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  سازمان ملل هشدار داد 

خطر آنفلوآنزاي پرندگان قابل انتقال به انسان
 رييس آژانس مخاطرات بالياي س��ازمان ملل متح��د اعالم كرد: جهان بايد 
هر چه س��ريع تر براي جلوگيري از فراگير ش��دن بيماري آنفلوآنزاي پرندگان كه 

مي تواند تغيير سويه داده و براي انسان مهلك باشد، تالش كند. 
به گزارش فارس، رييس آژانس مخاطرات بالياي سازمان ملل متحد اعالم كرد 
جهان بايد تالش بيشتري براي اجتناب از بيماري هاي قابل انتشار نظير آنفلوآنزاي 
پرندگان داش��ته باش��د، چراكه اين بيماري مي تواند با تغيير در سويه موجب ايجاد 
بيماري در انسان نيز شود كه در چنين شرايطي مي تواند ميليون ها انسان را به كام 
مرگ بكش��د.  رابرت گالس��ر رييس بخش كاهش مخاطرات باليا در سازمان ملل 
متحد اعالم كرد: اس��تفاده از واكسيناسيون و مراقبت از بيماري در كاهش بيماري 
بسيار موثر است و باعث جلوگيري از اپيدمي شدن اين بيماري خواهد شد.  وي به 
بنياد تامسون رويترز اعالم كرد: ما نمونه هايي از ويروس هايي كه جهش هاي ژني در 
آنها ايجاد مي شود نظير آنفلوآنزاي پرندگان و SARS متوجه شديم و مردم عموما 
از اين مساله آگاه نيستند، چراكه اغلب به خطرات و عواقب آن توجهي ندارند.  وي 
كه در بزرگ ترين كنفرانس جهان كه روي مس��ائل ش��هري متمركز اس��ت سخن 
مي گفت، اعالم كرد: اما اگر اين بيماري ها انتش��ار يابد، مي تواند در س��طح بس��يار 
گسترده افراد را مبتال كند و در چنين وضعيتي ديگر نمي توان براي آن كاري انجام 
داد.  كارشناس��ان مي گويند، س��ويه هاي مختلفي از آنفلوآنزاي پرندگان در سراسر 
اروپا، آفريقا و آس��يا طي سال گذشته منتشر ش��ده است و در كشورهاي مختلفي 
باعث شده تا پرندگان و ماكيان زيادي براي جلوگيري از شيوع بيماري كشته شوند 
و حتي در چين موجب مرگ انسان ها نيز شده است. معموال بيماري هاي ويروسي 
به راحتي منتش��ر مي ش��وند و به سطح بي سابقه يي مي رس��ند.  بزرگ ترين نگراني 
درباره آنفلوآنزاي پرندگان اين اس��ت كه ويروس آن مي تواند تحت تاثير موتاسيون 
)جهش ه��اي ژني( تغيير س��ويه داده و بيماري فراگير ش��ود و در اين صورت اين 
بيماري مي تواند از پرندگان به انس��ان انتقال يابد. گالسر گفت: اين مساله مي تواند 
باعث مرگ ميليون ها نفر شود.  وي همچنين تصريح كرد: در حال حاضر اقدامات 

گسترده يي درباره جلوگيري از شيوع اين بيماري در حال انجام است. 

  با اعالم حضور ظريف در كنفرانس كويت

قاسمي: ايران به نقش خود در بازسازي عراق 
ادامه مي دهد

س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه از حض��ور محمدجواد ظري��ف در كنفرانس 
بازس��ازي ع��راق خبر داد و گفت: جمهوري اس��المي ايران ب��ه نقش حمايتي و 

سازنده خود براي كمك به بازسازي و توسعه اقتصادي عراق ادامه خواهد داد. 
به گزارش مركز ديپلماس��ي رس��انه يي وزارت امور خارجه، بهرام قاسمي روز 
گذشته با اشاره به اهميت عراق به عنوان يك كشور دوست و همسايه ايران گفت: 
وزير امور خارجه كش��ورمان در كنفرانس بين المللي بازس��ازي عراق به ميزباني 
كويت شركت خواهد كرد.  قاسمي افزود: ايران از برگزاري اين كنفرانس استقبال 
كرده و مش��اركت جامعه بين المللي در روند بازسازي اين كشور را امري ضروري 
و اقدام در مس��يري درست مي داند.  وي با تاكيد بر ضرورت مشاركت صادقانه و 
غيرمشروط جامعه بين المللي در اين بازسازي اظهار كرد: جمهوري اسالمي ايران 
در حماي��ت از مردم و دولت عراق هيچ گونه ترديدي به خود راه نداده همان گونه 

كه در مبارزه با تروريسم نيز در كنار مردم و دولت عراق بوده و خواهد بود. 
س��خنگوي وزارت امور خارجه در ادامه اظهار داشت: جمهوري اسالمي ايران 
در مس��ير كمك به بازس��ازي و توس��عه اقتصادي عراق، همانند ديگر حوزه هاي 
سياس��ي، امنيتي، نقش حمايتي و س��ازنده خود را در دوران پس��ا داعش ادامه 
خواه��د داد.  كنفرانس بازس��ازي عراق با هدف تجميع كمك ه��اي مالي منابع 
مختلف بين المللي براي بازس��ازي به ويژه در مناطق جنگ زده، زمينه سازي براي 
ارائ��ه راه حل ريش��ه يي در منازعات داخلي، نوس��ازي ظرفيت هاي محلي و ملي 
عراق، تقويت بافت اجتماعي، ايجاد توازن بين روند بازسازي و برنامه آشتي ملي 

و جذب سرمايه گذاري خارجي در كويت برگزار مي شود.

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 13  صفحه 2 

اخبار يادداشت

اقتصادداني با ديدگاه فلسفي

 در 3دهه گذش��ته دانش��كده اقتصاد دانش��گاه ش��هيد بهش��تي شاهد 
طيف هاي گوناگوني از اس��اتيد اقتصاد بود. اين دانش��كده معموال به خاطر 
دولتمردان��ي ك��ه در آنجا حضور داش��تند، ش��هره ب��ود و اقتصادداناني از 
طيف هاي مختلف كه به خاطر گرايش هاي سياس��ي-اعتقادي در سياست 
ب��ا يكديگ��ر مقابله مي كردند در يك دانش��كده به تدري��س مي پرداختند. 
ديدگاه هاي اس��اتيدي همچون مرحوم نوربخش در مقابل ديدگاه استادي 
مانند حسين نمازي قرار داشت؛ طيف شاگردان محمدناصر شرافت افكاري 
داشتند كه از سوي اقتصاددانان نئوكالسيكي همچون حسن درگاهي قابل 
پذيرش نبود؛ مديراني همچون عباس عرب مازار، مرحوم مرتضي قره باغيان، 
علي اكبر عرب مازار و فرهاد دژپسند افكار و سياست هايي را دنبال مي كردند 
كه گاهي مقابل ديدگاه افرادي همچون پرويز داوودي، حس��ين صمصامي 
ي��ا حتي احم��د توكلي بود اما همه اين افراد در يك دانش��كده به تدريس 

مي پرداختند. 
در چني��ن فضاي��ي دانش��جويان با اس��اتيد متفاوتي نيز روب��ه رو بودند 
و بي ش��ك يكي از متفاوت ترين اين اس��اتيد مرحوم فري��دون تفضلي بود. 
اس��تادي بي حاشيه كه به سبك اكادميك به تدريس اقتصاد كالن و تاريخ 
عقاي��د اقتص��ادي مي پرداخت. تفضل��ي هيچگاه وارد سياس��ت و كارهاي 
اجرايي نش��د هر چند كه هيچ كس را هم به دليل اين كار ش��ماتت نكرد. 
براي وي تربيت ش��اگردان اقتصادخوانده و آش��نا كردن آنها با ديدگاه هاي 
اقتصادي مهم ترين دغدغه بود هر چند در بحث هايش به مسائل روز اقتصاد 

نيز مي پرداخت. 
دكت��ر تفضل��ي را بايد از دو زاويه متفاوت از س��اير اس��اتيد اقتصاد در 
ايران دانس��ت. وي نخستين كسي بود كه به جمع آوري تمامي ديدگاه هاي 
اقتص��ادي در قالب كتاب تاري��خ عقايد اقتصادي ب��راي ايرانيان پرداخت. 
اوايل انقالب ما ش��اهد بازگش��ت عده زيادي از دانش آموختگان اقتصاد از 
كشورهاي مختلف بوديم و هر كسي بنا به مكتبي كه در آن تحصيل كرده 
بود به تدريس اقتصاد پرداخت. من به عنوان يك ش��اگرد هميش��ه با اين 
مش��كل روبه رو بودم ك��ه عقايد اقتصادي اين اس��اتيد چگونه بايد در كنار 
يكديگر جمع شود و زماني كه افتخار حضور در كالس تاريخ عقايد تفضلي 
را يافتم، متوجه ش��دم كه وي به خوبي اين مشكل را حل كرده است و در 
قالب درس تاريخ عقايد به نوعي همگرايي اين نظرات و نقاط مشترك آنها 
را مطرح مي كرد. از س��وي ديگر اين نقاط مش��ترك با مثال هايي از مسائل 
روز اقتصادي بيان مي ش��د تا دانش��جويان با كاربرد اين ديدگاه ها نيز آشنا 

شوند. 
وجه تمايز دوم تفضلي نس��بت به س��اير اساتيد اقتصاد نگاه فلسفي وي 
به ديدگاه ها و تئوري هاي اقتصادي بود. همين ديدگاه فلس��في باعث ش��د 
ك��ه تفضلي به ترجمه آثار افرادي همچ��ون فريدريش فون هايك بپردازد. 
اقتص��اد به عنوان يك��ي از علوم اجتماعي نياز دارد كه با اس��تفاده از علوم 
ديگر تقويت شود به همين دليل اقتصاددانان بزرگي از فيزيك به اين علم 
روي آوردند يا ديدگاه هاي برخي روان شناس��ان در اقتصاد مش��هور گشت. 
تفضلي با درك همين نكته اقتصاد را از منظر فلس��في مي نگريست و باعث 
شده بود كه تحليل هاي بسيار جالبي از ارتباط نظريات اقتصادي با يكديگر 
داشته باشد چراكه تفاوت فلسفي ميان نظرات اقتصادي را به صورت دقيق 

مشاهده مي كرد. 
اقتصاد امروز ايران بيش از هر زماني به چنين اساتيدي نياز دارد و بايد 
اين واقعيت تلخ را قبول كنيم كه متاسفانه دانشكده هاي اقتصاد نتوانسته اند، 
نس��ل دانش آموختگان اقتصاد اول انقالب كه به كشور بازگشته بودند را در 
دهه اخير جايگزين كند. تفضلي حتي تا س��ال ها پس از بازنشس��تگي در 
دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي به تدريس مي پرداخت و بسياري از 
وزرا، مديران و كارشناسان اقتصادي مستقيما از محضر وي استفاده كردند. 
مطمئنا جاي خالي وي تا مدت ها احس��اس خواهد شد ولي كتاب هاي وي 

تا ساليان طوالني چراغ راه دانشجويان علم اقتصاد خواهد بود. 
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وزير صنعت زير بار راي ديوان عدالت اداري نمي رود

جنگ تعرفه اي واردات خودرو
 صفحه 14 

 صفحه 7 

پرونده

 فريدون تفضلي خالق 
»تاريخ عقايد اقتصادي« درگذشت

8

به نام خداوند قادر كه در نخس��تين سخن با پيامبر اكرم فرمودند: »بخوان« 
و بر قلم و آنچه مي نگارد، س��وگند ياد كردند. پس الزم مي دانيم ما نيز كرامت 
خواندن، نوش��تن، علم و معلم��ي را پاس بداريم. از اين رو درگذش��ت معلم و 
اس��تاد فرزانه جناب آقاي دكتر فريدون تفضلي را به جامعه دانشگاهي تسليت 

عرض نماييم. 
اس��تاد دكت��ر فريدون تفضلي ويژگي ه��اي بارز يك معلم دلس��وز و توانا را 
داش��ت. دكتر تفضلي در به كارگيري دانش خود ش��هامت وافر داش��ت، داراي 
نظمي مثال زدني بود و هميشه مشوق همكاران و دانشجويان خود بود. زنده ياد 
دكتر تفضلي ويژگي هاي بارزي همچون دقت، احترام به دانش��جويان، عش��ق 
ب��ه ياد دادن، جدي��ت، تواضع و فروتني را تا به حدي داش��ت ك��ه همواره به 
عنوان الگويي براي همكاران و دانشجويان خود بود و همواره دانشجويان او اين 
تاثيرگذاري را بيان مي كنند و در عمل نيز اين استاد مورد احترام همه اساتيد، 

 همكاران و دانش آموختگان بود. 
دكتر تفضلي در بيش از 40س��ال تدريس در رشته اقتصاد، پرورش بيش از 
30هزار دانشجو را در كارنامه خود داشت و در كنار آموزش به تاليف و ترجمه 
كتاب هايي در علم اقتصاد همت گذاش��ت كه به عنوان منبع علمي دانشگاهي 

درآمدند. 
مج��ددا اين ضايعه علم��ي را به جامعه علمي و مردم ايران تس��ليت عرض 

مي كنيم. 
 جمعي از اساتيد، دانش آموختگان 

و دانشجويان اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي

اناهلل و انا اليه راجعون

به مناسبت درگذشت استاد دكتر فريدون تفضلي

 در 3دهه گذش��ته دانش��كده اقتصاد دانشگاه 
ش��هيد بهش��تي ش��اهد طيف هاي گوناگوني از 
اساتيد اقتصاد بود. اين دانشكده معموال به خاطر 
دولتمرداني كه در آنجا حضور داش��تند، ش��هره 
ب��ود و اقتصادداناني از طيف ه��اي مختلف كه به 
خاطر گرايش هاي سياس��ي-اعتقادي در سياست 
ب��ا يكديگر مقابله مي كردند در يك دانش��كده به 
تدري��س مي پرداختن��د. ديدگاه هاي اس��اتيدي 
همچ��ون مرح��وم نوربخ��ش در مقاب��ل ديدگاه 
استادي مانند حس��ين نمازي قرار داشت؛ طيف 
ش��اگردان محمدناصر شرافت افكاري داشتند كه 
از سوي اقتصاددانان نئوكالسيكي همچون حسن 

درگاهي قابل پذيرش نبود ...

 هنوز چش��مانم خواب آلودگي شب گذشته 
را ب��ا خود يدك مي كش��يد. ه��واي ابري صبح 
بيست و سومين روز بهمن نويد باريدن ابرها را 
به ارمغان آورده بود. طبق عادت هميشگي تيتر 
روزنامه هاي صبح را مرور كردم و خود را آماده 
فعاليت يك روز پركار در روزهاي پاياني س��ال 
مي كردم. روي تكه كاغذي فهرست كارهايي كه 
بايد تا پايان س��ال انجام دهم را نوشتم، نگران 
بودم كه در فرصت باق��ي مانده نتوانم كارها را 
به س��رانجام برسانم، ناگهان صداي تلفن همراه 
نگراني ام را دوچندان كرد. هميش��ه يك ترس 
پنهان م��ن را از تلفن هاي س��اعات اوليه صبح 

بيزار مي كند ...

 اقتصادداني با 
ديدگاه فلسفي

 در مزيت 
شاگرد تفضلي بودن

يادداشت

يادداشت

 همين صفحه  

 صفحه 8  

بانك و بيمه

4

خريداران ارز به سازمان 
امور مالياتي معرفي شدند

گروه بانك و بيمه  
 روز دوش��نبه 23بهمن 96 قيمت انواع سكه در 
بازار تهران درحالي با رش��د محسوس همراه بود كه 
نرخ دالر، يورو و پوند نيز افزايش يافت. به طوري كه 
صرافي ه��اي پايتخت هر دالر امريكا را با ۱0۷تومان 
افزايش نس��بت به روز شنبه 4825تومان فروختند. 
همچنين هر يورو با 69 تومان رش��د نس��بت به روز 
ش��نبه 6 ه��زار و ۷3تومان و هر پون��د نيز در مدت 
مشابه با 83 تومان افزايش 6 هزار و 880 تومان داد 
و ستد شد. به گزارش»تعادل« روز دوشنبه 23بهمن 
96 نرخ اونس جهاني طال به ۱3۱8دالر رسيد و روند 
افزايشي دارد و متاثر از افزايش نرخ دالر، نرخ طال و 
س��كه نيز افزايش داشت و در نتيجه در بازار آزاد هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي با 24هزار تومان افزايش 
نس��بت به روز شنبه يك ميليون و 564 هزار تومان 
فروخته ش��د. همچني��ن هر قطعه س��كه تمام بهار 
آزادي طرح جديد نيز در مدت مش��ابه ش��اهد رشد 
25هزار و 500 توماني بود و يك ميليون و 5۱2 هزار 

تومان داد و ستد شد ...

 فراز جبلي   

 داريوش صارمي   

 فراز جبلي   
مشاور سردبير

مدير عامل تامين اجتماعي: 
عيدي بازنشستگان و مستمري بگيران 

نيمه اول اسفند پرداخت مي شود
مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعي گفت: براس��اس برنامه ريزي هاي انجام شده، 
قرار اس��ت عيدي بازنشس��تگان و مس��تمري بگيران در نيمه اول اسفند ماه پرداخت 
شود.  به گزارش ايرنا، س��يدتقي نوربخش روز گذشته در مراسم افتتاحيه ساختمان 
جديد ش��عبه 23 تامين اجتماعي تهران افزود: اميدواريم عيدي مستمري بگيران در 
نيمه اول اس��فند محقق ش��ود.  وي تصريح كرد: همچني��ن 5 هزارميليارد تومان در 
ابالغيه س��ازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه در ماه اسفند محقق مي شود نيز از 
ديگر اقدامات اين س��ازمان است.  نوربخش در ادامه درباره بازسازي ساختمان شعبه 
23 تهران اظهار كرد: ما مي توانيم با تالش همديگر اقدامات خوبي براي رضايتمندي 
مستمري بگيران و بيمه شدگان انجام دهيم كه نمونه يي از اين تالش در اجراي طرح 
بازس��ازي ساختمان جديد شعبه 23 تهران به نمايش گذاشته شده است.  وي تاكيد 
ك��رد: دو هزارميليارد تومان امالك و اموال تامين اجتماعي كه قبل از دولت روحاني 
بدون سند بود و معارض داشت، ارزيابي و رفع معارض شد و مورد استفاده قرار گرفت 
مانند اين ش��عبه 23 تهران كه رفع معارض ش��د.  وي ادامه داد: اين اموال س��ازمان 
قبال بالاس��تفاده بود و اكنون شناسنامه دار ش��ده است و مورد استفاده قرار مي گيرد.  
نوربخ��ش افزود: با يك تصميم بنا ش��د در اين هزينه فايده يي ك��ه انجام مي دهيم، 
وضعيت اين مركز را ارتقا دهيم به همين منظور تصميم به موقع گرفته شد و در 5 تا 
6 ماه اين ساختمان بازسازي شد و اين نشان دهنده توانمندي سازمان است تا كيفيت 
خدم��ات را به بيمه ش��دگان افزايش دهد.  وي تصريح ك��رد: احصاي اموال و امالك، 
بحث تصميم س��ريع، رضايتمندي بيمه شدگان، ارتقاي خدمات و افزايش سرعت در 

اجراي كارها را در اين اقدام يعني بازسازي اين شعبه را شاهد شديم. 

مجل��س  رييس��ه  هي��ات  عض��و   
شوراي اس��المي گفت: بررسي موضوع 
هدفمندي يارانه ها در بودجه س��ال 9۷ 
كل كشور به روزهاي آينده موكول شد. 
ب��ه گ��زارش ايرن��ا، محمدحس��ين 
فرهنگي در جلس��ه علني روز دوشنبه 
مجلس شوراي اس��المي و در هنگامي 
ك��ه نماين��دگان مجلس در ح��ال آغاز 
بررس��ي تبصره ۱4 مرب��وط به موضوع 
هدفمن��دي يارانه ها بودن��د، خطاب به 
عل��ي الريجاني رييس مجلس ش��وراي 
اسالمي اظهار كرد: غالمرضا تاجگردون 
رييس كميس��يون تلفيق مجلس بيان 
ك��رده ك��ه تبص��ره ۱4 هم اكن��ون در 
كميس��يون تلفي��ق مجل��س در ح��ال 

بررسي است. 
وي ادام��ه داد: ريي��س كميس��يون 
تلفي��ق مجلس درخواس��ت ك��رده كه 
بررس��ي اي��ن تبص��ره در مجل��س به 
روزهاي آينده موكول ش��ود تا بررس��ي 
اي��ن موض��وع در كميس��يون تلفيق به 

پايان برسد. 
علي الريجاني رييس مجلس شوراي 
اس��المي با اين موض��وع موافقت كرد، 
از اي��ن رو بنا ش��د بررس��ي تبصره ۱4 
بودجه 9۷ مربوط به موضوع هدفمندي 
يارانه ه��ا ب��ه جلس��ات آين��ده مجلس 

موكول شود. 
در بخش درآمدي تبصره ۱4 بودجه 

9۷ كل كش��ور آمده اس��ت: ب��ه دولت 
اجازه داده مي شود در سال 9۷ از محل 
منابع سازمان هدفمندسازي يارانه ها تا 
مبلغ سيصد و هفتاد هزار ميليارد ريال 

وصول و هزينه كند. 
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي 
همچني��ن بن��د الحاق��ي 4 تبصره ۱2 
بودجه 9۷ كل كش��ور را براي بررس��ي 
بيش��تر به كميس��يون تلفي��ق مجلس 

ارجاع دادند. 
در اي��ن تبصره الحاقي آمده اس��ت: 
سود حس��اب هايي كه تحت هر عنوان 
قبل از تصويب اين قانون افتتاح ش��ده، 
بايد به حس��اب خاصي نزد خزانه داري 

كل كشور واريز شود. 
الحاق��ي تبصره ۱2  همچنين بن��د 

بودجه سال 9۷ كل كشور براي بررسي 
بيشتر به كميسيون تلفيق مجلس ارجاع 
ش��د. در اين بند الحاقي آمده است: به 
س��ازمان امور عش��اير ايران اجازه داده 
مي شود كليه فروش��گاه ها، جايگاه هاي 
س��وخت )فس��يلي(، انباره��اي ذخيره 
علوف��ه و كاال، اراض��ي و مس��تحدثات 
مربوطه را كه متعلق به س��ازمان است 
و در اختيار شركت هاي تعاوني عشايري 
و اتحاديه ه��اي مرب��وط ق��رار دارند با 
قيمت كارشناس��ي و دريافت ده درصد 
)۱0%( قيم��ت به صورت نقد و مابقي به 
صورت اقس��اط پنج ساله به شركت ها و 
اتحاديه هاي بهره بردار واگذار كند. وجوه 
حاصل از واگذاري ها به حس��اب درآمد 
عمومي موضوع رديف 2۱02۱5 جدول 

ش��ماره )5( اين قانون ن��زد خزانه داري 
كل كشور واريز مي شود. 

پزش��كيان  مس��عود  همچني��ن 
نايب رييس دوم مجلس پيش از به صدا 
در آوردن زنگ پايان جلسه علني ديروز 
گفت: در جلس��ه علن��ي بعدي مجلس 
ب��راي بررس��ي بودجه 9۷ كل كش��ور 
كه امروز )سه ش��نبه( برگزار مي ش��ود، 
نمايندگان به بررس��ي ادامه بخش هاي 

درآمدي بودجه 9۷ مي پردازند.
اين در حالي اس��ت كه خانه ملتي ها 
ب��ا 5۷راي مواف��ق، ۱22راي مخال��ف، 
3راي ممتن��ع از 200نماين��ده حاض��ر 
با برگزاري ش��يفت دوم )شب( مجلس 

شوراي اسالمي مخالفت كردند. 
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي 
در جلس��ه علني دوشنبه مجلس بخش 
درآمدي تبصره ۱۱ تا تبصره ۱6 بودجه 
9۷ كل كش��ور را بررس��ي و تصوي��ب 
كردند، نمايندگان در مهم ترين مصوبات 
خود شرايط فروش ساختمان هاي ملكي 
دس��تگاه هاي اجرايي در شهرستان ها را 

مشخص كردند. 
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي 
همچنين در مصوبه يي به وزارتخانه هاي 
تعاون و ارتباطات و دستگاه هاي وابسته 
ب��ه آنها اج��ازه دادند تا س��قف 5000 
ميليارد ري��ال اموال غيرمنق��ول مازاد 

خود را بفروشند. 

رشد در بازارهاي سهام دوام  مي آورد؟

آرامش بعد از توفان

بررسي هدفمندي يارانه ها در بودجه 97 به تعويق افتاد
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تحركات زودهنگام اصولگرايان

ربيعيدرجمعخبرنگارانمطرحكرد:

بازبينيسياستهايتحريكتقاضابرايكاالهايتوليدشده
بررسي آخرين وضعيت اجراي برنامه هاي اقتصادي 
دولت، موضوعي است كه از سوي وزارت كشور به عنوان 
محتواي اصلي نشست دو روزه هفته جاري استانداران 
سراس��ر كشور عنوان شده اس��ت؛ همايشي كه دولت 
در جريان آن ت��اش مي كند تا برنامه هاي اجرايي اش 
را از منظر اس��تانداران و اهالي اقتصاد مورد بررس��ي و 
تحليل قرار دهد. اما در حاشيه اين نشست چهره هاي 
اقتصادي دولت دورنمايي از مهم ترين برنامه هاي خود 
را ارائه و چش��م اندازي از برنامه هاي اقتصادي آينده را 
تصوير س��ازي كردند. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
در تشريح برنامه هاي مطرح شده در اين نشست گفت: 
در اين جلسه سياست هاي تحريك تقاضا براي كاالهاي 
توليد ش��ده نيز مورد بازبيني ق��رار گرفت. به گزارش 
روابط عمومي وزارت كش��ور عل��ي ربيعي وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي بعدازظهر ديروز در حاشيه نشست 
اس��تانداران سراسر كشور كه با موضوع بررسي آخرين 
وضعيت طرح هاي اش��تغال زايي برگزار ش��د، در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد: مساله اشتغال يكي از اصلي ترين 
برنامه هاي مد نظر دولت در س��ال جاري و سال آينده 
اس��ت؛ به همين دلي��ل مرور طرح هاي اش��تغالي كه 

تاكنون وجود داشته، ضروري است. 

سهماستانهاازاشتغالزايي
عضو كابينه دوازدهم افزود: برخي استان ها از سهم 
خود در اشتغال ملي جلوتر بودند كه بنا شد، تجارب 

خود را در اختيار ديگر استان ها قرار دهند. مشكات 
اس��تان ها مورد بررس��ي قرار گرفت تا در جلسه فردا 
نتايج آن در دسته بندي كه مربوط به دستگاه هاست، 

اباغ شود. 
ربيع��ي با بيان اينك��ه ١٧مورد از موان��ع توليد و 
اش��تغال در جلس��ه امروز مورد بحث و بررس��ي قرار 
گرفت، اظهار كرد: مهم ترين مشكل اين موضوع، بحث 
وثايق است كه چگونگي و شيوه هماهنگي بانك ها در 
اين موضوع خصوصا در زمينه اشتغال روستايي مورد 

بحث و بررسي قرار گرفت. 
او ادامه داد: فق��دان نهادهاي صادراتي و بازاريابي 
كااله��اي توليدي از ديگر مش��كات ح��وزه توليد و 
اشتغال بود، سياست هاي تحريك تقاضا براي كاالهاي 

توليد شده نيز مورد بازبيني قرار گرفت. 
ربيعي خاطرنش��ان كرد: برنامه اشتغال ما در سال 
١٣٩٧ كمك به احياي بنگاه هاست كه در قالب طرح 

تثبيت شغل دنبال خواهد شد. 
وزي��ر تع��اون، كار و رفاه اجتماعي ب��ا بيان اينكه 
اس��تانداران در اين خصوص ني��از به برخي اختيارات 
دارند، گفت: قرار شد در قالب يك آيين نامه، اختياراتي 
به استانداران داده شود تا به مداخات برخي دستگاه ها 
كه منجر به تعطيلي بنگاه ها مي شود، ورود پيدا كنند. 
او افزود: مطالعات ما نشان مي دهد برخي از بنگاه ها 
مش��كاتي از قبيل تكنولوژي، س��رمايه در گردش يا 

كاالهاي در انبار مانده دارند. 

رشدفراگيراقتصادي
ربيعي رش��د فراگير را ديگر مساله مورد بحث در 
جلس��ه با استانداران برشمرد و اظهار كرد: استانداران 
معتق��د بودند كه چون از منابع اس��تاني بايد يارانه ها 
پرداخت ش��ود ٥٠٠ ميليارد تومان با سازمان برنامه و 
بودجه تفاهم كرديم تا منابع اين يارانه ها تامين شود. 

او افزود: برخي استانداران معتقدند، قالب رسته هاي 
اشتغال فراگير قابل تغيير است به همين دليل دو هفته 

فرصت براي تعيين اين رسته ها در نظر گرفته شد. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه مبلغ 
بزرگي از اعتبارات اشتغال روستايي از امسال به سال 
آينده منتقل خواهد شد، تصريح كرد: مهم ترين بحث 
در اين زمينه ضمانتي اس��ت كه روستاها نمي توانند 
آن را تامين كنند كه قرار ش��د، صندوق هاي ضمانت 
را يا افزايش سرمايه دهيم يا اينكه دولت متعهد شود  
٤صندوق ضمانت ٧٠درصد ضمانت را تضمين كنند. 
او اف��زود: مهم ترين بحث ما در موضوع اش��تغال 
روستايي، افقي كردن و زنجيره يي كردن است. اتصال 
به بازار بايد با طرح هاي اشتغال روستايي در نظر گرفته 

شود. 

برنامههايحمايتيبراياشتغال
ربيعي با بيان اينكه در سال آينده ٧٢هزارميليارد 
تومان اعتبار براي طرح هاي اشتغال تخصيص يافته، 
خاطرنش��ان كرد: فقط با وام اشتغال ايجاد نمي شود. 

نهادسازي مناسب، نهاد مشاوره و نهادهاي كلينيكي 
براي ايجاد اشتغال پايدار الزم است. 

وي ادام��ه داد: در اش��تغال هاي حمايتي عاوه بر 
كميته امداد و س��ازمان بهزيستي، بنياد بركت، بنياد 
مس��تضعفان و بس��يج نيز وارد اين حوزه شده است. 
پنجره واحد مش��اغل حمايتي را پيش بيني مي كنيم 

تا كارهاي روي هم افتاده انجام نشود. 
ربيع��ي خاطرنش��ان كرد: اش��تغال خانگي و رفع 

مش��كات در اعطاي مجوزها براي مش��اغل خانگي 
نيز ازجمله مس��ائلي بود كه با استانداران مورد بحث 
قرار گرفت. در كنار برنامه هاي توسعه يي دولت مانند 
توس��عه راه ها و نوسازي بافت هاي فرسوده پيش بيني 

مي كنيم ٤٠صنعت فعال شود. 
او در پايان گفت: قطعا بايد با مجموعه هاي مكمل 
به عدد قابل توجهي در ايجاد اشتغال برسيم تا حداقل 

پاسخگوي ورودي هاي بازار اشتغال باشد. 

گروهايران
هنوز يك سالگي دولت دوم روحاني پايان نيافته؛ 
ام��ا در اردوگاه اصولگراي��ان جن��ب و جوش هاي 
انتخاباتي آغاز ش��ده اس��ت. هدف فتح پاستور در 
١٤٠٠ است. نخستين گام را جمنايي ها برداشتند. 
همان هاي��ي كه پيش از انتخابات ارديبهش��ت ٩6 
كار خود را آغاز كردند تا محور وحدت اصولگرايان 
ش��وند. خروج��ي آن��ان ابراهيم رييس��ي ش��د كه 
نتوانس��ت در برابر حس��ن روحاني پيروز شود، هر 
چن��د آنه��ا مي گوين��د از نتيجه انتخاب��ات راضي 

هستند.
چن��دي پي��ش، در حال��ي كه بس��ياري گمان 
 مي كردن��د كار جمن��ا ب��ا شكس��ت در انتخاب��ات

٢٩ ارديبهش��ت ماه پايان يافت��ه، مهدي چمران از 
اعضاي ش��وراي مركزي جمن��ا در گفت وگويي از 
آغ��از دوباره كار اين تش��كل نوپ��اي اصولگرا خبر 
داد. تش��كلي كه به گفته چمران تغييرات عمده يي 
نسبت به قبل خواهد داشت؛ جوانان و زنان در بدنه 
به كار گرفته مي ش��وند و محور كار تصميم اعضاي 
مجمع عمومي خواهد بود. جمنا مدعي اس��ت كه 
دايره نيروهايش محدود به اصولگرايان نيس��ت؛ اما 
نه اس��امي اعض��اي آن و نه مواضع��ش غير از اين 

نشان نمي دهد.
آنچن��ان ك��ه اعضاي ش��وراي مرك��زي همان 
در  و  هس��تند  نش��ان دار  و  ن��ام  اصولگراي��ان 
موضع گي��ري هم تفاوتي با محافظ��ه كاران ندارند. 
مصداق، اظهارات چمران اس��ت كه به نمايندگي از 
جمنايي ها در نشستي خبري مواضع محافظه كاران 
را تك��رار مي كرد. آنجا كه نام آزادي آمد، او مدعي 
ش��د فض��اي آزادي تا آنج��ا معنا دارد ك��ه آزادي 
ديگران را سلب نكند و مصداق سخنش هم فضاي 
مج��ازي يا ب��ه عبارت صحيح تر تلگ��رام بود كه به 
اعتق��اد او برخي محتواهاي آن كاما تخريبي و در 
زمره محتواهاي نامناسب و مستهجن است، از اين 
رو بايد كنترل ش��ود و سيس��تم هاي داخلي جاي 
آن را بگي��رد. او ك��ه بعد از اعتراض��ات دي ماه در 
شهرهاي مختلف س��خن مي گفت، راهكارش براي 
بي��ان صداي اعتراض��ي مردم، تبديل مس��اجد به 
تريبون انعكاس مشكات مردم بود كه به اعتقاد او 
با اقدام براي اصاح امور و مش��كات، رضايتمندي 

مردم افزايش و اقتدار نظام اس��امي ارتقا مي يابد. 
ام��ا جمن��اي چمران و دوس��تانش ن��ه روحانيون 
محافظه كار را همراه خ��ود دارد و نه نواصولگرايان 
را. س��يدرضا تقوي كه پس از انتخابات ٢٤ خرداد 
٩٢ اين شهر و آن شهر مي رفت تا از حجم اختاف 
اصولگرايان بكاهد، اين بار به جاي همراهي با جمنا، 
ش��وراي همگرايي اصولگرايان را با حضور كس��اني 
كه او همراهان هميش��گي جامع��ه روحانيت مبارز 
خواند، تش��كيل داد. محمدباقر قاليباف كانديداي 
كنار كش��يده انتخابات هم بي��رق نواصولگرايي به 
دس��ت گرفت و بر گذش��ته اين جري��ان تاخت و 
اصولگرايان در حاشيه هم تشكيات نوظهور جمنا 
را ب��ه باد انتقاد گرفتند كه ب��ه گفته آنان وضعيت 

فعلي اصولگرايان نتيجه كار آنهاست. 
يكي از اي��ن افراد، ابوالقاس��م رئوفيان دبيركل 
جبهه ايس��تادگي اس��ت. او در گفت وگويي درباره 

تش��كيل ش��وراهايي همچ��ون ش��وراي همگرايي 
اصولگرايان و جمنا گفت كه »اگر تش��كيل شوراي 
همگرايي اصولگرايي مبتني بر ايجاد وحدت باش��د 
قابل ستايش است، اما اگر به نام همگرايي، شورايي 
تش��كيل شود كه هدفش فردگرايي و عدم توجه به 
تمامي گروه هاي جريان اصولگرايي باشد، نتيجه يي 
حاصل نمي ش��ود و آش همان آش و كاس��ه همان 

كاسه است.«
او كه محوري��ت جامعه روحانيت مبارز را قبول 
دارد، معتق��د اس��ت بزرگ ترين آس��يب به جامعه 
روحاني��ت مب��ارز آنجا وارد ش��د كه اين تش��كل 
اصولگرا در تصميمي نادرس��ت خود را در حاش��يه 
جمن��ا قرار داد و اين باعث ش��د بازس��ازي جامعه 

روحانيت دشوار شود. 
او توضي��ح داد: اگرچه بر جامعه روحانيت مبارز 
بعد از رحلت آيت اهلل مهدوي كني آسيب هايي وارد 

ش��د اما با پيوستن به جمنا و محور قرار دادن اين 
تش��كل نوظهور آسيب هاي ش��ديدتري بر آن وارد 
آمد كه امر بازسازي آن را به مراتب مشكل تر كرده 
اس��ت؛ نتيجه يي كه در انتخابات رياست جمهوري 

رقم زده شد ازجمله علل و عوامل آن است. 
اي��ن فعال سياس��ي اصولگرا، ماهيت تش��كيل 
جمنا را زير سوال برد و گفت: عده يي تصور كردند 
كه اصولگرايي و جامع��ه روحانيت مبارز اقبالي در 
جامع��ه ندارد و با قرار گرفتن پش��ت تابلو جمنا و 
تغيير نام مي توانند اقبال عمومي كس��ب كنند كه 
اين تصور نادرس��تي ب��ود. آن زمان كه عضو جبهه 
ايس��تادگي بودم درب��اره عواقب ناخوش��ايند اين 

تصميم هشدار دادم، اما كسي توجه نكرد. 
اظه��ارات يك��ي ديگ��ر از چهره هاي ش��ناخته 
ش��ده اصولگ��را ه��م نش��ان مي دهد اي��ن جريان 
سياس��ي همچنان از فقدان يك تش��كل قوي رنج 

مي برد. جايي ك��ه حميدرضا فوالدگر در گفت وگو 
با خانه مل��ت گفت كه اصولگراي��ان براي پيروزي 
در انتخابات بايد تش��كل هاي خود را تقويت كنند: 
»ب��راي اينك��ه اصولگرايان در انتخاب��ات آتي روي 
كار بيايند بايد بازس��ازي ساختاري داشته باشند و 
تش��كل ها را تقويت كنند و در اين بين پايگاه هاي 

مردمي خود را افزايش دهند.«
اما فقدان تش��كيات تنها معض��ل اصولگرايان 
نيس��ت. آنها چهره ش��ناخته ش��ده و مقبولي هم 
براي عرضه ندارند. فوالدگر كه نماينده اصفهان در 
مجلس شوراي اسامي است، در اين رابطه مي گويد 
كه اصولگرايان ب��راي انتخابات رياس��ت جمهوري 
دوره بع��د بحثي نكرده اند؛ با اين حال امكان تكرار 
رون��د معرفي چهره جديد وجود دارد و اصولگرايان 

صرفا متكي به چهره هاي مطرح گذشته نيستند. 
يك��ي ديگر از اصولگرايان اعتق��اد ديگري دارد. 
او كار اصولگراي��ان و البت��ه اصاح طلب��ان را پايان 
يافته مي داند. محمدجواد ابطحي كه از چهره هاي 
تندرو اصولگرايان اس��ت، با بيان اينكه اصولگرايان 
و اصاح طلب��ان س��نتي شانس��ي در انتخابات آتي 
ندارند، مي گويد ك��ه به عنوان مثال نمي توان گفت 
آقاي باهنر و منتسبان به وي و حتي اين تيپ افراد 

برنده انتخابات باشند. 
به اعتقاد ابطحي، در ميان اصولگرايان چهره هاي 
مخلص، معتقد، هزينه داده و ش��ناخته شده وجود 
دارد، ام��ا خود اصولگرايان اج��ازه نمي دهند چنين 
افرادي رشد كنند و مطرح شوند زيرا اختاف وجود 
دارد؛ ب��ه عبارت��ي اين طيف خصوص��ا اصولگرايان 
س��نتي به افرادي براي مطرح ش��دن فضا مي دهند 

كه به همديگر »نان قرضي« دهند. 
اين اظهارات چهره هاي اصولگرا نشان مي دهد، 
اگرچه آن��ان اس��تارت فعاليت انتخابات��ي خود را 
زده اند؛ اما در واقعيت نه با اقبال اكثريت مواجهند 
و ن��ه توان ايج��اد وحدت براي معرف��ي كانديدا يا 
ليس��ت واحد را دارند؛ در عين ح��ال كه از فقدان 
چهره هاي تاثيرگذار رنج مي برند. تاييد نخس��تين 
ادعا، شكس��ت اصولگراي��ان در ٣دوره اخير، دومي 
حم��ات زبان��ي پي درپ��ي چهره ه��اي اصولگرا به 
يكديگر و س��ومي عدم تواناي��ي در ايجاد وحدت با 

محوريت يك يا چند چهره شناخته شده است. 
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توانمنديهايدفاعيايران،ناقضامنيتمنطقه
نيست؛فارس| فرمانده نيروي هوايي ارتش گفت: سران 
واشنگتن بايد منتظر انتفاضه يي بسيار گسترده تر از دو 
انتفاضه اول و دوم و به وس��عت سراس��ر جهان اس��ام 
باشند. اميرخلبان حسن شاه صفي در ديدار با وابستگان 
نظامي كش��ورهاي خارجي تصريج كرد: توانمندي هاي 
دفاعي ايران، ناقض امنيت منطقه نيست بلكه نكته قابل 
اعتم��اد و اتكايي براي برقراري امنيت در منطقه حياتي 
خليج فارس است، از اين رو پيام نيروهاي مسلح ايران پيام 
صلح و دوس��تي و تمايل به همكاري، توسعه و گسترش 

روابط و مناسبات نظامي با ديگر كشورهاست. 
س�يدامامينتوانس�تش�رايطزندانراتحمل
كند؛خانهملت| عاالدي��ن بروجردي نماينده مجلس، 
درباره خودكش��ي يك اس��تاد دانش��گاه در اوين گفت: 
كاووس سيدامامي متاس��فانه به هر دليل شرايط زندان 
را نتوانس��ته تحمل كند، هر چند وي در س��لول عادي 
نگهداري نشده است، در واقع كاووس سيدامامي باتوجه 
به اينكه استاد دانشگاه بوده، در سلول مناسب نگهداري 
ش��ده اس��ت. او افزود: در فيلم مذكور هم نشان مي دهد 
كه كاووس س��يدامامي پيراهن خود را در آورده و براي 
خودكش��ي آماده مي ش��ود. خانواده وي نيز اين اتفاق را 
پذيرفتند لذا درخواس��ت كالبدش��كافي ه��م نكرده اند. 
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسامي، تاكيد كرد: خودكشي كاووس سيدامامي 
در زن��دان اوين در اين جلس��ه كه با حض��ور تعدادي از 
نمايندگان و نايب رييس مجلس شوراي اسامي، برگزار 

شد نيز تاييد گرديد. 
حضورظريفدركنفرانسبازسازيعراق؛؟؟؟؟| 
بهرام قاس��مي س��خنگوي وزارت امور خارجه، از حضور 
محمدجواد ظريف در كنفرانس بازسازي عراق خبر داد و 
گفت: جمهوري اسامي ايران به نقش حمايتي و سازنده 
خود براي كمك به بازس��ازي و توس��عه اقتصادي عراق 
ادامه خواهد داد. كنفرانس بازسازي عراق با هدف تجميع 
كمك هاي مالي منابع مختلف بين المللي براي بازسازي 
به ويژه در مناطق جنگ زده، زمينه سازي براي ارائه راه حل 
ريشه يي در منازعات داخلي، نوسازي ظرفيت هاي محلي 
و مل��ي عراق، تقويت بافت اجتماع��ي، ايجاد توازن بين 
روند بازسازي و برنامه آشتي ملي و جذب سرمايه گذاري 

خارجي در كويت برگزار مي شود. 
بگومگوهايماليخولياييروانعموميجامعهرا
آزردهميكند؛ايسنا| رييس مجلس با تاكيد بر اينكه 
 احزاب و رسانه ها دس��تاورد حضور مردم در راهپيمايي 
٢٢ بهمن را دستاويز كشمكش هاي سياسي قرار ندهند، 
گف��ت: بايد از بگومگوهاي ماليخوليايي و آزاردهنده دور 
ش��ويم و از اين واقعه ارزشمند استفاده عملياتي كنيم. 
عل��ي الريجاني اف��زود: از همه صاحب نظران سياس��ي، 
احزاب و رس��انه ها خواهش مي كنيم اين دستاورد ملي 
را دستاويز كشمكش هاي سياسي قرار ندهند چراكه اين 
حركت نشان از وحدت بود لذا اين سرمايه را با امكانات 
خود صرف وفاق كنيد كه براي توس��عه كشور در جهت 

حل مشكات امروز ضروري است. 
جامعهرابه2دستهتقسيمنكنيم؛ايرنا| نماينده 
شيراز در مجلس گفت: تصميم مجلس در عدم افزايش 
عوارض خروج از كش��ور براي سفرهاي عتبات عاليات، 
تصميم خوبي بود اما ما نبايد ساير عوارض خروجي را رها 
كنيم و آن را افزايش دهيم. بهرام پارسايي افزود: ما بايد 
اين موضوع را در رديف هاي بودجه اصاح كنيم. پارسايي 
گفت: ع��دم افزايش عوارض خروج مس��افران عتبات و 
افزايش عوارض براي س��اير مسافران در جامعه تبعيض 
و دودستگي ايجاد مي كند، درحالي كه همه شهروندان و 
يك ملت هستند. او افزود: بسياري از كساني كه به سفر 
خارج از كشور مي روند، مرفه نيستند بلكه در طول سال 
پس انداز مي كنند تا خانواده شان را به سفر خارج از كشور 
ببرند زيرا در بسياري از مواقع سفر خارج از كشور از سفر 

كيش ارزان تر تمام مي شود. 
برگزارينشستدستاوردهاىجمهورىاسالمى
درحقوقبشر؛ميزان| نشست دستاوردهاى جمهورى 
اس��امى ايران در حوزه حقوق بش��ر، در مركز مطالعات 
بين الملل وزارت امور خارجه برگزار ش��د. در اين نشست 
برخى س��فرا و ديپلمات هاى خارجى مقيم تهران حضور 
داشتند. غامحسين دهقانى معاون حقوقى و بين الملل 
وزارت ام��ور خارجه، كاظم غريب آبادى معاون بين الملل 
ستاد حقوق بشر جمهورى اسامى ايران، معصومه ابتكار 
معاون زنان و خانواده رياس��ت جمهورى و ش��هيندخت 
موالوردى دستيار رييس جمهور در امور حقوق شهروندى، 
اعضاى هيات اداره كننده نشست دستاوردهاى جمهورى 

اسامى در حوزه حقوق بشر بودند. 

روي موج خبر

چهرهها

رييس ق��وه قضاييه ب��ا بيان اينكه 
نبايد واقعي��ات را بپوش��انيم، بر لزوم 
قضاوت هاي منصفانه تاكيد كرد و گفت: 
نه ادعاي وضع ايده آل و نه ادعاي نفي 
خدمات هيچ كدام صحيح نيست. اين 
شيوه قضاوت منصفانه نيست. مشكات 
و خدمات باي��د در كنار يكديگر ديده 
ش��وند. البته مبارزه با فساد نيز وظيفه 
همه قوا و دستگاه هاس��ت و نبايد اجازه داد كه فساد شكل بگيرد. 
رسيدگي به پرونده هاي مفاسد وظيفه ذاتي دستگاه قضايي است 
ام��ا مي بينيم كه گاه وقتي ق��وه قضاييه به اين قبي��ل پرونده ها 
ورود مي كند انگ سياس��ي كاري مي خورد در حالي كه وظيفه ما 
رس��يدگي و صدور حكم است. به گزارش »تعادل« به نقل از اداره 
كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت اهلل آملي الريجاني در جلس��ه 
مسووالن عالي قضايي با اشاره به ورود دادستان قزوين به موضوع 
اخذ ع��وارض از مردم در آزادراه، خاطرنش��ان كرد: من گرچه در 
ابت��دا مخالف بودم و هنوز هم گزارش طرف هاي مقابل را دريافت 
نكرده ام اما پس از مش��اهده مستندات ارسالي از ناحيه دادستان 
قزوين متوجه شدم قرائن بسياري وجود دارد كه ايشان با استدالل 
و مبنا پيش رفته و در مقابل عوارضي كه برخي ش��ركت ها بدون 
اس��تناد قانوني از مردم دريافت مي كردند، اقدام كرده است. من از 
اين دادس��تان محترم و شجاع تشكر مي كنم. رييس قوه قضاييه 
در بخش پاياني سخنان خود افزود: امريكا باز هم با بهانه تراشي و 
ادعاهاي مضحك مبني بر ارسال موشك توسط ايران به يمن سعي 
دارد اقدام��ات ايذايي انجام دهد. اين در حالي اس��ت كه يمن در 
محاصره است و حتي اجازه ورود دارو به آن نمي دهند پس چگونه 

جمهوري اسامي مي تواند به اين كشور موشك ارسال كند؟

رسيدگيبهپروندههايمفاسد
وظيفهذاتيدستگاهقضايياست

 مع��اون رييس جمه��وري در امور 
زن��ان و خان��واده از برنامه ريزي دولت 
ب��راي اختصاص ٣٠درصد پس��ت هاي 
مديريتي به زنان خب��ر داد و گفت: در 
صورت تحقق اين هدف دولت دوازدهم، 
دس��تاورد قابل توجهي ب��راي بانوان به 
همراه خواهد داش��ت. به گزارش ايرنا، 
معصومه ابتكار ديروز در نشست سفراي 
خارجي مقيم تهران با موضوع دستاوردهاي ايران در حوزه حقوق 
بش��ر افزود: رييس جمهوري دس��تور داده اس��ت كه ٣٠درصد از 
پست هاي مديريتي دراختيار زنان قرار گيرد و براي دستيابي به اين 
هدف چهار سال فرصت داريم. معاون رييس جمهوري در امور زنان 
و خانواده اضافه كرد: در حال حاضر 6 پست معاونت ايجاد كرده ايم 
كه يكي از آنان مربوط به زنان است و اين از تحوالت مهمي است 
كه نش��ان مي دهد بانوان در حال ورود به عرصه هاي تصميم سازي 
هس��تند. ابتكار با بيان اينكه زنان در حوزه اش��تغال با چالش هاي 
زيادي مواجه هستند، گفت: باتوجه به اينكه جامعه مردساالر است، 
حضور زنان در بازار كار را به سختي مي پذيرند، اين امر نه تنها در 
ميان مشاغل دولتي، حتي در سازمان هاي خصوصي هم وجود دارد 
با اين حال دولت شرايطي فراهم كرده تا زنان بتوانند در حوزه هاي 
كارآفريني فعاليت كنند. وي يادآور ش��د: تاش هاي زيادي براي 
ارتقاي قوانين جاري انجام ش��ده است و بسياري از قوانين اصاح 
ش��ده اند، در عين حال نياز به گفت وگوهاي زياي وجود دارد. او با 
بيان اينكه گفت وگوهاي بسياري با حوزه هاي علميه انجام داده ايم 
ت��ا موانع و چالش هاي پي��ش رو را رفع و قواني��ن را اصاح كنيم، 
تصريح كرد: در حال حاضر اليحه يي درخصوص منع خشونت عليه 

زنان در مجلس در حال نهايي شدن است. 

30درصدپستهايمديريتي
بهزناناختصاصمييابد

علي اكب��ر واليت��ي مش��اور امور 
بين المل��ل مقام معظ��م رهبري در 
مورد رويكرد ايران در صورت هرگونه 
نقض طرف مقابل نسبت به تعهدات 
خ��ود در برج��ام گف��ت: جمهوري 
اس��امي ايران برجام را امضا كرده و 
با وجود برخي مش��كاتي كه داشته 
آن را پذيرفته و تا آنجا كه مربوط به 
اين كشور مي ش��ود ما به تعهدات خود عمل كرده ايم. واليتي 
تاكيد كرد: برجام به هيچ وجه قابل بازبيني و بازنگري نيس��ت 
و جمهوري اس��امي ايران زير بار هيچ شرط ديگري به عنوان 
عوامل فش��ار غربي ها مانند موضوع دفاعي و مسائل مربوط به 
حض��ور منطقه يي ايران نمي رود. وي خاطرنش��ان كرد: برجام 
عين��ا همان اس��ت كه به ص��ورت مكتوب به امض��اي ايران و 
طرف هاي ديگر برجام رس��يده و ن��ه يك كلمه بيش و نه يك 
كلمه كم. عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام در پاس��خ به 
اين س��وال كه گفته مي ش��ود، مقامات آلماني و فرانس��وي به 
درخواست رژيم صهيونيستي به رييس جمهوري اسامي ايران 
و مشاوران وي در مورد ثبات حضور در سوريه هشدار داده اند، 
گفت: منطقه، منطقه ماست و ما كشور مهم غرب آسيا هستيم 
و در منطقه خودمان حق داريم كه به نداي ملت هاي ديگر كه 
دوس��ت ما هس��تند و در منطقه و عضو محور مقاومت هستند 
يا با ما دوس��تي دارند، پاس��خ دهيم و در صورت دعوت براي 
مش��ورت يا ه��ر كمك ديگري ك��ه محور مقاوم��ت را تقويت 
مي كند، پاس��خ مثبت مي دهيم. او اف��زود: ما به صحبت هايي 
كه آنه��ا مي كنند، اعتنايي نداريم و به سياس��ت حضور فعال 

دوستانه خود در منطقه ادامه خواهيم داد. 

برجامبههيچوجه
قابلبازبينينيست

يك عضو كميس��يون امنيت ملي 
مجلس ش��وراي اس��امي گفت: بايد 
بر اس��اس منافع ملي به قب��ول يا رد 
پيمان نامه ها و كنوانسيون هاي مختلفي 
كه در سطح بين الملل مطرح مي شود 
از جمله پالرمو پرداخت.مجتبي ذوالنور 
در ديدار اعضاي شوراي مركزي انجمن 
اس��امي دانشجويان دانش��گاه قم در 
ارتب��اط با تصويب كنوانس��يون پالرمو در مجل��س و دليل اصلي 
پذيرش و قبول آن از سمت دولت گفت: يكي از مسائل مهم مطرح 
در اين طرح جهاني ش��دن است، در اين رابطه سه ديدگاه وجود 
دارد، عده يي اعتقاد به پذيرش اين طرح ها و ايجاد ارتباط با دهكده 
جهاني دارند و عده يي اين ارتباط ها را نوعي دام از سوي دشمنان 
مي دانند؛ اما ديدگاه س��وم چيزي بينابين است بنده اعتقاد دارم 
كه كنوانس��يون ها، سندها و طرح هاي جهاني را بايد نه به صورت 
كام��ل رد كرد و نه به صورت كامل پذيرفت، بلكه بايد بر اس��اس 
منافع ملي به رد يا قبول آنها پرداخت. او افزود: اين كنوانسيون با 
عنوان مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي مشغول فعاليت است 
و ب��ه دنبال جلوگيري از قاچاق انس��ان، مهاجرت هاي غيرمجاز و 
جلوگيري از توليد و انتقال و قاچاق س��اح گرم است كه در بطن 
خود به مبارزه با پولشويي هم مي پردازد كه از طرف سازمان ملل 
مطرح شده و ما به عنوان يكي از اعضاي سازمان ملل مي توانيم اين 
طرح را قبول و اجرايي كنيم. ذوالنور يكي از داليلي كه در جهت 
مخالفت با تصويب اين كنوانس��يون مطرح شده است را اين گونه 
بيان كرد: وقتي كنوانس��يوني تصويب مي شود، تعاريف موجود از 
سمت سازمان ملل مطرح مي شود و مصاديق طبق آن سازماندهي 
مي شوند كه در اغلب اوقات با تعاريف ما از مفاهيم متفاوت است. 

منافعملي
معيارردياپذيرشكنوانسيونها

پيامرهبرمعظمانقالبدرپي
حماسهملتدرراهپيمايي22بهمن

ملتسربلندايران!
عزموبصيرتشماحادثهاي
بزرگوخيرهكنندهآفريد

در پي حماسه راهپيمايي ملت عزيز ايران در سراسر 
كش��ور، حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقاب 

اسامي پيامي صادر كردند. 
ب��ه گزارش پايگاه اطاع رس��اني دفت��ر مقام معظم 
رهبري متن پيام رهبر معظم انقاب به شرح زير است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ملت عزيز و سربلند ايران! امروز عزم و بصيرت شما 
حادثه بزرگ و خيره كننده يي آفريد. عظمت راهپيمايي 
امروز ش��ما كه به نظر محاسبه گران دقيق، از سال هاي 
پي��ش پرجمعيت ت��ر و پرش��ورتر بود، پاس��خ قاطع و 
دندانشكني به بيگانگان و دشمنان و سست عهدان داد. 
دش��من با تكيه بر تصور ناق��ص و باطل خود از ايران و 
ايراني همه توان و تاش تبليغي خود را بر اين متمركز 
كرده بود كه ٢٢ بهمن امسال را بي رونق و احيانا به ضد 
خود تبديل كند. ش��ما عما زنده و پويا بودن انقاب را 
به رخ آنان كشيديد و پايبندي به آرمان هاي امام راحل 
را با ش��عارهاي خود و با حضور گرم خود با صداي بلند 
فرياد كرديد. نهيب ملت ايران دشمن را به عقب مي راند 
و عزم راس��خ او معادالت غلط آن��ان را به هم مي ريزد. 
مس��ووالن كش��ور قدر اين پديده بي نظير را بدانند و با 
استقامت كامل و روحيه انقابي و عمل جهادي به ملت 
عزيز خدم��ت و از آرمان هاي انقاب دفاع كنند. آينده 
متعلق به ملت بيدار و بصير ماس��ت، ما مسووالن بايد 
بكوشيم از ملت عقب نمانيم. وال تهنوا و التحزنوا و انتم 

األعلون ان كنتم مومنين
والسالمعليكمورحمتاهلل
بيستودومبهمن13۹۶
سيدعليخامنهاي
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يارانه ها در بودجه 97
ادامه از صفحه اول

 نمايندگان مردم در خانه ملت روز گذشته بررسي 
اليحه بودجه 97 را از س��ر گرفتند و در جلس��ه علني 
ديروز مجلس، نمايندگان دستگاه هاي اجرايي را مجاز 
به ف��روش دارايي هاي غيرمنقول طبق قانون اساس��ي 
كردند. ب��ه گزارش خانه ملت نمايندگان خانه ملت در 
جريان بررسي بخش درآمدي گزارش كميسيون تلفيق 
درباره اليحه بودجه سال 97 با بند)ب( تبصره 12 اين 
اليحه موافقت كردند. در بخش درآمدي بند)ب( تبصره 
12 آمده است كه دستگاه هاي اجرايي مجازند از محل 
فروش اموال و دارايي ه��اي غيرمنقول مازاد در اختيار 
خود به استثناي انفال و اموال دستگاه هاي زير نظر مقام 
معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل هش��تاد 
و سوم)83( قانون اساسي به محل درآمد عمومي واريز 
كنند. همچنين نمايندگان مجلس تصميم گيري درباره 
واريز س��ود حس��اب هاي قواي س��ه گانه به خزانه را به 
كميس��يون تلفيق واگذار كردند. در جلسه روز گذشته 
مجلس بن��د الحاقي ۴ تبص��ره 12 در بخش درآمدي 
مورد بررس��ي قرار گرفت كه در اين بند آمده بود سود 
حس��اب هايي كه تحت هر عنوان قب��ل از تصويب اين 
قانون از س��وي دستگاه هاي مش��مول ماده 29 قانون 
برنامه شش��م و ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري 
به اس��تثناي بانك ها و شركت هاي بيمه دولتي افتتاح 
ش��ده بايد به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور 

واريز شود. 
عل��ي الريجاني، رييس مجلس در اي��ن باره گفت: 
در اين بند بايد صندوق توس��عه ملي، صندوق نوآوري 
و ش��كوفايي و هي��ات امناي دانش��گاه ها و موارد اصل 
11۰)نهادهاي زيرنظر رهبري( مس��تثنا شوند بنابراين 
بايد اين بند به كميسيون تلفيق ارجاع شود تا اصالحات 
الزم در آن اعمال ش��ود. در ادامه ارجاع اين بند به راي 
مجلس گذاش��ته شد كه نمايندگان با 11۵راي موافق، 
11راي مخالف و ۵ راي ممتنع از مجموع 219نماينده 
حاضر با ارجاع آن به كميسيون تلفيق موافقت كردند. 

روز گذشته همچنين با تصويب مجلس، استانداران 
موظف به فروش س��اختمان هاي ملك��ي براي تكميل 
مجتمع هاي اداري ش��دند. بر اين اس��اس نمايندگان 
مجلس ش��وراي اسالمي اس��تانداران را موظف كردند 
براي تكميل يا احداث مجتمع هاي اداري شهرستان ها، 
س��اختمان هاي ملكي دستگاه هاي اجرايي را به فروش 
برس��انند.  بدين ترتيب با تصوي��ب بند »د« تبصره 12 
اليحه بودجه 97 مصوب ش��د ب��راي تكميل يا احداث 
مجتمع هاي اداري شهرس��تان ها، استانداران موظفند 
پيش��نهاد فروش س��اختمان هاي ملكي دس��تگاه هاي 
اجرايي مستقر در شهرس��تان هاي استان به استثناي 
اموال دستگاه هاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد 
مصداق مندرج در اصل 83 قانون اساس��ي را به شوراي 
برنامه ريزي و توسعه استان ارائه و پس از تصويب، درآمد 
حاصل را به ردي��ف درآمد عمومي نزد خزانه داري كل 

كشور واريز كنند. 

بودجه

مرتضي افقه در گفت  و گو با »تعادل« مناسبات اقتصادي- سياسي بازار ارز را بررسي كرد

رانتي به نام افزايش نرخ ارز
ضربه افزايش يا بي ثباتي ارز به توليدكننده داخلي و مصرف كننده

گروه اقتصاد كالن| هادي سلگي|
افزايش قيمت ارز درحالي كه نگراني هاي عميقي 
از زاويه مصرف كننده ها و كاهش قدرت خريد آنها به 
بار آورده است از سوي برخي گروه ها و رسانه هاي آنها 
مورد حمايت قرار مي گيرد. اين گروه ها سال هاست با 
ايجاد گفتماني اغواكننده از حمايت توليدات داخلي، 
كاهش بيش��تر پول داخلي را تبليغ مي كنند تا جايي 
كه به بدنه دولت هم نفوذ و تصميم گيرنده هاي بااليي 
را هم تحت تاثير خود قرار داده اند. حساسيت موضوع 
باعث شد كه گفت وگويي با مرتضي افقه، عضو هيات 
علمي دانش��گاه اهواز ترتيب دهيم و از او بپرسيم كه 
دقيقا استدالل هاي اين گروه ها چيست و تا چه اندازه 
با منطق علمي و تجربي پش��تيباني مي شوند و اينكه 
عمدتا اين گروه ها در چه جايگاه و دس��ته بندي هاي 
اقتصادي و اجتماعي قرار دارند. از نظر افقه اين گروه 
عمدتا از 3 دس��ته هستند و استدالل هاي آنها بسيار 
غيرقابل ات��كا و حتي خطرناك براي اقتصاد كش��ور 
اس��ت. اين اقتصاددان معتقد اس��ت كه افزايش دالر 
يك نوع رانت براي تعداد معدودي از صادركننده هاي 
مواد خام محس��وب مي ش��ود كه موج��ب باال رفتن 
حاش��يه س��ود آنها مي ش��ود. افزايش ت��ورم يكي از 
عواقبي اس��ت كه از نظر افقه افزاي��ش قيمت ارز به 
ب��ار مي آورد كه مي تواند ق��درت خريد خانوارها را به  

شدت كاهش دهد. 
برخي از اقتصادخوانده ه�ا معتقدند كه نرخ 
ارز بايد افزايش يابد با اين استدالل كه نرخ ارز 
واقعي بيش�تر از نرخ اس�مي كنوني است و اين 
موضوع باعث شده به صادرات كاهش و وارادات 
افزاي�ش يابد؛ موضوعي كه به گفته آنها موجب 
ك�م رغبتي توليدكننده هاي داخلي و در نهايت 
كاهش اش�تغال و تضرر خانوارها مي ش�ود. اين 

استدالل تا چه حد درست است؟
من مي خواهم در اينجا ديدگاه طرفداران افزايش 
نرخ ارز را نقد كنم. ابتدا دسته بندي از اين طرفداران 
ارائ��ه مي كن��م كه ش��امل عده ي��ي دولتي هس��تند 
يعني درح��ال حاضر در بدنه دول��ت حضور دارند و 
تصميم گيرنده هس��تند. گروه دوم برخي از تاجران را 
شامل مي شود و در نهايت برخي از اقتصادخوانده ها. 
اينها استدالل هايشان بسيار ضعيف و منحرف كننده 
اس��ت. حكم اصلي 3 گروه ياد شده اين است كه نرخ 
دالر باي��د واقعي ش��ود و اين به نفع اقتصاد كش��ور 

خواه��د بود. منفعت م��ورد نظر آنها ناظ��ر به همان 
كاه��ش واردات و افزاي��ش صادرات اس��ت و فرمول 
تعيين نرخ ارز از نظر آنها تعديل براساس تفاوت هاي 
نرخ ت��ورم داخلي با خارجي)امريكا( اس��ت. اوال اين 
فرمول به هيچ عنوان قابل اتكا و علمي نيس��ت چون 
اگر دالر را مانند ساير كاالها يك كاال در نظر بگيريم، 
ن��رخ تورم انف��رادي الزاما با نرخ ت��ورم عمومي يكي 
نيس��ت، برخي مواقع كمتر و برخي زمان ها بيش��تر 
مي شود و چون دولت در زمان هاي وفور ارز به اندازه 
كافي دارد. جدا از اين اگر نرخ ارز را با فرمول عرضه 
و تقاضا محاس��به كنيم باز ه��م آن مقداري كه اين 
دوس��تان از نرخ ه��اي 62۰۰ و 68۰۰ تومان صحبت 
مي كنند، نيس��ت و حتي صحبت كردن از اين نرخ ها 

براي معيشت مردم بسيار خطرناك است. 
ثاني��ا درخص��وص تش��ويق صادراتي ك��ه عنوان 
مي ش��ود، بايد بگويم بيشتر الزم است با آن مخالفت 
كرد تا تشويق. عمده اين صادرات بر پايه مواد خامي 
است كه مي توانند در داخل كشور ايجاد ارزش افزوده 
و اش��تغال كنند. درحال حاضر محتواي صادراتي ما 
خيل��ي تفاوتي ب��ا پيش از انقالب نكرده اس��ت؛ قبال 
نف��ت خام را ص��ادر مي كرديم ولي اكن��ون عالوه بر 
نفت، س��نگ معدن، ش��مش فوالد و م��س و برخي 
محصوالت كش��اورزي را صادر مي كنيم كه هيچ گونه 
ارزش افزوده ي��ي ندارند. عالوه بر اين از نظر علمي و 
تجربي بين افزايش نرخ ارز و افزايش صادرات ارتباط 
آنچناني وجود ندارد و ش��رايط بس��يار ديگري براي 
افزايش صادرات بايد مهيا باشد. با همين نرخ موجود 
ما نهايت از ظرفيت صادراتي خود اس��تفاده مي كنيم 
و اين گونه نيس��ت كه ما ظرفيت خالي داشته باشيم 
و نرخ ارز اس��تفاده از آن را ناممكن كرده باشد بلكه 
اگ��ر اين گ��زاره هم صادق باش��د ناتوان��ي بازاريابي، 
محدوديت هاي سياس��ي و اطالعاتي و... بيش از نرخ 
ارز در اين زمينه تاثيرگذار اس��ت. يكي از ش��واهدي 
ك��ه طرف��داران افزايش نرخ ارز اس��تدالل خود را بر 
آن متكي مي كنند، كش��ورهاي آسياي جنوب شرقي 
به خصوص چين اس��ت. اين درحالي است كه توليد 
ايران هيچ گونه شباهتي با اقتصاد اين كشورها ندارد. 
به طور مثال در مورد چين كش��ش قيمتي كاالهاي 
اين كش��ور بسيار باالست درحالي كه عرضه كاالهاي 
ايران بس��يار كم كشش اس��ت يعني توليد ما خيلي 
انعكاس��ي از قيمت ها نيس��ت لذا اگر ن��رخ ارز را باال 

ببريم الزاما به افزايش توليد در كشور منجر نمي شود. 
اگر مطاب�ق نيات و اراده اي�ن گروه ها كه در 
بدنه هاي دولتي هم نفوذ دارند، نرخ ارز افزايش 

يابد چه تاثيراتي به بار خواهد آورد؟
نخس��تين نتيجه اين افزايش ب��ر واردات كاالها 
خواه��د ب��ود. اقتص��اد اي��ران در 3 بخ��ش اصلي 
كشاورزي، صنعت و خدمات وابسته به مواد اوليه و 
واسطه يي خارجي اس��ت لذا با افزايش نرخ ارز اين 
كاالها به طور مس��تقيم تحت تاثير قرار مي گيرند و 
در نهايت موجب ايجاد تورم مي شود. به بيان ديگر 
با افزايش قيمت ارز و كاالهاي واس��طه يي وارداتي 
هزينه توليد در كش��ور باال م��ي رود و موجب ايجاد 
تورم هزينه يي مي ش��ود. بنابراين افزايش ارز هم به 
صورت غيرمس��تقيم هزينه تولي��د را باال و موجب 
تورم مي ش��ود و هم به طور مس��تقيم ب��ا افزايش 

كاالهاي مصرفي كه مابه ازاي داخلي ندارند. 
به همين لحاظ اس��تدالل اغواكننده اين گروه ها 
كه به نظر مي رسد در بخش دولتي هم موفق شده اند 
بر رياس��ت جمهوري تاثيرگذار باشند بسيار بي اساس 

و مخرب است. 
ب�ا اين توصيف�ات آيا مي تواني�م بگوييم كه 
افزاي�ش ن�رخ ارز يك نوع رانت ب�راي افزايش 
س�ود گروهي معدود اس�ت؟ با توج�ه به اينكه 
اي�ن موض�وع باع�ث مي ش�ود، افزايش س�ود 
توليدكننده ه�ا ن�ه بر پاي�ه رقابت پذي�ر كردن 
تولي�دات خ�ود از طري�ق اص�الح روش ه�ا و 
به�ره وري و كاه�ش قيمت ها بلكه تنه�ا با باال 
بردن ن�رخ ارز و مابه التفاوت آن حاصل خواهد 

شد. 
دقيقا اين يك نوع رانت اس��ت. به همين دليل 
اكثر صادركننده ها در اتاق اصناف طرفدار افزايش 
نرخ ارز هس��تند. ضمن اينكه مش��كل اين اس��ت 
ك��ه 9۵درصد ص��ادرات ما كاالهاي خ��ام يا نيمه 
س��اخته هس��تند و فقط ۵ درصد از آنها كاالهاي 
نهاي��ي محس��وب مي ش��وند كه آن هم ب��ه دليل 
روابط سياسي حس��نه با برخي كشورها خريداري 
مي ش��وند. اين صادرات اصال قابل تقدير نيست كه 
بخواهيم آن را افزايش بدهيم. حال اينكه مخالفان 
مي گويند، كاهش ارز رانتي براي واردكننده هاست. 
اين هم البته مي تواند درست باشد اما واقعيت اين 
اس��ت كه توليد ما بسيار وابسته به واردات است و 

ناچار هستيم براي تورم داخلي مالحظات وارداتي 
هم داشته باشيم. 

