

  تيغ تخريب بر اندام آثار تاريخي
18 تير 1۳96، ش��هر يزد به عنوان نخستين شهر 
تاريخي ايران و بيس��ت ودومين اثر تاريخي كشور در 
فهرست ميراث جهاني يونسكو به ثبت رسيد اما ثبت 
جهاني مانعي براي تخريب آثار تاريخي اين شهر نشد. 
در طول سال چندين و چند بار تخريب گران به جان 
بافت تاريخي شهر افتادند كه آخرين نمونه آن دي ماه 
رخ داد و نوبت به تخريب يك س��ازه خشتي ديگر در 
قلب بافت تاريخي يزد رسيد، اما اين بار قانون با شدت 
هر چه تمام تر زيرپا گذاشته شد تا تخريب سازه هاي 
خش��تي يزد، در غفلت مس��ووالن س��رعت بيشتري 
بگيرد، در حال��ي كه طبق قانون ورود ماش��ين آالت 
سنگين و لودر به بافت تاريخي ممنوع است، تخريب 
گ��ران ضوابط را زير پا گذاش��تند و با ل��ودر به بافت 

تاريخي آمدند. 
س��ال 96 براي بافت تاريخي ش��يراز هم خاطرات 

تلخي همراه داشت. دست هاي پنهان در تخريب بافت 
تاريخي شيراز و ويران كنندگان شبانه بناهاي تاريخي 
اين شهر بار ديگر پشت طرح توسعه 57هكتاري حرم 
ش��اهچراغ )ع( پناه گرفتند و باز هم بناهاي تاريخي 
اين ش��هر را تخريب كردند. ح��اال از بافت تاريخي و 
ارزشمند شيراز كه قابليت ثبت جهاني داشت، چيزي 
جز تلي از خاك برجاي نگذاش��ته است. تخريب هاي 
بافت تاريخي ش��يراز از سال هاي پاياني دهه 80 آغاز 
ش��د و از سال 8۳ تا امروز اوج گرفت و در نهايت پنج 
اس��فند 96، دو بن��اي تاريخي »س��ليمي« و »يداهلل 
منتصري« باقيمان��ده از دوره قاجار در بافت تاريخي 
ش��يراز به دس��ت تخريبگران از بين رفت. اين اتفاق 
باعث شد تا مسووالن سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري نسبت به تخريب ها واكنش نشان 
دهند و براي نخس��تين بار در طول اين سال ها اعالم 
كنند تخريب بافت تاريخي ش��يراز سازماندهي شده 
است و متذكر شد كه از طريق مراجع قانوني و قضايي 

پيگيري هاي الزم را به عمل خواهد آورد. 
استان خوزستان،  مجموعه يي از تخريب ميراث 
فرهنگي اس��ت. هر بار نام ش��هرهاي مختلف اين 
اس��تان در راس فهرست تخريب آثار تاريخي قرار 
داد و س��ال 96 هم براي اين ش��هر بدون تخريب 
نبود، يكي از تخريب هايي كه امسال در خوزستان 

رخ داد،  تخري��ب بخش��ي از انب��ار تلمب��ه خاني 
تاريخي دارخوين از سوي شهرداري اين شهر بود. 
مرجان شوشتري معاون ميراث فرهنگي خوزستان 
اين اق��دام را عمدي قلمداد كرد و معتقد اس��ت 
شهرداري با علم به تاريخي بودن مجموعه به اين 
اقدام دس��ت زده است. اين اتفاق در حالي رخ داد 
كه بناي تلمبه خانه در س��ال 1۳89 در فهرست 
ميراث ملي كشور قبت شد و مالك بنا هم شركت 
ملي نفت ايران است كه قرار بود اين بنا را به موزه 
تبديل كند با اين حال ش��هرداري بدون استعالم 
از مي��راث فرهنگي و بدون اج��ازه از مالك آن را 

تخريب كرد. 

  چوگان و كمانچه جهاني شدند
در حالي كه در س��ال هاي گذش��ته بس��ياري از 
هنرها،  صنايع دس��تي و اداب و رس��وم اي��ران به نام 
كش��ورهاي ديگر به ثبت رس��يد اما س��ال 96، بازي 
چوگان و س��از كمانچه،  اين ش��انس را داشتند كه به 
ن��ام ايران در فهرس��ت ميراث جهاني يونس��كو ثبت 
شوند. »چوگان بازي سوار بر اسب همراه با روايتگري 
و موسيقي« و »هنر ساختن و نواختن كمانچه«، 16 
آذرم��اه در دوازدهمين نشس��ت كميته يونس��كو در 

كره جنوبي به ثبت رسيدند. 

آگهي فقدان
مرجع صدور نظريه: حوزه يازدهم پرند شوراي حل اختالف مركزي رباط كريم

شاكي: حميد وحداني
موضوع: مفقودي قرارداد مسكن مهر

گردشكار: پس از وصول پرونده و ثبت آن به كالسه 78/11/96 جلسه حوزه 11 شوراي حل اختالف مركزي رباط كريم.
نظريه مشورتي شورا

 در اي��ن پرون��ده آق��اي حميد وحداني فرزن��د عباس اعالمي داير ب��ر مفقودي مدارك قرارداد پنج برگي مس��كن مهر به ش��ماره 
911001۳6481 مورخ 91/5/2 كه متعلق به شخص شاكي بنام حميد وحداني به شماره ملي 09۳49428۳8 مي باشد.

به اين شورا نموده نظربه اينكه حسب اظهارات اخذ شده از شاكي و اينكه موضوع معنونه فاقد وصف جزايي مي باشد شورا در اجراي 
ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري در خواست صدور قرار منع تعقيب مي نمايد./

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم 
به كيانوش كمال زاده

كالسه پرونده: 96/پ12/11 وقت رسيدگي: 97/2/2 ساعت: 9/۳0
خواهان: ماهرخ صيفي خوانده: كيانوش كمال زاده خواسته: حكم بر فسخ قرارداد

خواهان دادخواستي تسليم نموده كه جهت رسيدگي به حوزه يازدهم شوراي حل اختالف مركزي پرند ارجاع گرديده و وقت رسيدگي 
تعيين ش��ده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور شورا و به تجويز ماده 7۳ قانون آيين نامه دادرسي 
مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دفتر شورا مراجعه 
و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حضور بهم رساند 

.چنانچه نياز به آگهي مجدد داشته باشد يك بار و ظرف مدت 10روز مي باشد.
دبيرخانه حوزه يازدهم شوراي حل اختالف پرند- م الف/2648

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم 
به آقاي عليرضا زينال زاده دولت آبادي

كالسه پرونده: 96/پ21/11 وقت رسيدگي: 97/2/1 ساعت: 9/۳0
خواهان: بهزاد عباسي بيرق خوانده: عليرضا زينال زاده دولت آبادي خواسته: مطالبه وجه چك

خواهان دادخواستي تسليم نموده كه جهت رسيدگي به حوزه يازدهم شوراي حل اختالف مركزي پرند ارجاع گرديده و وقت رسيدگي 
تعيين ش��ده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور شورا و به تجويز ماده 7۳ قانون آيين نامه دادرسي 
مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دفتر شورا مراجعه 
و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حضور بهم رساند 

.چنانچه نياز به آگهي مجدد داشته باشد يك بار و ظرف مدت ده روز مي باشد.
دبيرخانه حوزه يازدهم شوراي حل اختالف پرند-م الف/2644

آگهي مربوط به تجديد نظر
آگهي ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهي به آقايان وراث مرحوم شعبانعلي بختياري- احمد ارداني- خسرو فرهمند

تجديدنظرخواه آقاي محمدباقر سليمي
دادخواست تجديدنظرخواهي به طرفيت تجديدنظرخوانده آقاي وراث مرحوم شعبانعلي بختياري- احمد ارداني- خسرو فرهمند

نسبت به دادنامه شماره 96-1696 در پرونده كالسه 951169 شعبه دوم حقوقي رباط كريم
تقدي��م كه طبق موضوع ماده 7۳ و ۳46 قانون آئين دادرس��ي مدني به علت مجهول الم��كان بودن تجديدنظرخوانده مراتب تبادل 
لوايح يك نوبت در يكي از جرايد كثير االنتشار آگهي مي گردد تا تجديدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهي را دريافت و چنانچه پاسخي دارد 
كتباً به اين دادگاه ارائه نمايد. در غير اين صورت پس از انقضاي مهلت مقرر قانوني نس��بت به ارس��ال پرونده به دادگاه تجديدنظر 

اقدام خواهد شد.
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان رباط كريم- محمدي-م الف/ 2645

پرون��ده كالس��ه 9609982290200217 ش��عبه 2 دادگاه عموم��ي حقوق��ي شهرس��تان رب��اط كري��م تصميم نهايي ش��ماره 
9609972290201552

خواهان: آقاي محمدباقر سليمي فرزند: محمدصادق با وكالت آقاي حسين سليمي فرزند ابراهيم به نشاني: ونك- بلوار آزادگان- خيابان 
2۳ غربي- نبش جانبازان- مجتمع ياس- واحد ۳

 خوانده: آقاي عباس افشار
خواسته ها: 1. خلع يد 2. رفع تصرف عدواني 

گردشكار: دادگاه با استعانت از خداوند متعال و با بررسي محتويات پرونده ختم دادرسي را اعالم و مبادرت به صدور رأي مي نمايد:
))رأي دادگاه((

در خصوص دعوي محمدباقر س��ليمي با وكالت حس��ين سليمي به طرفيت عباس افشار بخواسته خلع يد از دو رشته قنات داير و باير 
حاجي آباد قصره حصار و قلع و قمع احداثي مطابق مدارك ارائه شده از سوي خواهان از جمله جواب استعالم ثبتي و نظريه كارشناس 
كه مصون از اعتراض بوده. خوانده قطعه زمين با احداث بنا بطور تقريبي 84 مترمربع به تصرف خود درآورده است و دليلي بر مالكيت 
خود ارائه نموده است فلذا خواسته خواهان ثابت تشخيص و دادگاه مستنداً به مواد ۳08 و ۳11 قانون مدني و 515 و 519 قانون آيين 
دادرسي مدني حكم به خلع يد خوانده از دو رشته قنات واقع در حاجي آباد قصره حصار از پالك ثبتي 117 بشرح جانماي شده در نظريه 
كارشناسي مندرج در پرونده و قلع و قمع بناي احداثي به مساحت 84 مترمربع و تسطيح محل و قناتها و اعاده آن به خواهان بابت اصل 
خواسته و پرداخت 410/500 تومان بابت ابطال تمبر و حق الوكاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد رأي صادره غيابي 

ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و 20 روز ديگر قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان تهران مي باشد.
علي امين نژاد- دادرس مأمور به خدمت در محاكم عمومي حقوقي رباط كريم- م الف/2646

شماره دادنامه: 96- كالسه پرونده: 528/1/96   تاريخ: 96/8/1۳  
740

مرجع رسيدگي: حوزه اول شوراهاي حل اختالف مركزي رباط كريم
آدرس: رباط كريم چهارراه اصلي مصلي طبقه فوقاني سوپرگل خواهان: كاظم ديندارايده لو با وكالت مهدي زمانيان 

خواندگان: 1. سيدسجاد حسيني 2. شركت ساختماني ايران بيست به مديريت عاملي وفا طبيبيان ۳. علي رضا حسيني  
هر سه آدرس: مجهول المكان  

خواسته: مطالبه وجه طي دو فقره چك به مبلغ بيست ميليون تومان به انضمام خسارات وارده دادرسي
گردشكار: پس از وصول و ثبت پرونده به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني و مالحظه نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا ختم 

رسيدگي را اعالم و مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي قاضي شورا
درخصوص دعوي كاظم ديندارايده لو با وكالت مهدي زمانيان بطرفيت 1. سيدس��جاد حس��يني 2. ش��ركت ساختماني ايران 
بيس��ت به مدير عاملي طبيبيان ۳. س��يد عليرضا حس��يني به خواس��ته مطالبه وجه طي دو فقره چك به شماره سريال هاي 
9۳200۳/957۳۳2 و 9۳200۳/957۳۳۳ عه��ده بان��ك رفاه كارگران به تاريخ ه��اي 95/11/20 و 95/12/20 جمعاً به مبلغ 
بيست ميليون تومان به انضمام خسارات وارده دادرسي و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه عنايت به مستندات ابرازي خواهان)كپي 
مصدق چك برگشتي / كپي مصدق گواهي نامه عدم پرداخت چك ( كه داللت بر استقرار دين ذمه خواندگان استحقاق خواهان 
در مطالبه آن وجه دارد و اينكه وكيل خواهان نس��بت به خوانده رديف س��وم عليرضا حس��يني تقاضاي استرداد پرونده دارد و 
خواندگان با وصف آگهي ابالغ وقت رسيدگي در جلسه رسيدگي حاضر نشده و اليحه اي نيز واصل نگرديده است، مع الوصف 
قاضي ش��ورا به لحاظ مصون ماندن دعوي و مس��تندات خواهان از هرگونه خدش��ه و تعرض قانوني و با استصحاب بقاء دين بر 
ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه آن وجه به اس��تناد مواد 265 و 271 قانون مدني و مواد 515-522-519-198  
قانون آيين دادرسي مدني و تبصره الحاقي ماده 2 قانون چك و 249 قانون تجارت خواندگان 1. سيدسجاد حسيني 2. شركت 
ساختماني ايران بيست به مدير عاملي وفا طبيبيان را به پرداخت مبلغ بيست ميليون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ سيصد 
و چهل و پنج هزار تومان بابت هزينه دادرس��ي و خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ صدور چكها 95/11/20 و 95/12/20 تا يوم 
الوصول بر مبناي شاخص تورم اعالمي بانك مركزي و حق الوكاله وكيل طبق قرارداد وكالت به شماره سريال 028597 به مبلغ 
سي هزار تومان در حق خواهان محكوم و اعالم مي دارد و نسبت به خوانده رديف سوم سيدعليرضا حسيني و به استناد بند ب 
ماده 107 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد دعوي صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره غيابي تلقي و ظرف مهلت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهي ظرف مهلت بيست روز قابل تجديد نظرخواهي در محاكم 

دادگستري شهرستان رباط كريم مي باشد./ح 
قاضي شعبه اول شوراي حل اختالف مركزي رباط كريم -م الف/264۳

دادنامه
پرون��ده كالس��ه 9609982290200991 ش��عبه 2 دادگاه عموم��ي حقوق��ي شهرس��تان رب��اط كري��م تصميم نهايي ش��ماره 

9609972290201874
خواهان: خانم زينب محمدي فرزند علي حيدر به نش��اني اس��تان تهران- شهرس��تان رباط كريم- شهر شهر جديد پرند- خ آسمان 

نبش باران بلوك ۳ واحد 5
خوانده: آقاي علي احمدي فرزند محمد به نشاني مجهول المكان

خواسته: الزام به فك پالك خودرو 
گردشكار: دادگاه با استعانت از خداوند متعال و با بررسي محتويات پرونده ختم دادرسي را اعالم و مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي دادگاه
در خصوص دعوي خواهان خانم زينب محمدي به طرفيت خوانده آقاي علي احمدي به خواسته ي الزام خوانده به فك پالك يك 
دستگاه پرايد به شماره انتظامي 795 ق 65 ايران 21 باشد. ، توجهاً به اينكه خوانده عليرغم ابالغ در جلسه دادرسي مورخ 96/12/15 
حضور نيافته و در قبال دعوي مطروحه هيچ گونه ايراد و دفاعي بعمل نياورده است و اينكه به داللت استعالم شماره 4555/1۳/8/6۳9 
مورخ 96/10/22 پليس راهور ناجا مالكيت خواهان محرز بوده لذا دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تلقي مستنداً به مواد 
198، 219، 220 قانون مدني حكم به محكوميت خوانده به الزام وي به حضور ايشان در پليس راهور و فك و تحويل پالك انتظامي 
795 ق 65 ايران 21 منصوبه به يك دستگاه خودروي پرايد و تحويل آن به پلس راهور ناجا صادر و اعالم مي نمايد. راي صادره غيابي 
و ظرف مهلت بيست روزپس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و ظرف بيست روز پس از انقضاي مهلت واخواهي قابل تجديد نظر 

در محاكم محترم تجديد نظر استان تهران ميباشد .
عباسي– رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان رباط كريم – م الف/2642 

دادنامه
شماره دادنامه: 96- كالسه پرونده: 1027/1/96   تاريخ: 96/11/7   

 1007
مرجع رسيدگي: حوزه اول شوراهاي حل اختالف مركزي رباط كريم

آدرس: شهرك اميريه خيابان 15 متري شهدا كوچه ارشاد 2 پ 5۳  خواهان: عليرضا زنجاني 
آدرس: مجهول المكان خوانده: پيام ولي نژاد 

خواسته: مطالبه وجه به مبلغ چهار صدو نود هزار تومان به انضمام خسارات وارده دادرسي 
گردشكار: پس از وصول و ثبت پرونده به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني و مالحظه نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا ختم 

رسيدگي را اعالم و مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
))رأي قاضي شورا ((

درخص��وص دعوي عليرضا زنجاني به طرفيت پيام ولي نژاد به خواس��ته مطالبه وجه ب��ه مبلغ چهار صدو نود هزار تومان به انضمام 
خس��ارات وارده دادرس��ي با عنايت به مستندات ابرازي خواهان ) استعالم واصله از بانك( كه داللت بر استقرار دين بر ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه آن وجه دارد و خوانده با وصف آگهي ابالغ وقت رسيدگي حضور پيدا نكرده و اليحه اي واصل نگرديده. 
مع الوصف قاضي شورا به لحاظ مصون ماندن دعوي و مستندات ابرازي خواهان از هر گونه خدشه و تعرض قانوني و به استناد مواد 
271/265 قانون مدني مواد 522/519/515/198 قانون آيين دادرسي در امور مدني خوانده را به پرداخت مبلغ چهار صدو نود هزار 
تومان بابت اصل خواسته و مبلغ يازده هزار تومان بابت هزينه دادرسي و خسارت تأخير و تأديه از تاريخ تقديم دادخواست )96/7/۳0( 
تا يوم الوصول طبق شاخص تورم اعالمي بانك مركزي در حق خواهان محكوم و اعالم مي دارد. راي صادره غيابي تلقي و ظرف مهلت 
20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و پس از انقضاي مهلت مذكور ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در 

محاكم محترم دادگستري شهرستان رباط كريم مي باشد./ح 119۳
خوش نظر- قاضي شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان رباط كريم-م الف/2629

اجرائيه
مشخصات محكوم له:

 نام: محمد    نام خانوادگي: بغدادي    نشاني: شهريار خ مخابرات نبش سيرت پ 1
مشخصات محكوم عليه: 

نام: علي اكبر  نام خانوادگي: همتي   نشاني: مجهول المكان 
محكوم به:

به موجب دادنامه ش��ماره 781 مورخ 96/7/21 ش��وراي حل اختالف ش��هريار شعبه 4 كه وفق دادنامه شماره همان مرجع قطعيت 
حاصل كرده است ؛

