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استدالل مركز پژوهش هاي مجلس در 
خصوص بودجه 97 اين است كه بودجه 
مذكور هي��چ كمكي به رش��د اقتصادي 
سال 97 نخواهد داشت. پژوهشگران اين 
نهاد رسمي تحقيقاتي در يك گزارش از 
بودجه 97 با عن��وان »در خودماندگي« 
ياد و پيش بيني كرده اند رش��د اقتصادي 
در اين س��ال به كمتر از سال 96 )حدود 

3درصد( برسد. 

 روح تشنه بودجه 97
به گ��زارش »تعادل« نهاد پژوهش��ي 
مجلس در گزارشي وضعيت اقتصاد ايران 
را با توجه به بودجه 97 مورد بررسي قرار 
داد. اين گزارش با اش��اره به ثبات نسبي 
برخي متغيرها مانند نرخ ارز، تورم و رشد 
مي گوي��د: در پس اين ظاهر به نس��بت 
آراس��ته وجود مش��كالت حاد و مزمني 
نظير وضعيت نظ��ام بانكي، صندوق هاي 
بازنشس��تگي، كس��ري بودجه و انباشت 
تصاع��دي بدهي هاي عموم��ي، بيكاري 
جوان��ان تحصيل ك��رده، كاه��ش درآمد 
حقيقي خانوارها، محيط زيست و... وجود 
دارد كه نشان دهنده تداوم وضعيت دشوار 

موجود و نيازمند توجه عاجل است. 
اين گزارش با بيان اينكه بودجه سال 
1397 بيش��تر از آنكه معطوف به مسائل 
مذكور باش��د، به نوع��ي در خودماندگي 
گرفتار شده است، مي نويسد: اين به نحوي 
است كه از وجوه مختلف بودجه اين گونه 
استنباط مي ش��ود كه تامين منابع مالي 

الزم براي تامين كسري و انجام هزينه هاي 
اجتناب ناپذي��ر روح اصل��ي آن را ش��كل 
مي دهد. مطابق استدالل نويسندگان اين 
گزارش استفاده گسترده از منابع صندوق 
توس��عه ملي، كاهش افراد دريافت كننده 
يارانه، افزايش قيم��ت حامل هاي انرژي، 
تامين منابع از طريق انتشار اوراق تعهدزا 
و تعديل ن��رخ ارز ضمني بودجه ازجمله 
رويكردهاي بودجه براي اين منظور بوده 
است. بر اس��اس گزارش ياد شده اين در 
حالي اس��ت كه اين منابع ب��راي بودجه 
پايدار نيستند و مشخص نيست با تداوم 
وضعيت فعل��ي هزينه ه��اي عمومي در 
سنوات آتي چگونه قرار است، هزينه هاي 

مذكور تامين مالي شود. 

 شاخص هاي كالن در سال 97
اي��ن گزارش پيش بين��ي مي كند كه 
با توجه به ش��رايط فعلي اقتص��اد ايران 
و ويژگي هاي بودجه س��ال 1397 رش��د 
اقتصادي به ح��دود 3درصد و نرخ تورم 
به حدود 11.5درصد برس��د )در صورت 
افزايش قيمت حامل ه��اي انرژي برآورد 
مي ش��ود 2.8درصد به نرخ ت��ورم اضافه 
شود( از نظر بازار ارز نيز مشروط به عدم 
وقوع ش��وك هاي ناشي از عوامل خارج از 
حوزه اقتصاد ثبات نس��بي اي��ن بازار در 
س��ال آتي مورد انتظار اس��ت و متوسط 
نرخ 4300 - 4450 براي فصل زمستان 
سال 97 برآورد مي شود.  با اين حال اين 
گ��زارش تصريح مي كند به دليل رويكرد 

انقباضي بودجه سال 1397، در بهترين 
حالت اين بودجه كمكي به رشد اقتصادي 
سال 1397 نخواهد كرد. »از طرف ديگر 
ب��ا توجه ب��ه وضعيت بارندگي در س��ال 
جاري و فقدان ظرفي��ت مازاد در بخش 
نفت و عم��ده بخش هاي صنعتي اصلي، 
انتظار مي رود رش��د اقتصادي در س��ال 
1397 پايين تر از س��ال 1396 باش��د.«  
از طرفي گفته ش��ده با توج��ه به اتكاي 
باالي بودجه 97 به اس��تقراض از بخش 
خصوصي از طريق انتش��ار اوراق تعهدزا، 
انتظار نمي رود اليحه بودجه بتواند كمكي 
به رفع تنگناي مالي و كاهش نرخ س��ود 
بانكي كند. با توجه ب��ه احتمال افزايش 
نرخ تورم و حجم به نس��بت باالي اوراق 
مالي، موفقي��ت هدف گذاري فعلي بانك 
مركزي براي كاهش نرخ س��ود بانكي به 
15درصد نيز محل ترديد است. از طرف 
ديگر همين عوامل بر رشد نقدينگي نظير 

سال هاي اخير موثر خواهد بود. 
نويس��ندگان گ��زارش همچنين در 
زمين��ه ظرفيت ه��اي اش��تغال زايي اين 
بودجه مي نويسند: اشتغال زايي گسترده 
از طري��ق تزريق منابع مالي از سيس��تم 
بانك��ي آن طور ك��ه در اليح��ه بودجه 
س��ال 1397 پيش بيني شده، سياستي 
اس��ت كه نتيج��ه آن از قبل )با توجه به 
تجربه هاي قبلي( مش��خص اس��ت. اين 
سياس��ت جداي از اينكه مي تواند زمينه 
انحراف مناب��ع به بخش ه��اي نامولد را 
فراه��م كند، با توجه به فقدان پش��توانه 

كارشناس��ي مناس��ب و تقليل مس��اله 
اش��تغال زايي ب��ه كمب��ود مناب��ع مالي 
ارزان قيمت مي تواند تالش هاي فعلي در 
اين زمينه نظير طرح اشتغال فراگير كه 
از برخي ويژگي هاي حداقلي كارشناسي 
برخوردار اس��ت را نيز بي اثر كند. ضمن 
آنكه تامين بخش��ي از منابع پيش بيني 
ش��ده براي اين موضوع از طريق افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي خود اثر معكوس 
بر اش��تغال زايي دارد، چراكه بيش��ترين 
آس��يب از ناحيه افزاي��ش قيمت انرژي 
متوجه بنگاه هاي كوچك و متوسط است 
كه باالترين ظرفيت اشتغال زايي را دارند.  
همچني��ن اين گ��زارش در زمينه حذف 
33ميليون يارانه بگير معتقد است: حذف 
دهك هاي باالي درآمدي از دريافت يارانه 
نقدي و اختصاص بخشي از عوايد ناشي از 
آن به دهك هاي پايين درآمدي، به لحاظ 
اقتص��ادي قاب��ل دفاع اس��ت و موجبات 
بهبود توزيع درآم��د را فراهم مي كند. با 
اي��ن حال دو نكته مهم در اين زمينه آن 
اس��ت كه اوال شناسايي افراد براي حذف 
با خطاي حداقلي صورت گيرد كه ظاهرا 
در حال حاضر امكانات آن فراهم نيست. 
ثانيا بهتر است كه افزايش پرداخت يارانه 
نقدي به خانواره��اي واقع در دهك هاي 
درآمدي پايين به جاي پرداخت يكسان 
با توجه به فاصله آنها از خط فقر صورت 
گيرد. ثالثا در برخي س��ناريوها پرداخت 
يارانه نقدي بيشتر به دهك هاي درآمدي 
منجر به جابه جايي بين دهك ها مي شود. 
ب��ه عنوان مثال اگر هم��ه رقمي كه قرار 
اس��ت به يارانه دهك هاي پاييني اضافه 
ش��ود به دهك اول روس��تايي پرداخت 
ش��ود، اين دهك به دهك س��وم منتقل 

خواهد شد. 

  4توصيه سياستي 
پژوهش ه��اي  مرك��ز  پژوهش��گران 
مجل��س در ادامه ب��ا توجه به ش��رايط 
اقتص��اد اي��ران و وضعي��ت بودج��ه 4 
پيش��نهاد سياس��تي به دولت و مجلس 
ارائ��ه كرده ان��د. توصيه موك��د و اوليه 
آنه��ا بر »بازنگ��ري در هزينه هاي دولت 
از طري��ق ح��ذف برخ��ي هزينه ه��اي 
غيرضروري و افزايش بهره وري خدمات 
اجتماعي نظير خدمات حوزه س��المت« 
اس��ت و دومين توصيه ب��ه بازنگري در 
نظ��ام بازنشس��تگي كش��وري از جمله 
بازنشستگي  ساختار صندوق هاي  تغيير 
و افزايش ميانگين س��ن بازنشستگي بر 
مي گردد.  س��ومين توصيه گفته شده كه 
دولت بايد سياست هاي اقتصادي را به طور 
هدفمند س��اماندهي كند و از آس��مان و 
ريسمان كردن براي توجيه سياست هاي 

غيرض��روري اجتناب كند. به عنوان مثال 
در افزايش قيمت حامل هاي انرژي هدف 
اصلي آن كه همان معطوف بودن سياست 
به افزايش بهره وري انرژي )از طرق هزينه 
منابع حاصل از آن در حمل ونقل عمومي، 
افزايش كيفيت محصوالت توليدي انرژي بر 
و... است( پيگيري شود. متوسل شدن به 
اشتغال زايي و... براي توجيه اين سياست ها 
تنها منجر به پيچيده تر ش��دن مسائل و 
كاهش س��رمايه هاي اجتماعي مي ش��ود.  
چهارمين پيش��نهاد مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس در زمينه اجراي سياست هاي رفاه 
اجتماع��ي از جمله حذف برخ��ي افراد از 
دريافت يارانه يا افزايش يارانه برخي افراد 
ديگر اس��ت كه درباره آن گفته شده بايد 
به گونه يي باشد كه امكان جابه جايي بين 
دهكي و تناسب افزايش يارانه ها با فاصله 

افراد از خط فقر مورد توجه قرار گيرد. 

اخبار

    رييس جمهورتاكيد كرد
ريشه يابي علل فرهنگي و اجتماعي حوادث

 رييس جمهور با اشاره به حضور آگاهانه مردم و علما و مراجع در محكوم نمودن اهانت 
به حضرت امام خميني)ره( در دي ماه 56، گفت: 19 دي سرآغاز جنبش گسترده مردم در 
سراسر كشور و زمينه ساز پيروزي نهايي انقالب اسالمي شد.  به گزارش پايگاه اطالع رساني 
دولت، حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن روحاني شامگاه سه شنبه و در جلسه شوراي 
عالي انقالب فرهنگي، ضمن گراميداشت ياد شهداي 19 دي افزود: خيزش عمومي در قم، 
عليه مقاله اهانتاميز نسبت به امام )ره(، در ادامه نهضتي كه از سال 41 آغاز شد، زمينه ساز 
جنبشي گسترده در سراسر ايران از جمله در تبريز، يزد و... شد كه نهايتا به پيروزي انقالب 

اسالمي در بهمن 57 منجر شد. 
رييس ش��وراي عالي انقالب فرهنگي همچنين با اش��اره به نخستين سالگرد رحلت 
رييس فقيد مجمع تش��خيص مصلحت نظام، آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني را شخصيتي 
ممتاز، اسالم شناس��ي برجسته، صاحبنظري امين و سياست دان و سياستمداري دانست 

كه مورد احترام مردم و حتي جامعه بين المللي است. 
دكتر روحاني با اش��اره به مجاهدت هاي آيت اهلل هاش��مي تحت رهبري حضرت امام 
خميني )ره(، رفاقت صميمي و ديرينه با مقام معظم رهبري و همچنين خدمات گسترده 
و ماندگار ايشان به انقالب و مردم در مسووليت هاي سنگين و خطير، گفت: نقش مرحوم 
آيت اهلل هاش��مي در دوران مبارزه، تثبيت نظام اسالمي، اداره مجلس و فرماندهي جنگ، 
رياس��ت جمهوري و اداره دولت و رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام غيرقابل انكار و 

اثرات آن در استحكام نظام اسالمي ماندگار است. 
رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود به حوادث اخير كشور پرداخت و ضمن 
تاكيد بر ريشه يابي علل فرهنگي و اجتماعي آن و نيز اهتمام مسووالن به ارتباط با مردم 
و پاسخگويي به مطالبات به حق آنان گفت: حضور پرشور و آگاهانه مردم در برابر عده يي 
كه عليه مقدسات و پرچم كشور اهانت كردند از يكسو و يكپارچگي جناح ها، احزاب، اقوام 
و مذاهب عليه آش��وبگران از س��وي ديگر موفقيت ديگري در برابر دشمنان و بدخواهان 
نظ��ام آفري��د. دكتر روحاني نقد و اجتماعات قانوني را مفيد و زمينه س��از اصالح و بهبود 
امور دانس��ت و افزود: هوشياري مردم، دانشگاهيان و اقشار مختلف ثابت كرد كه با وجود 
مش��كالتي كه وجود دارد در برابر سوءاستفاده از مطالبات مردم و تحريكات ضدانقالب و 

دشمنان مي ايستند. 
رييس ش��وراي عالي امنيت ملي در پايان از هوش��ياري نيروهاي امنيتي و اطالعاتي، 
نيروي انتظامي، س��پاه و بس��يج كه در مديريت حوادث اخير در كنار مردم و به خوبي به 

وظايف خود عمل كردند، تشكر كرد. 