درخصوص تاثير نرخ ارز بر معيش��ت همان طور 
كه گفتم افزايش آن به طور مستقيم و غيرمستقيم 
بر تورم داخلي اثرگذار و از اين كانال موجب كاهش 
ش��ديد قدرت خريد مردم مي شود. اين در شرايطي 
است كه مردم در آستانه تحمل ظرفيت  كمبودهاي 
اقتص��ادي هس��تند چ��ون در س��ال هاي گذش��ته 
تورم هاي ش��ديدي را تحمل كردند و اكنون كاهش 
قدرت خريد بيشتر از اين را ندارند. بنابراين درحال 
حاضر در ش��رايط اجتماعي و سياس��ي نيستيم كه 
بتوانيم اين گونه ش��وك ها را وارد زندگي و معيشت 

مردم كنيم. 
»ش�وك درمان�ي« ت�ا چ�ه ان�دازه حاكم بر 

سياست هاي اقتصادي دولت دوازدهم است؟
دولت روحاني خوش��بختانه از ابتدا س��عي كرده 
كمتر از اين گونه سياس��ت ها استفاده كند اما درحال 

حاضر برخ��ي از طرفداران ش��وك درماني وارد بدنه 
دولت ش��ده اند كه به نظر مي رس��د، دولت را متقاعد 
كنند برخي سياست هاي موردنظرشان را اجرا كنند. 
البته اين افراد مي گويند كه به شوك اعتقادي ندارند 
و به طور مثال در خصوص ارز به تعديل هاي تدريجي 
باور دارن��د اما آنچه عيان اس��ت افزايش يك باره ارز 

است. 
ن��رخ ارز به خاطر تاثير ش��گرفي ك��ه بر اقتصاد 
كش��ور دارد يك متغير بسيار مهم است و به همين 
لح��اظ بايد با آن بس��يار با احتياط رفت��ار كرد. در 
زمين��ه ارز دو جنبه وجود دارد يكي افزايش و يكي 
بي ثباتي آن اس��ت كه ه��ر دو آنها درحال حاضر به 
توليدكنن��ده داخلي و مصرف كنن��ده ضربه مي زند. 
بي ثباتي ارز اكنون يكي از دغدغه هاي مردم اس��ت 
و حتي مصرف كننده هاي كوچك در تالطم هستند 
كه ب��ا تبديل ريال خ��ود به ارز قدرت خريدش��ان 

پايين تر نرود. 
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 مديرعامل بانك شهر 
به »تهران ۲۰« مي آيد 

حس��ين پورزرندي مديرعامل بانك ش��هر ميهمان 
برنامه »تهران ۲۰« خواهد بود. به گزارش صبا، حسين 
پورزرندي مديرعامل بانك شهر با حضور در استوديوي 
برنامه »تهران ۲۰« پبرامون موضوع اقتصاد ش��هري به 
بح��ث و گفت وگو مي پ��ردازد. برنامه اجتماعي »تهران 
۲۰« شنبه، دوش��نبه و چهارشنبه شب هاي هر هفته 
با اجراي مشترك بهروز تش��كر و محمد دالوري روي 
آنت��ن م��ي رود. تهيه كنندگي اين برنام��ه نيز بر عهده 

محمدحسين رضوي است. 

الگارد: قانونمند شدن 
ارزهاي رمزنگار حتمي است

رييس صندوق بين المللي پول گفت: قانونمند شدن 
ارزهاي رمزنگار حتمي اس��ت و جهان نيازمند قوانين 
بين المللي و نظارت روي آنهاست. به گزارش سي ان ان 
ماني، كريستين الگارد رييس صندوق بين المللي پول 
گفت: ارزهاي رمزن��گار درنهايت تحت قوانين دولت ها 
ق��رار مي گيرن��د و اينكه چه زماني اي��ن موضوع اتفاق 
بيفتد ج��اي بح��ث دارد. وي در ادامه گفت: قانونمند 
شدن ارزهاي رمزنگار حتمي است و ارزهاي ديجيتال، 
حوزه يي هستند كه ما نيازمند داشتن قوانين بين المللي 
و نظارت درس��ت روي آنها هس��تيم. وي تصريح كرد 
كه احتماال فعاليت هاي س��ياه زيادي در حوزه ارزهاي 
رمزنگار انجام مي گيرد. الگارد گفت: صندوق بين المللي 
پول تالش مي كند تا مانع به كارگيري ارزهاي ديجيتال 
در فعاليت هاي پولشويي يا تامين منابع مالي گروهاي 
تروريس��تي ش��ود. ريي��س صن��دوق بين المللي پول 
خاطرنشان كرد كه رگوالتورها بايد تمركز خود را روي 
ماهيت ارزهاي رمزنگار كاهش و در عوض تمركز خود را 
روي فعاليت هاي آنها افزايش دهند. اين اظهارت الگارد 
به دنبال موضع گيري برخي رگوالتورها و سياستمداران 
در سراس��ر جهان براي سركوب كردن ارزهاي رمزنگار 
ب��ه ميان آمد. هفته گذش��ته وزراي دارايي فرانس��ه و 
آلم��ان اعالم كردند كه ژتون ه��اي ديجيتالي مي تواند 
ريسك هاي قابل توجهي براي سرمايه گذاران و تهديدي 
براي ثبات مالي بلندمدت باشند؛ ضمن اينكه خواستار 
حفاظت بيشتر از س��رمايه گذاران ُخرده پا در حوزه ارز 

رمزنگار شدند. 

 مشكل دستگاه هاي پوز
موقتا حل مي شود

يك عضو كميس��يون اقتصادي مجلس از رفع شدن 
موقت موضوع مشكالت خريد از پوز توسط بانك مركزي 
خبر داد و گفت كه قرار اس��ت در اين خصوص برنامه و 
طرحي از سوي بانك مركزي ارائه شود. به گزارش ايسنا 
احم��د اناركي محمدي درخصوص مش��كالتي كه اخيرا 
درباره خريد از طريق دستگاه هاي پوز ايجاد شده، توضيح 
داد: بسياري از پمپ بنزين ها در جايگاه ها نوشته اند كه 
خودپرداز نداريم. موضوع مهم ديگر كه بايد توجه ش��ود 
اين اس��ت مدتي كه پول مردم به حس��اب آنها مي رود 
بايد مشخص شود كه پول آنها كجاست و به حساب چه 
كسي مي رود. مردم مطالبه دارند و مي خواهند كه بدانند 
اين پولش��ان به كجا مي رود؟اين موضوع معضالتي را به 
دنب��ال دارد. بانك مركزي حق ندارد كه اين كار را انجام 
دهد و قرار ش��ده بانك مرك��زي به طور موقت فعال اين 
مشكل را برطرف كند و در آينده برنامه  و طرحي را به ما 
بدهد كه هم بر هدف اين موضوع براي بحث پولشويي، 
كنترل و مش��خص شدن اينكه اين پول به كجا مي رود، 

كار شود و هم اينكه كار مردم نخوابد. 

هزينه براي دريافت اطالعات 
ثبت احوال ممنوع است

بانك مرك��زي اعالم كرد: دريافت كارمزد اس��تعالم 
اطالعات مربوط به مشتريان از سازمان ثبت احوال كشور 
توسط بانك ها و موسسه هاي اعتباري ممنوع است و اين 
اقدام با بخشنامه هاي پيشين مغايرت دارد. مشاهده شده 
به تازگي برخي از بانك ها و موسسه هاي اعتباري عالوه 
بر كارمزدهاي مندرج در بخشنامه هاي اخذ كارمزد اقدام 
به اخذ مبالغي از مش��تريان خود تحت عنوان »كارمزد 
استعالم اطالعات مشتريان از سازمان ثبت احوال كشور« 
مي كنند. بر اين اساس بانك مركزي با ابالغ بخشنامه يي 
به بانك ها و موسس��ه هاي اعتباري اين اقدام را مغاير با 
بخش��نامه هاي صادره اين بانك دانس��ت و دريافت هر 
گونه وجه تحت عنوان كارم��زد خدمات بانكي خارج از 
چارچوب بخش��نامه هاي ابالغي بان��ك مركزي ممنوع 
است. در اين بخشنامه از بانك ها و موسسه هاي اعتباري 
خواسته شده ضمن ابالغ موضوع به واحدهاي ذي ربط بر 

حسن اجراي آن نيز نظارت الزم انجام شود.  

 هشدار بانك امريكايي
در مورد پول هاي ديجيتال

رييس بخش تحقيقات سرمايه گذاري بانك گلدمن 
س��اكس امريكا پيش بين��ي كرد، اف��ت ارزش پول هاي 
ديجيتال كه موجب حذف ارزش بازار تقريبا 5۰۰ ميليارد 
دالري آنها در ماه دسامبر)آذر- دي( شد، مي تواند بدتر 
ش��ود. استيو استرونين به پايگاه خبري بلومبرگ امريكا 
گفت: بعيد اس��ت اغلب پول هاي ديجيت��ال بتوانند در 
قالب كنوني خود نجات پيدا كرده و در بازار باقي بمانند 
بنابراين س��رمايه گذاران بايد براي از دست دادن ارزش 
دارايي هاي ديجيتال خود آماده ش��وند. وي درحالي كه 
چارچوب زماني براي س��قوط ارزش پول هاي ديجيتال 
موجود ارائه نكرد، افزود: نوسانات اخير ارزش اين پول ها 
نش��ان دهنده وجود حباب در اين بازار است. استرونين 
ادام��ه داد: همبس��تگي ب��االي موجود مي��ان پول هاي 
ديجيت��ال مختلف م��را نگران مي كند زي��را اين پول ها 
ارزش ذات��ي ندارند بنابراين آنها كه نجات پيدا نكنند به 
احتمال زياد از بازار حذف مي شوند و در معامالت مورد 
استفاده قرار نمي گيرند. به گفته اين مقام بانكي، پول هاي 
ديجيت��ال امروز به دليل كن��دي معامالت، چالش هاي 
امنيتي و هزينه هاي باالي نگه��داري فاقد قدرت بقاي 
بلندمدت هستند. رييس بخش تحقيقات سرمايه گذاري 
بانك گلدمن س��اكس امريكا اضافه كرد: اغلب پول هاي 
ديجيتال)اگر نه همه( ديگر هرگز ركوردهاي اخير ثبت 
شده خود را تجربه نخواهند كرد اما صرف وجود حباب 
در ب��ازار به اين معني نيس��ت كه قيمت ب��راي معدود 

پول هاي ديجيتال نجات يافته نمي تواند افزايش يابد. 

اخبار

»تعادل« داليل تداوم التهاب در بازار ارز را بررسي مي كند

معرفي خريداران ارز به سازمان امور مالياتي
ورود دالر به كانال 48۰۰ توماني

كنترل بانك هاي زامبي در خارج از كشور
ژاله زارعي  صاحب نظر پولي و بانكي  

بانك زامبي، نهاد مالي ورشكسته يي است كه صرفا 
با اس��تفاده از حمايت هاي دولتي امكان ادامه فعاليت 

دارد. 
بحران مالي سال ۲۰۰۸ نه تنها ترازنامه ها و رفتار 
بانك ها بلكه كمك هاي دولتي دريافتي توسط بانك ها 
را در كانون توجهات قرار داد. به نظر مي رسيد در اين 
ش��رايط »وام دهنده نهايي« كه يكي از وظايف بانك 
مركزي است به موضوع كمك دولت به بانك ها تغيير 

يافته است. 
ب��ه اين ترتيب مبالغ پرداختي ماليات دهندگان يا 
ساير منابع درآمدي دولت ها صرف كمك به بانك هاي 
بحران زده يي مي ش��ود ك��ه به اميد اي��ن كمك ها و 
مس��اعدت هاي دولتي در مديريت ريسك خود دقت 
عم��ل الزم را به عم��ل نمي آورند. به عب��ارت ديگر، 
كمك هاي دولت��ي خود تبديل به عامل ريس��ك در 

ورشكسته شدن بانك ها شده است. 
اي��ن بانك ها ك��ه در صورت ع��دم حمايت دولت 
ارزش سهام منفي خواهند داشت، به بانك هاي زامبي 
ش��هرت دارند. در حالت كل��ي بانك زامبي نهاد مالي 

ورشكس��ته يي اس��ت كه توانايي احي��اي منابع مالي 
سپرده ها و بدهي هاي آن كامال وابسته به ادامه دريافت 
اعتبار توسط تضمين هاي دولتي صريح و ضمني است. 
مادام��ي كه ضمان��ت دولتي معتبر باق��ي بماند، 
بستانكاران دليل كمي براي فشار بر زامبي جهت اعالم 
ورشكستگي يا انحالل آن دارند. بنابراين در اصطالح 
راي��ج بانكي را زامبي مي گوين��د كه ارزش خالص آن 
منفي باش��د و مي��زان بدهي هاي��ش از دارايي هايش 
بيشتر بوده و نتواند تمام بدهي هايش را در بلندمدت 
بازپرداخت كند؛ ولي ب��ه  دليل حمايت هاي اعتباري 
مستقيم و غيرمستقيم دولتي بتواند با پرداخت ديون 

و بدهي هاي خود در بازار دوام بياورد. 
بانك مركزي اروپا معتقد اس��ت؛ بانك هاي زامبي 
نه  تنه��ا زمينه افزايش توس��عه اقتص��ادي را فراهم 
نمي كنند، بلكه اقتصاد را به س��متي مي كش��انند كه 
سرمايه به فعاليت هاي ناكارايي تخصيص داده مي شود 
ك��ه موجب افزايش مطالبات غيرجاري مي ش��ود. در 
اين ش��رايط يك چرخه بازخورد معكوس بين بخش 

بانكداري و اقتصاد ايجاد مي شود. 
واژه زامبي نخستين بار براي بحران موسسات وام و 

پس انداز )S&L( در اياالت متحده توسط ادوارد جي 
كين كارشناس مالي و بانكداري در سال ۱۹۸۷ به كار 
گرفته شد. كين موسسات )S&L( را به  دليل تساهل 
نظارت��ي بانك مركزي يا تس��اهل س��رمايه به عنوان 

»مرده هاي متحرك« معرفي مي كند. 
تساهل نظارتي به رفتار نظارتي بانك هاي مركزي 
يا ديگر مقامات ناظر اطالق مي شود كه به موسسات 
مالي امكان ادامه فعاليت حتي در شرايطي كه سرمايه 
آنه��ا پايين ت��ر از س��طح قابل قبول يا صفر اس��ت را 
مي دهند. تس��اهل س��رمايه مي تواند شامل زماندهي 
مشخص به اين موسسات براي س��ازگاري با الزامات 
قانوني يعني الزامات س��رمايه به جاي انجام اقدامات 

قانوني در مقابل آنها نيز باشد. 
بح��ران )S&L( در س��ال ۱۹۸۰ نتيجه چندين 
عام��ل از جمله تس��اهل نظارتي بود. ب��ه عبارتي در 
زمان وقوع اين بحران دولت فدرال به خوبي نتوانست 
شرايط را مديريت كند. از جمله سياست هاي اشتباه 
اتخاذ ش��ده اين نهاد عمومي عبارت از در نظر گرفتن 
ن��رخ حق بيمه اوليه يكس��ان بدون توج��ه به ميزان 
ريس��ك موسس��ات )S&L(، عدم تطابق سررس��يد 

)استقراض كوتاه مدت و وام دهي بلندمدت( موسسات 
)S&L(، تصميمات سياست گذاران براي محدودسازي 
ن��رخ بهره، مقررات زدايي ناق��ص و نامطلوب كنگره و 
نهادهاي نظارتي و كاهش اس��تانداردهاي س��رمايه و 
امكان پنهان س��ازي )S&L( در عدم توانايي پرداخت 

ديون است. 
كارشناس��ان مالي و اقتصادي اس��تدالل مي كنند 
كه سياست هاي اش��تباه سياس��ت گذاران در اياالت 
متحده، به موسس��ات ورشكسته يعني )S&L( هايي 
كه ارزش خالص آنها منفي بود با تضمين هاي دولتي 
اجازه فعاليت دادند؛ بدون آنكه اين موسس��ات براي 
حفظ ارزش  دارايي هاي خال��ص و واقعي خود تالش 
كرده باش��ند. به طوري كه يافته هاي دفتر محاسبات 
عمومي اياالت متحده امريكا در س��ال )۱۹۹5( نشان 
مي دهد هزينه تس��اهل نظارتي و سرمايه و همچنين 
سياست هاي اشتباه سياست گذاران كه منجر به ادامه 
فعاليت )S&L(هاي زامبي در آن دوره زماني ش��ده 
بود، تقريبا بيش از ۱5۰ميليارد دالر امريكا بوده است. 
ژاپن دومين مورد بزرگ از شيوع بانك هاي زامبي 
در يك اقتصاد بود. تجربه اين كش��ور نشان داد، تاثير 

تركيبي اقدامات انجام ش��ده توس��ط دول��ت، بانك 
مركزي و همچنين نظارت مستقل ناظران بر اعطاي 
تس��هيالت، منجر ب��ه تغييرات قاب��ل  مالحظه يي در 
ترازنامه  بانك هاي ژاپني شد و زمينه كاهش چشمگير 

مطالبات غيرجاري بانك ها را فراهم آورد.
در صورت عدم وجود س��ازمان نظارت مس��تقل، 
رويكردهايي همچون ادغام بانك ها و تجديد سرمايه 
آنه��ا نتوانس��ته بودن��د در ده��ه ۹۰ به ح��ل بحران 
بانك هاي زامبي در اين كشور كمك كنند. به  عبارتي 
ژاپن با ايجاد ت��وازن بين تدابير كوتاه مدت و طراحي 
مجدد چارچوب قانوني در ميان مدت توانست بحران 

را مديريت كند. 
تجربه كشورهايي همچون ژاپن نشان مي دهد براي 
پاكس��ازي بانك هاي زامبي و كنت��رل فعاليت آنها در 
يك كش��ور بايد عالوه بر اقدامات كوتاه مدت، سازمان 
بازرسي مالي مستقلي تشكيل شود كه با الزام به افشا 
و شفاف س��ازي حجم واقعي مطالب��ات غيرجاري اين 
نهادهاي مالي آنها را وادار به پياده س��ازي برنامه هايي 
همچون تطهير ترازنامه، مديريت فروش دارايي، دريافت 
مطالبات غيرجاري و ارزيابي دقيق وام هاي اعطايي كند. 

گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري 
 روز دوش��نبه ۲3بهمن ۹6 قيمت انواع سكه در 
بازار تهران درحالي با رش��د محسوس همراه بود كه 
نرخ دالر، يورو و پوند نيز افزايش يافت. به طوري كه 
صرافي ه��اي پايتخت هر دالر امريكا را با ۱۰۷تومان 
افزايش نس��بت به روز شنبه 4۸۲5تومان فروختند. 
همچنين هر يورو با 6۹ تومان رش��د نس��بت به روز 
ش��نبه 6 ه��زار و ۷3تومان و هر پون��د نيز در مدت 
مش��ابه ب��ا ۸3 تومان افزايش 6 ه��زار و ۸۸۰ تومان 

داد و ستد شد.
به گزارش»تعادل« روز دوشنبه ۲3بهمن ۹6 نرخ 
اونس جهاني طال به ۱3۱۸دالر رسيد و روند افزايشي 
دارد و متاثر از افزايش نرخ دالر، نرخ طال و سكه نيز 
افزايش داشت و در نتيجه در بازار آزاد هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي با ۲4هزار تومان افزايش نس��بت به 
روز ش��نبه يك ميليون و 564 ه��زار تومان فروخته 
ش��د. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد نيز در مدت مشابه شاهد رشد ۲5هزار و 5۰۰ 
تومان��ي بود و يك ميلي��ون و 5۱۲ هزار تومان داد و 
ستد شد. سكه نيم بهار آزادي با ۷هزار و 5۰۰ تومان 
رش��د نسبت به روز شنبه ۷6۸هزار و 5۰۰ تومان به 
فروش رس��يد و ربع بهار آزادي ني��ز با 3هزار تومان 

افزايش 46۰هزار و 5۰۰ تومان معامله شد. 
قيمت سكه گرمي نيز در بازار آزاد با 4هزار و 5۰۰ 
تومان رشد نسبت به روز شنبه 3۰6هزار تومان بود. 
ه��ر گرم طالي ۱۸عيار نيز ب��ا دو هزار و ۹4۰تومان 
افزايش ۱5۱هزار و 54۰ تومان ارزش گذاري ش��ده 

بود. 

 ارز مداخله اي 4779 تومان
ارز مداخله ي��ي بان��ك مركزي ب��ه قيمت 4۷۷۹ 
توم��ان از طريق صرافي ها عرض��ه و مطابق روزهاي 
قبل در مقابل صرافي هاي عرضه كننده صف  تشكيل 
شد كه البته به نظر مي رسيد به تعداد افراد در صف 
افزوده ش��ده است چون به دامنه صفوف چند متري 

اضافه شده بود. 
ام��ا در اين بين نبش خيابان منوچهري غوغا بود. 
دالالن و افراد عادي آنچنان در كنار صرافي هاي جنب 
پاساژ افشار و در آن ميدانك معروف تجمع كرده اند كه 

به سختي مي شود از بين جمعيت عبور كرد. 
عجيب اس��ت كه بانك مركزي تقريبا هر روز در 
حال عرضه ارز به بازار اس��ت اما همزمان هر روز هم 
قيم��ت ارز باال مي رود و معلوم نيس��ت نقطه توقف 
بهاي ارز دقيقا كجاس��ت؟ متاس��فانه طوالني شدن 
روند صعودي قيمت ها سرمايه ها و نقدينگي در ساير 
بازارها را به سمت بازار ارز مي كشاند و در آن شرايط 
هر قدر ارز به بازار تزريق ش��ود، بلعيده مي ش��ود و 
اقتصاد با تقاضاي سيري ناپذير سوداگري ارزي مواجه 

خواهد شد. 
در چند روز گذش��ته نوس��انات ن��رخ ارز افزايش 
يافت��ه و ب��ازار ارز روزه��اي ملتهبي را پش��ت س��ر 
مي گ��ذارد. برخي كارشناس��ان ب��ازار ارز معتقدند: 
اشتباه محاس��باتي بانك مركزي دالر را گران كرده 
است زيرا مس��ووالن بانكي و ارزي كشور دچار يك 
اشتباه محاس��باتي در يكسان سازي نرخ ارز شده اند 
كه بي��ش از س��فته بازي، تقاضاي فصل��ي و عوامل 
خارجي موثر بوده است. زيرا اگر به روند قبلي يعني 
تامي��ن نياز واردات از ارز مبادله ي��ي ادامه مي دادند، 
بخش عمده تقاضا براي ارز به س��مت روپيه، روبل، 
لي��ر، درهم و يوآن هدايت مي ش��د اما حاال با حذف 
ارز مبادله يي، عمده تقاضا به س��مت دالر رفته و در 
نتيجه نرخ ساير ارزها و سكه و طال نيز متاثر از دالر 
باال رفته اس��ت چون همه ارزها به دالر قفل شده و 
حذف ارز مبادله يي عمال رشد نرخ ساير ارزها و دالر 

را به همراه دارد. 
اين درحالي اس��ت كه اقتصاد اي��ران در تحريم 
مبادالت دالري قرار دارد و يكسان س��ازي نرخ ارز و 
حذف ارزهاي مبادله يي عمال باعث ش��ده كه فش��ار 
تحريم دالري بيشتر خود را نشان دهد. بر اين اساس 
اگر بانك مركزي و دول��ت بخش عمده واردات كاال 
و تقاضاي ارز را به س��مت ارزهاي مبادله يي هدايت 
كند، باعث خواهد ش��د كه فشار تقاضا در بازار دالر 

كاهش يابد. 
يكي از كارشناسان در اين زمينه گفت: وقتي 6۰ 
درصد كاالهاي مشمول ارز مبادله يي حذف مي شود، 
تقاضا براي ارزهاي غيردالري مانند ين، يوآن، روپيه 
و... در تخصي��ص ارز مبادله يي كاهش يافته و تقاضا 

براي ارز آزاد يا متقاضي بيشتر مي شود و وارد كننده 
ترجيح مي ده��د كه از دالر اس��تفاده كند و همين 
موضوع باعث رشد شديد تقاضا براي دالر و به جهش 

نرخ ارز در بازار منجر مي شود.
ام��ا به طور كل��ي اثر نرخ تورم، رش��د اقتصادي، 
نرخ س��ود بانكي، درآمد نفت، كسري تراز عملياتي 
ص��ادرات و واردات، كس��ري بودج��ه، درآمده��اي 
مالياتي، انتخابات امريكا، نرخ بهره امريكا، قاچاق كاال 
در ايران و تقاضاي باالي ۱5تا ۲۰ميليارد دالري آن 
ورود بانك ها به خريد و فروش ارز، بخش��نامه بانك 
مرك��زي و دس��تورالعمل دولت، يكسان س��ازي ارز 
و اخب��ار متعدد آن و نحوه اج��راي آن و... از عوامل 

بنيادين و فصلي موثر بر رشد نرخ ارز است
عوام��ل بنيادين روند بلندم��دت نرخ هاي برابري 
پول كش��ورها را تعيين مي كند؛ اگر در كشوري نرخ 
رشد اقتصادي كاهش و نرخ تورم افزايش يابد عرضه 
پول داخلي آن كشور به دليل سياست هاي انبساطي 
پول��ي افزايش مي ياب��د. اگر كس��ري بودجه دولت 
افزايش يا كسري تجارت خارجي در آن افزايش يابد 
در آن صورت ارزش پول آن كش��ور در مقابل س��اير 

پول ها كاهش خواهد يافت. 
در س��ال هاي پس از بحران ارزي ۱3۹۰و ۱3۹۱ 
به خص��وص در ماه ه��اي اخير برخ��ي از روندهاي 
اقتصادي نقش اساس��ي در ش��كل گيري زمينه هاي 
كاهش ارزش پول ملي داشته اند و در سال هاي اخير 
اين متغيرها جز ن��رخ تورم همگي در جهت كاهش 

ارزش پول ملي بوده است. 

 عامل انتظارات افزايشي نرخ ارز 
ابوذر نجمي، كارش��ناس ب��ازار ارز در ارتباط با 
وضعي��ت اين روزه��اي دالر به خبرن��گار ما گفت: 
هم اكنون ب��ه دليل محدوديت در نق��ل و انتقاالت 
مالي ايران با س��اير كشورها همچنين كمبود منابع 
بانك مركزي در بخش حواله و اسكناس باعث شده 

ت��ا تب ذخيره گيري دالر به خصوص اس��كناس در 
كشور شكل بگيرد. 

وي افزود: مردم هم اكنون با هدف كس��ب سود 
و حف��ظ ارزش دارايي ه��اي خ��ود اق��دام به خريد 
مي كنند، زي��را در بخش تقاضاي وارداتي نيز اتفاق 

خاصي رخ نداده است 
وي تصريح كرد: در شرايطي كه نرخ سود بانكي 
به صورت دستوري پايين آمده و سود ديگر بازارها 
پايين و پرريس��ك اس��ت، مردم عادي هم به صف 
متقاضيان خري��د دالر اضافه ش��ده اند به طور كلي 
پايي��ن ب��ودن ب��ازده دارايي ه��ا در بازارهايي مثل 
بورس و س��پرده گذاري باعث چنين وضعيتي شده 
اس��ت حال هر قدر هم بانك مركزي دس��تورالعمل 
بدهد و س��ازمان امور مالياتي بخشنامه صادر كند، 
نمي توانن��د اين موضوع را كنترل كنند زيرا ش��اهد 
افزايش بيش از پيش دالر به صورت روزانه هستيم. 
ابوذر نجمي گفت: ما در ش��رايط دوره تعطيالت 
س��ال نو ميالدي چين قرار داريم و صادر كنندگان 
ما هم در آنجا دالر دارند و ارزآوري زمان آور است. 
وي تاكيد كرد: موضوع��ي كه بيش از هر عامل 
ديگري باعث نگراني است، بحث انتظارات افزايشي 
نرخ ارز است و چون دالر قدرت نقدشوندگي بااليي 

دارد باعث افزايش بيشتر آن مي شود. 
وي گفت: روي نرخ ارز بازار حواله تاثير بيشتري 
از بازار اسكناس دارد و الزاما با هم هماهنگ نيست. 
هم اكنون نرخ اسكناس باعث باال رفتن قيمت دالر 
اس��ت و در گذش��ته چنين تقاضايي نداشتيم. پس 
در واقع اين تقاضاي مردم اس��ت كه باعث افزايش 
نرخ ش��ده اس��ت و همان طور كه هفته پيش يكي 
از نمايندگان مجلس گفته بود، ش��ركت هاي دولتي 
و س��رمايه گذاري وارد ب��ازار خري��د و ف��روش ارز 
شده اند، اين موضوعات از عوامل مهم رشد تقاضاي 
افسارگس��يخته دالر در شرايط كنوني اقتصاد ايران 

است. 

 صف تقاضا براي ارز مداخله اي بانك مركزي
ب��ا وجود اينكه تصور مي ش��د، عرض��ه ارز بانك 
مركزي به بازار از كانال صرافي ها التهاب بازار ارز را 
به آرامش تبديل مي كند، اما بازار همچنان با پديده 
نوسان نرخ ها و صف متقاضيان خريد ارز مداخله يي 

كه عمدتا دالالن خرده پا هستند، روبه روست. 
ب��ازار ارز در چن��د روز اخير با اف��ت و خيزهاي 
متع��ددي مواج��ه بود ت��ا جايي كه به��اي ارزهاي 
مهم در ي��ك روز ۱۰۰ و حتي ۲۰۰ تومان كاهش 
مي يافت و در روز بعد در همان سطح رشد مي كرد. 
روز گذش��ته هم برخالف افت شديد قيمت در روز 
پنج ش��نبه، ن��رخ دالر از 4۷۰۰ توم��ان عبور كرد. 
بهاي يورو، پوند و درهم هم با رشدهاي قابل توجه 

روبه رو بودند. 
بانك مرك��زي ب��ه روال هفته هاي گذش��ته به 
وس��يله برخ��ي صرافي ها به ب��ازار ارز تزريق كرد و 
ب��از هم متقاضي��ان خريد دالر ك��ه عمدتا با هدف 
داللي هاي خرد در اين صف ها حاضر مي شوند، جلو 
صرافي هاي عرضه كننده صف كشيدند. در حالي كه 
بان��ك مركزي معم��وال ارز مداخله يي را با 3۰-4۰ 
تومان زير قيمت بازار عرضه مي كرد، روز گذش��ته 
ارز مداخله يي به قيمت 45۹۹تومان عرضه شد كه 
حدود ۱3۰ تا ۱4۰ تومان پايين تر از نرخ بازار بود، 
در عين حال اين عرضه منجر به كاهش نرخ دالر از 
كانال 4۷۰۰تومان نشد. نكته عجيب تحوالت بازار 
ارز در اين روزه��ا تغييرات نرخ بازار، با وجود ثابت 
بودن عرضه ارز بانك مركزي اس��ت. بانك مركزي 
در اين مدت تقريبا در اغلب روزها ارز مداخله يي به 
بازار عرضه كرده است، اما بعضي روزها نرخ كاهش 
يافته و در برخي روزهاي ديگر افزايش يافته است. 
حضور افراد عادي، خانواده هاي نگران از كاهش 
ارزش دارايي و افراد فرصت طلب براي كس��ب سود 
از تالطم��ات بازار پديده يي اس��ت كه هر چه زمان 
مي گذرد بيشتر در بازار نمايان مي شود. روز گذشته 

هم تركيب اش��اره ش��ده در صفوف ش��كل گرفته 
در مقاب��ل صرافي ها به راحتي قابل مش��اهده بود. 
مس��ووالن ارزي و اقتصادي كشور در مصاحبه ها و 
صحبت ه��اي خود باره��ا از كاهش نرخ ارز صحبت 
كرده اند اما ارز در اين مدت نه تنها كاهشي نداشته 
بلكه مدام دامنه ه��اي جديد قيمت را فتح مي كند. 
تح��والت عجيب و پي در پي بازار ارز در اين روزها، 
حت��ي پيش بيني قيمت ب��راي روز بعد يا چند روز 
آينده را س��خت كرده اس��ت و معلوم نيس��ت اين 
تالطمات در بازار تا چه زماني ادامه خواهد داشت. 

 پيشنهاد ارزي معاون وزير اقتصاد
اين در حالي اس��ت ك��ه هفته گذش��ته معاون 
ام��ور بانك، بيم��ه و ش��ركت هاي وزارت اقتصاد با 
بيان اينكه نرخ ارز محاس��باتي بودجه بايد به يورو 
تغيير كند، اعالم كرد: امريكا به كشورهاي اروپايي 
و آس��يايي فش��ار مي آورد و اين كشورها نيز جرات 
نمي كنن��د، كار انج��ام دهن��د. معاون ام��ور بانك، 
بيمه و ش��ركت هاي وزارت اقتصاد يكي از اقدامات 
ريش��ه يي را تغيير ارز مبادالت و معامالت كش��ور 
دانس��ت و افزود: مبناي فعاليت هاي اقتصادي بايد 
يورو باش��د كه اكنون نيز بيشترين معامالت با يورو 
انجام مي ش��ود، اما متاسفانه شاخص همچنان دالر 
اس��ت و با تحريم هاي امريكا هي��چ بانكي عمليات 
دالري نمي تواند، انج��ام دهد و اصال نبايد عمليات 
دالري داش��ته باشيم. نديمي بوش��هري با تاكيد بر 
اينكه ۸۰درصد مردم نگاهشان به دالر است و حتي 
نمي دانند يورو چه قيمتي دارد، بيان داشت: مبناي 
ارز عمليات و فعاليت هاي بزرگ كشور با يوروست، 
اما اثر دالر در بازار و ميان افراد بيش��تر اس��ت كه 

بايد اصالح شود. 
وي در پاسخ به اين سوال كه شما از مردم توقع 
داريد مبناي كار را يورو قرار دهند، اما ارز محاسباتي 
در بودجه دولت دالر اس��ت، چگونه مي توان چنين 
توقعي داش��ت، عنوان ك��رد: بله، يك��ي از مباحث 
همين اس��ت، چرا بايد در بودجه به دالر كار داشته 
باشيم. نفت را به دالر نمي فروشيم. درست است كه 
قيمت نفت را در دنيا با دالر محاس��به مي كنند، اما 
قراردادهاي نفتي ما با يوروست. معاون وزير اقتصاد 
در خص��وص پيمان ه��اي پولي دوجانب��ه گفت: در 
انعق��اد اين پيمان ها خيلي موف��ق نبوديم، اما براي 
تحقق آن تالش ش��ده اس��ت. نديمي بوش��هري در 
پاسخ به اين س��وال كه گفته مي شود، پول نفت به 
داخل كش��ور نمي آي��د و مجبوريم كاال در قبال آن 
وارد كنيم، با رد آن بيان داشت: براي نقل و انتقال 
پول مشكالت داريم. با امريكا معامله نداريم؛ با اين 
حال آنها به نظام بانكي، بازرگاني و ديگر بخش هاي 
كشورهاي اروپايي و آس��يايي فشار مي آورند و اين 
كش��ورها نيز جرات نمي كنند، كار انجام دهند. اين 
همه كاال وارد كشور مي شود، اما اين گونه نيست كه 
نفت در مقابل كاال به ما مي دهند، بلكه پول نفت به 
حساب هاي ما واريز مي شود و براي خريد كاال پول 
آن را مي دهيم، منتها نقل و انتقال پول سخت است 
و فشار مي آورند. وي در مورد راهكار حل مشكالت 
ارزي خاطرنش��ان كرد: با يك سري كشورهايي كه 
رابطه بهتري داريم، فضا را باز مي كنيم تا مش��كل 

كاهش يابد و به هر حال مملكت اداره مي شود. 

 بحران هاي ارزي
يكي ديگ��ر از عوامل موثر در ب��ازار ارز، تحوالت 
خارجي و نرخ برابري ارزهاي معتبر جهان است. در 
شرايطي كه ش��اهد وضعيت وخيم اقتصادي و ارزي 
ونزوئال و بحران مالي و ارزي در جنوب شرق آسيا و 
روسيه در س��ال هاي اخير بوده ايم، طبيعي است كه 
نرخ هاي جهاني و تقاضا براي دالر و س��اير ارزها نيز 

تحت تاثير قرار گيرد. 
 بحران هاي مالي و ارزي عموما حاصل تش��كيل 
حباب در دارايي ها هستند البته سياست هاي اشتباه 
ارزي و پول��ي بانك ه��اي مركزي ني��ز در اين حوزه 
تاثيرگذار هس��تند و از دولت ها و بانك هاي مركزي 
خواس��ته ش��ده هنگام تدوين سياس��ت هاي كالن 
اقتص��ادي و پول��ي به واقعيت هاي اقتص��اد جهان و 
روندهايي كه در بازارهاي ارز و نرخ هاي بهره در ديگر 
كش��ورها وجود دارد توجه كنند، زيرا درهم تنيدگي 
اقتصاد جهان س��بب مي شود هر اقدام بانك مركزي 
بر اقتصادهاي ديگر و ش��رايط بازارهاي ارز در ديگر 

نقاط جهان تاثيرگذارد. 

مشخصات خريداران ارز به سازمان امور مالياتي ارسال شد
رييس كل بانك مركزي در نامه يي به رييس كل س��ازمان امور مالياتي 
كش��ور ضمن معرفي خري��داران عمده ارز به همراه مي��زان دالر خريداري 
شده از ابتداي سال جاري تا ۱۷دي ماه خواستار رسيدگي به مبادالت اين 

اشخاص و اقدام الزم درخصوص وصول ماليات هاي متعلقه شد. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي متن نامه ولي اهلل س��يف به شرح 

زير است: 
جناب آقاي تقوي نژاد

مع��اون محترم وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل س��ازمان امور 
مالياتي كشور

با سالم
احتراما، پيرو مكاتبات پيشين منتهي به نامه شماره ۱۰۰556   /۹6 مورخ 
۰۷   /۰4   /۱3۹6 موضوع گردآوري و ارسال اطالعات خريداران عمده دالر به 
اس��تحضار مي رساند با عنايت به لزوم اس��تقرار ثبات در بازار ارز، استمرار 
روند معرفي خريداران موصوف در راستاي اجراي سياست هاي كنترل بازار 

ارز و با هدف جلوگيري از اقدامات سوداگرانه و فعاليت هاي داللي كه منجر 
به كتمان درآمد واقعي و فرار مالياتي مي ش��ود، بانك مركزي براي ارتقاي 
س��طح تعامالت خود با آن سازمان تا س��ر حد امكان و شناسايي و وصول 
دقي��ق درآمده��اي مالياتي دولت ضمن رديابي و تش��خيص دالالن ارزي، 

اقدام به استخراج و ارائه اطالعات اين اشخاص كرده است. 
بر همين اس��اس و بنابر نتايج حاصل از بررس��ي هاي صورت گرفته در 
ارتباط با مبادالت ارزي در دوره زماني مربوط به ابتداي سال جاري لغايت 
۱۷  /۱۰  /۱3۹6 حجم بسيار زيادي از مبادالت دالر به نام اشخاص معدودي 
ثبت ش��ده كه به پيوست مشخصات هويتي به همراه ميزان دالر خريداري 

شده توسط ايشان ارسال مي شود.
لذا خواهش��مند اس��ت، دس��تور فرمايند پس از رس��يدگي به مبادالت 
اشخاص مذكور، اقدامات الزم درخصوص وصول ماليات هاي متعلقه صورت 

پذيرد.   
ولي اهلل سيف
رييس كل بانك مركزي

نامه اي براي رديابي دالالن ارزي

يادداشت
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5 بورس و فرابورس
 طي حكمي از س��وي ياس��ر فالح مديرعامل ش��ركت 
اطالع رس��اني و خدمات ب��ورس، بهن��ام بهزادفر مدرس 
دانش��گاه و مدير امور اعضاي كانون كارگ��زاران بورس و 
اوراق بهادار كه حدود يك دهه در جايگاه هاي مختلف بازار 
سرمايه فعاليت دارد، به مديريت آموزش و فرهنگ سازي 

شركت اطالع رساني و خدمات بورس منصوب شد. 

ارزش 83 هزار ميليارد ريالي 
 »ETF« صندوق هاي

گ�روه بورس   ش��ركت س��پرده گذاري مرك��زي اوراق 
بهادار و تس��ويه وجوه )س��مات(، ارزش صندوق هاي قابل 
معامل��ه )ETF( در بازار س��رمايه را حدود 83هزار ميليارد 
ريال اعالم كرد. اين در حالي است كه براساس جديدترين 
آماره��ا، ارزش صندوق هاي قابل معامل��ه در پايان دي ماه 
امس��ال به رقم 83هزار و 346ميليارد ريال رسيد. در حال 
حاضر 32صندوق قابل معامله در بازار س��رمايه ايران فعال 
هستند كه صندوق سرمايه گذاري پروژه آرمان پرند مپنا با 
31هزار ميليارد ريال بزرگ ترين صندوق ETF است. افزون 
بر اينصندوق سرمايه گذاري اعتمادآفرين پارسيان با 9 هزار 
و 412 ميلي��ارد ريال، صندوق هاي قابل معامله آرمان آتي 
كوثر با 7 هزار و 375ميليارد ريال، امين يكم فردا با 5 هزار 
و 85ميليارد ريال، صندوق پاداش س��هامداري پارند پايدار 
سپهر با 5هزار و 45 ميليارد ريال و پاداش سهامداري توسعه 
يكم با 5هزار و 35 ميليارد ريال به ترتيب در رتبه هاي دوم 
تا شش��م بزرگ ترين صندوق هاي ETF بازار سرمايه قرار 
دارند. همچنين صندوق هاي س��رمايه گذاري سپهر انديش 
نوين، توس��عه اندوخته آين��ده، تجارت ش��اخصي كاردان 
و درآم��د ثابت كي��ان در مكان هاي هفتم ت��ا دهم جدول 

بزرگ ترين صندوق هاي ETF ايستاده اند. 

عرضه 2 بلوك سرمايه گذاري 
در فرابورس

گروه بورس   سازمان خصوصي سازي نهم اسفندماه 
11.44درصد از س��هام شركت بيمه اتكايي امين را كه 
متعلق به ش��ركت س��رمايه گذاري هاي خارجي ايران 
اس��ت، به طور عمده و نق��د يا نقد و اقس��اط از طريق 
عرضه در بازار دوم فرابورس ايران به فروش مي رس��اند. 
بر اين اس��اس، بازار سوم فرابورس نيز هشتم اسفندماه 
ميزبان عرضه يكجاي س��هام كنترلي شركت توسعه و 
س��رمايه گذاري مجاب با قيمت پايه هر سهم 2ميليون 
و 50 هزار ريال خواهد بود. بدين ترتيب هش��تم و نهم 
اس��فندماه دو عرضه عم��ده در بازارهاي س��وم و دوم 
فراب��ورس ايران روي ميز فروش مي رود كه قيمت پايه 
هر س��هم بيمه اتكايي امين معادل قيمت بسته شدن 
روز قب��ل از عرضه به اضافه 20درصد خواهد بود؛ البته 
به شرطي كه مبلغ آن كمتر از هزار و 432ريال نباشد. 
افزون بر اين، تعداد كل س��هام ثبت ش��ده اين شركت 
در نم��اد »اتكام 4« دو هزار و 500ميليون س��هم بوده 
و نزدي��ك به 286 ميليون س��هم از اين مقدار قابليت 
عرضه دارد كه ش��ركت كارگزاري مفيد مسوول عرضه 
آن است. بر اين اساس، سپرده شركت در واگذاري اين 
ميزان سهام نيز 12 ميليارد و 286ميليون و 425 هزار 
و 622 ريال تعيين شده و شرايط پرداخت ثمن معامله 
به صورت عمده و نقد يا نقد و اقس��اط يعني 30درصد 
نقد و مابقي اقس��اط مساوي 6  ماهه طي 4 سال با نرخ 
13درصد درنظر گرفته شده است. از سوي ديگر 9 هزار 
و 800س��هم از سهام شركت توس��عه و سرمايه گذاري 
مجاب روي تابلو معامالت بازار سوم مي رود كه شركت 
كارگزاري صباجهاد آن را عرضه مي كند. اين شركت كه 
سهامدار عمده آن موسسه مجمع جهاني اهل بيت است، 
در زمينه ايجاد، تاسيس و تصدي واحدهاي توليدي و 
صنعتي، بازرگاني و خدماتي و همچنين انجام هرگونه 
عمليات بازرگاني و خريد و فروش كاال و سهام در داخل 

و خارج از كشور، خدمات آي تي و... فعاليت مي كند. 

انتصاب

سمات

خصوصيسازي

»تعادل« از نوسانات نرخ ارز و تاثير آن بر بازار سرمايه گزارش مي دهد

بورستهرانجاندوبارهميگيرد؟
رييس كميسيون اقتصادي مجلس: كاهش شاخص بورس متاثر از فضاي سياسي بود

گروه بورس 
كاهش قيمت كاموديتي ه��ا در بازار هاي جهاني يكي 
از عوامل تاثير گذار در روند ريزش��ي بازار سهام طي چند 
وقت اخير محسوب مي شود. از طرفي طي داد و ستد هاي 
روز گذش��ته در بازار هاي جهاني شاهد بازگشت اقبال به 
صنايع بزرگ و حركت به س��مت م��دار صعودي در كنار 
افزاي��ش قيمت ها بوديم. اين رش��د محتاطانه در صورت 
تداوم مي تواند روزنه يي از اميد را در تاالر شيشه يي بورس 
تهران ايجاد كند چراكه اكثر صنايع قدرتمند بورسي تحت 
تاثير قيمت  هاي جهاني قرار دارند و مستقيما از نوسان هاي 
قيمتي منتفع يا متضرر مي ش��وند. به هر حال در صورت 
تداوم افزايش نرخ ها از جذابيت بازار ارز كه رشد حبابي آن 
در آس��تانه 4هزار و 800 تومان قرار گرفته اس��ت به طور 
قطع كاسته مي شود و بازار سرمايه با توجه به زيرساخت ها، 
عوامل بنيادي و پتانسيل باالي شركت  ها به مدار صعودي 
بازمي گردد چراكه افزايش افسارگسيخته و غيرقابل كنترل 
نرخ ارز و هجوم سرمايه ها براي خريد دالر بيشتر از اينكه 
با ش��رايط اقتصادي منطبق باش��د بر حسب اثرات رواني 

و هيجان ايجاد شده در اين بازار   ها صورت گرفته است. 

 پيش بيني 100 هزار واحد
 محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس درخصوص ش��رايط فعلي ش��اخص بورس نيز 
عنوان كرد: چن��د عامل در تغييرات ش��اخص بورس 
كش��ور در مدت اخي��ر تاثيرگذار بوده ك��ه مي توان به 
افزاي��ش قيم��ت جهاني نفت كه در پيش بيني رش��د 
درآمدهاي كش��ور موثر اس��ت، اش��اره كرد.  وي ادامه 
داد: قيمت فلزات اساس��ي مانند س��نگ آهن، مس و 
فوالد درحال بازگشت به نرخ هاي قبل از ركود جهاني 
و منطقه ي��ي در اقتصاد بوده كه اين موضوع در رش��د 
درآمدهاي كش��ور تاثيرگذار اس��ت. نماينده كرمان و 
راور در مجل��س دهم تصريح كرد: بايد توجه داش��ت، 
پيش بيني مي ش��ود در س��ال آينده 15ميلي��ارد دالر 
محصوالت پتروش��يمي به فروش مي رسد كه به طور 
طبيعي در س��ودآوري شركت هاي بورسي كه براساس 
قيمت ه��اي جهاني فعاليت دارند، تاثيرگذار اس��ت. به 

گزارش خانه ملت، پورابراهيمي اضافه كرد: قيمت سهام 
برخي شركت هاي معدني با توجه به افزايش نرخ جهاني 
برخي محصوالت با افزايش روبه رو بوده البته در هفته 
گذشته شاخص بورس با روند كاهشي نيز روبه رو بوده 
كه بخشي از آن متاثر از عوامل رواني و فضاي سياسي 
ب��ود. وي با بيان اينكه پيش بيني مي ش��ود، ش��اخص 
ب��ورس به باالي رقم 100هزار واحد برس��د، ادامه داد: 
اينكه تغييرات قيمت ارز روي نرخ كاالهاي ش��ركت ها 
تاثيرگذار اس��ت يك موضوع بديهي محسوب مي شود. 
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس يادآور شد: براي 
تمامي صنايع تغيير قيمت دارايي پايه ناش��ي از تغيير 
قيم��ت دالر صورت خواه��د گرفت همچني��ن براي 

صنايعي مانند پتروشيمي و سنگ آهن كه رشد قيمت 
جهاني در افزايش س��ودآوري اي��ن صنايع نقش دارد، 

سودآوري با رشد مضاعف همراه خواهد شد. 

 استراتژي دولت؛ توسعه بازار بدهي
از سويي ديگر عليرضا توكلي كاشي، مدير سابق ابزارهاي 
نوين مالي فرابورس ايران، بازارپذيري اوراق بدهي را منجر 
به كش��ف نرخ آن و كاهش هزينه ه��اي مالي پيمانكاران 
در همكاري با دولت دانس��ت. وي گفت: بازار پذير ش��دن 
اوراق بدهي به كش��ف ن��رخ آن و كاهش هزينه هاي مالي 
پيمانكاران��ي كه به جاي طلب خود اي��ن اوراق را از دولت 
گرفته اند به  ش��دت كمك خواهد كرد و اميدواريم كه در 

سنوات آتي هم هر چه اوراق توسط دولت منتشر مي شود 
بالفاصله در بورس ها پذيرش شود تا مشكالت پيمانكاران 
و دارندگان كاهش يابد. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: 
اخيرا وزير اقتصاد از اوراقي كه در دو س��ال اخير منتش��ر 
شده و به داليل مختلف وارد بازار نشده است، حمايت كرد 
تا بازارپذير ش��وند و اين اقدامي قابل تحسين از سوي يك 
مقام ارشد اجرايي بود. گفتني است، وزير امور اقتصادي و 
دارايي در مراسم 50 سالگي بازار سرمايه ايران اوراق اجاره، 
صكوك و بدهي را ازجمله ابزارهاي مهم براي توسعه بازارها 
برشمرد و ابراز اميدواري كرد كه بر تنوع اوراق افزوده شود. 
مسعود كرباسيان همچنين با بيان اينكه عده يي مي گويند 
انتشار اوراق ايجاد بدهي مي كند، گفت: هدف ما از انتشار 

اوراق انجام طرح هاي عمراني، توسعه يي و زيربنايي است و 
اگر بدهي هم ايجاد كند نتيجه آن در راس��تاي طرح هاي 
توس��عه يي است. به گفته توكلي كاش��ي، دولت استراتژي 
بزرگ ت��ر كردن ب��ازار اوراق بدهي را در دس��تور كار قرار 
داده و در چش��م اندازي ك��ه درخصوص اين ب��ازار در افق 
1404 ترس��يم شده، سهم اين بازار از كل بازار بدهي بايد 
تا 30درصد افزايش يابد؛ س��همي كه درحال حاضر حدود 
7درصد اس��ت. به گزارش سنا، مدير سابق ابزارهاي نوين 
مالي فرابورس ايران خاطرنش��ان كرد: با بزرگ شدن بازار 
اوراق بدهي، فضا براي بخش خصوصي نيز بازتر خواهد شد 
و بخش خصوصي مي تواند نسبت به تامين مالي از اين بازار 
اقدام كند؛ به خصوص در ش��رايط فعلي كه نرخ موثر سود 

در اين بازار به ارقام حدود 16درصد رسيده است. 
وي در ادامه در پاسخ به سوالي درخصوص ميزان عرضه 
اوراق بدهي و دغدغه هايي كه در باره عرضه بيش از ظرفيت 
بازار سرمايه وجود دارد، گفت: اعتقاد دارم كه بورس خيلي 
بي��ش از ميزان فعلي براي جذب اين اوراق ظرفيت دارد و 
با توجه به اينكه صندوق هاي س��رمايه گذاري بزرگي را در 
كشور داريم اينها به راحتي مي توانند اين اوراق را خريداري 
كنن��د. توكلي كاش��ي با بي��ان اينكه بعض��ا صندوق هاي 
سرمايه گذاري قسمتي از منابع خود را در قالب سپرده به 
بانك ها برده اند، گفت: اين ظرفي��ت اگر براي خريد اوراق 

دولتي استفاده شود، ظرفيت بسيار خوبي است. 

 ضرورت نظارت بانك مركزي
وي در پاس��خ به اين سوال كه پايبندي به رعايت 
نرخ سود تا چه حد از سوي بانك ها وجود دارد، گفت: 
اگر بانك مركزي نس��بت به اجراي ابالغيه يي كه در 
شهريور صادر كرد، نظارت بيشتري داشته باشد قطعا 
بانك ها هم تخلف نمي كنند و نرخ هاي خود را محدود 
نگه مي دارند. مدير سابق ابزارهاي نوين مالي فرابورس 
ايران افزود: مشكلي كه وجود دارد اين است كه گاهي 
نرخ س��ود توس��ط برخي بانك ها رعايت نمي ش��ود؛ 
گمان ها هم بر اين اس��ت كه بان��ك مركزي خطوط 
اعتباري را به اندازه كافي به بانك ها نمي دهد و همين 

باعث مي شود، نرخ ها در بازار افزايش پيدا كند. 

گروه بورس   
در دادوستدهاي روز دوشنبه بورس تهران شاخص 
كل بورس 142 واحد رش��د ك��رد و به رقم 97 هزار و 
924 رسيد. همچنين، در معامالت ديروز سرمايه گذاران 
بورس ته��ران بيش از 819ميليون برگه س��هم، حق 
تقدم و ساير دارايي هاي مالي را در بازار دست به دست 
كردند كه ارزش اين مبادالت بيش از يك هزار و 535 
ميليارد ريال ب��ود و در 66 هزار نوبت معامالتي انجام 
شد. همچنين، نمادهاي سايپا، ملي مس، ايران خودرو، 
گسترش نفت و گاز پارسيان و پارس خودرو با بيشترين 
تاثير مثبت بر شاخص باعث رشد اين متغير شدند. اين 
درحال��ي بود كه دو نماد پتروش��يمي جم و ارتباطات 
سيار ايران با بيشترين تاثير منفي بر شاخص مانع رشد 
بيشتر اين متغير ش��دند. بر اين اساس، شاخص بازار 
 اول نيز 215واحد صعودي ش��د اما شاخص بازار دوم 
300 واح��د افت كرد. اف��زون بر اين، در ب��ازار ديروز 
گروه هاي خ��ودرو، ش��يميايي و فرآورده هاي نفتي با 
بيش��ترين حج��م و ارزش معامالت در ص��در برترين 
گروه هاي صنعت قرار گرفتند. براس��اس اين گزارش، 
صدرنش��يني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق 
به نمادهاي سرمايه گذاري س��ايپا، سرمايه گذاري رنا، 
سايپا، مديريت صنعت ش��وينده بهشهر، سايپا ديزل، 

محورس��ازان ايران خودرو و پتروشيمي آبادان بود. در 
مقابل نمادهاي گسترش صنايع و خدمات كشاورزي، 
الكتريك خودرو شرق، آبسال، درخشان تهران، تايدواتر 
خاورميانه، لعابيران و شيشه و گاز با بيشترين كاهش 
قيمت در انتهاي جدول معامالت نشستند. به گزارش 
سنا، سرمايه گذاران بورسي براي خريد سهام مديريت 
صنعت ش��وينده بهش��هر، اوراق صكوك سايپا، سهام 
سايپا ديزل، س��هام زامياد، اوراق مشاركت شهرداري 
تهران و اوراق مش��اركت ش��هرداري شيراز بيشترين 
تقاضا و طوالني ترين صف هاي خريد را ثبت كردند. در 
مقابل گروهي از سرمايه گذاران براي خروج از نمادهاي 
اوراق صكوك سايپا، اوراق مشاركت شهرداري سبزوار، 
اوراق مشاركت ش��هرداري مش��هد و اوراق مشاركت 
شهرداري تهران بيشترين عرضه ها را ثبت كردند. اين 
نمادها س��نگين ترين صف هاي فروش را داش��تند. در 
پايان معامالت روز دوش��نبه حق تقدم ليزينگ رايان 
س��ايپا با معامله 109 ميليون س��هم بيشترين حجم 
معامالت و اوراق مش��اركت مل��ي نفت ايران با معامله 
164 ميليارد ريال بيشترين ارزش معامالت را داشتند. 

 مبادله 149 هزار سهمي 
در س��ويي ديگ��ر، دومي��ن روز كاري هفته چهارم 
بهمن ماه با دادوستد بيش از 345 ميليون ورقه بهادار به 
ارزش نزديك به يك هزار و 317 ميليارد ريال در بيش 
از 39 هزار نوبت معامالتي در بازارهاي 9 گانه فرابورس 
ايران به پايان رس��يد. بر اين اساس در معامالت ديروز، 
در بازار ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط شاهد مبادله 

بيش از 149 هزار سهم در نماد »شگامرون« بوديم كه 
اين حجم از دادوستدها ارزش 9 ميليارد و 780 ميليون 
ريالي را به ثبت رس��اند. همچني��ن در بازارهاي اول و 
دوم شاهد دست به دست شدن افزون بر 116 ميليون 
س��هم به ارزش بي��ش از 287 ميليارد ري��ال بوديم و 
بدين ترتيب حدود يك سوم از حجم كل معامالت امروز 
به اين دو بازار اختصاص يافت. در اين ميان معامله گران 
با جابه جايي 38ميليون سهم از سهام ذوب آهن اصفهان 
ب��ه ارزش بيش از 32 ميليارد ريال، بيش��ترين حجم 
مبادالت��ي بازاره��اي اول و دوم را در نماد »ذوب« رقم 
زدند. ضمن آنكه در پي نقل وانتقال بيش از 31ميليون 
سهم به ارزش حدود 62 ميليارد ريال در نماد »سمگا«، 
بيش��ترين ارزش مبادالتي بازار سهام به اين نماد تعلق 
گرفت. از سوي ديگر رصد نمادهايي كه بيشترين توجه 
را در روز گذش��ته به س��مت خود جلب كرده اند نشان 
مي دهد كه نماد »زنگان« از گروه فلزات اساسي عالوه 
بر آنكه س��ومين نماد پربيننده بود، بيشترين افزايش 

قيمتي را تا سقف 5درصدي به همراه داشت. 
در سمت مقابل، نماد »كاسپين« متعلق به شركت 
داروس��ازي كاسپين تامين با بيشترين افت قيمتي در 
ميان نمادهاي فرابورسي مواجه شد. همچنين معامالت 
منفي در نماد »مارون« با اهرم منفي 7واحدي به افت 
اين نماگ��ر و قرارگيري آن در ارتف��اع 1092 واحدي 
منجر ش��د. اين در حالي است كه نمادهاي »دماوند«، 
»هرمز« و »بس��اما« در مجم��وع با حمايت بيش از دو 
واحدي، مثبت ترين نمادهاي تاثيرگذار بر شاخص كل 

فرابورس بودند. 

گزارش بررس��ي بازاره��ا، نمايي از كل ب��ازار اوراق 
بهادار كش��ور و وضعيت بورس  هاي ش��ناخته  ش��ده را 
نش��ان مي دهد كه به صورت هفتگي منتش��ر مي شود. 
در اين گزارش روند ش��اخص  هاي اصل��ي، ارزش بازار، 
حج��م و ارزش معام��الت، بازده��ي بورس بر حس��ب 
ري��ال، دالر و يورو در بازه هاي زماني متفاوت بررس��ي 
مي ش��ود. به گزارش بورس ته��ران در هفته منتهي به 
18بهمن ماه، ش��اخص كل بورس و اوراق بهادار تهران 
در پايان معامالت روز چهارش��نبه 18بهمن 1396 به 
رقم 98300واحد رس��يد كه در مقايسه با پايان هفته 
گذشته 166واحد افزايش داش��ته است. بر اين اساس 
در اين هفته حجم معامالت 5هزارو 437ميليون سهم 
و ارزش آن 12هزارو 694 ميليارد ريال بوده كه حجم و 
ارزش معامالت نسبت به هفته گذشته به ترتيب 29 و 
28درصد افزايش داشته است. ارزش بورس و اوراق بهادار 
ته��ران در پايان معامالت اين هفته به عدد 3923820 
ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با پايان هفته گذشته 
0.2درصد افزايش داشته است. همچنين از ابتداي سال 
96 تا 18بهمن ماه، ش��اخص كل با 27.3درصد افزايش 
به رقم 98300 واحد رس��يد و ش��اخص كل هم وزن با 
12درص��د افزايش عدد 17607 واح��د را تجربه كرد. 
ب��ر اين اس��اس صنعت »فلزات اساس��ي« ب��ا 40.6 و 

32.3درصد بيشترين ارزش و بيشترين حجم معامالت 
را به خود اختصاص دادند. همچنين در 30روز منتهي 
به 11بهمن م��اه 1396، »محصوالت چوبي« با بازدهي 
مثبت 38.6 درصد در صدر صنايع بورسي قرار گرفت. 
در مدت مش��ابه صنعت »ساخت دس��تگاه ها و وسايل 
ارتباطي« با افت 14.7درصدي بيشترين افت را تجربه 
كرد. افزون بر اين در محاسبه شاخص كل بورس تهران 
با برخي  شاخص بورس هاي بين المللي نسبت به پايان 
هفته گذشته، ش��اخص بورس تهران )TEDPIX( با 
رشد 0.2درصدي بيش��ترين بازدهي و شاخص بورس 
هنگ كن��گ )HANG SENG( ب��ا افت 7.8رصدي 
كمتري��ن بازدهي را به خود اختصاص داده اند. عالوه بر 
موارد فوق بازدهي بورس تهران، فرابورس ايران، نرخ ارز 
و طال به صورت هفتگي و ماهانه در اختيار خواننده قرار 
دارد. صنايع و شركت  هاي با بيشترين تاثير بر شاخص، 
معامالت به تفكيك صنايع، ريس��ك و بازدهي صنايع 
نيز از ديگر اطالعات ارائه  ش��ده در اين گزارش اس��ت. 
مقايسه  بازدهي صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
و همچنين خالصه يي از ب��ازده برخي بورس ها، اونس 
طال، قيمت جهاني نفت، نرخ ارزهاي مبادله يي و قيمت 
فلزات اساس��ي نيز در بخش پاياني اي��ن گزارش قابل 

مشاهده است. 