محكوم عليه به پرداخت مبلغ دويست ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ سه ميليون و يكصد هزار ريال بابت هزينه دادرسي 
و خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ 96/6/21 لغايت وصول آن در حق خواهان و پرداخت مبلغ نيم عش��ر دولتي در حق صندوق دولت 

جمهوري اسالمي ايران محكوم ميگردد.
رئيس شعبه 4 شوراي حل اختالف شهريار- م الف/۳1284 

افزايش ظرفيت نگهداري از معتادان متجاهر در نوروز

فعاليت ٥6 سازمان مردم نهاد براي حقوق شهروندي

در چند ماه گذش��ته طرح هايي ب��راي جمع آوري و 
ساماندهي معتادان متجاهر در برخي شهرها اجرا شده 
كه البته بيش��ترين فايده آن، پاك ش��دن چهره شهر 
از حض��ور معت��ادان براي مدتي كوتاه اس��ت و با توجه 
ب��ه اينكه ترك اصولي و حمايت ه��ا و مراقبت هاي بعد 
از ت��رك، در مورد اين معت��ادان صورت نمي گيرد، آنها 
دوب��اره به چرخ��ه اعتياد و خيابان ها و پاتوق هايش��ان 
برمي گردند. حاال سازمان بهزيستي اعالم كرده كه براي 
تعطيالت نوروز براي نگهداري معتادان متجاهر بيشتر 

شده است. 
رييس س��ازمان بهزيستي كش��ور از افزايش 7۳50 
ظرفيت جديد براي پذيرش معتادان متجاهر در مراكز 
نگهداري و س��اماندهي سازمان بهزيس��تي همزمان با 
آغاز نوروز خبر داد. انوش��يروان محسني بندپي با بيان 
اينكه پيش از اين، ظرفيت 6۳00 نفري در كشور براي 
نگهداري و س��اماندهي معتادان متجاهر وجود داش��ته 
اس��ت، گفت: بر اس��اس هماهنگي هاي انجام ش��ده با 
س��تاد مبارزه با مواد مخ��در ۳000 ظرفيت جديد در 
استان تهران، 700 ظرفيت جديد در استان البرز و بين 
۳00 ت��ا 500 ظرفيت جديد در هر يك از اس��تان هاي 
ديگر براي نگهداري و ساماندهي معتادان متجاهر ايجاد 
ش��ده اس��ت. او در ادامه اظهار كرد: بعد از پذيرش اين 
معتادان، روند س��م زدايي، توانمندسازي و حرفه آموزي 
آنان آغاز مي ش��ود. همچنين برخي از افراد جمع آوري 
شده كه در خيابان به سر مي برند اما معتاد نيستند نيز 
درصورت ابتال به بيماري براي تشخيص مورد غربالگري 

قرار مي گيرند. وزارت بهداشت بايد بعد از انجام مرحله 
غربالگري نسبت به پذيرش آنها در بيمارستان ها اقدام 
كند. رييس سازمان بهزيستي كشور با اشاره به وضعيت 
برخي از سالمندان بدون سرپناه و رها شده تصريح كرد: 
سازمان بهزيستي مسووليت نگهداري از اين سالمندان 
را برعه��ده دارد و آنان را بعد از پذيرش، س��اماندهي و 
نگهداري مي كند. محسني بندپي با تاكيد بر اينكه بين 
20 تا 25 درصد از افراد بي س��رپناه و رها شده كه طي 
دو تا س��ه مرحله اخير مورد غربالگ��ري قرار گرفته اند، 
معتاد نيس��تند، توضيح داد: تعدادي از افراد جمع آوري 

ش��ده داراي بيماري هاي مزمن رواني، س��المندان رها 
شده يا افراد دچار بيماري هستند كه همزمان با اعالم 
سازمان بهزيستي طي چند روز گذشته ظرفيت جديد 
7۳50 نفري براي پذيرش آنها فراهم ش��ده اس��ت. او 
مدت زمان پيش بيني شده براي نگهداري و ساماندهي 
افراد جمع آوري ش��ده را بي��ن دو ماه و نيم ذكر كرد و 
گف��ت: اين زمان در صورت نياز قابل تمديد نيز خواهد 
بود. اين افراد در ص��ورت وجود ظرفيت در مراكز ماده 
15 در برخي شهرس��تان ها، به اين مراكز يا مراكز ماده 

16 منتقل خواهند شد. 

س��خنگوي وزارت كش��ور از ثب��ت تع��داد 56 
تشكل و س��ازمان مردم نهاد فعال در موضوع حقوق 
ش��هروندي در كل كش��ور تاكنون خبر داد و گفت: 
وزارت كش��ور در دولت تدبي��ر واميد براي حضور و 
افزايش نقش موثر س��ازمان هاي مردم  نهاد در تمام 
ام��ور جاري كش��ور اهتمام ج��دي دارد و بر همين 
اساس فرآيندهاي اخذ مجوز در وزارت كشور به طور 

محسوسي نظام مند و تسهيل شده است. 
س��لمان س��اماني همچنين از امضاي تفاهمنامه 
ميان س��ازمان اداري و اس��تخدامي و سازمان امور 
اجتماع��ي وزارت كش��ور براي توس��عه مش��اركت 
س��ازمان هاي مردم نهاد در تامين حقوق شهروندان 

در نظام اداري كشور خبر داد. 
با اعالم اين خبر افزود: سازمان اداري و استخدامي 
كش��ور بر اس��اس اين توافقنامه با هماهنگي وزارت 
كش��ور نسبت به طراحي و اجراي برنامه هاي مربوط 
به اس��تفاده بهينه از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد 

براي نظارت و مراقبت از حقوق ش��هروندان در نظام 
اداري اقدام خواهد كرد. 

س��اماني بيان ك��رد: همچنين س��ازمان اداري و 
اس��تخدامي كش��ور با بهره گي��ري از ظرفيت مركز 
آموزش مديريت دولتي در مركز اس��تان ها نس��بت 
ب��ه تدوين محتوا و برگزاري دوره هاي آموزش��ي در 
زمينه حقوق شهروندي در سطوح مختلف مديران، 
كاركنان، بازرسان و سازمان هاي مردم نهاد اقدامات 

الزم را به عمل مي آورد. 
سخنگوي وزارت كشور اظهار كرد: بر اساس اين 
توافقنامه و براي پيگي��ري بهينه و اجراي اثربخش 
مصوبات مرتبط با حقوق شهروندي در دستگاه هاي 
اجراي��ي در هريك از اس��تانداري ها و فرمانداري ها 
نس��بت به ايجاد ساختار س��ازماني مورد نياز براي 
پيگي��ري مس��ائل مربوط ب��ه حقوق ش��هروندي و 
صيانت از حقوق مردم بدون توس��عه تش��كيالتي و 
با اس��تفاده از ظرفيت هاي موجود اقدام خواهد شد. 

س��اماني افزود: همچنين در اين توافقنامه استفاده 
از ظرفيت س��ازمان ها و نهادهاي عمومي، نخبگان، 
فرهنگي��ان، دانش��گاهيان، ائمه جمع��ه و جماعات، 
معتمدي��ن و س��اير گروه ه��اي مرج��ع اجتماع��ي 
براي تقويت و حس��ن اج��راي برنامه هاي صيانت از 
 حقوق ش��هروندي و توس��عه فرهنگ عمومي مورد 

تاكيد است. 
او اظهار كرد: براي هماهنگي، پيگيري و نظارت 
بر اج��راي مفاد اين توافقنامه و اج��راي برنامه هاي 
حقوق شهروندي در نظام اداري، كارگروه مشتركي 
متش��كل از نمايندگان سازمان اداري و استخدامي، 
وزارت كش��ور، دستيار ويژه رييس جمهور در حقوق 
ش��هروندي و نماينده س��ازمان هاي مردم نهاد فعال 
تش��كيل مي ش��ود و اين كارگروه گزارش مس��تند 
پيش��رفت برنامه ها و هماهنگي ه��ا در زمينه حقوق 
ش��هروندي را جمع بندي و ب��ه طرف هاي توافقنامه 

منعكس خواهد كرد. 
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»تعادل« از تمهيدات دستگاه هاي مسوول براي تسهيل سفرها گزارش مي دهد 

آغاز سفرهاي نوروزي در روزهاي پاياني اسفند
گروه راه و شهرسازي 

همزمان با آغاز دور اول س��فرهاي نوروزي از ديروز، 
دس��تگاه هاي مس��وول در چهارحوزه حم��ل و نقل از 
تمهيدات خود براي تسهيل سفرهاي نوروزي رونمايي 
كردند. در اين ميان بخش هوايي از ساير شقوق حمل 
و نقل پرخبرتر اس��ت و مس��ووالن اين ح��وزه برعدم 
افزاي��ش قيمت بليت هواپيما و ارائه خدمات مناس��ب 
به مس��افران هوايي تاكيد كردند. در همين حال طرح 
تس��هيل س��فرهاي دريايي 97 هم با حضور وزير راه و 
شهرسازي در بندرعباس و بهره برداري از 3 فروند شناور 
مس��افري آغاز شد. در طرح تسهيل سفرهايي دريايي، 
عباس آخوندي وزير راه وشهر س��ازي در بندر ش��هيد 
حقاني، يكي از بزرگ ترين اس��كله هاي پايانه مسافري 
از طريق بيس��يم فرم��ان آغاز طرح ن��وروزي را صادر 
كرد. به گزارش ايرنا، او با اش��اره به اينكه جنوب كشور 
مكان مناس��بي براي كار و توليد ثروت است از تمركز 
دولت براي توسعه بيش از پيش اين منطقه خبر داد و 
گفت: براي توسعه زيرساخت هاي حمل ونقل دريايي، 9 
پست اسكله در بندرعباس ساخته شده است. آخوندي 
با بيان اينكه س��ازمان بنادر بر فروش بليت س��فرهاي 
دريايي نظارت دارد، تصريح كرد: براي تعطيالت نوروز 
امس��ال با احتس��اب 3 شناور افتتاح ش��ده، 41 فروند 
شناور آماده خدمات رس��اني به مردم هستند. وزير راه 
و شهرس��ازي درباره ش��ناورهاي اضافه شده به ناوگان 
حمل ونقل دريايي مس��افري كش��ور اظه��ار كرد: اين 
شناورها در مسير بندر شهيد حقاني، بندرعباس- بندر 
ش��هيد ذاكري، قشم- هرمز و الرك مورد استفاده قرار 
مي گيرند و هر يك از اين شناورها ظرفيت حمل 112 
مس��افر را دارند. مديركل بنادر و دريانوردي هرمزگان 
هم گفت: هزينه 12ميليارد تومان س��اخت شناورهاي 
مسافري كيهان پيش��رو، اطلس پيشرو و قشم پيشرو 
با ظرفيت مجموع 33۶ صندلي از سازمان بنادر تامين 
مالي شده است. اهلل مراد عفيفي پور افزود: با بهره برداري 
از شناورها توس��ط بخش خصوصي براي ترابري ايمن 
مسافران دريايي در مس��يرهاي بندرعباس – قشم – 
هرمز- الرك فعاليت خ��ود را آغاز كردند. او ادامه داد: 
ب��ا الحاق اين 3 فروند ش��ناور جديد مس��افري، تعداد 
ش��ناورهاي فعال مركز اس��تان هرمزگان كه در طرح 
تسهيل س��فرهاي دريايي نوروز 97 مشاركت دارند، از 
3۸ فرون��د به 41 فروند و ظرفيت آن به 4 هزار و 372 

صندلي در وضعيت فعلي افزايش يافته است. 

 انجام ۳۵هزار پرواز در نوروز ۹۷ 
تمهيدات در نظرگرفته شده براي نوروز تنها محدود 

به مسافران برون شهري نمي شود و بر مناسبات حاكم 
بر شهرها نيز اثرگذار است. براساس تصميم شهرداري 
تهران، انجام هرگونه فعاليت ساختماني در سطح شهر 
براي تامين آسايش شهروندان و پيشگيري از تخلفات 
احتمال��ي از 25 اس��فند )ديروز( ت��ا 25 فروردين 97 
ممنوع اس��ت. اما در تمهيدات اعمال ش��ده در حوزه 
هوايي براي مسافران نوروزي خبرهاي خوبي از جمله 
خالي بودن ظرفيت برخي پروازها با هدف گران نشدن 
بلي��ت در نوروز وجود دارد ك��ه مي تواند انگيزه خوبي 
براي برنامه ريزي يك س��فر هوايي ب��راي خانواده ها در 
ايام تعطيالت را فراهم كند. در همين راس��تا قائم مقام 
مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از 
آماده س��ازي فرودگاه ها و بررس��ي باند و سيستم هاي 
ناوبري براي خدمت رساني مناسب به مسافران نوروزي 
خبر داد.  به گزارش روابط عمومي ش��ركت فرودگاه ها و 
ناوبري هوايي ايران، حسين اسفندياري با اشاره به فعال 
شدن ستادهاي نوروزي فرودگاه هاي كشور از 1۸ بهمن 
امس��ال بيان كرد: از همان تاريخ دستورالعمل آمادگي 

فرودگاه ها براي تسهيل سفرهاي نوروزي ابالغ شد. 
او گف��ت: بر اس��اس اين دس��تورالعمل، فرودگاه ها 
محيط  مناس��بي براي س��فرهاي نوروزي خواهند بود، 
از 25 اس��فند 9۶ تا 15 فروردين 97 زمان س��فرهاي 
ن��وروزي اس��ت و ب��راي اس��تقبال از اين س��فرها در 
فرودگاه ه��اي كش��ور  اقداماتي مانن��د آمادگي فني و 
عملياتي و بررسي دوره يي دستگاه ها انجام شده است. 

اسفندياري افزود: زيباسازي و آراستگي محوطه هاي 
فرودگاهي انجام  و نقص هاي ترمينال ها برطرف ش��ده 
اس��ت؛ بازرس��اني نيز به طور مس��تمر در حال بررسي 
اجراي 29 ماده دستورالعمل ابالغي در قالب چك ليست 

هستند و نتيجه را منعكس مي كنند. 

 پروازهاي نوروزي هنوز جاي خالي دارند
دبي��ر انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي ه��م با بيان 
اينك��ه اين انجمن به طور دقيق در فرآيند فروش بليت 
هواپيما در س��فرهاي نوروزي نظارت دارد، اعالم كرد: 
با توجه ب��ه اينكه هنوز بس��ياري از پروازهاي نوروزي 
ج��اي خالي دارند، مس��افران مي توانند ب��ا مراجعه به 
سامانه هاي رسمي نسبت به برنامه ريزي سفر هوايي در 
نوروز اقدام كنند. مقصود اسعدي س��اماني در گفت وگو 
با ايس��نا اظهار كرد: با برنامه ريزي كه از سوي سازمان 
هواپيمايي كشوري با كمك ايرالين هاي داخلي صورت 
گرفت، بازار نوروزي تاكنون نظم قابل توجهي داش��ته 
و ش��كايت خاصي درباره ش��رايط اين بازار ارائه نشده 
است. به گفته او، با وجود نظمي كه در اين بازار وجود 

دارد، نظارت ه��اي همه جانبه بر عملكرد ش��ركت هاي 
هواپيمايي و آژانس هاي مسافرتي ادامه دارد تا مسافران 
ن��وروز با بليت ه��اي گران قيمت مواجه نش��وند. دبير 
انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي با توصيه به مسافران 
نوروزي در عدم مراجعه به سايت هاي غيرمجاز فروش 
بليت تاكيد كرد: طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته، 
س��ازمان هواپيمايي كشوري، س��امانه ها و آژانس هاي 
مجاز فروش بليت در كش��ور را مش��خص كرده و جز 
آنها سايت هاي رسمي شركت هاي هواپيمايي هم امكان 

فروش مستقيم بليت را برقرار كرده اند. 

 بليت هواپيما در نوروز گران نمي شود
معاون س��ازمان هواپيماي��ي كش��وري از افزايش 
12درص��دي ظرفيت حمل ونقل هوايي مس��افري در 
نوروز 97 خبر داد و گفت: بليت هواپيما در نوروز گران 
نمي شود. به گزارش تسنيم، مرتضي دهقان اظهار كرد: 
پيش بين��ي مي كنيم در ايام تعطيالت نوروز 97 حدود 
12درصد ظرفيت حمل ونقل هوايي مسافر افزايش يابد. 
او درباره قيم��ت بليت هاي ن��وروزي تصريح كرد: 
قيم��ت بليت پروازها در حال حاض��ر خوب و متعادل 
اس��ت و بليت هواپيما در نوروز گران نمي شود. دهقان 
ادامه داد: بر اساس هماهنگي هاي صورت  گرفته با ساير 
دستگاه هاي نظارتي كف و سقف بليت پروازها در سايت 

ايرالين ها بارگذاري شده است.
بر اس��اس اعالم سازمان هواپيمايي كشوري در اين 
ايام 1۶ ايرالين داخلي و 53 ايرالين خارجي مسافران 

اي��ران را در فرودگاه هاي مختلف جابه جا خواهند كرد. 
شركت هاي ايراني در حال حاضر 1۶2فروند هواپيماي 
فعال با بيش از 24هزار صندلي را براي ايام نوروز آماده 
كرده اند. بر اساس پيش بيني ها در نوروز پيش رو حدود 
4ميليون مس��افر از طريق حمل و نقل هوايي جابه جا 
مي شوند كه نسبت به سال گذشته افزايش 1۰درصدي 

را به ثبت خواهد رساند. 

 انتقال مسافران به هتل هاي نزديك فرودگاه 
همچنين عضو هيات مديره شركت شهر فرودگاهي 
امام خميني )ره( از انجام پروازهاي فوق العاده نوروزي 
فرودگاه امام از 25 اس��فند تا 17 فروردين ماه 97 خبر 
داد و گفت: در اين مدت بخشنامه سازمان هواپيمايي 
در خصوص حقوق مسافران به صورت بنر در ترمينال ها 
و در ديد عموم افراد قرار گرفته و مس��افران  همچنين 
مي توانند با مراجعه به س��ايت ه��م از اين حقوق آگاه 
ش��وند. به گ��زارش فارس، علي رس��تمي با اش��اره به 
اهميت ويژه رعايت حقوق مس��افران در اين ايام اعالم 
كرد: طبق اين بخش��نامه اگر تاخيرهاي پروازي كمتر 
از 4ساعت باش��د بايد از سوي شركت هاي هواپيمايي 
اطالع رس��اني و پذيرايي ش��ده و اگر بيش از اين باشد 
با توجه به توافقنامه هاي امضا ش��ده بين شركت هاي 
مذكور و هتل ه��اي نزديك فرودگاه بايد در اين اماكن 
ت��ا زمان انجام پرواز اس��كان داده ش��وند. او همچنين 
درباره تراكم س��فرهاي نوروزي در فرودگاه اعالم كرد: 
پروازهاي فوق العاده فرودگاه از 24 اس��فندماه آغاز و تا 

17 فروردين ماه ادامه خواهد داش��ت، با توجه به آنكه 
پروازهاي انجام شده در برخي روزها بيش از 5۰درصد 
روزهاي عادي بوده و در برخي روزهاي ديگر نيز كمتر 
اس��ت، آمارها نش��ان دهنده افزايش 5 درصدي سفرها 

نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خواهد بود. 