  ديدارهاي جك استراو در تهران
 وزير خارجه پيشين انگليس كه براي شركت در اجالس امنيتي تهران در ايران بسر 
مي برد عصر روز گذشته با علي اكبر صالحي، معاون رييس جمهور و رييس سازمان انرژي 
اتمي ايران ديدار كرد.  به گزارش ايسنا، در اين ديدار كه سفير انگليس در تهران نيز استراو 
را همراه��ي مي كرد، دو طرف در خصوص موضوعات مختلف از جمله روابط دو كش��ور، 
مطالب مرتبط با برجام و مسائل منطقه يي گفت وگو و تبادل كردند.  صالحي در اين ديدار 
وضعيت فعلي را نتيجه آش��فتگي ذهني ترامپ دانست و تصريح كرد: با وجود مشكالتي 
كه از اين ناحيه به وجود مي آيد جمهوري اسالمي ايران بر اساس شرايط روز تصميمات 
مقتضي مبتني بر منافع جمهوري اسالمي ايران اتخاذ خواهد كرد.  رييس سازمان انرژي 
اتمي ايران مواردي از بد عهدي طرف مقابل از جمله ايجاد مانع توسط انگليس در مسير 
تحقق فروش 900 تن اورانيوم طبيعي از جانب قزاقستان به ايران را مورد تاكيد قرار داد.  
صالحي همچنين گفت: با توجه به تجربه شما از دور اول گفت وگوهاي هسته يي بين سه 
كشور اروپايي و ايران به خوبي مي دانيد عدم تفاهم و توافق با ايران قطعاً همانند گذشته 
به نفع شما تمام نخواهد شد.  وزير امور خارجه پيشين انگليس عصر روز سه شنبه با دكتر 
محم��د جواد ظريف دي��دار و گفت وگو كرد.  در اين ديدار در خصوص برجام و مس��ائل 
منطقه يي گفت وگو و تبادل نظر ش��د.  جك اس��تراو در اين ديدار با اعالم حمايت جدي 
دولت بريتانيا از برجام، از تالش دولت مردان اين كشور براي لزوم حفظ دستاوردهاي برجام 
از س��وي مقامات امريكايي س��خن گفت.  بررسي اوضاع جاري كشورهاي منطقه به ويژه 
اوضاع يمن و بحرين از جمله موضوعات ديگر در اين ديدار بود.  الزم به يادآوري است كه 
لرد المونت وزير دارايي پيشين انگليس و رييس كنوني اتاق بازرگاني انگليس و ايران نيز 

در اين ديدار حضور داشت. 
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سخنگوي ستاد بودجه 97 سازمان برنامه و بودجه در تحليلي براي »تعادل« تشريح كرد

الزامات رفع بيكاري و فقر مطلق
 صفحه 8 

 صفحه 2 

گزارش

ديدگاه غيراقتصادي 
پاشنه آشيل ايران اير

6 و  10

مركز پژوهش هاي مجلس با توجه به بودجه 97 گزارش داد

پيش بيني رشد 3درصدي براي سال 97
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محمود خاقاني  كارشناس بين المللي انرژي  
همه ب��ه ياد دارند ك��ه راس امور يعني مجلس 
هفت��م كه تماي��الت اصولگرايانه داش��ت در دولت 
هش��تم ب��ا افزايش قيم��ت حامل هاي ان��رژي كه 
براس��اس قانون برنامه چهارم بايد به تدريج صورت 
مي گرفت تا يارانه هاي س��وخت حذف ش��وند و از 
محل هدفمند ك��ردن آنها بخش هاي ديگر اقتصاد 
فع��ال ش��وند مخالف��ت و قيمت بنزي��ن را در 80 
توم��ان تثبيت ك��رد. در آن دوران م��ن به عنوان 
يك كارش��ناس انرژي با يك��ي از نمايندگان عضو 
كميس��يون انرژي مجلس هفتم بحث داشتم ولي 
فايده يي نداش��ت. اخيرا هم در يك برنامه راديويي 
همان ماجرا با يك عضو فعلي و نماينده محترم در 

مجلس شوراي اسالمي تكرار شد...

گروه راه و شهرسازي| مجيد اعزازي|
ح��ذف ط��رح ترافيك و اخ��ذ ع��وارض از ورود 
خودروها به محدوده طرح ترافيك)س��بز( و محدوده 
زوج و فرد)آب��ي( از 15فروردين س��ال آينده پس از 
فرونشس��تن تب زلزله تهران، طي روزهاي گذش��ته 
به مهم ترين موضوع و مس��اله شهري پايتخت تبديل 
ش��ده است.  ش��هرداري هدف از حذف طرح كنوني 
ترافي��ك و جايگزي��ن ك��ردن آن با اخذ ع��وارض از 
خودروها را بدون اشاره به اثر گذاري طرح جديد روي 
ميزان آلودگي هوا و حج��م ترافيك تهران،  قطع هر 
گونه رانت به برخي افراد و نهادها عنوان كرده است. 
در سوي ديگر، منتقدان طرح جديد، هدف شهرداري 
را درآمدزاي��ي بدون توجه ب��ه پيامدهاي ترافيكي و 

كيفيتي هواي پايتخت ارزيابي كرده اند...

اعتراض به بودجه نفتي؟

3 سناريو از درآمد ترافيكي 
شهرداري در سال 97
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 تشخيص مالكيت سهام عدالت 
با مجلس است

گروه بورس  مسعود كريمي 
س��ازمان  در  خب��ري  نشس��ت  دوش��نبه  روز 
خصوصي س��ازي ب��ا عن��وان »جزئيات مرحل��ه دوم 
س��اماندهي س��هام عدالت« با حضور ميرعلي اشرف 
عبداهلل  پوري حسيني رييس سازمان خصوصي سازي و 
معاون وزير اقتصاد به همراه ساير مديران اين سازمان 
و اصحاب رسانه برگزار ش��د. از نكات قابل توجه اين 
نشس��ت پرداخت 3 هزارو 800 ميليارد تومان س��ود 
س��هام عدالت و برداشت س��ود آن توسط مشموالن 
از روز گذش��ته ب��ود.  در همين رابطه پوري حس��يني 
در پاس��خ به س��وال »تعادل« مبني بر اينكه جزئيات 
اليحه آزاد س��ازي س��هام عدالت كه در روز دوش��نبه 
به مجلس شوراي اس��المي ارسال شد، چيست و در 
صورت ب��ه تعويق افتادن تصويب اين اليحه توس��ط 
بهارستان نش��ينان، خصوصي س��ازي چه اقداماتي را 
خواهد كرد، گفت: برخ��ي نمايندگان مجلس اذعان 
داشتند كه تصويب اليحه آزاد سازي سهام عدالت طي 
2 ماه آينده ص��ورت خواهد گرفت اما با توجه به اين 
نكته كه بودجه سال 97 كشور هم در مجلس شوراي 

اسالمي تحت بررسي قرار دارد...

روز گذش��ته در نخس��تين سالگرد 
بزرگداش��تي  هاش��مي  آي��ت اهلل  فوت 
به ياد او برگزار ش��د. اين بزرگداش��ت 
كه ب��ه گفته محمد هاش��مي، قرار بود 
حجت االس��الم  اصل��ي اش  س��خنران 
والمس��لمين حس��ن روحان��ي باش��د، 
ام��ا به داليلي كه ذكر نش��د، س��ه روز 
پيش از مراس��م، دفتر رييس جمهوري 
ب��ه برگزار كنندگان گفت ك��ه روحاني 
نمي تواند ب��ه اين مراس��م بيايد. جاي 
روحان��ي را دو معاونش پر كردند، يكي 
اس��حاق جهانگيري و ديگري علي اكبر 
صالحي. همچنين آيت اهلل جوادي آملي 
ني��ز در پيامي ب��ه اين كنگ��ره جايگاه 
آيت اهلل هاش��مي ميان امام و رهبري را 

به تصوير كشيد. 
برگزاري  آمل��ي  آي��ت اهلل ج��وادي 
بزرگداش��ت آيت اهلل هاش��مي را براي 
آن دانس��ت ك��ه شناس��نامه او حفظ 
ش��ود و بر اين موض��وع تاكيد كرد كه 

هاشمي چه در قبل و چه بعد از انقالب 
و در زم��ان جن��گ خدم��ات ارزنده يي 
براي كش��ور انجام داده اس��ت. اسحاق 
جهانگيري كه س��خنران اصلي مراسم 
بود نيز از تعبير استراتژيست توسعه گرا 
ب��راي آيت اهلل هاش��مي اس��تفاده كرد 
و از نگاه سياس��ي و اجتماعي س��ردار 
س��ازندگي س��خن گف��ت. جهانگيري 
وقت��ي خواس��ت خيلي كوت��اه زندگي 
سياسي هاشمي پس از انقالب اسالمي 
را به تصوير بكش��د، چنين روايت كرد: 
»وقت��ي ريي��س مجلس ش��د، مجلس 
در راس ام��ور قرار گرف��ت و وقتي نياز 
بود در دولت حضور پيدا كند، س��رعت 
سازندگي و ش��تاب كشور شكل گرفت 

و وقتي جنگ با مش��كل روبه رو شد به 
عنوان فرماندهي جنگ گره گش��ا شد و 
آن زماني كه نياز بود صلح را پيش ببرد 
با ش��جاعت در حضور امام راحل عرض 
كرد كه ش��ما اجازه دهيد من قطعنامه 
را قبول كنم«. معاون اول رييس جمهور 
به ديپلماسي هاشمي اشاره كرد كه به 
گفته او مس��ائل منطقه ي��ي ايران را به 
بهترين نحو ممكن حل كرد و به طوري 
كه اي��ران در دوران رياس��ت جمهوري 
هاش��مي بهترين روابط را در منطقه و 
با كش��ورهاي عربي داشت و با تدبيري 
كه به خرج داد كش��ورهاي اسالمي را 
در همين سالن اجالس سران با عنوان 
نشست كنفرانس اسالمي گرد هم آورد. 

  هيچگاه هاشمي قهر نكرد
رييس جمه��وري  اول  مع��اون 
آي��ت اهلل  اصل��ي  رويكرده��اي  از 
موض��وع  اي��ن  را  هاشمي رفس��نجاني 
دانس��ت كه با وجود اينكه در باالترين 
و مهم تري��ن مس��ووليت هايي كه مورد 
انتق��اد مردم ق��رار مي گرف��ت، همواره 
خ��ودش را در مع��رض راي مردم قرار 
مي داد و فكر مي كرد تا زماني كه مورد 
اعتم��اد مردم اس��ت و راي آن��ان را به 
عنوان پشتوانه خود دارد، بهتر مي تواند 
كار كند. جهانگيري يادآور ش��د: براي 
انتخاب��ات ارزش بااليي قاي��ل بود، در 
انتخابات س��ال 92 به صحنه انتخابات 
آمد كه ناباورانه رد صالحيت شد شايد 

فكر مي شد كه با رد صالحيت هاشمي 
ايشان صحنه را ترك كند ولي هاشمي 
قهر نكرد و عافيت نشيني را اتخاذ نكرد 
و براي همان انتخابات برنامه ريزي كرد 

و رييس جمهوري درست كرد. 
رد  از  بع��د  گف��ت:  همچني��ن  او 
صالحي��ت ايش��ان، من رييس س��تاد 
آيت اهلل هاش��مي بودم خدمت ايش��ان 
رس��يدم و گفتم تكليف چيس��ت، چه 
كار باي��د ك��رد؛ چ��ون به ه��ر چيزي 
فكر مي كرديم جز رد صالحيت ش��ما، 
فرمودند فالني من همان هاشمي ديروز 
هستم، بدون كمترين تغييري و همان 
رابطه ب��ا نظام و موضع گيري هاي قبلي 
را دارم برويد س��تادها را جمع كنيد و 

اعتراضي هم نمي خواهد بكنيد.  رييس 
در  هاشمي رفسنجاني  انتخابات  س��تاد 
س��ال 92 ادامه داد: يكي از دوس��تان 
ايشان جناب دكتر روحاني در انتخابات 
92 نامزد و رييس جمهوري شد، با رايي 
كه ديديد. جهانگيري خاطرنشان كرد: 
براي انتخابات بعدي هم همواره برنامه 
داش��ت، براي مجلس خبرگان رهبري 
س��ال 94 برنامه داشت و آن راي بسيار 
عظيمي كه در انتخابات آخر داش��ت و 
در خبرگان به ايش��ان دادند را ديديد، 
ب��راي انتخاب��ات 96 از اواي��ل 95 فكر 
مي كرد و برنامه ريزي داش��ت و حداقل 
س��ه بار خودم با ايش��ان در سال 95 تا 
19 دي ك��ه اين اتف��اق افتاد، صحبت 
كردم كه در خاطراتم يادداشت كرده ام 
و باچ��ه اصراري كه آقاي روحاني حتما 
بايد نامزد شود و در سياست به جوان و 

جواني توجه ويژه داشت. 
ادامه در صفحه 9

كنگره بزرگداشت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني برگزار شد

سردار سازندگي از نگاه ياران

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار هزاران نفر از مردم قم :

بايد بين مطالبات بحق مردم و   

حركات وحشيانه تفكيك قائل شد



 نشس�ت كميس�يون امنيت مل�ي درباره 
رژي�م حقوق�ي خزر؛تس�نيم| نقوي حس��يني 
س��خنگوي كميس��يون امني��ت  ملي و سياس��ت  
خارجي مجلس با اش��اره به جلسه اين كميسيون 
درب��اره رژيم حقوق��ي درياي خ��زر گفت: رييس 
كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي تاكيد 
كرد كه بايد حق الس��هم و حاكمي��ت قاطع ايران 
در اين دريا از رژيم حقوقي ديده و تثبيت ش��ود. 
»صابر« ريي��س دبيرخانه درياي خزر وزارت امور 
خارجه كه در جلس��ه حضور داشته به نمايندگان 
توضيح داده اس��ت: در كنوانس��يون تمام حقوق 
كشورها از جمله ايران به طور جدي پيگيري شده 
و حقوقي مانند دريانوردي، ماهيگيري، اس��تفاده 
از منابع و ذخاير و... به بحث گذاش��ته شده است، 
ولي در اين كنوانسيون به هيچ وجه تعيين حدود 
مطرح نش��ده و اين كار به زم��ان ديگري موكول 
ش��ده اس��ت، بنابراي��ن بحث هايي ك��ه راجع به 
 درصد حدود ايران از درياي خزر مطرح مي ش��ود،

درست نيست. 
 س�لب اعتماد مردم خطرناك اس�ت؛ايلنا| 
نماين��ده اصالح طلب تهران در مجل��س با انتقاد 
از عملكرد صداوس��يما در جريان اعتراضات اخير 
گفت: زماني كه مردم احس��اس كنند صداوسيما 
بلندگوي يك جناح سياس��ي نيست، اثرگذاري از 
طرف صداوسيما اتفاق مي افتد اما در حال حاضر 
با عملك��ردي كه صداوس��يما داش��ته، نمي تواند 
نقش موثري در آرام كردن هيجانات مردم داشته 
افزود: وقتي محدوديت هايي  باش��د. هاش��م زايي 
ب��راي اينترنت و ش��بكه هاي اجتماع��ي به وجود 
مي آي��د و تلويزيون يك طرف��ه جلو مي رود، مردم 
 هم اعتم��اد نمي كنند و اين س��لب اعتماد مردم

خطرناك است. 
 تصوي�ب كلي�ات ط�رح اداره و نظارت بر 
سازمان صدا و سيما؛ايرنا| يك نماينده مجلس 
گف��ت: ط��رح اداره و نظ��ارت بر س��ازمان صدا و 
س��يماي جمهوري اس��المي ايران كه در دستور 
كار كميس��يون فرهنگي مجلس قرار داشت پس 
از نظرات مخالفان و موافقان كليات آن به تصويب 
رس��يد. س��يد فاطمه ذوالقدر افزود: اين طرح 22 
ماده دارد كه طبق اصل 175 قانون اساس��ي صدا 
و س��يما سازماني مستقل اس��ت كه نصب و عزل 
رييس اين سازمان با رهبرمعظم انقالب است كه 
اي��ن موضوع يك��ي از موارد ط��رح اداره و نظارت 

سازمان صدا و سيماست. 
 قطعا مش�كل دانش�جويان بازداشتي حل 
خواهد شد؛برنا| فرهاد فالحتي عضو كميسيون 
آم��وزش و تحقيقات مجلس ش��وراي اس��المي، 
درب��اره آخري��ن پيگيري هاي اين كميس��يون در 
خصوص بازداش��ت دانش��جويان گفت: در جلسه 
ديروز كميسيون آموزش، يكي از محورهاي اصلي 
بررس��ي اين مساله بود. قرار ش��د با دستگاه هاي 
امنيتي و قضايي صحبت ش��ود تا با پيگيري آنها 
مساله دانش��جويان حل شود. فالحتي درباره آمار 
دانش��جويان بازداش��تي اف��زود: گزارش هايي در 
كميسيون آموزش درباره تعداد دانشجويان مطرح 
ش��ده است كه دبير و س��خنگوي كميسيون بايد 
درباره آن اطالع رس��اني كنند. ب��ا توجه به فصل 
امتحانات در دانشگاه ها، اطمينان دارم اين مساله 