آگهي مزايده 96-82
شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه در نظر دارد مجوز بهره برداري ازغرفه ها و فضاهاي موقت تجاري با كاربري هاي 

مختلف به شرح جدول ذیل را از طریق برگزاري مزایده عمومی اجاره دهد.

شركت بهره  برداري راه آهن شهري تهران و حومه 

 شركت بهره برداري
 را ه آهن شهري تهران و حومه

لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد به منظور دریافت اوراق مزایده و کسب اطالعات بیشتر با واریز مبلغ 
1،000،000 ریال بابت اسناد و پاکات مخصوص مزایده به حساب جاري 00802749328 بانک شهر )شعبه امام خمینی)ره( کد 264 ( در وجه 
شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه تا پایان وقت اداري مورخ 1396/12/05  به نشانی:  تهران - خیابان انقالب اسالمی 
- تقاطع حافظ - شماره 956 - طبقه پنجم - مدیریت امور قراردادها مراجعه نمایند. تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداري مورخ 

1396/12/06 مي باشد.
 تاکید می گردد اسناد مزایده فقط بصورت حضوري وبراي اشخاص حقوقی با ارایه معرفی نامه رسمی، اساسنامه و آگهی آخرین 

تغییرات قابل دریافت است.
  این آگهی در روزنامه هاي کثیراالنتشار به چاپ رسیده و هزینه آن برعهده برنده هاي مزایده ها خواهد بود.

مبلغ سپرده)ریال(موضوع 

 اجاره غرفه هاي تجاري با کاربري عرضه نان و شیرینی
70،000،000 واقع در ایستگاه هاي پایانه جنوب و شاهد 

 اجاره غرفه هاي تجاري با کاربري موبایل و لوازم جانبی
100،000،000 واقع در ایستگاه هاي امام خمینی)ره (، استاد معین و شهداي هفتم تیر

 اجاره غرفه تجاري با کاربري میان وعده سرد و نوشیدنی
51،000،000 واقع در ایستگاه تئاتر شهر

15،000،000اجاره غرفه تجاري با کاربري کافی نت واقع در ایستگاه امام خمینی)ره( 

 مجوز تکمیل و بهره برداري از فضاي ناآماده ایستگاه شهید کالهدوز
132،000،000 جهت کاربري پارکینگ واقع در خط چهار 

اجاره غرفه هاي تجاري با کاربري کیف و کفش واقع در ایستگاه هاي حسن آباد ، 
150،000،000بهارستان و شهداي هفتم تیر 

اجاره فضاهاي تجاري با کاربري استقرار دستگاه فروش نوشیدنی گرم و قهوه 
200.000.000در ایستگاه هاي میرداماد تئاترشهر، میدان ولیعصر )عج( و قلهک

مروري بر آمار معامالت ديروز 

افزايشتدپيكس
بازدهيبااليبورسكشور

درميانشاخصهايمعتبربينالمللي

مديرعامل ش��ركت اطالع رس��اني و خدم��ات بورس 
نقش��ه راه فرهنگي بازار سرمايه كشور براي سال هاي آتي 
را ترس��يم كرد و از رونمايي يك استارت آپ دانش آموزي 
در يازدهمين نمايشگاه بورس، بانك، بيمه )Finex( خبر 
داد. به گزارش س��نا، ياسر فالح مدير روابط عمومي و امور 
بين الملل س��ازمان بورس و اوراق بهادار در پاس��خ به اين 
س��وال كه بازار س��رمايه كش��ور بعد از انقالب شكوهمند 
اسالمي چه مسيري را طي كرده است؟ گفت: الكترونيكي 
شدن ساز و كار بورس بر اساس نياز هاي جديد مهم ترين 
رويداد دهه 60 و 70 بازار سرمايه ايران است كه در زمان 
خود دس��تاورد بزرگي براي بازار سرمايه ايران بود. مشاور 
رييس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار ورود صنايع جديد 
به بورس را از رويداد هاي مهم دهه 70 و 80 بازار سرمايه 
دانس��ت و گفت: در زمان دولت نهم و دهم نيز اين توسعه 
ادامه پيدا كرد و با خصوصي س��ازي هاي گس��ترده و ورود 
ش��ركت ها به بورس، بازار س��رمايه وارد فاز جديدي شد. 
فالح ادامه داد: ش��ركت هاي بزرگ و استراتژيك كه خط 
قرمز دولت ها بودند در آن مقطع وارد بازار سرمايه شدند و 
اكنون مردم سهامدار صنايع پااليشي، بانكي و صنايع فلزي 
هستند. مدير روابط عمومي و امور بين الملل سازمان بورس 
و اوراق بهادار يكي ديگر از دس��تاورد هاي بازار سرمايه در 
اواخر دهه 80 را شروع معامالت آنالين )برخط( در بورس 

دانست. 

 توسعه ابزار ها نقطه عطف دولت 
مش��اور رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار توس��عه 
ابزار هاي مالي بازار س��رمايه را را از دستاورد هاي مهم دولت 
يازدهم و دوازدهم دانست و ادامه داد: امروز اوراق بدهي جزو 
مهمي از بازار س��رمايه به ش��مار مي  رود. با ورود اين ابزارها 
)انواع اوراق بدهي، اوراق خزانه و س��خاب( سرمايه هاي خرد 
جذب بازار س��رمايه ش��د. اين ابزار ها افزايش حجم و اندازه 
بازار سرمايه را به همراه داشت و سهم بازار سرمايه از اقتصاد 
كش��ور را افزايش داد. مدير روابط عمومي س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار ايجاد صندوق تثبيت بازار سرمايه را يكي ديگر از 

گام  هاي مثبت دول��ت دوازدهم خواند و گفت: اين صندوق 
در بحران  هايي كه رفتار هاي هيجاني فعاالن بورس ش��دت 

مي گيرد، بازار را به شرايط تعادلي باز مي گرداند. 

 بازنگري در قوانين 
مديرعامل شركت اطالع رساني و خدمات بورس تصويب 
قانون بازار در سال 84 و اصالح و بازنگري آن در سال جاري 
را مهم ترين رويداد هاي بازار س��رمايه كش��ور طي 40سال 
اخير دانس��ت و گفت: در سال جاري بس��ياري از قوانين و 
دس��تورالعمل  ها مورد بازنگري قرار گرفتند و هم اكنون نيز 
»اليحه قانون بازار اوراق بهادار« در حال آماده س��ازي است 
ك��ه پس از تدوين به هيات دولت ارائه و س��پس به مجلس 
شوراي اسالمي ارجاع مي شود. ياسر فالح با بيان اينكه تغيير 
دس��تورالعمل افش��اي اطالعات و توقف و بازگشايي نماد ها 
مهم ترين بخش بازنگري و اصالح قوانين بود، گفت: از زمان 
اجراي 6 دستورالعمل جديد مدت توقف نماد ها بسيار كوتاه 
شد و نقدشوندگي در بورس افزايش يافت. وي اجراي طرح 
قيمت تضميني به جاي خريد تضميني محصوالت كشاورزي 
در بورس كاال و انتش��ار اوراق مرابح��ه در فرابورس را يكي 
ديگر از دس��تاوردهاي بورس خواند كه به حوزه كشاورزي، 
دول��ت و وزارت بازرگاني كمك ك��رد. مدير روابط عمومي و 
امور بين الملل س��ازمان بورس جداس��ازي هسته معامالت 
بورس و فراب��ورس از يكديگر، رفع اختالل اين س��امانه در 
زمان عرضه  هاي اوليه و به روزرس��اني س��امانه معامالت را از 
دستاورد هاي اين سازمان در سال 95 و 96 اعالم كرد. مشاور 
رييس سازمان بورس مجموعه اين دستاورد ها و اقدامات را 
س��بب تعالي و پيشرفت بورس دانست و گفت: امروز سطح 
استاندارد بورس ايران به بورس  هاي توسعه يافته نزديك شده 
اس��ت. مدير روابط عمومي و امور بين الملل سازمان بورس، 
بهترين مسير اقتصاد مقاومتي براي تامين مالي بنگاه ها در 
اقتصاد را بازار سرمايه عنوان كرد و افزود: الزم است تا همه 
آحاد جامعه، بازار س��رمايه را به عنوان شفاف ترين و بهترين 
ب��ازار باور كنند و با افزايش س��هم اين بازار در اقتصاد، همه 

مردم بتوانند از آن نفع ببرند. 

 نقشه راه فرهنگ سازي 
مديرعامل شركت اطالع رساني و خدمات بورس در پاسخ 
به اينكه نقشه راه فرهنگ سازي براي سال  هاي آينده چيست، 
گفت: بايد اذعان كرد كه به داليل تاريخي و فرهنگي ضريب 
نفوذ بورس در كشور ما پايين و حدود 10درصد است. اندازه 
بازار س��رمايه نيز ح��دود 27درصد تولي��د ناخالص داخلي 
)GDP( را تشكيل مي دهد كه چندان مناسب نيست. وي 
ادام��ه داد: همواره اقتصاد ما بانك محور بوده و بنابراين براي 
عبور از اين وضعيت و افزايش نقش بازار س��رمايه در تامين 
مالي به توجه و اعتماد بيش��تر دولت نياز داريم. فالح افزود: 
ما بايد اين باور را در جامعه، مردم و مس��ووالن ايجاد كنيم 
كه مسير هموار اقتصاد مقاومتي به افزايش شفافيت عملكرد 
بنگاه ها و ش��ركت هاي تجاري وابس��ته است. مشاور رييس 
سازمان بورس ادامه داد: در اين ميان شفافيت به عنوان اصل 
اول بازار سرمايه شناخته مي شود، فرار مالياتي و صورت هاي 
مالي غيرش��فاف در آن جايي ندارد و اقتصاد كشور در بازار 

سرمايه به شفافيت خواهد رسيد. 

 فرهنگ سازي در مدارس و دانشگاه 
مديرعامل شركت اطالع رساني و خدمات بورس با اشاره 
به اينكه س��ازمان بورس در مسير فرهنگ سازي با آموزش 
و پ��رورش وارد مذاكره ش��ده، گفت: در اين راس��تا آموزش 
معلمان در برنامه پيش بيني ش��ده و همچنين ديپلم بورس 
ني��ز به عنوان يك رش��ته تحصيلي در ش��اخه كار و دانش 
تعبيه شده و در دانشگاه جامع علمي و كاربردي نيز مقطع 
كارداني و كارشناسي رشته مديريت حرفه يي بورس تدريس 
مي شود. وي افزود: در شركت اطالع رساني و خدمات بورس 
نيز دوره هاي تخصصي MBA بازار سرمايه در چند مرحله 
موفقيت آميز برگزار شد و در ادامه اين راه نيز به زودي دوره 

DBA بازار سرمايه در چند دانشگاه برگزار مي شود. 

 رونمايي از يك استارت آپ دانش آموزي
مدي��ر روابط عمومي س��ازمان ب��ورس همچنين از 
رونماي��ي يك اس��تارت آپ دانش آموزي ب��ا نام بومينو 
ت��ك »Tech Bomin« در يازدهمي��ن نمايش��گاه 
بورس، بانك، بيمه )Finex( خبر داد. ياسر فالح افزود: 
 Finex يازدهمين دوره نمايش��گاه بورس بان��ك بيمه
2018، 27 ال��ي 30 فروردين س��ال 97 در نمايش��گاه 

بين المللي تهران برگزار مي شود.

مديرعامل شركت اطالع رساني و خدمات بورس تشريح كرد

نقشهراهفرهنگيبازارسرمايه
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 بازرسان اصناف
عهده دار نظارت بر قيمت ها 

پايگاه خب�ري اتاق اصناف اي�ران  رييس اتاق 
اصناف ايران اعالم كرد: بازرسان اتاق اصناف ايران در 
ايام پاياني س��ال همچون هميشه عهده دار نظارت بر 
قيمت كاالها و خدمات صنفي هس��تند. علي فاضلي 
گفت: عالوه بر اتاق هاي اصناف، بازرسان اتحاديه هاي 
صنف��ي نيز قيمت كاالها در ب��ازار را كنترل خواهند 
ك��رد ضمن اينكه در صورت لزوم تش��ديد بازرس��ي 
هم در دس��تور كار قرار مي گي��رد. او ادامه داد: البته 
قيمت كااله��ا را اتاق اصناف تعيين نمي كند بلكه از 
س��وي سازمان حمايت تعيين مي ش��ود كه براساس 
مصوبه س��تاد تنظيم بازار خواه��د بود. فاضلي اظهار 
كرد: در ايام پاياني س��ال يك��ي از بحث هاي اصلي، 
تامين كاال در تمام س��طوح است كه در حال حاضر 
به دليل افزاي��ش توليد و وجود انواع كاالها در بازار، 
هيچ مشكلي از نظر تامين كاال و همچنين عرضه آن 
وجود ندارد. او گفت: ب��راي تامين و عرضه كاالهاي 
مورد نياز مردم در ايام پاياني س��ال تدابير الزم اتخاذ 
ش��ده و قرار اس��ت از طريق فروش��گاه هاي بزرگ و 
همچني��ن ميادين ميوه دراختي��ار عموم قرار بگيرد. 
ريي��س اتاق اصن��اف ايران اف��زود: همچنين در ايام 
پاياني فروش هاي فوق العاده را از طريق اتحاديه هاي 
صنفي خواهيم داشت و عالوه بر آن فروش هاي بهاره 
در كالن شهرها به ويژه مراكز استان ها برقرار خواهد 

شد كه از ۹ اسفند ماه آغاز به كار مي كنند. 

 سياست غلط
حمايت از صنعت سيمان

ايرنا  مصرف س��يمان در كش��ور پايي��ن آمده و 
براس��اس برخي آمار ب��ه حدود 40 ت��ا 45 ميليون 
تن رس��يده و تالش براي صادرات سيمان يا احداث 
كارخان��ه در كش��ورهاي واردكننده ب��ه عنوان يك 
فاكتور مهم اس��ت. حدود 80درصد سيمان توليدي 
در س��طح جهان با كش��تي حمل مي شود، اما حمل 
ونقل جاده يي نيز در دس��تور كار برخي از كش��ورها 
از جمله ايران ق��رار دارد. رييس هيات مديره انجمن 
كارفرماي��ان صنعت س��يمان گفت: ام��روز ظرفيت 
س��يمان كش��ور به رقم 82 ميليون تن رسيد كه از 
اي��ن رقم اكنون 60 درصد فعال اس��ت، درحالي كه 
حج��م مجوزهاي اين بخش بيش از 100ميليون تن 
اعالم شد. س��يدمحمد اتابك افزود: موضوع افزايش 
ظرفيت س��يمان در دولت هاي بعد از انقالب با توجه 
به وجود معادن غني س��نگ آه��ك و مواد مورد نياز 
اي��ن واحدها هم��واره مورد تاكيد ق��رار گرفته و اين 
مهم از اصول و اركان اصلي اقتصاد مقاومتي اس��ت. 
به گفته او؛ آمارهاي منتشر شده حاكي است در افق 
1404 انتظار مي رود ظرفيت توليد س��يمان كش��ور 
ب��ه رقم 120 ميليون تن برس��د. اتابك يادآور ش��د: 
حج��م مجوزهاي صادرش��ده براي ايج��اد واحدهاي 
توليد س��يمان در دولت هاي هفتم و هشتم به بيش 
از 100 ميليون تن رس��يد و در واقع همه پذيرفتند 
كه در سياس��ت گذاري صنعت س��يمان، دولت نقش 
فعال و سازنده يي ايفا كند. اتابك با اشاره به سياست 
توسعه صنعت سيمان گفت: سياست توسعه صنعت 
س��يمان در دولت هاي ياد ش��ده، پيامد رش��د توليد 
ساالنه 18درصدي را به همراه داشت و مصرف نيز از 
شرايط مشابه برخوردار شد و بخش زيادي از سرمايه 
شركت هاي توليدي و حساب ذخيره ارزي به مصرف 
اين بخش رس��يد. رييس هيات مديره انجمن سيمان 
گفت: واقعيت اينكه صنعت ش��رايطي را در سال هاي 
مزبور روبه رو شد كه تغيير پايه پولي كشور نخستين 
آن محسوب مي ش��ود و نمي توان تاييد كرد كه اين 
ام��ر تس��عير نرخ ارز ب��وده و بر پايه اس��تانداردهاي 
حسابرس��ي دني��ا در بعضي از قرارداده��اي منعقده، 
حداكثر نوس��ان 10درصد را پيش بيني مي كنند، نه 

به ميزان سه برابر كه اتفاق افتاد. 
اتابك اضافه كرد: سياس��ت توس��عه يي دولت در 
بخش س��يمان كه مورد حماي��ت برخي قرار گرفت، 
پيامد مقروض ش��دن كارخانه ها را به همراه داش��ت 
و آنه��ا اكنون قابليت پرداخ��ت بدهي خود را ندارند. 
او تصريح كرد: بس��ياري از كارخانه ها اكنون در اين 
وضع قرار دارند و درحالي كه آنها تابع شرايط بودند. 
اتاب��ك اظهارك��رد: اواخر دولت هش��تم طرح جامع 
س��يمان مصوب و در آن پيش بيني شد كه دوره هاي 
س��ه ماه در كميته م��اده يك با حض��ور نمايندگان 
وزارتخانه ه��اي صنعت و معدن )وق��ت(، بازرگاني و 
ب��ا حضور انجمن كارفرمايان صنعت س��يمان تعيين 
قيمت انجام گيرد، اما بعد از ورود س��يمان به س��بد 
حمايت��ي دول��ت در مهرم��اه 1384، ط��رح جامع 

عملياتي نشد. 
به گفته او، ش��رايط مزبور پيام��د آن را به دنبال 
داشت كه فشار براي پايين نگه داشتن قيمت سيمان 
بر توليدكنندگان افزايش پيدا كند. اتابك گفت: اجرا 
نشدن طرح جامع سيمان به ويژه در ارتباط با تعيين 
قيمت، موجب آن ش��د، افرادي كه طرح ها را شروع 
كردند، مجبور به اس��تقراض خارج از سازمان شدند 
و چنانچه قيمت س��يمان برابر تواف��ق اوليه، تعديل 
قيم��ت انجام مي گرف��ت، توان بنگاه ه��اي اقتصادي 
اج��ازه اجراي طرح ه��ا را بدون اين ح��د از مقروض 
ش��دن به بنگاه ها مي داد. رييس هيات مديره انجمن 
كارفرمايان صنعت سيمان تصريح كرد: دولت هنگام 
رونق مصرف س��يمان )سال هاي ۹1- 1387( جلوي 
افزاي��ش قيمت را گرفت و بنگاه ه��ا از لحاظ ارزي و 
ريالي بدهكار باقي ماندند و اين درحالي بود كه قيمت 
پول روند افزايش��ي داش��ت و در نهايت حاشيه سود 
صنعت، بس��يار پايين تر از حاشيه سود بانك ها براي 

منابع مالي بود. 
به گفته اتابك؛ براس��اس آمار موجود سال 13۹1 
اي��ران موفق ش��د مي��زان تولي��د خود را ب��ه 70.2 
ميليون تن برس��اند كه با اين رقم جايگاه چهارمين 
توليد كننده سيمان را از آن خود ساخت. به گفته او، 
سال هاي ۹2 و ۹3 روند افت توليد سيمان نسبت به 
س��ال ۹1 رقم خورد به گونه يي كه در سال ۹2 بالغ 
بر 6۹.6 ميليون تن و س��ال ۹3 به ميزان 66 ميليون 
تن توليد ش��د. اين فع��ال بخش خصوصي ادامه داد: 
س��ال هاي ۹2 و ۹3 مجموع صادرات س��يمان ايران 
به رقم 37.7 ميليون تن رس��يد كه س��هم سال ۹3 
)دولت يازدهم( باالترين رقم به ميزان 18.۹ ميليون 
تن بود و بقيه به سال ۹2 اختصاص داشت. او تاكيد 
كرد: صادرات سيمان ايران در سال هاي مزبور موجب 
ارتقاي جايگاه كش��ورمان را بين صادركنندگان شد، 

به گونه يي كه رتبه نخست را از آن خود كرد. 

اخبار

در يازدهمين نشست كميسيون تسهيل كسب وكار اتاق تهران واكاوي شد

رنج صادركنندگان طال
تعادل 

صنعت، ط��ال و جواهر نيز همانن��د ديگر صنايع 
در كش��ور با يكسري مشكالت اساسي دست و پنجه 
نرم مي كند. فع��االن اين حوزه بر اين باورند، چنانچه 
مشكالت پيش روي اين فلز گرانبها و جذاب به صورت 
ريشه يي واكاوي نشود، اين صنعت براي هميشه روند 
ناب��ودي را در پيش خواهد گرفت. در نشس��ت اخير 
كميس��يون تسهيل كس��ب وكار اتاق تهران، مواردي 
چون »اخذ مجوز از دس��تگاه هاي متعدد دولتي براي 
صادرات طال، ضعف در طراحي وايده پردازي، ماليات بر 
ارزش افزوده، عدم تثبيت نرخ ارز، عيارسنجي شمش 
در انبار گم��رك، تخريب مصنوعات ب��ا نمونه گيري 
سازمان استاندارد در گمرك« را مي توان مانع رشد اين 
صنعت عن��وان كرد. البته برخي موانع موجود مربوط 
ب��ه دولت و برخي مربوط عملك��رد بخش خصوصي. 
به طور نمونه اينكه هنوز براي عيارسنجي نمونه برداري 
صورت  مي گيرد، روش��ي اس��ت كه در ساير كشور ها 
يا منس��وخ ش��ده يا مرسوم نيس��ت. از اين رو فعاالن 
بخش خصوصي در راستاي افزايش صادرات مصنوعات 
طال معتقدند كه توليدكنن��دگان بايد تالش كنند تا 
محصول��ي رقابت پذير توليد و روانه بازارهاي داخلي و 
خارجي كنند؛ اين موضوع در حالي است كه متاسفانه 
به روزرس��اني در صنعت طال به طور شايسته در كشور 

انجام نمي شود. 

 راز ماندگاري در صنعت طال
اعضاي اتحاديه توليدكنن��دگان و صادركنندگان 
ط��ال و جواهر بر اين عقيده هس��تند ك��ه ماندگاري 
صنعتگ��ران در بازار طال، مش��روط بر ارائه مصنوعات 
ب��ا طرح هاي جديد و متن��وع در فواصل زماني كوتاه 
اس��ت و اگر كسي اين رويه را در پيش نگيرد، قادر به 
ادامه فعاليت نخواهد بود. به گفته اعضاي هيات مديره 
اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان طال و جواهر، 
نوع نمونه گيري از شمش و مصنوعات طال در گمركات 
نيز به نحوي است كه اين مصنوعات را تخريب كرده و 

صادرات آن را تحت الشعاع قرار  مي دهد. 
پي��ش از آغاز اين بحث در ابتداي جلس��ه، رييس 
كميسيون تس��هيل كسب وكار با اش��اره به آنچه در 
جلسه اخير كميته موضوع ماده 12 قانون احكام دايمي 
برنامه هاي توس��عه كشور مطرح شده است، گفت: در 
اين نشست موضوع صدور برگ هاي تشخيص متمم 
مالياتي مطرح ش��د و ما پيش��نهاد كرديم كه مهلت 
5ساله در ماده 157 قانون ماليات هاي مستقيم به دو 
س��ال كاهش پيدا كند. محمدرضا نجفي منش افزود: 
همچنين مقرر ش��د تا س��ازمان امور مالياتي كشور 
طي بخشنامه يي به تمام ادارات مالياتي ابالغ كند كه 
حداقل 5 ماه پيش از پايان مهلت 5ساله مقرر در ماده 
157 قانون ماليات هاي مستقيم، ماليات رامحاسبه و 

اسناد و مدارك مودي را مطالبه كنند. 
او ادام��ه داد: ب��ا توجه به اينك��ه در قانون ماليات 
بر ارزش افزوده، س��قف زماني مش��خص نشده است؛ 
پيش��نهاد ما اين بود كه پس از دو سال، رقم ماليات 
مودي��ان قطعي ش��ود. بنابراين مقرر ش��د كه اين دو 
پيش��نهاد به صورت كتبي از كميس��يون كسب وكار 
اتاق تهران به كميته موضوع ماده 12، معاونت حقوقي 

رياست جمهوري و مجلس ارائه شود. 
نجفي منش در بخش ديگري از سخنانش با اشاره 
به روندي كه براي تشخيص مشاغل سخت و زيان آور 
طي  مي شد، توضيح داد: كارگران  مي توانستند بدون 
اطالع كارفرما، ادعاي اش��تغال در مش��اغل سخت و 
زيان آور را به اداره كار تسليم كنند. اما اكنون به دنبال 
حكمي كه ديوان عدالت اداري صادر كرده است، افراد 

بايد از طريق كارفرما اقدام كنند. 
در ادام��ه اين جلس��ه عض��و كميس��يون رقابت، 
خصوصي سازي و سالمت اداري اتاق ايران، به برگزاري 

نخس��تين نشست مبارزه با فساد در اتاق شيراز اشاره 
كرد. حسن عابدي جعفري گفت: در اين نشست كه با 
حضور نمايندگاني از دانشگاه شيراز، صاحب نظران و 
فعاالن اقتصادي برگزار شد، اين موضوع مورد بررسي 
قرار گرفت كه بخش خصوصي چگونه  مي تواند در امر 
مبارزه با فساد مشاركت كند. عابدي جعفري همچنين 
از انتشار كتاب »معماي فساد« به قلم داريوش مهاجر، 

دبيركل كنفدراسيون صنعت خبر داد. 
پ��س از اع��الم اين خب��ر داري��وش مهاجر عضو 
كميسيون تسهيل كسب وكار اتاق تهران توضيحاتي 
درباره انتش��ار اين كتاب ارائه كرد و گفت: فساد باعث 
تضعيف س��رمايه گذاري، كاهش درآمدهاي مالياتي، 
محدودشدن رشد اقتصادي و افت كيفيت زيرساخت ها 
و خدمات عمومي  مي شود. بطور كلي، فساد حوزه هاي 
متفاوتي را در برمي گيرد از فساد سياسي و اقتصادي تا 
فساد اداري و اجتماعي و نظاير آنكه جمله اين موارد 
در كتاب معماي فساد مورد بررسي قرار گرفته است. 

او با اش��اره به مشكالت صادركنندگان طال گفت: 
بخشي از مشكالتي كه اكنون گريبانگير صنعت طال 
در ايران ش��ده، مربوط به دولت بوده و بخش ديگري 
از آن به عملكرد بخش خصوصي ارتباط پيدا  مي كند. 
اينك��ه هنوز براي عيارس��نجي، نمونه ب��رداري انجام 
 مي گيرد، در ساير كشور ها مرسوم نيست. اما در عين 
حال، آمارها از كاهش صادرات طال حكايت  مي كند و 
توليدكنندگان بايد تالش كنند، محصولي رقابت پذير 
توليد كنند. متاس��فانه به روزرس��اني در صنعت طال 

به طور شايسته صورت نمي گيرد. 

 صادركنندگان طال از چه مي گويند؟
مش��كالت  بررس��ي  نشس��ت،  اي��ن  ادام��ه  در 
صادركنن��دگان طال ب��ا توضيحات عليرضا حس��ين 
احمدي، عضو اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان 
طال و جواهر آغاز ش��د. او گفت: صادركنندگان براي 

صادرات بايد داراي جواز كسب باشند و دريافت جواز 
منوط به استقرار در واحدي تجاري است. درحالي كه 
بخش بزرگي ازفعاالن اين صنعت به ش��كل حقيقي 

فعاليت  مي كنند. 
او ادامه داد: مساله ديگر آن است كه صادركنندگان 
براي تامي��ن مواد اوليه اقدام به ورود موقت ش��مش 
 مي كنن��د اما صاحبان كاال بايد ش��مش خود را براي 
پيمودن تش��ريفات گمركي و اعالم نتايج عيارسنجي 
شمش در انبار گمرك نگاه دارند كه هزينه انبارداري 
در گمرك روزانه به حدود 650 هزار تومان  مي رس��د. 
تقاضاي ما اين است كه گمرك اقدام براي تسريع در 
 XRF فرآيند عيارسنجي اقدام به خريداري دستگاه

كند كه كاالهاي ما در انبار نماند. 
احمدي همچني��ن گفت: در زمان ص��ادرات نيز 
نمونه گيري هايي كه در گمرك توس��ط كارشناس��ان 
س��ازمان استاندارد صورت  مي گيرد، منجر به تخريب 
مصنوعات شده و پروفرماي صادركنندگان را مخدوش 
 مي كند. احمدي با اش��اره ب��ه حمايت هايي كه دولت 
تركي��ه در مورد فع��االن صنعت طال در اين كش��ور 
اعمال  مي كن��د، گفت: فعاالن ايران��ي صنعت طال با 
وجود حمايت ها و امكاناتي كه دولت تركيه در اختيار 
صنعتگران خود قرار  مي دهد، چگونه  مي توانند رقابت 
كنن��د. حال آنكه اگر موانع از ميان برداش��ته ش��ود، 
 مي توان 200 الي300 هزار فرصت شغلي ايجاد كرد. 
به گفته او اكنون به واس��طه اين محدوديت ها تعداد 
واحدهاي توليدي در كش��ور به يك دوم كاهش يافته 
است و پيش بيني  مي ش��ود، حدود 20 الي30درصد 
واحد ها نيز در سال آينده تعطيل شوند. در حال حاضر 
حدود 3هزار و 700 واحد توليدي طال و جواهر از كد 
شناس��ايي برخوردارند و اغلب اين واحد ها در تهران، 

تبريز، اصفهان، يزد و مشهد مستقر هستند. 
در ادامه دبي��ركل كانون عالي انجمن هاي صنفي 
كارفرمايي اي��ران انتقاداتي را به روش و منش بخش 

خصوص��ي وارد كرد و با بي��ان اينكه بخش خصوصي 
بايد واقع بينانه موضع گيري كند، افزود: تش��كل هاي 
بخش خصوصي، اغلب با نگرش س��نتي امور خود را 
به پيش برده اند. اما دنيا بر اساس معادالت بازار رقابتي 
به پيش  مي رود نه فرايندهاي سنتي. حميدرضا سيفي 
با طرح اين پرسش كه صنعت طال داراي چند تشكل 
اس��ت؛ گفت: قانون بهبود مستمر فضاي كسب وكار، 
س��اماندهي تشكل ها را بر عهده اتاق ها نهاده است اما 
اتاق ه��ا اين تكليف قانوني را نيز ايفا نكرده اند. صنعت 
طال، مانند ساير بخش ها، فاقد يك تشكل قوي است و 
در اين صورت نبايد انتظار داشته باشد كه دولت بتواند 

به آن كمك كند. 
در همين حال، مهدي جابري نماينده بانك مركزي 
با اش��اره به اينكه ش��مش هاي اس��تاندارد، مشمول 
اس��تاندارد اجباري نيس��ت، ادامه داد: بانك مركزي 
اعالم كرده است كه چنانچه شمش ها استاندارد باشد، 
نيازي به عيارس��نجي آنها نيست. ضمن آنكه، واردات 
شمش توسط هر شخص حقيق و حقوقي مجازدانسته 
شده است. از سوي ديگر س�يد حجت شفايي، رييس 
اتحاديه توليدكنن��دگان وصادركنندگان طال، جواهر، 
نقره و س��نگ هاي قيمتي نيز با اش��اره به اينكه عمر 
محصوالت توليدش��ده در صنعت طال به دليل ظهور 
محصوالتي با طرح هاي جديد بسيار كوتاه است، ادامه 
داد: تركيه زماني در ش��مار واردكنندگان طال از ايران 
قرار داشت؛ اما در مقطعي صنعتگران اين كشور براي 
آموزش به ايتاليا س��فر كردند و با مهندسي معكوس 
مصنوع��ات ايتالياي��ي، اكن��ون در زم��ره بزرگ ترين 
صادركنندگان طال قرار گرفته اس��ت. او ادامه داد: ما 
حمايت  دول��ت را نمي خواهيم اما كمترين انتظار آن 

است كه ضوابط مخل را از ميان بردارد. 
ش��فايي با اش��اره به اينكه اتحاديه در دوره اخير 
فعالي��ت خود تالش دارد از روش هاي س��نتي فاصله 
بگيرد و براي س��اماندهي فع��االن اين صنف اقدامات 

مختلفي انج��ام داده، گفت: حدود 4 ه��زار طراح در 
كش��ور وجود دارد كه تاكنون ساماندهي نشده بودند. 
اكنون اتحاديه درصدد هويت بخش��ي و ساماندهي به 
اين طراحان برآمده اس��ت. همچنين تفاهمنامه يي با 
س��ازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران 
و دانش��گاه فني و حرفه يي منعقد كرده ايم كه مركز 
جامع و تخصصي طراحي زيورآالت را راه اندازي كنيم. 
شفايي با بيان اينكه چنانچه طراحي وايده پردازي 
تقويت نشود، مصنوعات ايراني با مصنوعات رقبا قادر 
به رقابت نخواهد بود، ادامه داد: اما مسائلي مانند اعمال 
۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده بر شمش طال قدرت 
ماندگاري در بازار داخل را نيز ازتوليدكنندگان سلب 
كرده اس��ت. همچنين عبدالنبي مكاب��ر، ديگر عضو 
اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان طال وجواهر 
نيز ماليات بر ارزش افزوده و تثبيت نرخ ارز را به عنوان 

مشكالت صادرات در اين بخش برشمرد. 

 مكانيسم بورسي براي طال
در عين حال عضو كميسيون تسهيل كسب وكار با 
بيان اينك��ه در قوانين و مقررات هنوز به اهميت طال 
توجهي نشده است، گفت: اخيرا طي آيين نامه يي كه 
از س��وي بانك مركزي منتشر ش��ده، اين نهاد اجازه 
 مي دهد كه تا 10درصد پرتفوي بانك ها، طال يا ديگر 
فلزات گران بها باش��د و البته چنانچ��ه بانكي در نظر 
داشته باش��د، بيش از 10درصد در پرتفوي خود قرار 
دهد، با مجوز بانك مركزي ميسر خواهد بود. كوروش 
پرويزي��ان افزود: صنعتگران در بخ��ش طال، با وجود 
آنكه مصنوعات ارزشمندي توليد كرده اند، آنچنان كه 
شايس��ته است، نتوانسته اند از تسهيالت بهره بگيرند. 
اكنون به موجب يكي از آيين نامه هاي بانك مركزي، 
فعاالن اين صنعت  مي توانند از تسهيالتي كه صندوق 
توسعه ملي در اختيار بانك ها قرار  مي دهد، با نرخ هاي 

معقول استفاده كنند. 
او همچنين گفت: بايد س��ازو كاري طراحي شود 
كه اندوخته ه��اي طالاز خانه ها خارج ش��ده و ارزش 
مبادالتي بگيرد. اكنون مكانيس��مي در بورس به نام 
صندوق هاي طال راه اندازي ش��ده است. ما هم مجوز 
ايجاد نخس��تين صندوق ط��ال را از ب��ورس دريافت 
كرده ايم كه نه تنها التهاب بازار طال را كاهش  مي دهد 

كه حدود 20درصد نيز بازدهي دارد. 
در همي��ن حال ريي��س گ��روه ورود موقت براي 
پردازش دفتر صادرات ايران نيز بر اين عقيده بود كه 
تا ماليات بر ارزش افزوده واردات شمش حذف نشود، 
مشكلي حل نخواهد شد. عبداهلل صفرزاده گفت: وقتي 
يك قطعه ش��مش با 180ميليون تومان قيمت وارد 
كشور  مي ش��ود، اگر قرار باشد 10درصد آن به عنوان 
ماليات ب��ر ارزش افزوده دريافت ش��ود، واردكننده از 
واردات رس��مي آن منصرف  مي ش��ود. چنانكه اگر در 
گذشته 2 تا 3هزار كيلو شمش به صورت ورود موقت 
وارد  مي ش��د، اكنون ورود رس��مي آن به صفر رسيده 

است. 
صفرزاده در ادامه اين تقاضا را مطرح كرد كه اتاق 
تهران نس��بت به متقاعد كردن دولت و مجلس براي 
ح��ذف ماليات بر ارزش افزوده اين بخش كمك كند؛ 
چ��را كه از نظر او، اين نوع ماليات جز فس��اد، عايدي 
ب��راي دولت ندارد. او افزود: در عين حال الزم اس��ت 
بان��ك مرك��زي اعالم كند ك��ه ورود ش��مش با چه 
استانداردي و از كدام كشور مجاز است كه از آن پس 
گمرك، گواهي بازرسي آن را بپذيرد و از عيارسنجي 

دوباره جلوگيري شود. 
پس از طرح اين مش��كالت رضا رحماني قائم مقام 
وزي��ر صنعت، معدن و تجارت در امور توليد با اش��اره 
به اش��تغال زا ب��ودن صنعت طال و جواه��ر وعده داد، 
مش��كالت اين صنعت را با همراه��ي اعضاي اتحاديه 

برطرف كند. 

فروش��ندگان و توزيع كنندگان م��واد دخاني توليد داخل طي 
نامه يي از رييس مجلس شوراي اسالمي خواستار تغيير بند الحاقي 
7 به تبصره 6 اليحه بودجه 13۹7 كه موجب افزايش 35 توماني 

هر نخ سيگار توليد داخلي مي شود، شدند. 
ب��ه گزارش ايس��نا، تعيين تكلي��ف در خص��وص بند جنجال 
برانگيز الحاقي 7 به تبصره 6 اليحه بودجه 13۹7، مجددا از سوي 
نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي جهت افزايش قيمت هر نخ 
س��يگار به كميسيون تلفيق ارجاع ش��د، بندي كه در اليحه دولت 
وجود نداش��ت و توسط كميسيون هاي مجلس شوراي اسالمي به 
اليحه بودجه اضافه شد تا با اعتراض توليدكنندگان داخلي مواجه 
شود كه در نهايت جهت تعيين تكليف، از صحن علني به كميسيون 
تلفيق ارجاع ش��د تا در مورد آن تصميم گيري ش��ود. براساس بند 
الحاقي 7 متن نهايي اليحه بودجه سال 13۹7 و براساس مصوبات 
كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي، از ابتداي سال 13۹7 به 
قيمت خرده فروش��ي هر نخ سيگار توليد داخل )انواع سيگار توليد 
داخلي، توليد مشترك و توليد داخل با نشان بين المللي( مبلغ 350 
ريال و هر نخ سيگار وارداتي مبلغ 500 ريال به عنوان عوارض اضافه 
مي ش��ود و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است مبالغ مزبور 
را از توليدكنندگان و واردكنندگان حس��ب مورد اخذ و به حساب 
درآمد عمومي رديف 110516 اين قانون واريز كند. اين مس��اله با 
اعتراض فروش��ندگان و توزيع كنندگان كاالي دخاني توليد داخل 
مواجه شده و آنها معتقد هستند كه اين اتفاق موجب مي شود در 
بازار قيمت سيگارهاي توليد داخلي با برند ايراني التهاب ايجاد شود؛ 
چراكه قيمت سيگارهاي ايراني نسبت به سيگارهاي با برند خارجي 
توليد داخل و نيز سيگارهاي وارداتي كمتر بوده و دريافت عوارض 
35توماني از اين س��يگارها موجب افزايش 50درصدي قيمت اين 
س��يگارها مي شود. آنها همچنين اعتقاد دارند كه در چنين بازاري 
بيش��ترين افزايش قيمت براي س��يگارهاي توليد داخلي ايراني به 
وجود مي آيد كه اين مس��اله موجب خواهد شد بازار فروش، ميزان 

توليد و اش��تغال ناشي از اين محصوالت در داخل با بحران مواجه 
ش��ود و بايد درنظر داش��ت كه به دليل نزديك بودن بازه قيمتي 
سيگارهاي قاچاق با سيگارهاي توليد داخلي ايراني، بحران ديگري 
ب��راي فروش اين محص��والت به وجود م��ي آورد. در همين رابطه 
فروش��ندگان و توزيع كنندگان كاالي دخاني توليد داخل با ارسال 
نامه يي به رييس مجلس شوراي اسالمي خواستار تغيير در تصميم 
اتخاذ ش��ده هستند. متن اين نامه در ادامه آمده است. »اينجانبان 
فروش��ندگان و توزيع كنندگان كاالي دخاني ب��ا افزايش هر گونه 
عوارض و ماليات س��يگار مخالفت اكي��د داريم و معتقديم هرگونه 
افزايش قيمت باعث خارج شدن فروشندگان مجاز از چرخه فروش 
بازار و جايگزين شدن قاچاق فروشان خواهد شد كمااينكه تاكنون 
نيز فع��االن مجاز در عرصه دخانيات رقابت��ي تنگاتنگ و نابرابر با 
برندهاي معروف و پرمش��تري قاچاق داشته اند در حالي كه در اين 
بازار رقابتي قيمت حرف اول را مي زند و قاچاقچيان با كاهش قيمت 
سعي در تس��خير بازار و خارج كردن فروشندگان مجاز از گردونه 
فعالي��ت دارند. افزايش عوارض و ماليات گامي در جهت خواس��ته 
باندهاي قاچاق است و عامالن جز و كل مجاز را نيز به سمت خريد و 
فروش قاچاق سوق مي دهد. بديهي است به واردات قاچاق دخانيات 
هيچ گونه نظارت بهداشتي اعمال نمي شود و عمال سطح بهداشتي 
جامعه با مصرف اين قبيل كاالها تنزل پيدا مي كند و سرمايه گذاري 
بسيار زياد انجام شده براي بومي سازي توليد داخل در ورطه نابودي 
قرار گرفته و عوايد دولت از كاالهاي مجاز و اس��تاندارد دخاني هم 
متاثر از افزايش قاچاق فاقد اس��تاندارد محقق نش��ود. با عنايت به 
توضيح��ات مربوطه و به جهت لزوم حماي��ت از فعاالن مجاز بازار 
دخانيات و جلوگيري از توس��عه قاچاق دخاني و اقتصاد زيرزميني 
اعالم مي كنيم ب��ا هرگونه افزايش ماليات و عوارض مخالف بوده و 
ش��ما به عنوان رييس قوه مقننه خواهان اعمال مديريت مقتضي با 
هدف حفظ ماليات تعيين ش��ده در قانون برنامه شش��م توسعه و 

جلوگيري از هرگونه اعمال عوارض و ماليات اضافه هستيم.«

فروشندگان و توزيع كنندگان مواد دخاني خواستار شدند

نامه »فروشندگان سيگار« به رييس مجلس

نشس��ت نمايندگان ات��اق تهران در هيات ه��اي حل اختالف 
ماليات��ي در س��الن هما يش هاي ات��اق تهران برگزار ش��د. معاون 
كسب و كار اتاق تهران در اين نشست بر حضور و مشاركت فعاالنه 
نمايندگان در جلس��ات دادرس��ي و دفاع تمام قد از حقوق فعاالن 

اقتصادي تاكيد كرد.
هومن حاجي پور با اشاره به عملكرد و دستاوردهاي اتاق تهران 
در حوزه مالياتي طي س��ال جاري، گفت: معاونت كسب و كار اتاق 
تهران ضمن بررسي قوانين و مقررات مالياتي، به بررسي تفصيلي 

اليحه ماليات بر ارزش افزوده پرداخت و با تدوين بسته پيشنهادي، 
راهكارهاي عملياتي براي رفع مش��كالت فعاالن اقتصادي در اين 

بخش را به سازمان امور مالياتي ارائه كرده است.
وي افزود: در اين رابطه، گزارش كارشناس��ي معاونت كس��ب 
وكار اتاق تهران درخصوص افزايش تمركز وصول ماليات بر ارزش 
افزوده به حلقه آخر توزيع به دستگاه هاي مربوطه ارائه شده است. 
به گفته حاجي پور، تدوين دس��تورالعمل نحوه احراز صالحيت و 
فعاليت نمايندگان اتاق تهران در هيات هاي حل اختالف مالياتي، 

از ديگر اقدامات سال جاري بوده است. او افزود: اتاق تهران همواره 
بر حضور موث��ر نمايندگان اين ات��اق در هيات هاي حل اختالف 
ماليات��ي تاكي��د جدي دارد، از اين رو طي س��ال ج��اري از ادامه 
همكاري با تعدادي از اين نمايندگان كه به صورت غيرحرفه يي در 
جلسات رسيدگي به پرونده هاي مالياتي اعضاي اتاق تهران حضور 

مي يافتند، جلوگيري به عمل آمد.
حاجي پ��ور با تاكيد ب��ر ارزيابي دقيق نماين��دگان اتاق تهران 
در هيات ه��اي حل اختالف ماليات��ي و احراز صالحيت آنان طبق 
آيين نام��ه رفتار حرفه اي، افزود: با ايجاد س��امانه جديدي در اتاق 
ته��ران، از اين پس گزارش هاي نمايندگان اين اتاق در هيات هاي 
حل اخت��الف مالياتي به صورت مكاني��زه در اختيار اين معاونت 

قرار مي گيرد. در ادامه اين نشس��ت، پيم��ان دارابيان، مدير امور 
ماليات��ي اتاق تهران، با تاكيد بر رعاي��ت آيين نامه رفتار حرفه اي، 
از نماين��دگان ات��اق ته��ران در هيات هاي حل اخت��الف مالياتي 
خواس��ت تا ضمن رعايت حقوق اعضاي اتاق تهران، در رسيدگي 
به پرونده هاي مالياتي فعاالن اقتصادي در هيات هاي حل اختالف، 
ت��وان كام��ل تخصصي و دانش خود را ب��ه كار گيرند. وي با بيان 
اينكه س��ازمان توسعه تجارت ايران، در دستور كار معاونت كسب 
وكار اي��ن اتاق قرار دارد، بر همكاري اي��ن اتاق با نمايندگاني كه 
از دان��ش و صالحيت فني همراه با تجربه كافي در رس��يدگي به 
پرونده هاي ماليات��ي و رعايت حقوق اعضاي اتاق تهران برخوردار 

هستند، تاكيد كرد. 

پشتيباني از حقوق اعضاي اتاق تهران در پرونده هاي مالياتي

در نشست هيات فرانسوي با معاون بين الملل اتاق ايران عالوه 
بر بررسي راه هاي توس��عه همكاري اقتصادي بين دو كشور، لزوم 
توجه شركت هاي فرانسوي به توليد محصوالت حالل و صدور آنها 

به كشورهاي اسالمي تاكيد شد. 
مديري��ت بخش اقتص��ادي، محيط زيس��ت و روابط بين الملل 
فدراس��يون ش��ركت هاي زيبايي فرانس��ه )FEBEA( به همراه 
نمايندگان ش��ركت هاي برتر اين حوزه ب��ا معاونت بين الملل اتاق 
ايران، مديركل مركز تحقيقات و اطالع رساني اتاق اسالمي فرانسه 
در اتاق ايران ديدار كردند. در اين نشست رييس اتاق مشترك ايران 
و فرانسه نيز حضور داشت. محمدرضا كرباسي، معاون بين الملل اتاق 
ايران به سابقه ديرينه روابط ميان دو كشور در زمينه هاي صنعت 
اتومبيل، ساخت وساز، مخابرات، نفت و گاز و غيره اشاره و با توجه 
ب��ه جايگاه ايران به عنوان يك��ي از واردكنندگان اصلي محصوالت 
آرايش��ي و بهداش��تي فرانس��وي خواستار توس��عه همكاري هاي 
مش��ترك پايدار بين دو كشور ش��د. وي گفت: آمار و ارقام رسمي 
نشان مي دهد طي سال 2016، در حدود 52 ميليون دالر واردات 
محصوالت آرايشي و بهداشتي ايران از فرانسه بوده كه البته به دليل 
مشكالت بانكي مربوط به تحريم ها بسياري از محصوالت فرانسوي 
از طريق كشورهاي هم جوار به ايران وارد مي شود. معاون بين الملل 
اتاق ايران حساس��يت روي حليت محصوالت آرايشي و بهداشتي 
وارداتي و س��خت گيري هايي كه در زمينه واردات اين محصوالت 
وجود دارد را به عنوان يك مس��اله مهم عن��وان كرد و افزود: اين 
موضوع از طريق رايزني و همكاري مشترك بخش خصوصي ايران 

و شركت هاي مطرح فرانسوي قابل رفع است. 
كرباسي همچنين با توجه به نقش مركز تحقيقات و اطالع رساني 
اتاق اسالمي به عنوان نهاد صدور گواهي حالل )براساس استاندارد 
حالل OIC/SMIIC( در زمينه مواد غذايي و آشاميدني در ايران 
تشريح كرد: اين مركز با همكاري سازمان ملي استاندارد ايران كه 
مسوول كميته ارزيابي انطباق در موسسه استاندارد و اندازه شناسي 

كشورهاي اسالمي )SMIIC( است، در حال تدوين استانداردهاي 
مربوط به محصوالت آرايش��ي و بهداشتي حالل مورد پذيرش 57 
كشور اسالمي بوده و عالوه بر آن، در بخش صدور گواهي حالل بر 
محصوالت غذايي، اين مركز در كشورهايي نظير كره، تركيه، ژاپن، 
آلمان نيز دفتر نمايندگي فعال تاسيس كرده كه صنايع غذايي آن 
كشورها براي ورود به مرزهاي كشورهاي اسالمي از لوگوي حالل 

اين مركز استفاده مي كنند. 
وي با اش��اره به مصرف قابل توجه ايران از محصوالت آرايشي و 
بهداشتي فرانسوي، ايران را به عنوان قطب مناسب سرمايه گذاري 
ش��ركت هاي آرايش��ي و بهداش��تي فرانسوي در راس��تاي توليد 
اي��ن محصوالت حالل معرفي كرد كه از اين طريق ش��ركت هاي 
مذك��ور با حفظ برند خود در ايران، مي توانند به توليد محصوالت 
ح��الل بپردازند. كرباس��ي همچنين با اش��اره به ني��از روزافزون 
كش��ورهاي مسلمان و غيرمسلمان به كاالي حالل پيشنهاد كرد: 
دفتر نمايندگي ايكريك در فرانس��ه نيز تاسيس شود تا گامي در 
راس��تاي توليدات حالل در آن كشور برداش��ت. او اعالم كرد: در 
صورت واجد شرايط بودن محصوالت آرايشي و بهداشتي فرانسوي 
طبق الزام��ات حالل OIC/SMIIC كه ش��رط اوليه آن رعايت 
ميزان الكل مصرفي و منشأ اوليه محصوالت توليدي است، بخش 
خصوصي آمادگي همكاري با طرف فرانس��وي را دارد. مدير بخش 
اقتصادي، محيط زيست و روابط بين الملل فدراسيون شركت هاي 
زيبايي فرانس��ه ضمن اس��تقبال از همكاري با ات��اق ايران عنوان 
كرد: بهبود وضع اقتصادي ايران، رعايت حق توليد و واردكننده و 
يكسان سازي مقررات ايران در راستاي مقررات بين المللي و تسهيل 
قوانين ثبت محصول در ايران، مي تواند عوامل موثري براي رغبت 
به سرمايه گذاري شركت هاي فرانسوي در ايران باشد. وي همچنين 
با درنظر داشتن اهميت موضوع حالل، وجود استانداردهاي مختلف 
منطقه يي را مانع بهره مندي از اين استاندارد دانست و به وجود يك 

استاندارد مرجع در اين زمينه اشاره كرد. 

در نشست هيات فرانسوي با معاون بين الملل اتاق ايران مطرح شد

پيشنهاد همكاري به سرمايه گذاران فرانسوي
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7  جهان

 امريكا هزاران تفنگدار
به آسياي شرقي اعزام مي كند

گروه جهان  
پنتاگون با اس��تقرار هزاران تفنگ��دار دريايي ديگر از خاورميانه تا ش��رق 
چين قدرت نمايي مي كند؛ اقدامي كه با هدف متقاعد كردن كش��ورهاي حوزه 

اقيانوس آرام براي ايستادن در كنار امريكا و نه چين صورت مي گيرد. 
به گزارش وال اس��تريت ژورنال، واشنگتن قصد دارد تا حضور نظامي خود را 
در ش��رق اقيانوس آرام با اس��تقرار گردشي يگان هاي اعزامي تفنگداران دريايي 
تقويت كن��د. يگان هاي اعزامي تفنگداران دريايي گروهي متش��كل از 2هزار و 
200تفنگدار دريايي هستند كه از كشتي هاي جنگي آبي خاكي عمليات انجام 
مي دهند و هواپيماها، تانك، تسليحات سنگين و انواع مختلف تجهيزات و اسلحه 
را در اختيار دارند. استقرار معمولي اين يگان ها حدود 7 ماه به طول مي انجامد و 
ممكن است شامل ماموريت هايي چون گشت زني يا آموزش باشد. اين گزارش به 
نقل از مقامات نظامي به اين مساله كه چه تعداد تفنگدار دريايي به اين منطقه 
اعزام خواهد ش��د، اش��اره يي ندارد. امريكا در حال حاضر حدود 50هزار نظامي 
در ژاپن و حدود 30هزار نظامي در كره  جنوبي و 7هزار نفر ديگر در گوآم دارد. 
پنتاگون در يك اقدام مرتبط ديگر تعداد تفنگداران دريايي مس��تقر خود در 
داروين استراليا را افزايش خواهد داد. در حال حاضر هزار و 250 نيرو در داروين 
مس��تقر هستند كه هر س��اله به مدت 6ماه در ماموريت هاي آموزشي گردشي 
شركت مي كنند. روزنامه وال استريت ژورنال اعالم كرد كه هنوز مشخص نيست 
كه چه تعداد نيرو به نيروهاي مستقر كنوني در استراليا اضافه خواهند شد. اين 
اس��تقرارها به بهاي حضور نظامي امري��كا در خاورميانه صورت خواهد گرفت و 
همسو با استراتژي دفاعي جديدي است كه پيش تر توسط دولت دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا اعالم شده و مقابله با روسيه و چين را به عنوان اولويت 
ارتش تعيين كرده  اس��ت. گفته شده، يگان هاي اعزامي به ماموريت تفنگداران 
دريايي در آسياي شرقي كمك خواهند كرد تا امريكا كشورهاي حوزه اقيانوس 
آرام را متقاعد كند تا در كنار واش��نگتن بايس��تند. وال اس��تريت ژورنال نوشته، 
پنتاگون معتقد اس��ت اين اس��تقرار نيرو با هدف تنظيم مجدد نيروها به جاي 
بس��يج نيرو براي جنگ صورت مي گيرد. تفنگ��داران دريايي در ماموريت هاي 
گش��ت زني و آموزشي ش��ركت خواهند كرد و اگر جنگي رخ دهد براي مداخله 

آماده خواهند شد. 

 تيلرسون: شكافي در روابط
با قاهره نيست

گروه جهان  
وزي��ر خارجه امريكا پس از ديدار ب��ا همتاي مصري خود اعالم كرد امريكا 
در مبارزه با تروريسم در كنار مصر است و واشنگتن به دستيابي به توافقنامه 

دايمي ميان اسراييل و فلسطين پايبند است. 
به گزارش ايس��نا به نقل از النشره، ركس تيلرسون وزير خارجه امريكا، در 
كنفرانس مطبوعاتي مش��ترك با سامح ش��كري همتاي مصري خود در قاهره 
گفت: »در ديدار دوجانبه نگراني هاي امنيتي در منطقه، مس��اله حقوق بشر و 
نقش مدني مصر را مورد بررس��ي قرار داديم و امريكا در مقابله با تروريسم در 
كنار مصر است.« تيلرسون افزود: قاهره و واشنگتن همكاري مستحكم خود را 
در زمينه مبارزه با تروريسم ادامه خواهند داد؛ تعهد امريكا با مصر درباره اين 
مساله روش��ن است و شكافي ميان دو كشور وجود ندارد. وي ادامه داد: مصر 
و امريكا از طرح هاي س��ازمان ملل درباره ليبي حمايت مي كنند. وزير خارجه 
امريكا گفت: در اين ديدار چگونگي به حركت درآوردن چرخه روند سياس��ي 
سوريه بررس��ي و راه حل سياسي تنها راه حل بحران اين كشور اعالم شد. وي 
تصريح كرد: مذاكرات ژنو تنها راهي اس��ت كه از طريق آن حل بحران سوريه 
امكان پذير است. تيلرس��ون همچنين گفت، امريكا از روند انتخابات سراسري 
شفاف و س��الم در مصر حمايت مي كند. وزير امور خارجه امريكا همچنين به 
اين مساله اشاره كرد كه واشنگتن به دستيابي به توافقنامه دايمي صلح ميان 
اسراييل و فلسطين پايبند است. اين در حالي است كه دولت ترامپ قدس را 
به عنوان پايتخت اسراييل به رسميت شناخته و اعالم كرده سفارت خود را به 
اين شهر منتقل خواهد كرد؛ تصميمي كه با موجي از مخالفت هاي بين المللي 

مواجه شده است. 
وزير خارجه مصر در اشاره به اين مساله گفت: »تالش مي كنيم درگيري ها 
در منطقه را به ش��يوه هاي مسالمت آميز حل و فصل كنيم و حمايت امريكا از 
مصر در جهت منافع دو كش��ور اس��ت.« شكري افزود: »با تيلرسون به بررسي 
راه ه��اي تقويت همكاري دوجانب��ه و تحقق ثبات در منطق��ه پرداختيم و ما 
خواهان تقويت روابط با امريكا براي پيشبرد تالش هاي صلح و ثبات در منطقه 
هستيم. مصر وارد جنگي جدي براي ريشه كن كردن تروريسم در سينا شده و 

ما از حمايت امريكا از مصر در اين جنگ قدرداني مي كنيم.«

 آمادگي  براي مذاكره 
با كره شمالي

گروه جهان  
مايك پنس معاون رييس جمهوري امريكا در بازگشت از كره جنوبي از آمادگي 
كشورش براي مذاكره بدون پيش شرط با كره شمالي سخن گفت . او در عين حال 

از تداوم سياست حداكثر فشار بر كره شمالي خبر داد. 
به گزارش دويچه وله، مايك پنس مي گويد امريكا آماده است مذاكراتي مستقيم 
با كره ش��مالي انجام دهد. معاون رييس جمهور امريكا در راه بازگشت از سئول در 
گفت وگو با روزنامه واش��نگتن  پست تصريح كرد، در صورتي كه كره شمالي مايل 
به انجام گفت وگو باش��د، امريكا نيز براي آن آمادگي دارد. او در عين حال افزود: 
»مادامي كه كره شمالي كاري انجام ندهد كه از سوي ائتالف گامي جدي در جهت 
توقف فعاليت هسته يي ارزيابي شود، فشار بر اين كشور كاهش نخواهد يافت. پنس 
در اين گفت وگوها با اشاره به برنامه امريكا براي ادامه تحريم ها عليه پيونگ يانگ 
تاكيد كرد: »سياست حداكثر فشار باقي خواهد ماند و افزايش نيز خواهد يافت. اما 

در صورت تمايل آنها براي گفت وگو ما نيز صحبت خواهيم كرد.«
اين اظهارات چرخشي در سياست معمول امريكا محسوب مي شود كه همواره 
تنها زماني از گفت وگو س��خن رانده است كه كره شمالي حاضر به كنار گذاشتن 
برنامه اتمي خود باشد. در حقيقت ترامپ از زمان ورود به كاخ سفيد همواره گزينه 

جنگ پيشگيرانه عليه كره شمالي را يكي از گزينه هاي روي ميز دانسته است. 
پنس در گفت وگو با روزنامه يادشده يادآور شد كه در جريان مالقاتش با مون 
جائه اين رييس جمهوري كره جنوبي، هر دو اتفاق نظر داشتند كه كره شمالي تنها 
به دليل انجام مذاكره نبايد از كاهش تحريم ها برخوردار شود. معاون رييس جمهوري 
امريكا تاكيد كرد كه برمبناي اين توافق، از ديدار مقامات ارشد دو كره پشتيباني 
مي كند و پس از آن نيز مي تواند گفت وگويي ميان كره شمالي و امريكا انجام شود. 
كيم جونگ اون رهبر كره شمالي، روز شنبه از مون براي ديداري دعوت كرد و 
گفت اين ديدار مي تواند در نخستين فرصت ممكن انجام گيرد. اين دعوت را كيم 
يو جونگ خواهر پرنفوذ رهبر كره شمالي در سفر به سئول به اطالع رييس جمهوري 
كره جنوبي رساند. اين در حالي است كه كارشناسان مسائل سياسي بر اين باورند 
كه كره ش��مالي با اقدامات اخير دو هدف را دنبال مي كند؛ نخست، كاهش فشار 
تحريم ها و خروج از انزواي سياس��ي و دوم تالش براي تضعيف روابط كره جنوبي 

با اياالت متحده امريكا. 

  دفاع مركل از عقب نشيني
در برابر سوسيال دموكرات ها 

گروه جهان   صدراعظم آلمان از امتيازهاي اعطا شده به 
حزب سوسيال دموكرات براي تشكيل دولت جديد ائتالفي در 
اين كش��ور در برابر انتقادهاي هم حزبي هاي خود دفاع كرده 
و گفته اس��ت نااميدي هاي آنه��ا را در اين باره درك مي كند.  
آنگال مركل در مصاحبه با شبكه »زد دي اف« آلمان در پاسخ 
به انتقادهاي مطرح شده از اعطاي مسووليت وزارتخانه مهم 
دارايي به سوس��يال دموكرات ها گف��ت: »نااميدي ها را درك 
مي كنم اما اكنون بايد نش��ان دهيم كه مي توانيم با يك تيم 
جديد كار را ش��روع كنيم.« صدراعظم آلمان در پاسخ به اين 
پرس��ش كه آيا در فكر مطرح كردن فردي براي جانش��يني 
خود براي رهبري حزب دموكرات مسيحي در انتخابات آتي 
اس��ت، گفت كه مي خواهد جوان ترها نيز در مناصب وزارتي 
در دولت جديد حضور داش��ته باشند. مركل گفت:»6 پست 
وزارت��ي داريم كه از نظر من بايد تضمين كنيم نه تنها افراد 
باالي 60 سال بلكه جوان ترها نيز مي توانند اين مسووليت ها 
را برعهده بگيرند.« م��ركل تاكيد كرده كه انتقادهاي مطرح 
شده در حزب دموكرات مسيحي از او به علت امتيازهاي داده 
ش��ده به سوس��يال دموكرات ها براي تضمين توافق تشكيل 
دولت به معني از ميان رفتن اقتدار رهبري او نيست.  احزاب 
محافظه كار دموكرات مس��يحي و سوسيال مسيحي و حزب 
چپ ميانه دموكرات مس��يحي آلمان 7 فوريه درباره تشكيل 
دولت جديد ائتالفي و تركيب كابينه به توافق رسيدند. براساس 
توافق به دست آمده، كنترل وزارتخانه هاي مهمي مانند امور 
خارجه، دارايي و كار تحت كنترل سوس��يال دموكرات ها قرار 
گرفته و همين مساله موجب شده تا منتقدان، دولت جديد را 
نخستين دولت سوسيال دموكرات تحت رهبري صدراعظمي 
از حزب دموكرات مسيحي توصيف كنند.  انتظار مي رود كه 
تصدي وزارت دارايي از س��وي سوسيال دموكرات ها موجب 
تغيير سياست هاي آلمان در ارتباط با منطقه يورو شود. اداره 
اين وزارتخانه تا چند ماه پيش بر عهده»ولفگانگ ش��ويبله« 
محافظه كار بود. دادن كنترل وزارت مهم دارايي به سوسيال 
دموكرات ها به اين معني است كه حزب مركل مجبور به دادن 
امتيازهاي بزرگي براي تش��كيل دولت ائتالفي بوده اس��ت.
مارتين شولتز، رهبر حزب سوس��يال دموكرات اين توافق را 
پاياني بر رياضت اجب��اري توصيف كرد و گفت:»آنچه به آن 
دست يافتيم يك بيداري جديد براي اروپا و يك پويايي جديد 
براي آلمان خواهد بود.« اين درحالي است كه شاخه تجاري 
حزب دموكرات مس��يحي مركل با نارضايتي از دادن كنترل 
وزارت دارايي به سوسيال دموكرات ها تهديد كرده اند كه جلو 
اجرايي  ش��دن بخش هايي از توافق تشكيل دولت را خواهند 
گرفت. كريس��تين فان اش��تيتن از اعضاي ح��زب دموكرات 
مسيحي گفته، اعضاي پارلمان و نه اعضاي تيم مذاكره كننده 

حرف آخر را درباره توافق خواهند زد. 

 احتمال بازگشت پرويز مشرف
رهبر حزب »مس��لم، ليگ همه پاكستان« متعهد شد تا 
همه فرقه هاي اين حزب را گردهم آورد، كشور را از شر وضع 
موجود خالص و به پايان آش��وب هاي سياس��ي و اقتصادي 
كمك كند. به نوش��ته روزنامه نيش��ن، ژنرال پرويز مش��رف 
رييس جمهوري سابق پاكستان از شهر دوبي و از طريق ارتباط 
تصويري در يك گردهمايي عمومي در اسالم آباد سخنراني و 
به احتمال بازگش��ت براي رهبري حزب سياسي خود اشاره 
كرد. مشرف همچنين گفت كه حزبش در انتخابات سراسري 
2018 مشاركت خواهد كرد و خودش شخصا رهبري كمپين 

انتخاباتي را پس از بازگشت به كشور بر عهده مي گيرد. 

 وزير خارجه فرانسه در بغداد
وزي��ر امور خارجه فرانس��ه ب��راي ديدار ب��ا مقامات 
عراقي به بغداد س��فر كرد. به گزارش س��ومريه نيوز، ژان 
ايو لودريان وزير خارجه فرانس��ه در بغداد مورد استقبال 
ابراهيم جعفري همتاي عراقي خود قرار گرفت. لودريان 
در اين س��فر به بررسي روابط دوجانبه پرداخت. بررسي 
بازسازي عراق و تضمين ثبات اين كشور پس از شكست 

داعش از جمله موارد مورد توجه لودريان بود. 

  بازگشايي هتل رياض
زندان شاهزادگان سعودي

هتل پنج س��تاره ريتز كارلتون در رياض پس از سه ماه 
به روي عموم باز شد. بيش از 200 شاهزاده ، سياستمدار و 
تاجر س��عودي در جريان طرح مقابله با فساد در اين هتل 
زنداني شده بودند. به گزارش عكاظ، دفتر دادستاني سعودي 
اواخ��ر ژانويه اعالم ك��رد كه بيش از 100ميلي��ارد دالر از 
بازداشت شدگان دريافت شده است. متعب بن عبداهلل پسر 
6۴ساله ملك عبداهلل پادشاه فقيد عربستان با پرداخت بيش 
از يك ميليارد دالر آزاد شد. وليد بن طالل از ثروتمندترين 
افراد جهان و نوه عبدالعزيز آل س��عود، وليد ابراهيم رييس 
شبكه تلويزيوني ام بي س��ي و خالد التويجري رييس سابق 

دادگاه سلطنتي نيز آزاد شده اند. 