 راه اندازي مسيرهاي جديد جاده هراز 
خب��ر ديگري ك��ه در نزديكي نوروز براي تس��هيل 
مس��افرت هاي جاده يي رسانه يي شد، مربوط به تكميل 
بيش از هش��ت كيلومتر از مسيرهاي جديد جاده هراز 
اس��ت كه كار تعريض و چهار خطه ش��دن آن به پايان 
رس��يده اس��ت ودر تعطيالت نوروزي امس��ال زير بار 
ترافيك مي رود. اين مسيرها در چهار قطعه جداگانه در 
طول مسير جاده هراز از سال ها پيش در دست ساخت 
بود كه به علت شرايط ويژه زمين شناسي و آب و هوايي 
تكميل آنها زمانبر ش��ده بود. مديركل راه و شهرسازي 
مازن��دران در اين زمينه گفت: قطعات آماده ش��ده روز 
شنبه 2۶ اسفندماه جاري با حضور وزير راه و شهرسازي 
بهره برداري مي شود تا همزمان با سفرهاي نوروزي زير 
ب��ار ترافيك قرار بگيرد. عبداهلل به��ادري افزود: يكي از 
اين قطعه هاي آماده بهره ب��رداري در محدوده كلرد به 
چالو حدفاصل كيلومتر 24جاده هراز در مسير تهران به 
آمل به طول 2.5 كيلومتر است كه يك دستگاه پل 25 

متري هم در اين مسير ساخته شده است. 

 فروش بليت قطار در ايام نوروز 
ام��ا حوزه ريل��ي هم كه هم��واره مورد اس��تقبال 
مس��افران ن��وروزي قرار مي گي��رد و هرس��اله حدود 
25درص��د س��فرهاي ن��وروزي از اي��ن طري��ق انجام 
مي ش��ود، چندان حوزه بي خبري نيس��ت. مديرعامل 
راه آهن جمهوري اس��المي ايران درب��اره عرضه بليت 
در تعطي��الت نوروز گف��ت: در تعطيالت نوروز همانند 
شرايط عادي، بليت قطار به هموطنان عرضه مي شود. 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، سعيد 
محم��د زاده گفت: با وجود آنكه بلي��ت قطارها در ايام 
نوروز از قبل پيش فروش ش��ده است؛ اما باز هم بليت 
براي صندلي هاي خالي در تمام ايام تعطيالت نوروز به 
مسافران عرضه مي شود. او با بيان اينكه امسال ظرفيت 
مس��افري حمل و نقل ريلي كشور نسبت به نوروز 9۶، 
15درصد افزايش يافته اس��ت، گف��ت: عملكرد ريلي 
كش��ور در سال 9۶ نسبت به س��ال قبل از آن افزايش 
قابل توجهي داش��ته و از 22ميلي��ارد تن- كيلومتر به 
3۰ميليارد تن -كيلومتر رس��يده كه اين حد نصاب در 

تاريخ راه آهن بي سابقه است. 

 سكوت نجفي
درباره چرايي استعفايش

محمدعل��ي نجفي ش��هردار ته��ران در همايش 
حراس��ت كل ش��هرداري تهران گفت: من از صميم 
قل��ب اي��ن ش��عار را مطرح ك��ردم كه »ش��هرداري 
تهران بايد از مس��ائل سياس��ي فارغ شود«. از قبل از 
انقالب اس��المي كه با شهيد چمران بودم، به دستور 
ايش��ان آمدم و اين در حالي اس��ت ك��ه اگر يك ماه 
ديگ��ر مي ماندم، بايد از دكتراي��م در يكي از بهترين 
دانش��گاه هاي دنيا دف��اع مي كردم. اما وقتي ش��هيد 

چمران گفت بيا، من آمدم. 
وي ادامه داد: از آن روز تا امروز نيز آدم سياس��ي 
بودم و در گروه هاي مختلف، مواضع سياس��ي داشتم 
اما روزي كه وارد ش��هرداري تهران شدم، گفتم من 
كسوت سياسي را از تن به در مي كنم و مي خواهم به 

عنوان خدمتگزار مردم خدمت كنم. 
ش��هردار تهران همچنين در حاشيه مراسم ورود 
4۶ دس��تگاه واگن جديد مترو به ناوگان حمل و نقل 
ريلي پايتخت در پاسخ به اينكه دليل اصلي استعفاي 
او چيس��ت؟ ش��عري از موالنا را قرائت كرد و گفت: 
»بهتر آن باش��د كه ِسرِّ دلبران / گفته  آيد در حديث 
ديگران« در رويدادي ديگر او از ورود 4۶ واگن جديد 
ب��ه ناوگان مت��رو پايتخت و همچني��ن مذاكره براي 

خريد ۶3۰ واگن جديد براي مترو تهران خبر داد. 
نجف��ي روز پنج ش��نبه در مراس��م ورود 4۶واگن 
ب��ه ناوگان حمل و نقل مت��رو تهران گفت: امروز 4۶ 
واگن جديد وارد ناوگان مترو تهران شد كه 2۸واگن 
آن كام��ال نو و جديد هس��تند و مابقي واگن هاي آن 

بازسازي اساسي شده اند. 
وي با بيان اينكه مهم ترين مش��كل ما در حمل و 
نقل عمومي چه در اتوبوس��راني و چه در مترو مساله 
كمبود ناوگان است، گفت: يعني از نظر زيرساخت ها 
ش��رايط قابل قبول اس��ت اما در بحث ناوگان خيلي 
كمب��ود داريم. در بخش اتوبوس��راني اكثر ناوگان ما 
فرس��وده اس��ت و بايد تغيير پيدا كند و عالوه بر آن 

كمبودهايي هم داريم. 
ش��هردار تهران به مساله مترو اشاره كرد و گفت: 
در زمينه مترو نيز كمبود وجود دارد. در حال حاضر 
13۰۰واگن مس��افران را جابه جا مي كند كه عدد آن 
بايد دوبرابر شود. مديرعامل شركت بهره برداري مترو 
تهران و حومه نيز در حاش��يه اين مراس��م با اش��اره 
به برنامه هاي جديد اين ش��ركت گفت: در سال 97 
سرفاصله خطوط يك، دو و چهار به 3 دقيقه خواهد 
رس��يد. به گزارش ايس��نا، فرنوش نوبخت در حاشيه 
مراس��م بهره ب��رداري از 2۸واگن جدي��د و 1۶واگن 
اورهال ش��ده با بيان اينك��ه افزايش تعداد واگن هاي 
مت��رو، ش��رايط بهبود حمل و نق��ل عمومي را ايجاد 
كرد، گفت: منتظر باشيد تا شركت بهره برداري مترو 
ته��ران هر روز بهتر از روز قبل ش��ود. وي با اش��اره 
به برنامه هاي جديد ش��ركت بهره برداري مترو تهران 
اعالم كرد: در حال طراحي س��رفاصله 3 دقيقه براي 

سال 97 هستيم. 

ايرانشهر

محمدكشاني مديرعامل در همايش تدوين اهداف سال ۹۷ شركت اعالم كرد 

فوالد خوزستان صاحب معدن سنگ آهن شد

ش��ركت ف��والد خوزس��تان كارخان��ه دو و نيم ميلي��ون تني 
كنس��انتره توسعه ملي سنگان را در مزايده خريداري كرد و با اين 
معامله مهم، صاحب معدن سنگ آهن شد و گام مهمي در رويكرد 

تحول در تكميل زنجيره ارزش فوالد برداشت. 
به گ��زارش خبرن��گار ما، محمد كش��اني مديرعامل ش��ركت 
فوالد خوزس��تان اين مطلب را به عنوان م��ژده عيدي كاركنان و 
س��هامداران در همايش تبيين اهداف و برنامه هاي عملياتي سال 

97 فوالد خوزستان در اهواز اعالم كرد. 
كش��اني گفت: رويك��رد صادراتي ف��والد خوزس��تان را كه در 
سال هاي 95 و 9۶ عنوان صادركننده برتر كشور در بخش توليدات 

غيرنفتي را براي اين شركت به ارمغان آورده، در حقيقت استراتژي 
درستي بود كه در عمل، نجات دهنده توليد داخلي بوده و به منظور 
حفظ روند رو به رشد آمارهاي توليد و كسب درآمدهاي ضروري در 

شرايط بحران بازارهاي داخلي اتخاذ شده است. 
كشاني افزود: فوالد خوزستان، بزرگ ترين عرضه كننده شمش 
فوالدي كش��ور با قدمت چهل س��اله اس��ت كه هيچ دسترسي به 
معدن يا كارخانه توليد كنس��انتره ن��دارد. وي با پيش بيني اينكه 
تهدي��د بالق��وه تامين مواد اوليه و كنس��انتره در دو س��ال آينده 
با توس��عه ظرفيت ه��اي توليد محصوالت مياني در كش��ور افزود: 
هيات مديره ش��ركت بر حمايت از تولي��دات داخلي تاكيد دارد و 

براي فوالد خوزس��تان افزايش توليد به موازات نوسازي خطوط تا 
مرز 5 ميليون و 2۰۰ هزارتن در زير س��قف موجود از برنامه هاي 
مصوب ش��ركت است كه به ياري خداوند و تالش كاركنان دنبال 
مي ش��ود. كش��اني گفت: فوالد خوزس��تان س��عي دارد سهم 25 
درصدي خود را در تمامي س��طوح تولي��د محصول و بازار داخلي 
فارغ از فوالد س��ازي طرح شادگان و پروژه هاي خارج از سقف، به 

هر نحو ممكن ايفا نمايد. 
گ��زارش خبرنگار ما حاكيس��ت، مديرعامل فوالد خوزس��تان 
خطاب به مديران و كارشناسان حاضر در همايش ياد شده تصريح 
كرد: برنامه هاي شركت رسيدن به صنايع باالدستي و پايين دستي 

حتما بايد با توس��عه خارج از سقف همراه باشد كه از جمله موارد 
آن برنامه جدي ما براي خريد فوالد اكسين است. 

محمد كش��اني ضمن برش��مردن موفقيت هاي درخشان فوالد 
خوزس��تان در سال 9۶ از جمله كس��ب عنوان صادركننده برتر و 
سازمان سرآمد كشور با دريافت تنديس سيمين تعالي سازماني و 
نيز تنديس طاليي رعايت حقوق مصرف كننده براي ششمين سال 
متوال��ي، همه اين موفقيت ها را مرهون ت��الش و همدلي موجود 
ميان مديران و كاركنان بخش هاي بهره برداري، پشتيباني، فروش 
و تامين دانس��ت و از همه دس��ت ان��دركاران، معاونين و مديران 
تقدي��ر و تش��كر نمود.  در هماي��ش تبيين اه��داف و برنامه هاي 

عملياتي س��ال 97 شركت فوالد خوزس��تان همچنين اعالم شد 
كه اين ش��ركت در س��ال 9۶ بالغ بر س��ه ميلي��ون 7۶۰ هزارتن 
شمش فوالد توليد كرده است كه بيش از 73 درصد آن به ميزان 
دو ميلي��ون و 7۰۰ هزارتن با رش��د 9۰ درصدي در ارزش و 4۰ 
درصدي در تناژ نس��بت به س��ال 95 به بازارهاي جهاني در 17 
كش��ور صادر شده است.  آقاي كشاني همچنين اعالم نمود توليد 
3 ميليون و ۸۰۰ هزارتن شمش فوالد به عنوان هدف توليد فوالد 
خوزس��تان در سال 97 خواهد بود كه با شعار مديريت بهاي تمام 
شده، توليد ايمن و سبز با رويكرد تحول در تكميل زنجيره ارزش 

دنبال مي شود. 
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صنعت، معدن و جتارت14
 اختالل در دريافت

شماره ثبت سفارش 
سامانه جامع تجارت اعالم كرد كه امكان دريافت شماره 
ثبت سفارش به دليل اختالل در سامانه بانك مركزي وجود 
ندارد. س��امانه جامع تجارت اعالم كرد به علت بروز اختالل 
در سامانه بانك مركزي، امكان دريافت شماره ثبت سفارش، 
ويرايش ثبت س��فارش هاي بانكي و اعالم منش��أ ارز وجود 
ندارد. اين س��امانه اعالم كرد ك��ه بانك مركزي پيگير رفع 
سريع مشكل اس��ت. اين اختالل از روز گذشته پيش  آمده 

و تاكنون برطرف نشده است. 

 توقف بازار ارز با كنترل
قاچاق كاال 

تسنيم| مديركل پيش��گيري و نظارت مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز سازمان تعزيرات حكومتي گفت: اگر مقررات ارزي 
آنگونه كه مورد نظر بانك مركزي و قانون گذار است اجرايي و 
رعايت شود و ما اگر ارز را كنترل كنيم، مي توانيم ورود كاالي 

قاچاق را هم كنترل كنيم. 
سيدعبدالحميد اجتهادي با اشاره به قوانين ورود و خروج 
ارز گف��ت: طبق قانون مبارزه با قاچاق، ورود، خروج، فروش، 
حوال��ه و نگهداري ارز، اگر بدون رعايت ضوابطي باش��د كه 
به موجب بخشنامه هاي بانك مركزي اعالم مي شود، قاچاق 

محسوب مي شود و تخلف است. 
وي افزود: طبق مقررات بانك مركزي، ورود و خروج ارز 
تا معادل 10هزار ي��ورو بدون اينكه نياز به اظهار و اقدامات 
خاصي داش��ته باشد، مي تواند به كش��ور وارد يا خارج شود. 
بيش از 10هزار يورو طبق مقررات بايد منشأ قانوني اين ارز 
مش��خص شود. او تاكيد كرد: درخصوص ارزي كه در داخل 
كشور هم از افراد كشف مي شود، نگهداري مي كنند، حمل و 

نقل و جابه جا مي كنند، اين مقررات هم برقرار است. 
به گفته اجتهادي با بيان اينكه نگهداري ارز باالي 10هزار 
يورو نياز به ارائه منشأ قانوني ارز دارد، اظهار كرد: اگر فردي 
باالتر از 10هزار يورو داش��ته باش��د يا بايد فاكتور رسمي از 
صرافي مجازي كه مورد نظارت بانك مركزي است و مجوز 
دارند، ارائه دهد يا مستند داشته باشد كه اين ارز را از حساب 
ارزي اش برداشت كرده يا اينكه ارزي است كه بعضي از افراد 
از خارج وارد كشور شدند و ارز همراهشان را اظهار مي كنند و 
اين ارز در سامانه سنا بانك مركزي ثبت مي شود و معموال در 
گذرنامه افراد ثبت مي شود و وقتي اين افراد خواستند مجدد 
از كشور خارج شوند، مي توانند اين ارز را همراهشان ببرند. 

او ضمن بيان اينكه چيزي به عنوان اظهار ارزي كه فاقد، 
منشأ قانوني است در فرودگاه هاي خروجي يا در مرز خروجي 
نداريم؛ گفت: قطعا ارزي را كه افراد با خودش��ان به مبادي 
خروج��ي مي برند، چه هوايي، چه زميني و چه دريايي بايد 
يكي از اين 3 منشأ قانوني را داشته باشد و حتي اگر 100هزار 
يورو هم باشد اگر واجد يكي از اين منشاهاي قانوني هم باشد 

هيچ موردي ندارد و مي توانند با خودشان ببرند. 
اجتهادي با بيان اينكه اين مقررات براي ورود ارز به كشور 
هم صادق اس��ت، خاطرنشان شد: اگر شهروندان به خارج از 
كشور رفتند و برگشتند و مقداري ارز داشتند، مشكلي ندارد 
كه ارز را وارد كشور كنند اما طبق مقررات نظارت هاي مالي 
بين المللي كه ما متعهد هس��تيم، رعايت كنيم بايد اين ارز 
اظهار ش��ود و بعد به افراد بازگردانده مي شود و مي تواند هم 
آن را خرج كند و هم بازگرداند. او درخصوص نقش قاچاق ارز 
در اقتصاد كشور اظهار كرد: كااليي كه به صورت قاچاق وارد 
كشور مي شود عمده اين كاال همان ارزي است كه از مبادي 
غيرمجاز تهيه مي شود و در هردو صورت، ضربه مهلكي است 
كه به پيكره اقتصاد وارد مي شود. اجتهادي افزود: اگر مقررات 
ارزي آنگونه كه مورد نظر بانك مركزي و قانون گذار اس��ت، 
اجرايي و رعايت شود و ما اگر ارز را كنترل كنيم، مي توانيم 

ورود كاالي قاچاق را هم كنترل كنيم. 

 راه اندازي 30 طرح معدني
در سال 96

ايرن�ا|  مع��اون وزير صنع��ت، معدن و تج��ارت گفت: 
س��ال 1396 تعداد 30طرح ب��زرگ معدن و صنايع معدني 
با س��رمايه گذاري 3.3ميليارد دالر و اشتغال زايي مستقيم و 

غيرمستقيم بيش از 75هزار نفر افتتاح و راه اندازي شد. 
مهدي كرباسيان افزود: طرح هاي مزبور در چارچوب 
برنامه هاي س��ازمان توس��عه و نوس��ازي معادن وصنايع 
معدني ايران)ايميدرو( و شركت هاي تابعه و وابسته محقق 
ش��ده است. وي ابراز اميدواري كرد: تراز زنجيره فوالد در 
پايان س��ال 1397 پس از سال ها تالش برقرار شود و در 
چارچوب سند چشم انداز)دستيابي به ظرفيت 55 ميليون 

تني فوالد( پيش رويم. 
به گفته او، ايران سال ها از وارد كنندگان چندين ميليوني 
فوالد بود اما با برنامه ريزي هاي به عمل آمده در دولت تدبير 
و اميد در س��ال هاي گذش��ته به ي��ك صادركننده فوالدي 
تبديل شده ايم. كرباسيان  افزود: امسال ركورد صادرات فوالد 
شكسته مي شود و از رقم 8 ميليون تن نيز فراتر خواهيم رفت 
كه اين از دس��تاورد هاي دولت دوازدهم محسوب مي شود. 
ايران براس��اس آمار انجمن جهاني فوالد در سال 2017 به 
عنوان س��يزدهمين فوالدساز دنيا رسيد و انتظار مي رود در 

1404 به جايگاه هفتمين فوالدساز دست يابد. 
او ضم��ن اعالم اينكه ركورد توليد مس محتوي معدني 
در سال 1396 شكسته شد، گفت: افزايش چشمگير در اين 
بخش صورت گرفت و به ميزان 300هزار تن دست يافتيم. 
براس��اس آمار گمرك اي��ران در مدت 10ماه منتهي به دي 
امس��ال ميزان صادرات مس و محصوالت پايين دس��تي به 
بيش از 379.5هزار تن و ارزش 409ميليون دالري رس��يد. 
همچنين بيش از 50 هزارتن مس و محصوالت پايين دستي 
ب��ه ارزش 235.9ميلي��ون دالر در مدت ياد ش��ده واردات 
صورت گرفت. بهمن ماه امسال اعالم شد 13پروژه معدني، 
صنعت��ي و عمراني در بخش مس ب��ه ارزش 3هزار و 500 

ميليارد تومان به بهره برداري رسيد. 
ريي��س هي��ات عامل ايمي��درو پيرام��ون ضرورت هاي 
اين بخش در س��ال 1397 هم گفت: انتظار مي رود، س��هم 
مناس��بي از تس��هيالت بانكي به بخش معدن و طرح هاي 
فرآوري معدني اختصاص پيدا كند و اين موضوع يك دغدغه 
توليد به حساب مي آيد. او همچنين پيشنهاد داد: بدهي هاي 
دولت به س��ازمان ايميدرو از محل واگذاري سهام پرداخت 
شود و خواستار افزايش حمايت هاي منطقي از سازمان هاي 

توسعه يي از سوي مجلس شوراي اسالمي و دولت شد. 
به گفته كرباسيان، اموال و دارايي هاي سازمان ايميدرو در 
دولت هاي نهم و دهم)92-1384( به فروش رسيده و اكنون 
تامين مالي اين س��ازمان براي اجراي طرح هاي توس��عه اي 
سخت و دشوار شده است. او تصريح كرد كه پاره اي از اوقات 
برخي تصميم هاي اتخاذي توسط مراجع مزبور سبب مي شود 
تا تامين مالي از آنچه امروز هست، دشوار تر شود. كرباسيان 
افزود: امروز يكي از روش هاي تامين مالي بهره گيري از اوراق 
مشاركت بين المللي و روش فاينانس است كه بايد از سوي 

نظام بانكي به مورد اجرا گذاشته شود.