حل خواهد شد. 
 درخواست فراكس�يون حقوق شهروندي 
براي بازديد از زندان اوين؛ايس�نا| سخنگوي 
فراكس��يون حقوق ش��هروندي مجلس ش��وراي 
اس��المي از درخواست اين فراكسيون براي بازديد 
از زندان اوين خبر داد. بهرام پارسايي گفت: طبق 
وظاي��ف نمايندگي و اختي��ارات نظارتي مجلس، 
يكي از برنامه هاي فراكس��يون حقوق ش��هروندي 
بازدي��د از زندان ه��ا از جمله زندان اوين اس��ت. 
او اف��زود: بر همين اس��اس تقاضاي فراكس��يون 
حقوق شهروندي براي بازديد از زندان ها از جمله 
زن��دان اوين در نامه ي��ي خطاب به آق��اي آوايي 
وزير دادگس��تري تحويل ايش��ان شد و اميدواريم 
هماهنگي هاي الزم براي بازديد اعضاي فراكسيون 

از زندان ها انجام شود. 
 توضيح هوافضاي س�پاه درباره دود رويت 
شده در تهران؛سپاه نيوز| روابط عمومي نيروي 
هوافضاي س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي اظهار 
داش��ت: دود روي��ت ش��ده در ته��ران و مناطق 
اطراف ناشي از تمرين تاكتيكي پرنده هاي نيروي 
هوافضاي س��پاه بوده اس��ت. طي مشاهده شدن 
دود س��فيد در فراز آس��مان تهران روابط عمومي 
نيروي هوافضاي سپاه پاس��داران انقالب اسالمي 
ط��ي اطالعيه يي اع��الم ك��رد: دود ديده ش��ده 
صب��ح روز )سه ش��نبه( در آس��مان ش��هر تهران 
ناش��ي از تمرين تاكتيكي پرنده ه��اي بال ثابت و 
متغي��ر و همچني��ن پهپادهاي ني��روي هوافضاي 
س��پاه بوده اس��ت. روابط عمومي نيروي هوافضاي 
س��پاه اف��زود: اين تمري��ن تاكتيك��ي در يكي از 
 پايگاه هاي مخت��ص تمرين ه��اي هوافضا صورت

گرفته است. 
 توضيح دادستان تهران درباره خودكشي 
يك زنداني و آزادي 70 متهم؛ايسنا| دادستان 
ته��ران دي��روز در گفت وگو با خبرن��گاران گفت: 
70نف��ر ديگر از متهم��ان آش��وب هاي اخير آزاد 
ش��دند. عباس جعفري دولت آب��ادي همچنين در 
خصوص خودكش��ي يكي از متهمان در قرنطينه 
زن��دان اوين اظهار داش��ت: پس از اي��ن حادثه با 
حضور فوري بازپرس دادس��راي جنايي در محل 
وق��وع، پرونده قضايي تش��كيل ش��د، از ماموران 
زن��دان و مطلعان تحقيقات الزم ب��ه عمل آمد و 
موضوع در دست بررسي است؛ ضمن آنكه مراتب 

به خانواده متوفي اعالم شده است. 
 آيين نام�ه س�اماندهي مش�اغل، اصناف و 
فعاليت هاي ش�هري ابالغ شد؛پاد| معاون اول 
رييس جمه��وري آيين نامه س��اماندهي مش��اغل، 
اصن��اف و فعاليت ه��اي ش��هري را ب��راي اجرا به 
دس��تگاه هاي ذي ربط ابالغ كرد. هيات وزيران در 
جلسه 30 مهر 1396 به پيشنهاد وزارت كشور در 
اجراي بند 20 ماده 55 اصالحي قانون شهرداري 
مص��وب 1345 آيين نامه س��اماندهي مش��اغل و 
اصناف مزاحم ش��هري را تصويب كرد. براس��اس 
ماده يك اين آيين نامه شهرداري ها موظفند براي 
رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم متناسب با 
وضعيت فعاليت، مكان اس��تقرار و ماهيت شغلي 
آنها، نس��بت به صدور حك��م انتقال، جابه جايي يا 
رفع مزاحمت از طري��ق اصالح فرآيند كار، تغيير 

فعاليت يا نوسازي اقدام كنند. 

روي موج خبر

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار هزاران نفر از مردم قم:

بايد ميان مطالبات بحق مردم و حركات وحشيانه تفكيك قائل شد
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي رهبر معظ��م انقالب 
اسالمي صبح ديروز )سه شنبه( در ديدار هزاران نفر از 
مردم قم با تجليل و تحس��ين حركت عظيم، پرش��ور، 
به موقع و منسجم ملت در روزهاي اخير، به تشريح ابعاد 
و اليه هاي مختلف توطئه دشمنان براي سوءاستفاده از 
مطالبات بحق مردم پرداختند و با بيان سخنان مهمي 
خطاب به امريكايي ها، مس��ووالن كشور و مردم تاكيد 
كردند: ايس��تادگي و نبرد »ملت ب��ا ضدملت«، »ايران 
با ضدايران« و »اس��الم با ضداسالم« همچون 40سال 
گذشته ادامه خواهد داشت اما كينه ورزي دشمن نبايد 
موجب شود مس��ووالن از ضعف ها و مشكالت مردم و 

به ويژه طبقات ضعيف غافل شوند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفت��ر مقام معظم 
رهبري، رهبر معظم انقالب اسالمي در ابتداي سخنان 
خود، با گراميداش��ت س��الروز قيام نوزدهم دي س��ال 
1356، مردم قم را ش��جاع، سرش��ار از انگيزه و اميد و 
در صراط مس��تقيم انقالب دانستند و گفتند: مردم قم 
امسال همانند سال هاي گذشته در راهپيمايي نهم دي 
ش��ركت كردند اما هنگامي كه قضاياي اخير به وجود 
آم��د، چهار روز بع��د يعني در روز س��يزدهم دي، آن 

حركت عظيم را آفريدند. 
حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه 
حرف ملت ايران به ويژه جوانان در 40س��ال گذش��ته، 
»ايستادگي در مقابل زورگويي و زيربار قدرت ها نرفتن« 
بوده است، افزودند: ملت ايران همچنان با همان منطق، 
اه��داف واالي خود را دنبال مي كند ام��ا با انگيزه تر و 
پرتجربه تر از گذشته شده است و جوانان انقالبي كشور 

نيز پرتعدادتر از اول انقالبند. 
ايش��ان قضاياي روزهاي اخير را ش��واهد روشني از 
اين روحيه ملت ايران دانس��تند و گفتند: ملت ايران از 
روز نه��م دي كه اين آتش بازي ها و ش��يطنت كاري ها 
آغاز ش��د، در نقاط مختلف كشور، حركت خود را آغاز 
كردند اما هنگامي كه ديدند مزدوران دشمن دست بردار 
نيستند، پي در پي و در روزهاي متوالي، راهپيمايي ها 
تكرار ش��د. رهبر معظم انقالب اسالمي تاكيد كردند: 
اين راهپيمايي ها حوادث معمولي نيست و اين حركت 
عظيم، منس��جم و مردمي در مقابل توطئه دشمن و با 
چنين نظم، بصيرت، شور و انگيزه در دنيا بي نظير است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در توصيف حركت مس��تمر 
ملت، گفتند: اين نبرد »ملت با ضدملت«، نبرد »ايران 
با ضدايران« و نبرد »اس��الم با ضداس��الم« است كه از 
اين پس نيز ادامه خواهد داش��ت. ايش��ان خاطرنشان 
كردند: البته اين مبارزه و ايستادگي و مقاومت موجب 
نش��ده اس��ت كه ملت از ديگر ابعاد زندگ��ي از جمله 
پيش��رفت هاي علمي و تامين امني��ت و آرامش غافل 
شود. حضرت آيت اهلل خامنه اي، ريشه تمام دشمني ها 
و توطئه ه��ا بر ضد مل��ت ايران را »انقالب اس��المي« 
دانستند و تاكيد كردند: تمام حركات ناكام دشمن در 
اين 40سال، در واقع پاتك به انقالب است، زيرا انقالب 
حضور سياسي دشمن را ريشه كن كرد. ايشان گفتند: 
اين بار هم ملت ايران با ايستادگي همچون سدي محكم 
و ملي با قدرت تمام به امريكا و انگليس و لندن نشينان 
گفت كه نتوانستيد و بعد از اين هم نخواهيد توانست. 
رهبر معظم انقالب اس��المي به ميلياردها دالر هزينه 
و سال ها شبكه س��ازي و مزدورپروري بدخواهان ملت 
ايران براي ايجاد مش��كل از درون كش��ور اشاره كردند 
و افزودند: مس��ووالن فعلي امريكا كه س��اده لوحي آنها 
در امور سياس��ي آشكار اس��ت، اين بار خود را لو دادند 
و به شبكه س��ازي و مزدورپ��روري اذعان و هزينه هاي 
اين طراحي را نيز با سركيسه كردن دولت هاي وابسته 
خليج ف��ارس تامين كردند تا ش��ايد بتوانند زباله هاي 

فراري از ايران را بازيافت و دوباره وارد ميدان كنند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به اقدام دشمنان 
در سال هاي اخير در راه اندازي هزاران شبكه مجازي و 
ده ه��ا كانال تلويزيوني، ايجاد جوخه هاي ترور و انفجار 
و اع��زام آنها به داخل مرزها، و بمباران گس��ترده ملت 
با دروغ، تهمت و ش��ايعه خاطرنشان كردند: همه اين 
تالش ها انجام شد تا شايد بتوانند افكار اين ملت به ويژه 
جوان��ان را تغيير دهند اما نتيجه اش، ش��هيد حججي 
عزيز و ديگر ش��هدا بودند كه در دفاع از انقالب سينه 
سپر كردند. ايش��ان افزودند: دشمنان حتي براي نفوذ 
در برخ��ي اركان، افرادي را تطمي��ع كردند و خود نيز 
مستقيم وارد ميدان ش��دند كه دخالت هاي مسووالن 
امريكايي را در اين چن��د روز اخير همه ديدند، اما باز 

هم نتوانستند و ناكام ماندند. 

رهبر معظم انقالب اسالمي، صميمانه از ملت ايران 
قدردان��ي كردند و گفتند: نه يك بار بلكه هزاران بار از 
اين ملت تشكر مي كنم؛ ملت ايران حقيقتا ملتي رشيد، 
با بصيرت، وفادار، با همت، زمان شناس و لحظه شناس 
اس��ت و مي دان��د كه لحظه حركت، چه زماني اس��ت. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي تاكيد كردند: دش��منان اين 
پيام ه��ا را مي گيرند، اگرچ��ه در تبليغات به روي خود 
نمي آورن��د و صده��ا اخاللگر را ه��زاران نفر و حركات 
ميليوني مردم را گروه اندك جلوه مي دهند اما صاحبان 
سياس��ت متوجه اين حركت و پيام هاي آن مي شوند. 
ايشان افزودند: ملت ايران با اين حركت عظيم كار خود 
را كرد و در دل سياست گذاران دشمن رعب ايجاد كرد 
و بصي��رت و انگيزه خود را به اوج رس��اند. رهبر معظم 
انقالب اس��المي با اش��اره به تحليل هاي مختلفي كه 
در روزه��اي گذش��ته از طرف اش��خاص و جناح ها در 
روزنامه ها و شبكه هاي اينترنتي بيان شده گفتند: همه 
اين تحليل ها يك نقطه مش��ترك صحيح داشت و آن 
اينكه بايد بين مطالبات صادقانه و بحق مردم و حركات 
وحش��يانه و تخريب گرانه يك گروه تفكيك قائل شد و 
مطالبات و خواسته هاي مردم را پيگيري كرد. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي خاطرنش��ان كردند: اينكه عده يي از 
حقي محروم بمانند و در جايي جمع ش��وند و اعتراض 
كنند، يك مطلب اس��ت اما اينكه عده يي از اين تجمع 
سوءاس��تفاده كنند و به قرآن و اس��الم دشنام دهند و 
به پرچم ايران اهانت كنند و مس��جد آتش بزنند، يك 

مطلب ديگر است. 
ايش��ان افزودن��د: اعتراض ه��ا يا درخواس��ت هاي 
مردم��ي همواره ب��وده و اكنون نيز هس��ت؛ در همين 
يك س��ال اخير، برخي از مردم در بعضي شهرها يا در 
مقابل مجلس به دليل مش��كالت صندوق ها يا برخي 
موسس��ات مالي، اجتماعاتي داشتند كه هيچ كس هم 
ب��ا آنها معارضه و مخالفتي ندارد و بايد به اين حرف ها 
گوش داده و رسيدگي شوند و در حد وسع و توان پاسخ 
داده ش��ود. حضرت آيت اهلل خامنه اي سپس در تبيين 
ابع��اد قضاياي اخير گفتند: قرائن و ش��واهد اطالعاتي 
نشان مي دهد كه اين قضايا سازماندهي شده بوده و در 

شكل گيري آن، يك مثلث فعال بوده است. 
ايش��ان افزودن��د: ي��ك رأس اين مثل��ث، امريكا و 
صهيونيست ها بودند كه طراحي را انجام دادند و چند 
ماه روي اين طراحي كار كردند و بناي آنها اين بود كه 
حركت ها از شهرهاي كوچك ش��روع شود تا به مركز 
برسد. رهبر معظم انقالب اس��المي گفتند: رأس دوم 
اين مثلث، يكي از دولت هاي پولدار خليج فارس است 
كه هزينه اين نقش��ه را تامين كرد و رأس س��وم نيز، 
پادوها بودند كه مربوط به س��ازمان آدمكش منافقين 
هس��تند و از ماه ها قبل آماده بودن��د. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با اشاره به فراخوان ها، خاطرنشان كردند: در 
اين فراخوان ها، شعار »نه به گراني« مطرح شده بود كه 
شعاري جذاب بود تا عده يي را به دنبال خود وارد صحنه 
كنند. در ابتداي كار هم عده يي با اين شعار همراه شدند 
اما مردم به محض آنكه ديدند، هدف و ش��عارها تغيير 

كرد، صف خود را جدا كردند. 