 كابل: براي مهاجران 
بازگشته كار ايجاد مي كنيم

دولت افغانس��تان اعالم كرد كه براي 15هزار مهاجر 
برگش��ته از ايران و پاكستان شغل ايجاد خواهد كرد. به 
گزارش بي بي سي، وزارت عمران و آباداني قرارداد ساخت 
5هزار دستگاه قاليبافي و تاسيس كارخانه توليد آن را با 
يك شركت غيردولتي امضا كرده اند. قرار است تا سه ماه 
آينده اين كارخانه ها فع��ال و هزاران مهاجر را براي كار 
استخدام كنند. اين پروژه در كابل، ننگرهار، بلخ، لغمان، 

پروان، بغالن، هرات و قندهار اجرايي خواهد شد.

 امارات ۱۶ هواپيماي ايرباس 
فرانسوي مي خرد 

ش��ركت هواپيمايي ام��ارات توافق خري��د 20 هواپيماي 
ايرباس A380 از فرانس��ه را امضا كرد. به گزارش خبرگزاري 
فرانس��ه، ادوار فيليپ نخس��ت وزير فرانسه در س��فر دو روزه 
ب��ه دوبي گفته عالوه بر اين 20 هواپيم��ا امارات براي خريد 
16هواپيم��اي ديگر نيز ابراز تمايل ك��رده؛ قرارداد به امضاي 
شيخ احمد بن سعيدآل مكتوم رييس شركت هواپيمايي امارات 
و ميكاييل هوآري رييس بخش آفريقا و خاورميانه ش��ركت 
ايرباس رسيده است. امارات اعالم كرده بود كه 16ميليارد دالر 

براي خريد 36دستگاه هواپيماي ايرباس اختصاص مي دهد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

رشد در بازارهاي سهام دوام آوردني است؟

آرامش بعد از توفان

تركيه و امريكا به روابط راهبردي نياز دارند

تالش براي احياي اعتماد از دست رفته
گروه جهان 

چن��د س��اعت پ��س از اينك��ه تركي��ه نيروها و 
تجهيزات نظامي جديدي را به ش��هر مرزي هاتاي 
ب��راي حمايت از عمليات ش��اخه زيتون در عفرين 
س��وريه اعزام كرد، ژنرال هربرت مك مس��تر مشاور 
امنيت ملي رييس جمهوري امريكا با ابراهيم كالين 
س��خنگوي رييس جمهوري تركيه درباره تنش هاي 
مي��ان دو كش��ور گفت وگو كرد. حماي��ت امريكا از 
كردهاي س��وريه، اتهامات دس��تگاه قضايي امريكا 
به مقام��ات و مديران بانكي تركي��ه، فتح اهلل گولن 
روحاني در تبعيد تركيه و نيز وضعيت بيت المقدس 
ازجمل��ه م��وارد مورد اخت��الف آنكارا و واش��نگتن 

محسوب مي شوند. 
در  آگاه  منب��ع  ي��ك  رويت��رز،  گ��زارش  ب��ه 
رياست جمهوري تركيه گفته در اين ديدار دو طرف 
بر مش��اركت راهب��ردي بلندمدت تركي��ه و اياالت 
متحده تاكيد كردند و حساس��يت ها و اولويت هاي 
دو كش��ور به بحث گذاش��ته شده اس��ت. تركيه از 
يك هفته پيش حمالت وس��يعي علي��ه يگان هاي 
مداف��ع خل��ق در خاك س��وريه انجام داده اس��ت. 
اي��ن گروه كه بخش اعظ��م »نيروهاي دموكراتيك 
سوريه« را تشكيل مي دهد مورد حمايت امريكا در 
جنگ داخلي س��وريه بوده اس��ت. تركيه يگان هاي 
مدافع خلق را ش��اخه پ .ك. ك مي داند و آن را در 
فهرس��ت گروه هاي تروريستي خود قرار داده است. 
اين نيروها ش��نبه يك فروند بالگرد نظامي تركيه را 
ساقط كردند. رجب طيب اردوغان، رييس جمهوري 
تركي��ه وعده داد كه اين اقدام را تالفي خواهد كرد. 
اردوغان تاكيد كرده كه تا عقب راندن شبه نظاميان 
كرد از مرزه��اي جنوبي تركيه عملي��ات عليه آنها 

ادامه خواهد داشت. 

سفر مش��اور امنيت ملي رييس جمهوري امريكا 
ب��ه تركيه درحالي اس��ت كه ركس تيلرس��ون نيز 
در س��فر منطقه يي خود قرار اس��ت به تركيه برود. 
مقامات امريكايي  اذعان كرده اند، ركس تيلرس��ون 
گفت وگوهاي دشواري در تركيه خواهد داشت. وزير 
خارجه امريكا قرار است با رجب طيب اردوغان هم 
ديدار كند. هفته گذشته مولود چاووش اوغلو، وزير 
خارج��ه تركي��ه تاكيد كرد كه به ركس تيلرس��ون 
خواهد گفت كه اعتماد متقابل ميان دو كشور بايد 

احيا شود. 

 آغاز سفر منطقه اي تيلرسون
تالش براي احياي روابط با تركيه در دستور كار 
وزير خارج��ه امريكا نيز قرار دارد كه امريكا س��فر 
منطقه ي��ي خود را با ورود به مصر آغاز كرده و قرار 
اس��ت به كويت، لبن��ان، اردن و در نهايت به تركيه 
س��فر كند. مقام هاي امريكايي اذع��ان كرده اند كه 
تيلرس��ون گفت وگوهاي دش��واري در پيش خواهد 
داش��ت. اين مقام ها به ويژه دشواري هاي مذاكرات 
در تركيه را برجس��ته كرده اند. ب��ه گفته مقام هاي 
امريكاي��ي تيلرس��ون بار ديگ��ر به تركيه هش��دار 
مي ده��د ك��ه در مقاب��ل كردهاي س��وريه از خود 

خويشتن داري نشان دهد. 
به گ��زارش آناتولي مولود چ��اووش  اوغلو، وزير 
امور خارجه تركيه در كنفرانس خبري در استانبول 
تاكي��د كرده ك��ه امريكا ب��راي ادام��ه روابطش با 
يگان ه��اي مدافع خلق كرد به دنبال بهانه اس��ت و 
بر همين اس��اس با جبهه هاي كوچك داعش كاري 
ن��دارد و عملياتي عليه آنها انج��ام نمي دهد اما هر 
كاري ك��ه انجام ده��د پوچ و توخالي اس��ت چون 
تركيه عمليات عفري��ن را با گام هاي مطمئن ادامه 

مي دهد. چاووش  اوغلو درباره س��فر تيلرس��ون هم 
گفت:»انتظارات ما از امريكا آشكار و مشخص است 
و باره��ا اين انتظ��ارات را بيان كردي��م. ما اقدامات 
منفعالن��ه نمي خواهيم. براي گفت وگو درباره برخي 
مس��ائل با امريكا نياز است كه اعتماد از دست رفته 

دوباره احيا شود.«
المانيتور درباره روابط تركيه و امريكا نوشته، اردوغان 
سرانجام قولش مبني بر حمله به شهرهاي تحت كنترل 
كردها در سوريه را عملي كرد. واكنش هاي امريكايي ها 
تاثير كمي در تصميم گيري اردوغان داش��ت. ازجمله 
اين واكنش ها سخنان محتاطانه ركس تيلرسون حين 
اعالم كردن سياست هاي جديد دولت ترامپ در قبال 
سوريه بود. تيلرس��ون در اين سخنان به نگراني هاي 
تركيه، متحد امريكا در ناتو اش��اره كرد. اما س��خنان 
تيلرسون براي خنثي كردن اختالفات امريكا و تركيه 
بر س��ر حمايت از كردهاي سوريه كمي دير و ناكافي 
به نظر مي رسيد چراكه از نظر آنكارا ديگر زماني براي 
س��خن گفتن و س��خنراني كردن وجود ندارد. برخي 
كارشناسان سياس��ي معتقدند، حمايت هاي امريكا از 
گروه هاي تروريستي شمال سوريه باعث آغاز عمليات 

شاخه زيتون شده است. 
دويچه وله نوش��ته، عمليات ارت��ش تركيه عليه 
كرده��ا مي توان��د پيامدهاي جدي براي سياس��ت 
خارج��ي و حت��ي تح��والت داخلي تركي��ه در بر 
داشته باشد. تركيه عضو ناتو است و عمليات ارتش 
اين كش��ور در خاك سوريه ش��كاف ميان تركيه و 
كش��ورهاي عضو ناتو در اروپ��ا و امريكا را عميق تر 
كرده اس��ت. در داخل تركيه نيز بس��ياري به  ويژه 
كردها كه نزديك به 20درصد جمعيت اين كش��ور 
را تشكيل داده اند، مخالف عمليات ارتش اين كشور 
عليه كردهاي سوريه هستند. دولت تركيه هر چند 

با مش��تي آهنين منتقدان داخلي خود را س��ركوب 
مي كند و تاكنون ده ها خبرنگار و فعال حقوق بش��ر 
را به دليل انتقاد به عمليات ش��اخه زيتون دستگير 
كرده اس��ت اما با ادام��ه عمليات تهاجمي در خاك 
س��وريه احتمال وقوع حمالت تروريستي در خاك 

تركيه را نيز افزايش مي دهد. 
يگان ه��اي مدافع خل��ق كرد س��وريه كه اكنون 
ه��دف عمليات تهاجمي ارتش تركيه در عفرين قرار 
گرفته اند، متحد امريكا هس��تند. جمعيت كردهاي 
سوريه حدود يك ميليون نفر است. مهم ترين بازوي 
نظامي كردهاي سوريه»يگان هاي مدافع خلق« است 
ك��ه تركيه آنها را متحد »حزب كارگران كردس��تان 
)پ.ك.ك( « مي دان��د. ح��زب كارگران كردس��تان 
تركيه از س��ال ها پيش وارد نبرد مس��لحانه با دولت 
آنكارا شده است و گروهي از رهبران آن در سال هاي 
دهه 1980ميالدي از تركيه به سوريه گريختند. پس 
از جنگ جهاني اول به نظر مي رس��يد كه كردها در 
منطقه يي چند پاره شده از امپراتوري عثماني داراي 

س��رزميني مستقل خواهند ش��د. به اين موضوع به 
طور غيرمستقيم در »اصول 1۴ گانه« رييس جمهوري 
امري��كا وودرو ويلس��ون كه به اعالمي��ه 1۴ماده يي 
ويلسون مشهور است هم اشاره شده بود. در معاهده 
س��ور كه در آگوست س��ال 1920 به امضا رسيد به 
كردها وعده تش��كيل كشور مس��تقل داده شد. اين 
وع��ده اما به داليل مختلف��ي ازجمله عدم اتفاق نظر 
كردها در ش��يوه تش��كيل اين حكومت هرگز عملي 
نشد و در معاهده لوزان كه سال 1923 امضا شد نيز 
نامي از كردها برده نش��د. در سوريه بيشتر جمعيت 
كردها س��اكن شمال شرق اين كش��ور هستند. آنها 
پ��س از اس��تقالل س��وريه در س��ال 19۴6ميالدي 
پس��ت هايي كليدي را در ارتش س��وريه در دس��ت 
گرفتند اما با قدرت گرفتن جنبش پان عربيس��م در 
س��وريه از ميان��ه دهه 50 موقعي��ت كردها تضعيف 
شد. بازداش��ت رهبران احزاب كرد آنها را به فعاليت 
زيرزمين��ي ترغيب كرد و كرده��ا مخفيانه احزاب و 

سازمان هاي مختلفي را تاسيس كردند. 

گروه جهان     طال تسليمي   
پس از چندين روز شرايط ناخوشايند در بازارهاي 
جهان��ي و ش��ديدترين نوس��انات بازارهاي س��هام از 
س��ال 2015 تاكنون در نهايت س��رمايه گذاران روز 
دوشنبه توانس��تند، نفس راحتي بكش��ند. بازارهاي 
اروپايي و آس��يايي افزايش ارزش شاخص هاي سهام 
را ش��اهد بودند و حتي بازارهاي امريكا معامالت را با 
افزايش در ارزش شاخص ها آغاز كردند؛ اما نگراني ها 
درباره گ��زارش نرخ تورم و همچني��ن برنامه بودجه 
پيش��نهادي دونال��د ترامپ در امريكا ك��ه با احتمال 
صرف نظ��ر حزب جمهوري خ��واه از ت��راز بودجه در 
بازه زماني 10س��اله همراه است، سرمايه گذاران را از 

معامالت مخاطره آميز بازداشت. 
به گزارش فايننشال تايمز، نگراني سرمايه گذاران 
امريكايي از افزايش نرخ ت��ورم كه احتماال با اتخاذ 
سياس��ت هاي سخت گيرانه پولي توسط فدرال رزرو 
همراه مي ش��ود، سبب ش��د معامالت در بازارهاي 
سهام با احتياط بيشتري صورت بگيرند. اين مساله 
همچني��ن با افزايش به��ره وري اوراق قرضه دالري 
خزان��ه داري امري��كا همراه ش��د. به��ره وري اوراق 
قرضه خزان��ه داري با افزايش حدود 7.1 واحد براي 
نخستين مرتبه از 201۴ تاكنون از 2.9درصد بيشتر 
ش��د. آمارهاي مربوط به نرخ تورم فردا چهارشنبه 
منتش��ر مي ش��ود و انتظار مي رود، نقش اساسي در 
تعيين سياست هاي پولي داشته باشد. اگر نرخ تورم 
كه در چند ماه گذش��ته در رون��دي غيرمنتظره و 
غيرطبيع��ي پايين مانده ب��ود، در صورت افزايش و 
رسيدن به هدف 3درصدي فدرال رزرو امكان اتخاذ 
سياست هاي سختگيرانه پولي را فراهم مي آورند كه 
اين مساله چندان خوشايند سرمايه گذاران بر سهام 
نيست. با اين حال، داو جونز معامالت دوشنبه را با 
1.38درصد افزايش به پايان رس��اند و شاخص هاي 
اس اند پ��ي 500 و نزدك به ترتي��ب افزايش 1.۴9 
و 1.۴۴درص��دي را ش��اهد بودن��د. اگرچه داوجونز 
همچنان بدترين هفته عملياتي خود را در دو سال 
گذشته مي گذراند و اس اند پي هنوز نتوانسته سقوط 

5.2درصدي در يك هفته گذشته را جبران كند. 
در اروپا ارزش ش��اخص س��هام استاكس 1.1درصد 
افزايش يافت و فوتس��ي لندن و دك��س فرانكفورت به 

ترتيب افزايش��ي 1.3 و 1.9 درصدي را ش��اهد بودند. 
در آس��يا نيز ارزش شاخص سهام شانگهاي كامپوزيت 
و كاسپي كره جنوبي افزايشي نزديك به يك درصدي را 

تجربه كرده بودند. 
ب��ا اي��ن ح��ال بريج وات��ر بزرگ تري��ن صن��دوق 
س��رمايه گذاري جهان )ب��ه ارزش 160ميليارد دالر( 
درب��اره ورود بازاره��ا به يك عصر جدي��د همزمان با 
تطابق جهان با سياس��ت هاي س��ختگيرانه همچون 
افزايش نرخ بهره هش��دار داد. باب پرينس مس��وول 
س��رمايه گذاري در اين صندوق گفت: نوسانات هفته 

گذشته كه به خروج بيشترين سرمايه از صندوق هاي 
س��هام جهاني انجاميدن��د، همچنان ادام��ه خواهند 
داشت. پرينس افزود: »ميزان رضايت مندي در بازارها 
در ي��ك بازه زمان��ي طوالني افزاي��ش يافته بود و به 
همين سبب فكر نمي كنيم كه اين نوسانات در عرض 

چند روز پايان يابند.«

 نگراني و احتياط در امريكا
در همي��ن ح��ال احتمال نوس��انات بيش��تر در 
بازاره��اي امريكاي��ي در رابط��ه ب��ا برنام��ه بودجه 

دونال��د ترام��پ و گزارش ن��رخ تورم وج��ود دارد. 
پ��س از يك هفت��ه افت و خي��ز در بازارهاي س��هام، 
سرمايه گذاران اكنون محتاطانه منتظر تاثير گزارش 
نرخ تورم و تاثير آن بر سياس��ت هاي تسهيل ش��ده 
پولي اجرا شده از زمان بحران مالي جهاني هستند. 
ژان��ت يل��ن ريي��س پيش��ين ف��درال رزرو اجراي 
سياست هاي سختگيرانه پولي از جمله افزايش نرخ 
به��ره كوتاه مدت را از مدت ه��ا پيش آغاز كرد و در 
جلس��ه اول فوريه نيز جرومي پ��اول رييس جديد 
فدرال رزرو از ادامه سياست ها به روال گذشته خبر 

داد كه به معناي افزايش سه مرحله يي نرخ بهره در 
سال 2018 اس��ت؛ اما سرمايه گذاران از اين مساله 
نگران هس��تند كه گزارش هاي مربوط به نرخ تورم 
بانك مركزي را به تس��ريع سياست گذاري وادارد و 
در حقيقت همين مس��اله بود كه روز دوش��نبه بر 

وال استريت تاثير گذاشت. 
رابي��ن گريفيت��س استراتژيس��ت ارش��د گروه 
اي س��ي يو در گفت وگ��و ب��ا سي ان بي س��ي گفت: 
نگراني ها از نرخ تورم و ش��رايط كنوني بازار گزينه 
ايمني را در اختيار سرمايه گذاران نمي گذارد: »اين 
يك روند متداول تغيير از گاو به خرس اس��ت )گاو 
به روند افزايش��ي ارزش شاخص هاي سهام در بازار 
اطالق مي ش��ود ك��ه س��رمايه گذاران را ب��ه خريد 
ترغيب مي كند و خرس بازاري اس��ت كه قيمت ها 
در آن رو ب��ه كاهش اس��ت و س��رمايه گذاران را به 
ف��روش ترغيب مي كند. در چنين ش��رايطي ش��ما 
مس��تقيما به اوراق قرضه دولتي روي مي آوريد. اما 
در ش��رايطي كه نرخ بهره را زي��اد مي كنند به اين 
دلي��ل كه ش��رايط اقتصاد خوب اس��ت و نرخ تورم 
نيز در حال افزايش اس��ت، اوراق قرضه هم دارايي 
ايمني نيست. بدين ترتيب شما براي سرمايه گذاري 
بين س��هام ها گير مي كنيد و اين در حالي است كه 

مي دانيد ارزش سرمايه گذاري ندارند.«
در همي��ن حال كاخ س��فيد برنام��ه بودجه را 
ارائه مي دهد و برنامه زيرس��اختي جديدي را ارائه 
مي كند. اين برنامه بودجه 200ميليارد دالر هزينه 
در بخش زيرس��اخت ها و بيش از 23ميليارد دالر 
ب��راي امنيت مرزي و تش��ديد قوانين مهاجرتي را 
در بر دارد، اما مس��اله نگران كننده اين اس��ت كه 
اين برنام��ه پيش��نهادي احتماال كس��ري بودجه 
را ط��ي 10س��ال برابر با 3 تريلي��ون دالر افزايش 
خواهد داد. به كس��ري بودجه س��االنه نيز افزوده 
مي ش��ود و براساس بودجه پيش��نهادي ترامپ در 
س��ال 2019 كسري بودجه امريكا از يك تريليون 
دالر خواه��د گذش��ت. پيش بيني مي ش��ود، طبق 
برنامه هاي جديد دولت ترامپ براي بودجه، وزارت 
خزان��ه داري اوراق قرضه به ارزش 90 ميليارد دالر 
را به شكل صورت حساب هاي 13 و 26 هفته يي به 

فروش بگذارد. 
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فقدان يك آكادميسين اقتصادي )1396- 1319(

فريدون تفضلي خالق »تاريخ عقايد اقتصادي« درگذشت
دكت��ر فريدون تفضل��ي روز گذش��ته در كانادا 
چشم از جهان فروبس��ت و جامعه اقتصادي ايران 
را داغدار كرد. در ذيل ش��رح زندگي او و بخشي از 

آخرين مصاحبه اش مي آيد:
 فريدون تفضلي متولد 1319 اس��ت، در تهران 
متول��د ش��ده و تحصيالت ابتدايي را در دبس��تان 
پان��زده بهمن گذران��ده و در دبيرس��تان علميه و 
در س��ال 1337 در رش��ته طبيعي فارغ التحصيل 
مي شود. بعد از گرفتن مدرك ديپلم با اخذ پذيرش 
از چندين دانش��گاه معتبر امريكا مانند دانش��گاه 
كلمبيا، دانش��گاه ايالتي لوئي زيانا، دانشگاه ايالتي 
كاليفرنيا در لس آنجلس، دانش��گاه ايالتي اوكالهما 
و يك كالج معتبر كاليفرنيا به نام كالج هارتنل در 
شهر ساليناس در سال 1338 )فوريه سال 1959( 

به امريكا مي رود. 
ابتدا در شهر واشنگتن دي.سي در امريكا دوره 
فش��رده زبان انگليس��ي را از فوريه سال 1959 تا 
ژوئن 1959 در موسس��ه امرسون گذرانده و موفق 
به اخذ ديپلم مي شود. سپس عازم كاليفرنيا شده و 
در سپتامبر سال 1959 وارد كالج هارتنل مي شود 
و در س��ال 1962 موفق به اخذ مدرك فوق ديپلم 
اقتصاد از اين كالج مي ش��ود و براي ادامه تحصيل 
در رشته اقتصاد و با اخذ پذيرش به دانشگاه ايالتي 
كاليفرنيا در لس آنجلس مي رود و در س��ال 1964 
موفق ب��ه دريافت مدرك ليس��انس اقتصاد از اين 
دانشگاه مي شود. در دوره ليسانس در اين دانشگاه 
رش��ته اصلي او اقتصاد با گرايش در زبان انگليسي 
و اقتص��اد سياس��ي بوده و بع��د از دريافت مدرك 
ليس��انس به مدت يك س��ال به عنوان كارش��ناس 
اقتصاد براي شركت آر.جي. رينولدز در لس آنجلس 
كار كرده و سپس در سال 1965 تحصيالت عالي 
خود را با اخذ پذيرش از دانشگاه كاليفرنيا جنوبي 
در لس آنجلس در اين دانش��گاه ادامه مي دهد و در 
سال 1968 موفق به دريافت مدرك فوق ليسانس 
اقتصاد از اين دانش��گاه مي شود و سپس در همين 
دانش��گاه وارد دوره دكتراي اقتصاد شده و در سال 
1970 موف��ق به دريافت م��درك دكتراي اقتصاد 

مي شود. 
دانشگاه كاليفرنياي جنوبي يكي از دانشگاه هاي 
خصوصي و معتبر امريكاس��ت كه ش��هرت جهاني 
دارد و در س��ال 1880 ميالدي تاس��يس ش��ده و 
بنابر اين قدمتي حدود 134 سال دارد، دانشگاهي 
كه جان اف. كندي رييس جمهور سابق امريكا آن 
را »ه��اروارد غ��رب امريكا« ناميده اس��ت. در اين 
دانشگاه فريدون تفضلي بين دو رشته مورد عالقه 
خود، يعني اقتصاد و زبان انگليس��ي، رشته اول را 
ب��راي ادامه تحصيالت عالي خ��ود انتخاب كرده و 
دوره فوق ليس��انس را با موفقيت و با نمرات عالي 
گذرانده و به همين علت در دوره دكتراي اقتصاد، 
دانش��گاه كاليفرنياي جنوبي به او بورس تحصيلي 
)Fellowship( ارائه مي دهد و بنابراين او، عالوه 
بر معافيت از پرداخت پنجاه درصد ش��هريه، امتياز 
»مرتبه دس��تيار تدريس« را براي تدريس دروس 
اقتصاد در دوره كارشناس��ي در اين دانش��گاه را به 

دست مي آورد. 
ضمنا دو س��ال قبل از درياف��ت درجه دكتراي 
اقتصاد، به عنوان اس��تاديار تم��ام وقت اقتصاد در 

دانش��گاه پلي تكنيك ايالتي كاليفرنيا واقع در شهر 
س��ن لوئيس آبيسپو منصوب شده و از سال 1968 
تا سال 1970 در اين دانشگاه تدريس كرده است. 
از طرف��ي زمان��ي كه در دوره دكت��راي اقتصاد 
مش��غول تحصيل بوده، هياتي كه از بانك مركزي 
اي��ران در آن زمان به امريكا رفته بود تا با مصاحبه 
با فريدون تفضل��ي اظهار تمايل كرده كه از جانب 
بانك مركزي ب��ه او بورس كامل تحصيلي بدهد تا 
در دانش��گاه كاليفرنياي جنوبي يا دانشگاه هاروارد 
به تحصيل خ��ود ادامه دهد تا بع��د از اتمام دوره 
دكت��راي اقتص��اد خ��ود در اين بانك مش��غول به 
خدمت شود، ولي ايش��ان با اظهار قدرداني از اين 

هيات با دريافت اين بورس موافقت نكرده است. 
در سال 1970 بعد از دفاع از رساله دكترايش در 
باره »سهم علمي اسكارالنگه در تئوري سوسياليسم 
و كاربرده��اي آن در يوگس��الوي و چكس��لواكي« 
داوران، رس��اله اش را با درجه ممتاز مي پذيرند و او 
تصميم مي گيرد كه بعد از حدود 12س��ال زندگي 
در امريكا و داش��تن كرسي اس��تادياري اقتصاد در 
دانش��گاه پلي تكنيك ايالتي كاليفرنيا با وجود اصرار 
زياد اين دانش��گاه مبني بر ادام��ه كار خود در اين 

دانش��گاه و درياف��ت پيش��نهاد جديد از دانش��گاه 
كاليفرنيا در سانتاباربارا مبني بر پذيرش استادياري 
اقتص��اد و تدريس تمام وق��ت او در اين دانش��گاه،  
به ايران بازگ��ردد. پيش��نهادات مختلفي از جانب 
دانشگاه ملي ايران )شهيد بهشتي كنوني(، دانشگاه 
تهران، مدرس��ه عالي بازرگاني و همچنين سازمان 
برنام��ه و بودج��ه، بانك مركزي، بان��ك ايرانيان و 
وزارت اقتص��اد و دارايي به فري��دون تفضلي ارائه 
مي ش��ود كه او پيشنهاد اول را مي پذيرد و بنابراين 
كار خود را به عنوان »م��درس تمام وقت« اقتصاد 
در دانش��كده علوم اقتصادي و سياسي در دانشگاه 
ملي ايران آن زمان )شهيد بهشتي كنوني( در مهر 
ماه سال 1349 شروع مي كند و يك سال تحصيلي 
بعد در سال 1351 به مرتبه دانشياري اقتصاد ارتقا 

مي يابد. 
بع��د از طي مراح��ل اس��تادياري اقتص��اد در 
دانشگاه پلي تكنيك ايالتي كاليفرنيا از سال 1968 

تا 1970 و دانش��ياري اقتصاد در دانش��كده علوم 
اقتصادي و سياس��ي دانشگاه ش��هيد بهشتي و در 
مجم��وع تدريس تم��ام وقت و كارآمد او از س��ال 
1349 تا 1356 در س��ال 1356 به مرتبه استادي 
تمام پايه 1 دانشكده علوم اقتصادي و سياسي اين 

دانشگاه ارتقا مي يابد. 
در اي��ن دوران راهنماي��ي، مش��اوره و نظارت 
ب��ر متج��اوز از 50 پايان نامه  كارشناس��ي ارش��د 
دانش��جويان را به عهده داشته است. در ضمن، در 
دانش��گاه تهران داور بيروني دو رساله دكتري و در 
دانش��گاه آزاد اس��المي واحد علوم تحقيقات داور 
بيروني و اس��تاد مش��اور چندين رساله دكتري در 

اقتصاد بوده است. 

 نقش كليدي تئوري اقتصاد در علم اقتصاد
گرايش هاي تخصصي او در دوره دكتراي اقتصاد 
در زمينه هايي مانند تئوري اقتصاد و به ويژه اقتصاد 
كالن، تاريخ عقايد اقتصادي و متدولوژي علم اقتصاد، 
اقتصاد توس��عه، نظام هاي اقتص��ادي و برنامه ريزي، 
اقتصاد نيروي كار و مسائل اقتصادي و حقوقي آن و 
زبان تخصصي بوده و در بعضي از اين زمينه ها آثار و 
تاليفات چش��مگيري دارد. در اين راستا ترجمه او از 
كتاب انديشه هاي اقتصادي ميلتون فريدمن، نوشته 
ايمون باتلر توس��ط وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي 
به عنوان كتاب برگزيده س��ال 1377 ش��ناخته شده 

و از آن به طور شايسته يي تقدير به عمل آمده است.
از ط��رف ديگر تاليف او از كتاب اقتصاد كالن كه 
در س��ال 1366 براي نخس��تين بار توسط انتشارات 
ن��ي به چاپ رس��يد تاكنون نوزده ب��ار تجديد چاپ 
ش��ده و چاپ نوزدهم از ويراس��ت س��وم اين كتاب 
مشتمل بر حدود 875 صفحه در سال 1391 توسط 
انتشارات ني به چاپ رسيده است. همچنين، تاليف 
او از كت��اب تاريخ عقايد اقتصادي كه در س��ال هاي 
1355 و 1356 براي نخستين بار در دو جلد توسط 
انتشارات دانشگاه ملي ايران به چاپ رسيد و تاكنون 
با توجه به ويراس��ت اول و دوم آن سه بار به ترتيب 
در سال هاي 1372، 1375 و 1384 توسط انتشارات 
ني تجديد چاپ شده و چاپ يازدهم از ويراست سوم 
آن مش��تمل بر 656 صفحه توسط انتشارات ني در 
س��ال 1392 به چاپ رس��يده است. نتيجتا طي اين 
سال ها اكثر دانشجويان دوره كارشناسي، كارشناسي 
ارش��د و دكتراي اقتصاد در سراس��ر كش��ور اين دو 
كت��اب )اقتص��اد كالن و تاريخ عقاي��د اقتصادي( را 
در دوره ه��اي مختل��ف خوانده و مطالع��ه كرده اند و 
بنابراين نويس��نده خوشحال اس��ت كه توانسته پيام 
خ��ود را در اين دو كت��اب به دانش��جويان ارجمند 
انتقال بدهد. در اينجا از اس��تادان بزرگواري كه اين 
دو كتاب را طي س��ال هاي طوالن��ي در كالس هاي 
خود در دانش��گاه هاي مختلف كش��ور مورد استفاده 

قرار داده اند، سپاسگزاري مي كنم. 
او مي گويد: »تئوري اقتصاد در درك دانش نظري 
اقتصاد يك نقش حياتي را بازي مي كند و ضمنا يك 
درك جامع از نظريه ه��اي اقتصادي، چه در اقتصاد 
خرد و چ��ه در اقتصاد كالن، بدون مطالعه چگونگي 
پيداي��ش زمينه ه��اي تاريخي آنها در عل��م اقتصاد، 
امكان پذير نيس��ت. از اين رو تاري��خ عقايد اقتصادي 
بازوي تئوري اقتصاد اس��ت ب��ه اين دليل كه به فهم 

بهتر رابطه بين نظريه ه��ا و واقعيت هاي اجتماعي و 
مس��ائل مبتال به آنها كمك مي كند، چرا كه بررسي 
نظريه هاي مختلف اقتصاددانان طي ادوار گذش��ته و 
كنوني در تاريخ علم اقتصاد آش��نايي با مباني نظري 
دانش اقتصاد را به صورت علمي و منطقي امكان پذير 

مي كند.«
از ميان اقتصاددانان بزرگ جهان به انديش��ه هاي 
كينز و مكتب كينزي و پيروان او كه در تاريخ عقايد 
اقتص��ادي در رابطه ب��ا اقتصاد كالن و مس��ائل آن 
مطرح شده بيشتر توجه دارد چرا كه به قول ميلتون 
فريدمن كه يك اقتصاددان نئوكالسيك معاصر است، 
»امروز همه ما اقتصاددانان به نوعي كينزي هستيم و 

بنابراين تفكر كينزي داريم. « 
ضمن��ا او در دوران تحصي��ل خ��ود در امري��كا 
دانشجوي اس��تاداني بوده كه يا دانشجوي شومپيتر 
يا كينز، يا دانش��جوي آلوين هانسن »ملقب به كينز 
امريكا« يا دانش��جوي فريدم��ن بوده اند. همچنين او 
در س��مينارهاي ش��خصي بزرگان علم اقتصاد مانند 
جان آر. هيكس، پل ساموئلسن، آلوين هانسن، جيمز 
توبين، فرانكو موديگلياني، كنت بولدينگ، والتر هلر، 
آكس��ل ليان هاف وود، س��يمورهاريس، هاري جي. 
جانس��ون و غيره ك��ه همگي اقتصاددان��ان كينزي 
هس��تند و از طرف ديگر در س��مينارهاي ش��خصي 
ميلتون فريدمن و پيروان او مانند ريچارد اي. بايالس 
و فيلي��پ كاگان و اقتصاددان بي ش��مار ديگري كه 
همگي از انديش��ه هاي مكتب پولي فريدمن تبعيت 

مي كنند، شركت كرده است. 
در پايان روي س��خن او در آخرين گفت وگويش 
كه در س��ال گذش��ته انجام ش��د اين چنين اس��ت: 
»ضمن سپاس زياد از همه دانشجويانم طي سال هاي 
طوالني تدريس من در دانش��گاه ش��هيد بهشتي، از 
آنجا كه اعتقاد دارم كه بهترين محك استاد، دانشجو 
اس��ت، طي اين س��ال ها، شما همگي ش��اهد شيوه 
خ��اص برتر تدري��س من، انضباط و وج��دان كاري، 
تشكيل جلسات جبراني براي روزهاي تعطيل رسمي 
و تش��كيل جلسات فوق العاده بسيار زياد در طول هر 
ترم و به ويژه ترم دوم بدون غيبت من در هيچ جلسه 
درسي قبلي، برخورد محترمانه و محبت آميز و رفتار 
برابر با همه ش��ما در محيط دانشگاه، پاسخگويي به 
س��واالت زياد ش��ما در كالس و در س��اعات مالقات 
در دفت��ر، برگزاري دو امتحان مي��ان ترم در اقتصاد 
كالن 2 و زب��ان تخصصي و يك امتح��ان ميان ترم 
در درس تاريخ عقايد اقتصادي در دوره كارشناسي، 
آزادي دانش��جويان، بعد از هر امتحان برگزار ش��ده، 
براي مش��اهده امتحان و بررسي اشتباهات خود در 
دفتر، رعايت فهرس��ت مطالب درسي هر درس طبق 
مصوبه وزارت علوم، حضور و غياب منظم در كالس، 
طرح سواالت تستي چهار جوابي و سواالت امتحاني 
تش��ريحي و بعضا انتخابي و اعالم نمرات هر امتحان 
بالفاصله چند روز بعد از برگزاري امتحان، بوده ايد و 
ب��ه قول خودتان كالس هاي من هم به ش��ما انگيزه 
مطالعه داده، ه��م درس اقتصاد آموخته و هم درس 
زندگي، و از اي��ن بابت از اينجانب قدرداني كرده ايد. 
ح��ال ضمن تش��كر ف��راوان از فرصتي ك��ه جناب 
آق��اي عليرضا بهداد و همچني��ن از تاكيد صميمانه 
جناب آقاي خس��رو نورمحمدي دبير محترم كانون 
دانش آموختگان اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي مبني 

بر انجام اين مصاحبه و حضور خانم ها ناهيد فشاركي 
آقاجان��ي و وي��دا نجابت��ي از اعض��اي فع��ال كانون 
دانش آموختگان در جلس��ه مصاحبه، مايل هس��تم 
كه از تمام شما دانشجويان عزيز از ورودي هاي سال 
1346 ت��ا 1388بابت اين همه لط��ف و محبت كه 
طي سال هاي طوالني تدريس من در دانشگاه شهيد 
بهشتي به اينجانب مبذول داش��ته ايد، سپاسگزاري 

كنم. در پاي��ان توصيه دوس��تانه و صميمانه من به 
همه دانش��جويان گرامي در رشته اقتصاد اين است 
ك��ه خ��وب درس بخوانيد، ي��اس و نااميدي به خود 
راه ندهيد و با تالش و كوش��ش م��دارج عالي را در 
رشته اقتصاد كس��ب كنيد تا اينكه بتوانيد به آينده 
كش��ور خود به طور موثر خدمت كرده و دين خود را 

به جامعه ادا فرماييد. 

 هنوز چشمانم خواب آلودگي شب گذشته را با خود 
يدك مي كش��يد. هواي ابري صبح بيست و سومين روز 
بهمن نوي��د باريدن ابرها را به ارمغ��ان آورده بود. طبق 
عادت هميش��گي تيتر روزنامه هاي صبح را مرور كردم و 
خ��ود را آماده فعاليت يك روز پ��ركار در روزهاي پاياني 
س��ال مي كردم. روي تكه كاغذي فهرس��ت كارهايي كه 
بايد تا پايان س��ال انجام دهم را نوشتم، نگران بودم كه 
در فرصت باقي مانده نتوانم كارها را به سرانجام برسانم، 
ناگه��ان صداي تلف��ن همراه نگراني��م را دوچندان كرد. 

هميشه يك ترس پنهان من را از تلفن هاي ساعات اوليه صبح بيزار مي كند. با 
احتياط گوشي تلفن را پاسخ دادم، صداي گرفته و غم آلود همكالسي دانشگاه 
خبر درگذش��ت استاد عزيز پروفس��ور فريدون تفضلي را... خبر درگذشت باور 
نكردني و ش��وكه كننده بود، درست مانند خبر درگذشت همه نخبگان، به ياد 
آوردم سال هاي جوانيم را كه در پيچ  وخم راهروي اتاق اساتيد دانشكده اقتصاد 
و علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي قدم مي زدم همانجايي كه اتاق كوچكي 
به چشم مي خورد كه نام فريدون تفضلي بر در آن حك شده بود. دكتر تفضلي 
بيش از 40س��ال س��ابقه تدريس در رشته اقتصاد و آموزش نزديك به 30هزار 

دانشجو را در كارنامه فعاليت علمي خود دارد. 
تاليف كتاب هاي مرجعي چون »تاري��خ عقايد اقتصادي« و »اقتصاد كالن؛ 
نظريه ها و سياس��ت هاي اقتصادي« در كنار س��اير تاليف��ات و ترجمه ها، دكتر 
تفضلي را در زمره نام آورترين اساتيد اين رشته قرار داده است. اما تفضلي تنها 
به واس��طه تاليفات و ترجمه ها و حتي تربيت برجسته ترين اقتصاددانان كشور 
نظير دكتر حميد ابريشمي، دكتر سعيد عابدين دركوش، دكتر فرهاد دژپسند 
و دكتر محمد س��تاري فر در كنار مرداني كه بعدها به واس��طه حضورش��ان در 
عرصه سياس��ت شناخته شده اند، نظير احمد توكلي و الياس نادران نامي آشنا 

در اقتصاد ايران نيست. 
او در كنار اين وجه علمي به واسطه وجه اخالقي و رعايت نظم نيز شناخته 
شده بود. قاطبه شاگردانش بر رعايت نظم موثر و اصول اخالقي در كالس هاي 
درس ايش��ان تاكيد دارند و فضايل اخالقي او را هم پايه س��طح باالي علمي از 
ويژگي هاي كالس درس اين استاد اقتصاد به عنوان يكي از بهترين كالس هاي 

دوره دانشجويي شان عنوان مي كنند. 
به رس��م ادب گاهي براي ديدار ايشان به منزلش مي رفتيم، در يكي از اين 
ديدارها همس��ر محترم ايش��ان خاطره يي از روز اول مهر و بازگشايي دانشگاه 

بيان داشتند.
ايش��ان نقل مي كردند كه دكتر بازنشس��ته ش��ده بود، ولي به دليل عش��ق و 
عالقه اش به تدريس همچنان رابطه خود را با دانشگاه حفظ كرده بود و كماكان 
به تدريس مي پرداخت، هواي تهران بسيار آلوده شده بود، باتوجه به سن و سال 
دكتر نگران س��المت ايشان ش��ديم، به همين خاطر به ايش��ان پيشنهاد كردم 
كه در ترم جاري اس��تثنا تدريس را كنار بگذارد و قدري در منزل بيش��تر وقت 
بگذارن��د. ايش��ان هم با توجه به اصرار خانواده پذيرفتن��د. روز اول مهر كه زنگ 
بازگش��ايي دانشگاه ها نواخته شده، دكتر مانند عاشقي كه از ديدار معشوق خود 
منع ش��ده است بي قرار بود، به نحوي كه اش��ك در گوشه چشمانش جمع شده 

بود، آن روز تا پايان وقت دكتر حال مناسبي نداشت. 

بي��ش از يك دهه از آش��نايي ام با ش��ادروان، اس��تاد 
فري��دون تفضلي مي گذرد. زماني كه در س��ال 1384 در 
رشته اقتصاد در دانشگاه شهيد بهشتي در كنكور پذيرفته 
ش��دم، تا آن زمان چيزي از علم اقتصاد نمي دانستم. اين 
موض��وع تا پايان س��ال اول دوره كارشناس��ي ادامه يافت 
و م��ن همچنان در ابهام بودم تا اينكه نام اس��تاد تفضلي 
و درس اقتصاد كالن وي كه در آن س��ال ها بر س��ر زبان 
دانشجويان دانش��كده بود به گوش من نيز خورد. مصرانه 
ب��ه تحقيق درباره اس��تاد پرداختم و حت��ي يك بار وقتي 
ايشان سر كالس بودند از تراس كالس مجاور به داخل كالس ايشان نگاه كردم، 
آخ��ر تا به حال چهره ايش��ان را نديده بودم. اين هم دليل داش��ت چون اس��تاد 
هميشه قبل از ساعت 7 صبح به دانشكده مي آمدند، بسيار زودتر از همه. باالخره 
در ترم سوم دوره كارشناسي درس اقتصاد كالن را با ايشان گذراندم. يادش بخير 
روزهاي پنج ش��نبه هم كالس داشتيم. جالب است كه ايشان به ازاي تدريس در 
روزهاي پنج ش��نبه كه روز تعطيل حساب مي شد ريالي هم دريافت نمي كردند، 

چون اعتقاد داشتند هرچه بيشتر بايد به ما بياموزند. 
دقت و وقت شناس��ي اس��تاد مثال زدني بود. از همان روزهاي اول كه در خدمت 
ايش��ان بودم ارادت و نزديكي ام به استاد بيشتر شد و از طريق وي عالقه ام به رشته 
اقتصاد افزون تر. هر بار كه به دفتر گرم و صميمي اس��تاد مي رفتم، از ايشان مطالب 
جديد مي آموختم. در ادامه دوره كارشناس��ي همواره ارتباط خود را با اس��تاد حفظ 
ك��ردم و درس تاري��خ عقايد اقتصادي را نيز به صورت اختياري با ايش��ان گذراندم. 
استاد معتقد بود همه دانشجويان بايد اين درس را بگذرانند. همچنين تسلط ايشان 
بر ترجمه و دقت و تالش ايشان در تدريس مرا بر آن داشت تا به متون زبان اصلي 

اقتصادي روي آورم. 
در پي مالقات هاي منظمي كه با اس��تاد داشتم، مرا ترغيب به ادامه تحصيل در 
اروپا يا امريكا كردند و خود ايش��ان در چندين نوبت براي من توصيه نامه ارس��ال 
نمودند و درنهايت براي ادامه تحصيل عازم انگلستان شدم. خبر ادامه تحصيل من 
در اروپا بس��يار براي استاد خوشايند بود چون ايشان هميشه دانشجويان خود را به 
پيش��رفت در تحصيل و زندگي ترغيب مي نمودند و از پيش��رفت دانشجويان خود 

آرامشي مثال زدني و روحي تازه در ايشان دميده مي شد. 
اس��تاد تفضلي فردي فرهيخته، منظم، وقت ش��ناس، راستگو، مهربان و اهل 
مطالع��ه بود. آثار متعددي از وي در زمينه تاريخ عقايد اقتصادي و فس��لفه علم 
اقتصاد به چاپ رسيد كه افتخار دارم كه بيشتر آنها را خوانده ام. خاطره خوشي 
كه از كتاب هاي اس��تاد دارم اين بود كه هر زمان كتاب جديدي از ايش��ان چاپ 
مي ش��د، فورا با من تماس مي گرفتند تا به منزل شان بروم و نسخه يي به امضاي 
خودش��ان به من اهدا مي كردند. اس��تاد بسيار مهمان نواز و مهمان دوست بود و 
هر زمان نزد ايش��ان مي رفتم خودش��ان از من پذيرايي مي كردند و اين كردار و 
مهمان نوازي اس��تاد مرا ش��رمنده مي كرد و به من درس ها  مي داد. رفتار اس��تاد 
براي ما درس اخالق و درس زندگي بود. ش��خصا خوشحالم كه افتخار داشتم تا 
يكي از چندين هزار ش��اگرد استاد باشم. مي دانم كه همه ما رفتني هستيم، اما 
چه بهتر اس��ت كه ميراثي گرانبها از خود به جاي بگذاريم. اس��تاد تفضلي زنده 
است، چون ميراث او اخالق است و آثاري گران سنگ از خود براي جامعه علمي 

كشور به جاي گذارد. روحش شاد و آرام باد. 

در مزيت شاگرد تفضلي بودن استاد اقتصاد، معلم اخالق
 فريدون تفضلي، متولد 1319 تهران

 اخذ مدرك ديپلم طبيعي از دبيرس��تان علميه، 
تهران، 1337

 اخذ مدرك ديپلم در دوره فشرده زبان انگليسي 
از انس��تيتو امرس��ون، واشينگتن دي.س��ي.، امريكا، 

فوريه سال 1959 تا ژوئن 1959
 اخ��ذ مدرك فوق ديپلم اقتصاد از كالج هارتنل، 

 ساليناس، كاليفرنيا، 1962
 اخذ مدرك ليس��انس اقتصاد با گرايش در زبان 
انلگيسي و اقتصاد سياسي از دانشگاه ايالتي كاليفرنيا 

در لس آ نجلس، لس آنجلس، امريكا، 1964
 اخذ مدرك فوق ليس��انس اقتصاد از دانش��گاه 

كاليفرنياي جنوبي، لس آنجلس، امريكا، 1968
 اخ��ذ م��درك دكت��راي اقتص��اد از دانش��گاه 

كاليفرنياي جنوبي، لس آنجلس، امريكا، 1970
 اخ��ذ ب��ورس تحصيل��ي )Fellowship( در 
دوره دكتراي اقتصاد از دانش��گاه كاليفرنياي جنوبي 

1968 -1969
Honorary S -H عضو و خزان��ه دار انجم��ن 

 ciety in Economics- Omicron Delta
Epsilon از س��ال 1967 تا س��ال 1969 و دريافت 
مدال افتخار از اين انجمن به دليل كس��ب امتيازات 

تحصيلي باال
 اس��تاديار اقتصاد در دانشگاه پلي تكنيك ايالتي 
كاليفرنيا، س��ن لوئيس آبيس��پو، كاليفرنيا از س��ال 

1968 تا 1970
 تدريس در دانش��گاه كاليفرني��ا جنوبي بر پايه 
درياف��ت ب��ورس تحصيلي و دوره ش��بانه دانش��گاه 

كاليفرنيا در لس آنجلس، لس انجلس، امريكا
 م��درس تم��ام وقت اقتصاد، دانش��گاه ش��هيد 

بهشتي از سال 1349 تا 1351
 دانش��يار اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي از سال 

1351 تا 1356
 اس��تاد تمام اقتصاد، دانش��گاه شهيد بهشتي از 
سال 1356 تا 15 تيرماه 1386 كه با مرتبه استادي 

تمام پايه 32 بازنشسته مي شود. 
 تدريس در دوره دكتري در دانش��كده مديريت 
و حس��ابداري و در دوره فوق ليسانس دانشكده علوم 
رياضي، دانش��گاه شهيد بهش��تي، مدرسه عالي بيمه 

تهران و موسسه عالي بانكداري 
 از زم��ان بازنشس��تگي تا چن��دي پيش 5 تا 7 
واحد در دانش��كده علوم اقتصادي و سياسي تدريس 
مي كند ك��ه تا س��ال 1393 زمان تدري��س وي در 

دانشگاه شهيد بهشتي 44 سال است. 
 رييس دروس دانشكده علوم اقتصادي و سياسي 

از سال 1350 تا 1357
 معاون اداري و مالي دانش��كده علوم اقتصادي و 

سياسي از سال 1353 تا 1357
 نماينده دانش��كده علوم اقتصادي و سياسي در 

كميته انتشارات دانشگاه از سال 1350 تا 1352
 ريي��س كميته فوق  ليس��انس اقتصاد از س��ال 

1352 تا 1357
 نماين��ده دانش��كده اقتص��اد در كميته مميزي 
دانش��گاه شهيد بهشتي و ساير كميته هاي وابسته به 
آن براي ارتقاي اعضاي هيات علمي اقتصاد از س��ال 

1363 تا 1369
 عضويت در ش��وراي پژوهش��ي وزارت تعاون از 

سال 1381 تا 1382
 عضويت دوره يي در انجمن اقتصاددانان ايران و 

انجمن اقتصاددانان امريكا
- عضو هيات تحريريه مجله وزارت تعاون

- عضو هي��ات تحريريه و ويراس��تار چكيده هاي 
انگليس��ي مجل��ه اقتص��اد كارب��ردي دانش��گاه  آزاد 

اسالمي، واحد علوم و تحقيقات
 

 آثار علمي: تاليفات و ترجمه
تاليف 7 مقاله در تاريخ عقايد اقتصادي و اقتصاد 
كالن و ترجم��ه ي��ك مقاله در مديري��ت و مجري و 
هم��كاري تحقيقاتي در چندين پ��روژه تحقيقاتي و 
مشاور اقتصادي در يكي از نهادهاي وابسته به وزارت 

بازرگاني در دوره تعلطيلي دانشگاه ها 
 كتاب هاي تاليف شده: 

1- اقتصاد كالن: نظريه ها و سياس��ت اقتصادي، 
ويراست سوم، چاپ نوزدهم، 1391، انتشارات ني

2- تاري��خ عقاي��د اقتصادي: از افالط��ون تا دوره 
معاص��ر: از 600 قب��ل از ميالد ت��ا 2000 ميالدي، 

ويراست سوم، چاپ يازدهم، 1392، انتشارات ني
3- انق��الب كين��زي از ديدگاه رش��د و توس��عه 

اقتصادي، چاپ اول، 1372، انتشارات ني
4- ت��ورم و ت��ورم بس��يار ش��ديد و چن��د نمونه 

تاريخي، چاپ اول، 1375، انتشارات وزارت تعاون
 ترجمه كتاب ها:

1- جان كنت گالبرايت و استنيس��الو منشيكوف، 
سرمايه داري، كمونيسم و همزيستي، جي نشر، 1369

2- ايم��ون باتل��ر، انديش��ه هاي اقتص��اد ميلتون 
فريدم��ن، انتش��ارات ن��ي، 1377، كت��اب برگزيده 

سال1377 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
3- هرناندو و دو سوتو، راز سرمايه: چرا سرمايه داري 
در غ��رب موفق مي ش��ود و در جاهاي ديگر شكس��ت 

مي خورد؟ چاپ سوم، انتشارات ني، 1390
4- كريستوفراِس. اكس��ورتي، »افسانه و واقعيت 
در س��ازمان هاي تعاون��ي: اعضا، روس��ا، كارمندان و 
مدي��ران« در كتاب س��ازمان هاي تعاون��ي و جامعه 
كانادا، ويراس��ته موراي اي. فولتون، انتشارات وزارت 

تعاون، 1375
5- لورنس اِس. ماس، اقتصاد لودويگ فون ميزس: 
به س��وي يك بازنگري انتقادي، ب��ا تصحيح و مقدمه 

لورنس اِس. ماس، چاپ اول، انتشارات ني، 1387
6- ايمون باتلر، انديش��ه هاي سياس��ي و اقتصادي 

فريدريش فون هايك، چاپ اول، انتشارات ني، 1387
7- ديوي��د باروز و ج��ان اس��ميتين، مباني علم 
اقتص��اد ب��راي مديري��ت بازرگان��ي: كارشناس��ي و 

كارشناسي ارشد
8- فريدري��ش ف��ون هايك، راه بردگ��ي، به طور 
مش��ترك با آقاي دكت��ر حميد پ��اداش، چاپ دوم، 

انتشارات نگاه معاصر، 1392
9- در تيرماه 1386 بعد از 36 سال و 8ماه و 10روز 
كه در اين دانش��گاه تدريس كرده و در مجموع متجاوز 
از 5ده��ه حضور دايمي در عرصه علم و دانش، تدريس 
و تحقيق در اقتصاد را در كارنامه خود به ثبت رس��انده 
و 12 درس مختلف در دوره كارشناس��ي، كارشناس��ي 
ارش��د و دكتراي اقتصاد ب��راي هزاران هزار دانش��جو 
)ح��دود 35000 نفر( طي اين م��دت تدريس خود در 
امريكا و ايران ارائه كرده، با مرتبه استادي تمام پايه 32 

از دانشگاه شهيد بهشتي بازنشسته مي شود. 
10- امروز تعداد زيادي از هزاران دانش��جويان اين 
استاد دانشگاه، در داخل كشور و همچنين در خارج از 
كشور در كرسي استادي دانشگاه يا در دولت و مشاغل 
دولتي، بانك ها شامل بانك مركزي، موسسات دولتي و 

تحقيقاتي و مشاغل ديگر مشغول به كار هستند. 
11- در چهل و چهار سال گذشته دروس اقتصاد 
خرد 1، اقتصاد خرد 2، اقتصاد كالن 1، اقتصاد كالن 
2، تاريخ عقايد اقتصادي، زبان تخصصي و نظام هاي 
اقتص��ادي و اقتصاد توس��عه را در دوره كارشناس��ي 
و دروس كالن 1، خ��رد 1، زب��ان پيش نياز و س��ير 
انديش��ه هاي اقتصادي را در دوره كارشناس��ي ارشد 
اقتصاد و اقتصاد كالن پيش��رفته را براي دانشجويان 
دوره دكت��راي مديريت بازرگاني، مديريت صنعتي و 

مديريت استراتژيك تدريس كرده است. 

زندگي و آثار دكتر فريدون تفضلي

او در دوران تحصيل خود در امريكا دانشجوي 
استاداني بوده كه يا دانشجوي شومپيتر يا كينز، يا 

دانشجوي آلوين هانسن »ملقب به كينز امريكا« 
يا دانشجوي فريدمن بوده اند. همچنين او در 

سمينارهاي شخصي بزرگان علم اقتصاد مانند 
جان آر. هيكس، پل ساموئلسن، آلوين هانسن، 

جيمز توبين، فرانكو موديگلياني، كنت بولدينگ، 
والتر هلر، آكسل ليان هاف وود، سيمورهاريس، 

هاري جي. جانسون و غيره كه همگي اقتصاددانان 
كينزي هستند و از طرف ديگر در سمينارهاي 

شخصي ميلتون فريدمن و پيروان او مانند 
ريچارد اي. بايالس و فيليپ كاگان و اقتصاددان 

بي شمار ديگري كه همگي از انديشه هاي مكتب 
پولي فريدمن تبعيت مي كنند، شركت كرده است

                                                                                                      

داريوش صارمي 
تحليلگر اقتصادي

آرين آقابيگي 
پژوهشگر اقتصاد 



feature@taadolnewspaper.ir  66420769 9مسكن  Tue. February  13. 2018  1040   سه شنبه          24 بهمن 1396     26 جمادي االول 1439  شماره 

»تعادل«چالشهاوچشماندازهايبرنامهمليبازآفرينيشهريرابررسيميكند

يك بستر و 4 رويا!

4طرحصحيحدريكطرحاصلي
محمدعلي مهري كارش��ناس شهرسازي در اين 
باره با اش��اره به پيش��ينه نس��خه ط��رح بازآفريني 
ش��هري گفت: چنانچه كارنام��ه كاري وزارت وقت 
مس��كن از ابتداي انقالب تاكنون را بررس��ي كنيم، 
مش��خص مي ش��ود كه اصوال هر دولتي براي حوزه 
مس��كن برنامه هاي مشخصي داش��ته است؛ اما در 
دولت هاي نهم و دهم، در يك اقدام عجيب و تحت 
تاثي��ر يك تصمي��م هيجان زده و غير كارشناس��ي 
يك شبه براي ساخت 2ميليون و 200 هزار مسكن 
واحد مس��كوني در قالب طرح مسكن 99 ساله كه 
بعدها به مسكن مهر تغيير نام داد، برنامه ريزي شد. 
اگرچه اين نوع مسكن س��ازي چندان موفقيت آميز 
نبود اما توانس��ت تا ح��دودي فاصله عرضه و تقاضا 

را اصالح كند. 
 مه��ري گفت: طرح بازآفرين��ي از ابتداي دولت 
يازدهم براي جاي گير ش��دن با مسكن مهر مطرح 
شد و مقررشده نسخه مسكن اجتماعي كه از دولت 
يازده��م تنها در رس��انه ها اعالم ش��د و گام مهمي 
ب��راي اجرايي آن عملياتي نش��د، در پس اين طرح 

اجرايي شود. 
وي با بي��ان اينكه اين ط��رح بازآفريني در دل 
خود حاوي 4 پروژه مسكن سازي است، اظهار كرد: 
طرح هاي مس��كن اجتماعي، مس��كن اميد، مسكن 
پيش��گام و مس��كن پاياپ��اي اين 4 محور اس��ت و 
وجه مشترك اين محورها اجراي آنها در بافت هاي 

ناكارآمد است. 
مهري در خصوص تك ت��ك اين برنامه ها گفت: 
طرح پيش��گام، طرح مش��ترك دولت و شهرداري 
تهران )ب��راي تامين مس��كن در بافت فرس��وده(، 
طرح مس��كن اجتماعي از س��وي بنياد مس��كن به 
عن��وان مج��ري اصلي طرح، )به دو ش��كل خريد و 
ساخت مسكن ملكي و س��اخت مسكن استيجاري 
و پرداخ��ت ياران��ه اجاره به��ا(، مس��كن اميد براي 
اقش��ار بس��يار كم درآمد و طرح مس��كن پاياپاي با 
واگذاري اراضي دولتي و عمومي به س��رمايه گذاران 

ساختماني شكل خواهد گرفت. 
وي گفت: به هرحال مقررش��ده اين 4 محور در 
قال��ب يك محور بازآفريني ش��هري اجرايي ش��ود. 
ارزياب��ي وزارت راه  و شهرس��ازي اين اس��ت كه در 
حال حاضر 2۷00 محله در ۵4۳ ش��هر و در ۱4۱ 
هزار هكتار مس��احت ش��هري ناكارآمد است يا به 
تعبير س��اده وضع خوبي ندارد. اين محله ها، محل 
سكونت ۶ ميليون نفر است. وزارت راه  و شهرسازي 
مي خواهد در دو فاز ۵ س��اله، وضعيت اين محله ها 
را بهبود بخشد و در ۵ سال اول ۱۳۳4 محله را در 

نظر گرفته است. 

تفاوتماهويبافتفرسودهومسكنمهر
اين كارش��ناس شهرس��ازي بابي��ان اينكه اين 
طرح ها با مسكن مهر نوسازي بافت فرسوده تفاوت 
ماه��وي دارد، توضي��ح داد: مقررش��ده طرح ها در 
مح��الت موجود اما فرس��وده اجرايي ش��ود و نكته 
بس��يار مهم آن اصالح و نوسازي يك محله است و 

تنها ساختمان سازي نخواهد بود. 
مه��ري گف��ت: بر اس��اس اين طرح مقررش��ده 
تمام خانه هاي يك محله در دس��ت يك توس��عه گر 
قراربگيرد و در پايان توسعه گر مذكور دو برابر خانه 
در آن محله بر اس��اس استانداردهاي روز در اختيار 
محل��ه بگ��ذارد. البته در اين طرح، توس��عه گر بايد 
متراژ خانه ها را 20 درصد بزرگ تر بدون هيچ پولي 

دريافتي در اختيار مصرف كننده بگذارد. 
اين كارشناس شهرسازي در پاسخ به اين سوال 
كه با اين اوصاف توس��عه گر به چه اميدي وارد اين 
حلقه بازس��ازي مي ش��ود؟ گفت: س��رمايه گذار يا 
توسعه  گر هم در اينجا سه سود مي كند: اوال دو برابر 
متراژ اوليه خانه س��اخته و مابه التف��اوت خانه ها را 
مي فروشد و درآمد كسب مي كند، ثانيا دولت خريد 
۵0 درص��د از واحدها را ب��راي او تضمين مي كند، 
ثالث��ا دولت به بانك ها دس��تور داده كه تس��هيالت 

فوري در اختيار اين افراد قرار دهند. 

مشكالتطرحبازآفرينيشهري
وي ب��ا بيان اينك��ه فاصله زيادي بي��ن طرح تا 
اجراي طرح وجود دارد گفت: به نظر مي رسد تمام 
موارد ذكرشده در برنامه بازآفريني شهر بسيار موثر 
و مطلوب است، اما متاسفانه بخش بزرگي از اجراي 
اين طرح منوط به ارائه تسهيالت بانكي دارد كه در 
حال حاضر بانك ها با دس��تان خالي روبه رو شده و 
از زماني كه قيمت ارز با رش��د بااليي روبه رو ش��ده 
اس��ت، مردم به دنبال خروج نقدينگي هاي خود از 
بانك ش��ده و اين نهادها با كمبود شديد نقدينگي 

روبه رو شده اند. 
مهري همچنين اشاره يي به بودجه بخش عمران 
نيز داش��ت و گفت: از طرف ديگ��ر بودجه عمراني 
نيز هرسال كوچك تر ش��ده و دولت نمي تواند اميد 

چنداني نيز به اين مورد داشته باشد. 
وي اف��زود: آنجايي كه قرار نيس��ت دولت براي 
اي��ن كار، بودجه كالني را كن��ار بگذارد و اصل كار 
را بانك ه��ا ص��ورت خواهند داد، به ط��ور يقين اين 
طرح با چالش هاي بزرگي روبه رو خواهد ش��د. تنها 
نكته مثبت اين طرح، زمين ارزان قيمت اس��ت كه 
اين م��ورد نيز نيازمند مش��اركت و همكاري باالي 

ارگان ها است. 

وي اظه��ار كرد: ب��ه نظر مي رس��د، اجراي اين 
ط��رح يك بازي برد- برد ب��راي همه فعاالن در آن 
يعني صاحبان خانه هاي فرس��وده، سرمايه گذاران، 
سازندگان، زوجين جوان و البته دولت و شهرداري 
اس��ت. البته تحق��ق اين بازي برد- برد اين اس��ت 
كه دول��ت، بانك ها و ش��هرداري ها بتوانند همانند 
حلقه ه��اي ي��ك زنجير به همديگ��ر محكم متصل 
شده و در چارچوب برنامه ريزي شده حركت كنند. 

يكطرحموفق
ايم��ان رفيع��ي كارش��ناس ساخت وس��از نيز با 
بيان اينكه اين طرح به دليل وس��عت پاس��خگويي 
ب��ه جمعيت كثي��ري از مردم بي س��رپناه مي تواند 
يك طرح موفق ارزيابي ش��ود گفت: جمعيت طرف 
برنامه 9 ميليون نفر س��اكن در بافت هاي فرس��وده 
ش��هري است اين ميزان حدود نيمي از جمعيت بد 
مس��كن؛ و البته نوسازي س��االنه 2۷0 محله را نيز 

در بر مي گيرد. 
رفيعي افزود: س��نگ بزرگ هميشه نشانه نزدن 
اس��ت. متاس��فانه در 4 س��ال گذش��ته طرح هاي 
بازسازي تنها سر تيتر روزنامه ها بوده و كار شاخصي 
در خصوص اجراي آن عملياتي نش��ده اس��ت و به 
نظر مي رس��د با اين حجم توسعه گري و البته عدم 
همبستگي كافي بين دولت، بانك و شهرداري هاي 
اجراي اين طرح نيز در دولت دوازدهم با مخاطرات 

بزرگي روبه رو شود. 
اين كارش��ناس ساخت وساز با بيان اينكه بازيگر 
اصلي اين برنامه س��رمايه گذاران و توس��عه گرهاي 
ساختماني است، اظهار كرد: اين بازيگران اصلي به 
مس��اعدت ارگان ها و نهاده��اي دولتي، خصولتي و 
خصوصي دارد كه هماهنگي اين س��ه حلقه بسيار 
زمان بر، پرهزينه و نيازمند برنامه هاي منسجم است 
و متاس��فانه تا جايي كه اطالع رساني شده تاكنون 
ب��راي مقوله هماهنگ��ي و همكاري بي��ن ارگان ها 

اقدامات چشمگيري انجام نگرفته است. 

دستخاليبانكها
رفيع��ي گفت: از س��وي ديگ��ر ادوات بازيگري 
اين طرح زمين هاي متعلق به دولت، ش��هرداري و 
س��اير نهادها اس��ت. اين اراضي نيازمند طي كردن 
فرآيندهاي قانوني متعدد است و به نظر مي رسد در 
اين خصوص نيز فعاليت هاي چنداني شكل نگرفته 

است. 
اين كارش��ناس ساخت وساز بابيان اينكه مشكل 
بعدي بانك ها هس��تند، اظهار ك��رد: نمي دانم چرا 
دولت كمبود بودجه بانك ها را جدي نمي گيرد. در 
حال حاضر، اكثر بانك ها پولي بابت ارائه به توس��عه 
گران ندارن��د اين موسس��ات در دوران رونق بخش 
بزرگي از س��رمايه هاي خود را در اختيار پروژه هاي 
لوك��س و امالك تجاري صرف كرده اند كه در حال 
حاض��ر بخش اعظمي از اي��ن طرح ها زير انبوهي از 

گردوغبار خاك مي خورند. 
وي گف��ت: به هرح��ال اگر دول��ت بتواند به اين 
سه مش��كل حياتي پاس��خ درخور بدهد، مي توانيم 
انتظار داش��ته باش��يم اي��ن طرح عمليات��ي بوده و 
رونق اش��تغال را به همراه خواهد داش��ت. اما بدون 
ش��ك كار دولت در اين خصوص بس��يار سخت و با 

معضالت متعدد همراه خواهد بود. 