اخبار

آمار توليد كاالهاي منتخب صنعتي و معدني منتشر شد

صنايع موفق در دي ماه 96
تعادل|

جزئيات وضعيت كاالهاي منتخب صنعتي و معدني 
تا پايان دي ماه سال 1396 منتشر شد. براساس گزارش 
ماهانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، 8 كاالي منتخب 
صنعتي ش��امل »الياف اكريلي��ك، كولر آب��ي، نئوپان، 
ان��واع تلويزيون، داروي انس��اني، وانت، پودر ش��وينده و 
الكتروموتور« بيش��ترين افت توليد را در 10 ماه منتهي 
به دي ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال 1395 
تجرب��ه كرده ان��د. در مقابل بر اس��اس آماره��ا، 6كاالي 
منتخ��ب صنعتي »كمباين، اتوب��وس، ميني بوس و ون، 
انواع كاغ��ذ، دوده، كارتن و كاميون كش��نده« در مدت 
ياد ش��ده بيشترين رش��د توليد را از آن خود كرده اند. از 
آن س��و در ميان صنايع منتخ��ب معدني 4 گروه كااليي 
»كاتد مس، ظروف شيشه يي، ظروف چيني و سيمان« 
بيش��ترين افت را در اين بازه زماني داشته اند، اما 5 گروه 
كااليي ش��امل »شيش��ه جام، چيني بهداشتي، كاشي، 
كنسانتره زغال سنگ و فوالد خام« بيشترين ميزان توليد 
را در مدت مذكور نس��بت به مدت مش��ابه سال 1395 

تجربه كرده اند. 

 صنايعي با توليد صعودي
جزئي��ات مرتبط با آم��ار تولي��د »كاالهاي منتخب 
صنعتي« نش��ان مي دهد، در 10ماهه سال جاري توليد 
»انواع كمباين« در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته 
با توليد 672 دس��تگاه، شاهد رش��د 114 درصدي بوده 
و از اين جهت، اين گروه كااليي بيش��ترين رش��د توليد 
را در زمان مورد مقايس��ه داشته اس��ت. »انواع اتوبوس، 
ميني بوس و ون« نيز با توليد 3 هزار و 248 دستگاه در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 68.4درصدي 
را ش��اهد بوده اس��ت. »توليد انواع كاغ��ذ« نيز از جمله 
صنايعي بوده كه در اين بازه زماني، رشد قابل توجهي را 
در توليد شاهد بوده است. اين گروه كااليي 34.9درصد 
رش��د توليد را در اين مدت به ثبت رس��انده و در پايان 
10ماهه سال جاري، 639 هزارتن توليد داشته است. اين 
در حالي اس��ت كه صنعت كاغذ در كشور در طول سال 
1396 وضعيت نوس��اني را تجربه ك��رد، چرا كه بنا بود 
تعرفه واردات كاغذ با افزايش رو به رو شود، اما اين موضوع 
از دستور كار وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شد. 

»تولي��د تراكت��ور، نخ پلي اس��تر، س��موم دفع آفات 
نباتي، ماش��ين لباسش��ويي و فيبر« ني��ز از جمله ديگر 
گروه هاي كااليي با بيش��ترين ميزان رش��د در توليد در 
10ماهه ابتدايي س��ال جاري بوده ان��د. به عنوان نمونه، 

توليد »تراكتور« با توليد 13هزار و 995دس��تگاه، رشد 
حدود 18.4درصدي را در بازه زماني مورد اشاره به خود 
اختص��اص داده و »فيبر« نيز يك��ي ديگر از محصوالتي 
ب��وده كه توليد آنها در 10ماهه منتهي به دي ماه س��ال 
جاري با رشد توليد همراه بوده است. توليد فيبر در پايان 
10ماهه س��ال جاري به 821.7 هزار مترمكعب رسيده 
كه در مقايس��ه با توليد 738.4 هزار مترمكعب توليد در 
مدت مشابه سال 1395، رش��د 11.3درصدي را تجربه 
كرده اس��ت.  اين در حالي است كه برخي از اين صنايع 
در گ��زارش ماه پيش وزارت صنعت، معدن و تجارت كه 
در آذرماه منتشر شده بود نيز در زمره صنايع رو به رشد 
قرار داشتند و اكنون هم در گزارش دي ماه جزو صنايع 

با رشد مثبت قرار دارند. 
به عنوان نمونه توليد »كمباين« در دي ماه سال 96 
رشد 2.8درصدي را نسبت به ماه گذشته نشان مي دهد. 
در مقابل برخي صنايع نيز هر چند در مجموع نسبت به 
مدت مشابه سال 1395 با افت در توليد مواجه بوده اند، 
اما در قياس با آذرماه امسال رشدي حيرت انگيز داشته اند. 

به عنوان نمونه، توليد »كولرهاي آبي« در دي ماه با توليد 
39هزار و 200 دس��تگاه در قياس با آذرماه كه 4 هزار و 
6 دستگاه بوده، رشد 750 درصدي را تجربه كرده است. 
البته اين موضوع را ش��ايد بتوان به نزديكي ماه هاي گرم 

سال و افزايش تقاضا براي كولرهاي آبي نسبت داد. 

 صنايع بد اقبال
از آن س��و براساس آمار منتشر ش��ده از سوي وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت در 10ماه��ه منتهي به دي ماه 
س��ال جاري توليد »الياف اكريليك« در مقايسه بامدت 
مشابه سال قبل با 100درصد كاهش توليد، بيشترين افت 
را در ميان صنايع منتخب به خود اختصاص داده اس��ت. 
به ط��وري كه مطابق آمارها، توليد الياف اكريليك در دي 
ماه سال جاري صفر بوده است. همچنين بر اساس آمارها، 
توليد »كولر آبي« كه يك��ي ديگر از محصوالت صنعتي 
به ش��مار مي رود، از 511 هزار و 200دستگاه در دي ماه 
95 به 377هزار و 200 دس��تگاه در دي ماه 96 رسيده و 
افت 26.2درصدي را تجربه كرده است. مطابق آمارها در 

همين بازه زماني، توليد 8كاالي منتخب صنعتي از جمله 
»الياف اكريليك، كولر آبي، نئوپان، انواع تلويزيون، داروي 
انساني، وانت، پودرشوينده و الكتروموتور« بيشترين افت را 
نسبت به مدت مشابه سال قبل در ميان كاالهاي منتخب 
صنعتي تجرب��ه كرده اند. به عنوان نمونه، توليد نئوپان از 
695.1 ه��زار مترمكعب در پايان 10ماهه س��ال 1395 
به 580.2هزار مترمكعب در پايان 10ماهه س��ال 1396 
رس��يده و به اي��ن ترتيب، افت 16.5درص��دي را در اين 
مدت شاهد بوده اس��ت. توليد »كولرهاي آبي« در حالي 
در دي ماه امسال دومين توليد نزولي را در ميان كاالهاي 
منتخ��ب صنعتي به خود اختص��اص داده كه در گزارش 
9 ماهه وزارت صنعت، اين گروه كااليي در رتبه نخس��ت 
توليد نزولي قرار داش��ت. اين در حالي است كه بر اساس 
آمار 9ماهه منتهي به آذرماه سال 1395، توليد كولرهاي 
آبي در س��ال 1395 نيز بيشترين افت توليد را در ميان 
صنايع منتخب ش��اهد بودند و امس��ال دست كم دومين 
سالي اس��ت كه رتبه نخست بيشترين ميزان افت توليد 

در اين صنعت رقم مي خورد. 

 وضعيت توليد صنايع معدني و پتروشيمي
از س��وي ديگر براس��اس آمار منتشر ش��ده از 13 
گ��روه كااليي منتخب معدني و صنايع معدني، 5 گروه 
كااليي »شيشه جام، چيني بهداشتي، كاشي، كنسانتره 
زغال س��نگ و فوالد خام« بيشترين ميزان توليد را در 
م��دت مذكور به خ��ود اختصاص دادن��د. جزئيات آمار 
منتش��ر شده از س��وي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
حاكي از اين است كه »شيشه جام« با 813.9 هزارتن 
توليد در 10ماهه ابتدايي سال جاري بيشترين توليد را 
در ميان كاالهاي منتخ��ب معدني و صنايع معدني به 
خود اختصاص داده اس��ت. تولي��د اين گروه كااليي در 
مقايسه با مدت مشابه س��ال گذشته 24.1درصد رشد 

داشته است. 
»چيني بهداش��تي« نيز با توليد 81.8هزارتن رش��د 
17.7درصدي در مقايسه با 10ماهه ابتدايي سال 1395 
داش��ته و به اين ترتيب يكي از خوش اقبال ترين صنايع 
فعال در بخش فرآوري معدني بوده است. از ديگر صنايع 
معدني ك��ه در اين مدت رش��د خوب��ي را تجربه كرده 
اس��ت، مي توان به صنعت توليد »كاشي« اشاره كرد كه 
15.6درصد رش��د داشته و به 302528.3 هزار مترمربع 

رسيده است. 
از آن سو در بين 13 كاالي منتخب معدني و صنايع 
معدن��ي 4 كاالي منتخب معدني »كات��د مس، ظروف 
شيش��ه يي، ظروف چيني و سيمان« در 10ماهه منتهي 
به دي ماه سال جاري بيش��ترين افت را نسبت به مدت 
مشابه سال 1395 تجربه كرده اند. براساس آمارها، »كاتد 
مس« با افت 20.4درصدي، »ظروف شيش��ه يي« با افت 
11.7درص��دي، »ظ��روف چيني« با اف��ت 3.3درصدي 
و »س��يمان« با افت 2.9درصدي در پايان دي ماه س��ال 
جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل با بيشترين ميزان 

افت روبه رو شدند. 
كااله��اي منتخب در گ��روه كااليي »ش��يميايي 
و پتروش��يمي« اما عمدتا در زمينه توليد رو به رش��د 
بوده ان��د. ب��ه اين ترتيب بر اس��اس آم��ار اعالمي تنها 
محصولي ك��ه در اين ب��ازه زماني در مي��ان كاالهاي 
منتخب »شيميايي و پتروش��يمي« با افت 4درصدي 
روبه رو بوده اس��ت، »اكريلونيتريل بوتادين اس��تايرن« 
بوده كه در مدت مشابه سال گذشته نيز با افت در توليد 
روبه  رو بوده اس��ت. وضعيت محصول »اپوكسي رزين« 
نيز بدون تغيير نسبت به مدت مشابه سال قبل گزارش 
شده و ساير كاالهاي منتخب »شيميايي و پتروشيمي« 

رشد مثبتي را تجربه كرده اند. 

رييس اتاق ايران خبرداد

عضويت ايران در مجمع فدراسيون اتاق هاي بازرگاني جهان
رييس انجمن توليدكنندگان مواد شوينده خبر داد

افزايش ۳۰درصدي قيمت مواد شوينده در سال آينده
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران گفت: 
بخش خصوصي ايران در انتخابات سال گذشته مجمع فدراسيون 
اتاق هاي بازرگاني جهان )WCF( ش��ركت كرد و موفق ش��د كه 
عضوي از اتاق بازرگاني ايران را در اين مجمع وارد كند. غالمحسين 
شافعي در چهل ونهمين جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش 
خص��وص خراس��ان رضوي اظهار ك��رد: بر اس��اس آيين نامه، بعد 
از حض��ور ترام��پ در امريكا و نوع برخوردش ب��ا برجام به بخش 
خصوصي تاكيد و محول شد كه با توجه به شرايط موجود، بيش از 
هر زماني الزم است كه در جوامع بين المللي حضور داشته باشد و 

تالش هاي بسياري براي اين كار انجام شد. 
وي با بيان اينكه دو تا سه هفته گذشته نتايج خوبي را براي ما 
دربرداشت، افزود: بخش خصوصي ايران در انتخابات سال گذشته 
مجمع فدراسيون اتاق هاي بازرگاني جهان )WCF( شركت كرد 
و موفق شد كه عضوي از اتاق بازرگاني ايران در اين مجمع حضور 
داش��ته باش��د و در نهايت ما نيز به اين مجمع اتاق هاي بازرگاني 
جهان راه پيدا كرديم. در اجالسي كه در استراليا برگزار شد، ايران 
پيشنهاد كرد كه مجمع بعدي در ايران تشكيل شود. رييس اتاق 
بازرگاني ايران ادامه داد: دبيركل مجمع اتاق هاي بازرگاني به ايران 
سفري داش��ت؛ وي تعجب خود در خصوص مشاهداتش از ايران، 
امني��ت آن و مردمش داش��ته را ابراز و بيان ك��رد كه با توجه به 
مطالعات انجام ش��ده، ايران آمادگي الزم را براي برگزاري مجمع 

فدراسيون اتاق هاي بازرگاني جهان دارد. 

ش��افعي با بيان اينكه اجالس اتاق هاي اكو در هفته گذشته در 
ايران برگزار ش��د، تصريح كرد: در اج��الس اتاق هاي اكو در تركيه، 
ايران پيشنهاد ميزباني مجمع عمومي و هيات اجرايي اتاق هاي اكو 
را مطرح كرد كه در هفته گذش��ته اين مجمع در ايران برگزار شد 
و از 10كش��ور عضو، 9كشور حضور پيدا كردند. او خاطرنشان كرد: 
اتاق هاي بازرگاني جاده ابريشم با حضور 67كشور جهان تشكيل شد 
كه كش��ور چين پايه گذار اين مجمع بين المللي بود. اتاق بازرگاني 
ايران نيز در انتخابات جاده ابريش��م ش��ركت كرد و نايب رييس��ي 

اتاق هاي بازرگاني جاده ابريشم نيز به ايران تعلق گرفت. 
رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به برگزاري نخستين اجالس 
اتاق هاي بازرگاني جاده ابريشم در ايران افزود: در همين راستا در 
س��ه ماهه آينده با اعالم آمادگي حضور 60 كش��ور از 67 كشور، 
اجالس اتاق هاي بازرگاني جاده ابريش��مي در ايران برگزار خواهد 
ش��د. ش��افعي اظهار كرد: كميته يي در اتاق ايران از مدت ها پيش 
براي اين كار در نظر گرفته ش��ده كه دبيرخانه ش��وراي گفت وگو 
مي توان��د، بهتري��ن مكان براي اين كار باش��د كه قواي س��ه گانه 
و بخ��ش خصوصي حض��ور دارند و بايد با بخ��ش بين الملل اتاق 
اي��ران هماهنگي الزم انجام ش��ود. او تصريح كرد: يك تفاهمنامه 
با وزارت كشور با حضور تمام استاندارهاي سراسر كشور به زودي 
رونمايي خواهد شد و فصل جديدي از همكاري هاي نزديك بخش 
خصوصي با وزارت كشور آغاز مي شود. در نهايت جلسه نمايندگان 

اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور برگزار خواهد شد. 

رييس انجمن توليدكنندگان مواد شوينده مي گويد: با توجه 
به افزايش تقاضا براي مواد ش��وينده در روزهاي پاياني س��ال، 
افزايش قيمت اين محصوالت به سال آينده موكول شده است. 
رييس انجمن توليدكنندگان مواد شوينده مي گويد: با توجه به 
افزايش تقاضا براي مواد شوينده در روزهاي پاياني سال، افزايش 

قيمت اين محصوالت به سال آينده موكول شده است. 
با وجود افزايش اس��تفاده از مواد ش��وينده در فصل پاياني 
س��ال و تب وتاب قيمتي در بازار اي��ن محصوالت، قيمت مواد 
شوينده در زمستان س��ال جاري كنترل و افزايش آن به سال 
آينده موكول شده و به گفته رييس انجمن توليدكنندگان مواد 
ش��وينده افزايش 30 درصدي خواهد داشت. به گزارش ايسنا، 
بختيار علم بيگي با اش��اره به اينكه همواره در روزهاي منتهي 
به پايان س��ال با موضوع افزايش قيمت مواد شوينده به دليل 
بحث نظافتي در اماكن مختلف اعم از منازل مسكوني مواجهيم، 
اظهار كرد: هرساله مانع از گراني قيمت شوينده در پايان سال 
مي شويم و شاهد عملي شدن افزايش قيمت اين مواد در ابتداي 

سال آينده هستيم. 
او با اعالم اينكه در حال حاضر مواد اوليه مورد نياز به كار 
گرفته ش��ده در توليد مواد شوينده بين 55 تا 60درصد رشد 
يافته اس��ت، بيان ك��رد: با توجه به افزاي��ش قيمت ارز و باال 
رفتن قيمت مواد اوليه به كار گرفته ش��ده در مواد ش��وينده 
بايد ش��اهد افزايش قيمت اين محصوالت باشيم، اما هرساله 

اين اتفاق در پايان س��ال رخ نمي دهد و به ابتداي سال آينده 
موكول مي ش��ود. رييس هيات مدي��ره انجمن توليدكنندگان 
مواد ش��وينده، آرايش��ي و بهداش��تي از افزايش 30 درصدي 
قيمت مواد ش��وينده در سال 1397 خبر داد و بيان كرد: اگر 
شرايط در ابتداي سال آينده نيز به همين منوال پيش برود و 
دچار نوسان مجدد در قيمت ارز و باال رفت قيمت مواد اوليه 
نباش��يم تقريبا با افزايش 30درصدي قيمت مواد شوينده در 

سال 1397 روبه رو خواهيم بود. 
علم بيگ��ي در پاس��خ به س��والي مبني ب��ر گراني برخي 
مواد ش��وينده طي روزه��اي اخير اظهار ك��رد: تنها يكي از 
ش��ركت هاي توليدكننده قيمت هاي خود را افزايش داده بود 
كه با استعالم س��ازمان مصرف كنندگان و توليدكنندگان از 
انجمن توليدكنندگان مواد ش��وينده، آرايشي و بهداشتي با 
اي��ن اتفاق برخورد ش��د و قيمت ها به روال قبلي بازگش��ت. 
او ادام��ه داد: بنا بر اعالم س��ازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان تا پايان س��ال جاري نبايد قيمت هيچ كاال 
و محصولي افزايش يابد. بر اس��اس اي��ن گزارش، همواره در 
ماه هاي پاياني سال به دليل افزايش استفاده از مواد شوينده 
با تب وتاب در بازار اين مواد مواجهيم اما به دليل تصميمات 
اتخاذ شده توسط دستگاه هاي ذي ربط چنين اتفاقي در پايان 
س��ال رخ نمي دهد و اگر قرار بر افزايش قيمت هم باش��د به 

اوايل سال آتي موكول مي شود. 