ايشان در همين خصوص افزودند: همان افرادي كه 
روز پنج شنبه و جمعه در اجتماع »نه به گراني« شركت 
ك��رده بودند، بعد از جدا ك��ردن صف خود، در اجتماع 
عظيم نهم دي به ميدان آمدند و بر ضد امريكا و منافق 
شعار دادند. رهبر معظم انقالب اسالمي در ادامه تبيين 
قضاياي اخير به برخي حرف ها در رسانه هاي دشمنان 
اش��اره كردن��د و گفتند: براي س��ازماندهي و عمليات 
دو ق��رارگاه فرماندهي در همس��ايگي ايران تش��كيل 
ش��ده بود، يكي از اين قرارگاه ها براي هدايت عمليات 
در فض��اي مجازي ب��ود و قرارگاه دوم ب��راي مديريت 
اغتش��اش ها كه هر دو قرارگاه به وس��يله امريكايي ها و 
صهيونيست ها فرماندهي مي شد و پيروزي خود را نيز 

قطعي مي دانستند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با سپاس��گزاري به درگاه 
خداوند متعال كه دشمنان ملت ايران را از نادان ها قرار 
داده است، تاكيد كردند: با وجود مقابله پي در پي مردم، 
دش��منان هنوز ملت ايران را نشناخته اند و معناي اين 

سد محكِم ايمان و شجاعت ملي را نفهميده اند. 
ايشان، بيهوده گويي هاي اخير مسووالن امريكايي را 
ناش��ي از عصبانيت شديد و شكس��ت اخير دانستند و 
گفتند: مي گويند حكومت ايران از مردم خود مي ترسد! 
خي��ر. حكومت اي��ران متولد اين مردم اس��ت و نظام 
اسالمي 40سال اس��ت كه به پشتوانه همين مردم در 
مقابل ش��ما ايستاده است. رهبر معظم انقالب اسالمي 
افزودند: مي گويند حكومت ايران از قدرت امريكا هراس 
دارد؛ در پاسخ مي گوييم اگر ما از شما هراس داشتيم، 
چگونه در دهه 50 شما را از ايران بيرون ريختيم و در 

دهه 90 نيز شما را از كل منطقه بيرون رانديم. 
ايش��ان به يكي ديگ��ر از گزافه گويي هاي مقامات 
امريكايي مبني بر نگراني از نحوه رفتار با معترضان اشاره 
كردند و افزودند: شما خجالت نمي كشيد؟ در يك سال 
گذشته 800 نفر از مردم امريكا به دست پليس كشته 
ش��ده اند. در قضي��ه قيام وال اس��تريت ه��ر كاري كه 
توانستيد بر ضد مردم كرديد و با هر احتمال و تهمتي، 
مردم را كشتيد؛ آن وقت براي مردم ايران اظهار نگراني 
مي كنيد؟حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين با اشاره به 
ابراز نگراني مسووالن انگليس خبيث گفتند: اخيرا در 
موضوع حمله به مس��لمانان انگليس و دفاع مسلمانان 
از خود، يك قاضي انگليس��ي، احكام بس��يار سنگيني 
داد؛ حاال مس��ووالن چنين كشوري، دلسوز معترضان 
ش��ده اند؟رهبر معظم انقالب اسالمي، »براندازي نظام 
جمه��وري اس��المي« را هدف مش��خص امريكايي ها 
خواندند و با اشاره به تالش دولت قبلي امريكا در پنهان 
ك��ردن اين هدف در موضع گيري ها و نيز نامه هايي كه 
براي رهبر معظم انقالب مي فرستاد، گفتند: البته رفتار 
آنها همان رفتار براندازي بود كه دولت فعلي، صريح و 

بدون مالحظه آن را اعالم مي كند. 
حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي، تالش ب��راي گرفتن 
ابزاره��اي اقتدار ملي ايرانيان را روش اصلي و وس��يله 
امريكايي ها براي تحقق »براندازي« برشمردند و افزودند: 
»عواطف مردم و افكار عمومي هم جهِت با حكومت« و 
»ايمان و انگيزه جوانان« از جمله ابزارهاي اصلي اقتدار 

ملي است و به همين علت دشمنان درصدد تضعيف و 
سلب آنها هستند. 

»ق��درت دفاع موش��كي« و »حض��ور مقتدرانه در 
منطقه« از ديگر ابزارهاي اقت��دار ملي ايرانيان بود كه 
رهبر معظم انقالب يادآور شدند و افزودند: امريكا جرأت 
نمي كند اسم مذاكره با ما را بياورد اما يك كشور اروپايي 
مي گويد مي خواهيم با ايران درباره حضور منطقه يي آن 
مذاكره كنيم در حالي كه بايد از او پرسيد شما چرا در 

منطقه حضور داريد؟
رهبر معظم انقالب سپس سه نكته اساسي را خطاب 
به هيات حاكمه امريكا مورد تاكيد قرار دادند: اول: سِر 
ش��ما در حوادث اخير به س��نگ خورد و اگر در آينده 
تكرار كنيد باز هم ناكام خواهيد ماند. دوم: در اين چند 
روز به ايران خس��ارت زديد، اين كار بي تقاص نخواهد 
ماند و س��وم: اين كس��ي كه به گفته خود امريكايي ها 
تعادل روحي- رواني ندارد، بداند كه اين ديوانه بازي هاي 

نمايشي، بي جواب نخواهد ماند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به ايس��تادگي 
نظام در مقابل زورگويان و دفاع از منافع ملت و كشور 
افزودند: كس��اني ك��ه در خارج يا متاس��فانه در داخل 
دوس��ت دارند با امريكايي ها پيوند بخورند و نشس��ت 
و برخاس��ت كنند، اين حرف ها را بشنوند و بدانند كه 
نظام جمهوري اس��المي به فضل الهي همه مشكالت 
را برطرف خواهد كرد. بخش ديگري از س��خنان رهبر 
معظم انقالب خطاب به مس��ووالن كش��ور و عناصر و 
فعاالن سياس��ي بود. ايش��ان خود را هم مخاطب اين 
سخنان دانستند و در نكته يي بسيار مهم گفتند: دست 
داش��تن دشمن در مس��ائل اخير، تحليل نيست بلكه 
برمبناي اطالعات و خبر بيان شد اما اين نبايد موجب 

شود كه از ضعف ها و مشكالت خودمان غافل شويم. 
رهب��ر معظ��م انق��الب تاكي��د كردند: دش��منان 
مانند مگس روي زخم ناش��ي از مش��كالت و ضعف ها 
مي نشينند، بنابراين بايد زخم را خوب كنيد و نگذاريد 
به وجود آيد چرا كه اگر مشكل داخلي نداشته باشيم، 
تبليغات و فضاسازي بيگانه اثر نمي گذارد و امريكايي ها 

هم نمي توانند هيچ غلطي بكنند. 
حض��رت آيت اهلل خامنه اي، »دفاع از حقوق مردم و 
تالش براي حل مشكالت آنها« را وظيفه همه مسووالن 
برش��مردند و افزودند: قش��رهايي از مردم به خصوص 
»طبقات ضعيف« تحت فشار هستند و بايد همه همت 

مسووالن صرف حل مشكالت موجود شود. 
»شناخت مش��كالت جامعه، تمركز بر حل مسائل 
اساسي و تقسيم كار براي رفع آنها« توصيه مهم ديگر 

رهبر معظم انقالب به مسووالن سه قوه بود. 
ايشان با اشاره به تشكيل چندين جلسه با مسووالن 
و مديران اصلي كش��ور درباره آس��يب هاي اجتماعي 
و اق��دام برخ��ي مس��ووالن در كاهش بعض��ي از اين 
آسيب ها افزودند: همه بدانند كه مشكِل حل نشدني و 
گره بازنشدني در كش��ور نداريم اما بايد در اين زمينه 
آماده ت��ر، پا به ركاب تر، بيش��تر و دقيق تر، كار و تالش 
كني��م. »وحدت و همدلي« ديگ��ر توصيه موكد رهبر 
معظ��م انقالب به مس��ووالن بود. ايش��ان افزودند: در 

اين ش��رايط كه دشمِن لجوج تهديد مي كند و درصدد 
ايجاد مشكالت است، مسووالن و مجموعه هاي سياسي 
باي��د »هم افزايي« كنند و از تحليل و تضعيف يكديگر 

خودداري كنند. 
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي با ي��ادآوري صدمات 
و خس��اراتي كه در س��ال 88 به علت بي قانوني برخي 
عناصر، متوجه مردم و ايران ش��د، افزودند: تس��ليم در 
مقابل قانون همچون هميشه توصيه، تاكيد و طلب بنده 

از همه مسووالن و دستگاه ها است. 
رهبر معظم انقالب، »تذكر و انتقاد منصفانه« را الزم 
و مفيد دانس��تند و در عين حال افزودند: نبايد انتقاد و 
تذك��ر را با يك كالغ چهل كالغ كردن، مبالغه و تعميم 
غيرمنطقي، به ابزار ش��ايعه و س��ياه نمايي تبديل كرد. 
ايشان افزودند: نبايد وجود تعداد اندكي مدير يا قاضي 
فاسد را به هزاران مدير اجرايي يا قاضي شريف تعميم 
داد و دل جوانان عزيز ميهن را خالي كرد، همچنان كه 
نباي��د يكي، دو نماين��ده را كه در مي��ان حدود 300 
نماينده، جور ديگري مشي مي كنند، به همه نمايندگان 
تعمي��م داد. رهب��ر معظم انقالب، »تمركز مس��ووالن 
كشور« به خصوص مسووالن اجرايي را بر مسائل كليدي 
به ويژه اش��تغال و توليد و حل مشكل واردات ضروري 
خواندند و افزودند: اين مس��ائل را بارها به مس��ووالن 
اجرايي تذكر داده ايم. ايش��ان در همين زمينه افزودند: 
برخي گله مي كنند كه رهبري چرا تذكر نمي دهد اما 
بنده با گزارش هاي مردمي و ديگر گزارش ها از مسائل 
اساسي و مشكالت مردم با خبرم و مدام تذكر مي دهم؛ 
به گونه يي كه اين تذكرات علني، يك دهم هش��دارها و 
اوقات تلخي هاي ما با مسووالن در جلسات غيرعمومي 

هم نيست. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي بار ديگر با تاكيد بر اهتمام 
مسووالن براش��تغال و رونق توليد داخلي خاطرنشان 
كردند: بيكاري ريش��ه اصلي بسياري از مفاسد است و 
بايد با رونق توليد، آن را حل كرد البته پول پاش��يدن 
بي حساب و كتاب مشكل را حل نمي كند و خوشبختانه 
مس��ووالن دولتي در اين زمينه ها مشغول كار هستند. 
رهبر معظم انقالب در بخش ديگري از سخنانش��ان با 
تش��كر از مس��ووالن امنيتي، انتظامي و سپاه و بسيج 
افزودند: در مساله اخير بايد ميان جوان و نوجواني كه 
تحت تاثير هيجان فض��اي مجازي حرفي زده و كاري 
كرده با كس��اني كه جزو پادوهاي امريكا و ضدانقالب 
هستند فرق گذاش��ت. رهبر معظم انقالب افزودند: با 
كساني كه هيجاني وارد ماجرا شده اند چه دانشجو، چه 
غير دانشجو بايد صحبت و روشنگري كرد اما كسي كه 
پادوي منافقين است و آدم مي كشد، حسابش جداست. 
بخش پاياني س��خنان رهبر معظم انقالب مس��تقيما 

خطاب به مردم بود. 
ايشان حضور تعيين كننده، بي منت و با بصيرت ملت 
عزيز را در هنگامه هاي نياز كشور موجب جلب رضايت 
پروردگار كريم خواندند و افزودند: در همه 40سال اخير 
هر جا الزم بوده در انتخابات، راهپيمايي ها و هر صحنه 
الزم ديگر، مردم س��ينه خود را سپر كرده اند و به ايران 

آبرو داده اند. 
رهبر معظم انقالب با اشاره به شايعه پراكني به عنوان 
يكي از ابزارهاي مهم دش��منان به مردم توصيه كردند: 
هر موضوعي را مادام كه سند درست و مطلب منطقي 
و معقول نديده ايد، باور نكنيد و شايعات دشمن و ديگر 
حرف هاي بي مبنا را منتش��ر و پراكنده نكنيد. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي افزودند: مردم بدانند مسووالن كشور 
نخوابيده اند و به قدر وسع ش��ان در حال كار و تالشند؛ 

البته جاهايي قصور و تقصير هم هست. 
ايش��ان با اشاره به روند جاري حل برخي مشكالت 
گفتند: حل بعضي مس��ائل ديگر زمانبر اس��ت، ضمن 
اينكه تقريباً همه مس��ووالن مس��تقيم يا غيرمستقيم 
انتخاب خود مردم هستند كه بايد با ابتكار، به روز بودن 
و آمادگي هاي جس��مي و عصبي، فعالي��ت براي حل 
مش��كالت را افزون تر كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
در زمين��ه انتخاب مس��ووالن ب��ا رأي م��ردم افزودند: 
مردمس��االري ديني را صادقانه و واقع��اً قبول دارم؛ به 
همين علت به هركس��ي كه مردم رأي بدهند، كمك 
مي كنم همچنان كه درباره همه دولت ها از جمله اين 

دولت، اين كار را كرده ام و ادامه خواهم داد. 
رهبر معظم انقالب اس��المي در پايان سخنانش��ان 
تاكيد كردند: به آينده بسيار روشن كشور اميدوار هستم 
و مي دان��م خداوند اراده كرده اين ملت را به عالي ترين 

درجات برساند كه به فضل الهي چنين خواهد شد. 
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در حال��ي ك��ه كمتر از ي��ك هفته ت��ا پايان 
ضرب االجل ه��اي قانون��ي رييس جمهوري امريكا 
ب��راي تصميم گي��ري درب��اره توافق هس��ته يي و 
همچني��ن لغو يا ازس��ر گيري تحريم ه��اي ايران 
باق��ي مانده اس��ت، 52نفر از كارشناس��ان حوزه 
امني��ت ملي امري��كا كه در ميان آنه��ا نام برخي 

مقامات نظامي ارش��د بازنشسته، اعضاي كنگره و 
ديپلمات هاي پيشين اين كشور نيز ديده مي شود، 
ب��ا امضاي نامه ي��ي از دونالد ترامپ خواس��تند از 
تواف��ق هس��ته يي ايران و 6 ق��درت بزرگ جهان 

خارج نشود.
در اين نامه آمده اس��ت: »در پاسخ به تحوالت 

ايران، چه در ح��ال حاضر و چه در آينده، امريكا 
بايد توجه داشته باش��د كه هيچ گامي را برندارد 
كه باعث ش��ود برجام كه براي امنيت ملي امريكا 
حياتي اس��ت، تضعيف ش��ود.« همزم��ان عباس 
عراقچي تاكيد كرده جامع��ه بين الملل بايد براي 

خروج امريكا از برجام آمادگي داشته باشد.

ازجمل��ه امضا كنن��دگان اين نام��ه مي توان به 
ريچارد لوگر رييس پيشين كميته روابط خارجي 
س��نا، پل اونيل وزير پيشين خزانه داري در دولت 
جورج دبلي��و بوش، مايكل هيدن مدير پيش��ين 
آژان��س امني��ت مل��ي و اداره اطالع��ات مركزي 
امريكا و درياس��االر اريك اولسون فرمانده پيشين 

نيروهاي ويژه اين كش��ور اشاره كرد. بنا بر قانون 
اياالت متحده امريكا، رييس جمهوري اين كش��ور 
باي��د هر 90 روز يك بار پايبن��دي ايران به توافق 
 هس��ته يي را تاييد يا رد كند. او همچنين بايد هر

 120 روز يك ب��ار درب��اره لغ��و ي��ا ازس��ر گيري 
تحريم هاي ايران تصميم گيري كند. 