چالشهايپيشرويطرح
پرويز كاكايي كارشناس امور بانكي با بيان اينكه 
بزرگ ترين مشكل اين طرح، وام ساخت بدون بهره 
اس��ت، گفت: در حال حاضر مقررشده ۵0 ميليون 
تومان وام س��اخت بدون سپرده به سازندگان تعلق 

بگيرد. در حال حاضر موسس��ات انگشت شماري در 
كش��ور وجود دارند كه بتوانند اي��ن وام را پرداخت 

كند. 
وي ادامه داد: بررسي روند طرح هاي نوسازي در 
سال هاي گذشته نش��ان مي دهد يكي از مهم ترين 
دالي��ل عدم موفقي��ت طرح هاي نوس��ازي از اوايل 
دهه ۸0 تاكنون، جدي نگرفتن پرداخت تسهيالت 

پيش بيني شده در مصوبات دولتي بوده است. 
پروي��ز كاكايي افزود: در كنار مورد گفته ش��ده، 
هزينه ها و عوارض س��اخت و انش��عابات را بايد در 
نظر گرفت. در حال حاضر هزينه اين تعرفه نس��بت 

به سال ۱۳9۵ با رشد روبه رو شده است. 
وي گفت: اين هزينه ها با توجه به تورم با رش��د 
روبه رو شده و افزايش آن اجتناب ناپذير است. به طور 
مثال، خدمات نظام مهندس��ي از سال 90 تاكنون با 
رش��د زيادي روبه رو شده كه مطمئن اين موارد در 

نتيجه انجام اين طرح بسيار موثر خواهد بود. 
كاكاي��ي گفت: مقررش��ده ۶۵00ميليارد تومان 
از صندوق توس��عه ملي در قالب وجوه اداره ش��ده 
برداشت شود كه اين مورد با چالش هاي روبه روست. 
اين كارش��ناس درنهايت دو مش��كل موجود در 
اج��راي اين ط��رح را در تعهدپذيري ۱9 دس��تگاه 
دولت��ي و عموم��ي و ع��دم جذابي��ت ط��رح براي 
س��رمايه گذار دانس��ت و گف��ت: متاس��فانه يكي از 
مشخصات نهادهاي كش��ور فعاليت هاي تك جانبه 
اس��ت و هماهنگ كردن ۱9 دستگاه چالش بسيار 

بزرگ دولت روحاني در اين طرح خواهد بود. 

5دليلبرايموفقيتطرحبازآفرينيشهري
عطا آيت اللهي كارش��ناس مسكن با بيان اينكه 
اين طرح در صورت اجراي بندبند آن مي تواند يكي 
از طرح هاي موفق دولت در خصوص مسكن س��ازي 
تلقي ش��ود، گفت: اين طرح ۵ عام��ل مثبت براي 
موفقي��ت دارد. اين ۵ عامل را مي ت��وان در جذاب 
بودن طرح براي س��ازندگان، اثربخش باال نسبت به 
طرح مس��كن مهر، محله س��ازي، وام ارزان قيمت و 

ارائه زمين هاي دولتي دانست. 
عط��ا آيت الله��ي در خصوص ج��ذاب بودن اين 
طرح براي س��ازندگان گفت: در طي سال هاي اخير 
بس��ياري از سازندگان با ورود به مسكن هاي لوكس 
و تجاري سازي بخشي از سرمايه هاي خود را بلوكه 
كرده و ناخود آگاه وارد بازي نابرابري با ركود مسكن 
و ساخت وساز شدند. درحالي كه مشتريان اين طرح 
از قبل آماده بوده و ازآنجايي كه قيمت هاي بس��يار 
معقولي دارد، براي س��ازندگان كامال به صرفه است. 
در ثاني مقررش��ده بخش اعظمي از اين خانه ها در 
اختيار خانه اولي ها قرار بگيرد كه پول اين بخش از 

تقاضا نقد و آماده است. 
وي در خص��وص برت��ري اين ط��رح در مقابل 
مس��كن مه��ر گفت: نواق��ص طرح مس��كن مهر بر 
كس��ي پوشيده نيس��ت. نسخه س��وپرمن وار دولت 
براي حل بحران مس��كن در دولت پيشين در قالب 
بسته هاي تبليغاتي رنگارنگ به مردم عرضه مي شد 
و دول��ت اين طور القا مي ك��رد كه مي خواهد يك بار 
براي هميشه مش��كل مسكن را در كشور ريشه كن 
كن��د. هم زمان با اي��ن تصميم واگ��ذاري زمين در 
دولت نهم آغاز ش��د به گونه يي ك��ه كليدواژه اصلي 
محمد س��عيدي كيا، وزير وقت مسكن و شهرسازي 
واگ��ذاري زمين هاي مس��كن مهر بود و ايش��ان در 
دوره چهارس��اله مديريت��ي خود عموم��ا در جمع 
خبرن��گاران هميش��ه آخرين وضعي��ت زمين هاي 
واگذارشده مس��كن مهر كه مس��تعد ساخت براي 
مس��كن مهر بودند را گ��زارش مي كرد. درحالي كه 
اي��ن ط��رح رفته رفته رنگ و ب��وي كهنگي به خود 

گرف��ت و با توج��ه به نبود زيرس��اخت هاي اوليه با 
شكس��ت روبه رو شد. آيت اللهي در خصوص وام اين 
طرح نيز گفت: درگذش��ته وام نوس��ازي روي كاغذ 
تامين اعتبار مي ش��د، االن منابع قرار است تضمين 

شود. 
اين كارش��ناس مس��كن در خص��وص موفقيت 
نوس��ازي محله محور نيز گفت: نوسازي تك پالك 
بدون محله س��ازي، زمانبر و به زبان ساكنان جديد 
تك پالك ها اس��ت و محله محوري مي تواند س��د 
محكمي در برابر نفوذناپذيري اين محله ها به مقوله 
اصالح پذيري تلقي ش��ود. همچنين مزيت س��اخت 
در هس��ته فرس��وده ش��هرها، پايين ب��ودن هزينه 
ساخت به واسطه حذف و تخفيف برخي فاكتورهاي 
هزينه يي همچون معافيت ۱00درصدي از پرداخت 
هزين��ه ص��دور پروانه س��اختماني، ي��ا تخفيف در 

انشعابات گاز، برق و... است. 
وي با اش��اره ب��ه زمين هاي راي��گان گفت: اراضي 
دولتي اهرم نوسازي محله هاي جايگزين است. دولت 
اگر بتواند اين زمين ها را به روشي كه ارائه داده تحويل 
س��ازندگان بدهد، مي توان اميدوار بود اين طرح يكي 
از موفق ترين طرح هاي دولت براي حل مسكن باشد. 

اين كارشناس گفت: توسعه گرها يك خواسته از 
دولت داشتند و آن تضمين يك ميزان سود مشخص 
و فروش واحدها بود. مطابق با بررسي هاي اوليه در 
اين برنامه كسب سود ۱۸درصد تضمين مي شود و 
نيمي از واحدهاي ساخته ش��ده براي دولت و نيمي 
ديگر به س��ازنده ها تعلق مي گي��رد. از آنجا كه نرخ 
س��ود وام صندوق مس��كن يكم در مح��دوده بافت 
فرس��وده كمتر و شرط خانه اولي براي دريافت اين 
وام در اي��ن محدوده وجود ن��دارد، رغبت به خريد 

واحدهاي باقي مانده نيز باال خواهد بود. 

عقالواردمعركهنميشوند
در ادامه همين مبحث بيت اهلل ستاريان كارشناس 
اقتصاد مس��كن با بيان اينكه نوس��ازي و بازس��ازي 
بافت هاي فرسوده، ناكارآمد و حاشيه يي شهري، اساسا 
و ذاتا يك اقدام درس��ت، بسيار سخت، زمانبر و البته 
ناگزير اس��ت، گفت: اين مورد بايد از سال ها پيش در 

دستور كار دولت ها قرار مي گرفت. 
وي گف��ت: حال اگر دول��ت دوازدهم مصمم به 
اجراي طرح بازسازي است، بايد تدابيري انديشيده 
ش��ود كه اين مناطق در حد ميانگين ساير مناطق 

شهري ارتقا يابند. 
اين كارشناس گفت: اما تاكيد بر اين نكته ضرورت 

دارد كه اين اتفاق در بهترين حالت، فقط مش��كالت 
موجود در اين بافت ها را كمرنگ مي كند؛ اما اگر قرار 
باش��د به عنوان برنامه يي براي حل مش��كل مسكن 
تلقي ش��ود، هرگز قادر به انجام اين رس��الت نخواهد 
بود؛ چراكه مشكل بافت هاي فرسوده اصال به مشكل 
مس��كن كش��ور ارتباطي ندارد و ربط دادن اين دو به 

يكديگر، چيزي جز مغلطه نيست. 

مشكلمسكنفراترازبافتفرسوده
وي گفت: كس��ي نمي تواند مدعي ش��ود به دليل 
اينك��ه در برنامه بازآفريني، ساختمان س��ازي در دل 
شهرها رونق مي گيرد، مشكل ديرينه مسكن كشور نيز 
حل مي ش��ود، زيرا با توجه ب��ه تراكم باالي بافت هاي 
فرسوده، تعداد مسكن توليد شده در برنامه بازآفريني 
حداكث��ر مي تواند ۱۵ ت��ا 20 درصد فرات��ر از تعداد 
واحدهاي مسكوني فعلي باش��د، درحالي كه ما براي 
پاسخگويي به تقاضاي انباشته و تامين نيازهاي جديد 
بازار مس��كن، ساالنه بايد يك ميليون تا يك ميليون و 

200 هزار واحد مسكوني بسازيم. 
ستاريان بابيان اينكه پرداختن به معضل مسكن در 
همين بافت هاي فرسوده نيز كار بسيار بزرگي است كه 
انجام آن از توان يكي، دو برنامه ۵ساله بيرون خواهد 
بود، اظهار كرد: بي ق��واره بودن اكثر پالك هاي ثبتي 
در بافت هاي فرس��وده و تعدد مالكان باعث مي ش��ود 
كاره��اي اداري، ثبت��ي و قانوني تجمي��ع زمين ها پر 

چالش و وقت گير باشد. 
وي در ادام��ه ب��ه كمبود قواني��ن در اصالح بافت 
فرس��وده اشاره كرد و گفت: از طرفي، ما در اين حوزه 
دچار كمبود قوانين هستيم و چاره جويي براي همين 

مساله زمانبر خواهد بود. 

توجيهمنطقيرويكاغذ
اين كارشناس اقتصاد مسكن گفت: از همه اين موارد 
كه بگذريم، شايد محاسبات و راهكارهاي پيش بيني شده 
در برنام��ه بازآفريني روي كاغذ قابل دفاع باش��د، اما در 
عمل هنوز مطالعه توجيهي براي آن انجام نش��ده است. 
به نظر مي رس��د كه مطالعات اقتصادي آن با مشكالت 
بزرگي مواجه ش��ود و مانند مس��كن مه��ر، هزينه هاي 

انجام شده عمال چند برابر محاسبات محقق شود. 
وي با بيان اينكه بر اساس اين برنامه، در بخش نوسازي 
واحدهاي مسكوني فرسوده پيش بيني شده است نيمي از 
منابع مورد نياز را توسعه گران تامين كنند، اظهار كرد: اين 
در حالي است كه اين توسعه گران عمال اگر منابعي داشته 
باشند، تماما در پروژه هاي ديگر هزينه شده و نوبت كردن 

آنها به بافت هاي فرسوده امكان پذير نيست. 
ستاريان بابيان اينكه اين طرح رغبت كافي براي حضور 
س��ازندگان ندارد، تاكيد كرد: اغلب س��ازندگان با كمك 
تسهيالت بانكي و سرمايه گذاري اشخاص ثالث دست به كار 
ساخت وس��از مي شوند و در اين طرح كه نيمي از منابع از 
محل آورده مالك و تسهيالت بانكي تامين شده تقريبا قادر 

به استفاده از اين روش ها نخواهند بود. 
وي درنهايت ورود نهادهاي خصولتي را راهكار حياتي 
اين طرح دانست و گفت: هيچ سازنده عاقلي كسب وكار 
آزاد خود را براي حضور در چنين طرحي فدا نمي كند. 

نقاطضعفوقوتطرح
سعيد اس��المي بيدگلي، عضو سابق هيات مديره 
ش��ركت عمران و بهسازي ش��هري ايران هم درباره 
برنامه ه��اي بازآفرين��ي ش��هري دولت بي��ان كرد: 
وجود محله هاي نابس��امان شهري اعم از بافت هاي 
فرس��وده، ميان��ي، تاريخي و حاش��يه يي به يكي از 
پيچيده ترين آزمون هاي دولت تبديل شده اما يكي 
از امتيازت آن اين است كه هنوز وارد مرحله بحران 
نشده است كه اين موضوع ضريب موفقيت طرح را 
افزايش مي دهد. بااين حال بخش بزرگي از جمعيت 

كشور در اين بافت ها و محالت زندگي مي كنند. 
وي بابي��ان اينكه عمال ام��كان اجراي اين طرح 
از طري��ق بودجه دولتي وج��ود ندارد، گفت: اما اگر 
دولت كمك نكند، س��رمايه هاي بخش خصوصي به 
اين حوزه ورود نخواهد كرد، بنابراين تصميم گرفته 
شد تا منابع و بودجه دولت اهرم شود تا هم بانك ها 
حاضر به س��رمايه گذاري در بهسازي بافت فرسوده 
شوند و هم بخش خصوصي؛ ضمن اينكه بايد منافع 

بانك ها و بخش خصوصي تضمين شود. 
اي��ن اقتص��اددان مهم ترين نقطه ق��وت طرح را 
همراهي همه دس��تگاه هاي مس��وول در بهس��ازي 
محالت نابس��امان شهري ذيل ستاد ملي بازآفريني 
دانس��ت و در خص��وص نقاط ضع��ف آن نيز گفت: 
دونقط��ه ضعف مهم در اين حوزه داريم؛ يكي اينكه 
ما س��ابقه همراهي تعداد زيادي دستگاه براي انجام 
ي��ك كار بزرگ را در برنامه هاي مختلف كش��ور در 
بخش هاي گوناگ��ون نداريم و همي��ن بي تجربگي 
در اجراي برنامه هاي كاربردي مي تواند س��تاد ملي 

بازآفريني شهري را با مشكل مواجه كند. 
وي ب��ا بيان اينكه مس��اله و مش��كل ديگر هم 
 زمانب��ر بودن اجراي برنامه اس��ت، گفت: چون قرار 
اس��ت س��الي 2۷0 محله در بازه ۱0 ساله بهسازي 
شود تا 2۷00 محله نابسامان ما اصالح شوند؛ اما آيا 
مي توان در يك س��ال 2۷0 محله را نوسازي كرد؟ 
قطعا اين كار نش��دني اس��ت و با آغاز نوسازي يك 
محله، مطمئنا تكميل برنامه هاي بهس��ازي كالبدي 
آن به دو تا س��ه س��ال كشيده مي ش��ود كه همين 
موضوع اج��راي آن را با پيچيدگ��ي بزرگي روبه رو 

كرده است. 

سنگبزرگ
احيايبافتهايفرسوده

حميدرضا قاضي زاهدي كارش��ناس ساخت وساز با 
بيان اينكه موضوع بهس��ازي بافت هاي فرسوده همواره 
از مس��ائل مهم مورد نظر رييس جمهور طي سال هاي 
گذش��ته بوده است، گفت: اما تفاوت سليقه وي با وزير 
راه و شهرسازي در نحوه اجرا و بهسازي محالت هدف، 
منجر به شكل گيري طرح هاي مختلف در اين خصوص 
شده كه بعد از گذشت ۵ سال از عمر دولت هاي يازدهم 
و دوازدهم، هنوز هيچ يك از اين طرح ها منجر به كارايي 

مناسب براي زندگي فرسوده نشينان نشده است. 
اين كارشناس ساخت وساز در گفت وگو با »تعادل« 
گفت: در حال��ي رييس جمهور معتقد به اقدام جهادي 
و ضربتي در بافت هاي فرس��وده اس��ت ك��ه اين كار با 
خريد، تجميع و تسطيح اراضي مناطق داراي بافت هاي 
ناكارآمد شهري امكان پذير است. وزير راه و شهرسازي 
معتقد است موضوع بهسازي بافت هاي فرسوده بايد به 
صورت يك اقدام زمانبر و با همكاري ساكنان خود بافت 
انجام ش��ود. از نظر آخوندي تجربه ه��اي اقدام ضربتي 
بهسازي بافت هاي فرسوده در همه جاي دنيا منفي بوده 

و اين روش ديگر منسوخ شده است. 

باالترينتلفاتانسانيدربافتفرسوده
وي بابيان اينكه بر اس��اس گزارش هاي س��ازمان 
نوس��ازي ش��هر ته��ران، س��هم ته��ران از بافت هاي 
فرس��وده مصوب شهري ۳2۶۸هكتار است، گفت: در 
حال حاضر حدود 20درصد جمعيت شهر تهران كه 
اكثريت قريب به اتفاق آنها از فقرا هم هستند، در اين 

بافت ها زندگي مي كنند. 
وي گفت: نس��بت بافت هاي ناپايدار به مس��احت 
ش��هري تهران نيز 24 درصد اس��ت كه دربرگيرنده 
2۷درصد از واحدهاي مسكوني و ۳۷ درصد جمعيت 

شهري است. 
اين كارش��ناس ساخت وس��از گفت: متاس��فانه در 
س��ال هاي گذشته اقدام درخور توجهي براي نوسازي و 
بهسازي اين بافت ها صورت نگرفته و با توجه به وجود 
گسل هاي متعدد در شهر تهران، در صورت زلزله حجم 

بااليي از تلفات در همين بافت ها رخ خواهد داد. 
زاهدي گفت: بر اس��اس گزارش هاي رس��مي سال 
94 سازمان نوسازي شهرداري تهران، ۵2 درصد بافت 
منطق��ه ۱0، ۳۷ درصد بافت منطق��ه ۱2 و حدود ۳0 
درص��د بافت هاي منطق��ه ۱۱ و ۱۷ ك��ه عمدتا محل 
س��كونت فقرا و طبقه متوسط به پايين شهري هستند، 
فرس��وده اس��ت و لذا باالترين تلفات احتمالي در اين 

مناطق خواهد بود. 
اين كارشناس ساخت وساز اصالح بافت هاي فرسوده 
را فرصت مناسب براي كاهش آمار بد مسكني دانست 
و گفت: آنچه مسلم است اين است كه دولت به تنهايي 

قادر به رفع نياز مسكن اقشار مختلف را نيست. 
وي گفت: از طرفي ورود دولت به طور مس��تقيم در 
چرخه تامين، قطعا آثار خوبي در بحث مسكن نخواهد 
داش��ت. زاهدي بابيان اينكه تجربه س��ال هاي گذشته 
نشان داده كه دولت كارفرماي خوبي نيست، اظهار كرد: 
مخصوصا در بحث مس��كن كه يكي از خصوصي ترين 
بخش هاي اقتصاد ماس��ت. كمك دول��ت در دو بخش 
تامين زيرس��اخت ها و تصويب و اج��راي قوانين به روز 
و كارآم��د در كنار حمايت هاي غيرمس��تقيم مالي كه 
موج��ب افزايش خ��ارج از كنترل حج��م نقدينگي در 
جامعه نشود، بيشترين كمك را به تسهيل و تسريع در 

خانه دار شدن افراد خواهد كرد. 
اين كارش��ناس ساخت وس��از تاكيد كرد: توجه به 
بخش هاي اساسي اقتصاد نظير ايجاد اشتغال و كنترل 
ت��ورم و نرخ ارز از ديگ��ر ابزارهاي دولت براي كمك به 
حفظ آرام��ش رواني و افزاي��ش درآمد عمومي جامعه 
اس��ت كه نهايتا نقش بسزايي در كاهش آسيب پذيري 
افراد و رشد دهك هاي كم درآمد جامعه مي كند. كاهش 
رشدي كه به كوچك شدن جامعه هدف مدنظر دولت 
خواهد انجاميد. وي با بيان اينكه طرح بازآفريني شهري 
رييس جمه��ور نكات منفي و مثبت زيادي دارد، گفت: 
اي��ن طرح از دو لحاظ مدل اجرا و س��عت اجرا بس��يار 
قابل تامل و صحيح است اما به طور يقين به دليل بزرگي 
دو فاكتور ذكر ش��ده دولت در اجرا آن توانمند نخواهد 
بود. اين كارش��ناس ساخت وساز ادامه داد: تاريخ نشان 
داده دولت در طرح هاي س��نگين نتوانسته قابليت هاي 
خود را به خوبي نش��ان دهد. همين سال پيش بود كه 
جامعه ش��اهد حضور ناموفق دولت در مسكن مهر بود. 
طرحي كه اگرچه طرح بسيار مطلوبي بود اما به خاطر 
ناهماهنگي ه��اي چندجانبه به قهقرا رفت��ه و در حال 
حاض��ر بخش اعظم��ي از واحدهاي اين پ��روژه بدون 

متقاضي بوده و به فرسودگي زودتر دچار شده اند. 
وي ب��ا بيان اينكه بايد دولت لقم��ه كوچك بردارد 
اظهار كرد: مس��كن اجتماعي در دول��ت يازدهم تنها 
سر تيتر رس��انه ها بود و عمال براي اجراي آن گام هاي 
مطلوبي شكل نگرفت. حاال بعد از مسكن مهر، مسكن 
اجتماعي به س��راغ بهسازي بافت هاي فرسوده رفته اند 
كه كاري بسيار كالن و سنگين و پيروزي در آن در حد 

بسيار پايين و تضمين نشده است. 
زاهدي بابيان اينكه سنگ بزرگ نشانه نزدن است، 
تاكيد كرد: دولت بايد اين طرح را خردكرده و طرح هاي 
مسكن اجتماعي، مسكن اميد، مسكن پيشگام و مسكن 

پاياپاي را به صورت تك تك اجرا كند. 
اين كارش��ناس ساخت وس��از بابي��ان اينكه دولت 
فراموش كرده هريك از طرح هاي فوق نيازمند پرس��ه، 
هزينه و برنامه ريزي مسنجم است، تاكيد كرد: از ابتداي 
دولت يازدهم همواره يكي از انتقادهاي مردم به وزارت 
راه و شهرسازي عملياتي نكردن طرح مسكن اجتماعي 
ب��ود حال تصور كنيد دولت ب��راي يك پروژه عظيمي 

مانند اين طرح به چند سال نياز دارد. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه دول��ت در س��ال هاي اخي��ر 
كم كاري هاي زيادي در بخش عرضه داشته، اظهار كرد: 
فرصت در حال اتمام است در حال حاضر فاصله عرضه 
و تقاضا به شدت زياد شده و نبايد با فرصت سوزي باعث 
التهاب مسكن ش��د.  اين كارشناس ساخت وساز نوك 
پيكان انتقاد خود را به س��مت وزارت راه و شهرسازي 
گرف��ت و گفت: در حال حاضر بخ��ش بزرگي از مردم 
در خانه هاي اس��تيجاري يا امالك بد مسكن عمر خود 
را به بدترين ش��كل مي گذارند. اين در حالي اس��ت كه 
وزارت راه و شهرسازي به دنبال ركودزني و كل اندازي با 

مبدعان طرح مسكن مهر است. 
زاهدي بابيان اينكه بزرگ ترين انتقاد براي اين طرح 
نبود جذابيت براي حضور س��ازندگان است تاكيد كرد: 
دولت بايد مش��وق هاي واقعي و جدي براي سازندگان 
ايجاد كند.  وي گفت: به نظر مي رسد اين طرح نيز دچار 
نسيان و فراموشي خواهد شد و بازنده همه اين ماجراها 

تنها مردم و اقشار پايين جامعه است. 

نگاه

گروهراهوشهرسازيشهالروشني
حس�نروحانيهفتهگذش�تهباحضوردروزارتراهوشهرس�ازيرسما
اج�رايبرنامهمليبازآفرينيش�هريراكلي�دزد.برنامهييكهاگرچهبخش
مس�كنرايگانآندرافكارعموميبيش�تربرجستهشدهاماچيزيفراتراز
ايناس�توبهابعادديگرزندگيش�هريمناس�بنيزميپردازد.روحانيبا
اش�ارهبهسهصدايساكنانبافتفرسودهوبدمسكن،صدايخانهاوليهاو
صداييكهپسازوقوعزلزلهاخيركرمانش�اهوورودخسارتهايسنگينبه
خانههايبيكيفيتساكنانآنهاشنيدهشدعنوانكردكهباشنيدناينسه

صدادغدغهدولتبرايبحثتامينونوسازيمسكناقشاريكهبهحمايت
دولتنيازدارند،قويترشد.

كارشناس�انوفعاالنعرصهس�اختوس�ازام�امعتقدندك�هطرحملي
بازآفرينيش�هري،يكطرحبسيارزمانبراس�تومستلزماجرايچندين
فاكت�وراصليوچندينريزفاكتوراس�ت.ازمهمترينفاكتورهاياصلياين
طرحميتوانبهايجادجذابيتومشوقهاياساسيبرايورودسرمايهگذاران
وس�ازندگان،همدليوهمبس�تگيارگانهايمختلفدولتي،ش�هرداريو
نهادهايخصوصيوبرداش�تواقعيازبودجهعمرانياست.همچنينبهباور

فعاالنعرصهساختوس�ازاينطرحنيازمندچندينريزفاكتورمهمشامل
مباح�ثحقوق�ي،ايجادهمدليومش�اركتمردماينمحلههابرايش�روع
بازآفريني،لح�اظپهنههايخدماتي،درمانيوآموزش�ي،ارائههزينهاجاره

كوتاهمدتبرايساكناناينمحلههاوغيرهاست.
حالبايدديدنقاطضعفوقدرتاينطرحچيست؟اجرايآنچهچالشها
وچش�ماندازهاييدارد؟چهمزاياييبرايبازارمسكندارد؟چهمزيتهايي
برايمردمايجادخواهدكرد؟برايپاسخبهاينسواالتباديدگاهونظرچند

تنازكارشناسانكهبا»تعادل«درميانگذاشتهاند،همراهشويد.

طرح بازآفريني در دل خود حاوي 4پروژه 
مسكن سازي است. طرح هاي مسكن 

اجتماعي، مسكن اميد، مسكن پيشگام و 
مسكن پاياپاي اين 4 محور است و وجه 

مشترك اين محورها اجراي آنها در 
بافت هاي ناكارآمد است. طرح پيشگام، 
طرح مشترك دولت و شهرداري تهران 

 )براي تامين مسكن در بافت فرسوده(، 
طرح مسكن اجتماعي از سوي بنياد مسكن 

 به عنوان مجري اصلي طرح، 
)به دو شكل خريد و ساخت مسكن ملكي 

و ساخت مسكن استيجاري و پرداخت يارانه 
اجاره بها(، مسكن اميد براي اقشار بسيار 

كم درآمد و طرح مسكن پاياپاي با واگذاري 
اراضي دولتي و عمومي به سرمايه گذاران 

ساختماني شكل خواهد گرفت
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دانشوفن10
آزمايش »دكمه مخالفت« 

توسط »فيس بوك« 
 ميل آنالي�ن   فيس ب��وك مش��غول آزمايش دكمه 
مخالفت براي ٥ درصد كاربران اندرويد در امريكا اس��ت.  
فيس بوك مش��غول آزمايش دكمه مخالفت است كه به 
كارب��ران اجازه مي دهد، كامنت هايي را كه به نظرش��ان 
نامناس��ب يا گمراه كننده است، مش��خص كنند.  دكمه 
جديد هم اكنون براي ٥ درصد كاربران اندرويد در امريكا 
درحال آزمايش است. البته فيس بوك به بازديد كنندگان 
نش��ان نمي دهد كاربر با چه پس��ت ها يا اظهارنظرهايي 
مخالفت كرده است. اين شبكه اجتماعي ادعا مي كند با 
كمك اين دكمه مي تواند محتواهاي نامناسب را شناسايي 
كند.  عالوه بر آن دكمه مخالفت روي نحوه نمايش يك 
اظهارنظر)كامنت( براي بقيه كاربران تاثير نمي گذارد اما 
آن را ب��راي كاربري كه دكمه را فش��ار مي دهد، مخفي 
مي كند.  اين ش��ركت اعالم كرده كارك��رد اين دكمه با 
dislike متفاوت اس��ت البته هنوز مش��خص نيس��ت 

فيس بوك چه زمان اين آزمايش را گسترش مي دهد. 

سرقت 170 ميليون دالري 
ارزهاي ديجيتال در ايتاليا

انگجت   يكي از چالش هاي اساس��ي در زمينه خريد 
و فروش ارزهاي ديجيتال احتمال س��رقت آنها توس��ط 
هكرهاي اينترنتي است و بعد از ژاپن هكرهاي اينترنتي 
ب��ا حمله به بازار تبادل ارز ديجيتال بيت گريل در ايتاليا 
توانس��ته اند توكن هاي نانو به ارزش بيش از 170ميليون 
دالر را س��رقت كنن��د.  اين توكن ها مرب��وط به يك ارز 
ديجيتال كمتر ش��ناخته شده موس��وم به راي بالكس 
هستند. بيت گريل دومين بازار تبادل ارز ديجيتالي است 
كه در هفته هاي اخير ش��اهد حمالت هكري بوده است.  
پيش از اين هكرها با حمله ب��ه بازار ارز ديجيتال كوين 
چ��ك در توكيوي ژاپن بين 400تا ٥34 ميليون دالر ارز 
ديجيتال را سرقت كردند.  مسووالن بيت گريل اطالعاتي 
را در زمين��ه حمله هكري به خود در اختيار مس��ووالن 
مربوط��ه قرار داده اند و درحال حاضر تمامي فعاليت هاي 
خ��ود را به حالت تعليق درآورده اند. در حالي كه ژاپني ها 
پول هاي ديجيتال س��رقت شده كاربران را به آنها بازپس 
داده اند، ط��رف ايتاليايي مي گويد راهي براي بازپرداخت 

100درصد پول هاي از دست رفته در اختيار ندارد. 

 نمايشگرهاي  دقيق
براي  هدست هاي واقعيت افزوده

ف�ون آرنا    3 ش��ركت ب��زرگ فناوري ب��ا همكاري 
يكديگر 10ميليون دالر در ش��ركتي س��رمايه گذاري 
كرده ان��د تا نمايش��گرهاي فوق دقي��ق كوچكي براي 

هدست هاي واقعيت مجازي و افزوده توليد شود. 
اپ��ل، ال ج��ي و وال��و اي��ن س��رمايه گذاري را در 
ش��ركتي به نام  اي مگي��ن انجام داده ان��د كه به علت 
توليد نمايش��گرهايOLED كوچك براي استفاده در 
ارتش، مراكز درماني و صنايع مختلف ش��هرت فراواني 
دارد.  تولي��د نمايش��گرهاي OLE كوچك قابل نصب 
در هدست هاي واقعيت مجازي و واقعيت افزوده زمينه 
را ب��راي توليد عينك هاي جدي��دي فراهم مي كند كه 
مشكالت دس��ت و پاگير هدست هاي فعلي را ندارند و 
استفاده از خدمات واقعيت افزوده را هم ممكن مي كنند.  
انتظار مي رود اپل از فناوري اين شركت براي توليد يك 
عينك واقعيت افزوده اختصاصي استفاده كند و پلتفرم 
ب��ازي والو هم با همكاري ال جي يك هدس��ت خاص 
بازي ه��اي واقعيت مج��ازي را از همين طريق طراحي 
كند. دقت نمايش��گرهاي توليد ش��ده توسط اي مگين 
هم اكنون ۲04۸ در ۲04۸ پيكسل است.  اپل، ال جي 
و وال��و با خريد تازه خود بيش از ۶ ميليون و 4٥0هزار 
س��هم  اي مگين را خريداري كرده اند. ارزش هر يك از 

سهام اين شركت درحال حاضر 1.4٥دالر است. 

كشف روش جديد براي تهيه 
باتري هاي ايمن و ارزان 

وي تري    دانش��مندان مدعي هستند ماده يي جديد از 
جنس اكسيد فلز منيزيم كش��ف كرده اند كه با استفاده 
از آن مي توان باتري هايي با ظرفيت باالي ذخيره س��ازي 
انرژي و همين طور با ايمني بيشتر توليد كرد.  تحقيقات 
ياد ش��ده توس��ط دانش��گاه يي اند ام تگزاس انجام شده و 
محققان مي گويند اين ماده تازه منجر به توليد باتري هايي 
خواهد ش��د كه ارزان تر بوده و ايمني بيشتري نيز دارند.  
در جري��ان تالش براي تولي��د باتري تازه محققان فضاي 
مورد استفاده براي يون هاي منيزيم را محدود كرده و در 
عين حال به آنها امكان دادند تا آزادانه تر جابه جا ش��وند و 

ظرفيت ذخيره سازي انرژي خود را افزايش دهند. 
به گفته آنها فناوري جديد به كار گرفته شده در باتري 
ياد شده ظرفيت ذخيره سازي انرژي با استفاده از اين باتري 
را ٥ برابر مي كند. در حال حاضر بخش عمده باتري هاي به 
كار گرفته شده در گوشي ها، تبلت ها و رايانه هاي شخصي، 
باتري هاي ليتيومي هستند كه به علت داغ شدن ناگهاني 
امكان انفجارش��ان وجود دارد.  گفتني است، منيزيم در 
مقايس��ه با ليتيوم ثبات و پايداري بيشتري دارد و بسيار 
ديرتر از ليتيوم به دماي ذوب مي رسد. محققان اميدوارند 
در آين��ده نه چندان دور توليد باتري هاي يادش��ده براي 

استفاده تجاري ممكن شود. 

 به روزرساني »وي ال سي«
براي پخش ويديوهاي 360 درجه

وي تري    طراحان نرم افزار چندرس��انه يي و متن باز 
وي ال س��ي آن را به روز كرده و نسخه سوم اين برنامه 
را عرضه كرده اند، اين نسخه از پخش ويديوهاي اچ دي 
آر 10و 1۲بيتي پشتيباني مي كند.  از نرم افزار مذكور 
مي توان براي مشاهده ويديوهاي 3۶0درجه هم استفاده 
كرد. پخش ويديوهاي كروم كس��ت گوگل يكي ديگر 
از توانايي هاي برنامه به روز ش��ده چندرسانه يي وي ال 
سي محسوب مي شود.  نسخه اوليه برنامه چندرسانه يي 
متن باز وي ال س��ي در س��ال 199۶ عرضه ش��د و به 
س��رعت به يكي از نرم افزاره��اي محبوب براي پخش 
فيلم و ويديو مبدل شد. حامي اصلي توليد اين نرم افزار 
مجموعه ويديو لن نام دارد كه يك سازمان غيرانتفاعي 
در فرانس��ه است و نيروهاي داوطلب از سراسر جهان با 
آن همكاري دارند.  اين برنامه آخرين بار در ژوئن سال 
۲01۶ به روز شده بود و نسخه هاي رايگان مختلف آن با 
ويندوز، مك، اندرويد،  اي او اس، ويندوز فون و لينوكس 

سازگاري دارند. 

اخبار

رييس اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي خبر داد

قطع ۳۰ هزار گوشي آيفون با طرح رجيستري
گروه دانش و فن  

ريي��س اتحاديه دس��تگاه هاي مخابراتي و تلفن 
هم��راه آخري��ن آمار قط��ع گوش��ي هاي آيفون در 
اجراي طرح رجيستري را 30هزار مورد عنوان كرد 
و گفت: بيش از نيمي از اين تعداد دوباره به ش��بكه 

برگشت. 
مهدي محبي در م��ورد آخرين وضعيت اجراي 
ط��رح رجيس��تري گوش��ي تلف��ن هم��راه و قطع 
گوش��ي هاي قاچاق در اين ش��بكه گفت: براساس 
آخرين آمار تا پايان هفته گذش��ته 30هزار گوشي 
آيف��ون به دليل آنكه در س��امانه گم��رك به ثبت 
نرسيده و شناس��ه خود را در شبكه مخابراتي وارد 

نكرده بودند، قطع شدند. 
وي افزود: ي��ك چهارم از اين تعداد گوش��ي ها 
مهمان بودند. نيمي از س��ه چه��ارم باقي مانده نيز 
با پرداخت عوارض گمركي و حل مش��كالت مربوط 
به گوشي هاي مسافري، بار ديگر فعال شدند. مابقي 
اين تعداد هم اكنون از ش��بكه خارج ش��ده و ديگر 

قابل استفاده نيست. 
ريي��س اتحاديه دس��تگاه هاي مخابراتي و تلفن 
همراه با اش��اره به اينكه با اجراي طرح رجيستري 
فعال 4 گوش��ي آيفون، موتوروال، گوگل پيكس��ل و 
بلك بري رصد مي ش��ود، خاطرنش��ان كرد: تاكنون 
فقط قطع گوش��ي هاي آيفون از مي��ان اين برندها 
اجرايي ش��ده است و س��اير برندها نيز از چند روز 

ديگر مشمول قطع رجيستري مي شوند. 
وي ادامه داد: از روز بيس��ت و هشتم بهمن ماه 
نيز گوشي ال جي كه سهم زير 10درصدي از بازار 
ايران را دارد، مش��مول رجيس��تري خواهد ش��د و 
خريداراني كه اين گوشي ها را مي خرند بايد نسبت 

به ثبت رجيستري آن اقدام كنند. 
محبي با اشاره به اينكه موارد شكايت از اجراي 
طرح رجيستري به دليل تخلفاتي كه فروشندگان 
گوش��ي ها انجام داده اند از سوي وزارت صنعت به 
اتحاديه دس��تگاه هاي مخابرات��ي و موبايل ارجاع 
ش��ده اس��ت به مهر گفت: از تعداد گوش��ي هايي 
كه به دليل عدم رجيس��تري قطع شده اند حدود 
10درص��د ش��كايت كرده اند كه ش��كايت آنها در 

اتحاديه پيگيري شد. 
وي اف��زود: از اين تع��داد برخي گوش��ي ها كه 
به صورت ش��خصي وارد ش��ده و ع��وارض گمركي 
پرداخ��ت نكرده بودند ب��ا پرداخت عوارض گمركي 
مشكلش��ان حل ش��د و برخي ديگر نيز با توجه به 
دس��تورالعمل صادرش��ده به فروش��ندگان موبايل 
توانس��تند پول گوش��ي خود را از فروشندگاني كه 

مبادرت به فروش گوش��ي قاچ��اق و عدم ثبت آن 
كرده بودند، دريافت كنند. 

اين در حالي اس��ت كه اجراي پ��روژه ثبت و 
شناس��ه دار كردن گوش��ي هاي موبايل��ي كه وارد 
كشور مي ش��وند با هدف ساماندهي بازار خدمات 
پ��س از فروش اين گوش��ي و جلوگيري از قاچاق 
ميلي��اردي گوش��ي در كش��ور، از مهرماه درحال 

اجراست. 
در فاز نخس��ت اين پروژه، پايش و شناس��ايي 
گوش��ي هاي فع��ال در ش��بكه مخابراتي كش��ور 
ص��ورت گرف��ت و از 14 آذر م��اه و در ف��از دوم 
اج��راي ط��رح رجيس��تري موباي��ل فرآيند ثبت 
شناسه مدل هاي مختلف گوشي و تبلت برند اپل 
در ش��بكه مخابراتي كشور براي تشخيص اصالت 
و قاچاقي نبودن آن انجام ش��د و از هش��تم دي 
ماه، سومين فاز اين پروژه براي ثبت و شناسه دار 

كردن گوشي هاي 3 كمپاني خارجي توليدكننده 
آغاز شده است. 

ب��ر اين اس��اس ب��ه تمام��ي خري��داران اين 
گوش��ي ها توصيه ش��ده كه از اين تاريخ، همانند 
گوش��ي هاي اپل قبل از فعال سازي با استعالم كد 
1٥رقمي)IMEI( از طريق س��امانه #7777* يا 
#4* اصالت گوشي را استعالم و پس از اطمينان 

از ثبت گوشي نسبت به خريد آن اقدام كنند. 
با اجراي طرح ثبت تلفن هاي همراه در شبكه 
ارتباطي كش��ور كه با هدف پيش��گيري از قاچاق 
گوشي تلفن همراه، تحقق حقوق مصرف كنندگان، 
واردكنندگان قانوني و فروش��ندگان مجاز درحال 
اجراس��ت، مس��ووالن اميدوارند كه امكان قاچاق 
گوشي و ورود غيرمجاز تجهيزات سيم كارت خور 

از بين برود. 
به نح��وي كه وزي��ر ارتباطات گفته اس��ت كه 

از زم��ان اجراي طرح رجيس��تري تاكن��ون واردات 
ان��واع گوش��ي از مبادي مجاز به كش��ور با رش��د 
400درصدي و ورود گوش��ي هاي قانوني س��اخت 
شركت اپل به كشور با رشد حدود يك هزار درصد 

همراه بوده است. 
تمامي خريداران گوشي و تبلت برندهاي اعالم 
ش��ده در هنگام خريد باي��د از اصالت آن مطمئن 
شوند؛ نحوه تشخيص اصل يا قاچاقي بودن گوشي 
به اين صورت اس��ت كه خريدار بايد ابتدا شناسه 
1٥رقمي )IMEI( را كه روي جعبه دستگاه قابل 
مش��اهده است به ش��ماره 7777 پيامك كند يا با 
استفاده از كد دستوري #7777* و انتخاب گزينه 
اس��تعالم اصالت قبل از خريد و پرداخت هزينه از 

اصالت گوشي مطمئن شود. 
تبل��ت  ي��ا  اي��ن مرحل��ه گوش��ي  از  پ��س 
خري��داري ش��ده بايد در ش��بكه اپرات��وري نيز 

فعال ش��ود كه براي اي��ن كار خري��دار بايد كد 
فعال سازي)Activation Code( را در هنگام 
خري��د از فروش��نده دريافت كند؛ ب��ه خريداران 
توصي��ه مي ش��ود ب��راي پيش��گيري از هرگونه 
سوءاستفاده احتمالي، كد فعال سازي را بالفاصله 

استفاده و دستگاه را فعال كنند. 
براي اين فعال س��ازي الزم است، خريدار كد 
دس��توري #7777* را شماره گيري كرده و عدد 
مربوط ب��ه گزينه فعال س��ازي را انتخ��اب كند. 
 )IMEI(پس از آن شناس��ه بين المللي 1٥رقمي
گوش��ي، كد فعال س��ازي مربوط به آن و شماره 
س��يم كارتي ك��ه مي خواهد از آن اس��تفاده كند 
را ب��ه ترتي��ب وارد  كند. پ��س از تاييد اطالعات 
وارد ش��ده، پيام موفقيت آميز بودن فرآيند، روي 

صفحه گوشي ديده مي شود. 
خريداران توجه داش��ته باش��ند ك��ه تمامي 
مراحل اس��تعالم بايد از طريق خودشان صورت 
گي��رد و پس از اطمينان از اصالت گوش��ي مورد 
نظ��ر و قانوني و اس��تاندارد بودن آن تلفن همراه 

مورد نظر خود را خريداري كنند. 
خري��داران پس از خريد گوش��ي تلفن همراه 
يا س��اير كاالهاي س��يم كارت خور بهتر است با 
ش��ماره گيري كد دس��توري #0۶#*، شناس��ه 
بين المللي 1٥رقمي )IMEI( گوشي را دريافت 
ك��رده و آن را با شناس��ه ثبت ش��ده روي جعبه 
دس��تگاه مطابق��ت دهند و از يكس��ان بودن آن 

مطمئن شوند. 
توج��ه به اي��ن نكته ني��ز ضروري اس��ت كه 
گوش��ي هاي دو س��يم كارته داراي دو شناس��ه 
IMEI و گوش��ي هاي چن��د س��يم كارته داراي 

چند IMEI هستند. 
از س��وي ديگر كاربران بايد به اين نكته توجه 
كنند ك��ه پس از فعال س��ازي، تلفن همراه فقط 
روي س��يم كارت فعال ش��ده قابليت استفاده از 
ش��بكه را خواهد داش��ت و در صورتي كه دارنده 
گوش��ي يا تجهيز بخواهد از س��يم كارت ديگري 
اس��تفاده كند بايد فرآيند انتق��ال بهره بردار را با 
شماره گيري كد دستوري #7777* و ارسال عدد 
مربوط به گزينه انتقال بهره بردار انجام دهند؛ در 
غير اينصورت تلفن همراه روي سيم كارت جديد 

فقط به مدت 30روز قابل استفاده خواهد بود. 
در همين ح��ال گوش��ي هاي برندهاي اعالم 
ش��ده كه درحال حاضر در شبكه اپراتورها فعال 
هستند، درصورت تعويض سيم كارت بايد فرآيند 

انتقال مالكيت را انجام دهند.

رويداد سايبرفراسو

نحوه پردازش تجارب احساسي در مغز

فيوچريس�م   تجارب احساسي انس��ان ش��امل آنچه كه وي مي بيند، مي شنود، حس 
مي كند، مي چش��د و بو مي كند، درك وي از جهان اطراف را شكل مي دهد و دانشمندان 

موفق به درك نحوه پردازش اين اطالعات شدند. 
دس��تيابي به توان درك اين اطالعات خام و نحوه پردازش آنها در مغز مي تواند دانش 
انسان را در مورد كاركردها و توانايي هاي مغز به ميزان چشمگيري ارتقا دهد و حاال اين 

هدف محقق شده است. 
پژوهش��گران ايتاليايي در بررسي هاي خود موفق به شناسايي كاركردهاي منحصر به 
 Posterior parietal cortex فرد ناحيه يي در مغز موس��وم به قشر جداري خلفي يا

شده اند. 
بررس��ي ها نش��ان مي دهد بخش ياد ش��ده از مغز براي پردازش اطالعات احساس��ي، 

شكل دهي به خاطرات و سازمان دهي تجارب انسان ها از محيط اطراف به كار مي رود. 
بر همين اساس، سيگنال هاي حسي از نقاط مختلف مغز در اين بخش از مغز تجميع 
مي ش��وند و امكان ش��ناخت برخي اشيا و اجس��ام محيط هاي مجاور بدون درك تمامي 

ويژگي هاي حسي آنها توسط انسان از همين طريق حاصل مي شود. 
دانشمندان همچنين موفق به شناسايي دقيق مدار عصبي اين بخش از مغز كه براي 
ش��كل دهي و نگهداري خاطرات به كار مي رود، ش��ده اند. اين دستاورد علمي به درمان 

بيماري هايي مانند آلزايمر هم در آينده كمك خواهد كرد.

مشكالت امنيتي در برنامه هاي موبايلي سالمت ارسال پيام هاي رمزگذاري شده توسط »توييتر«

انگجت   نهادهاي جاسوسي در جهان بارها از اينترنت براي ارسال پيام هاي مخفي استفاده 
كرده اند و حاال مش��خص ش��ده، آژانس امنيت ملي امريكا هم دست به چنين كاري زده است.  
آژانس امنيت ملي امريكا از توييتر براي ارسال ده ها پيام رمزگذاري شده خطاب به يك حساب 
كاربري روسي استفاده كرده است.  اين حساب كاربري روسي مدعي بوده كه اطالعات مسروقه 
از آژانس امنيت ملي امريكا را در اختيار دارد. اين اطالعات توسط يك گروه هكري روس به نام 
شادو بروكرز سرقت شده و آژانس امنيت ملي امريكا در تالش بوده از طريق مكاتبه مخفي با 
حساب ياد شده در توييتر از محتواي اطالعات مسروقه از خود مطلع شود.  آژانس امنيت ملي 
امريكا به طرف روسي اعالم مي كرده كه قبل از دريافت پيام مخفي در انتظار انتشار توييت هاي 
عمومي باش��ند و از اين طريق از قصد خود براي مكاتبه مخفيانه جدي با روس ها خبر مي داد 
و آنها را مطمئن مي كرد.  توييت هاي ياد ش��ده در طول س��ال ۲017 ارسال شده اند و حاوي 
اطالعات عمومي، حقوقي و تاريخي مختلفي بوده اند. بررس��ي هاي سايت هاي نيويورك تايمز 
و اينترس��پت نشان مي دهد آژانس امنيت ملي امريكا براي دسترسي به اطالعات مدنظر خود 
100هزار دالر به طرف روس��ي پرداخته است. اما ارتباطات دو طرف پس از آنكه طرف روسي 
اطالعاتي در مورد ارتباط ترامپ و دستيارانش با روس ها ارائه كرده، متوقف شده است.  آژانس 
امنيت ملي امريكا تنها موفق به تاييد برخي از اين اطالعات شده و نگران بوده كه اين حساب 
كاربري روس��ي در واقع متعلق به دولت روس��يه بوده و هدف از اين كار در اصل گيج كردن و 

فريب دولت امريكا بوده باشد لذا در نهايت ارتباط دو طرف متوقف شده است. 

وي تري   كارشناس��ان امنيتي هش��دار مي دهند كه اكثر برنامه ه��اي تلفن همراه ارتقاي 
س��المت و بهداشت مشكالت امنيتي جدي دارند و س��ازوكارهاي مناسب براي حفاظت از 
اطالعات حساس كاربران در آنها وجود ندارد.  بررسي هاي انجام شده در دانشگاه هاي پيروس 
و ويرگيلي در يونان و اس��پانيا نشان مي دهد كه حفره هاي امنيتي موجود در برنامه هاي ياد 
ش��ده متعدد و خطرناك است و بسياري از برنامه هاي محبوب تلفن همراه چنين مشكالتي 
دارن��د.  اكثر اين برنامه ها اطالعات حس��اس كاربران را ذخيره مي كنن��د و براي تبادل اين 
اطالعات از راه هاي ارتباطي ناايمن استفاده مي كنند و همين مساله موجب مي شود، اطالعات 
ياد شده در اختيار افراد و گروه هاي ثالث قرار بگيرد.  بر اساس بررسي ياد شده در ۲0برنامه 
محبوب س��المت در پلي اس��تور گوگل مش��كالت امنيتي جدي وجود دارد. هر يك از اين 
برنامه ها توس��ط صدهزار نفر تا 10ميليون نفر بارگذاري ش��ده اند و درجه بندي دريافتي اين 
برنامه ه��ا 3.٥ از ٥ بوده اس��ت.  ۸0 درص��د اين برنامه ها اطالعات خصوص��ي كاربران را به 
ش��يوه يي ناايمن در اختيار سازمان هاي ثالث قرار مي دهند كه ازجمله اين اطالعات مي توان 
به عكس هاي پزش��كي و... اش��اره كرد. تنها حدود نيمي از اين برنامه ها حاوي سازوكارهاي 
مناسبي براي به اشتراك گذاري ايمن اطالعات هستند و تنها ۲0درصد انها در مورد احتمال 
نقض حريم شخصي به كاربران خود هشدار مي دهند.  ازجمله ديگر اطالعاتي كه به اين شيوه 
قابل س��رقت هستند مي توان به فهرست تماس كاربران، اطالعات جي پي اس، ميكروفون و 

دوربين اشاره كرد. 

بيزينس اينس�ايدر   اپل با ارائه س��اعت هاي هوشمند خود، 
عنوان بزرگ ترين س��ازنده س��اعت در جهان را به خود اختصاص 
داد.  ش��ايد بس��ياري اپل را براي گوش��ي هاي هوش��مند آيفون 
بشناس��ند و فكر كنند بزرگ ترين و موفق ترين محصولي كه اين 
ش��ركت تكنولوژي امريكايي تاكنون طراح��ي و توليد كرده، نيز 
همان گوشي هاي هوشمند آيفون است اما جالب است بدانيد كه 
ساعت هاي هوش��مند اپل)اپل واچ( از زماني كه براي نخستين بار 
رونمايي و عرضه شده اند تاكنون به يكي از موفق ترين محصوالت 
اپل تبديل ش��ده و موجب شدند اين شركت با پشت سرگذاشتن 
قرن ها و سال ها تجربه سازندگان مشهور سويسي توليد ساعت، در 
صدر فهرست برترين و بزرگ ترين سازندگان ساعت در جهان قرار 
بگيرد. اپل در 3ماهه پاياني س��ال گذشته ۲017ميالدي توانست 
به فروش��ي بس��يار بيش��تري از س��اعت هاي برندهاي مشهوري 

همچون رولكس، امگا و و سواچ دست يابد. 
اين آمار كه توس��ط موسس��ه تحقيقاتي و تحليلگران صنعتي 
كاناليز به دس��ت آمده است، حاكي است كه ميزان فروش اپل واچ 
در 3 ماهه چهارم س��ال ۲017 حدود ۸ ميليون دستگاه در جهان 
بوده است كه كاربران در كشورهاي اياالت متحده امريكا و استراليا 
بيشترين استقبال را از اين محصول جديد و جذاب كرده اند. حاال با 
انتشار اين آمار مي توان به وضوح دريافت كه اپل اكنون بزرگ ترين 

و محبوب ترين سازنده و توليدكننده ساعت در جهان است چراكه 
ميزان فروش اپل واچ از مجموع فروش بزرگ ترين و مش��هورترين 
شركت هاي ساعت سازي سويسي نيز سبقت گرفته و اين درحالي 
است كه اپل تنها به مدت 4سال است كه وارد عرصه توليد ساعت 
شده اما مشهورترين سازندگان سوييسي ساعت قرن هاست كه در 
اين زمينه مهارت پيدا كرده و فعاليت هاي موفقيت آميزي داشته اند.  
تيم كوك، مديرعامل اپل در اين باره مي گويد: سه ماهه پاياني سال 
۲017 براي اپل بس��يار خوب بود چراكه موجب افزايش درآمد دو 

برابري و دو رقمي شدن رشد فروش آن شد«. 

فيوچريسم   تعدادي از مديران ارشد شركت هاي بزرگ فناوري 
جلسه يي را در حاشيه مجمع دولت هاي جهان با سران چند كشور 
خاص برگزار كردند تا در مورد آينده هوش مصنوعي تصميم بگيرند.  
از جمله ديگر موضوعات اين جلسه مي توان به بررسي ويژگي هاي 
نس��ل جديد دولت ها كه بر مبناي فناوري ش��كل مي گيرند، خط 
مش��ي هاي مورد اس��تفاده دولت ها براي ارتقاي كيفيت زندگي با 
اس��تفاده از هوش مصنوعي، نحوه مديريت كاربرد هوش مصنوعي 
و تعيين نهاد مس��وول در اين زمينه و ايجاد برخي هماهنگي هاي 

ديگر اشاره كرد.  
ميزباني اين نشست را دانشگاه هاروارد و عمر بن سلطان العلما 
وزير ه��وش مصنوعي دولت امارات با هم��كاري يكديگر بر عهده 
داشته اند. نشست يادشده پشت درب هاي بسته برگزار شده و هدف 
اصلي از تشكيل آن تعيين نقشه راه ملت هاي جهان براي استفاده 
از هوش مصنوعي بوده است. در اين نشست نمايندگاني از سازمان 
ملل، موسسه مهندسان برق و الكترونيك امريكا)IEEE(، سازمان 
همكاري و توسعه اقتصادي)OCED( با 3٥كشور عضو از امريكاي 
شمالي و اروپا و نمايندگاني از شركت هاي مايكروسافت، فيس بوك، 
نس��ت، آمازون، درايو و... حضور داشته اند. از جمله كشورهايي كه 
حضور نمايندگان آنها در اين نشس��ت افشا شده مي توان به ايتاليا، 
فرانسه، استوني، كانادا، روسيه، سنگاپور، استراليا و امارات اشاره كرد. 

براس��اس اطالعات محدودي كه از اين نشست به دست آمده عمر 
بن سلطان العلما، وزير هوش مصنوعي دولت امارات در نشست ياد 
شده، گفته است: امروز روزي است كه تاريخ را تغيير خواهد داد و 
هر زمان كه گروهي از افراد با چنين تنوعي گردهم مي آيند، اتفاقات 
بزرگ��ي رخ مي دهد.  حاضران در اين نشس��ت در مورد موضوعات 
ديگري همچون خطرات هوش مصنوعي براي حيات بشريت، شيوه 
سامان دهي تحقيقات علمي در اين زمينه نحوه تاثيرگذاري هوش 
مصنوعي بر جنبه هاي مختلف اجتماعي، سياسي و فرهنگي حيات 

انسان نيز به بحث نشسته اند.

نشست مخفيانه درباره هوش مصنوعيسبقت »اپل واچ« از ساعت هاي مشهور سوييسي
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 ترابرد زوركي
با قرعه كشي دروغين!

اگر س��يم كارت خود را ترابرد كرده ايد و با شما تماس 
گرفتند كه برنده سيم كارت دايمي ايرانسل شديد و براي 
دريافت هديه تان بايد كدي كه ارس��ال ش��ده را بخوانيد، 
حواس تان جمع باش��د؛ اين كد به منزله بازگش��ت ترابرد 

شما به اپراتور مبدا است. 
به گزارش ايس��نا، ممكن است با شما تماس بگيرند و 
خبر خوب برنده ش��دن در قرعه كشي را به شما بدهند و 
در ادامه از شما شماره كارت بانكي، آدرس منزل، اطالعات 
شخصي و برخي ديگر از اطالعات را درخواست كنند؛ اما 
درنهايت ممكن است زماني متوجه ساختگي بودن تماس 
و قرعه كش��ي و جوايز ش��ويد كه متضرر ش��ده باشيد؛ از 
حساب شما برداش��ت يا از اطالعات تان سوءاستفاده شده 
باش��د. به نظر مي رس��د اين بار نوب��ت روش جديدي در 
كالهبرداري ش��ده است؛ در حالي كه سيم كارت اعتباري 
ايرانس��ل را داريد، در تماس هاي تلفني به شما مي گويند 
برنده سيم كارت دايمي ايرانسل شده ايد؛ آدرس منزل تان 
را مي دهند كه اطمينان حاصل كنيد تماس از طرف اپراتور 
صورت گرفته و براي ارس��ال س��يم كارت به منزل از شما 
مي خواهند كدي كه به شماره تان ارسال شده را بخوانيد. 
غافل از اينكه اين كد، درواقع درخواس��ت ترابرد ش��ما يا 

بازگشت به اپراتور مبداتان است!

 آيي�ن آغ�از عملي�ات اجراي�ي برنام�ه مل�ي 
بازآفريني ش�هري پي�اده راه قارن-س�اري| در مراسم 
آغ��از عمليات اجراي��ي برنامه ملي بازآفريني ش��هري پياده 
راه ق��ارن، رييس جمه��ور از طريق ويديو كنفرانس دس��تور 
ويژه براي اجراي طرح ملي بازآفريني ش��هري )س��اماندهي 
عرصه هاي ناكارآمد ش��هري در استان( را صادر كرد. محمد 
اسالمي اس��تاندار مازندران در اين آيين ضمن گراميداشت 
ده��ه مبارك فجر آغاز اجراي اين ط��رح را از بركات انقالب 
اس��المي دانست و اظهار داشت: 640 هكتار از بافت فرسوده 
ساري در مركز شهر قرار دارد و بازآفريني و احياي اين بافت 
گام موثري در راس��تاي توسعه گردشگري، رونق اقتصادي و 
اشتغال مركز استان خواهد بود.  استاندار مازندران آغاز طرح 
پياده راه قارن را پروژه يي ارزشمند عنوان كرد و افزود: اجراي 
اين پروژه ملي نيازمند تعامل و همكاري تمامي دستگاه هاي 
اداري و اجرايي و نيز همراهي ش��هروندان اس��ت. وي نقش 
ش��هرداري در عمليات اجرايي برنامه ملي بازآفريني شهري 
پياده راه ق��ارن را مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: تقويت 
و توانمندي ش��هرداري، ارتقاي تجربه و افزايش مش��اركت 
ش��هرداري و ش��هروندان در اجراي پروژه ها از ثمرات اجراي 

اين طرح خواهد بود. 
 طراح�ي و س�اخت لول�ه نگهدارنده ب�ا نيروي 
ثابت-اراك| لوله نگهدارنده با نيروي ثابت به دست جوانان 
اراكي در يك واحد صنعتي طراحي و ساخته شد. مديرعامل 
ش��ركت توليد تجهيزات نفتي گفت: اين قطعه براي كنترل 
وزن و انبس��اط و انقباض لوله هاي پتروشيمي پااليشگاهي و 
نيروگاهي كاربرد دارد. هزاوه افزود: اين محصول پس از چهار 
س��ال تحقيق و پژوهش طراحي و س��اخته شده است. وي 
گفت: در ساخت اين قطعه 20 ميليون يورو صرفه جويي شده 
است. مديرعامل شركت تجهيزات نفتي مهم ترين مشكل اين 
صنعت را عدم حمايت دولت دانس��ت و گفت: اين شركت با 
30درصد ظرفيت توليد فعاليت مي كند و اگر حمايت ش��ود 

اشتغال آن به 400 نفر افزايش مي يابد. 
 ازس�رگيري پ�رواز اراك-مش�هد-اراك| مدير 
فرودگاه اراك از داير ش��دن مجدد پرواز اراك- مش��هد خبر 
داد. حسيني نس��ب گفت: اين پرواز از سه ش��نبه 24 بهمن 
برقرار خواهد ش��د. او افزود: پرواز اراك به مش��هد هر هفته 
روزهاي ش��نبه و سه شنبه داير است. مديركل فرودگاه اراك 
خاطرنشان كرد: از ابتداي امسال 12 هزار مسافر از فرودگاه 
اراك به مقصد مشهد و عسلويه پرواز داشتند كه اين ميزان 
نسبت به سال قبل 30درصد رشد داشته است. حسيني نسب 
با اشاره به اينكه، پرواز اراك به مشهد متعلق به خط پروازي 
تهران-مشهد-اراك و بلعكس است، كم شدن مسافران تهران 
را علت كنس��ل و داير شدن مجدد پروازهاي اراك به مشهد 

عنوان كرد. 
 رتبه نخس�ت ميناب در توليد ميگو پرورش�ي 
كش�ور-ميناب| رييس اداره شيالت ميناب گفت: ميناب 
براي دومين س��ال پياپي با توليد 9 ه��زار و 470 تن ميگو 

رتبه نخست توليد اين محصول در كشور را به دست آورد. 
خليل حي��دري با اعالم اين خبر، گفت: در س��ايت هاي 
پرورش ميگوي تياب ش��مالي و جنوبي ميناب در سال 96 
با س��طح زير كش��ت يك هزار و 900 هكتار بالغ بر 9هزار و 
470 تن ميگو توليد ش��ده است كه 62درصد توليد ميگوي 
استان را به اين شهرستان اختصاص داده است. رييس اداره 
ش��يالت ميناب، با بيان اينكه طي س��ال هاي اخير  استفاده 
از تكنولوژي ه��اي نوين پرورش در م��زارع ميگو در افزايش 
راندمان كار موثر بوده اس��ت، گفت: ب��اال بردن ميزان توليد 
ميگو در واحد سطح، بهبود كيفيت محصول، افزايش ميانگين 
وزن ميگو، كاهش هزينه هاي آماده سازي در دوره هاي بعدي 
پرورش ميگو  و  امكان مقابله با نقاط بحراني از طريق افزايش 
ميانگين ميزان اكس��يژن در استخر از اهم مزاياي استفاده از 

اين تكنولوژي است. 
 حمله به منابع آب فس�يلي دش�ت هاي فارس-

شيراز| مدير مركز زمين شناسي و اكتشافات معدني جنوب 
كش��ور اعتقاد دارد كه امروز به نس��بت 10 سال گذشته در 
فارس ش��اهد كند شدن كمتر روند فرونشست ها هستيم اما 
برداشت از منابع فسيلي آب را مي توان يك بحران محسوب 
كرد. طهمورث يوس��في اظهار كرد: امروز و باتوجه به اينكه 
عمق برداش��ت از آب هاي زيرزميني بس��يار بيش��تر شده، 
برداش��ت از منابع آب فسيلي انجام مي ش��ود. او اضافه كرد: 
اكنون حدود 10 سال است كه درگير خشكسالي هستيم و 
طي اين مدت هم نه تنها برداش��ت از منابع آب كم نشده كه 
بعضا بيشتر هم بوده است؛ به همين دليل عمق چاه ها افزايش 
يافته و در بعضي مناطق عمق چاه از 80 تا 100 متر به حدود 

400 متر هم رسيده است. 
س�ال  در  زعف�ران  كيلوگ�رم   27 تولي�د   
جه��اد  مدي��ر  نمين-نمي�ن|  در شهرس�تان  ج�اري 
كش��اورزي شهرس��تان نمي��ن گف��ت: در س��ال ج��اري 
27 كيلوگ��رم زعف��ران در شهرس��تان نمي��ن توليد ش��ده 
 اس��ت. محمد حس��ني با اش��اره ب��ه اينكه در س��ال جاري

تولي��د  نمي��ن  شهرس��تان  در  زعف��ران  كيلوگ��رم   27 
 ش��ده اس��ت، يادآور ش��د: اي��ن مق��دار زعفران از س��طح 
10 هكت��ار در شهرس��تان تولي��د ش��ده و ارزش اقتصادي 
آن ح��دود 300 ميليون توم��ان برآورد مي ش��ود. او افزود: 
س��ال گذش��ته س��طح زيركش��ت زعفران در شهرس��تان 
 ح��دود 10 هكتار ب��ود كه اين مي��زان در س��ال جاري به
 15 هكتار رس��يده و اكنون بيش از 20 بهره بردار در جريان 

توليد اين محصول فعاليت مي كنند. 

ويژه

اخبارشهرستانها

كارشناسان از راهكارهاي اثرگذار براي بهبود محيط هاي كسب و كار مي گويند

معادله اي به نام حذف مجوزهاي زايد

پشت پرده حذف دستورهاي USSD از تراكنش هاي مالي

گروه بنگاه ها|
بهبود محيط هاي كسب و كار معادله يي است كه اقتصاد 
ايران براي رس��يدن به رش��د پايدار و توسعه همه جانبه به 
آن ني��از دارد؛ ب��دون اين بهب��ود مس��تمر در محيط هاي 
كس��ب و كار دول��ت و س��اختارهاي حاكميتي ه��ر اندازه 
ه��م كه پول نق��د به فضاي اقتصادي كش��ور تزريق كنند، 
ن��ه تنها به نتاي��ج موردنظر ختم نمي ش��ود بلكه در برخي 
موارد خود باعث بروز مشكالت عديده در اقتصاد مي شوند. 
 دول��ت تدبي��ر و اميد از س��ال 92 ك��ه ق��درت اجرايي را 
در دس��ت گرفت، اعالم كرد كه بهبود مس��تمر محيط هاي 
كس��ب و كار را به عنوان يك استراتژي راهبردي در دستور 
كار ق��رار داد و برنامه هايش را براس��اس اي��ن راهبرد كالن 
طراحي و اجرا كرده اس��ت. اما ب��ا وجود اين تمركز، برخي 
تحليلگران معتقدند كه هنوز نارس��ايي هاي فراواني در اين 
زمينه وج��ود دارد و دولت اگر قصد دارد به وعده هايش در 
اين زمينه تحقق بخشد بايد فرآيند بهبود محيط هاي كسب 
و كار را در قال��ب يك پكيج كلي و بس��ته راهبردي دنبال 
كند. بس��ته يي كه از يك طرف مشكل تامين مالي بنگاه ها 
را درنظر بگيرد و هم به تعدد در مراكز تصميم س��ازي هاي 
اقتص��ادي پايان دهد، هم در زمين��ه انتقال تكنولوژي هاي 
صنعتي به داخل كشور توجه نشان دهد و هم به عواملي كه 
باعث فرار سرمايه گذاران مي شود، پايان دهد. بنابراين ارزيابي 
دقيق اين نكته كه اقتصاد ايران از چه طريقي مي تواند اين 
فرآيند بهبود را تحقق بخش��د يك ض��رورت غيرقابل انكار 
براي شرايط اقتصادي امروز كشورمان محسوب مي شود كه 
بايد در سطح رسانه هاي گروهي به آن پرداخته شود. با اين 
مقدمات در جريان اين گزارش سراغ ديدگاه هاي كارشناسي 
رفتيم تا راهكارهاي اجرايي بهبود محيط هاي كسب و كار را 

در كشور بررسي كنيم. 