رييس دفتر رييس جمهور به دو وزير ماموريت داد

حل و فصل پرونده سنگين تعزيرات براي لبنياتي ها
بع��د از تش��كيل پرونده هاي تعزيراتي ب��راي كارخانجات لبني و در 
پي نامه نگاري اتاق تهران با روحاني، رييس دفتر رييس جمهور دس��تور 
بررس��ي موضوع را به وزراي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي 
داد. با دس��تور دولت براي عدم افزايش قيمت ها و بازگشت قيمت هاي 
افزايش يافته به حالت قبل، اكنون بسياري از كارخانجات دچار مشكل 
شده و بازار وضعيت نابساماني را تجربه مي كند؛ به خصوص اينكه افزايش 
قيمت تمام شده، تاب بسياري از توليدكنندگان را گرفته و آنها را مجبور 
كرده تا با وجود اين دس��تور دولت، موضوع را ناديده بگيرند و كار را به 

روال سابق پيش برند. 
در اين ميان كارخانجات لبني كه بعد از مدت ها مجوز افزايش قيمت 
10درص��دي از دولت را گرفته بودند، به موازات مكلف ش��ده بودند كه 
ش��يرخام را هم 8 درصد گران تر از دامداران بخرند، اما حال كه قرار بر 
بازگش��ت قيمت ها به روال قبل است، بس��ياري از كارخانجات به دليل 
گرانفروش��ي به تعزيرات معرفي شده و پرونده هاي سنگيني را براي آنها 
تعيي��ن كرده اند. به گزارش مهر، بر همين اس��اس رييس اتاق بازرگاني 
تهران با ارسال نامه يي به حسن روحاني رييس جمهور درخواست بررسي 
اي��ن موضوع و عدم برخوردهاي تعزيرات��ي اينچنيني با توليدكنندگان 
محصوالت لبني را خواستار شد. در واقع در اين نامه، مسعود خوانساري 
سه درخواست را از رييس جمهور مطرح كرد كه مهم ترين آن صدور قرار 
منع تعقيب براي توليدكنندگان محصوالت لبني و در نهايت دستور به 
وزير دادگس��تري براي توقف برخوردهاي تعزيراتي ب��ود. پس از اين با 
دس��تور رييس جمهور محمود واعظي رييس دفتر رييس جمهور مامور 
پيگي��ري اين موضوع ش��ده و در نهايت با نامه ن��گاري به دو وزير جهاد 
كش��اورزي و صنعت خواستار بررسي بيشتر شد. اين در حالي است كه 
با نامه نگاري وزارت صنعت در همين خصوص با دفتر پيگيري هاي نهاد 
رياست جمهوري فعال قرار بر اين شده كه منع تعقيب براي شركت هاي 
لبني صادر و موضوع به نوعي ختم به خير شود. اگرچه هنوز برخوردهاي 
تعزيرات��ي با برخي توليدكنندگان ادام��ه دارد، اما به هرحال موضوع تا 

حدود زيادي حل و فصل شده است. 

 ماجرا از كجا شروع شد؟
رايزني صنايع لبني طي دو، س��ه سال گذشته با دولت براي افزايش 
قيمت هيچ گاه به نتيجه نرسيده و افزايش هزينه ها آنها را مجبور كرده 
كه قيمت خود را بدون دريافت مجوز رس��مي از دولت افزايش دهند و 
در مقابل اين افزايش را در س��امانه سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان ثبت نكنند. باالخره رايزني ها به جايي رسيد كه دولت در 
س��ال گذشته چراغ سبز افزايش 10درصدي قيمت را براي كارخانجات 
توليدكننده محصوالت لبني نشان داد. البته دولت در مقابل موافقت با 
افزاي��ش 10درصدي قيمت محصوالت لبني، كارخانجات را مكلف كرد 
تا شير را هم 8درصد گران تر از دامداران بخرند؛ البته حمايت هاي الزم 
براي اين اتفاق از س��وي محمدرضا نعمت زاده وزير وقت صنعت، معدن 
و تج��ارت صورت مي گرف��ت، موضوعي كه اين روزه��ا كمتر در وزارت 
صنعت ديده مي ش��ود. البته اين موض��وع مورد حمايت و پيگيري وزير 
جهاد كش��اورزي هم قرار داش��ت و كارخانجات لبني را هم مكلف كرد 
تا با دامداران، تفاهمنامه يي براي افزايش 8درصدي قيمت خريد ش��ير 
منعقد كنند. حال اما موضوع وارد مرحله جديدي شده است، به اين معنا 
كه دولت اعالم كرده كه هر گونه افزايش قيمتي فعال و حداقل تا پايان 
فروردين ممنوع است و همه قيمت ها بايد به حالت قبل برگردد؛ بنابراين 
كارخانجات دوباره با چالشي مواجه شدند كه مشكل را دوچندان كرده 
اس��ت، چراكه اگرچه آنها مكلف به بازگشت قيمت ها به نرخ هاي سابق 
هستند، اما دولت زير بار نمي رود كه 8 درصد افزايش قيمت خريد شير 
از دامداران نيز به حالت قبل برگردد و بنابراين مشكل دوباره سربرآورده 
اس��ت. اكنون حتي تعدادي از كارخانجات همچن��ان قيمت خود را به 
حالت قبل برنگردانده اند و بنابراين دولت تصميم گرفته تا با هماهنگي 
سازمان تعزيرات حكومتي، جريمه تمام روزهايي را كه كارخانجات بدون 
هماهنگي دولت، قيمت را باال برده بودند، از آنها بگيرد. بر اين اس��اس 
بسياري از كارخانجات توليدكننده محصوالت لبني، اكنون با مشكالت 
عديده مواجه شده اند و حتي حساب هاي آنها نيز مسدود و توقيف شده 

و پرونده آنها نيز به تعزيرات معرفي شده است. 

 نامه رييس اتاق تهران به رييس جمهور؟
با رايزني ه��اي صورت گرفته كارخانجات با ات��اق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي تهران، مسعود خوانساري رييس اتاق تهران انتهاي 
بهمن ماه با ارس��ال نامه يي به حس��ن روحاني رييس جمهور خواس��تار 
رس��يدگي به اين وضعت و دستور مساعد براي توقف اجراي حكم هاي 
تعزيراتي شده اس��ت. در نامه خوانساري خطاب به رييس جمهور آمده 
است: »خاطر جنابعالي را مستحضر مي سازد كه مستند به مصوبه شماره 
37025 به تاريخ 1394/03/12 س��تاد هدفمندي يارانه ها در خصوص 
افزايش قيمت خريد ش��ير خام، ش��ركت هاي توليدي در حوزه صنعت 
ش��ير و لبنيات با پذيرش مصوبه ستاد مذكور، قيمت خريد شيرخام از 
دام��داران را افزايش دادند. بديهي اس��ت افزايش قيمت نهاده ها و مواد 
خام مس��تقيما اسباب افزايش قيمت محصول نهايي را مسبب مي شود 
كه متاس��فانه با وجود منطق س��اده تعديل قيمت محصول متناسب با 
افزايش قيمت مواد اوليه، گزارش��ات تنظيمي توسط سازمان حمايت با 
عدم توجه به متعلق پيش گفته مبادرت به افتتاح تعدادي پرونده قضايي 
در سازمان تعزيرات حكومتي عليه تعدادي از شركت هاي توليدي كردند 
كه ادامه پيگيري سازمان مذكور، تنبيهات غيرعادالنه براي شركت هاي 
لبني از جمله لبنيات كاله با 18هزار نفر شاغل و پرداخت حقوق ماهانه 
مع��ادل 55ميليارد تومان، معادل 165 ميليارد تومان جريمه، ش��ركت 
ميهن با 12هزار نفر ش��اغل و پرداخت حقوق ماهانه معادل 20ميليارد 
تومان معادل 10.6ميليارد تومان جريمه و شركت لبنيات پاك با 4هزار 
نفر شاغل و پرداخت حقوق ماهانه 12ميليارد تومان معادل 11.6ميليارد 
توم��ان جريمه و در تعاقب آن انس��داد حس��اب هاي بانكي و پيگيري 
جزايي در ايام پايان س��ال 1396 را كه زمان بروز فش��ارهاي مالي براي 
پرداخت هاي س��ال نو است را فراهم آورده اس��ت. با ذكر اين خالصه و 
ضمن تقدي��م تصوير صورت جلس��ه 96-1054 م��ورخ 1396/11/16 
حاوي توافق تش��كل صنفي توليدكنندگان شير و تشكل صنايع لبني، 
مس��تدعي دس��تورات الزم را جهت عمل به درخواس��ت هاي زير را امر 
ب��ه ابالغ فرمايي��د: 1- با توجه به تداخل اقدام��ات قضايي با ايام پاياني 

سال 1396 با دستور جنابعالي خطاب به وزير دادگستري كليه اقدامات 
حقوقي س��ازمان تعزيرات حكومتي معلق گردند. 2- با انتخاب گروهي 
از كارشناس��ان حسابرس��ي بي طرف، قيمت تمام شده و قيمت فروش 
محصوالت شركت هاي لبني محاس��به و اظهارنظر ايشان در چارچوب 
ضوابط و مدل قيمت گذاري س��ازمان حمايت )در صورت اثبات موضوع 
گران فروش��ي( مبناي اقدام��ات قضايي واقع ش��ود. در غير اين صورت 
پرونده هاي قضايي مفتوحه در سازمان مذكور مختومه گردد. 3- مطابق 
با توافقات تشكل هاي مرتبط با توليدكنندگان شير و محصوالت لبني، 

ستاد تنظيم بازار مصوبات الزم در اين خصوص را صادر و ابالغ نمايد. 
پس از نامه نگاري رييس اتاق بازرگاني تهران با رييس جمهور، حسن 
روحان��ي در دس��توري به محم��ود واعظي رييس دفت��ر رييس جمهور 
درخواس��ت بررس��ي اين موضوع را كرد. بر اين اس��اس محمود واعظي 
با ارس��ال نامه يي به وزراي جهاد كش��اورزي و صنعت، معدن و تجارت 
درخواست بررسي موضوع را داده است. شنيده ها هم حاكي از آن است 
كه پس از اين نامه نگاري، گزارش��ي محرمانه از سوي وزارت صنعت به 
دفتر رييس جمهور ارس��ال شده است و اكنون تا حدودي موضوع ختم 
به خير ش��ده و توليدكنندگان محصوالت لبن��ي، كمتر با برخوردهاي 
تعزيراتي مواجه هستند؛ اگرچه هنوز هم برخي موارد به چشم مي خورد، 

اما در كليت موضوع، كار حل و فصل شده است. 
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15 نفت و انرژي
 اثر محدود خروج امريكا 

از برجام بر صادرات نفت ايران
تسنيم| خروج امريكا از برجام منجر به حذف ميزان قابل 
توجهي نفت ايران از بازار نخواهد ش��د. رويترز طي گزارش��ي 
نوش��ت: تصمي��م دونالد ترام��پ مبني ب��ر جايگزيني ركس 
تيلرسون وزير امور خارجه با يك چهره تندروتر موجب افزايش 
موقتي قيمت نفت ش��د، زيرا چنين تصميمي احتمال خروج 
امريكا از برجام در ماه مه را افزايش مي دهد. خودداري ترامپ 
از تاييد مجدد پايبندي ايران به برجام ممكن اس��ت منجر به 
وضع مجدد تحريم هاي ثانويه و فشار امريكا بر ديگر كشورها 
براي كاهش مجدد خريد نفت آنها از ايران ش��ود. اما تصميم 
ترامپ براي تغيير وزير امور خارجه اش تاثير پايداري بر قيمت 
نفت نگذاشته است. از نظر تئوريك، عدم تاييد پايبندي ايران 
به برجام مي تواند باعث حذف صدها هزار بشكه نفت ايران از 
بازار ش��ده و كاهش بيشتر ش��كاف بين عرضه و تقاضا شود. 
اما فعال وضع به ش��دت تهاجمي دولت ترام��پ در قبال ايران 
نتوانس��ته تاثير ناش��ي از افزايش توليد نفت ش��يل بر بازار را 
خنثي كند. با وجود نگاه منفي ترامپ به توافق هسته يي، وي 
و وزير امور خارجه جديدش همچنان با برخي محدوديت هاي 
ديپلماتيك براي پايان دادن به برجام و وضع مجدد تحريم هاي 
نفتي عليه ايران مواجه خواهند بود. دولت هاي اروپايي از جمله 
انگليس، فرانس��ه و آلمان تمايلي به خ��روج از توافق و وضع 
مجدد تحريم هاي گس��ترده اقتصادي ندارند. روسيه نيز بعيد 
است با چنين تحريم هايي همراهي كند، زيرا سطح همكاري 
اين كش��ور با امريكا به پايين ترين ميزان از پايان جنگ سرد 
به اين طرف رسيده است. همچنين از آنجايي كه امريكا يك 
جنگ تجاري را با چين آغاز كرده كه مي تواند روابط دو كشور 
را با پيچيدگي بيشتري مواجه كند، انتظار همراهي چين در 

تشديد فشارها بر ايران نيز دور از ذهن به نظر مي رسد.

 تبديل خط لوله »تاپي« 
به »تي  پي«

فارس| رييس سابق ش��ركت ملي صادرات گاز گفت: با 
امكانات موجود در ايران مي توان خط لوله تاپي را به تي پي 

يعني تركمنستان، ايران، پاكستان و هند تغيير داد. 
نصرت اهلل س��يفي در همايش نفح��ات گاز كه با موضوع 
چالش هاي پيش روي صادرات گاز ايران برگزار ش��د، گفت: 
درحال حاض��ر در حوزه صادرات گاز جهت تدوين برنامه يي 
جامع مطالعات خوبي انجام ش��ده است كه همين مطالعات 
نش��ان مي دهد جهت مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از 
نفت و گاز بايد چند مس��ير پيگيري شود: نخست مشتريان 
راهبردي پيدا كنيم، دوم تنوع در فروش داش��ته باش��يم و 
باالخره صادرات گاز، برق و توليدات پتروش��يمي را افزايش 
دهيم. وي ادامه داد: طبق هدف گذاري ما بايد تا سال 1399، 
19.3درص��د از گاز تولي��دي كش��ور را از طري��ق خط لوله 
صادر كنيم. يعني بايد تا س��ال 99 به صادرات روزانه حدود 
225ميليون متر مكعب برس��يم. اما در مجموع صادرات گاز 
ايران)به تركيه و عراق( روزانه 120ميليون متر مكعب است 
كه يعني از االن بايد به فكر بازاريابي براي فروش 100ميليون 
متر مكعب باشيم. سيفي افزود: ولي متاسفانه در اين وضعيت 
بازار هند و پاكس��تان را از دست داده ايم كه اين موضوع يك 
نقد به سياست ها و راهبردهايي است كه تا به حال در وزارت 
نفت پيگيري ش��ده اس��ت. وي با اش��اره به ضرورت تدوين 
برنامه يي جام��ع در حوزه صادرات گاز اظهار كرد: بارها وزير 
محت��رم نفت گفته اند كه چون در بحث ص��ادرات گاز هيچ 
نقشه راهي نداريم پس اجراي برنامه بهينه سازي هم ضرورت 
ندارد. درحالي كه هم بايد برنامه هاي بهينه سازي انجام شود 
و هم برنامه يي مدون براي صادرات گاز تدوين شود زيرا ايران 
درحال حاضر نخستين دارنده ذخاير گاز متعارف دنياست و 

بايد از ظرفيت هاي موجود در اين بخش استفاده كرد. 
وي در ادام��ه با اش��اره به كارب��رد دوگانه خط لوله صلح 
اظهار كرد: در قضيه احداث خط لوله صلح هم ما كامال جدي 
بوديم و تا 200كيلومتري پاكستان خط لوله احداث كرديم 
كه البته اين خط لوله كاربرد دوگانه داشت زيرا جنوب شرق 
كشور فاقد خط لوله بود و با احداث اين خط لوله گاز منطقه 
سيستان و بلوچستان هم تامين شد. سيفي درباره تاثير خط 
لوله تاپي در بازار گازي شرق ايران عنوان كرد: گاز خاصيتي 
دارد ك��ه از لحظه توليد مي توان ب��راي آن برنامه ريزي كرد. 
درست است كه خط لوله تاپي بازار ما را محدود مي كند اما 
مي توان با كاربردهاي ديگر گاز مثل سيمان و NGV در بازار 
گاز مذاكره كرد. ما گاز را فداي نفت كرده ايم. گاز ما در دوران 
جواني خود اس��ت و هنوز بس��ياري از منابع گازي اكتشاف 
نش��ده اند. ما براي آزاد ك��ردن گاز و ايجاد انعطاف و فرصت 
براي گاز بايد باالدست اين عرصه را به پايگاهي مستقل مثل 
گازپ��روم روس��يه بدهيم كه از اول تا انته��اي آن اين پايگاه 
قدرت واحد باشد. پس در بحث گاز قدرتمند شدن و متمركز 
شدن بسيار مهم است. سيفي با اشاره به راه حل هاي موجود 
براي جلوگيري از دست رفتن بازار شرقي كشور عنوان كرد: 
م��ا مي توانيم پروژه خط لوله تاپي را تبديل به تي پي يعني 
تركمنس��تان، ايران، پاكس��تان و هند كنيم زيرا ما در شرق 
ايران خط لوله موجود داريم يعني مي توانند همين االن گاز را 
از طريق آن وارد پاكستان كنند، حاال اگر افغانستان اعتراض 
ك��رد، مي توانيم يك خط لوله هم به افغانس��تان بدهيم زيرا 
مصرف زيادي ندارند. اين كارشناس انرژي گفت: براي جذب 
مشتري مي توانيم فعال حق ترانزيت نگيريم. با توجه به اينكه 
هزين��ه احداث خط لوله در افغانس��تان حدود 500 ميليون 
دالر مي ش��ود، اين دس��ت راهكارها مي تواند ورق بازي را به 
نف��ع ايران برگرداند. پس ببينيد يك راه هايي مي ش��ود پيدا 
ك��رد ولي نياز به يك اتاق فكر دارد كه راهكارهاي موجود را 
دقيق تر بررس��ي كند.  اي كاش از ارتش ياد بگيريم كه براي 
ماموريت هاي خاص كماندو تربيت مي كند در بحث گاز هم 

ما نياز داريم كه كماندو تربيت كنيم. 