نامه ۵۲ كارشناس امنيتي امريكا به دونالد ترامپ براي حفظ توافق هسته اي

چهرهها

رييس فراكسيون اميد مجلس در يادداشتي به مناسبت سالگرد 
درگذشت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني نوشت: يكي از دغدغه هاي 
اصلي و هميشگي آيت اهلل هاشمي توسعه، پيشرفت و تعالي نظام 
بود. در بخشي از يادداشت محمدرضا عارف آمده است: »آيت اهلل 
هاشمي حقيقتا يكي از مردان بزرگ تاريخ معاصر ايران است. اگر 
انقالب را به سه دوره »قبل از انقالب«، »دوران تثبيت« و »دوران 
سازندگي و بعد از آن« تقسيم كنيم، نقش محوري آقاي هاشمي 
در همه ادوار به وضوح مشاهده مي شود. اين نقش پررنگ به خاطر ويژگي هايي ازجمله اشراف 
و تسلط بر مسائل، درك صحيح از توانمندي ها و ظرفيت هاي كشور و مطالعه و اطالع دقيق 
از آمار اس��ت. آقاي هاشمي اعداد و ارقام مربوط به بخش هاي مختلف كشور را مي دانست و 
در جريان آمار دقيق، حداقل در بخش هاي مهم بود. يكي از دغدغه هاي اصلي و هميش��گي 
آيت اهلل هاش��مي توسعه، پيشرفت و تعالي نظام بود. عارف نوشت: طبيعي است خأل حضور 
ش��خصيتي با اين دغدغه ها و چنان ويژگي هايي  اكنون به شدت احساس مي شود. ايشان در 
همه مقاطع، از مبارزات انقالبي تا س��ال هاي اول و تثبيت انقالب، از رياست مجلس شوراي 
اس��المي تا رياست جمهوري و رياست مجمع تش��خيص مصلحت نظام، تاثيرگذار بوده و به 

همين خاطر است كه نمي توان به سادگي خأل وجود او را جبران كرد.

معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده معتقد اس��ت 
اجراي طرح ملي گفت وگوي خانواده و بين نس��ل ها باتوجه به 
اهمي��ت نهاد خانواده و تاكيد رهبر معظم انقالب در اين باره از 
جمله سياس��ت هاي دولت دوازدهم است. به گزارش »تعادل« 
به نقل از اداره كل روابط عمومي اس��تانداري بوشهر، معصومه 
ابتكار در نشست هم انديشي گفت وگوي ملي خانواده در بوشهر 
با تاكيد بر نقش خانواده سالم در كاهش آسيب هاي اجتماعي 
اظهار كرد: با وجود همه آس��يب ها و تهديدها در جامعه براي داش��تن خانواده يي س��الم 
مبتني بر دانش روز و تجربه بايد براس��اس باوره��اي ديني و مذهبي جامعه برنامه ريزي 
شود. او با بيان اينكه حوادث اخير نشانه يي از شكاف بزرگ بين نسلي است، افزود: به سبب 
اوضاع اجتماعي و اقتصادي كشور اين شكاف ها روبه افزوني است و اگر از درون خانواده تا 
جامعه به شكاف بين نسل ها توجه نشود اين مشكالت، آسيب هاي زيادي به جامعه وارد 
مي كند. معاون رييس جمه��وري در امور زنان و خانواده با بيان اينكه گفت وگوي خانواده 
و بين نسل ها نقش مهمي در نزديك كردن ديدگاه ها دارد، گفت: به همين سبب از توان 
همه حزب ها، گروه هاي سياسي، سازمان هاي مردم نهاد، ورزشكاران، هنرمندان، استادان و 

پيشكسوتان در اين بخش بايد استفاده شود.

  س��خنگوي اتحاديه اروپا اعالم كرد كه فدريكا موگريني 
مسوول سياست خارجي اين اتحاديه روز پنج شنبه 11 ژانويه 
)21 دي ماه( در بروكس��ل ميزبان نشس��تي با حضور وزيران 
امور خارجه سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان و جواد ظريف 
وزي��ر امور خارجه ايران خواهد بود. به گ��زارش ايرنا، كاترين 
ري با صدور بيانيه يي ضمن اعالم اين مطلب خاطرنشان كرد 
كه نشس��ت روز پنج ش��نبه در چارچوب اقدامات جاري براي 
تضمين اجراي كامل و مداوم توافق برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( برگزار مي شود. 
بهرام قاس��مي س��خنگوي وزارت امور خارجه پيش از اين در روز دوشنبه با اعالم اينكه 
اواخر هفته جاري نشس��تي در بروكسل به دعوت موگريني با حضور ظريف و همتايان 
او از فرانس��ه، انگليس و آلمان برگزار مي ش��ود، تاكيد كرده بود كه هدف از اين نشست 
صرفا بررسي اجراي برجام است. در همين ارتباط، موگريني و زيگمار گابريل وزير امور 
خارجه آلمان روز دوشنبه ديدار و درباره مسائلي ازجمله ايران و برجام گفت وگو كردند. 
با نزديك ش��دن موعد اعالم تصميم دوباره دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا درباره 
برجام، توجهات به اين موضوع و اقدامات احتمالي بعدي امريكا در اين زمينه مورد توجه 

قرار گرفته است.

ميزباني موگريني از ظريف و وزيران خارجه سه كشور اروپاييابتكار: حوادث اخير نشانه اي از شكاف بزرگ بين نسلي استيادداشت عارف در وصف هاشمي
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3 كالن
 عوارض خروج از كشور

۲۲۰ هزار تومان شد
سخنگوي كميس��يون تلفيق بودجه سال ۹۷ مجلس، 
از افزايش عوارض خروج از كش��ور غير از سفرهاي عتبات 

عاليات، به ۲۲۰ هزار تومان خبر داد. 
به گزارش خانه ملت، علي اصغر يوس��ف نژاد در تشريح 
آخري��ن مصوبات كميس��يون تلفيق بودجه س��ال ۹۷ در 
نشست خبري گفت: مصوبات كميسيون تلفيق در قسمت 
درآمدي تقريبا به اتمام رسيده غير از يك الي دو موضوع كه 

مراعا مانده و منتظر اظهارنظر در اين باره هستيم. 
سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه سال ۹۷ در تشريح 
موضوعات مراعا مانده افزود: يكي از اين موارد برداش��ت از 
صندوق توسعه ملي است كه به اذن رهبري نياز دارد، اما در 
ديگر موارد تقريبا چارچوب اصلي بخش درآمدي مشخص 

شده است. 
عوارض خروج از كش��ور براي عتبات در سال ۹6 براي 

مرز هوايي 3۷ هزار و ۷۰۰ تومان شد
وي اظهار كرد: براساس مصوبه كميسيون تلفيق عوارض 
خروج از كش��ور براي زائران عتبات عاليات براساس قانون 
بودجه س��ال ۹6 باقي ماند و زائ��ران اربعين كه مقصد آنها 
كشور عراق است از پرداخت عوارض معاف شدند اما درباره 
عوارض خروج از كش��ور ساير كشورها هنوز تصميم گيري 
نش��ده است. يوسف نژاد افزود: عوارض خروج از كشور براي 
عتبات در سال ۹6 براي مرز هوايي 3۷ هزار و ۷۰۰ تومان 
و براي مرز زميني 1۲ هزار و 5۰۰ تومان درنظر گرفته شده 
بود. يوسف نژاد ادامه داد: براساس مصوبه كميسيون تلفيق 
در بخش هزينه يي تبصره 3، سقف تسهيالت مالي خارجي 
فاينانس براي طرح ها عالوه بر باقي مانده س��ال قبل معادل 
ريالي 3۰ ميليارد دالر تعيين شد و در مواردي كه استفاده 
از تسهيالت مالي خارجي فاينانس با مجوز قانوني منوط به 
تضمين دولت جمهوري اسالمي ايران مبني بر بازپرداخت 
اصل و هزينه هاي تسهيالت مالي اخذ شده از منابع بانك هاي 
كارگزار خارجي و بانك ها و موسسات توسعه يي بين المللي 
باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب 
هيات وزيران ب��ه نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه هاي 
كلي يا اختصاصي موردنياز براي طرح هاي مذكور را حداكثر 
 ظرف مدت يك ماه صادر يا اختيار امضاي آن را با تصويب 

هيات وزيران به مقام مسوول ذي ربط تفويض كند. 
نماينده ساري و مياندورود در مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به پيش��نهاد رييس جمهور درباره افزايش وام ازدواج 
از 1۰ ميلي��ون به 15 ميليون تومان ادام��ه داد: در بند )و( 
تبصره 16 اليحه پيشنهادي دولت عدد 1۰ ميليون تومان 
براي وام ازدواج ذكر ش��ده است، اما اين از اختيارات دولت 
است كه اين رقم را افزايش دهد، اما نياز به مصوبه مجلس 
ندارد كه محل تامين آن از سپرده هاي دراختيار بانك هاست 
و مس��ووليت آن با بانك مركزي اس��ت.  وي اظهار داشت: 
با وجود اينكه بانك مركزي پيش��نهاد 1۰ميليون تومان را 
مطرح كرده بايد ديد صحبت رييس جمهور به عنوان تكميل 
يا پيش��نهاد جديد براي مجل��س و تغيير عدد 1۰ ميليون 
تومان به 15ميليون تومان است يا صرفا از محل اختياراتي 
اس��ت كه دولت ب��ه بانك مركزي مي ده��د و احتياجي به 

تصويب مجلس ندارد. 

خبر

رييس سازمان برنامه و بودجه هدف گذاري هاي توليد و اشتغال اليحه بودجه 97 را تشريح كرد

صرفه جويي بودجه از محل هزينه هاي اجتماعي و دفاعي
 گروه اقتصاد كالن|

درس��ت يك روز پس از آنكه رييس جمهوري با وزير 
اقتص��اد و معاون��ان وزارت امور اقتص��ادي و دارايي ديدار 
كرد، محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه هم 
طي نشستي با اصحاب رسانه به تشريح هدف گذاري هاي 
اش��تغال و توليد در اليحه بودجه ۹۷ كل كشور پرداخت. 
اين چندمين بار است كه مقامات مسوول در دولت به دفاع 
از مفاد اليحه بودج��ه مي پردازند؛ اليحه يي كه از ابتداي 

ارائه آن با مخالفت ها و انتقادات تندي همراه بود. 
تبصره هاي 14، 18 و 1۹ اليحه بودجه كه روحاني هم 
آنها را از تبصره هاي كليدي بودجه سال آينده خوانده بود، 
بخش مهمي از صحبت هاي روز گذشته نوبخت را تشكيل 
مي داد. او به تبيين منابع پيش بيني  شده در اليحه بودجه 
۹۷ براي ايجاد يك ميليون و 33هزار ش��غل پرداخت اما 
همچنان دغدغه هاي رفاهي و اجتماعي يكي از مهم ترين 
سرفصل هاي موردسوال در نشست نوبخت با اهالي رسانه 
بود.  نكته جالب توجه اينجاست كه با وجود تشديد نگراني 
از وضعيت رفاهي عموم اقش��ار جامعه باتوجه به تغييرات 
اعمال  شده در بودجه سال آينده، رييس سازمان برنامه و 
بودجه صراحتا اعالم كرد كه صرفه جويي هاي اصلي بودجه 
از چه��ار محل هزينه هاي رفاه��ي و اجتماعي با ۹1 هزار 
ميلي��ارد تومان، هزينه هاي مربوط به آموزش و تحقيقات 
با 5۷هزار ميليارد توم��ان، هزينه هاي دفاعي و امنيتي با 
51هزار ميليارد تومان و هزينه هاي سالمت با رقم ۲5هزار 

ميليارد تومان امكان پذير است. 
سخنگوي دولت با بيان اينكه بخش عمده هزينه هاي 
دولت مربوط به اين چهار گروه اس��ت، در پاسخ به سوال 
»تعادل« درخصوص س��از و كار حمايت اجتماعي دولت 
در بودجه س��ال آينده گفت: »براساس تبصره 14 اليحه 
بودجه كه مربوط به يارانه هاس��ت، س��ال آينده دو يارانه 
ب��ه خانواده هاي خاص پرداخت خواهد ش��د. هدف اصلي 
پرداخت يارانه به افراد نيازمند است كه اين روش به عدالت 
نزديك تر اس��ت. البته مي توان به هم��ه افراد همان يارانه 
45هزار و 5۰۰توماني را داد اما روش هدفمندتر اين است 
كه در راستاي سياست كاهش فقر مطلق، به كسي كه با 
احتساب دريافت يارانه و حقوق، باز هم از خط مستمري 

فاصله دارد يك يارانه ديگر هم داده شود.«
نوبخت همچنين در پاس��خ به س��وال ديگر »تعادل« 
مبن��ي بر اينك��ه باتوجه به ب��ار تورمي ناش��ي از افزايش 
قيمت بنزين، آيا اختصاص منابع حاصل از اين محل براي 
مصارف ديگر همچون اش��تغال توجيه دارد، توضيح داد: 
»اين كار عين مطلبي اس��ت كه در ماده 3۹ قانون برنامه 
ششم توس��عه عنوان شده اس��ت. در قانون برنامه ششم 
توس��عه عنوان شده كه قيمت حامل هاي انرژي به صورت 

س��االنه اصالح ش��ود و منابع حاصل از آن براي اشتغال، 
توليد، بهبود محيط زيس��ت، حمل و نق��ل و رفع آلودگي 

هوا صرف شود.«
وي با ابراز خوش��بيني نس��بت به موفقيت آميز بودن 
اصالحات مالي دولت در اليحه بودجه س��ال آينده، افزود: 
»دولت از مجلس كمك خواس��ته اقدامات نامناسبي كه 
درخصوص اجراي قانون هدفمندي يارانه ها صورت گرفته 
تاحدودي اصالح شود. اگر قضاوت منصفانه داشته باشيم، 
در بودجه امس��ال گام هاي اصالحي براي بهبود وضعيت 
جامعه و انطباق با قانون برداش��ته ش��ده كه يكي از آنها 
اجراي درست قانون هدفمندي يارانه هاست، ضمن اينكه 
در يكي از بندهاي سياس��ت هاي كل��ي اقتصاد مقاومتي 
تصريح ش��ده كه يارانه ها ص��رف اقش��ار كم درآمد يا در 
رابطه با كاهش ش��دت انرژي مصرف شود. البته هميشه 
يك حركت اصالحي در برابر روال موجود با مقاومت هايي 
همراه است و ما مي دانيم كه ممكن است در برابر اقداماتي 

كه انجام مي دهيم مقاومت هايي هم پيش بيايد.«

 ايجاد يك ميليون و 33 هزار شغل
سخنگوي دولت همچنين با بيان اينكه حقوق مقامات 

ب��راي س��ال آينده اضافه نخواهد ش��د، گف��ت: با تجهيز 
33۷ه��زار و ۷۰۰ ميلي��ارد تومان مناب��ع، يك ميليون و 

33هزار شغل در سال ۹۷ ايجاد مي شود. 
وي به موضوع اش��تغال در برنامه شش��م و برنامه هاي 
اعالم��ي رييس جمه��ور و دول��ت هن��گام انتخاب��ات و 
راي اعتم��اد مجلس اش��اره ك��رد و گفت: »اين مس��اله 
 ب��دون س��رمايه گذاري امكان پذير نيس��ت. 33۷ هزار و 
۷۰۰ ميليارد تومان منابع براي س��رمايه گذاري در بودجه 
۹۷ تجهي��ز ش��ده كه ش��امل دو بخش س��رمايه گذاري 
طرح هاي عمراني و منابع طرح هاي اشتغال و توليد است.«

نوبخ��ت اف��زود: »۷3 ه��زار و 4۰۰ ميلي��ارد تومان 
ب��راي تولي��د و اش��تغال پيش بيني ش��ده ك��ه 35 هزار 
ميلي��ارد از طري��ق تس��هيالت بانكي،  15 ه��زار ميليارد 
 توم��ان تس��هيالت صندوق توس��عه مل��ي،  1۷ ه��زار و 
4۰۰ ميلي��ارد تومان حامل هاي ان��رژي و بودجه عمومي 
و همچنين 6 هزار ميليارد تومان مانده اعتبارات اش��تغال 

روستايي پيش بيني شده است.«
وي درمورد س��رمايه گذاري طرح ه��اي منابع عمراني 
گف��ت: »۲54 ه��زار و 3۰۰ ميلي��ارد توم��ان از اي��ن 
مح��ل پيش بين��ي ش��ده ك��ه 6۰ ه��زار و 4۰۰ ميليارد 

توم��ان منابع عموم��ي، 13 هزار و 3۰۰ ميلي��ارد تومان 
مناب��ع خصوص��ي، 53 ه��زار و 1۰۰ ميليارد مش��اركت 
 خصوصي، تس��هيالت صندوق توس��عه مل��ي و بانك ها،

 3 ه��زار ميلي��ارد توم��ان آب هاي م��رزي و 1۲4 هزار و 
5۰۰ميليارد تومان شركت هاي دولتي خواهد بود.«

به گفته نوبخت، از محل اين س��رمايه گذاري ها رش��د 
6درص��دي براي اقتصاد و حدود ي��ك ميليون و 3۲هزار 

شغل پيش بيني مي شود. 