 حذف مجوزهاي زايد
نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
اي��ران با تاكيد بر لزوم حذف مجوزه��اي زايد و مقررات 
مخل سرمايه گذاري گفت: بهبود فضاي كسب و كار بايد 

به باور تمام اجزاي حاكميت تبديل شود. 
حس��ين س��الح ورزي نايب رييس اتاق ايران معتقد 
اس��ت: بهبود فضاي كس��ب و كار براي افزايش صادرات 
و رونق توليد ضروري اس��ت و ب��راي تحقق اين مهم به 

حمايت همه جانبه دستگاه هاي اجرايي نياز داريم. 
وي گف��ت: براي بهبود فضاي كس��ب و كار نيازمند 
يك سيس��تم اقتص��ادي غيربروكراتيك هس��تيم تا هر 
سرمايه گذار در كمترين زمان و هزينه بتواند فعاليت كند. 
نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 

ايران با بيان اينكه سرمايه گذاري داراي ابهام از نظر كسب 
و كار، اتفاق نمي افتد، افزود: تمركز ما بايد بر بهبود فضاي 
كسب و كار، ايجاد طرح هاي جديد و جذب سرمايه گذار 
خارجي باشد تا سال آينده شاهد رشد اقتصادي مداوم و 
مستمر باشيم. وي اضافه كرد: صادرات نفت و گاز برعهده 
دولت و صادرات غيرنفتي برعهده بخش خصوصي است و 
تحقق جهش در صادرات غيرنفتي مستلزم بهبود فضاي 

كسب و كار و اصالح مقررات است. 

 نزول 4 رتبه اي ايران در بهبود فضاي 
كسب و كار

وي اظهار كرد: ايران پس از 12 سال از نظر رتبه ريسك 
اعتباري جايگاه قابل قبولي كس��ب كرده اما در تس��هيل 
فضاي كس��ب و كار با وجود توجه به قانون برنامه شش��م 
توس��عه و هدف گذاري ارتقاي 10 رتبه يي در بهبود فضاي 
كسب و كار بين المللي متاسفانه امسال 4 رتبه نزول داشته 
است. سالح ورزي افزود: حركت در راستاي سند چشم انداز، 
رش��د اقتصادي مس��تمر و پايدار و تحقق سياست اقتصاد 
مقاومتي مدنظر رهبر معظم انقالب مستلزم سرمايه گذاري 

گسترده است. وي اظهار كرد: باتوجه به داشتن يك درصد 
جمعي��ت جهان، در توزيع نرمال و عادالنه بايد يك درصد 
صادرات دنيا را نيز داشته باشيم ولي با وجود داشتن منابع 
غني، سهم ايران در صادرات با احتساب نفت فقط 34صدم 
درص��د و بدون احتس��اب نفت 24صدم درصد اس��ت كه 
اين موضوع نش��ان از فاصله قابل توجه صادرات در كشور 
است. وي افزود: قيمت تمام شده محصوالت براي صادرات 
باالس��ت ل��ذا در برخي كش��ورها و براي طيف گس��ترده 
خدمات و محصوالت اس��اس رقابتي وجود ندارد و درواقع 

نمي توانيم با ديگر كشورها رقابت كنيم. 

 لزوم هدفمند شدن تسهيالت بانكي
سالح ورزي با بيان اينكه تقسيم پول بي جهت، از بين 
بردن سرمايه اس��ت، گفت: بايد زمينه يي فراهم  آيد كه 
تسهيالت بانكي هدفمند ش��ود و ايجاد ارزش افزوده با 

امكان خلق ثروت، واقعي باشد. 
وي افزود: اتاق بازرگاني مشاور سه قوه مجريه، مقننه 
و قضاييه اس��ت و رابطه نزديك و خوبي با اعضاي س��ه 
ق��وا داريم و برخي موضوعات در ح��وزه اقتصاد ازجمله 

س��رمايه گذاري نياز به هماهنگي ه��اي فراقوه يي دارد و 
پش��تيباني و همكاري س��اير قوا را مي طلبد و مي تواند 
راهگشا باش��د. نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي ايران درخصوص ط��رح دبيرخانه زاگرس 
مياني گفت: ايجاد اين دبيرخانه توسط سازمان برنامه و 
بودجه با حضور 6 استان داراي منابع خوب مطرح شده 
است تا بتوان با وجود مشوق ها، كمك به استان ها و ارائه 
تس��هيالت به بخش خصوصي فاصله اس��تان هاي كمتر 

توسعه يافته با استان هاي توسعه يافته كم شود. 
وي همچنين درخصوص ش��وراي گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي اظهار كرد: اين شورا يك نهاد تعاملي 
اس��ت و افزاي��ش تعامل بين اج��زاي حاكميت و بخش 
خصوصي و رفع مشكالت در فضاي كسب و كار را همواره 
در دستور كار دارد. سالح ورزي افزود: صادركنندگان در 
اين ش��ورا مش��كالت خود را در اس��ترداد ارزش افزوده، 
مطرح مي كنن��د و درصورتي كه رويه ها و بخش��نامه ها 
نياز به اصالح داش��ته باشند، موضوع در سطح استان به 
اس��تاندار و در سطح ملي به مسووالن كشوري منعكس 

مي شود تا به دستورالعمل تبديل شوند. 

 حاتمي يزد: بروكراسي كنوني، نيروها و منابع 
را نابود مي كند

در ش��رايطي ك��ه س��الح ورزي معتقد اس��ت كه 
راهكارهاي بهبود محيط هاي كسب و كار يك موضوع 
چندوجهي و كالن است، احمد حاتمي يزد كارشناس 
اقتصادي، از منظ��ر ديگري به بحث ورود مي كند و با 
تاكيد بر جذب س��رمايه گذاري مي گوي��د: »بايد روي 
اين نكته تمركز ش��ود ك��ه س��رمايه گذاري خارجي 
بس��تر آماده مي خواهد. اگر كسي بخواهد در كشوري 
س��رمايه گذاري كند، بايد بر آنج��ا قانون دقيق حاكم 
باش��د و مشكل بروكراسي حل ش��ود. اما در كشور ما 
هيچ كدام فراهم نيست. من در شرايط فعلي احتمال 
نمي ده��م كه س��رمايه گذاري زيادي ص��ورت بگيرد. 
بانك هاي اروپايي هنوز حاضر نيستند با ما كار كنند.«

حاتمي يزد با تشريح مش��كالت بروكراتيك ادامه 
مي ده��د: »بروكراس��ي هاي كنوني، نيروه��ا و منابع 
ما را به صورت فرسايش��ي ناب��ود مي كند. براي مجوز 
گرفتن و شروع يك كسب و كار، بايد چند سال دويد. 
موردي را مي شناس��م كه شركتي مي خواهد نيروگاه 
بادي در خراسان ايجاد كند. اين شركت، براي گرفتن 
مجوزهاي الزم، دو سال و نيم است كه مي دود. فعال 
اقتصادي يا سرمايه گذار خارجي آن قدر صبور نيست 
كه چند س��ال را صرف گرفتن مجوز شروع كسب و 
كار كار كند. بروكراسي ما اجازه جذب سرمايه گذاري 
نمي دهد.« اين كارش��ناس اقتصادي درباره فساد نيز 
مي گويد: »در بروكراس��ي ايران فس��اد وحش��تناكي 
حاكم است. در تمام ارگان هاي ما رده هاي فساد ديده 
مي شود و در اين شرايط سرمايه گذاران خارجي حتي 
اگر هم بخواهند كارش��ان جلو رود، نمي توانند. يا قوه 
قضاييه اگر بخواهد به دعوايي رس��يدگي كند، روند 
طوالني و هزينه بري طي مي ش��ود. تمام اينها باعث 
مي ش��ود ايجاد كس��ب و كار در ايران خيلي سخت 
باش��د. تا اين مش��كالت حل نش��ود، آقاي روحاني 
نمي توانند به صحبت ها و هدف هايي كه در تلويزيون 
مط��رح كرده اند، برس��ند.« حاتمي ي��زد درباره ديگر 
اولويت هاي پيش روي دولت ني��ز مي گويد: »درباره 
اصالح نظام بانكي بارها صحبت كرده ايم. مش��كالت 
بانكي و به خصوص وضعيت نرخ س��ود تسهيالت نيز 
از مشكالتي است كه تمام اركان توليد و اقتصاد ما را 
درگير كرده است. درباره لزوم كاهش نرخ سود بانكي 
صحبت مي ش��ود، اما راهكار روش��ني براي آن ديده 
نمي شود. تا زماني كه در اجرا اتفاقي نيفتد، حرف ها 

بيشتر به شكل شعارهاي زيباست.«

بان��ك مركزي دس��تور به ح��ذف تراكنش هاي مالي 
از طري��ق كد USSD )كدهاي داراي مربع و س��تاره( به 
علت ناامن بودن داده است. اما بررسي ها نشان مي دهد كه 
تاكنون هيچ گزارشي از طريق پليس فتا و مردم براي ناامن 

بودن اين كدها گزارش نشده است. 
به گ��زارش »تعادل« به نقل از تس��نيم، امروزه تلفن 
هم��راه يكي از اجزاي جدايي ناپذير زندگي همه ما ش��ده 
اس��ت. يكي از امكاناتي كه از طريق بانكداري الكترونيك 
در اختيار ما قرار گرفته استفاده از كدهاي USSD روي 
تلفن همراه است كه از طريق آن و بدون نصب هيچ گونه 
نرم افزاري روي گوش��ي تلفن همراه و تنها با گرفتن چند 
عدد و #... * قابل اس��تفاده است. در طول چند ماه اخير 
بحث هايي مبني بر ناام��ن بودن اين پديده و قطع كردن 
دسترس��ي مردم به USSD در كش��ور داغ است. در اين 
گ��زارش مي خواهيم به ف��راز و فرودهاي اين تكنولوژي و 

موضوع ناامن بودن اين كدها در ايران بپردازيم. 

 USSD چيست؟
 Supplementary Unstructured يا همان Ussd
Data Service )ارس��ال پيام از طريق كد دستوري( يك 

روش ارسال پيام در شبكه GSM است.
 البته اي��ن قابليت جزو قابليت هاي ذاتي اين ش��بكه 
محس��وب نمي ش��ود و به همين دليل اين سرويس جزو 
خدمات ارزش افزوده شبكه GSM محسوب مي شود كه 
 GSM بدون هزينه خاصي قابل افزودن به تمام شبكه هاي
است. از طرف ديگر تقريبا تمام گوشي هاي موجود از ارسال 
 USSD و دريافت اين گونه پيام ها پشتيباني مي كنند. در
 SDCCH جهت ارسال پيام از كانال سيگنالينگ كنترلي
در شبكه GSM استفاده مي ش��ود. ارتباط پيام از طريق 
USSD ش��باهت بس��يار زيادي به انتقال پيام از طريق 
پيامك )SMS( دارد اما با وجود كليه اين ش��باهت ها يك 
اختالف بزرگ بين اين دو موجود است و آن در نحوه انتقال 

اطالعات است. پيامك از مكانيسم ذخيره و فرستادن مجدد 
)Forward And Store( استفاده مي كند در حالي كه 
USSD نشس��ت گراست )Oriented Session( و اين 
بدين معني است كه SMS پس از دريافت شدن در شبكه 
ذخيره و در زماني ديگر براي مقصد فرستاده مي شود اما در 
USSD پيغام در همان زمان ارس��ال دريافت خواهد شد. 
تفاوت عمده ديگر اين است كه USSD يك روش برقراري 
ارتباط بين گوشي با شبكه و برعكس است اما پيامك براي 

ارتباط گوشي با گوشي به كار مي رود. 

 با كد USSD چه كارهايي مي توان انجام داد؟
با كدهاي USSD مي توان كارهايي مثل انتقال وجه، 
اع��الم موجودي، خريد ش��ارژ، پرداخ��ت قبوض و حتي 
پرداخ��ت كمك هاي خيرخواهانه را انج��ام داد. بعضي از 
ش��ركت ها و بانك هاي ارائه دهنده اي��ن كدها در مواقعي 
خاص مثل عيد فطر گزين��ه پرداخت فطريه را نيز فعال 
مي كنند. محيط ساده كار با اين كدها باعث مي شوند كه 
ش��ما بدون هيچ گونه سردرگمي كارهاي بانكي خود را به 

راحتي انجام دهيد. 

 آمار روزانه استفاده از كدهاي USSD در ايران
اس��تفاده از كده��اي USSD در اي��ران رواج فراواني 
داش��ته و طبق آماري كه بانك مركزي اعالم كرده است، 
روزان��ه حدود 70 ميليون تراكنش را رقم مي زند و حدود 
40ميليون نفر از طريق اين سرويس، تراكنش زير 40هزار 
 USSD تومان دارند و به طور كلي 80 درصد تراكنش ها

مربوط به خريد شارژ تلفن همراه است. 

 USSD اعالم قطع كردن خدمات 
توسط بانك مركزي

در تاري��خ 6 بهمن طبق اطالعيه يي كه بانك مركزي 
 USSD اعالم كرد، قرار شد از تاريخ 15 بهمن ماه خدمات

براي خريد كد ش��ارژ اعتباري س��يم كارت هاي ايرانسل، 
همراه اول و رايتل قطع شود البته تراكنش هاي پرداخت 
قبوض عمومي )نظير قبوض آب، برق، گاز و تلفن شهري( 
همچنان مجاز اس��ت. علت اين تصميم نيز از سوي بانك 
مركزي ناامني اين سرويس اعالم شد، البته وزير ارتباطات 
از بانك مركزي درخواست تعويق اجراي 4 ماه را داشت و 

مورد قبول رييس بانك مركزي نيز واقع شد. 

 آيا USSD ناامن است؟
مسووالن بانك مركزي لو رفتن افشاي اطالعات 3 
ميليون كارت بانكي س��ال 91 را يكي از علل ناامني 
اين س��رويس مي دانند و معتقدند در سال 91، فقط 
90ميليون كارت بانكي در دس��ت مردم بوده و اكنون 
بيش از 200ميليون كارت بانكي در دست مردم است 
و اس��تفاده از USSD مي تواند اطالعات مش��تركان 
استفاده كننده از اين س��رويس را به مخاطره بيندازد 
اما جالب اس��ت، بدانيد ماجراي افش��اي كارت ها در 
س��ال 91 اصوال هيچ  ربطي به USSD نداشته است. 
افشاي اطالعات كارت هاي بانكي در سال 91 از طريق 
ش��ركتي اتفاق افتاده كه در س��ال 78 با مجوز بانك 
مرك��زي فعاليت خود را در زمينه ارائه دس��تگاه هاي 
پرداخ��ت آغاز ك��رده و هي��چ گاه هي��چ فعاليتي در 
زمينه USSD نداش��ته اس��ت، از اي��ن جهت پيوند 
 USSD زدن بح��ث لورفتن كارت ها در س��ال 91 به
تنها تالش��ي براي فريب افكارعمومي است. همچنين 
با جس��ت وجويي ك��ه خبرگزاري عل��م و فناوري در 
آرشيو اطالع رساني هاي پليس فتا انجام داد، مشخص 
ش��د تاكنون هيچ نمونه يي از سوءاس��تفاده از مشكل 
ساختاري كدهاي USSD در كشور ثبت نشده است 
و جالب اس��ت، بدانيد بررس��ي هاي ما نشان مي دهد 
كه در 6ماه امس��ال بالغ بر 42ميلي��ارد كالهبرداري 
از حس��اب هاي بانكي و از طريق عابربانك ها موس��وم 

به فيش��ينگ )جع��ل صفحه هاي اينترنت��ي بانكي و 
پرداخت ها( در كشور صورت گرفته كه اين آمار بسيار 
نگران كننده تر و نيازمند چاره انديشي فوري تر نسبت 
به بس��تر USSD بدون س��ابقه كالهبرداري است و 
اين آمار قطع كردن سرويس USSD به خاطر ناامن 

بودن را دچار ترديد مي كند. 

 پيامدهاي حذف خدمات USSD در كشور
اكن��ون بان��ك مركزي در حالي تصمي��م به پياده 
كردن چنين ايده يي در 4 ماه آينده را در كشور دارد 
كه ميليون ها نفر را شامل مالكان سيم كارت اعتباري 
در اپراتوره��اي موباي��ل درگير مش��كالت عديده يي 
مي كند، زيرا تاكنون هيچ سرويس يا جايگزين بهتري 
براي تامين ش��ارژ براي مصرف كنن��دگان پيش بيني 
نكرده اس��ت و به گفته كارشناس��ان در شرايطي كه 
هنوز زيرس��اخت هاي اينترنت براي تمام نقاط فراهم 
نيس��ت، احتماال كاربران تلفن هاي همراه اعتباري را 
حداقل براي دريافت شارژ، دچار مشكل خواهد كرد. 

 پشت پرده حذف USSD چيست؟
ش��ايد اصلي ترين علت حذف كدهاي USSD رقابت 
تجاري اس��ت، زيرا با حذف اين كدها م��ردم نياز خود را 
بيش��تر از طريق دس��تگاه هاي ATM و اپليكيشن هاي 
بانك ها انجام مي دهند به اين دليل كه مش��تركان تمايل 
چنداني به خريد ش��ارژ از طريق دفاتر پيشخوان يا دفاتر 
دولت الكترونيك يا ديگر فروشندگان به دليل در دسترس 
نبودن آنها يا گران فروش��ي ندارند كه خود اين امر باعث 

مي شود، روزانه سودهاي ميلياردي نصيب بانك ها شود. 

 در پايان... 
با توجه به اينكه اس��تفاده از كدهاي USSD در كش��ور 
بس��يار گس��ترده اس��ت، بنابراين حذف ك��ردن اين كدهاي 
مي تواند مشتركان اپراتورهاي تلفن همراه را با مشكل بزرگي 
روبه رو كند به همين دليل پيشنهاد مي شود با كار كارشناسي 
بيشتري به اين امر توجه شود و با نشست هاي كارشناسي در 
پي حل كردن مشكالت بانك مركزي با شركت هاي ارائه دهنده 

اين سرويس ها مشكالت به وجود آمده را حل كنند.

مازندران|
مدي��ركل راه��داري و حم��ل و نق��ل 
جاده ي��ي مازندران در نشس��تي با حضور 
معاونان و روس��اي ادارات تحت پوش��ش 
محورهاي كوهس��تاني و شرياني كه براي 
بررسي عملكرد و اقدامات عمليات راهداري 
زمس��تاني برگزار شد، عنوان كرد: ايمني و 
آسايش در جاده ها حاصل تالش و كوشش 
ش��بانه روزي راهداران است. احمد آفرين محمدزاده عنوان كرد: هدف از 
اين نشس��ت بررس��ي عملكرد و اقدامات ادارات نقاط برفگير استان در 
عمليات زمستاني اين اداره كل در سال جاري بوده است. او تصريح كرد: 
اي��ن اداره كل در تمام محورها حضور فعال داش��ته و با برنامه ريزي هاي 
درازمدت و كوتاه مدت و اجراي پروژه هايي از قبيل روكش آسفالت، نصب 
عالئم، خط كشي و... شرايط بسيار مناسبي را در زمستان براي جاده هاي 
مازندران ايجاد كرد. آفرين محمدزاده خاطرنش��ان كرد: مجموعه عوامل 
راهداري بايد با تعامل و در س��ايه همفكري و همدلي با بس��يج نيروها 
و به كارگيري درس��ت از تجهيزات و ماشين آالت و با برنامه ريزي منظم 
و م��دون براي انجام عمليات راهداري زمس��تاني آمادگي در تمام اوقات 
آمادگي الزم را داشته باشند. وي افزود: با همت واالي راهداران و حضور 
شبانه روزي روسا و تحت حمايات استاندار و مسووالن كشوري و استاني 
توانستيم در بحران برف و سرماي شديد )هفته اول بهمن( سربلند بوده 

و جاده يي ايمن را براي هموطنانمان ايجاد كنيم. 

 ايمني در جاده ها 
حاصل تالش راهداران است

زنجان|
رييس سازمان جهاد كشاورزي استان 
زنجان از سهم 60درصدي استان زنجان 
در توليد جوجه يك  روزه بوقلمون گوشتي 
در كش��ور خبر داد و گفت: پس از استان 
اصفهان، زنجان دومين استان توليدكننده 
گوش��ت بوقلمون در كش��ور محس��وب 

مي شود. 
حسين جعفري در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه شهرستان زنجان 
دومين توليدكننده گوشت بوقلمون در سطح كشور به شمار مي رود، 
اظهار كرد: هم اكنون 14درصد گوشت بوقلمون كشور در استان زنجان 
توليد مي ش��ود و زنجان يكي از قطب هاي توليد گوش��ت بوقلمون در 
كشور محسوب مي شود؛ در واقع 19 واحد پرورش بوقلمون در استان 
زنج��ان فعال اس��ت و اين واحدها با ظرفيت 145ه��زار و 600 قطعه 
بوقلمون در استان فعاليت مي كنند. اين مسوول با بيان اينكه سازمان 
جهاد كشاورزي استان زنجان براي توسعه واحدهاي بوقلمون در استان 
زنجان برنامه ريزي هاي مطلوبي دارد، ادامه داد: پارسال نخستين واحد 
پرورش بوقلمون مادر گوشتي استان به 5000 قطعه در قالب تكميل 
زنجيره توليد بوقلمون ش��مال غرب كش��ور راه اندازي شد و با افتتاح 
اي��ن واحد توليدي عالوه بر صرفه جويي ارزي و خروج از وابس��تگي به 
واردات جوجه يك روزه بوقلمون، ساالنه بيش از 600هزار قطعه جوجه 

يك روزه بوقلمون گوشتي توليد و عرضه خواهد شد. 

 زنجان دومين استان توليدكننده
گوشت بوقلمون دركشور

قزوين|
رييس س��ازمان تعاون روستايي استان 
قزوين گفت: تعاوني هاي كشاورزي استان 
با جمعيتي بالغ بر 95هزار و 989 نفر داراي 
س��رمايه 103 هزار و 285ميليون ريالي و 

گردش 15 هزار ميليارد ريالي است. 
محمود محمودي در گفت وگو با مهر، 
اظهار داش��ت: س��ازمان تعاون روستايي با 
قدمت 50 س��اله در بخش كش��اورزي فعاليت هاي ارزشمندي را انجام 
داده و عم��ده كارهاي خود را در روس��تاها و ش��هرها برنامه ريزي كرده 
است. وي افزود: تامين نهاده هاي كشاورزي، كود، سم، بذر، ماشين آالت 
كش��اورزي، كمك به آماده س��ازي زمي��ن و نگه��داري از آن، بازاريابي 
محص��والت دامي، طيور، باغ��ي و زراعي از ديگر كارهاي اين س��ازمان 
است. محمودي تصريح كرد: در استان يك شبكه بزرگ تعاوني توليدي 
و كش��اورزي به تعداد 112 ش��ركت با جمعيتي بالغ بر 95 هزار و 989 
عضو فعال شده كه سرمايه آنها بالغ بر 103 هزار و 285 ميليون ريال و 
گردش مالي 15 هزار و 388 ميليارد ريال اس��ت.  رييس سازمان تعاون 
روستايي استان قزوين تصريح كرد: در زمينه تامين كود در سال گذشته 
113هزار و 498تن انواع كود ش��يميايي، آلي، زيستي و ريزمغذي بين 
 كشاورزان توزيع شد. محمودي بيان كرد: در بخش سموم شيميايي نيز 
20 هزار و 782 ليتر س��م ب��راي مبارزه با آفات و كنت��رل بيماري ها و 

نگهداري محصول توزيع شده است.

گردش مالي تعاوني هاي كشاورزي استان قزوين 
۱۵هزار ميليارد ريال است

كردستان|
 مديركل گمركات كردس��تان گفت: از 
ابتداي امسال تاكنون 832ميليون دالر كاال 
از گمرك هاي اين استان به خارج از كشور 
صادر ش��د كه نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته، 23 درصد رشد داشته است. 
به گ��زارش ايرنا، بختي��ار رحماني پور 
ديروز در نشس��ت خبري اظهار كرد: وزن 
اين ميزان كاالي صادراتي يك ميليون تن بود كه در مقايس��ه با س��ال 
گذشته 9 درصد افزايش نشان مي دهد. وي با بيان اينكه امسال 52هزار 
تن كاال از طريق مرز باش��ماق مريوان وارد كش��ور شد، افزود: ارزش اين 
ميزان كاال 58ميليون دالر بود كه نس��بت به س��ال گذشته 113 درصد 
رش��د يافته است. رحماني پور ادامه داد: عمده كاالهاي وارداتي از طريق 
اين مرز، ماشين آالت خط توليد و مواد اوليه صنايع بوده است. وي عمده 
واردات از مرز باش��ماق مريوان را ماش��ين آالت و مواد اوليه از كشورهاي 
آلم��ان و ايتاليا اعالم كرد و يادآور ش��د: عمده ص��ادرات از اين مرز نيز 
س��بزيجات و ميوه، محصوالت سراميكي، مواد پالستيكي، ماشين آالت، 
ادوات كش��اورزي و تراكتور به كردس��تان عراق و كشورهاي افغانستان 
و روس��يه بود. مديركل گمركات كردس��تان با اش��اره ب��ه اينكه روزانه 
به طور متوس��ط 2،5ميليون دالر كاال از مرزهاي اس��تان صادر مي شود، 
گفت: همچنين روزانه تش��ريفات گمركي 3هزار تن كاالي صادراتي در 

گمرك هاي استان انجام مي شود. 

 رشد 23درصدي صادرات 
از استان كردستان
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اقتصاد اجتماعي12
 اجراي طرح

»پليس ياران جوان« 
رييس پليس ترافيك ش��هري گف��ت: با همكاري 
آموزش و پرورش طرح استفاده از پليس ياران جوان 
نيز اجرا خواهد ش��د. قاسميان رييس پليس ترافيك 
شهري در ش��صت و يكمين جلسه هماهنگي اجراي 
طرح ترافيك ويژه نوروز 97 گفت: پليس با تيم هاي 
خودرويي و موتورس��وار خود كه ش��امل 25 هزار و 
160 خ��ودرو و بيش از 19 هزار موتورس��يلكت بود 
در طرح ترافي��ك نوروز 96 حضور داش��ت. او ادامه 
داد:  اس��تان هاي گي��ان، مازن��دران، ق��م، فارس و 
خراس��ان رضوي بيش��ترين اس��تان هاي مورد توجه 
ب��وده و عبور و مرور در اين اس��تان ها بيش از ديگر 
استان هاي كشور بوده اس��ت. رييس پليس ترافيك 
ش��هري اظهار كرد:  در نوروز سال گذشته 14 درصد 
تصادفات منجر به فوت در معابر ش��هري و همچنين 
10 درصد تصادفات منجر به جرح در معابر ش��هري 
كاهش داشته اس��ت البته نقش خودروهاي سواري، 
موتورس��يكلت ها و عابران پياده در تصادفات شهري 

افزايش داشته است. 
قاسميان با اشاره به محدوديت هاي عمليات هاي 
عمراني در پايان سال گفت: خريد شب عيد از ابتداي 
اس��فند آغاز مي شود كه تا 15 اسفند ترافيك و عبور 
و مرور در س��طح ش��هر قابل كنترل است اما از نيمه 
اس��فند به بعد با توجه به افزايش خريد براي تسهيل 
در رفت و آمد م��ردم، انجام عمليات هاي عمراني در 
ش��هرها ممنوع است همچنين با همكاري شهرداري 
نسبت به رنگ آميزي خطوط عابر پياده اقدام خواهد 

شد.
او ادامه داد: با هم��كاري آموزش و پرورش طرح 
اس��تفاده از پليس ياران جوان نيز اجرا خواهد شد در 
كنار همي��اران پليس، پليس ياران جوان كه ش��امل 
مقاطع هفتم، هش��تم و نهم مقاطع تحصيلي اس��ت 
در اين طرح حضور دارند. جزوات آ موزشي آن آماده 
شده و از طريق آمورش و پرورش در اختيار اين افراد 
قرار خواهد گرفت. به گفته او، حضور همياران پليس 
در خودرو باعث پيش��گيري 18 درصدي از تخلفات 
داخل خودرو بوده و نشان مي دهد اين طرح مي تواند 

چقدر موثر باشد. 

مصرف رو به افزايش 
»هرويين« و »شيشه«

معاون امور اجتماعي وزير بهداشت گفت: مصرف 
هرويين و شيشه درحال افزايش است كه بسيار جاي 

نگراني دارد. 
محمدهادي اي��ازي، معاون ام��ور اجتماعي وزير 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي درباره افزايش 
آمار اعتياد و رسيدن اين آمار به بيش از 5/2 ميليون 
نف��ر گفت: درب��اره اعتياد كاري كه باي��د به صورت 
جدي و اساس��ي صورت بگيرد، اقدامات پيش��گيرانه 
است و دستگاه هاي فرهنگي مثل صدا وسيما، وزارت 
ارش��اد و مابقي دس��تگاه هايي كه در حوزه فرهنگي 
كار مي كنند، نقش بس��زايي در اين ح��وزه دارند. او 
ادامه داد: وزارت بهداش��ت به عنوان متولي سامت 
در كش��ور نيز اقدامات پيش��گيرانه را در دستور كار 
دارند و در مراكز بهداشت در سراسر كشور اين مساله 
را دنب��ال مي كنند. ايازي با اش��اره ب��ه اينكه افرادي 
كه اعتياد دارند به دو گروه تقس��يم مي شوند، افزود: 
يك س��ري از اين افراد هم چنان با خانواده هايش��ان 
ارتباط دارند و مي توانند به صورت داوطلبانه به مراكز 
ترك اعتياد زيرنظر وزارت بهداشت مراجعه كنند كه 
جمعي��ت قابل توجهي هم هس��تند و در قالب مراكز 

ماده 15 پوشش دهي مي شوند. 
معاون امور اجتماعي وزارت بهداش��ت اظهار كرد: 
گروه دوم افرادي هس��تند كه از خانواده هايشان طرد 
شدند و به عنوان معتادان متجاهر مطرح مي شوند كه 
نيروي انتظامي آنه��ا را جمع آوري مي كند و تحويل 
مراكز م��اده 16 مي ش��وند كه با مديريت س��ازمان 
بهزيستي اداره مي ش��وند كه در اين مراكز نگهداري 
خواهند ش��د. البته بايد به اش��تغال و بازگش��ت به 
خانواده اين افراد بعد از ترك نيز توجه داشت وگرنه 

ترك اين افراد نتيجه نخواهد داد.
ايازي با اش��اره به همكاري همه دس��تگاه ها براي 
خدمات رس��اني به معتادان، گف��ت: خانواده هاي اين 
اف��راد نيز بايد كمك كنند تا آنه��ا بتوانند به جامعه 
بازگردند. جنبه رواني ترك اعتياد بسيار اهميت دارد 
و بايد به آن توجه داشت. بخش عمده يي از معتادان 
به كمپ ه��اي ترك اعتياد مراجع��ه مي كنند. مراكز 
بهداش��ت و كمپ ها با تجويز متادون به ترك آس��ان 

آنها كمك مي كنند. 
او درباره اعتياد به مت��ادون تصريح كرد: متادون 
يك دارو اس��ت. اف��رادي كه اعتياد داش��تند و ترك 
مي كنند بايد از متادون استفاده كنند زيرا راهي جز 
اي��ن ندارند. متادون به مراتب بس��يار بهتر از مصرف 
هروئين و شيش��ه است. جامعه پزشكي متادون را به 

افرادي كه ترك مي كنند، توصيه مي كند. 
معاون امور اجتماعي وزير بهداش��ت با اش��اره به 
اينكه وابستگي به متادون بهتر از وابستگي به شيشه 
و هروئين است، به ايلنا گفت: تاكيد وزارت بهداشت 
ب��راي افرادي كه ترك مي كنند، اس��تفاده از متادون 
اس��ت و اي��ن افراد ش��ايد بعد از ي��ك دروه طوالني 
بتوانن��د مت��ادون را كن��ار بگذارند. او ب��ا بيان اينكه 
بع��د از يك مدت طوالني اف��راد مي توانند متادون را 
كنار بگذارند، افزود: افرادي هم هس��تند كه متادون 
را ادامه مي دهند و وزارت بهداش��ت متادون افرادي 
كه ترك كردن��د را تامين مي كند. اين مس��اله مهم 
نيس��ت كه متادون را كنار بگذارند يا نه، مثل فردي 
كه بيماري اس��ت و دارو مصرف مي كند. كس��ي كه 

اعتياد دارد را بايد به عنوان بيمار بپذيريم. 
ايازي درباره فراوان��ي موادهاي مخدر كه مصرف 
مي ش��ود، گف��ت: درح��ال حاضر ح��دود 52درصد 
معتادان از ترياك استفاده مي كنند و حدود 48درصد 

موادي مانند هروئين و شيشه مصرف مي كنند. 
مع��اون امور اجتماعي وزير بهداش��ت تاكيد كرد: 
درصد مصرف هروئين، شيشه و گل در حال افزايش 
است. در اين مورد بايد اطاع رساني شود كه معتادان 
براي ترك به كمپ ها مراجعه كنند و خانواده هايشان 
نيز به آنها كمك كنن��د. همچنين متادون بايد مثل 
دارو فرض ش��ود كه فرد بعد از ترك از آن اس��تفاده 
كند. نبايد به اعتياد به متادون اعتياد سفيد بگوييد، 
زيرا جايگزين مناس��بي اس��ت. ايازي افزود: مصرف 
مواد مخدر صنعتي و موادي مانند هروئين و شيش��ه 

درحال افزايش است كه بسيار جاي نگراني دارد. 

اخبار

بررسي وضعيت سكونتگاه هاي فقيرنشين در شهرهاي بزرگ 

بزه ديدگاني در حاشيه 

ساالنه ۵۵ هزار ايراني براثر مصرف سيگار جان مي  بازند

بازار ۱۰ هزار ميليارد توماني سيگار 
بازار 10 هزار ميليارد توماني س��يگار در كش��ور 
كه به گفته قائم مقام وزير بهداش��ت، 50 درصدش 
سود اس��ت، مافيايي در اين حوزه تشكيل داده كه 
س��ال ها، اعمال ماليات بر خرده فروش��ي سيگار را 
ب��ه تعويق انداخته و هرچه وزارت بهداش��ت تاش 
مي كن��د تا اين طرح در مجل��س تصويب و اجرايي 
شود، دس��ت هايي كه منافعي در بازار سيگار دارند، 

مانع آن مي شوند. 
س��خنگوي وزارت بهداش��ت با اش��اره به اينكه 
س��ود خريد و فروش و واردات سيگار به جيب افراد 
س��ودجو مي رود، گف��ت: هزينه درمان مس��تقيم و 
غيرمستقيم عوارض ناش��ي از سيگار ساالنه حدود 
80 ه��زار ميليارد تومان اس��ت؛ درحالي كه بودجه 
هدفمن��دي كه براي طرح تحول نظام س��امت در 
نظ��ر گرفته ش��د، مجموعا 4 ه��زار و 800 ميليارد 

تومان بود. 
ايرج حريرچي در نشس��تي خبري با اش��اره به 
برخ��ي آمارها در حوزه مصرف س��يگار و دخانيات 
گفت: 10 درصد از جامعه باالي 18 س��ال ايران هر 
روز سيگار مي كشند كه از اين ميزان 20 درصد در 
م��ردان و يك درصد در زنان اس��ت. همچنين 14 
درصد جمعيت بالغ ايراني روزانه و غير روزانه انواع 
دخانيات را مصرف مي كنن��د كه 25 درصد آن در 
مردان و چهار درصدش در زنان است. شيوع مصرف 
سيگار در سن 13 تا 15سالگي 3.4درصد است كه 
از اين ميزان 4.8درصد در پس��ران و 2.1درصد در 

دختران است. 
او با بيان اينكه در كش��ور 7 ميليون س��يگاري 
بزرگس��ال باالي 15 س��ال داريم گف��ت: همچنين 
100 ه��زار نفر س��يگاري در س��نين 13 تا 15 در 

كش��ور وجود دارد. باي��د توجه كرد ك��ه دخانيات 
بزرگ ترين عامل قابل پيش��گيري س��رطان است؛ 
بطور ي كه 7 هزار ماده ش��يميايي در دود س��يگار 
وجود دارد كه 70 نوع آن قطعا س��رطان زا هستند. 
 در عي��ن حال باي��د توجه كرد كه س��االنه در دنيا
7 ميليون نفر به دليل مصرف سيگار جان مي بازند 
ك��ه از اين تعداد 900 هزار نف��ر در مواجهه با دود 
س��يگار قرار دارند. در ايران نيز شاهد مرگ ساالنه 
55 ه��زار نفر ب��ه دليل مصرف س��يگار و دخانيات 
هستيم. سخنگوي وزارت بهداشت با بيان اينكه در 
ايران بيش از 90 درصد موارد سرطان ريه ناشي از 
مصرف سيگار است، ادامه داد: مصرف سيگار منجر 
به بروز 14 نوع س��رطان اع��م از ريه، دهان و غيره 

مي شود. 

 خسارت ۸۰ هزار ميليارد توماني سيگار
به بهداشت و درمان

وي با بيان اينكه در ايران ساالنه 10 هزار ميليارد 
ريال خرج خريد س��يگار مي ش��ود، گف��ت: اين در 
حالي اس��ت كه هزينه درمان مستقيم بيماري هاي 
مرتب��ط با دخانيات 20 تا 30 ه��زار ميليارد تومان 
اس��ت و هزينه درمان غير مس��تقيم در اين حوزه 
كه منجر به از دس��ت رفتن سال هاي عمر مي شود 
40 هزار ميليارد تومان است. بنابراين ساالنه حدود 
80 ه��زار ميليارد تومان ب��ه دليل مصرف دخانيات 
خس��ارت مي بينيم. در حالي كه بودجه هدفمندي 
كه براي ط��رح تحول نظام س��امت درنظر گرفته 

شد، مجموعا 4 هزار و 800 ميليارد تومان بود. 
او همچني��ن اظه��ار كرد: درس��ت اس��ت كه با 
آموزش و پيش��گيري مي تواني��م در كاهش مصرف 

س��يگار نقش ايفا كنيم، اما اين اقدامات اصا كافي 
نيس��ت. موثرترين اس��تراتژي براي كاهش مصرف 
س��يگار خصوصا در نوجوانان و جوانان و اقشار فقير 
و متوسط جامعه آن است كه قيمت سيگار را براي 
مصرف كنندگان گران كني��م. بنابر اين بهترين راه 
كاه��ش مصرف س��يگار افزايش ماليات بر س��يگار 
اس��ت. طبق اعام س��ازمان بهداش��ت جهاني نرخ 
مناس��ب ماليات ب��راي كاهش مصرف س��يگار 75 
درصد قميت خرده فروش��ي است و بايد اين ماليات 
را ص��رف تحرك م��ردم، تغذيه آنان و بهداش��ت و 
درمان شان كنيم، اما در ايران ماليات بر سيگار تنها 

10 درصد قميت خرده فروشي است. 
او ب��ا بيان اينكه از بازار 10 هزار ميليارد توماني 
س��يگار، 50 درصدش سود اس��ت و به جيب افراد 
س��ودجو مي رود، گفت: ميزان اشتغال در اين حوزه 
3000 نفر اس��ت و ما با منابع ناش��ي از ماليات بر 
س��يگار مي توانيم اين س��ه هزار نف��ر را در صنايع 

مولدتر به كار بريم. 

 سيگار در ايران ارزان تر از دنيا 
ديروز وزير بهداشت نيز با تاكيد بر لزوم افزايش 
مالي��ات بر دخانيات براي كاهش مصرف آن، گفت: 
به هر نسبت كه مبلغ سيگار افزايش يابد، دسترسي 
كاه��ش خواهد يافت و در اين زمينه الزم اس��ت از 

تجربيات بين المللي استفاده شود. 
حسن قاضي زاده هاش��مي در واكنش به برخي 
تاش ها براي پايين نگه داش��تن قيمت س��يگار به 
بهانه كنترل قاچاق آن، به ايس��نا گفت: به نظر من 
در اي��ن موضوع ني��ز بايد به تجربي��ات بين المللي 

احترام بگذاريم و از آنها استفاده كنيم. 

او اف��زود: قيم��ت س��يگار در همه ج��اي دنيا 
گران ت��ر از ايران اس��ت، دليلش هم آن اس��ت كه 
باالخره قيمت روي مصرف اث��ر مي گذارد؛ طبيعي 
اس��ت كه اگر سيگار رايگان ش��ود، مصرفش بسيار 
بيش از ميزان فعلي افزايش خواهد يافت. اما به هر 
نسبت كه مبلغ افزايش يابد، دسترسي كاهش پيدا 
خواهد كرد. وزير بهداش��ت گفت: بر همين اساس 
اينكه بعضي ها با افزايش ماليات بر سيگار مخالفت 
كنند، در حالي كه اين موضوع هم روي مصرف اثر 
مي گذارد و هم براي خزانه يك منبع درآمد اس��ت، 

حقيقتا من متوجه علت مخالفت آنها نمي شوم. 
او ادام��ه داد: البت��ه طبيعي اس��ت ك��ه در اين 
مي��ان صنفي ك��ه درگي��ر توليد يا واردات اس��ت، 
به منافع ش��ان فك��ر مي كنند ولي اينك��ه تعدادي 
از نماين��دگان محت��رم مجلس وارد صحنه ش��وند 
و ب��ا تعص��ب از افزايش عوارض س��يگار جلوگيري 
كنند يا مص��رف قليان در برخ��ي مجموعه ها آزاد 
ش��ود، براي خود من واقعا جاي س��وال است؛ چرا 

كه اين افراد انس��ان هاي ش��ريفي هس��تند و قطعا 
نمي خواهند آس��يبي به موكان ش��ان وارد شود، بر 
همين اس��اس تصورم آن اس��ت كه اطاعات ناقص 
ب��ه آنه��ا داده ش��ده و اگر اطاع��ات دقيق تري در 
اختيارش��ان قرار گيرد، حداقلش اين اس��ت كه از 
يك رويه غلط حمايت نخواهند كرد. وزير بهداشت 
گفت: س��امت مردم بسيار مهم اس��ت و از طرفي 
هم تقريبا اكثر كس��اني كه اعتيادهاي ديگري پيدا 
كرده اند، مقدمه اش از س��يگار بوده است و در همه 
جاي دنيا حتي كشورهاي همسايه ما سخت گيري 
جدي در اي��ن زمينه وج��ود دارد. بنابراين يكي از 
ابزارهاي كش��ورها در اين زمين��ه، وضع ماليات بر 
خرده فروشي سيگار است. اگر ماليات مناسب وضع 
شود مصرف حتما كاهش خواهد يافت و اين تبليغ 
در جامع��ه كه ب��ا افزايش ماليات، قاچ��اق افزايش 
مي يابد، غلط و اش��تباه اس��ت و با توجه به مطالعه 
انجام شده از سوي سازمان بهداشت جهاني، حتما 

مصرف كاهش پيدا خواهد كرد. 

آب��ان امس��ال ب��ود كه ب��راي حل 5 آس��يب 
اجتماع��ي داراي اولويت، طرح تقس��يم كار ملي 
تصويب ش��د و ب��ه موجب آن وظاي��ف هر كدام 
از وزارتخانه ه��ا و دس��تگاه هاي مختلف براي حل 
اين معضات تعيين ش��د. حاشيه نشيني يكي از 
اين موارد بود كه مس��ووليت رس��يدگي به آن در 
طرح تقس��يم كار ملي به وزارت راه و شهرسازي 

سپرده شد.
معضل��ي كه در نگاه كان بس��تر بس��ياري از 
آس��يب هاي اجتماع��ي و ناهنجاري هاس��ت ام��ا 
س��پردن آن به وزارت راه و شهرسازي  حكايت از 
آن دارد ك��ه در طرح تقس��يم كار ملي به معضل 
حاشيه نش��يني تنه��ا از زاويه مس��ائل فيزيكي و 
عمراني نگاه ش��ده اس��ت، حال آنك��ه براي حل 
اين معضل بايد به ريش��ه يابي آن پرداخت اينكه 
حاشيه ها چگونه شكل مي گيرند و چه آسيب هايي 
به س��اكنان اين مناطق وارد مي ش��ود. مهم تر از 
آن توج��ه به كودكاني اس��ت كه به عنوان قش��ر 
آس��يب پذير در اين مناطق رش��د مي كنند  مورد 
آزار و اذيت روحي و جس��مي قرار مي گيرند و با 
روح و رواني آسيب ديده قدم به جامعه مي گذارند 
و ادامه دهنده چرخه معي��وب بزهكاري، اعتياد و 
بسياري ديگر از آس��يب هاي اجتماعي مي شوند. 
اگرچ��ه در قانون حد و حدود برخي مس��ائل كه 
در مناط��ق حاش��يه يي جري��ان دارد، مش��خص 
ش��ده اس��ت اما س��اختار فرهنگ��ي و اقتصادي 
اين مناطق بر قانون پيش��ي گرفت��ه و معيارهاي 
خودساخته يي را به اقش��ار ساكن در آن تحميل 
مي كند، معيارهايي كه آنقدر با زندگي در مناطق 
حاشيه يي يكي ش��ده كه گاهي مسووالن هم در 
مقاب��ل آن كوتاه آمده و آن را ع��ادي مي انگارند 
ب��ه عبارت ديگر مناطق حاش��يه يي بيش از آنكه 
كان��ون جرم باش��د، مناطق بزه ديدگي هس��تند، 
 مناطق��ي كه مجرمان در آن آس��يب خورده و به 

جامعه وارد مي شوند.
زه��را رحيمي، مديرعامل جمعي��ت امام علي 
معتقد اس��ت مناطق حاش��يه يي شهر از دو گروه 
افراد تش��كيل مي ش��ود، گروهي از آنه��ا افرادي 
هس��تند كه مجبور به مهاجرت   مي شوند، افرادي 
كه ن��ه وضعي��ت مالي ش��ان و نه ت��وان كاري و 
دانسته هايشان با شرايطي كه در شهر بزرگ وجود 
دارد، وفق داده  نمي ش��ود و  نمي توانند وارد بافت 
ش��هر شوند و مجبور به حاشيه نشيني مي شوند و 
گروه ديگر افرادي هس��تند كه مجرم بوده و براي 
ادام��ه فعاليت هاي غيرقانوني خ��ود نياز دارند در 
مكاني پنهان شوند كه ساختار مناطق حاشيه يي 
اين امكان را برايش��ان فراهم مي كند. رحيمي در 

نشست بزه ديده شناس��ي كودك آزاري درباره اين 
موضوع گفت: »تا به حال صداي بزه ديده هايي كه 
در مناطق حاشيه نش��ين زندگي  مي كنند، شنيده 
نش��ده و وضعيتشان مقداري با افراد ديگر جامعه 
متفاوت اس��ت. در حاش��يه ش��هر نحوه تعامل با 
كودكان و زنان معموال مش��كات بيشتري نسبت 
به متوس��ط جامعه دارد. ش��ايد در مناطق عادي 
وقت��ي پدري به كودكش س��يلي  مي زند، مصداق 
كودك  آزاري محسوب بشود. ولي در اين مناطق 
امدادگران وقتي پرونده را در دست  مي گيرند كه 
خطرات جاني بس��يار جدي جان آنه��ا را تهديد 
مي كند اين يك مساله فرهنگي است كه ما با آن 
روبه رو هس��تيم. هنگامي كه پدري فرزند خود را 
مجبور به كار كردن مي كند به نوعي فرزند  آزاري 

محسوب  مي شود.
ولي هنگامي ك��ه در وضعيت زندگي آنها قرار 

مي گيري��م بايد ميزان و معيار خود را كمي تغيير 
دهي��م. يعني معيار كودك  آزاري را بايد كارهايي 
ق��رار دهيم ك��ه براي بچه ها ض��رر دارد و مجبور 
هستيم كه انعطفاف به خرج دهيم تا نگوييم همه 
بچه ه��ا به لحاظ س��اختاري و فرهنگي با كودك 

 آزاري مواجه اند.«
او افزود:»نكته  ديگر مساله مواد مخدر هست. 
همانطور كه گفتيم مواد مخدر قسمتي از اقتصاد 
حاشيه نشينان را تش��كيل  مي دهد. به طوري كه 
برخي حاشيه نشينان وجود و حياتشان به فروش 
مواد بس��ته اس��ت. اين افراد به خانواده هايي كه 
جديدالورود هستند و با منطقه و شرايط آن آشنا 
نيستند به عنوان يك بازار مصرف نگاه  مي كنند و 
بع��د از مدتي  مي توانند با بازاريابي قوي كه انجام  
مي دهن��د و عدم وجود موان��ع ، آنها را درگير اين 

موضوعات كنند.«

 مناطق حاشيه اي كانون بزه ديدگي
در ادام��ه اين نشس��ت، محمد فرجيها اس��تاد 
دانش��گاه و عض��و هي��ات علمي دانش��كده حقوق 
دانش��گاه تربيت م��درس به س��خنراني پرداخت و 
درباره كودك آزاري كه يكي از مواردي است كه به 
صورت مكرر در مناطق حاشيه شهر ديده مي شود، 
 گفت:»در س��طح جامعه هن��وز يك اجماع عمومي 
وج��ود ندارد مبن��ي بر اينكه كودك  آزاري مس��اله 
ماست. زماني كه طرح نمايندگان در مورد حمايت 
از ك��ودكان و نوجوان در س��ال 1381 در مجلس 
شوراي اس��امي مطرح شد، تعدادي از نمايندگان 
مجلس شش��م به علت فضاي اصاح طلبي و حقوق 
بش��ري اتفاق��ا در آن دوران مجل��س تح��ت تاثير 
همين البي هايي كه انجمن هاي مردم نهاد داشتند 
ب��ا مجلس در واقع حاضر ش��دند ك��ه اين تعهد را 

بپذيرند.

موقعي كه اين طرح مطرح شد با مخالفت هايي 
مواجه ش��د همچنين ش��وراي نگهبان 3 بار از اين 
طرح اي��راد گرفت و به مجل��س برگرداند و اطاع 
داري��د ي��ك مقدار س��خت گيري هايي ب��ود مبني 
ب��ر اينكه يك بخش��ي از تنبيه ها متعارف اس��ت و 
اينها نبايد جرم انگاري بش��ود. همين االن در سطح 
مجل��س مخالفت هاي زيادي با اليح��ه حمايت از 

حقوق كودك و نوجوان وجود دارد.
در آن زمان برخي از نمايندگان نظرشان بر اين 
بود كه االن مس��اله ما كودك  آزاري نيس��ت و من 
فك��ر مي كنم هنوز اين تفكر وجود دارد. در س��ال 
1381 قانون تصويب شد اما وقتي شما به دستگاه 
قضايي مراجعه مي كني��د، مي بينيد كه گويي اين 
قانون تصويب نش��ده شايد تعداد انگشت شماري از 
آرا را مي توانيد پيدا كنيد كه با استناد به اين قانون 

صادر شده است.«
او افزود:»س��كونتگاه هاي فقيرنشين كانون هاي 
جرم زا نيستند بلكه كانون هاي بزه ديدگي هستند. 
جا انداختن اين گفتمان در نظام رس��مي ما خيلي 
كار مهم��ي اس��ت چون ن��گاه نهادهاي رس��مي و 
دولتي به س��كونتگاه هاي فقيرنش��ين اين است كه 
اينها مكان هاي آلوده و پرخريد و فروش موادمخدر 
هس��تند و اينكه بيشترين بزهكاران در اين مناطق 

زندگي مي كنند.
س��كونتگاه هاي فقيرنشين منبع بزه ديدگي اند و 
شما وقتي به يك منطقه يي به عنوان منطقه  آلوده 
نگاه مي كني��د، يك نگاه پليس��ي و امنيتي داريد. 
بايد بريزيد بگيريد، ببنديد جمع آوري كنيد؛ وقتي 
نگاهتان نگاه بزه شناس��ي مي ش��ود در اين صورت 
بحثت��ان بح��ث حمايتي مي ش��ود و مي گوييم كه 
خيلي از همين ب��زه كاران ، بزه ديدگي را در دوران 

طفوليتشان تجربه كرده اند.«
فرجيها  بيان كرد:»در بسياري موارد، بزه ديدگان 
كودك  آزاري نياز به كمك دارند. ولي خودشان به 
اين نياز آگاهي ندارند و ترديد دارند كه اگر گزارش 
كنند، وضعيتش��ان از چيزي كه هست بهتر خواهد 

شد يا بدتر.
مثا در بعضي از اين كيس ها موردها مي آمدند 
و دوباره مي رفتند، دوباره پدر س��راغ آنها مي آمدند 
و ب��از برمي گش��تند. ما اينج��ا با گروه��ي از افراد 
جامعه روبه رو هستيم كه كم سن و سالند، آموزش 
نديده ان��د. نكته ديگري كه باي��د به آن توجه كرد، 
طف��ره  نهاده��اي رس��مي از ثبت اي��ن وقايع و به 
رس��ميت ش��ناختن آن بود. در فرهنگ س��ازماني 
پليس و دس��تگاه هاي قضايي اساس��ا اين مسائل و 
پرونده ها، پرونده هاي دردسرساز هست  كه پليس و 
سيستم قضايي حاال حاالها بايد به اينها بپردازد.«

مديركل بيمه س��امت اس��تان تهران از برنامه اين س��ازمان 
براي حذف دفترچه بيمه كاغذي در بخش خدمات بستري طي 
ماه هاي آينده خبر داد و گفت: اين س��امانه در مرحله اول براي 
چند بيمارستان در استان تهران به صورت آزمايشي اجرا مي شود 

و بعد از آن امكان اجرا در تمام كشور وجود خواهد داشت. 
مجيد قنادي درباره برنامه بيمه س��امت استان تهران براي 
حذف دفترچه هاي بيمه كاغذي توضيح داد و گفت: در قدم اول 
يك سامانه الكترونيكي بين موسسات طرف قرارداد اين سازمان 
به نام س��امانه ش��ركاي كاري طراحي ش��د و از سال گذشته در 
حال پياده كردن آن هستيم. مقرر شده است كه تمام موسسات 
طرف قرارداد با اين س��ازمان، اسناد خود را از طريق اين سامانه 
ب��راي ما ارس��ال كنند. همچنين س��امانه هاي بيمه گري متفرق 
نيز در دل س��امانه يي به نام »اميد« جمع ش��ده اند. او افزود: گام 
بعدي، لينك اين س��امانه به موسس��ات طرف قرارداد اس��ت كه 
بعد از اجرايي ش��دن آن، امكان نوشتن نسخه الكترونيكي مهيا 
مي ش��ود. در حال حاضر برنامه يي ب��راي حذف دفترچه بيمه در 
بخش بستري طراحي ش��ده و به احتمال زياد در ماه هاي آينده 

نيز اجرايي مي شود.
دنبال آن هس��تيم كه بتوانيم س��امانه بيمه گ��ري خود را به 
سيس��تم HIS بيمارس��تان ها وصل كنيم تا بيماراني كه نياز به 
خدمات بس��تري دارند، با ارائه شماره ملي بتوانند خدمت مورد 
نياز خود را دريافت كنند و نيازي به ارائه دفترچه نداش��ته باشد. 
مديركل بيمه س��امت اس��تان تهران همچنين اضافه كرد: اگر 
بتواني��م دفترچه هاي كاغ��ذي را حذف كنيم، خدمت رس��اني 

راحت تر مي ش��ود و امكان سوءاستفاده از اين دفترچه ها كاهش 
پيدا مي كند. اين سامانه در مرحله اول براي چند بيمارستان در 
استان تهران به صورت آزمايشي اجرا مي شود و بعد از آن در تمام 
كش��ور اجرا خواهد شد. سازمان بيمه سامت، وزارت بهداشت و 
مجلس همه به دنبال اين هس��تند كه طي سال آينده حتما اين 
كار انجام ش��ود. مديركل بيمه سامت اس��تان تهران همچنين 
از طراحي يك برنامه موبايلي براي بيمه ش��دگان براي دسترسي 
آس��ان به موسسات طرف قرارداد با اين سازمان خبر داد و گفت: 
نقش��ه هوشمندي در سايت اداره كل سازمان طراحي شده است 
كه به كمك آن مي توان نشاني اين موسسات را پيدا كرد. عاوه 
بر آن برنامه يي موبايلي طراحي ش��ده كه به كمك آن مي توانند 
نش��اني پزشكان، موسسات شبانه روزي و بيمارستان هاي نزديك 

محل زندگي خود و استان تهران را شناسايي كنند. 

اقداماتي براي حذف دفترچه بيمه در بيمارستان ها
معاون امور زنان و خانواده رياس��ت جمهوري گفت: براس��اس 
مطالعات و تجربيات مستند، زنان در مديريت از هوش عاطفي و 
مديريت عواطف جدي تري نسبت به مردان برخوردار هستند كه 

اين امتياز آنان است. 
معصومه ابتكار اف��زود: اين موضوع يعني بهره مندي بانوان از 
هوش عاطفي باالتر نسبت به مردان مي تواند براي ايجاد انگيزه و 
اميد در همكاران با تقس��يم كار، ساختار و تفويض اختيار عجين 
ش��ود. وي در ادامه موضوع تفاهم نام��ه با مركز آموزش مديريت 
عالي را بس��يار مهم دانس��ت و گفت: در حال حاضر چند مور در 
حوزه زنان داراي اهميت اس��ت كه يكي از اين موضوعات مربوط 
به تربيت مديران زن براس��اس مصوبه شوراي عالي اداري توسط 
رييس جمهوري اس��ت كه 30درصد مديريت ه��ا بايد در اختيار 
بانوان باش��د. او اظهار كرد: ب��راي اين موضوع تاكنون دو مكاتبه 
صورت گرفته اس��ت چون ما مي خواهيم عاوه بر مس��اله تعادل 
جنسيتي موضوع شايسته ساالري بانوان همراه آن باشد تا مديران 
توانمند بتوانند به ارتقاي كارايي س��طح نظام كمك كنند. ابتكار 
با بيان اينك��ه آموزش مديريتي زنان براي اين اس��ت كه بانوان 
نقش خودش��ان را طبيعي ايفا كنن��د، اظهار كرد: ما مي خواهيم 
نگاه خاصي به اين موضوع 30درصد مديريت ها براي بانوان شود 
و به موقع نيز محقق شود. او همچنين گفت: ما بايد تكليف ماده 
101 قانون برنامه ششم توسعه مبني بر برنامه ريزي جهت تحقق 
تعادل جنس��يتي را مشخص كنيم تا در مديريت به اين موضوع 
ب��ه صورت ويژه توجه ش��ود ام��ا بايد ديد اين را ب��ه چه لوازمي 
مانند برنامه ريزي، سياست گذاري يا مديريت محقق كرد. معاون 

امور زنان و خانواده رياست جمهوري ادامه داد: موضوع استعداد و 
توانمندي خاص زنان در بحث مديريت براي ما بسيار مهم است 
و اگ��ر تجربه مديريت مردانه و زنان را بررس��ي و ارزيابي كنيم، 
مي توان تفاوت ها را ببينيم اما آيا مي توانيم به الگوي موفقي هم 
برس��يم؟ وي همچنين به موضوع سوء مديريت در جهان اشاره 
كرد و گفت: 2 جلوه خاص ش��امل جنگ، تنش و ترور و ديگري 
تخريب طبيعي در اين موضوع تاثيرگذار است، البته ما با مديريت 
در طبيعت مشكل داريم و شناخت كافي نداريم و بايد روي اين 

موضوع به خوبي كار شود. 
ابتكار ادامه داد: البته در مباحث مديريتي خيلي خوب است 
كه نقش و جايگاه مديريت مدني و س��ازمان هاي غيردولتي نيز 
ديده شود و بايد مديريت سبز و توجه به عنصر طبيعت و محيط 

زيست به عنوان يك مقوله مهم در سازمان ها ديده شود.

كارآمدي »هوش عاطفي« زنان در مديريت  
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»تعادل«پيامدهايوروداحتماليهواپيمايمسافربريسوخو100بهناوگانهواييكشوررابررسيميكند

مانور اختصاصي پرنده روسي براي ايرالين هاي ايراني
گروهراهوشهرسازي| زهرهعالمي|

ديروز مسووالن شركت هاي هواپيمايي كشور درحالي 
از يك فروند هواپيماي س��وخو100 در ف��رودگاه مهرآباد 
ديدن كردند كه پاييز س��ال گذشته نيز هواپيماساز سوخو 
در نمايش��گاه هوايي اقدام ب��ه معرفي محصولش كرده بود 
اما پس از گذشت يك سال هنوز قراردادي بين ايرالين هاي 

ايراني و اين شركت روسي بسته نشده است. 
زمزمه خريد هواپيما از ش��ركت روسي سوخو در سال 
گذش��ته آغاز ش��د و پس از برگزاري نمايش��گاه هوايي در 
كيش پيش بيني مي ش��د كه تعدادي از ايرالين هاي ايراني 
قراردادهايي را با س��وخو امضا كنند ام��ا پس از مدتي و با 
انتش��ار خبر زمينگير ش��دن اين هواپيما توس��ط سازمان 
هواپيماي��ي روس��يه به عل��ت وجود نقص فن��ي، خريد يا 
اجاره س��وخو 100 در هاله ي��ي از ابهام فرو رفت تا اينكه با 
انتشار نامه س��ازمان هواپيمايي كشوري روسيه به انجمن 
شركت هاي هواپيمايي و تاييد صالحيت اين هواپيما براي 
پ��رواز، دوباره رايزني ها ميان ايرالين هاي ايراني و ش��ركت 
س��وخو آغاز شد اما باز هم خبري از امضاي قرارداد منتشر 
نش��د تا اينكه مردادماه امسال برخي رسانه ها از فروش 12 
فروند سوخو 100 به ايران خبر دادند كه اين خبر هم پس 

از مدتي توسط رسانه هاي روسي تكذيب شد. 
ام��ا هم اكنون و پس از گذش��ت حدود 7ماه از انتش��ار 
خبرهاي ض��د و نقيض درباره ق��رارداد ايرالين هاي ايراني 
و س��وخو به نظر مي رسد كه ش��رايط براي امضاي قرارداد 
شركت هاي هواپيمايي با س��وخو دوباره فراهم شده است. 
اما سوالي كه مطرح مي شود، اين است كه سوخو با معرفي 
هواپيماي س��وخو 100 چه امتيازاتي را به مشتري ايراني 
خود مي ده��د تا ايرالين ها را از خري��د هواپيماهاي غربي 
منصرف كند؟ ش��ركت سازنده س��وخو100 ادعا مي كند 
كه اين هواپيما نس��بت به هواپيماهاي مش��ابه، 30درصد 
ارزان تر اس��ت اما برخي كارشناس��ان معتقدند كه قيمت 
واقعي هواپيما در كاتالوگ كمپاني مشخص نمي شود بلكه 
تقاضاي بازار قيمت را تعيين مي كند و ش��ركت س��ازنده 
هواپيما براي ثبت سفارش ناچار به همراهي با خواست بازار 
است بر همين اساس اين ادعاي سوخو چندان قابل قبول 
نيس��ت و از آن نمي توان به عنوان يك امتي��از نام برد. اما 
براس��اس اظهارات مسووالن اين شركت، فروش هواپيماي 
س��وخو 100 به ايران ديگر نيازمند مجوز افك نيس��ت كه 
اين گزينه مي تواند امتياز خوبي براي اين شركت و ترغيب 
ايرالين هاي ايراني باش��د ضمن اينكه ناوگان هوايي كشور 
نيازمن��د هواپيماهايي با برد كوتاه همچون س��وخو 100 
است كه ظرفيت جابه جايي مسافر در آن كم باشد و همين 
موض��وع هم يكي ديگر از امتيازات اين هواپيما محس��وب 
مي شود. در اين ميان ناگفته نماند كه شركت سوخو 100 
در بين سال هاي 2011 تا 201۶، بيش از ۹0 فروند هواپيما 
فروخته كه تنها ۶۵هواپيماي آن عملياتي است و اين تعداد 
هواپيما در اين مدت 171هزار س��اعت پرواز داشته  كه اين 
رقم براي هواپيماهاي تازه توليد ش��ده بسيار ناچيز است و 
بحث مش��كالت در پشتيباني قطعات يدكي، مصرفي و در 
نظامنامه تعميراتي اين هواپيما را نشان مي دهد و گوياي آن 

است كه فرآيند چك هاي دوره يي و بازبيني در اين هواپيما 
مناسب نيست كه اين مشكل هم بايد از سوي ايرالين هاي 

ايراني مورد توجه قرار گيرد. 

سوخو100نيازمندارزيابيفنيوبازرگاني
عليرض��ا منظ��ري مع��اون اس��بق هوانوردي س��ازمان 
هواپيمايي كشوري درباره ورود و استقبال ايرالين هاي ايراني 
از سوخو 100 به »تعادل« مي گويد: در گام اول، مشخصات 
فني و عملياتي س��وخو 100 از سوي س��ازمان هواپيمايي 

كشوري مورد ارزيابي قرار مي گيرد و در صورتي كه هماهنگ 
با استانداردهاي مشخص ش��ده باشد براي فعاليت در ايران 
مجوز مي گيرد. منظري مي افزايد: در گام بعدي ايرالين ها اين 
هواپيما را كه از لحاظ فني و عملياتي داراي مشخصاتي است 
مورد بررسي قرار مي دهند و بر اساس استراتژي و راهبردهاي 
ويژه خود نس��بت به خريد يا ع��دم خريد اين هواپيما اقدام 
مي كنند. او ادامه مي دهد: بحث بعدي درباره خريد س��وخو 
100 مربوط به بخش بازرگاني است و در اين بخش ايرالين ها 
اين موضوع را بررسي مي كنند كه خريد يا اجاره اين هواپيما 

صرفه اقتصادي دارد يا خير؟ و آيا نحوه پرداخت هزينه خريد 
با شرايط اقتصادي ش��ركت هواپيمايي همخواني دارد؟ اين 
كارش��ناس ارش��د حوزه هوانوردي اظه��ار مي كند: صنعت 
هوانوردي ايران مدت ها از س��وي كش��ورهاي غربي تحريم 
بود و هم  اكنون در راهبرد شركت هواپيمايي عالوه بر خريد 
هواپيماهاي غربي مي توانيم، خريد ساير هواپيماها را هم در 
دس��تور كار قرار دهيم و اين ش��ركت ها را در مقابل هم قرار 
دهيم تا در صورت ايجاد مشكل در قرارداد با كشورهاي غربي، 
دسترسي صنعت هوانوردي به هواپيماهاي نو از ميان نرود. 