گزارش كوتاه

بررسي »تعادل« از گزارش ماهانه اوپك و آژانس بين المللي انرژي نشان مي دهد

واهمه اوپك از كمبود تقاضا
افق تعادل در بازار پس از يك سال تعهد به توافق هنوز براي اوپك در ابهام است

قراردادهاي جديد نفتي راه كسب انتقال دانش را فراهم مي سازند؟

تجويز واكسن روسي براي ميدان هاي نفتي ايران
گروه انرژي|مهدي نيكوئي|

چهارش��نبه 23 اس��فند، روزي تاريخي در تاريخ 
فعاليت مجتمع كوش��ك نفت بود. حوالي س��اعت 5 
بعدازظهر حضور بيژن زنگنه وزير نفت كش��ور، علي 
كاردر مديرعام��ل ش��ركت ملي نفت، ح��دود 10تن 
از نماين��دگان مجل��س و اعضاي كميس��يون انرژي 
در تعطي��الت نوروزي مجل��س، 50 خبرنگار داخلي 
و خارج��ي و ده ه��ا فع��ال خصوصي بخ��ش نفت از 
كش��ورهاي ايران و روس نش��انه يي از واقعه يي بزرگ 

داشت. 
زاروبژنفت، دومين شركت خارجي بود كه از مسير 
مدل جديد قراردادهاي نفتي)آي پي سي( توانست راه 
ورود ب��ه صنعت نفت ايران را پيدا كند. اين ش��ركت 
روس، روابط خود با ش��ركت داناانرژي براي توس��عه 
ميدان هاي آبان و پايدار غرب را در اين روز رس��ميت 
بخش��يد ت��ا داناانرژي تبديل به نخس��تين ش��ركت 
خصوصي كش��ور شود كه در قالب قراردادهاي جديد 
نفتي در مس��ير اس��تراتژي هاي وزارت نفت حركت 
مي كن��د. اما اين ق��رارداد از ابعاد ديگر هم يك نقطه 
عطف به ش��مار مي آيد. درحالي كه در ش��هريور ماه 
زنگن��ه وعده امضاي 10قرارداد جديد نفتي در س��ال 
96 را داده ب��ود و مع��اون نفت��ي او هم 2هفته پيش 
اعالم كرده بود كه به زودي 3 قرارداد امضا مي ش��ود، 
قرارداد زاروبژنفت باعث ش��د تا تمام اميدها نقش بر 
آب نش��ود و سال 96 دس��ت كم با يك قرارداد جديد 
نفتي به روزهاي انتهايي خود نزديك شود. البته وزير 
نف��ت اين م��ژده را هم داد كه با وج��ود تاخيرها و به 
طول انجاميدن انتظارات، تم��ام مذاكرات در مراحل 
پاياني خود هس��تند و مي توان انتظار داشت كه سال 
97 س��الي پر از قراردادهاي جدي��د نفتي براي ايران 
باشد. در نهايت قرارداد شركت زاروبژنفت و داناانرژي 
براي توسعه ميدان هاي آبان و پايدار غرب از اين نظر 
اهميت دارد كه بدون ش��ك زمينه ساز ورود بسياري 

ديگر از غول هاي نفتي روس به كشور خواهد بود. 

زماني كه در آبان  ماه، والديمير پوتين، رييس جمهور 
روس��يه به ايران سفر كرد و سران شركت هاي بزرگي 
مانن��د روس نفت، گازپ��روم و زاروبژنف��ت را در بين 
همراهان خود داش��ت، مشخص بود كه اين كشور به 
دنبال افزايش همكاري هاي نفتي و گازي خود با ايران 
است. سخنان زنگنه در مراسم امضاي دومين قرارداد 
نفتي به شيوه آي پي سي نيز حكايت از همين موضوع 
داش��ت. او وعده داد در بين شركت هايي كه به زودي 
قراردادهاي آنها امضا مي شوند، روس ها نقش پررنگي 
خواهند داش��ت و ش��اهد حضور شركت هاي ديگري 
مانند لوك اوي��ل، روس نفت، گازپ��روم و تات نفت در 

ايران خواهيم بود. 

 4 ميليارد دالر درآمد جديد
زاروبژنفت و داناانرژي يك س��ال و نيم پيش طي 
تفاهمنامه يي كنسرسيومي براي توسعه 2 ميدان نفتي 
آبان و پايدار غرب؛ دو ميداني كه هر دو در استان ايالم 
قرار دارند و توليد روزانه كنوني آنها در مجموع 36هزار 

بشكه است، تشكيل دادند. 
همانطور ك��ه س��رگي كوردياش��ف،  مديرعامل 
زاروبژنفت در آيين امضاي قرارداد در روز 23 اسفند 
بيان كرد، امضاي قرارداد به معناي آن است كه تمام 
كارهاي تحقيقاتي و مرحله نخس��ت پروژه به پايان 
رس��يده اس��ت. به اين صورت فاز دوم پروژه ش��روع 
ش��ده و تالش مي ش��ود كه مجموع اس��تخراج نفت 
از دو ميدان مد نظر حداكثر 12هزار بش��كه در روز 

افزايش يابد. 
به گ��زارش »تعادل« به اين ص��ورت در مجموع 
و طي 10س��ال قراداد امضا شده حدود 67 ميليون 
بش��كه نفت بيش��تري از اي��ن 2مي��دان نفتي ايالم 
اس��تخراج مي شود و به گفته وزير نفت در اين مدت 
4ميليارد دالر درآمد بيش��تر براي كش��ور به ارمغان 
مي آيد. مهم تر آنكه زنگنه به اين موضوع خوش��بين 
است كه قرارگيري 2 ميدان موضوع قرارداد در نواحي 

محروم كشور باعث درآمدزايي و اشتغال آفريني براي 
س��اكنان محلي باشد. در هر صورت، فارغ از منافعي 
كه اين قرارداد طي 10س��ال پيش رو خواهد داشت 
براس��اس توافق هايي كه در مذاكرات به دست آمده، 
طرفي��ن مي توانند با رضايت يكديگر براي 10س��ال 
ديگر هم آن را تمديد كنند؛ موضوعي كه دست كم، 
هم اينك ش��دني به نظر مي رس��د و هر دو ش��ريك 
به بيش از 10س��ال همكاري فك��ر مي كنند. محمد 
ايرواني، مديرعامل داناانرژي كه سهمي 20درصدي 
از پروژه توس��عه ميدان هاي آبان و پايدار غرب دارد 
با خرس��ندي از امضاي اين قرارداد س��خن مي گفت 
و مدل قراردادهاي جديد نفتي و قرارداد با ش��ركت 
زاربژنفت را راه ش��روعي براي موفقيت هاي بيش��تر 
داناانرژي و س��اير ش��ركت هاي خصوصي موسوم به 

اكتشاف و توليد)اي اند پي( دانست. 
مديرعامل ش��ركت روس نيز در پايان مراس��م و 
در بين خبرنگاران از اين موضوع سخن گفت كه در 
صورت موفقيت آميز بودن اين همكاري تمايل دارند 
تا همكاري هاي بيشتري با داناانرژي داشته باشند و 

در پروژه هاي بعدي نيز در كنار يكديگر كار كنند. 
كنسرسيوم ايراني-روس براي شروع موفقيت آميز 
پ��روژه كنون��ي و هم��وار ك��ردن همكاري هاي آتي 
به ش��رح وظايف مختلفي دس��ت يافته اند كه شامل 
انج��ام مطالعات مهندس��ي، تعمي��ر و مجهز كردن 
چاه ه��ا به پمپ هاي درون چاهي، بازس��ازي، تعمير 
و نوس��ازي تاسيس��ات موج��ود، نص��ب تفكيك گر، 
نصب جريان س��نج چند فازي، تبديل يك حلقه چاه 
توليدي به چاه تزريق پس��اب و... در فاز نخس��ت و 
خريد و نصب واحد انتقال نفت و گاز و آب، حفاري ۸ 
حلقه چاه توصيفي/توليدي، خريد و نصب پمپ هاي 
درون چاهي، نصب و راه اندازي تفكيك گر دايم، انجام 
لرزه نگاري 3 بعدي، حفاري كنار گذر و... در فاز دوم 

براي مجموع هر دو ميدان است. 
ب��رآورد هزينه ه��اي س��رمايه يي طرح توس��عه 

ميدان هاي آبان و پاي��دار غرب معادل 674 ميليون 
دالر امريكا)ش��امل هزينه هاي مستقيم سرمايه يي و 
هزين��ه تعمير و جايگزيني  پمپ ه��اي درون چاهي( 
است و هزينه هاي غيرمستقيم نيز معادل 6۸ ميليون 

دالر تخمين زده شده است. 

 كسب دانش روسي
انتقال دانش و فناوري، محور س��خنان ايراني هاي 
حاضر در آيين چهارشنبه شب مجتمع كوشك نفت 
بود. ايرواني، مديرعامل شركت داناانرژي در بخشي از 
س��خنان خود بيان كرد: وزارت نفت از همان ابتدا كه 
الگ��وي جديد قراردادهاي نفتي را معرفي كرد، دنبال 
اين بود تا شركت هاي اكتشاف و توليد)P&E( ايراني 
را ايجاد و براي حض��ور در اين الگوي قراردادي فعال 
كن��د. وي با تاكيد بر اينكه هدف اصلي الگوي جديد 
قرارداده��اي نفتي، انتقال دانش فن��ي و مديريت به 
شركت هاي ايراني است، افزود: شاه بيت همكاري ايران 
و روس��يه بايد انتقال فناوري، دانش مديريت و تامين 
منابع مالي باشد. اما مساله اين است كه چه دانش و به 
چه شكلي قرار است انتقال يابد؟ بررسي هاي »تعادل« 
نش��ان مي ده��د ك��ه بزرگ ترين تخصص ش��ركت 

زاروبژنف��ت، افزايش ضريب بازيافت ميدان هاي نفتي 
است؛ موضوعي كه البته مشكل بسياري از ميدان هاي 

كنوني ايران است. 
پايگاه اطالع رس��اني ش��ركت ملي نف��ت در مورد 
احتم��ال انتقال دانش ش��ركت روس ب��ه ايراني ها و 
پيش از مراسم اعالم قرارداد اعالم كرد:»انتظار مي رود 
ش��ركت زاروبژنفت فناوري خود را در زمينه افزايش 
بازيافت در اين ميدان ها پياده سازي كرده و طرف هاي 
ايراني نيز با اين فناوري و كاربرد آن آشنايي پيدا كنند 

و آموزش هاي الزم را ببينند.«
اين موضوع در سخنان مديرعامل شركت ملي نفت 
هم انعكاس يافت و عل��ي كاردر در جمع خبرنگاران 
بي��ان كرد:»جا داش��ت كه پاي ش��ركت هاي نفتي و 
گازي روس��يه به ايران باز ش��ود. روسيه هم اكنون با 
10.5ميليون بش��كه نفت توليدي در روز، بزرگ ترين 
توليدكننده نفت جهان است و مساله آن است كه اين 
نفت در شرايطي بسيار دشوار توليد مي شود. به عنوان 
مثال در برخي از ميادين نفتي اين كش��ور 90درصد 
آب و تنه��ا 10درصد نفت يافت مي ش��ود. اما با اين 
ش��رايط، روس��يه به توليد خود ادامه مي دهد و اميد 
است كه ايران هم بتواند از دانش آنها بهره مند شود.«

گروه انرژي| عليرضا كياني|
آخرين گزارش ه��اي ماهانه نهادهاي ناظر بازار 
جهاني نفت در س��ال 1396 در روزهاي پنج شنبه 
و جمعه منتشر ش��د. گزارش هايي كه شايد براي 
نخس��تين  بار ديدگاه »اوپك« در آنها نس��بت به 
»آژانس بين المللي انرژي« بدبينانه تر بوده و نوعي 
واقع گراي��ي در ميان اعضاي اين س��ازمان را نويد 
مي دهد. اوپك در گزارشي كه روز پنج شنبه منتشر 
ش��د، عنوان كرده اس��ت كه رشد عرضه نفت خام 
غيراوپ��ك در 201۸ از رش��د تقاض��اي نفتي جلو 
خواهد زد. موضوعي كه معناي لزوم ادامه دار شدن 
توافق اين س��ازمان و روسيه براي كاستن از سطح 
عرضه نفت خ��ام را به صورت تلويحي به مخاطب 
القا مي كن��د. گزارش »تعادل« در اي��ن باره را در 

ادامه مي خوانيد. 
پ��س از ب��رآورد آم��ار تولي��د 201۸ در ژوئيه 
س��ال 2017 اين نخستين  باري اس��ت كه اوپك 
رش��د عرضه توليدكنندگان غيراوپك را بيش��تر از 
رش��د برآورد شده تقاضاي جهاني تخمين مي زند. 

بنابر اين گزارش اگر اعضاي س��ازمان كش��ورهاي 
صادركنن��ده نف��ت بخواهند در ب��ازار نفت تعادل 
حكم فرما باش��د بايد انضباط توليد اين س��ازمان 
ادامه ياب��د. از طرف ديگر آژانس بين المللي انرژي 
نيز در گزارش ماهانه خود افزايش تقاضاي جهاني 
در س��ال جاري ميالدي را وع��ده مي دهد. با  اين 
هم��ه، اي��ن آژان��س پيش بيني كرد ك��ه عرضه با 
س��رعت بيش��تري نس��بت به تقاضا رش��د كند و 
بدين ترتي��ب ذخاير نفتي در 3 ماه نخس��ت س��ال 

افزايش يابد. 
اوپك در گ��زارش خود از انتظار اين س��ازمان 
ب��راي مواجهه با روند س��ريع تر رش��د عرضه نفت 
توليدكنن��دگان غيراوپ��ك مي گوي��د. بناب��ر اين 
گ��زارش عرضه نفت توليدكنن��دگان غيراوپك در 
س��ال 201۸ ب��ه 59.53 ميلي��ون بش��كه در روز 
مي رسد؛ رقمي كه 2۸0هزار بشكه در روز باالتر از 
مقدار پيش بيني ش��ده در گزارش ماه گذشته اين 
سازمان است. اين افزايش توليد از نگاه اوپك ناشي 
از پيش بيني توليد باالتر نفت اياالت متحده است. 

اين گزارش خاطرنشان مي كند كه قيمت نفت طي 
چند ماه گذش��ته در مقايس��ه با بيش از دو سال 
گذش��ته باالتر بوده است. قيمت هاي باالتر از نگاه 
اوپك امكان رشد توليد نفت شيل امريكا را فراهم 
مي كن��د. با اين هم��ه، اين امر ب��ه امريكا محدود 
نب��وده و قيمت ه��اي باالتر ام��كان افزايش توليد 
نفت در كش��ورهاي مانند كان��ادا، انگليس، برزيل 
و چين را نيز تس��هيل مي كن��د. اوپك در گزارش 
خ��ود رش��د تقاض��ا را 1.6ميليون بش��كه  برآورد 
مي كند. اين س��ازمان همچنين پيش بيني مي كند 
كه تقاضا در س��ال 201۸ به 9۸.63ميليون بشكه 
در روز مي رس��د. از افزايش ن��رخ  بهره در امريكا و 
تصميم اين كش��ور به وضع تعرفه بر واردات فوالد 
و آلومينيوم در گزارش اوپك به عنوان تهديد هايي 
براي تقاضا نام برده ش��ده است. فارغ از اين موارد 
اوپك رشد اقتصادي جهان را مطلوب ارزيابي كرده 
و پيش بيني مي كند كه اين امر به تقاضاي بيش��تر 
منجر خواهد شد. طبق گزارش اوپك، تقاضا براي 
نفت اوپك به 32.61ميليون بشكه در روز در سال 

201۸ مي رس��د؛ آم��اري كه 200هزار بش��كه در 
روز نس��بت به پيش بيني ماه گذشته اين سازمان 
كاهش نش��ان مي دهد. ب��ا در نظر گرفتن مجموع 
توليد اوپك يعني 32.19ميليون بش��كه در روز در 
فوريه كه از س��وي منابع ثانويه برآورد شده است، 
بازار در نيمه دوم س��ال ب��ا محدوديت عرضه قابل 
توجهي روبه رو خواهد شد درحالي كه در نيمه اول 
ش��اهد رشد ذخاير است.  آژانس بين المللي انرژي 
نيز در گ��زارش ماهانه خود با فرض اينكه تا پايان 
س��ال تغييري در ميزان توليد سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت، اوپك، رخ ندهد پيش بيني كرده 
اس��ت ميزان ذخاير نفتي اعضاي س��ازمان توسعه 
و هم��كاري اقتصادي، OECD در 3ماه نخس��ت 
امس��ال افزاي��ش يابد اما پ��س از آن رو به كاهش 

بگذارد. 
گ��زارش اوپ��ك در اثن��اي اعم��ال محدوديت 
توليد توس��ط اين س��ازمان و ديگ��ر متحدان آن 
چون روس��يه منتشر شده اس��ت. طبق توافق بين 
اين كش��ورها، توليد نفت به 1.۸ميليون بشكه در 
روز كمتر نسبت به سطح توليد اين كشورهاي در 
س��ال 2016 محدود شده تا تعادل عرضه و تقاضا 
در بازار نفت حاكم ش��ود و ذخاير نفت كشورهاي 
عضو OECD به ميانگين 5 ساله خود بازگردد. با 
اين حال آژانس بين المللي انرژي كه به كشورهاي 
مصرف كننده درباره وضعيت بازار مشاوره مي دهد 
در گزارش ماهانه خود آورده است كه ميزان ذخاير 
نفتي تجاري كش��ورهاي صنعتي سازمان توسعه و 
همكاري اقتصادي در ماه ژانويه براي نخستين  بار 
در 7ماه گذشته افزايش يافت و به 2ميليارد و ۸71 
ميليون بشكه رسيد كه 53 ميليون بشكه بيش از 

متوسط 5 سال گذشته است. 
براس��اس گزارش اوپك، توليد نفت كشورهاي 
عض��و اين س��ازمان در م��اه فوريه نس��بت به ماه 
پيش��ين 77هزار بش��كه كاه��ش ياف��ت و روزانه 
ح��دود 540 ه��زار بش��كه كمتر از س��قف توليد 
روزانه 32.73ميليون بش��كه يي اين س��ازمان قرار 
گرفت. سقوط توليد نفت ونزوئال هر روز به مراحل 
تازه يي وارد مي ش��ود و در ماه گذشته بزرگ ترين 
كاهش ماه به ماه توليد را از س��ر گذرانده اس��ت. 
طبق آمار منابع ثانويه، توليد نفت اين كش��ور در 
فوري��ه 50 هزار بش��كه در روز كاه��ش يافت و به 
1.55ميليون بش��كه در روز رسيد. طبق آمارهاي 
واصل��ه از ونزوئال به اوپك، توليد نفت اين كش��ور 
در ماه فوريه 1.59ميليون بشكه در روز بود كه بر 
اين اس��اس، توليد نفت اين كشور 1۸0هزار بشكه 
در روز نسبت به دسامبر كاهش داشته است. همه 
اينها درحالي است كه سهميه توليد ونزوئال تحت 
توافق نفتي اوپك 1.97ميليون بشكه در روز است. 
از طرف��ي به گفت��ه آژانس بين الملل��ي انرژي، 
بح��ران اقتص��ادي ونزوئ��ال به دلي��ل كاهش 50 
درصدي توليد نفت اين كش��ور در 2سال گذشته 
همچن��ان ممكن اس��ت به كاهش مي��زان ذخاير 
كمك كن��د. در گزارش آژان��س بين المللي انرژي 