 رييس جمهوري نگران مطالبات مردم است
س��خنگوي دولت با اش��اره به اينكه رييس جمهوري 
نگران مطالبه خواست مردم به ويژه جوانان به منظور ايجاد 
شغل است، تصريح كرد: »منابع مختلف را تجهيز كرديم 
تا بتوان ش��غل موردني��از را فراهم ك��رد. يكي از مباحث 
موردتوجه كسب وكارهاي رايج استفاده در فضاي اينترنت 

است كه اميدواريم ادامه يابد.«
وي در م��ورد افزايش نرخ ارز طي روزهاي گذش��ته و 
قيمت ارز مداخله يي بانك مركزي كه حدود 4 هزار و 38۰ 
تا ۹۰ تومان بوده است، گفت: »سياست دولت در رابطه با 
نرخ ارز تغيير نكرده و همچنان به تقويت پول ملي تاكيد 

داريم،  همكاران در بانك مركزي از طريق ش��وراي پول و 
اعتبار سياست گذاري مي كنند و مواردي كه پيش مي آيد، 
كنترل خواهند كرد و تا جايي كه مطلع هس��تم تاكيد بر 
اين است كه اين سياست توسط بانك مركزي ادامه يابد.«
نوبخ��ت درم��ورد بان��ك اطالعات��ي بي��كاران، گفت: 
»ابتدا بايد ش��ناخت كاف��ي از متقاضيان بازار كار داش��ته 
باش��يم، برخي از اين اطالع��ات در كاريابي ها و در معاونت 
علمي و فن��اوري رييس جمهور وج��ود دارد و ادارات نيز از 
بي��كاران ثبت نام به عم��ل مي آورند.« س��خنگوي دولت به 
 ايجاد اش��تغال در بخش كش��اورزي پرداخت و عنوان كرد:

»6۷ هزار ش��غل جديد با 1۰3هزار ميليارد ريال تسهيالت 
بانك��ي ايجاد خواهد ش��د ك��ه 33 هزار م��ورد آن مربوط 
 ب��ه بخش گلخانه ي��ي و ۲۰هزار ش��غل صناي��ع تبديلي و

14 ه��زار ش��غل ديگر در بخش پ��رورش ماهي در قفس و 
نظاير آن است. همچنين 1۷3 هزار نفر در صنايع گردشگري 
مشغول به كار خواهند شد.« رييس سازمان برنامه و بودجه 
با اش��اره به ايج��اد ۲۲1هزار فرصت ش��غلي در قالب طرح 
كارورزي تاكيد كرد: »همچنين اشتغال در صنايع كوچك و 
خوشه هاي صنعتي و 51 هزار شغل در طرح هاي نيمه تمام 

صنعتي كه سال ۹۷ پايان مي يابد، مدنظر است.« 

 تجهيز 68 هزار ميليارد تومان منابع 
براي نيمه تمام ها

نوبخت با بيان اينكه 65 هزار طرح نيمه تمام استاني و 
6هزار طرح ملي داريم، تصريح كرد: »4 هزار ميليارد تومان 
از طرح ها شناسايي شده كه قابل واگذاري هستند و مابقي 
آنها از طريق مشاركت به اتمام خواهد رسيد و در اين راستا 

68 هزار و 1۲6ميليارد تومان منابع تجهيز خواهد شد.«
سخنگوي دولت با اشاره به تبصره 18 مبني بر درآمد 
1۷هزار و 4۰۰ ميليارد توماني براي توليد اشتغال از محل 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي تصريح كرد: »اين رقم در 
كميس��يون تلفيق به 1۰ هزار ميليارد تومان كاهش پيدا 
ك��رده و نوع مح��ل را نيز عوض كرده اس��ت كه از محل 
فروش اموال تمليكي تعيين ش��ده، اينك��ه درنهايت چه 
تصويب مي شود، منتظر هس��تيم. يكي از مسائل مربوط 
به اين اس��ت ك��ه چه مي��زان اموال براي ف��روش وجود 
دارد، ظرفيت هاي بالاس��تفاده زياد داري��م كه با مقداري 
اعتبار رونق مي گيرد. براي امس��ال هم پيش بيني ش��ده 
۲۰ ميليارد تومان به توليد و س��رمايه در گردش واحدها 
اختصاص يابد.« نوبخت در مورد سهم صندوق توسعه ملي 
گفت: »15ميليارد دالر سال آينده به صندوق توسعه ملي 
درآمد واريز مي ش��ود و اگر 1۲درصد مصارف بودجه را از 
آن ك��م كنيم بالغ بر 6 تا 6.5 ميلي��ارد دالر درآمد براي 

تسهيالت دهي باقي مي ماند.«
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  راهكاري براي
ابرچالش هاي بانكي

مهدي هاديان    صاحب نظر پولي و بانكي   
شوراي هماهنگي سياست هاي اقتصادي و احتياطي 
كالن مي تواند نقش موث��ري در مقابله با ابرچالش هاي 

اقتصاد ايران داشته باشد. 
اخي��را در دومي��ن كنفران��س اقتص��اد اي��ران، از 
ابرچالش هاي اقتصاد ايران رونمايي شده است. براساس 
نتايج پژوهش هاي ارائه ش��ده در اين كنفرانس، مسائل 
مربوط به صندوق  بازنشستگي، نظام بانكي، قيمت گذاري 
و همچنين بودجه، ابرچالش هاي اقتصاد ايران نامگذاري 
و ماحصل آنها نيز رشد اقتصادي پايين و افزايش بيكاري 

عنوان شده است. 
امروزه در ادبيات اقتصادي، براي كنترل تورم، كاهش 
بيكاري و محدودن كردن آسيب  پذيري هاي بخش مالي، 
سه هدف ثبات قيمت ها، ثبات رشد اقتصادي و ثبات مالي 
)Financial Stability( در دستور كار سياست گذاران 
اقتص��اد كالن قرار گرفته اس��ت. با وجود اين، ش��واهد 
اقتصاد ايران بيانگر آن است كه هر يك از ابرچالش هاي 
فوق، بخشي از اهداف كالن سياست گذاران را مخدوش 
مي كند. مشكالت صندوق بازنشستگي و موسسات پولي 
و اعتباري تهديد كننده ثبات مالي اس��ت و لزوم كاربرد 
سياس��ت هاي احتياطي كالن را مطرح مي كند. مسائل 
قيمت  گذاري بنگاه  ها و شيوه هاي مرسوم در كنترل بهاي 
كاالها و تنظيم بازار، تهديد كننده ثبات قيمت  هاس��ت 
و لزوم اس��تفاده از سياس��ت هاي پولي و ارزي مناس��ب 
را آش��كار مي كند. همچنين، مس��ائل بودجه و شرايط 
حاكم بر نظام بودجه ريزي، مانند نس��بت مخارج جاري 
و عمراني و اندازه بهينه دولت نيز مي تواند رشد اقتصادي 
 را ب��ا چالش هم��راه كند و نيازمند سياس��ت هاي مالي

)Fiscal Policy( مخص��وص اس��ت. در اين ش��رايط، 
س��والي كه مطرح مي شود اين است كه راهكار مديريت 
ابرچالش  هاي فوق و در نتيجه خروج از تله رش��د پايين 
اقتصادي و بحران بهره وري عوامل توليد چيس��ت؟ قبل 
از ارائ��ه هرگونه راهكار، در وهله اول بايد توجه داش��ت 
ك��ه وقتي از وج��ود محورهاي فوق به عن��وان ابرچالش 
در اقتص��اد اي��ران ن��ام برده مي ش��ود، همزم��ان خود 
آنه��ا نيز به عن��وان خروجي يك نظ��ام تصميم  گيري و 
سياس��ت گذاري چالش زا مطرح مي شوند. بنابراين، اگر 
رويكرد سياست گذاري اقتصاد كالن در قالب ساختارهاي 
ناصحيح تداوم ياب��د، اميدي به رفع اين چالش ها وجود 
نخواهد داشت. به س��بب ارتباطاتي كه بين بخش هاي 
مختلف اقتصادي وجود دارد، بديهي اس��ت كه هر يك 
از چالش  هاي فوق، ضمن اينكه به صورت مستقيم يكي 
از اه��داف كالن را تحت تاثي��ر قرار مي ده��د، به صورت 
غيرمستقيم نيز بر ساير اهداف اثرگذار خواهد بود. در اين 
شرايط، اگر هر يك از اين چالش  ها به صورت مجزا ديده 
ش��ود، ممكن است تالش براي رفع آن به هزينه تشديد 
ديگر مش��كالت باش��د. به عبارت ديگر، در صورت اقدام 
جزيره يي، بهترين سياس��ت ها در ه��ر يك از حوزه هاي 
فوق س��بب افزايش ناس��ازگاري و ناهماهنگي با س��اير 

بخش ها خواهد شد. 

 بانك ملت سرو نقره اي 
طراحي گرافيك گرفت

بان��ك مل��ت در پنجمين دو س��االنه انجمن صنفي 
طراح��ان گرافيكي ايران، بهترين جايزه اين جش��نواره، 
س��رو نقره يي را دريافت كرد. ب��ه گزارش روابط عمومي 
بانك ملت، پنجمين دو س��االنه انجمن صنفي طراحان 
گرافيكي ايران موس��وم به »س��رو نقره اي« برگزار و در 
بخش سفارش دهنده تبليغات، بانك ملت برنده بهترين 
جايزه و س��رو نقره يي اين جشنواره ش��د. براساس اين 
گزارش در اين مراسم كه با حضور طراحان مطرح سراسر 
كش��ور در موزه هنرهاي معاصر ته��ران و در بخش هاي 
مختلف ازجمله طراحي پوستر، طراحي نشانه، طراحي 
هويت بصري، طراحي جلد، صفحه آرايي، پروژه، طراحي 
گرافيك تبليغات، طراحي وب س��ايت و طراحي كمپين 
تبليغاتي برگزار شد، بانك ملت با 4 كمپين تبليغاتي در 
زمينه هاي تبليغات الكترونيك، تبريك سال نو، حساب 
جام و محيط زيس��ت شركت كرد كه در بخش كمپين 
تبليغاتي به عنوان بهترين سفارش دهنده، برنده تنديس 

سرو نقره يي انتخاب شد.  

 افزايش خدمات به نابينايان 
در شعب بانك شهر

در راستاي تسهيل در ارائه خدمات ويژه به نابينايان، 
سيس��تم ارائه خدمات بانكي نابينايان براي نخستين  بار 
در سرپرستي منطقه 5 بانك شهر)البرز( راه اندازي شد. 
به گزارش مركز ارتباطات و روابط عمومي بانك ش��هر، 
شهرام عالي پور با بيان اين مطلب گفت: اين سيستم براي 
تس��هيل در ارائه خدمات به نابينايان در شعبه فرديس 
كرج راه اندازي ش��ده اس��ت. رييس سرپرس��تي منطقه 
5 الب��رز بانك ش��هر در ادامه افزود: ب��ا توجه به جايگاه 
اجتماعي اين بانك و مح��ور فعاليت هاي آن در ارتقاي 
سطح كيفي زندگي شهروندان، س��رويس دهي به افراد 

نابينا در شعبه فرديس كرج آغاز شد. 

 ارتباط مستقيم تلفني با 
معاون پشتيباني بانك شهر

جلسه ارتباط مس��تقيم تلفني با مديران بانك شهر 
اين هفته با حضور معاون پشتيباني، امالك و ساختمان 
بان��ك برگزارمي ش��ود. به گ��زارش مرك��ز ارتباطات و 
روابط عمومي بانك ش��هر، جلسه ارتباط مستقيم تلفني 
اين هفته با حضور حس��ين مظلوم معاون پش��تيباني، 
امالك و س��اختمان و هيات همراه در س��امانه نظارت و 
ارتباطات مردمي 8655 برگزار مي ش��ود. بر اين اساس 
شهروندان، مشتريان و همكاران مي توانند روز چهارشنبه 
20دي ماه از س��اعت 10تا 12 از طريق ش��ماره تماس 
8655 هر گونه پرسش، انتقاد، پيشنهاد، شكايت و تقدير 
خود از عملكرد اين حوزه را مطرح كنند. گفتني اس��ت، 
سامانه 8655 براي رسيدگي به درخواست ها، شكايت ها، 
انتقادها و پيشنهادهاي مشتريان، همكاران و شهروندان 
بانك شهر، راه اندازي شده است كه از اين طريق هر هفته 
يك��ي از مديران يا معاونان بانك پاس��خگوي موضوعات 

حوزه  مربوطه خواهد بود. 