به گفته منظري در واقع ناوگان حمل و نقل هوايي كش��ور 
نبايد محدود به هواپيماهاي غربي باش��د و توصيه مي شود 
كه توليدات س��اير كشورها هم كه از لحاظ فني، عملياتي و 

بازرگاني مناسب هستند، خريداري شود. 

راهسختسوخوبرايبازاريابي
باتوجه به اينكه مس��افران ايراني تجربه خوبي از سفر با 
هواپيماهاي روس��ي ندارد اين موضوع كار را براي ش��ركت 
سوخو مش��كل مي كند؛ معاون اس��بق هوانوردي سازمان 
هواپيمايي كشوري درباره ميزان استقبال ايرالين هاي ايراني 
از اين هواپيما بي��ان مي كند: با توجه به اينكه هواپيماهاي 
شرقي سابقه خوبي در ميان مردم و شركت هاي هواپيمايي 
ندارن��د، طبيعتا انتظار مي رود كه اين ش��ركت ها در زمينه 
بازاريابي ت��الش زيادي انجام دهند ت��ا بتوانند نظر مثبت 
ايرالين هاي ايراني را به خود جلب كنند چون ش��ركت هاي 
هواپيمايي بر اساس ديدگاه مردم و مسافران تصميم گيري 
مي كنن��د. او اضافه مي كند: با توج��ه به پيش بيني هاي نه 
چندان مثبت درباره حجم اس��تقبال از اي��ن نوع هواپيما، 
اگر س��وخو 100 از نظر عملياتي و فني از س��وي سازمان 
هواپيماي��ي كش��وري تاييديه بگي��رد بايد تالش ش��ود تا 
زمينه ه��اي مثبت براي به كارگيري اي��ن هواپيما در ايران 
فراهم شود. منظري مي افزايد: يكي از روش هاي مثبتي كه 
ايرالين ها مي توانند در مواجهه با تالش سوخو براي معرفي 
هواپيمايش مورد استفاده قرار دهند، اجاره اين هواپيماست 
زيرا در ابتدا اين هواپيما مورد آزمايش قرار مي گيرد و سپس 
براي خريد آن تصميم گيري مي شود، زيرا اين هواپيما هنوز 
در تمام نقاط دنيا پرواز نكرده است و اين شركت در گام اول 
بايد تس��هيالتي را فراهم كند كه ايرالين ها بتوانند اقدام به 

اجاره اين هواپيما كنند. 

خريدسوخونيازمندحمايتدولت
معاون اس��بق هوانوردي س��ازمان هواپيمايي كشوري 
درپاس��خ به اينكه پيش بيني مي ش��ود چ��ه ايرالين هايي 
ب��راي قرارداد با س��وخو پيش قدم ش��وند، مي گويد: به نظر 
مي رس��د كه ش��ركت ايران اير با توجه به قراردادهايي كه با 
ش��ركت هاي مختلف توليد كننده امضا كرده است، نيازمند 
خريد ناوگان نو نيس��ت چون تنوع ب��االي ناوگان براي اين 
شركت مناسب نيس��ت. او ادامه مي دهد: شركت آسمان با 
توجه به اساسنامه اش يعني پرواز در داخل كشور و همچنين 
پروازهاي منطقه يي مي تواند اقدام به خريد يا اجاره س��وخو 
100 كند، زيرا تعداد صندلي هاي اين هواپيما كمتر از 100 
اس��ت و مي تواند در چارچوب راهبردهاي اين شركت قرار 
بگيرد. به گفته منظري، با توجه به اينكه قيمت پيش��نهاد 
ش��ده براي س��وخو 100 باالس��ت، ايرالين ه��اي كوچك 
نقدينگ��ي الزم را براي خريد اين هواپيما ندارند مگر اينكه 
اين هواپيما اجاره داده شود يا دولت از طريق سيتسم بانكي 
اق��دام به حمايت از ايرالين ها كنند، در واقع دولت مي تواند 
از طريق اعتباري تامين مالي اين هواپيما را بر عهده بگيرد 
و در اختي��ار ايرالين هاي كوچك قرار دهد و ش��ركت هاي 

هواپيمايي به صورت ماهانه اقساط را پرداخت كنند. 

ساخت100برجدرتهران
متوقفشد

مديركل اس��تاندارد تهران با اش��اره به انعقاد تفاهمنامه 
هم��كاري اداره كل اس��تاندارد و س��ازمان نظام مهندس��ي 
استان تهران گفت: در راستاي اين همكاري از ساخت وساز 

100پروژه ساختماني در پايتخت جلوگيري شد. 
مس��لم بيات افزود: در سال گذشته تفاهمنامه همكاري 
بين اداره  كل اس��تاندارد تهران، س��ازمان نظام مهندس��ي 
استان و چهار انجمن صنعت ساختمان نظير انجمن صنفي 
توليدكنندگان سازه هاي فوالدي استان تهران، انجمن صنفي 
توليدكنندگان محصوالت سبك ساختماني، انجمن صنفي 
توليدكنن��دگان بتن آم��اده و قطعات بتني ايران و اس��تان 
تهران و انجم��ن صنفي كارفرمايي توليدكنندگان تيرچه و 
بلوك اس��تان تهران منعقد شد تا خألهاي موجود از توليد 
فرآورده هاي ساختماني تا محل مصرف با اخذ تدابير مناسب 

و كارآمد براي رديابي جبران شود. 
به گزارش تسنيم، وي گفت: در همين رابطه با تشكيل 
كميته استانداردسازي متش��كل از كارشناسان استاندارد و 
نظام  مهندس��ي و همچنين انجمن هاي صنفي و تخصصي 
ذي ربط، بازديد هاي ميداني انجام و در مواردي نمونه برداري 
براي كنترل كيفيت مصالح انجام مي ش��ود. در جريان اين 
بازرس��ي ها، مقادي��ري مصالح س��اختماني غيراس��تاندارد 
شناسايي و نيز تخلفات برخي پيمانكاران و مهندسين ناظر 
مشخص ش��د كه اقدام قانوني متناسب اعم از توقيف اعالم 
جرم و در نهايت درخواست توقف عملياتي ساختمان اعمال 
ش��د. اين مقام مسوول ادامه داد: از ابتداي سال تاكنون، ۸۶ 
پروانه اس��تاندارد واحد هاي توليد فرآورده هاي س��اختماني 
تعليق و ابطال و همچنين از فعاليت 27 بچينگ توليدكننده 
بتن نيز ممانعت شد. در مدت مذكور مقادير زيادي سيمان، 
بلوك س��يماني، تيرچه، شن و ماسه، موزاييك نيز توقيف و 
درخواست توقف كار 100پروژه ساختماني متخلف به مركز 

صدور پروانه در شهرداري تهران ارائه شد. 

آلودهترينمناطقتهران
درهفتهگذشته

طي هفته گذش��ته منطقه پيروزي و شهر ري در برخي 
ساعات آلوده ترين منطقه تهران بودند و غلظت ذرات آالينده 
كمتر از 2.۵ ميكرون در اين ايس��تگاه ها به عددي باالتر از 
عدد 200 رسيد. مدير واحد مدل سازي و پيش بيني شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران، تردد خودروهاي ديزلي  را يكي 

از علل اصلي آلودگي هوا در شرق تهران مي داند. 
بررس��ي ميانگين س��اعتي و روزانه شاخص كيفيت هوا 
در مناطق مختلف ش��هر تهران نش��ان مي دهد كه ايستگاه 
س��نجش آالينده هوا ش��هر ري در منطقه 20 و ايس��تگاه 
پيروزي در منطقه 13 ازجمله ايستگاه هايي هستند كه در 
روزهاي آلوده هوا ش��اخص كيفيت هواي بااليي نس��بت به 
س��اير مناطق دارند. براي مثال ايستگاه پيروزي در منطقه 
13 طي هفته گذش��ته كه تهران آلودگي هواي مس��تمري 
داش��ت، در برخي ساعات شاخص ذرات معلق كمتر از 2.۵ 
ميكرون را بيش از عدد 200 و در شرايط بسيار ناسالم نشان 
مي داد. ايس��تگاه ش��هر ري در منطقه 20 نيز تقريبا اوضاع 
مشابهي داشت و طي هفته گذشته در برخي ساعات شاخص 
ذرات معلق كمتر از 2.۵ ميكرون در اين ايستگاه نشان دهنده 
عددي بيش از عدد 1۹0 و حاكي از ش��رايط ناس��الم براي 
همه  گروه ها بود. حس��ين شهبازي مدير واحد مدل سازي و 
پيش بيني شركت كنترل كيفيت هواي تهران در گفت وگو با 
ايسنا، درباره علت آلودگي هوا در اين دو نقطه از شهر تهران 
گف��ت: منطقه پيروزي نزديك به كمربندي تهران اس��ت و 
خودروهاي ديزلي -كه آلودگ��ي زيادي توليد مي كنند- از 
آن منطقه عبور مي كنند. شهر ري نيز اوضاع مشابهي دارد 
بنابراين تردد خودروهاي ديزلي در اطراف اين دو ايس��تگاه 
بيشتر از مناطق ديگر تهران است و اين عامل مي تواند يكي 

از داليل آلودگي زياد اين مناطق باشد. 

پليسشكايتازشهرداري
تهرانراپسگرفت

نيروي انتظامي شكايت از شهرداري تهران درباره ادعاي 
قرارداد ميلياردي با دانشگاه پليس را پس گرفت. 

به گزارش تس��نيم، س��ردار منتظرالمهدي در نشست 
خب��ري خود اظهار كرد: باتوجه ب��ه اطالعيه روابط عمومي 
ش��هرداري تهران و بيان توضيح��ات الزم، نيروي انتظامي 

شكايت خود از اين مجموعه را پس گرفته است. 
وي در واكنش به انتشار شايعاتي مبني بر واريز بخشي 
از درآمد حاصل از تعويض پالك به حس��اب فرماندهان 
ناجا و موسس��ه راهگشاس��ت، گفت: اي��ن مطلب كذب 
همزمان با اختالفاتي كه درخصوص الزامي بودن يا نبودن 
ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اس��ناد رس��مي ايجاد 
شده بود، منتشر شد. بر اين اساس، پليس اطالعات ناجا 
۵ نفر از اين شايعه پراكنان را شناسايي و دستگير كرد كه 
همگي تحويل مراجع قضايي شده و قرار وثيقه براي آنها 
صادر شد. متاسفانه هر ۵ نفر دستگير شده جزو كاركنان 

دفاتر اسناد رسمي بودند. 

ايرانشهر

گروهوراهشهرسازي|
از ابتداي رونمايي از اين طرح،  پليس راهور از مخالفان آن به شمار مي آمد و آن 
را غيرقانوني عنوان كرد. همزمان با بيان اين طرح، س��رهنگ عين اهلل جهاني معاون 
اجتماعي پليس راهنمايي و رانندگي ناجا اظهار كرد كه قطعا با طرح ترافيك جديد 

مسووالن حتي نمي توانند پاسخگوي نياز ساكنان همان منطقه هم باشند. 
به گفته وي با توجه به تعداد خودرو هاي ورودي و آلودگي ايجاد شده به هيچ وجه 
ط��رح مثبتي نبوده و موجبات نارضايتي همچنين افزايش آلودگي و در نهايت عدم 
كنترل ترافيك را به همراه خواهد داش��ت. طرح ترافيك جديد قطعا فلسفه وجودي 

ايجاد محدوده طرح ترافيك را زير سوال خواهد برد. 
بعد از تصويب اين مصوبه پليس راهور همچنان بر موضع خود پافش��اري كرده و 
معتقد اس��ت، اجراي هر گونه طرح براي پولي كردن محدوده زوج و فرد غيرقانوني 
است. روز گذشته سردار محمدرضا مهماندار در مورد اجراي طرح پولي كردن تردد 
در مح��دوده زوج و ف��رد و اخذ عوارض از خودروها براي تردد در اين محدوده گفت: 
موضوع اخذ عوارض براي تردد در محدوده طرح زوج و فرد از س��وي ش��هرداري در 
شوراي عالي ترافيك تهران مطرح شد اما اين موضوع راي نياورد و اجراي آن منتفي 
ش��د. او در پاس��خ به اين سوال كه معاون ش��هردار اعالم كرده است كه 3ماه پس از 
اجراي طرح ترافيك، طرح جديد زوج و فرد هم اجرا مي شود، تاكيد كرد: اين موضوع 
صحت ندارد و ش��هرداري نمي تواند هر زمان كه خواس��ت ط��رح گرفتن عوارض از 
خودروهاي محدوده زوج و فرد را اجرا كند. رييس پليس راهور تهران گفت: ما مخالف 
اخ��ذ عوارض ب��راي ورود به محدوده زوج و فرد هس��تيم. مهماندار در مورد موضوع 
معاينه فني برتر گفت: اجبار براي داشتن معاينه فني معمولي يا برتر براي خودروهاي 
داراي سن زير 4سال خالف است. اگرچه دارندگان خودرو مي توانند براي بهره مندي 

از تخفيفات عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك معاينه فني بگيرند. 

جزئياتطرحترافيكبرايخبرنگاران
اعضاي شوراي شهر تهران در جريان بررسي اليحه طرح جديد ترافيك، تخفيف 
۵0 درص��دي براي اين قش��ر در نظر گرفتند كه با بحث ه��ا و چالش هاي فراواني 
همراه شد. براساس اظهارات مشاور معاون حمل و نقل ترافيك، خبرنگاران در طرح 
ترافيك جديد بدون احتساب تعطيالت رسمي و با احتساب پنج شنبه ها و جمعه ها 
براي ورود به محدوه طرح بايد س��االنه حداقل يك ميلي��ون و ۵1۸ هزار تومان و 

حداكثر 4ميليون و ۶0۸ هزار تومان پرداخت كنند. 
علي پيرحس��ين لو، مش��اور اجتماعي و فرهنگي معاون حم��ل و نقل ترافيك 
شهرداري تهران در رابطه با تخفيفي كه به خبرنگاران براي ورود به طرح ترافيك 
اختصاص مي يابد، گفت: هم اكنون درحال تشكيل كارگروهي هستيم كه مذاكرات 
اوليه با افراد مختلف درباره آن انجام ش��ده اس��ت. در اين كارگروه آيين نامه  نحوه 
تخصيص سهميه هاي خاص به خبرنگاران تدوين خواهد شد. نمايندگاني از سوي 
وزارت ارش��اد، خبرنگاران و تشكل هاي صنفي هم در اين كارگروه حضور خواهند 

داشت تا نظرات طرف هاي مختلف در تدوين اين آيين نامه لحاظ شود. 
او با بيان اينكه هنوز مش��خص نيست، تخفيف ۵0 درصدي شامل چه تعداد از 
خبرنگاران مي شود، گفت: براساس مصوبه شوراي شهر 3درصد كل سهميه ها براي 
اف��راد خاص كه نياز ويژه دارند ب��ا تخفيف ۵0 درصدي تعلق خواهد گرفت. يعني 
به طور مشخص ش��هرداري اجازه دارد به 3هزار و ۹0نفر ۵0 درصد تخفيف دهد. 
سهميه خبرنگاران، روزنامه نگاران و عكاسان خبري نيز از اين محل و با تخفيف ۵0 

درصدي همراه خواهد بود. 
مش��اور معاون ش��هردار تهران ادام��ه داد: اينكه با چه ضابطه ي��ي خبرنگاران، 
روزنامه نگاران و عكاس��ان خبري معرفي شوند و اين تخفيف به آنها تعلق گيرد در 
اين آيين نامه تعيين خواهد شد اما تعداد آنها كمتر از 3هزار نفر خواهد بود كه عدد 
كل سهميه هاست و حدس من اين است كه حداكثر 2هزار سهميه داراي تخفيف 

۵0 درصدي به خبرنگاران اختصاص يابد. 
او ب��ا اش��اره به حداكثر و حداقل قيمت ها ب��راي ورود و خروج از طرح ترافيك 
گف��ت: همانطور كه قبال هم اعالم ش��ده اس��ت دو عامل روي قيم��ت تاثير دارد؛ 
اول مي��زان آاليندگي و دوم تردد در س��اعات اوج ترافيك. بر اين اس��اس حداقل 
قيمت)باب��ت تردد خودروهاي داراي معاينه فني برتر در س��اعات غيراوج ترافيك( 

13ه��زار و 440تومان خواهد بود و حداكثر قيمت)بابت تردد در اوج صبح و عصر 
و بدون معاينه فني برتر( 3۶هزار تومان است. بدين ترتيب خبرنگاراني كه براساس 
آيين نام��ه تخفيف به آنها اختصاص مي يابد، روزان��ه حداقل ۶ هزار و 720تومان و 
حداكثر 1۸هزار تومان پرداخت خواهند كرد، طبعا اين در شرايطي است كه حساب 

آنها پيش از ورود به طرح شارژ كافي داشته باشد. 
براساس اظهارات مشاور معاون حمل و نقل ترافيك، خبرنگاران در طرح ترافيك 
جديد بدون احتس��اب تعطيالت رس��مي و با احتساب پنج شنبه ها و جمعه ها بايد 
س��االنه حداقل يك ميلي��ون و ۵1۸ هزار تومان و حداكث��ر 4ميليون و ۶0۸ هزار 
تومان پرداخت كنند. البته قيمت ها براساس ساعت ورود و خروج به طرح و داشتن 

معاينه فني برتر يا عادي متفاوت است. 
پيرحس��ين لو ب��ا تاكيد بر اينكه ع��الوه بر اين تخفيف ها به دنبال آن هس��تيم 
كه ش��رايط را براي خبرنگاران و روزنامه نگاران تس��هيل كنيم، افزود: در شهرداري 
بحث هايي را دنبال مي كنيم تا به نحوي تالش ش��ود، هزينه يي كه براي موسسات 
رس��انه يي در راس��تاي رفت و آمد ايجاد مي ش��ود، تس��هيل ش��ود. درحال حاضر 
نمي توانم با جزئيات در اين خصوص صحبت كنم اما در كارگروهي كه اشاره كردم، 
راه هايي كه در دنيا در اين خصوص تجربه ش��ده اس��ت و در تهران قابل اجراست، 
بررسي مي كنيم تا روشي را پيدا كنيم كه در ايران عملي باشد، تبعيض آميز نباشد 
و در ضمن حقوق ش��هروندان غيرخبرنگار هم رعايت ش��ود. يعني به نوعي قصد 
داريم، تسهيالتي براي ماموريت هاي خبري و اطالع رساني ايجاد كنيم تا اين تغيير 

ناگهاني به رسانه هاي خبري و خبرنگاران فشار غيرعادي وارد نكند. 
او در رابطه با ش��ارژ كارت هاي ورود به طرح ترافيك گفت: الزامي به شارژ زياد 
از قبل نيس��ت و درست ش��بيه بليت مترو يا سيم كارت هاي اعتباري تلفن همراه، 
حساب هاي مربوط به طرح ترافيك هم مي تواند هر چند وقت يك بار و بسته به نياز 
و مصرف شارژ  شود. البته در مصوبه شوراي شهر اين امكان گذاشته شده است كه 
اگر كسي پيش پرداخت را نپردازد، بتواند تا ساعت 24روز بعد هم حسابش را شارژ 
كند و جريمه نشود. منتها در اين صورت از تخفيف بهره مند نمي شود و در حالت 
حداكثر به جاي 3۶هزار تومان بايد 40هزار تومان پرداخت كند اما به هر حال نياز 
به خوابيدن پول زيادي در حس��اب نيست و همين كه شهروندان هميشه 40هزار 
تومان در حسابشان باش��د، كافي است؛ درست مانند ديگر كارت هاي اعتباري كه 
هم اكنون عموم مردم در تهران اس��تفاده مي كنند. البته اپليكيش��ني هم براي اين 

طرح درحال تهيه است كه تا قبل از فروردين رونمايي خواهد شد. 

اجرايطرحزوجوفردپوليقانونينيست
مع��اون حمل و ونق��ل و ترافيك ش��هرداري 
ته��ران از اختصاص كم��ك 11.3 ميليون دالري 
ژاپن به آلودگي هواي تهران براي تامين تجهيزات 
اندازه گي��ري و تجزيه تحلي��ل آالينده هاي هواي 

تهران خبر داد. 
به گزارش تسنيم، محس��ن پورسيدآقايي در 
مراس��م امضاي مبادله نامه هم��كاري بين ايران 
و ژاپن در زمينه  تامين تجهي��زات اندازه گيري و 
تجزي��ه تحليل آالينده هاي ه��واي تهران كه روز 
گذش��ته برگزار ش��د، اظهار كرد: ب��راي كاهش 
آلودگي هواي تهران اين تفاهمنامه به امضا رسيد، 
مجري اين طرح در ايران شركت كنترل كيفيت 
هواي تهران وابس��ته به شهرداري تهران و مجري 
اين مبادله نامه در دولت ژاپن، آژانس همكاري هاي 

بين المللي ژاپن )جايكا( است. 
وي با بيان اينكه جاي��كا پروژه هاي متعددي 
در زمينه محيط زيس��ت در كش��ورهاي در حال 
توسعه ازجمله ايران اجرا كرده است، گفت: سابقه 
هم��كاري ايران و ژاپن )جايكا( به س��ال 1۹۹۶ و 
نخس��تين برنامه مقابله با آلودگي هوا بازمي گردد 
كه نتيجه آن ارتقاي استاندارد بنزين بود، به طوري 
كه اكنون س��رب و منواكس��يد كرب��ن در هواي 
تهران حذف ش��ده اس��ت. معاون حمل و نقل و 

ترافيك ش��هرداري تهران با بيان اينكه براس��اس 
اي��ن همكاري، ارتقاي اس��تاندارد خودرو و حذف 
كاربراتور محقق و درنهايت اگزوزها به كاتاليست 
مجهز ش��د، تصريح كرد: اين س��ازمان دولتي در 
پروژه احياي درياچه اروميه همكاري دارد و اين بار 
براساس تعهدات بين المللي خود تصميم گرفته در 
زمينه كاهش آلودگي هواي كالن شهر تهران نيز 

همكاري كند. 
ب��ه گفته پورس��يدآقايي، برپايه همكاري هاي 
موفق س��ابق، ش��هرداري تهران مذاكرات قرارداد 
هم��كاري بين اي��ران و ژاپن درراس��تاي كاهش 
آلودگي هاي تهران را آغاز كرد و اين پروژه در بازه 
چهارساله انجام خواهد شد كه طي آن كارشناسان 
و متخصصان ژاپني با كارشناس��ان و متخصصان 
ش��ركت كنترل كيفيت هواي ته��ران و اداره كل 
محيط زيس��ت اس��تان تهران هم��كاري خواهند 
داش��ت. معاون ش��هردار تهران با تاكيد بر اينكه 
براس��اس اين قرارداد، 2 پروژه ب��ه اجرا درخواهد 
آم��د، اظهار كرد: شناس��ايي منابع اصلي آلودگي 
هواي تهران و س��هم بندي آالينده ها به طور دقيق 
در فاز نخس��ت و از سپتامبر آغاز شده و )دوشنبه 
23 بهمن ماه( دومين پروژه كه كمك تجهيزاتي 

دولت ژاپن به ايران خواهد بود، آغاز مي شود. 

كمك11.3ميليوندالريژاپنبهرفعآلودگيهوايتهران

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه يك

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آيين نام��ه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و س��اختمان های 

فاقد سند رسمی 
براب��ر رای ش��ماره 13۹۶۶031۶00100۵743 م��ورخ 13۹۶/11/7 هيات اول/ دوم موض��وع تعيين قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك كرمانشاه 
ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی ابتهاج درخش��ان فرزند غالمعلی بش��ماره شناسنامه 30۵۵3 صادره 
از كرمانش��اه در شش��دانگ يك باب ساختمان به مساحت 1۶۵.70متر مربع در قس��متی از پالك 101۹ فرعی از 
۹3 اصلی مفروض و مجزی ش��ده واقع در بيس��ت و دو بهمن س��ی متری دوم خريداری از مالك رسمی اسماعيل 
چقاميرزايی محرز گرديده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی مي ش��ود در 
صورتی كه اش��خاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:13۹۶/11/24
تاريخ انتشار نوبت دوم:13۹۶/12/10

توضيح: الزم به ذكر است آگهی هايي كه خارج زمان مقرر شده چاپ شود قابل پذيرش نمی باشد.
جعفر نظری رييس ثبت اسناد و امالك 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه يك

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آيين نام��ه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و س��اختمان های 

فاقد سند رسمی 
براب��ر رای ش��ماره 13۹۶۶031۶00100۵1۹ م��ورخ13۹۶/10/1۶ هيات اول/ دوم موضوع قان��ون تعين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه يك 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی اعيان خانم رحمت حاتمی چش��مه گچی فرزند مطاع بگ به شماره شناسنامه 
12۸ صادره از كرمانشاه در ششدانگ اعيان يك باب خانه به مساحت ۵۵.۹0 متر مربع پالك 1 و ۵ اصلی با عرصه 
موقوفه واقع در جعفر آباد محرز گرديده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز به 
نام مالك عرصه اداره كل اوقاف و امور خيريه اس��تان كرمانش��اه آگهی مي ش��ود در صورتی كه اشخاص نسبت به 
صدور س��ند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض دادخواس��ت خود را 
به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:13۹۶/11/24
تاريخ انتشار نوبت دوم:13۹۶/12/10

توضيح: الزم به ذكر است آگهی های كه خارج زمان مقرر شده چاپ شود قابل پذيرش نمی باشد.
جعفر نظری رييس ثبت اسناد و امالك 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه يك

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 13۹۶۶031۶00100۵71۵ مورخ 13۹۶/11/7 هيات اول/ دوم موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه 
يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی رنگينه فالحی چقامارانی فرزند حيدرعلی به ش��ماره شناسنامه 37۶ 
صادره از كرمانش��اه در شش��دانگ يك باب ساختمان به مس��احت140متر مربع پالك قطعه دوم تفكيكی از 
پالك 143 اصلی مفروز و مجزی ش��ده واقع در ش��هرك معلم خيابان غربی خريداری از مالك رسمی آقا برار 
حس��ينی و حش��مت اله حسينی محرز گرديده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز اگهی مي ش��ود در صورتی كه اش��خاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است 

در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:13۹۶/11/24
تاريخ انتشار نوبت دوم:13۹۶/12/10

توضيح: الزم به ذكر است آكهی های كه خارج زمان مقرر شده چاپ شود قابل پذيرش نمی باشد.
جعفر نظری رييس ثبت اسناد و امالك

 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه يك
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد س��ند رسمی برابر رای شماره 13۹۶۶031۶00100۵۸۶۶ مورخ 13۹۶/11/10 هيات اول/ دوم موضوع 
تعيين قانون تيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملك كرمانش��اه ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی اعيان خانم حاجی مراد جامه ش��ورانی 
فرزند خانمراد به ش��ماره شناس��نامه 32۵20031۸1 صادره از كرمانشاه در ششدانگ اعيان يك باب خانه به 
مس��احت74.۶ متر مرب��ع پالك 1 و ۵ اصلی با عرصه موقوفه واقع در جعفرآب��اد خيابان حافظ محرز گرديده 
اس��ت. ل��ذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز به ن��ام مالك عرصه اداره كل اوقاف و 
امور خيريه اس��تان كرمانش��اه اگهی مي شود در صورتی كه اشخاص نس��بت به صدور سند مالكيت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ند مي توانند از تاريخ انتش��ار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:13۹۶/11/24

تاريخ انتشار نوبت دوم: 13۹۶/12/10
توضيح: الزم به ذكر است آگهی های كه خارج زمان مقرر شده چاپ شود قابل پذيرش نمی باشد.

جعفر نظری رييس ثبت اسناد و امالك

دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي با اشاره به اينكه ديروز يك فروند سوخو 100 پس از 
نمايشگاه هوايي كواالالمپور با هدف معرفي به ايرالين هاي ايراني وارد فرودگاه مهرآباد شد، 
مي گويد: با اعمال تغييرات صورت گرفته ديگر نيازي به صدور مجوز اوفك براي خريد اين 

هواپيماي 20 تا 2۵ ميليون دالري نيست. 
مقصود اسدي س��اماني در حاشيه بازديد شركت هاي هواپيمايي از يك فروند هواپيماي 
س��وخو 100 در گفت وگو با تسنيم اظهار مي كند: شركت سوخو از ايران درخواست كرد با 
توجه به اينكه در نمايشگاه هوايي سنگاپور حضور دارد، زمان برگشت و در ميسرش توقفي در 
تهران داشته باشد. او تصريح مي كند: اين شركت در هواپيماي سوخو 100 آخرين تغييرات را 
اعمال كرده و برخي محدوديت ها مربوط به قطعات امريكايي كه وجود داشت را برطرف كرده 
است. اسدي ساماني با اعالم اينكه ميزان قطعات امريكايي اين هواپيما به كمتر از 10درصد 
كاهش پيدا كرده است، ادامه مي دهد: سوخو عالقه مند بود تا اين هواپيما را با تغييرات اعمال 
ش��ده براي ايرالين هاي ايراني به نمايش بگذارد تا در صورت تمايل شركت هاي هواپيمايي 
داخلي با آنها وارد مذاكره شده تا در قالب اجاره يا خريد اين نوع هواپيما وارد ناوگان كشور 

شود. دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي با تاكيد بر اينكه هر هواپيمايي كه براي ناوگان 
هوايي تهيه مي شود بايد مورد تاييد سازمان هواپيمايي قرار گيرد، اضافه مي كند: اگر سازمان 
اين هواپيما را تاييد كند، مي تواند به عنوان يكي از گزينه هاي تامين ناوگان مورد استفاده قرار 
گيرد. او با يادآوري اينكه بسياري از فرودگاه هاي كشور به دليل نبود هواپيماهاي زير 100 
صندلي بالاستفاده باقي مانده اند، ادامه مي دهد: هواپيماي سوخو 100 با توجه به قابليت ها 
و توانمندي ها و همچنين زير 100 نفره بودن مي تواند، فرودگاه كوچك كشور را به يكديگر 
وصل كند. اسدي س��اماني با بيان اينكه ميانگين قيمت اين هواپيما بسته به آپشن هاي آن 
20 تا 2۵ميليون دالر است، مي گويد: اگر اين هواپيما قابليت الزم را داشته باشد و همچنين 
متناسب با شرايط آب و هوايي ايران باشد پس از تاييد سازمان مي تواند مورد استفاده قرار 
گيرد. او همچنين با يادآوري اينكه شركت سوخو در مذاكرات قبلي فروش و اجاره هواپيما را 
منوط به صدور مجوز اوفك كرده بود، مي افزايد: با توجه به تغييرات اين هواپيما و اينكه ميزان 
قطعات امريكايي آن به زير 10درصد كاهش يافته ديگر نيازي به مجوز اوفك و هماهنگي با 

وزارت خزانه داري امريكا براي فروش به ايران نيست. 

سوخو100نيازبهمجوزاوفكندارد
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صنعت، معدن و جتارت14
  آغاز فرآيند خريد ريال قطر 

از صادركنندگان
سازمان توس�عه تجارت ايران| يك مسوول در سازمان 
توس��عه تجارت اي��ران از ش��روع فرآيند خريد ري��ال قطر از 
صادركنن��دگان كاال و خدمات خبر داد و گفت: مبناي تعيين 
خريد ارز ريال قطر تغيير كرد. فرزاد پيلتن از آغاز شروع فرآيند 
خريد ري��ال قطر از صادركنن��دگان كاال و خدمات خبر داد و 
گفت: ب��ا توجه به پيگيري هاي به عمل آمده در خصوص حل 
مشكالت صادركنندگان كاال به كشور قطر و تشكيل جلسات 
متع��دد با حضور تجار و صادركنندگان و نمايندگان بانك هاي 
مرك��زي، صادرات و مل��ي در چارچوب كارگ��روه اقتصادي - 
تجاري س��تاد قطر ب��ا همكاري بانك هاي مرك��زي و صادرات 
فرآيند انتقال ارزهاي حاصل از صادرات به قطر به داخل كشور 
اصالح و نح��وه تعيين نرخ خري��د ارز از صادركنندگان اعالم 
شد.  او ضمن تشكر از پيگيري بانك صادرات و مساعدت بانك 
مركزي ايران گفت: بانك صادرات از تاريخ بهمن 96 تنها يك 
روز پس از انجام نخستين معامله با بانك مركزي ايران اقدام به 
تغيير مبناي تعيين خريد ارز ريال قطر بر اس��اس نرخ اعالمي 
بانك مركزي ايران كرده اس��ت. مديركل دفتر عربي آفريقايي 
س��ازمان توسعه تجارت ايران ابراز اميدواري كرد كه اين اتفاق 
مهم باعث تس��هيل صادرات به قطر ش��ده و نقش موثري در 

افزايش صادرات به اين كشور داشته باشد. 

  انتصابي ديگر 
در وزارت صنعت

ش�اتا| وزير صنعت، مع��دن و تجارت در حكمي »انوش 
رحام« را به عنوان دبير ش��وراي اطالع رساني اين وزارتخانه 
منصوب كرد. متن حكم صادره از سوي محمد شريعتمداري 
آم��ده اس��ت: »انتظار دارم تا ب��ا تمركز و ارتق��اي مديريت 
اطالع رس��اني، هماهنگي و هم افزايي بيشتر در تمام سطوح 
تابعه وزارتخانه، توس��عه ارتباطات و تعامل سازنده با اصحاب 
رس��انه و به كارگيري روش هاي نوين اطالع رساني، گام هاي 
موثري در نش��ر ش��فاف اطالعات ب��ا رويكرد پاس��خگويي 
اميدبخش در برابر ملت عزيز ايران برداشته شود. اعضاي اين 
شورا عبارتند از: مش��اوران اينجانب در حوزه اطالع رساني و 
تبليغات، رييس مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارتخانه، 
مديركل ح��وزه وزارت��ي، مديران روابط عمومي س��ازمان ها 
و ش��ركت هاي تابعه و حس��ب مورد مدعوين مورد نظر كه 
جلس��ات آن منبعد با حضور اينجانب يا مشاور وزير در امور 
اجرايي به طور منظم برگزار مي شود. اميد است با استعانت از 
درگاه اله��ي و به كارگيري همه توان و امكانات در انجام اين 

وظيفه خطير موفق باشيد.«

  واكنش معدني ها
به مصوبه جديد دولت

ايس�نا| در پي تصوي��ب مصوبه يي كه دولت را مكلف به 
درياف��ت و واريز يك درصد از درآم��د معادن به خزانه جهت 
جبران خسارت محيطي مي كند، بخش خصوصي معدن در 
اين باره واكنش هايي داشت كه از جمله آن اظهارات معاون 
معدني خانه صنعت و معدن ايران بود كه از دولت خواس��ت 
بر هزينه هاي معادن نيفزايد.  چندي پيش مجلس ش��وراي 
اس��المي يكي از پيش��نهادات دولت در بودجه ۱۳9۷ را به 
تصويب رساند كه بر اساس آن دولت را موظف كرد از معدن 
و صنايع معدني عالوه بر عوارض آاليندگي با تصويب شوراي 
معادن اس��تان تا يك درصد از درآمد ناش��ي از فروش مواد و 
فرآورده ه��اي معدني را دريافت و به خزانه كل كش��ور واريز 
كند كه اين موضوع واكنش هايي را از جامعه معدني به همراه 
داشت.  بيژن پناهي زاده معاون معدني خانه صنعت و معدن 
ايران در اين باره گف��ت: اين مصوبه بدون توجه به وضعيت 
س��ود معادن و قيمت مواد معدني، برداشت خود را از محل 
درآمد خالص واحدهاي معدني انجام مي دهد كه اين موضوع 

مي تواند به بخش بزرگي از معادن ضربه وارد كند. 
او در ادامه با بيان اينكه نبايد بار هزينه  بيشتري به حوزه 
معدن اضافه كرد، اظهار كرد: دولت اكنون معادن بزرگي در 
اختي��ار دارد و با وجود اينكه تعداد آنها زياد نيس��ت، درآمد 
آنها از مجموع بسياري از معادن بخش خصوصي بيشتر است 
و پيش��نهاد مي ش��ود به جاي اينكه دولت از جيب ديگران 
هزين��ه  كند، طرح هاي خود براي تامين هزينه هاي محيطي 
را از مح��ل همين معادن ب��زرگ و از جيب خود خرج كند.  
در همي��ن رابطه محمدرضا بهرامن رييس خانه معدن ايران 
ني��ز ايراداتي را به نحوه  دريافت اين يك درصد وارد كرد و با 
اشاره به جلسه يي كه در آن اليحه بودجه ۱۳9۷ در خصوص 
ماده ۳۴ بررسي شد و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به 
دريافت يك درصد از فروش معادن توسط دولت راي دادند، 
گف��ت: با وج��ود تصويب اين اليحه اين س��وال در اذهان به 
وج��ود مي آيد كه آيا مجلس از اين طريق به دنبال كمك به 
دولت است تا بتواند بخشي از ۱۲۰هزار ميليارد تومان بدهي 
خود به بانك ها را پوشش دهد؟ او در ادامه با تاكيد بر اينكه 
معدن به عنوان يكي از اصلي ترين راهكار ايجاد اش��تغال در 
ايران به ش��مار مي رود، اظهار كرد: در حال حاضر نزديك به 
۳۰۰ هزار ميلي��ارد تومان بودجه پنهان وجود دارد، افزايش 
6.۷درصدي در بخش ماليات در بودجه سال آينده گنجانده 
ش��ده، ۱۳درصد از جمعيت در س��ن كار ايران فاقد هرگونه 
شغل هس��تند، ۴۰درصد از مردم زير خط فقر مطلق به سر 
مي برند و س��هم ايران از تجارت جهاني تنها سه هزارم درصد 
اس��ت، آيا با انجام چنين تصميمات غيركارشناسي مي توان 
به دنبال رويكرد مش��خصي براي حل مش��كل بيكاري بود، 
آن هم در ش��رايطي كه با اخذ چنين تصميماتي مش��خص 
است كه حمايت از بخش خصوصي در توليد در بودجه سال 
۱۳9۷ تنها در حد حرف اس��ت.  بر اساس اين گزارش، اين 
واكنش ها به مصوبه اخير مجلس شوراي اسالمي درباره اخذ 
يك درص��د از درآمد معادن و واريز آن به خزانه بوده، چراكه 
اين طرح نه تنها هزينه هاي بيش��تري را بر دوش واحدهاي 
تولي��دي مي گذارد، بلكه روش هايي را در اخذ پول از معادن 
در پيش گرفته است كه ش��ايد براي برخي معادن دشواري 
خاصي به وجود نياورد اما از آنجا كه ميزان س��ود در فروش 
ناديده گرفته شده، مي تواند به وضعيت اقتصادي بسياري از 

معادن كوچك و متوسط آسيب بزند.

اخبار 

وزير صنعت زير بار راي ديوان عدالت اداري نمي رود 

جنگ تعرفه اي واردات خودرو

3 پيشنهاد وزارت صنعت به مجلسي ها

صنعت|
در س��ال گذش��ته طرح رونق توليد اقتصادي با 
پرداخت تس��هيالتي مع��ادل ۱۷هزارميليارد تومان 
۲۴ه��زار واحد تولي��دي صنعتي و كش��اورزي در 
دس��تور كار قرار گرفت و در س��ال ج��اري نيز اين 
ط��رح به عنوان مكمل طرح قبل��ي جهت پرداخت 
تس��هيالت به ۳۰هزار واحد تولي��دي مد نظر قرار 
گرفته است. نكته قابل اشاره اينكه براساس آخرين 
آم��ار از زمان آغاز طرح رونق توليد تا پايان دي  ماه 
امس��ال ۱۱۷هزار و ۷۵۰ميليون ريال تسهيالت به 
واحدهاي توليدي پرداخت ش��ده كه رقمي حدود 
۵9 درص��د از تس��هيالت ۲۰۰ه��زار ميليون ريالي 
در نظر گرفته شده اس��ت. حاال روز گذشته وزارت 

صنع��ت، معدن و تج��ارت ۳ پيش��نهاد را در قالب 
بودجه س��ال ۱۳9۷ به نمايندگان مجلس ش��وراي 
اس��المي ارائه كرده تا به ترتيب »تس��هيالت براي 
بخش خصوصي«، »تخصيص يارانه س��ود تسهيالت 
ب��ه واحدهاي تولي��دي صادرات گرا« و ني��ز »ارائه 
اعتب��ارات يارانه دار و نوس��ازي صنايع« مدنظر قرار 
گيرد. به گزارش ايس��نا، چندي پي��ش نيز محمد 
ش��ريعتمداري، وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت با 
انتق��اد از وضعي��ت واحدهاي توليدي كش��ور و با 
تاكيد بر اينكه 9۵درصد واحدهاي توليدي كش��ور 
صادراتي نيستند، اظهار كرد كه واحدهاي صنعتي 
موجود بيش��تر براي تامين نياز داخلي و جايگزيني 
واردات ش��كل گرفته اند؛ درحالي كه بايد با توسعه 

صادرات محور شوند؛ بنابراين نوسازي صنايع بايد به 
طور جدي در دس��تور كار دولت قرار گيرد تا بتوان 
به س��مت صادرات گرايي حركت كرد. او همچنين 
تاكيد كرد كه به طور حتم بايد ش��رايطي در كشور 
فراهم ش��ود ت��ا واحده��ا، بنگاه ها و ش��ركت هاي 
صادر كنن��ده در اندازه ه��اي متوس��ط و ب��زرگ در 
كش��ور بيش��تر به وجود آيند؛ چراكه ايجاد توقعي 
مربوط به اينكه هم��ه واحدهاي توليدي كوچك و 
بزرگ خودشان بتوانند محصوالتشان را به بازارهاي 
خارجي ص��ادرات كنند، مقدور نيس��ت و چنانچه 
مق��دور ش��ود، باعث رقاب��ت مخ��رب در بازارهاي 

بين المللي خواهد شد. 
به همين منظور تاكنون ۳ پيش��نهاد از س��وي 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت جه��ت تصويب 
تس��هيالت براي بخش خصوصي، تخصيص »يارانه 
سود تس��هيالت« به واحدهاي توليدي صادرات گرا 
و ارائ��ه كمك هاي فني و اقتص��ادي براي پرداخت 
اعتبارات يارانه دار سيستم بانكي و نوسازي صنعتي 
كش��ور به مجلس شوراي اس��المي در قالب بودجه 
س��ال ۱۳9۷ ارائه ش��ده كه جزئي��ات آن در ادامه 

آورده شده است. 
»درخواس��ت تصويب تس��هيالت ب��راي بخش  
خصوصي در قالب بودجه 9۷« پيشنهاد اول وزارت 
صنعتي ها ب��ه مجلس بود. در واقع ش��ريعتمداري 
چن��دي پي��ش و پ��س از نشس��تي كه ب��ا اعضاي 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
داش��ت، خواس��تار آن شد كه تس��هيالتي در قالب 
بودجه سال ۱۳9۷ تصويب شود تا بخش خصوصي 

كش��ور و اتاق ه��اي بازرگان��ي، صناي��ع، معادن و 
كش��اورزي ايران به هم��راه تش��كل هاي صادراتي 
تخصصي بتوانند با حمايت نظام و دولت و از طريق 
مناب��ع حمايتي و مش��وق هايي كه در اختيارش��ان 
قرار مي گيرد به س��مت ايجاد ش��ركت هاي بزرگ 

صادر كننده حركت كنند. 
تخصيص »يارانه س��ود تسهيالت« به واحدهاي 
تولي��دي صادرات گرا« نيز پيش��نهاد دوم آنها بود. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس ش��وراي 
اس��المي پيش��نهاد كرده كه تا در صورت موافقت، 
پيش��نهاد تخصيص »يارانه س��ود تس��هيالت« به 
واحده��اي تولي��دي صادرات گ��را« ارائه ش��ود. در 
بودج��ه س��ال ۱۳9۷ پيش بيني ش��ده اس��ت كه 
واحده��اي تولي��دي صادرات گرا بتوانن��د از منابع 
بانكي سرمايه ثابت و سرمايه در گردش با نرخ هاي 
ارزان تر بهره بگيرند. اين درحالي اس��ت كه س��ال 
۱۳96 ب��ا تركيب��ي از مناب��ع موج��ود در صندوق 
توسعه ملي و بانك هاي عامل تا حدود ۱۳.۵درصد 
نرخ س��ود تس��هيالت اعطايي به واحدهاي توليدي 
صادرات گ��را كاهش يافت. هر چند كه اين مس��اله 
در س��ال جاري مدنظر قرار گرفت اما در راس��تاي 
بهبود وضعيت واحدهاي توليدي صادرات گرا كافي 
نبود و باي��د قدم هاي بزرگ تري براي بخش مذكور 
برداش��ت كه بر همين اساس وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به مجلس ش��وراي اسالمي پيشنهاد داده 
است تا تخصيص يارانه سود تسهيالت اعطايي براي 

واحدهاي توليدي صادركننده را ارائه كند. 
»ارائ��ه اعتب��ارات يارانه دار و نوس��ازي صنايع« 

پيشنهاد سوم دولتي هاس��ت. محمد شريعتمداري 
همچني��ن ب��ه تازگ��ي اعالم ك��رد ك��ه در صورت 
تصويب مجلس شوراي اسالمي منابعي تحت عنوان 
كمك هاي فني و اقتصادي براي پرداخت اعتبارات 
يارانه دار سيس��تم بانكي و نوس��ازي صنعتي كشور 
در س��ال آينده فراهم مي شود. بايد خاطرنشان كرد 
كه چندي پيش ني��ز وزير صنعت، معدن و تجارت 
خواس��تار تصويب تس��هيالتي در قالب بودجه سال 
۱۳9۷ در مجلس ش��وراي اس��المي ش��د تا بخش 
خصوصي كش��ور به هم��راه تش��كل هاي صادراتي 
بتوانند با كمك دولت به س��مت ايجاد شركت هاي 
ب��زرگ صادركنن��ده حركت كنند. ع��الوه بر طرح 
رونق توليد در س��ال جاري قرار بر اين بود كه طرح 
۱۰هزارميليارد توماني براي نوس��ازي و بهس��ازي 
۵۰۰۰ واح��د صنعتي و نيز ط��رح ۱۰هزارميليارد 
تومان��ي ب��راي حمايت از توليد و اش��تغال ۱۰هزار 
بنگاه اقتصادي و تامين مالي 6۰۰۰ واحد نيمه تمام 
با پيش��رفت فيزيكي حداقل 6۰ درصد به عنوان ۳ 
بس��ته حمايتي از توليد كش��ور در سال ۱۳96 در 

دستور كار قرار گيرد. 
در اي��ن بين تاكنون تنها آمار دقيقي از پرداخت 
تس��هيالت بانكي ب��ه واحدهاي تولي��دي در طرح 
۲۰هزارميلي��ارد تومان��ي رونق توليد ارائه ش��ده و 
هيچ آمار منتش��ر ش��ده يي در ارتباط با پرداخت يا 
اختصاص تس��هيالت مربوطه در طرح نوس��ازي و 
بهسازي صنايع و نيز طرح پرداخت تسهيالت براي 
حمايت از توليد و اشتغال ۱۰هزار بنگاه اقتصادي و 

تامين مالي 6۰۰۰ واحد نيمه تمام مربوطه نيست.

تعادل|
ب�ازار خودروه�اي واردات�ي در كش�ور احتماال 
هيچگاه تا اين اندازه دچار س�ردرگمي و بالتكليفي 
نش�ده اس�ت؛ بيش از يك ماه قبل و پ�س از آنكه 
س�ايت ثبت�ارش بع�د از وقفه ي�ي 7ماه�ه مجددا 
بازگشايي شد؛ در مس�ير ورود خودروهاي خارجي 
به كش�ور محدوديت هايي بي س�ابقه ايجاد شد. به 
طوري كه براس�اس دستورالعمل جديد دولتمردان، 
ورود خودروهاي�ي با ارزش دالري بي�ش از 40هزار 
دالر و حج�م موتور باالتر از 2500سي س�ي ممنوع 
اع�الم ش�د. از اي�ن رو عم�ال بس�ياري از برندهاي 
محب�وب خودروي�ي در بازار اي�ران، ق�درت مانور 
خ�ود در ب�ازار ايران را از دس�ت دادن�د. اين اتفاق 
ش�وكي به بازار خودروهاي خارجي كشور وارد كرد 
و موجب افزايش قيمت بس�ياري از مدل ها شد. اما 
اين اقدام دولت بي پاسخ نماند چراكه ديوان عدالت 
اداري ب�ه افزاي�ش تعرفه خودروه�اي وارداتي راي 
منفي داد و تاكيد كرد ك�ه تعرفه اين نوع خودروها 
بايد به حالت س�ابق برگردد. البته روز گذشته وزير 
صنع�ت، معدن و تجارت به راي ديوان عدالت اداري 
واكنش نشان داد و گفت:»راي هيات عمومي ديوان 
عدالت اداري درخصوص تعرفه خودروهاي وارداتي 
اگر صادر ش�ود، قانوني اس�ت ام�ا از آنجا كه تغيير 
در نظام تعرفه گمركي ب�ا راي هيات عمومي ديوان 
قابل اجرا نيست به همين دليل كماكان مصوبه هيات 
وزيران درخصوص تعرفه خودروهاي وارداتي جاري 
و تغييري نيافته اس�ت.« اما در اين ميان مجلسي ها 
هم بيكار ننشس�ته اند و با يك طرحي دو فوريتي و 
با امضاي بيش از 217نماينده به دنبال كاهش دوباره 
تعرفه  خودروهاي وارداتي هستند. بهارستان نشينان 
بر اين باورند كه بازار خودرو ايران با اين دستورالعمل 
بيش از پيش دچار انحصار خواهد ش�د كه تاوان آن 
را مردم پرداخت مي كنند. از آن سو فضاي رقابتي به 
بهانه حمايت از توليد داخل نيز از بين خواهد رفت. 

  راي ديوان قانوني است اما اجرايي خير
بحث تعرفه واردات خودروهاي خارجي يكي از معدود 
موضوعات اقتصادي اس��ت ك��ه ۳ قوه »مجريه، مقننه و 
قضاييه« را درگير خود كرده است؛ دولت موافق افزايش 
تعرفه هاس��ت اما در مقابل دو قوه ديگر بر كاهش مجدد 
تعرفه ه��ا اصرار دارن��د؛ چراكه در دس��تورالعمل دولت، 
خودروه��اي ب��ا حجم موت��ور ۱۵۰۰تا ۲۰۰۰سي س��ي 
كه تعرف��ه آنها ۴۰درصد تعيين ش��ده ب��ود در ضوابط 
جديد مش��مول تعرفه ۷۵درصدي شده و تعرفه واردات 
خودروهاي با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰سي س��ي نيز 
ك��ه ۵۵ درصد بود حال 9۵درصد تعيين ش��ده اس��ت. 
همچني��ن تعرفه خودروهاي هيبري��دي نيز كه پيش از 
اين صفر بود با ۱6رديف از ۲۵تا ۱۰۰درصد تعيين شده 
بود. اين دس��تورالعمل كه موجبات نارضايتي بسياري از 
واردكنندگان خودرو را فراهم كرده بود، گله و ش��كايت 
خود را به مراجع قضايي بردند. پس از كش و قوس هاي 
فراوان اواخر هفته گذشته، ديوان عدالت اداري در حكمي 
راي موقت ابطال مصوبه دولت در افزايش تعرفه واردات 
خودروه��ا را ص��ادر و دولت را موظف ب��ه توقف اجراي 
تعرفه هاي جديد واردات خودرو كرد. بر اين اساس دولت 
موظف ش��ده تا زمان صدور حكم قطعي از سوي ديوان، 
تعرف��ه واردات خودروها به مصوبات پيش��ين بازگردد و 
واردات خودرو براساس تعرفه هاي گذشته صورت گيرد. 

اما از آن س��و وزير صنعت، مع��دن و تجارت اگرچه 
درجمع خبرنگاران گفته بود كه تاكنون راي ديوان به ما 
ابالغ نشده و فقط از طريق رسانه ها و مطبوعات در جريان 
قرار گرفته اي��م اما به راي ديوان عدال��ت اداري واكنش 
نش��ان داد و در اين باره گفت: راي هيات عمومي ديوان 
عدال��ت اداري درخصوص تعرفه خودروهاي وارداتي اگر 
صادر شود، قانوني است اما تغيير در نظام تعرفه گمركي 
با راي هيات عمومي ديوان قابل اجرا نيس��ت به همين 
دليل كم��اكان مصوبه هيات وزي��ران درخصوص تعرفه 

خودروهاي وارداتي جاري است و تغييري نيافته است. 
پيش تر رييس س��ازمان توس��عه تج��ارت كه گفته 
مي شود، طراح مصوبه هيات دولت مبني  بر افزايش تعرفه 
واردات و ممنوعيت ورود خودروهاي باالي ۴۰هزار دالر 
بوده نيز اظهار كرده كه حكم توقف تعرفه  جديد واردات 

خودرو به اين سازمان ابالغ نشده است. 
مجتبي خس��روتاج در پاسخ به اين سوال كه پس از 
باطل شدن مصوبه افزايش تعرفه واردات خودرو براساس 
راي »ديوان عدالت اداري« ثبت  سفارش واردات خودرو 
چگونه انجام خواهد ش��د، گفت: تا به حال هيچ حكمي 
از دي��وان عدالت اداري براي س��ازمان توس��عه تجارت 
نيامده اس��ت. البته او بر اين موض��وع تاكيد كرد كه در 
صورت صحت داش��تن حكم از آنجا ك��ه طرف خطاب 
حكم، هيات دولت اس��ت؛ بنابراين حتما بخش حقوقي 

رياست جمهوري پاسخ الزم را ارسال خواهد كرد. 
خس��روتاج همچنين در پاس��خ به اين سوال كه اگر 
دولت بخشنامه جديدي را مبني  بر توقف ثبت  سفارش 
خودرو براس��اس تعرفه جدي��د و بازگرداندن تعرفه ها به 
قبل به سازمان توسعه تجارت ابالغ كند، واكنش سازمان 
چه خواهد بود، گفت: گمركات كشور مجري اخذ حقوق 

گمركي هستند و نظر دولت به آنها اعالم مي شود. 

  انتقاد مجلسي ها
اما از آن سو مجلسي ها هم به دستورالعمل خودرويي 
دولت نيز ايراداتي وارد كردند و در همين راس��تا طرحي 

دو فوريتي با امض��اي بيش از ۲۱۷نماينده براي كاهش 
دوباره تعرفه هاي وارداتي در مجلس ش��وراي اسالمي به 

جريان افتاده است. 
رييس كميته اقتصادي كميسيون اصل 9۰ مجلس 
شوراي اس��المي با اش��اره به اين طرحي دو فوريتي به 
»خان��ه ملت« گف��ت: در واردات خودرو همچنين توليد 
خودروهاي داخلي انحصار به وجود آمده و درحال حاضر 
تاوان اين انحصار را مردم پرداخت مي كنند يعني فضاي 
رقابت��ي به بهانه حمايت از توليد داخل يا س��اير بهانه ها 

گرفته شده است. 
بهرام پارس��ايي اف��زود: حمايت از تولي��دات داخلي 
خوب است اما بايد مشخص شود كه چند سال ۱۰سال، 
۲۰سال، ۳۰سال يا ۴۰س��ال قرار است حمايت صورت 
گيرد؟ قرار نيس��ت مردم تا مادام تاوان حمايت از توليد 
داخل را پس دهند كه هيچ تغييري و تحولي نمي خواهد 
در آن به وجود  آيد و نمي خواهد مطابق با صنعت مشابه 

خود در دنيا حركت كند. 
او ب��ا بي��ان اينكه براس��اس تهيه ط��رح دو فوريتي 
پيش��نهاد ش��ده كه تكليف وضعيت صنعت خودرو در 
كش��ور مش��خص ش��ود، ادامه داد: دولت امسال تعرفه 
واردات خودرو را بين ۱۵تا 6۱ درصد افزايش داده و هيچ 
دليل منطقي پشت اين افزايش تعرفه وجود نداشت كه 
در نهايت قرار اس��ت، مردم هزين��ه آن را پرداخت كنند 
بنابراين، اين افزايش تعرفه و پرونده يي كه در كميسيون 
اصل 9۰ وجود دارد به اين نتيجه رس��يديم كه طرحي 

ارائه شود تا قانون در اين باره وضع شود. 
پارس��ايي با تاكيد ب��ر اينكه دو چالش ملي كش��ور 
مربوط به بحث خودرو است، يادآور شد: عامل ۸۰ درصد 
آاليندگ��ي هواي كالن ش��هرها مربوط به خودرو اس��ت 
همچنين دليل بخش��ي از تصادفات جاده يي كه ساالنه 
بالغ بر ۱۷هزار كشته و حدود ۳۰۰هزار مجروح و مصدوم 
بر جاي مي گذارد ناشي از ناامن بودن خودروهاست. البته 
ممكن اس��ت كه اين تصادفات ناش��ي از خطاي انساني 
باشد اما خطاي انساني سبب تصادف مي شود اما خودرو 

ناامن سبب كش��ته ش��دن و مصدوميت افراد مي شود.  
نماينده ش��يراز در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه 
نمايندگان به اين نتيجه رسيده اند كه قانوني در اين باره 
وضع شود تا هر روز با بخشنامه شاهد وضعيت نابسامان 
اين بازار نباش��يم، افزود: اين طرح دو فوريتي در معاونت 
قوانين مجلس درحال سپري كردن مراحل قانوني خود 
است تا به هيات رييسه ارجاع شود. وي در تشريح مفاد 
اين طرح دو فوريتي ادامه داد: يكي از مفاد اين طرح اين 
است كه سقف تعرفه خودروهاي وارداتي ۵۵ درصد باشد 
و بسته به قيمت و حجم موتور و بقيه مولفه هايي كه بايد 
در نظر گرفته شود حداكثر ۵۵ درصد باشد اما هم اكنون 

دولت ۷۵درصد را پيشنهاد داده است. 
پارس��ايي با بيان اينكه بخش ديگ��ر اين طرح ايجاد 
فضاي رقابتي اس��ت، اظه��ار كرد: مردم اي��ران نبايد از 
اس��تفاده از خودروه��اي ايمن محروم ش��وند و همانند 
تمام دنيا بايد حق انتخاب داش��ته باشند اما گويي شان 
و منزلت مردم كشور تنها استفاده از پرايد و خودروهاي 
چيني اس��ت درحالي كه اين بي حرمتي به جايگاه مردم 

است. 
او همچنين با اش��اره به يكي از مواد ديگر اين طرح 
افزود: پيش��نهاد ديگر اين بود كه ساالنه ۵ تا ۱۰درصد 
از عوارض وارداتي خودرو كاهش يابد كه تا پايان س��ند 
چش��م انداز اين تعرفه به ۲۰درصد كاهش يابد كه البته 
باز اين تعرفه ۲۰درصدي از تمامي كشورها بيشتر است 
اما اين كاهش تعرفه س��بب مي ش��ود كه خودروسازان 
داخلي به خودش��ان بيايند و اگر احساس فضاي رقابتي 
كنند، كيفيت افزاي��ش، قيمت كاهش يا اينكه خدمات 
بيشتر مي ش��ود. اين نماينده مجلس دهم با بيان اينكه 
خودروس��ازان درح��ال حاضر هر س��اعتي كه دلش��ان 
مي خواهد ثبت نام كرده و هر زمان كه مي خواهند خودرو 
را با تاخير تحويل مي دهند، ادامه داد: صدها ش��كايت از 
نحوه خدمات ارائه ش��ده در كميس��يون اصل 9۰ وجود 
دارد كه اين شكايت ها به دليل اين است كه فضاي رقابتي 

وجود ندارد و شرايط انحصاري است. 

  تعرفه هيبريدي ها صفر شود
پارسايي با اش��اره آلودگي كالن شهرها و انديشيدن 
ب��ه كاهش اين آلودگي ها در اين طرح بيان كرد: تعرفه 
خودروهاي هيبريدي بايد صفر و كال حذف ش��ود البته 
اعتقاد ما بر اين است كه دولت بايد واردات خودروهاي 
هيبريدي را تش��ويق كند اما اگر تشويق نمي كند نبايد 
عوارضي بر واردات آن وضع كند. وي با بيان اينكه ماده 
ديگر اين اس��ت كه دولت بايد زيرس��اخت ها را فراهم 
كند تا تكنولوژي و فناوري به روز دنيا بتواند در كش��ور 
سرمايه گذاري كند، افزود: اين سرمايه گذاري مي تواند با 
مشاركت سرمايه گذاران و توليد كنندگان داخلي انجام 
شود كه به اشتغال و صادرات در كشور كمك مي كنند 
و اگر بتواني��م خودروهاي با كيفيت و با تكنولوژي روز 
دنيا توليد كنيم، مي توانيم اين توليدات را به كشورهاي 
خاورميانه و حوزه خليج فارس صادر كنيم و به ارزآوري 

و اشتغال زايي كشور كمك كنيم. 
پارسايي با بيان اينكه ۲۱۷نماينده مجلس اين طرح 
دو فوريت��ي براي كاهش تعرف��ه خودروهاي وارداتي را 
امضا كرده اند، افزود: نماينده ها از اين وضعيت بي نظمي 
و بي سروس��امان ب��ازار خودرو چ��ه خودروهاي داخلي 
و چ��ه خودروه��اي وارداتي نگران هس��تند و خواهان 
س��اماندهي بازار خودرو كشور هس��تند. رييس كميته 
اقتصادي كميس��يون اصل 9۰ مجلس شوراي اسالمي 
تصريح كرد: اميدوارم ك��ه با راي باالي نمايندگان اين 
طرح دو فوريتي تصويب شود و مردم نيز از نمايندگان 
خود بخواهن��د كه اين طرح با راي باال در صحن علني 

مجلس تصويب شود. 

  واقعا پاي رانت در ميان است؟ 
از س��وي ديگر الزم به يادآوي است كه »تعادل« 
در گزارش��ي كه روز چهارشنبه هفته گذشته منتشر 
ش��ده بود از وجود رانتي گسترده در بازار خودروهاي 
واردات��ي پ��رده برداش��ت. البي هاي گس��ترده برخي 
واردكنن��دگان موجب ش��ده ب��ود، وزارت صنعت از 
ق��ول رييس جمهور خبر از بازگش��ت تعرف��ه واردات 
خودروهاي هيبريدي به همان ۵ درصد س��ابق بدهد. 
واردكنندگان دولت را مته��م مي كردند كه به دنبال 
كس��ب درآمد از اين طريق است. محمدباقر نوبخت، 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور اما گفته بود 
درآمده��اي دولت از اين طريق آن قدر زياد نيس��ت 
ك��ه دولت به دنبال درآمدزايي از اين طريق باش��د و 
هدف تنها مبارزه با فساد بوده است. اين درحالي است 
كه خودروهاي هيبريدي س��همي كمتر از ۱۰درصد 
از مجم��وع خودروهاي واردات��ي را به خود اختصاص 
مي دهند بنابراي��ن نگراني واردكنندگان از بنگاه داري 
دول��ت كامال بي وجه ب��ه نظر مي رس��د. از اين رو به 
نظر مي رس��د، ماجرا چيز ديگري باش��د و دست هاي 
پنهاني وجود دارد كه اجازه نمي دهد، بازار خودروهاي 
واردات��ي به آرامش و ثبات تعرفه يي برس��د. از طرفي 
اصرار وزارت صنعت بر بازگشت تعرفه هاي وارداتي به 
حالت سابق نشان از آن دارد كه سمبه واردكنندگاني 
كه حامي كاهش مجدد تعرفه ها هس��تند بس��يار پر 
زورتر از آن است كه تصور مي شد. همين موضوع اين 
ظ��ن را هم تقويت مي كند كه ذي نفعان از تعرفه هاي 
واردات��ي پايين، تمام تالش خود را براي ملغي كردن 
مصوبه هيات دولت براي افزايش تعرفه واردات خودرو 
ب��ه كار خواهند بس��ت. البته ماجرا پرحاش��يه تعرفه 

خودروهاي وارداتي هنوز تمام نشده و ادامه دارد. 