همچنين در اين باره آمده است:»با توجه به اينكه 
توليد ونزوئال به روش��ني در معرض كاهش سريع 
ق��رار دارد در صورتي كه ديگر توليدكنندگان اين 
كاهش را جبران نكنند ممكن است اين كشور بازار 

نفت را به سمت كمبود عرضه سوق دهد.«
 ب��ه ه��ر روي، كاه��ش تولي��د نف��ت ونزوئال، 
اگرچه براي اين كش��ور و حفظ توازن بازار به نفع 
مصرف كنندگان به مش��كلي بزرگ بدل ش��ده اما 
مي تواند تا حدي اطمين��ان خاطر توليد كنندگان 

نفت به  خصوص اعضاي اوپك را تامين كند. 
دومين كاهش توليد چشمگير ميان كشورهاي 
اوپك متعلق به امارات متحده عربي است. توليد اين 
كشور كه طبق توافق مجاز به توليد 2.۸7ميليون 
بشكه نفت در روز است در فوريه 30هزار بشكه در 
روز نسبت به ژانويه كاهش يافت و به 2.۸3ميليون 
بشكه در روز رسيد. دليل اين كاهش تعميرات يك 

ميدان نفتي عنوان شده است. 
ع��راق، دومي��ن توليدكنن��ده ب��زرگ اوپك با 
س��هميه توليد 4.35ميليون بشكه در روز، در ماه 
گذش��ته كاهش روزانه 30هزار بشكه يي را تجربه 
كرد تا توليد اين كش��ور به 4.43ميليون بشكه در 

روز برسد. 
بزرگ تري��ن افزاي��ش توليد ميان كش��ورهاي 
اوپ��ك متعل��ق به نيجري��ه بوده ك��ه توليدش در 
فوريه بيش از 20هزار بش��كه در روز افزايش يافت 
و ب��ه 1.۸1ميلي��ون بش��كه در روز رس��يد. توليد 
نف��ت ليبي 10هزار بش��كه در روز افزايش يافت و 
به يك ميليون بش��كه در روز رس��يد. سقف توليد 
اين دو كش��ور 2.۸ميليون بشكه مقرر شده است. 
طب��ق توافق اوپك و متحدانش، ونزوئال و ليبي در 
كنار ايران از حضور در توافق معاف ش��ده  بودند تا 

توليدشان را احيا كنند. 
بن��ا بر آمار حاصله از مناب��ع ثانويه، بزرگ ترين 
عض��و اوپك يعن��ي عربس��تان با س��هميه توليد 
10.06ميليون بشكه در روز در چارچوب توافق در 
ماه گذش��ته 9.67ميليون بشكه نفت در روز توليد 
ك��رد. آمار اعالم ش��ده از اين كش��ور اما حاكي از 

توليد 9.94ميليون بشكه در روز است. 
ايران كه سومين توليدكننده بزرگ اوپك است 
در ماه فوريه 3.۸ميليون بش��كه در روز نفت توليد 
كرد. اين درحالي است كه در ماه ژانويه توليد ايران 

3.۸1ميليون بشكه در روز بود. 
از س��وي ديگر گزارش آژانس بين المللي انرژي 
پيش بين��ي ك��رده كه مي��زان توليد كش��ورهاي 
غيراوپكي در سال جاري با يك ميليون و ۸00 هزار 
بشكه افزايش به 59 ميليون و 900هزار بشكه در 
روز برسد. در اين ميان سهم رشد توليد امريكا يك 
ميليون و 300هزار بش��كه خواهد بود. برآوردهاي 
اين آژانس حاكي از اين است كه توليد نفت امريكا 
تا پايان س��ال 201۸ به بيش از 11ميليون بشكه 
در روز مي رس��د و عن��وان بزرگ ترين توليدكننده 
نف��ت جهان را كه اكنون به روس��يه تعلق دارد در 

اختيار مي گيرد.
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موض��وع: برگ��زاري دو م��ورد مناقصه گازرس��اني به 
 مناط��ق محروم مختلف در س��طح اس��تان كردس��تان

فراخوان پيمانكار )شماره 96-12(
 ب��راي كس��ب اطالع��ات بيش��تر ب��ه س��ايت ش��انا

www.shana.ir و يا به سايت شركت گاز استان كردستان 
به آدرس اينترنت��ي WWW.NIGC-KD-IR و يا به 

روزنامه تعادل در مورخه 96/12/23 مراجعه فرمايند.
روابط عمومي شركت گاز كردستان

شركت ملي  گاز اريان
 

شركت گاز كردستان

آگهي مناقصه 
نوبت دوم

»آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره: 52380415« 
نوبت دوم

مناقصه گذار: شركت فوالد خوزستان
شرح مناقصه: خريد ورق گالوانيزه  

نوع مناقصه: عمومي يك مرحله اي
مدت زمان: 2ماه 

 مهللت اعلام آمادگي: تا پايان وقت اداري روز دوش��نبه مورخ 1397/01/06
)با ارسال ايميل به نشاني زير(

داوطلب��ان ش��ركت در مناقصه ب��ا مراجعه به وبس��ايت WWW.ksc.ir منوي 
مديري��ت خريد و تامين كنندگان، ضم��ن ثبت نام و درج كليه اطالعات عمومي و 

تكميلي خود، مستندات و مدارك الزم را پيوست نمايند.
مهلت دريافت اسلناد مناقصه: روز چهارش��نبه مورخ 1397/01/15 )پس از 

تائيد واحد ارزيابي تامين كنندگان(
تاريخ تحويل پيشنهادات: روز شنبه مورخ 1397/01/15 

تاريخ گشايش پاكات پيشنهاد قيمت/ فني: روز يكشنبه مورخ 1397/01/26 
مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 700،000،000ريال

نلوع تضمين: 1( ضمانتنامه معتبر بانك��ي 2( چك تضميني و يا واريز مبلغ در 
وجه شركت فوالد خوزستان

 3( انجام بلوكه مالي از مطالبات شركت كننده نزد فوالد خوزستان
شماره حساب واريز وجه:

 الف ( حس��اب س��پهر 0100304453001 بانك صادرات ش��عبه مجتمع فوالد 
اهواز كد 3۸۸2 

ب ( حس��اب سيبا 01025131۸6002 بانك ملي شعبه مجتمع فوالد اهواز كد 
6532

نشلاني شلركت: اه��واز - كيلومت��ر 10 جاده اه��واز بندر امام، ش��ركت فوالد 
خوزستان، مديريت: خريد خدمات و اقالم عمومي

 كارشلناس: محمدعل��ي كردان��ي  تلف��ن:61۸2-3213-061-9۸+ ايمي��ل 
 MH.KARDANI@KSC.IR

روابط عمومي شركت فوالد خوزستان

بارش ها فقط در 3 استان مثبت است
تسنيم|

با منفي  ش��دن دوباره آمار بارش هاي استان كردستان پس از حدود دو 
ماه، تعداد استان هاي با آمار منفي بارش ها به 2۸ استان رسيد. 

مقايس��ه آمار بارش هاي س��ال آبي جاري با متوس��ط مدت مش��ابه در 
درازمدت)آمار 49س��اله( نش��ان مي دهد كه ايران در سال جاري با بيش از 

45درصد كاهش بارش مواجه است. 
اين مس��اله موجب شده تا ميزان بارش ها در اغلب استان هاي كشور نيز 
نس��بت به متوس��ط آمار بارش ها در مدت مشابه درازمدت در همان استان 

منفي باشد. 
درحالي كه آمار بارش هاي منفي در چند هفته اخير به روي 27 اس��تان 
ديده مي ش��د، با منفي شدن دوباره آمار بارش هاي استان كردستان پس از 

حدود دو ماه تعداد استان هاي با آمار منفي بارش ها به 2۸ استان رسيد. 
در نموداري كه توس��ط مركز ملي پايش و هشدار خشكسالي ارائه شده، 

مقايسه ميزان بارش ها در 31 استان كشور نشان داده شده است. 
ميزان بارش ها در مقايس��ه با بارش هاي سال آبي جاري با متوسط مدت 
مش��ابه در درازمدت، تنها در 3 استان آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و 

اردبيل مثبت است و در 2۸ استان باقي مانده اين آمار منفي است. 
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عكسروز

عكس:ايلنا بازارتجريشدرآستانهسالنو

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

خداحافظيشفيعيازمديريتتئاتر
مهدي شفیعي با انتشار يادداشتي كوتاه انتصاب شهرام كرمي به عنوان مديركل جديد هنرهاي نمايشي را تايید كرد. 

در حالي كه هنوز حكم  رسمي براي جابه جايي مديركل هنرهاي نمايشي صادر نشده است، از روز گذشته خبري مبني بر 
امضاي حكم ش��هرام كرمي به جاي مهدي ش��فیعي در رسانه ها پخش شد؛ اين در حالي است كه جمع زيادي از تئاتري ها در 

روزهاي گذشته با راه اندازي يك كمپین، خواستار ابقاي مهدي شفیعي در پست مديركلي هنرهاي نمايشي بودند. 
اما پس از پخش خبرهايي از انتخاب قطعي شهرام كرمي، شفیعي صبح جمعه  ۲۵ اسفندماه متني را منتشر كرد كه البته 
در گفت وگو با ايسنا تاكید كرد كه اين متن به معناي استعفا نیست. او در بخشي از يادداشتش نوشته است: »از تئاتر آموخته ام 
كه به »پايان« بینديش��م و امیدوارم كه در س��ال هاي بودن در جايگاه مديريتي به بضاعت تئاتر با ياري و هم نفسي هنرمندان 
شريف و نجیب تئاتر و همكاران كوشايم، چیزي افزوده باشم. اكنون در ايستگاه آخر بايد فروتنانه عرض كنم آنچه باقي است، 

ارزش افزوده اعتماد و اعتباري است كه از هم قدمي و هم نفسي با اصحاب شريف تئاتر به من ارزاني شد.«

چهرهروز

بررسيسهمكشورهادروارداتكاالهايغيرخوراكيخطرناكبهاتحاديهاروپا

قاتلهايچينيدربازارهاياروپايي
گروهگوناگوندر بسیاري از گزارش ها 
س��رب به عنوان يكي از عناصر خطرناك 
و مضر ش��ناخته مي ش��ود كه گفته شده 
در س��ال هاي اخیر در اس��باب بازي ها، وسايل خانگي 
و محصوالت مصرفي روزمره شناس��ايي ش��ده اس��ت. 
بسیاري از اس��باب بازي هاي پالستیكي نیز به خصوص 
ان��واع رنگ��ي آنها میزان قابل  توجهي س��رب داش��ته 
كه آس��یب هاي فراواني به ك��ودكان وارد مي كنند. در 
س��ال هاي اخیر تحقیقات بس��یاري در مورد سالمت 
تولید محصوالت غیرخوراكي صورت گرفته اس��ت؛ آن 
طور كه گفته شده، بس��یاري از تركیبات فلزي كه به 
پالستیك ها اضافه مي شوند، معموال از لحاظ شیمیايي 
با مولكول هاي پالستیك اتصال نداشته و در طول عمر 
شيء پالس��تیكي آزاد مي شوند. اين عناصر شیمیايي، 
عالوه بر آنكه به تدريج وارد طبیعت ش��ده و منجر به 
آلودگي شیمیايي محیط زيست مي شوند، از طرفي در 
زمان مصرف نیز سموم و مواد خطرناكي به بدن انسان 
منتقل مي كنند. بر اين اس��اس گفته شده كه بررسي 
پالستیك ها و نظارت بر عناصر سمي در پالستیك در 
زمان تولید، بازيافت و دفع آنها بس��یار ضروري اس��ت. 
ب��ا اين  حال با توجه به تالش ه��اي صورت گرفته براي 
كنترل تولید مواد غیرخوراكي خطرناك باز هم همچنان 
اين محصوالت تولید شده و روانه بازار مي شود. آن طور 
كه گفته مي شود، افزايش رقابت ها براي ورود به بازار و 
سلطه اقتصادي كشورها، بسیاري از تولیدكنندگان را 
از بررسي س��المت محصوالت خود دور كرده و صرفه 

اقتصادي در اولويت اول تولید قرار گرفته است. 
طب��ق تازه تري��ن گزارش ه��اي ص��ورت گرفت��ه، 
اتحاديه اروپا برنامه هاي موثري براي دور نگهداش��تن 
مصرف كنندگان از محص��والت غیرخوراكي خطرناك 
ارائه كرده اس��ت. روزانه متخصص��ان، تولیدكنندگان 
و مقام��ات اتحادي��ه اروپا، اطالعات مرب��وط به رديابي 
محصوالت معیوب و خطرناك و ح��ذف آنها از بازار را 
ارائه مي دهند. بر اس��اس جديدترين آمار منتشر شده، 
در س��ال ۲017 بیش از ۲ هزار هشدار براي جمع آوري 
محصوالت غیرخوراكي خطرناك به تولیدكنندگان داده 
ش��د و اقدامات بس��یاري براي جلوگیري از دستیابي 
مصرف كنن��دگان اروپاي��ي به اين محص��والت صورت 
گرفت. آن طور كه در بسیاري از گزارش ها گفته شده، 
از سال ۲003 تا ۲017 اسباب بازي ها حدود ۲9درصد 
از محصوالت غیرخوراكي خطرناك را تشكیل داده و بر 

اين اساس مهم ترين تولیدات سمي و خطرسازي بودند 
كه در اختیار مصرف كنندگان اروپايي قرار مي گرفتند. 
خودروها و وسايل نقلیه نیز ۲0 درصد و پوشاك نیز 1۲ 
درصد از مجموع تولیدات مواد غیرخوراكي خطرناك را 

تشكیل داده اند. 
همان طور كه گفته ش��د، در سال گذشته اتحاديه 
اروپ��ا، برنامه هاي بس��یاري ب��راي كنترل دس��تیابي 
مصرف كنندگان به محص��والت غیرخوراكي خطرناك 
ارائ��ه داد و در اين خص��وص ورادات بس��یاري از اين 
محص��والت را نیز تحت كنترل ق��رار داد. آن طور كه 
در تازه ترين آمار گفته ش��ده، در میان محصوالت وارد 
ش��ده به اتحاديه اروپا، كاالهاي چیني بیشترين میزان 
آلودگي به مواد س��مي و خطرناك را به خود اختصاص 
داده ان��د. طبق اين گ��زارش ، در س��ال ۲017، حدود 
۵۲.4درص��د از كاالهاي خطرناكي ك��ه اتحاديه اروپا 
مصرف آنها را منع كرده  بود، از كش��ور چین وارد شده 
بودند. در سال هاي اخیر معضالت بسیاري در خصوص 
ورود كااله��اي چیني به  بازارهاي جهاني ايجاد ش��ده 
اس��ت. هرچند كه نامرغوب بودن برخي از اين كاالها 
ثابت شده، اما در بسیاري از شرايط به دلیل پايین بودن 
قیمت آنها براي بعضي شركت ها يا كارخانه ها، مقرون 
به صرفه اس��ت. اين موضوع باعث شد كه در سال هاي 
اخیر بي توجه به سالمت مصرف كننده، كاالهاي چیني 
بس��یاري از بازارهاي جهاني را در اختیار داشته باشند. 
آن طور كه در اين گزارش گفته ش��ده، چین باالترين 

میزان تولید و واردات محصوالت غیرغذايي خطرناك را 
به بازارهاي اروپايي دارد. در اين میان آلمان نیز حدود 
9 درصد از بازار محصوالت خطرناك غیرخوراكي را در 
اروپا به خود اختصاص داده اس��ت. فرانسه نیز از ديگر 
كشورهايي است كه با توجه به اخطارها و پیگیري هاي 
اتحاديه اروپا، همچنان كاالهايي تولید مي كنند كه به 
محیط زيست و سالمت مصرف كننده آسیب مي رساند. 
طبق اين گزارش حدود ۵.3درصد از بازارهاي اروپايي 
را محصوالت س��اخت فرانس��ه تش��كیل داده اس��ت؛ 
محصوالت��ي كه طب��ق قوانین اتحاديه اروپ��ا در گروه 
محصوالت غیرخوراكي خطرناك شناخته مي شوند. اين 
آمار در حالي اعالم شده كه فرانسه، قانوني را وضع كرده 
تا استفاده از ظروف، لیوان و اسباب پالستیكي تا سال 
۲0۲0 در اين كشور ممنوع شده و جايگزين آنها مواد 
تجزيه پذي��ر قرار گیرد. تركیه و امريكا نیز پس از چین 
رتبه هاي دوم و سوم را در واردات محصوالت خطرناك 
به بازارهاي اروپايي در میان كشورهاي خارج از اتحاديه 
اروپا به خود اختصاص داده اند. طبق آمار اعالم ش��ده، 
بی��ش از 3 درصد از محصوالت غیرخوراكي خطرناكي 
كه به بازارهاي اروپايي وارد مي ش��وند، در اين كشورها 
تولید مي شوند. بريتانیا، ايتالیا، لهستان، هند و ژاپن نیز 
ح��دود يك تا ۲.۵ درصد از بازار مواد خطرناك اروپايي 
را در اختیار دارند. اس��پانیا نیز در س��ال ۲017 حدود 
0. 9درصد از محص��والت غیرخوراكي خطرناك را در 

بازارهاي اروپايي تامین كرده است.

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

»دنيبويل«فيلمنامهجيمزباندبعديرامينويسد
كارگردان نامدار انگلیس��ي آشكار كرد 
ك��ه در حال نوش��تن فیلمنامه فیلم بعدي 
جیمز باند اس��ت.  به گ��زارش گاردين، از 
گفته هاي اخیر دني بويل به نظر مي رس��د 
او بايد كس��ي باش��د كه دنیل كريگ را در 
فیلم بعدي جیمز باند كه سال ۲019 راهي 
سینماها مي شود، كارگرداني مي كند. او به 

تازگي تايید كرد در حال نوش��تن فیلمنامه بعدي جیمز باند با همكاري جان هوج 
است.  در عین حال از خبرهايي كه منتشر مي شود، مي توان به اين نتیجه رسید كه 
همین كارگردان انگلیسي روي صندلي كارگرداني بیست و پنجمین فیلم از دنیاي 
جیمز باند خواهد نشست. او در برنامه يي تلويزيوني كه از يكي از شبكه هاي امريكايي 
پخش شد، گفت: ما داريم روي فیلمنامه فیلم كار مي كنیم و بايد ببینیم چه پیش 
مي آيد اما اين ايده بزرگي است و امیدوارم كه كارها خوب جلو برود. من خیلي دلم 
مي خواست، مي توانستم چیز بیشتري بگويم... اما نمي توانم.  بويل در عین حال گفت 
كه تقريبا در حال ش��روع يك فیلم كمدي است كه نويسنده اش ريچارد كورتیس 
است. وي گفت: امیدوارم فیلمبرداري اين فیلم ظرف ۶ يا 7 هفته ديگر شروع شود. 
بعد باند مي تواند تا پايان س��ال كار داشته باشد اما همین حاال هم ما دوتايي داريم 
روي آن كار مي كنیم.  بويل و هوج كه فیلمنامه نويس است، معموال با همكاري هم 
كار مي كنند. فیلم هاي متعددي حاصل همكاري اين دو در نوشتن فیلمنامه است 
كه ش��امل »قبر كم عمق«، »رگ يابي«، »يك زندگي كمتر معمولي«، »س��احل«، 

»خلسه« و »رگ يابي تي ۲« مي شود.