يادداشت

اخبار

مركز پژوهش ها خواستار تسويه زنجيره وار بدهي دولت به بخش خصوصي و شركت هاي عمومي و دولتي از طريق بانك ها و بانك مركزي شد

تسويه در 4 حلقه از زنجيره بدهي هاي دولت
تسويه جيب به جيب بدهي دولت از مسير طلب بانك مركزي از بانك ها و پرداخت بانك ها به بخش خصوصي انجام مي شود

رييس كل بيمه مركزي مطرح كرد 

خريد بيمه نامه بايد براي مردم آسان باشد
رييس كل بيم��ه مركزي گفت: ما براي افزايش 
توان خريد بيمه نامه از سوي مردم طي اين سال ها 
هم��گام با افزايش نرخ ديه پي��ش نرفتيم و باوجود 
حق قانوني 25درصد نس��بت به ن��رخ ديه عقب تر 

هستيم. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل 
بيمه مركزي، همتي در پاس��خ به اين سوال كه چرا 
قيمت بيمه شخص ثالث افزايش مي يابد، گفت: نرخ 
حق بيمه شخص ثالث ارتباط مستقيمي با نرخ ديه 
كه از سوي قوه قضاييه براساس مباني شرعي تعيين 
مي ش��ود، دارد. صنعت بيمه، مسووليت افراد را بيمه 
كرده و متناسب با تعهدي كه مي پذيرد نرخ را اعالم 
مي كند. رييس كل بيمه مركزي گفت: حذف الحاقيه 
يكي از مزاياي قانون جديد بيمه ش��خص ثالث است 
و در حال حاضر اگر افزايش نرخ ديه داش��ته باشيم، 
مابه التفاوت آن برعهده صندوق تامين خسارت هاي 

بدني خواهد بود. 
ريي��س كل بيمه مرك��زي درخصوص تخفيفات 
بيم��ه ش��خص ثالث گفت: س��قف تخفيف��ات عدم 
خس��ارت اي��ن بيمه نام��ه ت��ا ۷0درصد اس��ت و از 
ديگ��ر مزاياي قانون جديد بيمه ش��خص ثالث عدم 
س��وخت كل تخفيفات اس��ت يعني اگر فردي براي 
بار اول خس��ارت مالي داشته باش��د، 20درصد، بار 
دوم ۳0درص��د و بار س��وم 40درصد از تخفيف عدم 
خسارت مالي كاسته مي ش��ود كه در قانون قبلي با 

نخستين تصادف چه مالي و چه جاني كل تخفيفات 
از بي��ن مي رفت. همتي درخص��وص تخفيفات عدم 
خسارت در بخش جاني نيز گفت: براي خسارت اول 
۳0درصد، خس��ارت دوم ۷0درصد و خس��ارت سوم 
100درصد از تخفيفات عدم خسارت كاسته مي شود. 
همچنين انتقال تخفيفات عدم خس��ارت خودرو به 

بستگان درجه يك امكان پذير شده است. 
رييس ش��وراي عالي بيم��ه از اصالح آيين نامه ها 
و مقررات بيم��ه خبر داد و گفت: درصدد هس��تيم 
مبان��ي فرم هاي پيش��نهاد بيمه نامه و خس��ارات را 
ساده سازي كنيم تا انتخاب و خريد براي مردم راحت 
باشد و پيشنهاد مي كنم تا رفع اين مشكل از طريق 
نمايندگان و كارگزاران اقدام به خريد بيمه نامه كرده 

تا آنها را راهنمايي كنند. 
 رييس كل بيمه مركزي گفت: 16 هزار كش��ته و

 ۳50 ه��زار مص��دوم حادثه رانندگي در س��ال آمار 
بسيار وحشتناكي اس��ت و ادامه اين روند و افزايش 
آمار تلفات حوادث رانندگي بس��يار خطرناك است. 
صنع��ت بيمه تعهد دارد خس��ارات مالي را پرداخت 
كن��د، كما اينكه س��ال گذش��ته 10 ه��زار ميليارد 
توم��ان در اين حوزه خس��ارت پرداخ��ت كرديم اما 
آثار روحي و رواني آن بر جامعه بس��يار تامل برانگيز 
اس��ت و بايد به دنبال چاره يي ب��ود. البته در همين 
راس��تا، رييس جمهور محترم كميته يي تشكيل داده 
به رياس��ت وزير راه و شهرس��ازي و با عضويت بيمه 

مركزي و ساير دستگاه هاي مرتبط كه اميدوارم گامي 
در كاهش تصادفات باشد. 

همتي درخصوص افزايش باند تصادفات ساختگي 
گفت: متاسفانه با افزايش قيمت ديه خسارات تقلبي 
ه��م افزايش يافته كه اخيرا چند باند آن با همكاري 
خوب نيروي انتطامي دس��تگير شده است به همين 
منظور بيمه مركزي ضمن افزايش توان نظارتي خود 
درصدد است با راه اندازي مراكزي مشترك ميان قوه 
قضاييه، بيمه و نيروي انتظامي در مراكز اس��تان ها و 
اجرايي كردن كد يكتا از صدور بيمه نامه هاي جعلي 

و تصادفات ساختگي جلوگيري كند. 
وي درخصوص بيمه خودروهاي نامتعارف گفت: 
در كشور ما طبق قانون خودرو متعارف بايد كمتر از 
50درصد ديه كامل همان س��ال باشد كه طبق ديه 
280ميليوني امسال، س��قف قيمت خودرو متعارف 
140ميلي��ون توم��ان اس��ت. بنابراي��ن خودروهاي 
باالي اين مبلغ غيرمتعارف ش��ناخته ش��ده اند و اگر 
با آنها تصادف كنند تعهد ش��ما نسبت به قيمت كل 
ماش��ين نخواهد بود و فقط تا سقف خودرو متعارف 
تعهد داريد، لذا به دارندگان اين خودرو ها پيش��نهاد 
مي ش��ود براي جلوگيري از متضرر شدن حتما بيمه 
بدنه بخرند چراكه س��قف تعهد شركت بيمه خودرو 

مقصر و فرد مقصر تا 140 ميليون تومان است. 
ريي��س كل بيمه مركزي درخص��وص بيمه هاي 
درم��ان تكميلي گف��ت: در چند س��ال اخير تعرفه 

درماني افزايش يافت و متعاقبا ضريب خس��ارت اين 
رش��ته در صنعت بيمه صعودي شد و از 100درصد 
گذش��ت اما ب��ا اين حال ش��ركت هاي بيم��ه تمام 
تالش شان را كرده اند تا پوشش هاي تكميلي با قيمت 
مناسب تداوم يابد و گره يي از كار مردم گشوده شود. 
وي درخصوص مش��كالت بيمه توسعه گفت: در 
دو س��ال گذشته بيمه مركزي، بيمه ايران و صندوق 
تامين خسارت هاي بدني و قوه قضاييه خيلي تالش 
كردن��د تا اين مش��كل را حل كنند و خوش��بختانه 
تاكن��ون ۷65 ميليارد تومان از خس��ارت هاي مردم 
پرداخت ش��ده و ح��دود 400 ميلي��ارد تومان باقي 
مانده اس��ت كه با دراختيار گذاشتن بخش ديگري 
از دارايي هاي مالكين بيمه توسعه به بيمه ايران اين 
مقدار هم پرداخت مي شود و خوشبختانه ديگر كسي 

از اين بابت در زندان نيست. رييس كل بيمه مركزي 
درخصوص حادثه نفتك��ش ايراني در آب هاي چين 
گفت: پ��س از برجام، روابط بين المللي صنعت بيمه 
گس��ترش يافت كه مثال عين��ي آن حادثه نفتكش 
ايراني اس��ت كه ۳0درصد آن نزد شركت هاي بيمه 
ايراني بيمه شده است و الباقي تحت پوشش شركت 
بيمه نروژي و مس��ووليت خدم��ه و آلودگي دريا به 

عهده يك كلوپ بين المللي است. 
وي افزود: اين نفتكش تحت مديريت شركت ملي 
نفتكش ايران و به ارزش ۳2 ميليون دالر بوده است. 
 FOB محموله نفتكش ميعانات گازي و نوع قرارداد
بوده اس��ت، يعني خري��دار محموله را روي عرش��ه 
تحويل گرفته است. بر اين اساس مسووليت محموله 

برعهده خريدار كره يي است. 

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري  
ظاه��را پرداخت طل��ب بانك ها از دول��ت به بهانه 
كنترل پايه پولي و تورم از زنجيره پرداخت بدهي دولت 
كنار گذاش��ته شده و به حاشيه رفته است درحالي كه 
آنچ��ه مي تواند خون تازه يي به اقتصاد و پول تازه يي را 
به ش��بكه بانكي تزريق كند، پرداخت بدهي دولت به 
بانك هاس��ت كه با تزريق منابع بانك مركزي مي تواند 
ت��وان تس��هيالت دهي بانك ه��ا را افزايش ده��د و در 
سال آينده كه س��الي سخت براي دولت است در حل 
چالش هاي اقتصادي دولت را ياري دهد. بر اين اساس 
قبل از آنكه دولت مجبور ش��ود، پايه پولي را رشد دهد 
و به قيمت تورم باالتر مشكالت خود را حل كند بايد با 
يك اصالح ساختار در پرداخت بدهي دولت به بانك ها، 
ت��وان بانك ه��ا را به صورت طبيعي حل كن��د زيرا اثر 
تورمي حاصل از اضافه برداشت بانك ها و خط اعتباري 
بان��ك مركزي به بانك ها به مراتب كمتر از رش��د پايه 
پولي از طريق رشد بدهي دولت به بانك مركزي است 
و اثرات رش��د منابع بانك ها بر اقتصاد به مراتب بيشتر 

از مخارجي است كه دولت در اقتصاد انجام مي دهد. 
به گ��زارش »تعادل« هم در گزارش كميس��يون 
تلفي��ق و هم در گزارش مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
تاكيد شده كه پايه پولي رشد نكند و از تورم جلوگيري 
كني��م اما اي��ن نوع تهاتر يا تس��ويه بدهي ها جز يك 
عمليات حسابداري ساده و البته با بروكراسي زياد در 
شركت ها و بانك ها هيچ تاثيري بر تزريق منابع و رشد 
و رونق كسب وكارها ندارد لذا بدون حضور بانك ها و 
بدون پرداخت بدهي دولت به بانك ها اساس��ا چنين 
كاري كمكي به اقتصاد ايران در اين شرايط نمي كند و 
تنها بدهكار و بستانكار حساب دولت را تسويه مي كند. 
در گزارش مرك��ز پژوهش هاي مجلس براي تهاتر 
بدهي ها و طلب دولت، پيش��نهاد شده كه زنجيره يي 
با 4 حلقه ش��امل دولت، بخ��ش غيردولتي، بانك ها و 
بانك مركزي ايجاد و بده��ي آنها به صورت زنجيروار 
تسويه شود. همچنين براي پرداخت بدهي قابل توجه 
دولت به شركت هاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي نيرو و 
كشاورزي بابت يارانه قيمت هاي تكليفي، پيشنهاد شده 
زنجيره يي با 5 حلقه شامل دولت، شركت هاي دولتي 
يارانه بگير، بخش غيردولت��ي، بانك ها و بانك مركزي 

ايجاد و بدهي آنها به صورت زنجيروار تسويه شود.
با توجه به اعالم وزارت  امور اقتصادي و دارايي كه 
ميزان بدهي دولت را ح��دود ۳60هزارميليارد تومان 
اع��الم كرده و با توجه به ارقام مختلفي كه تاكنون در 
مورد بدهي 180هزارميليارد توماني دولت به بانك ها 
و بدهي 210هزارميليارد توماني به بخش خصوصي و 
تعاوني و عمومي گزارش شده، مي توان بدهي دولت به 
شركت هاي دولتي، بخش خصوصي، عمومي و بانك ها 
را بين ۳60تا 550 هزارميلي��ارد تومان با برآوردهاي 
مختلف تخمي��ن زد. اما با وجود آنك��ه پرداخت اين 
بدهي ه��ا و تهاتر طل��ب و بدهي دول��ت با محوريت 
عم��ده بانك ها در دس��تور كار ق��رار گرفته و بانك ها 
فقط ح��دود 110هزارميليارد تومان به بانك مركزي 
بدهكار هس��تند و در عين حال تاكيد شده كه نبايد 
تسويه بدهي ها با رشد پايه پولي و تورم همراه شود لذا 
اين پرسش اساسي مطرح است كه اين تسويه و تهاتر 
حسابداري در نهايت چه فايده و نتيجه يي براي شرايط 

امروز اقتصاد دارد. 
اگر قرار باشد كه پايه پولي رشد نكند و هيچ منابع 
و خط اعتباري از س��وي بانك مركزي به بانك ها داده 
نش��ود به معناي آن است كه بانك ها از منابع محدود 
و قفل ش��ده فعل��ي و از مطالبات معوق كنوني كه به 
زحمت بخشي از آن قابل وصول است بايد براي تسويه 
بدهي خ��ود به بانك مركزي خرج كنند و اين كار نه 
تنها پ��ول تازه يي وارد اقتصاد نمي كند بلكه تنها يك 
عمليات حسابداري اس��ت كه طلب و بدهي دولت را 
پاس مي كند. سرفصل بدهي دولت به بانك مركزي را 
رشد مي دهد و مبلغ بدهي بانك ها به بانك مركزي را 
صفر مي كند. اگرچه معضالت حسابداري و ترازنامه يي 
را ت��ا حدودي حل مي كند و اين موضوع كار مطلوبي 
اس��ت اما اگر پول و خون تازه يي به اقتصاد و صنعت 
وارد نكند عمال بر اقتصاد و رش��د و رونق و اش��تغال 

بي اثر خواهد بود. 

 پرداخت بدهي دولت به بانك ها به حاشيه رفت
بانك ها با اين نوع تسويه جز رفع معضل ترازنامه يي 
يعني كاهش بدهي به بانك مركزي و كاهش مطالبات 
معوق در ع��وض طلب پيمانكاران از دولت، س��ودي 
نخواهن��د برد و حتي بايد از س��هم ان��دك مطالبات 
معوق قابل وص��ول خود كه درحال پيگيري اس��ت، 

چشم پوشي كنند. 
بانك ها يا در مقابل 110تريليون تومان تهاتر بدهي 
دولت، مطالبات معوق خ��ود را به طلبكاران از دولت 
منتقل خواهند كرد و رقم مطالبات معوق آنها كاهش 
خواهد يافت و در مقابل بدهي بانك ها به بانك مركزي 
تس��ويه مي ش��ود يا بابت اين تهاتر بدهي دولت، رقم 
بدهي دولت به بانك ها افزايش خواهد يافت كه در هر 
دو صورت يك تغيير حسابداري است و تنها حساب و 
كتاب دولت را شفاف تر مي كند و طلب و بدهي دولت 

را تسويه مي كند. 
اما ب��راي بانك ها نه تنها ثمره يي ندارد و پول تازه 
و خ��ون تازه يي به بانك ه��ا و اقتصاد تزريق نمي كند 
بلكه عمال بخش��ي از منابع در اختيار بانك ها و توان 
مديران و پرسنل بايد صرف اين نوع تسويه حساب ها 
و كاغذبازي ها و... ش��ود. بر اين اساس شايسته است 
كه براي گردش مالي بهتر در اقتصاد، اش��تغال زايي، 
رش��د توان تس��هيالت دهي بانك ها، پرداخت بخش 
مهم��ي از بدهي دولت به بانك ها نيز در دس��تور كار 
قرار گيرد و اين حلقه مهم در زنجيره تس��ويه حساب 
بدهي دولت فراموش نش��ود و كنار گذاش��ته نش��ود 
بلكه اتفاقا آنچه باعث بهبود كفايت س��رمايه بانك ها، 
افزايش توان تسهيالت دهي، كاهش منابع قفل شده 
بانك ها، گردش مالي بهتر، رضايت مردم و سهامدار و 
سپرده گذار خواهد شد و طيف گسترده يي از ذي نفعان 
و مش��تريان و واحدهاي اقتصادي را با رضايت نسبي 
همراه خواهد كرد، تزريق منابع جديد و خط اعتباري 

بانك مركزي به بانك هاست. 