درگذش��ت پدر گراميتان را ب��ه جنابعالی و خانواده 
محترم صميمانه تسليت عرض كرده و از خداوند منان 
رحم��ت واس��عه ب��رای آن مرحوم و صبر و ش��كيبايی 

بازماندگان را مسئلت می نماييم.
روزنامه تعادل

»انا هلل و انا الیه راجعون« 

جناب آقای محمدرضا مودودي
 معاون محترم سازمان توسعه تجارت ايران  

خودروسازان پيش بيني كردند

كاهش توليد خودروهاي سواري
پيش بين��ي ش��ركت هاي خودروس��از از توليد س��ال جاري 
نشان دهنده كاهش ۳درصدي توليد خودروهاي سواري است. به 
گزارش فارس، گزارش مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد، 
توليد وس��ايل نقليه موتوري بيش از ۷۵درصد از بخش وسايل 
نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر را تش��كيل مي دهد. آمار ۷ماهه 
تولي��دات خودرو نش��ان مي دهد، توليد خودرو در س��ال جاري 
رشد چشمگيري داشته اس��ت؛ به طوري كه توليد خودروهاي 
س��واري از حدود 69۲ هزار دس��تگاه به ۸۲۲ هزار دس��تگاه در 
۷ماهه اول سال ۱۳96 رس��يده است. مجموع توليد خودرو در 
۷ماهه ابتداي س��ال جاري رش��د ۱۸.۸درصدي را تجربه كرده 

است. عملكرد ۳ شركت اصلي توليدكننده خودرو)ايران خودرو، 
سايپا و پارس خودرو( نشان دهنده رشد ۱۵.۳درصدي توليدات 
در 6 ماهه اول س��ال جاري است. با اين حال پيش بيني هر يك 
از ش��ركت ها از توليد س��ال ۱۳96 نشان مي دهد اين شركت ها 
مجموعا حدود ۳درصد كاهش توليد براي خودروهاي س��واري 
در س��ال ۱۳96 پيش بين��ي مي كنند. در مجم��وع برآوردهاي 
مركز پژوهش هاي مجلس براس��اس آمار عملكرد توليد 6 ماهه، 
پيش بيني عملكرد شركت هاي خودروساز و تجربه ساليان اخير 
نشان مي دهد توليد خودرو در سال جاري حدود ۱۰درصد رشد 
خواهد داش��ت. صنعت خودروسازي در كوتاه مدت و ميان مدت 

با تهديدها و فرصت هايي مواجه اس��ت كه مي تواند رش��د آن را 
تح��ت تاثير قرار دهد. مهم ترين فرصت ه��اي اين صنعت انجام 
برخي س��رمايه گذاري هاي جديد با شركاي خارجي و در شرف 
بهره ب��رداري بودن بعضي از آنها و نيز وضع مقررات و تعرفه هاي 
جديد بر واردات محصوالت اين صنعت است. مهم ترين تهديدات 
نيز تاثي��ر افزايش نرخ ارز با توجيه به ارزبري نس��بتا باالي اين 
صنعت و ناتواني برخي از محصوالت و حتي شركت ها در رعايت 
كردن استانداردهاي ۷۲گانه جديد سازمان استاندارد ايران است. 
عالوه بر اين صنعت خودروس��ازي نظير س��ال هاي اخير امكان 

بهره برداري از ظرفيت هاي مازاد را نيز نخواهد داشت. 
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15 نفت و انرژي
 انتقال پيكر شهداي سانچي 

به كشور 
ايرن�ا عليرضا ايروش، سركنسول ايران در شانگهاي، 
روز دوشنبه گفت: پيكر اين عزيزان بعد از انجام تشريفات 
اداري و مراحل قانوني، راس ساعت 23:30 سه شنبه شب 
با پرواز شماره w5076 ماهان به فرودگاه امام خميني )ره( 
منتقل مي ش��ود. 16 دي يك كشتي فله بر چيني حامل 
64 ه��زار تن گندم در 200مايلي ش��انگهاي به نفتكش 
ايراني س��انچي كه حامل بيش از 130 هزار تن ميعانات 
گازي بود، برخورد كرد. پس از اين واقعه، نفتكش سانچي 
با 30تبعه ايراني و 2 بنگالدشي دچار حريق و انفجارهاي 
سنگين ش��د كه كار امدادرساني در منطقه را با مشكل 
مواجه و در برخي مواقع ناممكن كرد. با دس��تور و تاكيد 
رييس جمهور، علي ربيعي وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي 
به عنوان مسوول ويژه رسيدگي به اين واقعه تعيين شد 
و گروه هاي كارشناس��ي و امدادي ازجمله تكاوران ارتش 
به منطقه اعزام شدند تا با هماهنگي مقامات و مسووالن 
چيني و همكاري برخي كشورهاي ديگر كارهاي مربوط 
انجام گيرد. اما اقدام هاي فوريتي و ضربتي براي خاموش 
كردن ش��عله ها و تعيين وضعي��ت خدمه نفتكش ايراني 
به دليل گستردگي دامنه انفجارها و همچنين دماي بسيار 
زي��اد حاصل از آتش س��وزي بي ثمر مان��د و تيم امداد و 
نجات 4 نفره چين توانس��ت در مدت نيم ساعت ورود به 
كش��تي، دو پيكر و همچنين جعبه سياه كشتي را پيدا 
كنن��د. پيش تر نيز تيم امداد و نجات دريايي چين، پيكر 
يك دريانورد ديگر ايراني را در 4 مايلي نفتكش س��انچي 
پيدا كرده بود. در نهايت 24 دي نفتكش سانچي غرق شد 
و اس��امي خدمه كشتي نيز به عنوان جان باختگان اعالم 
شد. بررسي هاي كارشناسي در اين زمينه با هدف تعيين 

بروز علل واقعه در دست اقدام است. 

  چرايي آتش سوزي
در ساختمان برق حرارتي

خانه ملت اس��داهلل قره خاني سخنگوي كميسيون 
انرژي مجلس، با اشاره به وقوع آتش سوزي در ساختمان 
نيروگاه حرارت��ي وزارت نيرو، گفت: اين موضوع كه چرا 
اين حادثه آتش سوزي دقيقا در اتاقي كه مربوط به اسناد 
نيروگاه ها و قراردادها بوده رخ داده و اس��ناد معتبري در 
اين حادثه از بين رفته اس��ت جاي ابهام دارد. سخنگوي 
كميسيون انرژي مجلس ش��وراي اسالمي، افزود: گفته 
مي شود كه مسبب اين اتفاق كپسول اطفاي حريق بوده 
كه ش��ائبه هايي به وجود آورده اس��ت. نماينده علي آباد 
كتول در مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه كميسيون 
انرژي دليل وقوع اين حادثه را بيشتر كنكاش و بررسي 
مي كن��د، ادامه داد: از دس��تگاه هاي نظارتي همانند قوه 
قضاييه و سازمان بازرسي گزارش هاي الزم در اين زمينه 
اخذ مي ش��ود تا مشخص ش��ود چرا اين اتفاق رخ داده، 
آن ه��م در اتاقي كه مربوط به اس��ناد انرژي حرارتي و 
نيروگاه ها بوده است. سخنگوي كميسيون انرژي مجلس 
ش��وراي اس��المي، تصريح كرد: چرا بايد اين اس��ناد در 
محيطي كه هيچ شخصي نبوده از بين برود، لذا با توجه 
به اينكه دليل آتش سوزي چندان مشخص نيست، بايد 

شفاف سازي الزم در اين زمينه صورت گيرد. 

 يك ميليون بش�كه نفت؛ برداش�ت نيجريه از 
ميدان نفتي جديد در يك سال آينده

ونگارد  انتظار مي رود كه پروژه 16 ميليارد دالري ميدان 
نفتي »اگينا« كه توتال فرانس��ه بهره بردار و سرمايه گذار 
اصلي آن است، در دو هفته نخست ژانويه 2019 ميالدي، 
يك ميليون بش��كه نفت صادرات داشته باشد. تحقيقات 
نش��ان داد كه توليد در اين ميدان، ابتدا روزانه 200 هزار 
بشكه خواهد بود و با احتساب نفت 67 دالري، درآمد اين 
كشور از فروش خارجي اين كاال در دو هفته نخست سال 

آينده ميالدي، 67 ميليون دالر خواهد بود. 
 توصيه روس�يه به اروپا: خريد گاز از گازپروم را 

افزايش دهيد
رويترز  ش��ركت گازپروم روسيه اعالم كرد كه اروپا در 
صورت عدم افزايش سريع سفارش خريد گاز از روسيه، 
در 10 س��ال آينده با مشكل كمبود اين سوخت پاك و 
افزايش قيمت ها روبه رو خواهد شد، زيرا واردات از امريكا 
و قطر پاسخگوي نياز اين قاره نخواهند بود. دولت ترامپ 
اعالم كرده اس��ت كه قصد دارد با عرض��ه گاز به اروپا و 
آس��يا، نقشه انرژي جهان را كه روسيه و اوپك پرچم دار 
آن هس��تند، متحول كند. الكساندر مدودوف مديرعامل 
گازپروم، اعالم كرد كه اين شركت گاز كافي براي عرضه 
به اروپا و آسيا دارد، اما برعهده قاره سبز است كه باتوجه 
به افزايش سطح تقاضا، درباره منبع عرضه تصميم گيري 
كند. به گفت��ه مدودوف، قطر نيز به عن��وان بزرگ ترين 
صادركننده ال.ان.جي در جهان، بيشتر محصول خود را 

به بازار آسيا عرضه مي كند. 
 كاهش چش�مگير صادرات روغن هاي سبك در 

۱۰ ماهه امسال
تسنيم   بررس��ي آمارهاي 10 ماهه صادرات غيرنفتي 
كشور نشان مي دهد كه در اين مدت صادرات روغن هاي 
سبك و هيدروكربورهاي مايع شده با كاهش قابل توجه 
40 تا ۵0درصدي مواجه ش��ده است. براساس آمارهاي 
تج��ارت خارجي، در 10 ماهه منتهي به دي ماه س��ال 
ج��اري از مجموع 37 ميليارد ص��ادرات غيرنفتي انجام 
ش��ده، ميعانات گازي با ۵.6ميليارد دالر، گاز طبيعي با 
1.9 ميليارد دالر در رتبه هاي نخس��ت ق��رار گرفته اند. 
در اي��ن بين صادرات روغن هاي س��بك با 996 ميليون 
دالر نس��بت به مدت مشابه سال قبل )حدود 2 ميليارد 
دالر( با كاهش چشمگير ۵0درصدي مواجه شده است. 
همچنين صادرات گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي 
ش��كل مايع ش��ده با 646 ميليون دالر نسبت به مدت 
مشابه سال قبل با كاهش 40درصدي مواجه شده است. 
 آغاز سوآپ نفت ايران و عراق از ميدان كركوك

رويترز  سوآپ نفت بين ايران و عراق از ميدان كركوك به 
ميزان 60 هزار بشكه در روز از ماه جاري آغاز خواهد شد. 
مقامات كركوك اعالم كردند كه نفت ميدان كركوك اين 
ماه به ايران خواهد رسيد. عراق و ايران در ماه دسامبر توافق 
كردند كه روزانه 60هزار بش��كه نفت سوآپ داشته باشند، 
اين ميزان نفت قرار است از ميدان كركوك توسط تانكرها و 

كاميون ها به پااليشگاهي در كرمانشاه ارسال شود. 

تك خبر

در حاشيه

كوتاه از دنياي انرژي

گزارش وضعيت اوپك در نخستين ماه ميالدي منتشر شد

تير افزايش تقاضا بر پيكر نفت شيل
گروه انرژي  نادي صبوري 

انتشار گزارش سازمان كش��ورهاي صادركننده 
نف��ت خ��ام در روز گذش��ته و افزايش ب��رآورد اين 
س��ازمان از رش��د تقاضا در س��ال جاري ميالدي؛ 
اميدي دوباره را به كارا بودن طرح اين سازمان براي 
كاه��ش نفت خام و حفظ س��طوح باالتر براي نفت 
خام تزريق كرد. درست يك روز پيش از انتشار اين 
گزارش، جولين لي تحليلگر سرشناس بلومبرگ در 
تحليلي نوش��ت كه همدست ش��دن افزايش توليد 
نف��ت خام امريكا با »كاهش رش��د تقاضا« مي تواند 
خواب را از چش��م وزراي نفت اوپ��ك بربايد. اوپك 
اما در گزارش روز گذش��ته خود نه تنها برآورد ماه 
قبل از رشد تقاضا را حفظ نكرد بلكه روزانه 70هزار 
بش��كه نيز بر آن افزود تا احتم��اال اين  بار خواب از 
چش��م مصرف كنندگان نفت خام ربوده شود. ديروز 
بازار نفت پيش از انتش��ار گزارش اوپك نيز روندي 
رو به رشد به خود گرفته بود. مشروح گزارش اوپك 

را در ادامه مى خوانيد. 
دومين گزارش اوپك در س��ال جاري ميالدي كه 
در واقع بيانگر وضعيت توليد اين سازمان در نخستين 
ماه امسال به حساب مي آيد ديروز درحالي منتشر شد 
كه بهاي نفت خ��ام پس از تجربه افت در روز جمعه 

اندكي رويكرد افزايشي به خود گرفته بود. 
ديروز بلومبرگ نوش��ت درحالي ك��ه بهاي نفت 
خام پس از تجربه شديدترين افت هفتگي در 2سال 
گذشته اكنون درحال برخاس��تن دوباره است، نفت 
خام ش��يل همچنان تهدي��دي در بازار به حس��اب 
مي آي��د. معام��الت فيوچر در نيوي��ورك پس از افت 
9.6درصدي در هفته گذشته 2درصد رشد را تجربه 
كردن��د. قيمت ه��ا نزديك به 60 دالر در هر بش��كه 
هس��تند بعد از آنكه داده هاي منتش��ر ش��ده در روز 
جمعه هفته گذشته نشانگر آن بود كه حفاران نفتي 
در امريكا شمار دكل ها را به بيشترين تعداد از آوريل 

سال 201۵ تاكنون رسانده اند. 
اين اتفاق باعث قوت گرفتن ترسي شده است كه 
از ابتداي تصميم اوپك براي كاس��تن از سطح توليد 
براي كنترل بازار وجود داش��ت اينكه توليدات شيل 

بتوانند سطح توفيق طرح اوپك را كاهش دهند. 
از سوي ديگر اوپك در گزارشي كه ديروز منتشر 
كرد نش��ان داد، موض��وع براي اين س��ازمان نه يك 
»ترس« بلكه واقعيتي اس��ت كه احتماال تصميمات 
س��ازمان از آن متاث��ر خواهد ش��د. در گ��زارش روز 
گذش��ته اين سازمان عالوه بر اينكه رشد تقاضا براي 
نفت خام كه عاملي تقويتي براي بازارها به حس��اب 
مي آيد، روزانه 70هزار بشكه افزايش يافته بود، برآورد 
براي افزايش عرضه از طرف كش��ورهاي توليد كننده 
غيراوپك نيز نسبت به برآورد قبلي 2۵0هزار بشكه در 
روز افزايش را نشان مي داد. موضوعي كه بيانگر واقف 
بودن اعضاي اين س��ازمان به  شدت واكنش توليدات 

شيل نسبت به تغييرات قيمت بود. 
 ام��ا وضعيت بازار نف��ت همزمان با انتش��ار اين 
گزارش نس��بتا آرام بود. صندوق هاي پوشش ريسك 
دوباره به سوي شرط بندي روي افزايش قيمت دبليو 
تي اي بازگش��ته اند. اين هجوم صندوق ها از آگوست 
تاكنون بي س��ابقه بوده اس��ت. بزرگ ترين مساله اما 

افزايش بي س��ابقه دكل هاي حفاري امريكا به حساب 
مي آيد. طبق بررس��ي »تعادل« از وب سايت شركت 
بيكر هيوز، تعداد دكل هاي حفاري امريكا در تازه ترين 
به روزرس��اني با 29مورد افزايش به 97۵دكل رسيده 

است. 
كاهش هفته گذش��ته به��اي نفت خ��ام پس از 
به  هم ريختگي جهاني بازار سهام و ثبت ركورد توليد 
نفت خام امريكا عمال اثر س��ودي كه امسال در نفت 
خام به دس��ت آمده ب��ود را از بين برد. همزمان دالر 
ضعي��ف كه يكي از عوامل پيش برده بهاي نفت خام 
در م��اه ژانويه بود با تقويت ارزش، حمايت خود را از 

بهاي نفت خام قطع كرد. 
حفاران نفت خام در امريكا اما همچنان بزرگ ترين 
چالش براي كش��ورهاي عضو اوپ��ك و متحدان آن 
هس��تند كه توليدات نفت خ��ام را براي جلوگيري از 
س��قوط بها و كمك به افزايش آن مختصر و محدود 

كرده اند. 
جيواني استوونو، تحليلگر بازار نفت خام مي گويد: 
»آنچه امروز مي بينيم روند معكوس ارزان فروشي نفت 

خام در روز جمعه اس��ت.« او معتقد است كه افزايش 
»خ��ارج از مح��دوده« بهاي نفت خ��ام در ماه ژانويه 
مانند ماش��ه يي براي افزايش توليد نفت خام امريكا 

عمل كرده است. 
در واقع اين گفته استوونو مي تواند هشداري پيش 
گوش اعضاي اوپك در اين خصوص باشد كه نبايد به 
قيمت هاي باالتر كه در واقع شمش��يري دولبه براي 
اوپكي ها به شمار مي رود، عالقه زيادي داشته باشند. 
ديروز نفت خام برنت براي تحويل در ماه آوريل با 
افزايش 9۵سنتي نسبت به روز قبل از آن با 63 دالر 
و 74سنت معامله شد. بهاي نفت خام برنت در هفته 
گذشته با ۵.76 دالر كه معادل 8.4 سنت بود به بهاي 

62 دالر و 79سنت رسيدند. 
بهاي نفت خام دبليو ت��ي اي براي تحويل در ماه 
مارس با يك دالر و يك سنت افزايش روبه رو شده و 
به 60 دالر و 21سنت رسيد. همين قرارداد در هفته 
قب��ل با 6.2۵ درصد كاهش به ۵9 دالر و 20س��نت 
رسيده بود كه كمترين قيمت از ماه دسامبر تاكنون 

به شمار مى رفت. 

افزايش دكل هاي حفاري امريكا در هفته گذشته 
بيش��ترين شمار در يك سال گذش��ته بوده است. از 
س��وي ديگر توليد نف��ت خام هفتگ��ي امريكا براي 
نخستين  بار ركورد روزانه 10ميليون بشكه را به ثبت 
رس��اند. دولت امريكا نيز در گزارشي پيش بيني كرد 
كه توليد نفت خام اياالت متحده در س��ال جاري به 

11ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. 
در گزارش��ي كه هفته پيش توسط اداره اطالعات 
انرژي امريكا منتشر شد همچنين سناريوهايي مطرح 
شده بود كه تحت آنها امريكا تا قبل از 2020 شانس 
تبديل شدن به صادركننده خالص نفت خام را خواهد 
داش��ت. گفتني است اكنون صادرات »نفت خام« در 
امري��كا ممنوع بوده و فق��ط تك محموله هايي گاهي 
سواحل اياالت متحده را به سوي ديگر كشورها ترك 

مى كنند. 
از دي��دگاه گزارش��گران بلومبر تمام اي��ن موارد 
»امريكا« را در كنار »روسيه« و »عربستان سعودي« 
به يكي از توليدكنندگان برتر نفت خام تبديل خواهد 

كرد. 

جانس نرويم پدرس��ن، تحليلگر ب��ازار نفت خام 
معتقد اس��ت كه به احتمال زياد به واس��طه افزايش 
ش��ديد ش��مار دكل هاي حفاري امريكا و تشديد اين 
نگراني كه رش��د توليد نفت خام اين كش��ور س��ريع 
خواهد بود، بازارها تمايل چنداني به بازگشتي شديد 

به سطوح قبلي قيمت نخواهند داشت. 
پي��ش از اين چند وزير نف��ت اوپك ازجمله بيژن 
زنگنه، وزير نفت ايران نيز اعالم كردند كه اوپك دنبال 

قيمت هاي خيلي باال براي نفت خام نمى گردد. 
صندوق هاي پوشش ريس��ك شمار پوزيشن هاي 
خريد خود را كاه��ش داده اند. اين معيار كه در واقع 
بيانگر تفاوت ميان ش��رط بندي روي افزايش قيمت 
يا كاهش آن اس��ت با 4.7درصد كاهش روبه رو شده 
است. پوزيشن هاي خريد با 4.1درصد كاهش روبه رو 
شده و پوزيشن هاي فروش چهارمين هفته رو به رشد 

را تجربه كردند. 
ام��ا افت قابل توجه بهاي نفت خام در هفته اخير 
سبب انتشار تحليل هايي با مضمون احتمال در خطر 
بودن طرح اوپك شده است. جولين لي از تحليلگران 
سرشناس بلومبرگ در گزارشي با عنوان »آيا كابوس 
اوپك درحال رخ دادن اس��ت« مي نويس��د كه نيمي 
از اي��ن كابوس كه افزايش تولي��د نفت خام امريكا و 
تقاض��اي نه چندان قوي براي نفت خام بوده اس��ت 

اكنون درحال نزديك شدن به واقعيت است. 
البت��ه جولين لي در قس��متي از تحليل خود كه 
به اهميت افزايش توليد نفت خام امريكا و پيوس��تن 
اين كشور به روسيه و عربستان به عنوان بزرگ ترين 
توليدكنن��دگان نفت خام مى پ��ردازد به اين موضوع 
اش��اره مي كند كه »ميزان توليد« همه  چيز نيست. 
س��طحي از صادرات نفت خام كه توس��ط روس��يه و 
عربستان انجام مى ش��ود از روياهاي امريكا نيز فراتر 
است و از آن مهم تر آنها اين اراده و امكان را دارند كه 
در زمان الزم براي مديريت بازار توليد نفت خام خود 

را كم يا زياد كنند. 
اما او اعتق��اد دارد كه ترس بزرگ توليد كنندگان 
اوپك و دوستانش��ان از همدست شدن افزايش توليد 
نفت خام امريكا با كاهش رشد تقاضا براي نفت خام 
اس��ت. مساله يى كه هنوز نشانه يي براي رخ دادن آن 

مشاهده نشده است. 
داده هاي اقتصادي تاكنون نشانگر تقاضاي قوي و 
قابل توجه براي نفت خام در س��ال جاري اس��ت. اما 
هر نش��انه يي حاكي از اين باشد كه رشد تقاضا براي 
س��ال جاري كمتر از روزانه يك ميليون و ۵30 هزار 
بشكه است كه اوپك آن را برآورد كرده است، مي تواند 
مانند يك سم مهلك براي بازار نفت خام عمل كرده و 
خواب را از چشم وزراي كشورهاي عضو اوپك بربايد. 
جولين لي در اين گزارش كه پيش از انتشار آمار 
برآورد اوپك از رشد تقاضا در سال جاري نوشته شده 
بود از اهميت انتشار اين گزارش و متعاقب آن گزارش 
آژانس بين المللي انرژي نوش��ته اس��ت كه امروز در 
دس��ترس خواهد بود. اگر  IEA نيز مانند اوپك هر 
چند با شيبي كمتر مهر تاييد بر افزايش رشد تقاضا يا 
حفظ سطح سابق رشد پيش بيني شده بزند احتماال 
بهاي نفت خام از لحاظ الجستيك وضعيت بهتري را 

براي طي روند صعودي تجربه خواهد كرد. 

انتشار 2 جوابيه از سوي شركت ملي گاز و شركت ملي نفت 

نفت و گاز رايگان فروخته نشده است 
گروه انرژي   

وزارت نف��ت در ي��ك ماه گذش��ته، م��ورد اتهام 
درخص��وص رفتار ابهام آميز مالي قرار گرفته تا عالوه 
بر ش��خص وزير نفت، ش��ركت هاي مختلف تابعه آن 
نيز مجبور به واكنش ش��وند. روز گذشته نيز شركت 
ملي نفت و ش��ركت ملي گاز مجبور شدند نسبت به 
2 مطلب انتش��ار يافته در 2 خبرگزاري منتقد دولت 
واكنش نش��ان داده و جوابيه هايي جداگانه براي آنها 

ارائه دهند. 
به گزارش شانا، روابط عمومي شركت ملي گاز در 
جوابيه يي و در پي انتشار مطلبي با عنوان »مديرعامل 
شركت ملي گاز: پايان صادرات گاز رايگان به تركيه« 
بيان كرد: »همان طور كه قبال بارها به استحضار مردم 
ش��ريف ايران رسيده است، درخواست تعديل قيمت 
گاز صادراتي در قراردادهاي بين المللي فروش گاز از 
طري��ق خطوط لوله امري بديهي بوده و اس��تفاده از 
اين بند قراردادي براي هر دو طرف بس��ته به شرايط 
قيمت انرژي در بازار هدف محفوظ و قابل اس��تفاده 
اس��ت، لذا درمورد طرح دعوي شركت بوتاش تركيه 
مبني بر اصالح مكانيسم فرمول قيمت گاز صادراتي 
كه دقيقا منطبق بر مفاد قرارداد في مابين بود موضوع 
به داوري ارجاع و پس از مذاكرات و جلس��ات بسيار 

طوالن��ي، اصالح قيم��ت از تاريخ درخواس��ت طرف 
تركيه به ميزان 13درصد م��ورد تاييد ديوان داوري 
قرار گرفت، لذا اضافه پرداختي شركت بوتاش در دوره 
زماني 2012 تا 2016 از صورت حس��اب هاي صادره 
بعد از تاريخ صدور راي كسر و بدهي شركت ملي گاز 
ايران بابت اضافه دريافتي تسويه گرديد، لذا برخالف 
تيتر اس��تفاده ش��ده در آن خبرگزاري هيچگونه گاز 
رايگاني به ش��ركت بوتاش تركيه داده نشده و جمله 
استفاده شده و منتسب به مديرعامل اين شركت در 
تيتر و متن با عنوان »صادرات گاز رايگان به تركيه« 

كامال تكذيب مي گردد.
لذا از آن خبرگزاري محترم خواهش��مند اس��ت 
براي تنوي��ر افكار و آگاهي مردم عزيز و جلوگيري از 
تشويش اذهان عمومي و در شرايطي كه كشور نياز به 
آرامش و همدلي دارد و خدمات بس��ياري كه شركت 
ملي گاز ايران در احقاق حقوق مردم در داخل و خارج 
از كش��ور صورت داده است از درج اخبار نااميدكننده 
و غير واقعي پرهيز گردد.« اما شركت ملي نفت ايران 
هم مجبور شد تا باز هم به اتهام هاي نشأت گرفته از 
گزارش ديوان محاس��بات اداري درباره عملكرد مالي 
سال 9۵ واكنش نشان دهد. اين شركت در پاسخ به 
گزارش يكي از خبرگزاري ها با عنوان »وصول و ايصال 

ارز نف��ت در تابلوي تفري��غ«، جوابيه يي صادر كرد و 
طي آن متذكر ش��د: اگر پس از برج��ام وزارت نفت 
هيچگونه وصول واقعي بابت صادرات نداش��ته است، 
پس تامين بخش مهمي از مصارف بودجه يي دولت، 
پرداخت يارانه ها، تامين بنزين مورد نياز كشور و حتي 
هزينه هاي جاري وزارت نفت چگونه و از كجا تامين 

شده است؟
به گزارش ش��انا، متن كامل جوابيه ش��ركت ملي 
نفت ايران به گزارشي كه نهم بهمن ماه امسال منتشر 
شد، به ش��رح ذيل است: »بر اساس بند ب ماده )1( 
قان��ون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخش��ي از 
مق��ررات مالي دولت )2( مص��وب 4/ 12/ 93 وزارت 
نفت از طريق شركت هاي دولتي اصلي تابعه ذي ربط، 
مكلف است دريافتي هاي حاصل از صادرات نفت خام 
و ميعانات گازي اعم از صادرات هر س��ال و سال هاي 
قبل به هر صورت را پس از كسر بازپرداخت تعهدات 
بي��ع متقابل به عن��وان علي الحس��اب پرداخت هاي 
موض��وع اين م��اده بالفاصله از طريق حس��اب هاي 
مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران به 
حس��اب هاي مربوط در خزانه داري كل كش��ور واريز 

نمايد. 
بان��ك مركزي ني��ز مكلف اس��ت از وجوه حاصله 

هر ماهه به طور متناس��ب، سهم وزارت نفت از طريق 
شركت دولتي تابعه ذي ربط )با احتساب بازپرداخت 
بيع متقابل(، سهم صندوق توسعه ملي و سهم درآمد 
عمومي دولت را كه به موجب قانون تعيين مي شود، 
پس از ف��روش مبالغ ارزي به نرخ��ي كه ضوابط آن 
را ش��وراي پول و اعتبار مش��خص مي كند به حساب 
مرب��وط نزد خزانه داري كل كش��ور و م��ازاد آن را به 

حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.
همچنين بانك مركزي مكلف اس��ت سهم وزارت 
نف��ت از طريق ش��ركت دولتي تابع��ه ذي ربط را به 
حس��اب هاي آن ش��ركت مورد تاييد خزانه داري كل 
كش��ور در داخل و م��ورد تاييد آن بان��ك در خارج 
از كش��ور براي پرداخت به پيمانكاران س��ازندگان و 
عرضه كنن��دگان مواد و تجهيزات مرب��وط به قرارداد 
و هزينه ه��اي جاري و تعهدات ارزي ش��ركت واريز و 
براي قراردادهاي تسهيالت مالي خارجي توثيق نمايد. 
لذا براس��اس ماده قانوني فوق و قراردادهاي منعقده 
ب��ا خريداران خارج��ي وزارت نفت مبال��غ حاصل از 
صادرات نفت خام و ميعانات گازي را در حساب هاي 
بانك مركزي يا حس��اب هاي مورد تاييد آن بانك در 
خارج از كش��ور وصول مي نمايد كه اس��ناد و مدارك 
دال بر صحت وجوه وصول شده، در امور مالي شركت 
ملي نف��ت ايران و بانك مركزي جمهوري اس��المي 
ايران موجود اس��ت. ش��ايان ذكر اس��ت كه عمليات 
وص��ول وجوه حاصل از ص��ادرات محموالت نفتي به 
صورت منظم و ماهيانه بين شركت ملي نفت ايران و 

بانك مركزي تطبيق مي گردد. 
حال س��وال اينجاس��ت كه اگر به گفته نويسنده 

مطل��ب مذكور، پس از برج��ام وزارت نفت هيچگونه 
وصول واقعي بابت صادرات نفت خام، ميعانات گازي و 
گاز طبيعي نداشته است، پس بخش مهمي از مصارف 
بودجه يي دولت، پرداخت يارانه ها، تامين بنزين مورد 
نياز كش��ور و حت��ي هزينه هاي ج��اري وزارت نفت 
چگونه و از كجا تامين ش��ده است؟ درخصوص عدم 
پرداخت س��هم صندوق توس��عه ملي بابت صادرات 
فرآورده هاي نفتي در س��ال 139۵ با عنايت به اينكه 
طبق نظريه حقوقي معاونت محترم رياست جمهوري 
تكليفي براي شركت ملي نفت ايران مبني بر پرداخت 
سهم صندوق توسعه ملي بابت صادرات فرآورده هاي 
نفتي آن س��ال تعيين نشده اس��ت و اساسا صادرات 
فرآورده هاي نفتي، هيچ درآمدي عايد ش��ركت ملي 
نف��ت ايران نمي كند، با وجود واريز بخش��ي از مبالغ 
به حساب صندوق توسعه ملي، پس از تعيين تكليف 
موضوع، شركت ملي نفت ايران طي مكاتباتي عودت 
وجوه واريزي بابت سهم صندوق توسعه ملي صادرات 
فرآورده هاي نفتي در س��ال 9۵ را درخواست كرد كه 
متعاقبا باتوجه به درخواس��ت ش��ركت ملي پااليش 
و پخ��ش فرآورده هاي نفتي ايران به تس��ويه س��هم 

هدفمندي آن شركت اختصاص يافته است. 
در پايان شايسته است كه جدول شماره 3 گزارش 
تفريغ بودجه سال 139۵ ديوان محاسبات مورد توجه 
قرار گيرد كه طي آن صراحتا بيان شده است: »منابع 
حاصل از فروش نفت خام و ميعانات گازي به عنوان 
مهم تري��ن بخش واگ��ذاري دارايي هاي س��رمايه يي 
به شمار مي رود كه ميزان تحقق آن حدود 99درصد 

بوده است.«

گروه انرژي   
از زمان��ي كه رض��ا اردكاني��ان به عن��وان وزير 
پيشنهادي دولت به مجلس شوراي اسالمي معرفي 
شد، مهم ترين مساله بخش آب و برق كشور از نگاه او 
مصرف بيش از حد و غيرمنطقي بوده است. به همين 
دليل بارها و بارها بر لزوم »مديريت مصرف« تاكيد 
شد. با اين حال استفاده از ابزار مديريت مصرف كه 
»افزايش قيمت ها« بود با مخالفت مجلس ش��وراي 
اسالمي مواجه شد تا وزير نيرو به ابزارهاي جايگزين 
متوسل شود. اين ابزارهاي جايگزين »فرهنگي« بوده 
و قصد دارند ت��ا صرفه جويي را به عنوان يك ارزش 
به جامع��ه تزريق كنند. در ادام��ه اين تالش ها روز 
گذش��ته اردكانيان در نشستي با استانداران سراسر 
كشور حضور به هم رساند تا از جايگاه آنها نيز براي 

مديريت تقاضا بهره مند شود. 

اردكانيان در حاش��يه نشست خود با استانداران 
كش��ور و در ميان خبرنگاران در مورد مهار آب هاي 
مرزي و حل مس��ائل به وجود آمده در اين زمينه با 
كشورهاي تركيه و افغانستان گفت: كشور ما از حيث 
تنوع در مسائل حوزه آب هاي مشترك كم نظير است 
و در حوضه هاي آبريزي با كشورهاي همسايه از تنوع 
آب هاي مرزي در پايين دست و باالدست برخورداريم. 
وزير نيرو تصريح كرد: بايد از اين ش��رايط به عنوان 
فرصت استفاده شود چراكه مي توانيم از موضوع آب 
براي توس��عه همكاري ها استفاده كنيم. وي از ادامه 
مذاكرات با كش��ورهاي افغانستان و تركيه خبر داد 
و گفت: درصدد هس��تيم اين مذاك��رات را به اتمام 
برسانيم و در فرصتي مناسب، جزئيات دستاوردها و 
گفت وگوهاي مشترك را در اختيار مردم قرار دهيم.  
وزير ني��رو همچنين درباره طرح هاي انتقال آب نيز 

گفت: اعتقاد ما اين اس��ت كه طرح هاي انتقال آب 
به  تنهايي رافع مشكالت دريافت كننده آب نيست و 
توقف آن طرح ها نيز به  تنهايي رافع مشكالت مناطق 

عرضه كننده آب نخواهد بود. 
اردكانيان اضافه كرد: در اين  ارتباط نحوه مصرف 
آب اهمي��ت دارد و باي��د بتواني��م از فرصت كم آبي 
اس��تفاده كرده و توجه بيشتري به چگونگي مصرف 
آب هاي موجود داش��ته باشيم. وي افزود: طرح هاي 
انتقال آب و توليد آب هاي غيرمتعارف مانند آب  شور 
درياها يا ساير شيوه ها در صورتي راه حل خواهد بود 
كه قبل از آن يا حداقل همزمان با آن به ش��يوه هاي 
مصرف آب موجود پرداخته باشيم و مطمئن باشيم 
از سامانه هايي برخوردار هس��تيم كه آب موجود را 
بجا و درست مصرف مي كنند. وزير نيرو تصريح كرد: 
البته با رعايت اين الزام��ات اگر جايي براي مصرف 

آب شرب نياز باشد، سياست دولت اين است كه به 
هر طريق آب ش��رب مورد نياز مردم را تامين كند. 
وي در پاس��خ به س��وال ديگري درباره باروري ابرها 
نيز گفت: اين طرح، طرحي جديد نيس��ت؛ ايران از 
س��ال ها پيش مركز ملي باروري ابره��ا را راه اندازي 
كرده اس��ت كه البته تجهيزات آن كمي مستعمل 
ش��ده و نياز به نوسازي دارد. اردكانيان با بيان اينكه 
درصدد نوسازي تجهيزات اين مركز هستيم درباره 
مشاركت سپاه پاسداران در اين زمينه افزود: وزارت 
نيرو از هر دس��تگاهي كه امكان كمك داشته باشد 
ازجمله سپاه پاسداران كه اعالم آمادگي كرده است، 
اس��تقبال مي كنيم.  وزير ني��رو در بخش ديگري از 
سخنان خود به برنامه هاي وزارت نيرو براي صنعت 
برق كش��ور هم اش��اره كرد. صنعت برق كه در پي 
افزاي��ش نيافتن تعرف��ه برق مصرفي در كش��ور با 
مشكل س��ودآوري و نقدينگي مواجه است براساس 
برنامه ها بايد همزمان ب��ا كاهش مصرف داخلي به 
فكر احاطه بر بازارهاي كش��ورهاي همس��ايه باشد؛ 
بازارهايي كه تعرفه قيمتي برق در آنها بيشتر است 
و ش��ركت هاي توليدكننده برق مي توانند اندكي به 

اوضاع خود س��ر و س��امان بدهند. اردكانيان در اين 
باره و با اش��اره به مبادالت برقي ايران با كشورهاي 
همس��ايه گفت: درصدد هستيم عالوه بر استفاده از 
اين فرصت از طريق برخي همسايه ها به شبكه برق 
اروپا متصل ش��ويم. به گزارش پ��اون، وزير نيرو در 
جمع خبرنگاران گفت: هم اكنون جمهوري اسالمي 
ايران با همه كشورهاي همسايه ازجمله افغانستان، 
پاكستان، تركيه، آذربايجان، ارمنستان و عراق امكان 
تب��ادل انرژي دارد.  وي با بيان اينكه مبادالت برقي 
امكان اس��تفاده از ظرفيت وس��يع ايجاد ش��ده در 
صنعت برق كش��ور را فراهم مي كند، افزود: در اين 
 ارتباط درصدد هس��تيم امكان مناسب تري را براي 
سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي در 

توسعه انرژي هاي تجديدپذير فراهم كنيم. 
وزير نيرو ادامه داد: اين شرايط به  گونه يي فراهم 
مي شود كه سرمايه گذاران بتوانند برق توليدي خود 
را براس��اس قراردادهاي خريد تضمين��ي به وزارت 
ني��رو عرضه كنن��د و عالوه بر آن بتوانند براس��اس 
قرارداده��اي بين المللي، برق خود را با اس��تفاده از 

شبكه برق كشور به ديگر كشورها صادر كنند. 

وزير نيرو در حاشيه نشست با استانداران سراسر كشور مطرح كرد

كم آبي فرصتي براي بازنگري بر شيوه مصرف

گزارش ديروز سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام بيانگر كاهش روزانه 
8 هزار بشكه يي توليد نفت خام اين سازمان در ماه ژانويه بود. نكته جالب توجه 
اين اس��ت كه ايران تقريبا نيمي از اين كاهش را بر دوش كش��يده است. طبق 
آمارهاي منابع ثانويه اوپك اين س��ازمان در نخستين ماه ميالدي توليدي برابر 
با 32ميليون و 302هزار بش��كه در روز داش��ته اس��ت. ايران در اين ماه روزانه 
3ميليون و 829 هزار بش��كه نفت خام توليد كرده اس��ت كه كاهشي 3هزار و 
400بشكه يى نسبت به واپسين ماه سال 2017 نشان مى دهد. عربستان اما در 
اين ماه روزانه 23هزار و 200بش��كه بر توليد نفت خام خود افزوده اس��ت كه 
توليد نفت خام اين كش��ور را به 9ميليون و 977هزار بش��كه در روز رساند. در 

اين ماه عراق بيش��ترين افزايش توليد را در ميان كشورهاي عضو اوپك تجربه 
كرده و با افزايش روزانه 30هزار و 200بشكه يى توليد در عمل هر روز 4ميليون 
و 43۵هزار بش��كه نفت خام توليد كرد. در اين م��اه ونزوئال با بيش از 47هزار 
بش��كه در روز كاهش توليد بيشترين كاهش را تجربه كرد كه عمال اثر افزايش 
توليد 2 توليد كننده اول اوپك را خنثي كرد. گفتني است، بهاي متوسط نفت 
خام س��نگين ايران در ماه ژانويه ميالدي معادل 6۵ دالر و 8۵ س��نت بوده كه 
افزايش��ي 8.2 درصدي را نسبت به ماه دسامبر سال 2017 نشان مي دهد. اين 
بدين معناس��ت كه درآمده��اي نفتي ايران در اين ماه ب��ا وجود كاهش توليد 

نسبت به ماه قبل از آن افزايش يافته است. 

كاهش توليد نفت خام ايران، افزايش توليد عراق و عربستان سعودي
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عكسروز

عكس:ايلنا بازسازيخانههايمناطقزلزلهزدهكرمانشاهبهكنديپيشميرود

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

شباهتجشنهايرونماييكتابهابهحنابندان
به گفته احمد آرام، مقصر وضعیت كنوني دوره يي از ممیزي بس��یار س��خت اس��ت كه اعمال شد و اغلب نويسندگان 
و فیلمنامه نويس��ان و نمايشنامه نويس��ان ما را مجبور كرد به طرف مس��ائلي بروند كه خطرساز نباشد تا بتوانند اثرشان را 

عرضه كنند. 
احمد آرام نويس��نده اظهار داش��ت: واقعیت ماجرا اين اس��ت كه اين روزها ادبیات ما در يك سراش��یبي قرار گرفته  
و براي كتاب هايي جش��ن امضا و مراس��م رونمايي مي گیرن��د كه ارزش خواندن ندارند. گويي اي��ن رونمايي گرفتن ها به 
قول دوس��تمان ش��بیه جشن حنابندان شده كه همه اقوام و دوس��تان دور يك كتاب جمع مي شوند و به به و چه  چه. اين 
نويس��نده به ايلنا گفته اس��ت: همین اواخر كه يكي، دو داوري كردم و جوان ها وقتي به من مراجعه مي كردند و راهنمايي 
مي خواستند متوجه شدم بیچاره ها همه سرگردانند، چون كتاب هاي برگزيده را مي خوانند و نسبت به جوايز ادبي بدبین 
و گیج مي ش��وند. در حالي كه خود من اعتقاد دارم در يك جامعه س��الم بايد جوايز ادبي آن هم به صورت متعدد موجود 

داشته باشد تا كتاب مطرح شود. 

چهرهروز

نگاهيبهتالشكشورهاوورودشركتهايخصوصي،برايرقابتدرفضا

وابستگيفضاييبهصنايعروسيه
در هفتم فوريه 2018، قوي ترين موشك 
اسپیس ايكس كه در واقع يك راكت فالكون 
ه��وي )Heavy Falcon( اس��ت، به فضا 

پرتاب شد.
 اي��ن موش��ك قرار بود خودرو تس��ا رودس��تر 
ش��خصي اي��ان ماس��ك را حم��ل كن��د. طب��ق 
گزارش هاي منتشر ش��ده، پس از اين اتفاق، حتما 
فرصت هاي بسیاري براي كسب و كار ايجاد خواهد 
ش��د؛ موضوعي كه ب��راي صنعت تج��ارت فضايي، 
بسیار س��ودمند اس��ت. گفته مي ش��ود كه پس از 
رقابت فضايي كه بین سازمان فضايي فدرال روسیه 
از سوي اتحاد جماهیر شوروي و ناسا در زمینه فضا 
بود، اين نخستین بار است كه يك شركت خصوصي، 
موفق به س��اخت راكتي با اين قدرت ش��ده است. 
طبق آمار منتشر شده، هزينه ساخت فالكون 9 برابر 
ب��ا 60 میلیون دالر بوده و 200هزار دالر نیز صرف 
سوخت گیري آن شده است. همچنین، در بسیاري 
از گزارش ها گفته شده كه افزايش سرمايه گذاري در 
خدمات فضايي منجر به رقابت هاي قابل توجهي در 
اين صنعت شده اس��ت. طبق تازه ترين آمار منتشر 
شده از اداره آمار حمل و نقل، بین سال هاي 1990 
تا 2017، امري��كا ح��دود 202 فضاپیماي تجاري 
راه اندازي كرد. طبق اين گزارش، كش��ورهاي عضو 
اتحادي��ه اروپا نیز در 3 دهه گذش��ته، حدود 169 
فضاپیما و تجهیزات فضايي راه اندازي كرد. براساس 
گزارش ه��اي منتش��ر ش��ده، در 6 م��ارس 2008، 
نخس��تین مدل فضاپیماي ترابري خودكار از پايگاه 
فضاي��ي گويان-مح��ل پرتاب موش��ك هاي فضايي 
سازمان فضايي اروپا- به ايستگاه فضايي بین المللي 
پرتاب ش��د و س��وم آوريل همان س��ال، اين  باربر 
پیشرفته اروپايي موسوم به ژول ورن، با موفقیت به 

ايستگاه فضايي بین المللي پرتاب شد. 
همان طور كه گفته ش��د، هر چند كه تنش هاي 
میان امريكا و روس��یه هر روز بیش��تر مي شود، اما 
همچن��ان امري��كا به خدم��ات فضايي روس��یه و 
موتورهاي روس��ي در موشك هاي فضايي خود نیاز 
دارد. طبق گزارش هاي منتش��ر ش��ده، ناسا اعام 

كرده كه وابس��تگي به خدمات فضايي روس��یه در 
س��ال 2018 نیز ادامه خواهد داشت. اين در حالي 
اس��ت كه طبق آمار منتشر ش��ده، شمار راكت ها و 
تجهیزات فضايي روس��یه از سال 1990 تا 2017، 
از تعداد فضاپیماهاي راه اندازي ش��ده امريكا كمتر 
اس��ت. طبق آمار منتش��ر ش��ده، تعداد تجهیزات 
فضايي راه اندازي شده در روسیه در 3 دهه گذشته، 

حدود 162 مورد بوده است. 
آن طور كه در س��اير گزارش ها گفته ش��ده، در 
سال 1970، چین پنجمین كشوري بود كه توانست 
ماهواره س��اخت خود را به فضا بفرستد. پس از آن 
چین برنامه فرس��تادن انس��ان به فضا را در دستور 
كار خود قرار داد؛ اين كش��ور در سال 2003 پس 
از روس��یه و امريكا، س��ومین كشوري شد كه سفر 
انسان به فضا را تجربه كرد. عاوه بر اين، باتوجه به 
آمار منتشر ش��ده، از سال 1990 تا 2017، حدود 
23 راك��ت و تجهیزات فضايي راه ان��دازي كرد. بر 

اين اس��اس چین، پس از روس��یه، كشورهاي عضو 
اتحادي��ه اروپا و امريكا توانس��ت رتبه چهارم را در 

شمار تجهیزات فضايي، به خود اختصاص دهد. 
طب��ق اين گزارش، هند نیز با حدود 5 فضاپیما 
و راكت، شش��مین كشوري اس��ت كه در فهرست 
رقیبان فضايي در جهان قرار گرفته اس��ت. آژانس 
فضاي��ي هند در س��ال هاي اخیر توج��ه خاصي به 

حضور خود در رقابت فضايي-تجاري كرده است. 
در ادامه اين گزارش اوكراين نیز به عنوان يكي 
از رقیبان فضايي معرفي ش��ده است اين كشور در 

30 سال گذشته 1 فضاپیما راه اندازي كرده است.
با اينكه گفته ش��ده كه ش��ركت هاي خصوصي 
در اوايل دهه 1980، ش��روع به گس��ترش خدمات 
فضايي داش��تند اما گفته ش��ده كه وابس��تگي به 
صنعت فضايي روسیه در سال 2018 ادامه خواهد 
داشت و در سال هاي آينده نیز با رشد قابل توجهي 

روبه رو خواهد بود. 

آمارنامه

بازارهنر

وضعيتسينماهابعدازجشنوارهفيلمفجر
سخنگوي شوراي صنفي نمايش از 
اكران دو فیلم جديد در سینماها خبر 
داد و گف��ت: فیلم س��ینمايي »بدون 
تاريخ، ب��دون امضا« و همچنین فیلم 
مجید مجیدي بر اس��اس تاريخي كه 
اعام ش��ده و قراردادشان بسته شده 
يعني از چهارشنبه 25 بهمن ماه روي 
پرده سینماها خواهند رفت. غامرضا 
فرجي درباره وضعیت نمايش فیلم ها 
بع��د از پاي��ان يافتن جش��نواره فیلم 

فج��ر اظهار كرد: در گروه س��ینما »ماندانا« فیلم 
س��ینمايي »ما خیل��ي باحالیم« ب��ه كارگرداني 
بهمن گودرزي، در گروه »آزادي« فیلم سینمايي 
»كمدي انساني« س��اخته محمدهادي كريمي و 
در گروه سینما »استقال« فیلم سینمايي »آيینه 
بغل« س��اخته منوچهر هادي به اكران خود ادامه 

خواهند داد.
 او ادام��ه داد: همچنین در گ��روه قدس فیلم 
س��ینمايي »عش��قوالنس« به كارگرداني محسن 
ماهیني ب��ه اكران خود ادامه مي ده��د و قرارداد 
بع��دي اين س��ینما براي فیلم س��ینمايي »بدون 
تاريخ، بدون امضا« س��اخته وحید جلیل وند است 
ك��ه از 25 بهمن ماه اكران خواهد ش��د. در گروه 
كوروش نیز فیلم س��ینمايي »من يك ايراني ام « 
س��اخته محمدرضا آهنج دو هفته است كه روي 
پرده سینماس��ت و قرار شده است بعد از آن فیلم 

مجید مجیدي به نام »پش��ت ابرها« 
)آن س��وي ابره��ا( از 25 بهمن ماه با 
همین س��رگروه اكران ش��ود. فرجي 
ب��ه ايس��نا گف��ت: فیل��م س��ینمايي 
»اسرافیل« س��اخته آيدا پناهنده نیز 
در گ��روه زندگي اكران مي ش��ود، در 
گروه آزاد هم قرار بود بعد از جشنواره 
يعني از 23 بهمن ماه فیلم س��ینمايي 
»ه��اري« ب��ه كارگردان��ي امیراحمد 
انص��اري اكران ش��ود. فرج��ي درباره 
زمان اكران فیلم سینمايي »عصباني نیستم« نیز 
توضیح داد: پیش از اين در شوراي صنفي نمايش 
تصمیم گیري ش��ده ب��ود كه اين فیل��م مي تواند 
پاي��ان س��ال و از 25 بهمن ماه اكران ش��ود و هر 
زمان كه پخش كننده فیلم قرارداد سینما را ارائه 
دهد طبق قانون ش��وراي صنفي نمايش مي تواند، 
حوال��ه اش را براي اكران دريافت كند. بنابراين ما 
اعام كردي��م كه هر زمان پخش كنن��ده قرارداد 

سینما را آورد حواله به آنها داده شود. 
او درباره ش��رايط اكران نوروزي فیلم ها گفت: 
پیش��نهادها براي اكران نوروزي به شوراي صنفي 
نماي��ش ارائه ش��ده و قرار اس��ت در هفته آينده 
جلس��ه ش��وراي صنفي تشكیل ش��ود تا قطعیت 
آيین نامه اعام و برنامه هاي عید مشخص و سپس 
قراردادها نیز ارائه ش��ود. بنابراين هنوز مشخص 

نیست كه چه فیلمي در عید اكران خواهد شد. 

»بدورستمبدو«درايتاليارقابتميكند
ب��دو«  رس��تم  »ب��دو  انیمیش��ن 
ب��ه كارگردان��ي حس��ین مايم��ي به 
جشنواره يي در ايتالیا مي رود. انیمیشن 
»بدو رس��تم بدو« به كارگرداني حسین 
مايمي براي بخش رقابتي دوازدهمین 
دوره جش��نواره فیلم »ريور« كه از 25 
ماه مه تا 9 ژوئن 2018 برگزار مي شود، 
انتخاب ش��ده است. اين جش��نواره در 

پادوا در ايتالیا برگزار مي شود. 
انیمیش��ن »بدو رس��تم بدو« پیش 

از اي��ن نامزد دريافت جايزه از جش��نواره ولز ش��ده 
ب��ود. »بدو رس��تم بدو« ب��ه م��دت 11دقیقه براي 
نخس��تین بار در دهمین دوساالنه پويانمايي تهران 
ب��ه نمايش درآمد. اين فیلم برداش��تي طنز و كاما 
آزاد از تراژدي رس��تم و سهراب است. رستم پهلوان 
ملي ايران زمین بايد به آينده س��فر كند و به تهران 
امروز بیايد تا آنچه بر س��ر فرزندش سهراب آورده، 
جبران كند. در ش��هر ته��ران او نمي داند راه قانوني 
ب��راي رس��یدن به هدف مش��روع خ��ود برگزيند يا 

راه غیرقانون��ي را. عوام��ل تولی��د فیلم 
انیمیشن »بدو رس��تم بدو« عبارتند از: 
نويس��نده و كارگردان، طراح كاراكتر و 
اس��توري بورد: حس��ین مايمي، طراح 
بك گراند: ش��یرين س��وهاني، دس��تیار 
اس��توري بورد: لی��ا آهن��گ، لیكاريل: 
س��یامك واحد، لیا آهن��گ، لي آوت و 
طراحي پز: حسین مايمي، انیماتورها: 
مايم��ي،  حس��ین  معروف��ي،  آزاد 
امیرس��عید الوندي، مدير تولید: شیرين 
س��وهاني، رنگ آمیزي: ندا هاشمیان، الهام الماسي، 
نايري عیوضي، الهام احس��ني، س��ايه پردازي: سپهر 
مومني، صداپیش��گان: حس��ین فرضي زاد، محسن 
ايراني، طراحي لوگوتايپ: حمیدرضا رضوي، ترجمه 
زيرنويس انگلیس��ي و فرانس��ه: علیرض��ا جافريان، 
كامپوزيت: ش��یرين س��وهاني، مه��دي زحمتكش، 
تدوين: حس��ین مايمي، آهنگس��از: دانیال اس��تاد 
عبدالحمی��د، صدابردار: حس��ام طباطبايي، طراحي 

صدا: علي علیدوستي، دانیال استاد عبدالحمید. 

»اربابپونتيالوبردهاشماتي«واردتئاترميشوند
ك��وروش نريماني عن��وان كرد كه 
قصد دارد در س��ال 97 نمايش »ارباب 
پونتی��ا و برده اش ماتي« را در س��الن 
اصل��ي مجموعه تئاتر ش��هر به صحنه 
ببرد؛ اثري كه داراي تعداد بازيگر باال و 

تولیدي پرحجم است. 
نمايش��نامه نويس  نريماني  كوروش 
و كارگردان ش��ناخته شده تئاتر ايران 
درب��اره برنامه ري��زي خ��ود در زمینه 

كارگرداني تئاتر و به صحنه بردن نمايش��ي جديد 
به مهر گفت: در حال حاضر مش��غول بازنويس��ي و 
دراماتورژي نمايش��نامه »ارب��اب پونتیا و برده اش 
ماتي« اثر برتولت برش��ت هس��تم و قصد دارم اين 
نمايش��نامه را به شكل امروزي تر روي صحنه ببرم. 
او درب��اره م��كان اج��راي نمايش بیان ك��رد: اين 
نمايش را س��ال 97 در سالن اصلي مجموعه تئاتر 
ش��هر به صحنه خواهم برد. پی��ش از اين قرار بود 
كه فروردين 97 »ارب��اب پونتیا و برده اش ماتي« 
را اج��را كنم ولي به دلیل مش��غول بودن بازيگران 
مدنظ��ر و همچنین تولی��د پرحجم اين نمايش كه 
نی��از به زم��ان تمرين مناس��بي دارد، زم��ان اجرا 

تغییر پیدا كرد. نريماني درباره موضوع 
اي��ن نمايش��نامه توضی��ح داد: »ارباب 
پونتیا و ب��رده اش ماتي« به نقد نظام 
فئودال��ي مي پردازد و ماج��راي اربابي 
اس��ت كه تعدادي رعی��ت دارد. او يك 
مش��خصه عجیب دارد، يعني در زمان 
خوشگذراني به شدت مهربان شده و از 
ويژگي هاي اربابي خود تهي مي ش��ود 
و ب��ا رعیت هايش مهربان اس��ت اما در 
حالت طبیعي تبديل به اربابي بداخاق، س��ختگیر 
و گاه��ي ظالم مي ش��ود. كارگ��ردان نمايش هايي 
چون »شب هاي آوينیون« و »والس مرده شوران« 
درب��اره رون��د كارگاه »كمدي خ��اق« نیز كه در 
تئاتر مس��تقل تهران برگزار مي ش��ود، اظهار كرد: 
اي��ن كارگاه نیز همچنان برگزار مي ش��ود و تاش 
مي كنیم تا در بهار سال 97 خروجي اين كارگاه را 

در تئاتر مستقل تهران روي صحنه ببريم. 
او همچنی��ن تاكید كرد: خروج��ي اين كارگاه 
قطعا ي��ك كار نخواهد بود و ش��ايد چن��د اپیزود 
از نمايش��نامه هاي مختل��ف ي��ا برداش��ت هايي از 

داستان هاي چخوف را اجرا كنیم. 

تكذيبنقشايراندر
سرنگونيجنگندهاسراييل

فايننشالتايمز:
را  نقش خ��ود  اي��ران 
جنگن��ده  س��رنگوني  در 
اس��رايیلي رد كرده است. 
آن ط��ور ك��ه فايننش��ال 
اول  صفح��ه  در  تايم��ز 
ك��رده،  منتش��ر  خ��ود 
اي��ران  ريیس جمه��وري 
س��الگرد  س��خنراني  در 
اس��امي  انقاب  پیروزي 

اع��ام كرد كه ايران مخالف اع��زام هواپیماي بدون 
سرنش��ین يا دخالت در سرنگوني جنگنده اسرايیلي 
بود. همچنین س��وريه نیز ادعاي رژيم صهیونیستي 
در م��ورد نقش ايران در س��رنگوني جنگنده اف 16 
اي��ن رژي��م را رد كرده و بي اس��اس خواند. مش��اور 
ريیس جمهوري س��وريه نیز گفته است كه اتهامات 
و س��خنان دشمن صهیونیستي در مورد نقش ايران 
در س��رنگوني جنگنده اسرايیلي بي اساس است. اين 
جنگن��ده را پدافند هوايي س��وريه س��رنگون كرد، 
نیرويي كه نه تنها اين جنگنده بلكه ده ها موش��ك 
را نیز س��رنگون كرده اس��ت تا هرگز به اهدافش��ان 

نرسیدند. 
طبق اين گزارش، جانش��ین فرمانده كل س��پاه 
پاس��داران انقاب اس��امي نیز اعام ك��رده كه ما 
در س��وريه حضور نظامي نداش��ته و فقط به  صورت 
مستش��اري در س��وريه حضور داريم و حضور ارتش 
سوريه براي دفاع از سرزمین هاي خود كافي است. 

نيويوركتايمز:
اين روزنامه در صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود  اول 
واكن��ش دونال��د ترام��پ 
درباره استعفاي جان كلي 
منتش��ر كرده است. طبق 
اين گزارش ه��ر چند كه 
درحال حاض��ر جان كلي 
در شرايط مناسبي نیست 
اما ترامپ دست از حمايت 

او برنداشته است. 
كاخ  كاركن��ان  س��ابق  ريی��س  پورت��ر،  راب 
س��فید، هفته گذش��ته پس از مطرح شدن ادعاي 
سوءاستفاده وي از دو همسر سابقش از سمت خود 
كناره گیري كرد. گزارش شده است كه جان كلي، 
ريس كاركنان كاخ سفید از اين اتهامات آگاه بوده 
اما تنها زماني در اين خصوص واكنش نش��ان داده 
كه اين ادعاها رس��انه يي شده اند. در پي انتشار اين 
ادعاها بس��یاري از مقامات ارش��د دولت��ي از پورتز 
دفاع كردند. كلیان كانوي، مشاور كاخ سفید اظهار 
ك��رد كه ترامپ نمي خواهد كلي اس��تعفا كند و به 

ريیس دفتر خود »اعتماد كامل« دارد. 

گاردين:
اين روزنامه  اول  صفحه 
به خبر كمك مالي سوروس 
ب��ه كمپین ه��اي مخال��ف 
برگزي��ت اختص��اص دارد. 
طب��ق اين گ��زارش جورج 
س��وروس، میلیاردر مشهور 
بريتانیاي��ي كه پیش از اين 
400هزار پوند براي كمپین 
مان��دن در اتحادي��ه اروپ��ا 

هزينه كرده بود مبل��غ تازه يي به يك گروه بريتانیايي 
مخالف خروج از اتحاديه اروپا كمك مي كند. طبق اين 
گ��زارش او به گاردين گفته از مبارزه با كس��اني كه به 
جاي بحث با كمپین خروج س��عي دارند مانع شكست 
خود شوند، خوشحال است. گفته مي شود كه در نتیجه 
همه پرس��ي س��ال 2016 گروه هاي زيادي از مخالفان 
برگزيت تاش كردند تا جل��و آن را بگیرند. همچنین 
بارها اتحاديه اروپا به بريتانیا گفته بود، امكان جلوگیري 
از وقوع برگزيت و بازگش��ت انگلیس به اتحاديه وجود 
دارد. بنیاد س��وروس نیز تاكنون مبال��غ قابل  توجهي 
ب��ه گروه هاي حامي مان��دن بريتانی��ا در اتحاديه اروپا 
اختص��اص داده اس��ت تا جل��و اجرايي ش��دن نتیجه 

همه پرسي خروج بريتانیا از اتحاديه اروپا را بگیرد. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

معرفيبرندگانانجمننويسندگانامريكا
امريكا  نويس��ندگان  انجم��ن 
اس��امي برندگان امسالش را طي 
دو مراس��م همزمان در نیويورك 

و لس آنجلس معرفي كرد. 
مراسم  در  نوش��ت:  »ورايتي« 
شب گذشته اعطاي جوايز انجمن 
نويس��ندگان امري��كا، ن��ام »برو 
بیرون« به عن��وان برنده بهترين 

فیلمنام��ه اورجین��ال و »مرا به نام خودت صدا بزن« ب��ه عنوان برنده بخش 
بهترين فیلمنامه اقتباسي اعام شد. 

»برو بیرون« كه بر اس��اس فیلمنامه يي از »جوردون پیل« س��اخته شده 
 براي كس��ب اي��ن جايزه در مرحل��ه نهايي با آث��اري چون »بیم��ار بزرگ« 
)بر اس��اس فیلمنامه »امیلي وي. گوردون« و »كمیل نانجیاني«(، »من، تونیا 
هستم« )استیون راجرز(، »لیدي بِرد« )گريتا گرويك( و »شكل آب« )گیلرمو 

دل تورو و ونسا تیلور( به رقابت پرداخت. 
»مرا به نام خودت صدا بزن« كه جايزه بهترين فیلمنامه اقتباس��ي س��ال 
2018 را ب��ه خانه برد، بر اس��اس متن »جیمز آي��وري« كه برگرفته از رمان 
»آندره آكیمن« بود، س��اخته شده است. »هنرمند فاجعه«، »لوگان«، »بازي 
مول��ي« و »لجن زار« ديگر نامزدهاي نهايي اي��ن بخش بودند. جايزه بهترين 
فیلمنام��ه مس��تند هم نصی��ب »جین« نوش��ته »بت مورگان« از »نش��نال 

جئوگرافیك« شد. 
در بخ��ش تلويزيوني اي��ن جوايز هم نام »قصه نديم��ه« كه فیلمنامه آن 
اقتباس��ي از رمان پرفروش »مارگارت اتوود« اس��ت، برنده جوايز بهترين اثر 
درام و بهترين س��ريال جديد ش��د و »معاون« جايزه بهترين سريال كمدي 

را به خانه برد.

سيستانوبلوچستانميزبانجشنوارهسفرهايراني
سیس��تان گردش��گري   معاون 

 و بلوچستان گفت: جشنواره گردشگري 
س��فره ايراني، فرهنگ گردشگري 9 تا 

12 اسفند در زاهدان برگزار مي شود. 
تن��وع  مجتب��ي میرحس��یني، 
نق��اط  در  قوم��ي  و  فرهنگ��ي 
مختلف اس��تان را عملي مهم براي 
جذب گردش��گر دانس��ت و گفت: 

 غ��ذاي محلي نی��ز به همین تناس��ب از تنوع ويژه يي در سیستان وبلوچس��تان
برخوردار است. 

معاون گردش��گري سیستان وبلوچس��تان افزود: امروزه در سفره گردشگري 
غ��ذاي محلي ارزش ويژه يي يافته اس��ت و ما با مفهوم جديد گردش��گري غذا 
مواجه هستیم كه بعد از موضوع اسكان، دومین اولويت را در طراحي بسته هاي 

سفر به خود اختصاص داده است. 
او گفت: باتوجه به اينكه بسیاري از آيین ها، آداب، سنت ها و رسوم رفته رفته 
در حال فراموش��ي هس��تند با برگزاري اين گونه جش��نواره ها از نشس��تن غبار 
فراموش��ي بر میراث ماندگارمان جلوگیري خواهد ش��د و راهي براي آش��نايي 
با خوراك اقوام ايجاد مي ش��ود. میرحس��یني افزود: پخش زنده موسیقي محلي 
و اس��تفاده از لباس هاي س��نتي ش��ركت كنندگان و غرفه داران در كنار اهداف 
فرهنگي و آموزشي مانند برگزاري رايگان كاس هاي آشپزي، بیان ويژگي هاي 
غذا، پیش غذاها و دس��رهاي مختلف نی��ز از ديگر بخش هاي جذاب و پرطرفدار 
اين جش��نواره اس��ت. او گفت: ش��رايطي را ايجاد خواهیم كرد تا اقوام مختلف 
از اس��تان هاي كرمان، يزد و سیستان وبلوچس��تان خوراك هاي بومي، نان هاي 
محلي، پیش غذاها و نوشیدني ها، میان وعده ها و شیريني هاي ويژه فرهنگ خود 

را در معرض ديد عاقه مندان قرار  دهند. 

تاريخنگاري

تالش براي تشكيل جمهوري رضاخاني 
بیست و چهارم بهمن 1302، در محل مجلس 
ش��وراي ملي جلس��ه يي تش��كیل ش��د كه در آن 
رهبران حزب هاي مهم سیاس��ي، ريی��س الوزرا و 
رضاخان حضور داش��تند. هدف اين جلسه بررسي 
موضوع هاي تغیی��ر حكومت به جمهوري با درنظر 
گرفتن بي توجهي احمدش��اه قاجار به امور كشور و 
تصويب اعطاي امتیاز نفت شمال به كمپاني نفتي 

سینكلر بود. 
رضاخ��ان متاث��ر از مصطف��ي كم��ال آتاتورك 
در تركیه س��عي در تغییر جامعه س��نتي و پیگیر 
نوس��ازي غربي داش��ت و مدل جمه��وري را براي 
تحقق اين اهداف مناس��ب مي دانس��ت. اما به نظر 
برخي مورخان ازجمله يرواند آبراهامیان، آتاتورك 
و رضاخان از يك جنبه مهم با هم تفاوت داشتند. 
آتاتورك آگاهانه پش��تیباني پرش��ور روش��نفكران 
را به س��وي ح��زب جمهوري خواه س��وق داد، در 
حالي كه رضاش��اه نتوانس��ت جمهوريت و فايده و 
ضرورت آن را درس��ت تبیین كند، به همین دلیل 
 از ابت��دا نس��بت به جمه��وري رضاخان��ي بدبیني 
ب��ه وج��ود آم��د و برخ��ي آن را طرح انگلیس��ي 
زمینه س��از  را  آن  برخ��ي  و  مي دانس��تند 
ديكتاتوري. ملك الش��عراي به��ار كه خود در بحث 
جمهوري خواه��ي در مجل��س پنجم ج��زو اقلیت 
محسوب مي شد، معتقد بود: »موافقت سردار سپه 
با جمهوري، اسباب ترديد مردم شده است و مردم 
نتیجه چنین جمه��وري را ديكتات��وري رضاخان 

مي بینند.« )تاريخ مختصر احزاب سیاس��ي( اقلیت 
مجلس به دلیل اعتقادي كه به مشروطیت و قانون 
اساسي داشتند و رژيم مشروطه را باتوجه به اوضاع 
آن روز كش��ور مناسب تر از جمهوري مي دانستند، 
ب��ا جمهوري رضاخان��ي به مخالف��ت پرداختند و 
تغییر رژيم مش��روطه به جمه��وري را غیرضروري 

مي دانستند.
 از نظر مخالفان، مش��روطه براي ايران كافي و 
واف��ي و حمايت از آن به منزل��ه حمايت از آزادي 
بود. به اعتقاد آنان كساني كه واقعا طالب پیشرفت 

و آزادي ايران بودند  بايد تاش خود را درراس��تاي 
تكامل و اجراي كامل مش��روطیت و قانون اساسي 
به كار گیرند، نه اينكه درصدد انهدام آن برآمده و 

به تبلیغ جمهوريت بپردازند.
 كس��اني چون عش��قي و عارف كه پیش تر در 
مدح رضاخان مي گفتند و مي س��رودند، جمهوري 
رضاخان��ي را قابي خواندند. ب��ه هر صورت پروژه 
جمه��وري رضاخاني كه ب��ه عقی��ده منتقدانش، 
ديكتات��وري رضاخ��ان ب��ا نق��اب جمه��وري بود، 

بي نتیجه ماند و به ثمر نرسید. 
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