آيينهاي»گلين«درآبشينههمدان
هر س��اله هنگامي كه ك��وه الوند پس 
از گذراندن روزهاي سرد و طاقت فرساي 
پايیز و زمس��تان با ش��نیدن صداي پاي 
به��ار، آرام آرام دامن��ه س��پیدپوش و يخ 
بس��ته خود را ب��ه دامن پ��رگل طبیعت 
مي س��پرد و جاي زخم س��رماي س��خت 
زمس��تان آن را چمن هاي ت��ازه رويیده و 

س��بز بهاري التیام مي بخشید، مراسم زيباي »كوس��ه گلین« در همدان به اجرا 
درمي آيد. يكي از مراس��م سنتي ايران »كوسه بر نشستن« يا »كوسه گردي« نام 
دارد كه ريشه آن را در دوران ساساني يا پیش از آن مي توان يافت. نقش اصلي 
اين مراسم را »كوسه« كه شخصیتي پیام آور نوروز، شادي، بهار و زندگي دوباره 
است به عهده دارد و مردم قدم او را براي خود خوش خبر مي دانند. در گذشته 
مراسم »چمچه گلین« نیز در بعضي نقاط ايران به ويژه در همدان بسیار مرسوم 
بوده و با اين ايین مردم از خداوند طلب باران و روزي مي كردند. اين مراس��م با 
كار بچه هايي ش��روع مي ش��ود كه يكي از آنها »چمچه« يا قاشق بزرگ چوبي را 
در دس��ت دارد. بچه ها لباس عروسكي را كه از قبل آماده كرده اند به تن  چمچه 
مي پوش��انند و آن را چمچه گلین)عروس باران( مي نامند. يكي از بچه ها چمچه 
گلین را به دست مي گیرد و همراه بچه هاي ديگر درحالي كه ترانه عروس چمچه 
و تمن��اي باران را مي خوانند،)چمچه گلین چي میخواد از خدا بارون میخواد( و 
براي گرفتن هديه به در خانه ها مي روند. مراسم كوسه گردي توأم با رقص و آواز 

و همراه با سازچي صبح امروز در روستا آبشینه همدان برگزار شد.

تاريخنگاري

شكل گيري پليس انگليسي جنوب
بیس��ت و ششم اس��فند 1۲94، پلیس جنوب با واژه 
اختصاري S.P.R به طور رسمي به وسیله ژنرال سرپرسي 
سايكس انگلیسي در جنوب ايران شكل گرفت. انگلیس 
ب��راي ايجاد چنین نه��ادي، بهانه ناامني در اس��تان هاي 
فارس و بوشهر در دوره جنگ جهاني اول را مطرح كرده 
بود. تصمیم انگلیس براي ايجاد چنین تش��كلي در اوايل 
زمستان همان س��ال اتخاذ شده بود. در دهم دي 1۲94 
و در كش��اكش جنگ اول جهاني دولت انگلستان اعالم 
ك��رد كه قصد دارد يك نیروي نظامي در جنوب ايران به 
وجود آورد. اين تصمیم در دومین سال جنگ اول جهاني 
اتخاذ ش��د.  پلیس جنوب كه نظامیان انگلیسي دايما بر 
تعداد پرسنل هندي و ايراني آن مي افزودند در سال هاي 
جنگ اول جهاني در ش��هرهاي كرمان، بندرعباس، يزد، 
شیراز، بوشهر، كازرون و ديگر نواحي جنوبي ايران به طور 
مكرر مورد حمله مبارزان ايراني قرار داش��ت. در ش��یراز 
»فرمانفرما« اس��تاندار فارس تمام امكانات دولت مركزي 
را در خدمت تثبیت و توس��عه پلیس جن��وب قرار داد و 
ژاندارم��ري فارس را نیز تحت فرمان آن درآورد. اين نیرو 
با شعار »برقراري امنیت« توانست در فروردين 1۲9۶ از 
دولت وثوق الدوله شناسايي رسمي را نیز كسب كند. پلیس 
جنوب در اين سال تمام بنادر و مناطق نفتي جنوب ايران 
و همچنین بنادر فاو و بصره را تصرف كرد و تنها در اهواز 
يك نیروي 1۲هزار نفري از س��ربازان پیاده هندي را زير 
فرمان افسران انگلیسي براي حفظ لوله هاي نفت مستقر 
كرد. مردم اين مناطق صدمات فراواني از حضور نیروهاي 

پلیس جنوب متحمل شدند.  يكي از اقدامات اين نیروها 
ايجاد ناامني و نابس��اماني در ابع��اد گوناگون براي القاي 
اين فكر بود كه در آن ش��رايط تنها نیروي توانا براي رفع 
مشكالت مردم، نیروي پلیس جنوب است.  آنها در فارس 
به خريدن گندم، جو و س��اير اجناس به چند برابر قیمت 
معمول و ذخیره كردن يا سوزاندن آنها، براي ايجاد قحطي 
در شهر اقدام كردند. قحطي س��ال هاي 1۲9۶ تا 1۲98 
نزدي��ك به 10میلیون ايراني را به كام مرگ برد.  در اين 
شرايط مردم حتي مجبور به خوردن آرد ذرت و خاك اره 

مي ش��دند. نیروهاي پلیس جنوب به دفعات خودرو هاي 
عب��وري مردم را براي رفع نیارهاي خود به اتهامات واهي 
توقی��ف مي كردند و مورد اس��تفاده ق��رار مي دادند. آنها 
بسیاري از امالك و اراضي و باغ هاي مردم را در سال هاي 
حضور خود در ش��هرهاي جنوبي ايران به نفع پايگاه هاي 
خود مصادره كردند. مام��وران نظمیه و ژاندارمري را نیز 
ب��ا وعده و پول و رفاه تحت نفوذ و س��لطه خود درآورده 
و حاكمیت دولت مركزي را بر نواحي جنوبي تا س��رحد 

امكان كمرنگ و ضعیف كرده بودند. 

بازارهنر

خداحافظي»اليورتوييست«باتاالروحدت
نمايش موزيكال »الیور تويیست« با 1۲۲ اجرا و 
بیش از 100هزار تماشاگر به ايستگاه پاياني اجراي 

خود در تاالر وحدت رسید. 
امروز ش��نبه بیس��ت و شش��م اس��فند، نمايش 
موزيكال »الیور تويیس��ت« با صد و بیست و دومین 
اجرا به كار خود پايان مي دهد. اين نمايش كه از آذر 
سال جاري اجراهاي خود را در تاالر وحدت آغاز كرد 
۲۶ اس��فند آخرين اجراي خود را روي صحنه تاالر 
وحدت مي برد. عالوه بر گروه موسیقي »بادي كارا« 
به رهبري برديا كیارس و گروه آوازي به سرپرستي 
ه��ادي قض��ات، بی��ش از 100بازيگر خردس��ال و 
هنرمندان جوان تئاتر كه در دوره هاي فش��رده آواز 
و حركت آم��وزش ديده بودند عالوه بر حركات فرم 
و هم آوايي در صحنه ه��اي مختلف موزيكال »الیور 
توئیس��ت« در كن��ار چهره هاي ش��ناخته ش��ده يي 
همچون آتیال پسیاني، مهناز افشار، نويد محمدزاده، 
س��عید چنگیزيان، س��تاره پس��یاني، هوتن شكیبا، 
داري��وش موفق و امی��ركاوه آهنین جان ايفاي نقش 
كردند.همچنی��ن محمدرض��ا كوهس��تاني به عنوان 

درامات��ورژ، احم��د س��لیماني دس��تیار كارگردان، 
سهیل دانش اش��راقي به عنوان مدير هنري و طراح 
صحنه، مرتضي نجفي طراح ن��ور، علي براتي طراح 
حركت، س��ارا اسكندري طراح چهره پردازي و شیما 
میرحمیدي طراحي لباس و اكسسوار را در موزيكال 
»الیور توئیس��ت« برعهده داشتند. میثم احمدي به 
عن��وان مجري طرح و محمد ق��دس به عنوان مدير 
تولید در اين پروژه حس��ین پارسايي كارگردان اين 

نمايش را همراهي كردند.

شروعنهچندانگرماكراننوروزي
7 فیل��م س��ینمايي جدي��د درحالي ب��ه عنوان 
فیلم هاي نوروزي روانه س��ینماها شده اند كه اعالم 
نخس��تین آمار فروش  بعضي  از آنها از شروع چندان 
خوبي نش��ان ندارد و برخي هم اص��ال آمار دقیق را 

منتشر نكردند. 
از چهارش��نبه بیس��ت و س��وم اس��فند نمايش 
فیلم هاي »به وقت ش��ام«، »التاري«، »لونه زنبور«، 
»مصادره«، »فیل ش��اه«، »فِ��راري« و »خرگیوش« 
به عن��وان اكران نورزي س��ال 97 آغاز ش��د و طبق 
آمارهاي غیررس��مي فعال »مصادره« به كارگرداني 
مهران احم��دي با بازي رضا عطاران در نقش اصلي 
بیش��ترين فروش را در دو روز ابتدايي فروش داشته 
اس��ت.  جز »مص��ادره« پخش كنن��دگان فیلم هاي 
»به وقت ش��ام« ابراهی��م حاتمي كی��ا و »التاري« 
محمدحس��ین مهدويان هم فعال هیچ آماري اعالم 
نكردند تا رقم فروش دقیق در تهران و شهرستان ها 

مشخص شود. 
ب��ا اين ح��ال احمد مخت��اري از دفت��ر هدايت 
فیلم، آم��ار فروش فیل��م »فِراري« ب��ه كارگرداني 
علیرضا داودن��ژاد را ۲0میلیون تومان اعالم كرد كه 
17میلی��ون تومان از اين رقم ب��ه تهران و 3میلیون 
هم به س��ینما هويزه مشهد به عنوان تنها سینماي 
اين فیلم در شهرستان تعلق دارد. همچنین حبیب 
اس��ماعیلي، مدير دفتر پخش رسانه فیلمسازان آمار 
فروش فیلم »خرگی��وش« را در دو روز ۵0 میلیون 
تومان اعالم كرد. به گفته س��عید خاني، مديرعامل 
دفت��ر پخش خان��ه فیلم  »لونه زنب��ور« كه يكي از 

3 فیل��م كمدي سینماهاس��ت به مجم��وع فروش 
100میلیون تومان رسیده است. 

او با بیان اينكه دوش��نبه هفته گذش��ته يعني دو 
روز پیش از آغاز اكران مش��خص شد كه اين فیلم در 
اكران نوروزي اس��ت به ايس��نا گفت: زمان كمي براي 
تبلیغات داشتیم هنوز بیلبوردهاي شهري و تیزرهاي 
تلويزيوني براي نصب و پخش آماده نیست و مجوزها 
زمان مي خواهد با اين حال در همین دو روز از ش��روع 
اكران در ۲9س��ینماي تهران 7۵میلی��ون تومان و در 
9س��الن شهرس��تان ۲۵میلیون تومان فروش داشته 
اس��ت. او اش��اره به اينكه از ابتداي فروردين تیزرها و 
بنرهاي تبلیغاتي آماده مي شود، افزود: همیشه شروع 
اكران نوروزي به دلیل نزديك بودن به زمان عید نوروز 
خیلي پرفروش نبوده اما امیدوارم از همان روزهاي اول 

سال جديد استقبال از فیلم ها بیشتر شود. 
آم��اري از تنه��ا انیمیش��ن روي پ��رده يعن��ي 

»فیلشاه« هم هنوز منتشر نشده است. 

اكرانفيلمهايمرمتشدهدرجشنوارهجهانيفجر
اسامي كشورها و فیلم هايي كه در بخش »بازسازي 
كالسیك ها« سي و ششمین جشنواره جهاني فیلم فجر 
حضور دارند، اعالم شد.  بخش »بازسازي كالسیك ها« 
از ۲سال پیش آغاز شد و چون مورد استقبال قرار گرفت 
در دوره هاي بعد نیز تكرار شد.  اين بخش به فیلم هاي 
كالس��یك و شناخته ش��ده تاريخ سینما مي پردازد كه 
افتخارات جهاني نیز كس��ب كرده اند و پس از س��ال ها 
بازسازي شده اند. در دوره سي و ششم جشنواره جهاني 
فیل��م فج��ر 7 فیلم مرمت ش��ده از كش��ورهاي ژاپن، 
فرانسه، روسیه، استرالیا، لهس��تان، چكسلواكي و يك 
فیلم محصول مشترك هنگ هنگ و تايوان به نمايش 
درمي آيد. اسامي فیلم هاي اين بخش به اين شرح است: 
»نش��اني از ذن« س��اخته كینگ هو محصول مشترك 
هنگ كنگ و تايوان، »دروازه جهنم« ساخته نیتوسوكه 
كینوگاس��ا محصول ژاپن، »ظهور و سقوط يك شركت 
كوچك فیلمس��ازي« س��اخته ژان لوك گدار محصول 
فرانس��ه، »قاتل تزار« ساخته كارن شاه نظرف محصول 
روسیه، »پیك نیك در هنگینگ راك« ساخته پیتروير 
محصول اس��ترالیا، »آدال هنوز ش��ام نخورده« ساخته 
اولیدريچ لیپس��كي محصول چكس��لواكي و »نس��ل« 

س��اخته آندري وايدا محصول لهستان. عالوه بر اين در 
بخش »بازسازي كالسیك ها«4 فیلم ايراني »يا ضامن 
آهو« س��اخته پرويز كیمیاوي، »اربعین« ساخته ناصر 
تقواي��ي، »امیركبیر« اثر علي حاتم��ي و »بازمانده« به 
كارگرداني سیف اهلل داد اكران خواهد شد. آدرس سايت 
رسمي جش��نواره Fajriff.com و پست الكترونیكي 
جشنواره Info@Fajriff.com است.  سي و ششمین 
جش��نواره جهاني فیلم فجر 19تا ۲7 آوريل ۲018)30 
فروردين تا 7 ارديبهش��ت 1397( به دبیري س��یدرضا 

میركريمي در تهران برگزار مي شود. 

روزگارتيرهلندنوكرملين
گاردين:

در ادام��ه تنش ه��اي 
بريتانیا  میان  شده  ايجاد 
كوربین  جرمي  امريكا،  و 
نس��بت ب��ه ب��روز جنگ 
س��رد با روس��یه هشدار 
داد. طب��ق گزارش��ي كه 
گاردي��ن در صفح��ه اول 
خود منتشر كرد، جرمي 
كوربین رهبرحزب كارگر 

بريتانی��ا درب��اره خط��ر آغ��از دوره جديد جنگ 
س��رد با روس��یه پیش از اثبات دخالت مسكو در 
حمله با گاز اعصاب به يك مامور پیش��ین روسیه 
هش��دار داد. همچنین او گفته اس��ت كه رويكرد 
شتابزده از سوي دولت انگلیس باعث بهبود تامین 
امنیت ملي و عدالت نمي ش��ود. كوربی��ن با ابراز 
ناخرسندي نس��بت به برخي سیاست هاي دولت 
روس��یه در عین حال خاطرنش��ان كرد: انگلیس 
نبايد وارد جنگ سرد جديدي شود. طبق گزارش 
گاردين، ترزا مي  پس از نخستین كاربرد شناخته 
شده تهاجمي چنین سالحي در خاك يك كشور 
اروپايي از هنگام جنگ دوم جهاني به اين س��و به 
۲3 ديپلم��ات روس كه به گفته او تحت پوش��ش 
ديپلماتیك در لندن جاسوس��ي مي كرده اند، براي 

ترك خاك كشورش يك هفته مهلت داد. 

هرالد:
صفحه اول بسیاري از 
نش��ريات ديروز به بازديد 
ترزا مي  از محل مسمومیت 
مام��ور پیش��ین روس��یه 
اختص��اص ياف��ت. هرالد 
نی��ز در صفح��ه اول خود 
گزارش��ي از حاش��یه هاي 
اين مس��مومیت منتش��ر 
ك��رد. طبق اي��ن گزارش، 

س��خنگوي وزارت خارج��ه روس��یه در واكنش به 
اظهارات وزير دفاع بريتانیا، مقامات لندن را عصبي و 
نگران خواند و گفت ظاهرا لندن چیزي براي مخفي 
كردن دارد. همچنین در اين گزارش خبر از حمايت 
امريكا از تصمی��م بريتانیا براي اخراج ديپلمات هاي 
روسي منتشر شده اس��ت. به گزارش هرالد، امريكا 
با ارزيابي بريتانیا هم نظر اس��ت؛ ب��ه گفته مقامات 
بريتانیا، روسیه مسوول اصلي حمله با عامل اعصاب 
به سرگئي اس��كريپال اس��ت. به گفته كاخ سفید، 
اي��ن حمله مطابق با الگوي رفتاري روس��یه اس��ت 
ك��ه توجهي به نظم بین المللي ن��دارد و به امنیت و 
حاكمیت ملي ساير كشورهاي جهان لطمه مي زند 
و ت��الش مي كند تا نهاده��اي دموكراتیك غربي را 

بي اعتبار و نابود كند. 

نيويوركتايمز:
اي��ن  در صفح��ه اول 
روزنامه ضم��ن اعالم اين 
خبر كه تحقیقات مولر به 
فعالیت هاي تجاري ترامپ 
رسیده، عكس و گزارشي 
از ري��زش پ��ل عابرپیاده 
در فلوري��دا منتش��ر كرد. 
طب��ق اي��ن گ��زارش فرو 
ريختن يك پل عابر پیاده 

در ش��هر میامي ايالت فلوريداي امريكا، عالوه بر به 
دام انداختن ش��ماري از عابران و خودروها، حداقل 
۶كش��ته و چندين زخم��ي نیز برجاي گذاش��ت. 
تحقیقات درباره علت وقوع اين حادثه آغاز ش��ده و 
پلیس میامي به مردم هش��دار داده است كه از اين 
محل دور شوند. گفته مي شود كه اين پل 9۵0 تني، 
كه به گونه يي طراحي ش��ده بود تا بتواند در مقابل 
توفان هايي با قدرت تخريب ۵ مقاومت كند و بیش از 
100 سال نیز دوام داشته باشد، شنبه گذشته در اين 
محل نصب شد. شركت س��ازنده پل در بیانیه يي با 
ابراز تاسف از وقوع اين حادثه و اشاره به اين موضوع 
كه در 40س��ال فعالیت اين ش��ركت هرگز چنین 
اتفاقي نیفتاده است، اعالم كرد مشغول همكاري با 

مقامات براي يافتن علت سقوط اين پل است.

كيوسك
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