 راهكار موثر پرداخت بدهي دولت به بانك ها 
بر اين اساس تاكيد مي ش��ود كه به جاي افزايش 
س��رفصل بدهي دولت به بانك مركزي بابت تس��ويه 
بده��ي بانك ها به بانك مركزي كه به صورت ظاهري 
مش��كل را كاهش مي دهد اما به بهان��ه كنترل تورم 
و پاي��ه پولي از تزريق مناب��ع و پول جديد جلوگيري 
مي كن��د، حداقل با پرداخت بده��ي دولت به بانك ها 
ب��ه صورت جدي موافقت ش��ود و پ��ول تازه يي وارد 
چرخه مالي بانك ها شود تا با پذيرش تورم نسبي، اثر 
بهتري بر رونق و اش��تغال داشته باشد زيرا در شرايط 
كاهش درآمدهاي دولت و انتظارات جامعه و افزايش 
مش��كالت بانك ها نمي توان به ت��ورم پايين و كنترل 
پايه پولي دلخوش كرد و مشكل ركود و بيكاري را به 

آينده موكول كرد و درآمد كمتر و مشكالت بيشتر را 
پذيرفت. مقابله با مشكالت كنوني مي تواند با پذيرش 
ت��ورم دو رقمي و باالي 10درص��د اما همراه با درآمد 
و رونق نس��بي اقتصاد س��اده تر از تورم 10درصدي با 
مشكالت بس��يار بانك ها، بيكاري و رشد اقتصاي كم 
 و ركود بخش هايي از اقتصاد و بازارهاي مختلف باشد.
بر اين اساس با اضافه كردن حلقه اصلي يعني پرداخت 
بدهي دولت به بانك ها بايد اجازه تنفس و گردش پول 

و خون تازه به اقتصاد و بانك ها داده شود. 
 از آنجا كه برنامه كميس��يون تلفي��ق براي تهاتر 
110تريلي��ون توم��ان از بدهي و طل��ب دولت باعث 
كاه��ش مناب��ع در اختي��ار بانك ها مي ش��ود و توان 
تسهيالت دهي بانك ها را كاهش خواهد داد همچنين 
بر رقم بدهي دولت به بانك ها خواهد افزود در نتيجه 
الزم است كه برنامه مكمل ديگري در كنار اين موضوع 

مورد توجه باشد.
هر چند كه اين پيش��نهادها به دنبال آن است كه 
بدون رشد پايه پولي و تورم اجرا شود اما واقعيت اين 
اس��ت كه در شرايط ركود نس��بي و وجود بيكاري در 
اقتصاد نمي توان با كاهش توان تسهيالت دهي بانك ها 
همچني��ن كاهش وصول مطالبات مع��وق بانكي كه 
در اختيار بانك هاس��ت به برنامه هاي تسهيالت دهي 
و حماي��ت از تولي��د و صناي��ع كوچك و رفع س��اير 
چالش ه��اي اقتص��ادي و برنامه ه��اي دول��ت كمك 
كرد و اگر قرار اس��ت كه بانك ها س��ال آينده در كنار 
دولت در اجراي برنامه ها باش��ند حداقل بايد به توان 
تسهيالت دهي بانك ها، كاهش بدهي دولت به بانك ها 
و خ��ط اعتباري ارزان قيمت بانك مركزي به بانك ها 
توجه ش��ود. زيرا بانك ها در شرايط قفل شدن منابع 
خود و تنگناي مالي و انتظار س��پرده گذار و سهامدار 
نمي توانند بدون حمايت دولت و بانك مركزي اقدامات 

مورد نظر دولت را اجرايي كنند. 

در گ��زارش مركز پژوهش هاي مجل��س با توجه 
به بده��ي ح��دود 100تريلي��ون تومان��ي دولت به 
بخ��ش خصوصي و تعاوني و بده��ي بالغ بر 110هزار 
ميليارد توماني دولت به نهادهاي عمومي غيردولتي و 
همچنين بدهي بالغ بر 110تريليون توماني بانك ها به 
بانك مركزي، پيشنهاد شد تا زنجيره يي با چهار حلقه 
شامل دولت، بخش غيردولتي، بانك ها و بانك مركزي 

ايجاد و بدهي آنها به صورت زنجيروار تسويه شود.
حج��م بدهي هاي دول��ت به بخ��ش خصوصي و 
تعاون��ي حدود 100ه��زار ميليارد توم��ان، بدهي به 
نهادهاي عموم��ي غيردولتي 110هزار ميليارد تومان 
اعالم شده است و اگر بدهي 180هزار ميليارد توماني 
دول��ت به بانك ها را ني��ز در نظر بگيري��م به معناي 
وجود حداقل ۳90هزار ميليارد تومان بدهي دولت به 
بانك ها و بخش خصوصي و عمومي است و در مقابل 
بانك ها 110تريلي��ون تومان به بانك مركزي بدهكار 
هستند و اين تفاوت 280تريليون توماني را دولت بايد 
از طريق افزايش س��رمايه بانك ها و خطوط اعتباري 
بان��ك مركزي به بانك ها تقويت كند تا اقتصاد بتواند 
با گردش مالي بهتري به س��مت رونق كسب وكارها 
و اش��تغال زايي و رفع مشكالت مردم حركت كند. در 
اين ش��رايط نمي توان انتظار داشت كه تورم همچنان 
زير 10درصد باقي بماند، زيرا كاهش درآمدهاي دولت 
در نهايت منجر به رش��د پايه پولي و تورم خواهد شد 
و رشد تورم نيز كمكي به رونق كسب وكارها نخواهد 
كرد. لذا قبل از آنكه تورم حاصل از كاهش درآمدهاي 
جامعه و دولت را ش��اهد باش��يم، بهتر است از طريق 
تزري��ق منابع مالي بانك مركزي به بانك ها و اقتصاد، 
رونق و رش��د اقتصادي ايجاد شود تا با كنترل ركود و 
افزايش درآمدهاي مالياتي و... دولت  با تورم حاصل از 

كاهش درآمدها و افزايش هزينه ها مقابله شود. 
به عبارت ديگر پذي��رش آگاهانه تورم براي ايجاد 

رونق و اشتغال به مراتب بهتر از تورم حاصل از كاهش 
درآمد و افزايش هزينه ها و بيكاري زياد در س��ال هاي 
آينده است و فشار تورمي كه با ركود و كاهش درآمد 
همراه باشد به مراتب بيشتر از تورمي است كه با رونق 

و اشتغال و گردش مالي بيشتر همراه باشد. 
بر اين اس��اس شايس��ته اس��ت كه دولت و بانك 
مركزي و مجلس، آثار هر دو سناريو را در اين شرايط 
بررسي كنند كه كدام يك مي تواند براي كشور مفيد 
باش��د و به انتظارات مردم و كس��ب وكارها و توليد و 

صنعت و بدهكاران بانكي و... پاسخ بهتري بدهد. 

 110تريليون بدهي بانك ها در برابر 
210تريليون تومان بدهي دولت

 در بخش��ي از گزارش مركز پژوهش هاي مجلس 
درباره پيشنهاد تكميل بند و تبصره 9 تهاتر زنجيره يي 
بدهي هاي دولت، بخش غيردولت��ي، بانك ها و بانك 
مركزي آمده اس��ت: با توجه ب��ه بدهي حدود 1000 
هزار ميليارد ريالي دولت به بخش خصوصي و تعاوني 
و بدهي بال��غ بر 1100هزار ميلي��ارد ريالي دولت به 
نهاده��اي عمومي غيردولت��ي و همچنين بدهي بالغ 
ب��ر 1100هزار ميليارد ريالي بانك ها به بانك مركزي 
پيش��نهاد مي ش��ود، زنجيره يي با چهار حلقه شامل 
دولت، بخش غيردولتي، بانك ها و بانك مركزي ايجاد 

و بدهي آنها به صورت زنجيروار تسويه شود. 
همچني��ن به دلي��ل بده��ي قابل توج��ه دولت 
به ش��ركت هاي دولت��ي تابعه وزارتخانه ه��اي نيرو و 
كش��اورزي بابت يارانه قيمت هاي تكليفي، پيشنهاد 
شده زنجيره يي با پنج حلقه شامل دولت، شركت هاي 
دولتي يارانه بگير، بخش غيردولت��ي، بانك ها و بانك 
مركزي ايجاد و بدهي آنها به صورت زنجيروار تسويه 
ش��ود. از اين رهگ��ذر پايه پولي بان��ك مركزي هيچ 
تغيي��ري نمي كند و در ترازنام��ه بانك مركزي صرفا 
بدهي دولت جايگزين انباش��ت بده��ي بدون وثيقه 
بانك ها به بانك مركزي مي ش��ود. تس��ويه گس��ترده 
بدهي دولتي از اين طريق تبعات مهمي خواهد داشت 
كه اهم آن عبارتند از: بهبود وضعيت بنگاه ها، توسعه 
س��رمايه گذاري و اش��تغال، بهبود وضعي��ت بانك ها، 
كاهش چش��مگير بده��ي دول��ت و هزينه هاي مالي 
دولت، تعيين تكليف حجم بدهي هاي دولت و تقويت 

و استحكام بانك مركزي. 
خالص��ه متن پيش��نهادي براي الح��اق به بند و 
تبص��ره 5 اليحه بودجه 1۳9۷ به ش��رح زير اس��ت: 
دولت مجاز است، مطالبات قطعي اشخاص خصوصي 
و تعاوني از دولت يا ش��ركت هاي دولت��ي يارانه بگير 
به ميزان مطالب��ات آنها از دولت باب��ت يارانه قيمت 
تكليفي تا پايان سال 1۳95 را با بدهي آنها به بانك ها 
از طريق تس��ويه بدهي هاي بانك ها به بانك مركزي 
تسويه و مبلغ مزبور را به عنوان بدهي دولت به بانك 
مرك��زي ثبت كند. تس��ويه بدهي كليه اش��خاص به 
بانك ها منوط به بخش��ش كليه جرايم متعلقه توسط 
بانك هاست. سقف تهاتر بدهي براي اشخاص حقيقي 
و حقوقي خصوص��ي و تعاوني 500هزار ميليارد ريال 
و براي نهادهاي عمومي غيردولتي 500هزار ميليارد 
ريال اس��ت. دولت مجاز است در پايان آذرماه 1۳9۷ 
مانده مصرف نشده سهميه هر بخش را صرف تسويه 
بدهي ه��اي بخش ديگر كند. افزايش پايه پولي از اين 

محل به هر صورت ممنوع است. 

 بررسي حجم بدهي ها و مطالبات دولت
و شركت هاي دولتي

براساس ماده يك قانون رفع موانع توليد رقابت پذير 
و ارتقاي نظام مالي كشور، دولت موظف است جدول 
بدهي ها و مطالبات دولت و شركت هاي دولتي را تهيه 
و به صورت فصلي در اختيار كميس��يون هاي مربوطه 
مجلس ش��وراي اس��المي قرار دهد و همزمان با ارائه 
اليحه بودجه نيز به مجلس شوراي اسالمي ارائه كند. 
ب��ر اس��اس آخرين گ��زارش رس��مي وزارت امور 
اقتصادي و دارايي به مجلس در پايان خردادماه 1۳96، 
دولت بالغ بر ۳58۷هزار ميليارد ريال بدهي داش��ته 
است. شايان ذكر اس��ت در همين تاريخ شركت هاي 

دولتي ۳55۳هزار ميليارد ريال بدهي داشته اند. 

پرداخت طلب بانك ها از دولت به بهانه كنترل پايه پولي و تورم از زنجيره پرداخت بدهي 
دولت كنار گذاشته شده و به حاشيه رفته است درحالي كه آنچه مي تواند خون تازه يي به 
اقتصاد و پول تازه يي را به شبكه بانكي تزريق كند، پرداخت بدهي دولت به بانك هاست 

كه با تزريق منابع بانك مركزي مي تواند توان تسهيالت دهي بانك ها را افزايش دهد و در 
سال آينده كه سالي سخت براي دولت است در حل چالش هاي اقتصادي دولت را ياري 
دهد. بر اين اساس قبل از آنكه دولت مجبور شود، پايه پولي را رشد دهد و به قيمت تورم 

باالتر مشكالت خود را حل كند بايد با يك اصالح ساختار در پرداخت بدهي دولت 
به بانك ها، توان بانك ها را به صورت طبيعي حل كند زيرا اثر تورمي حاصل از اضافه 

برداشت بانك ها و خط اعتباري بانك مركزي به بانك ها به مراتب كمتر از رشد پايه پولي 
از طريق رشد بدهي دولت به بانك مركزي است و اثرات رشد منابع بانك ها بر اقتصاد به 

مراتب بيشتر از مخارجي است كه دولت در اقتصاد انجام مي دهد
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5 بورس و فرابورس
آمادگي نظام بانكي براي 

پرداخت سود سهام عدالت
رييس كانون بانك هاي خصوص��ي از اعالم آمادگي 
نظام بانكي براي پرداخت سود سهام عدالت به مشموالن 
خبر داد. بر اين اس��اس، ك��وروش پرويزيان گفت: نظام 
بانكي از قبل تهميدات الزم را براي دستگاه ها درخصوص 
واريز سود سهام عدالت فراهم كرده است. وي ادامه داد: 
بر همين اساس تمهيدات الزم بر ساس اعالم دستگاه ها 
ايجاد و حساب ها براي پرداخت سود سهام عدالت آماده 
ش��ده و قاعدتا امكان واريز و برداشت سود سهام عدالت 
فراهم است. رييس كانون بانك هاي خصوصي خاطرنشان 
ك��رد: همچني��ن بانك ها آمادگ��ي دارند ت��ا در صورت 
درخواست سازمان خصوصي سازي مبني بر فراهم كردن 
امكان��ات جديد م��وارد را فراهم كنند ت��ا پرداخت ها به 
درستي فراهم ش��ود. به گزارش ايبنا، پرويزيان با تاكيد 
بر اينكه عمده حس��اب هايي كه سود سهام عدالت بايد 
به آنها واريز شود در اختيار بانك هاي دولتي است، ادامه 
داد: شماره حس��اب ها از ماه ها قبل به نظام بانكي براي 

پرداخت اعالم شده است. 

 6 ماه حبس، مجازات
مدير سايت متخلف بورسي

برخورد با سايت ها و كانال هاي تلگرامي متخلف بورسي 
از سال گذشته در دستور كار واحد حقوقي سازمان بورس 
و اوراق بهادار قرار گرفته است. در همين زمينه طي هفته 
جاري دادگاه راي خود را نسبت به يكي از اين سايت هاي 
متخلف اعالم كرد. بر همين اس��اس مدير سايت مربوطه 
به 6 ماه حبس محكوم شده است. طي سال گذشته نهاد 
حقوقي س��ازمان بورس و اوراق بهادار در اقدامي، سايت ها 
و كانال هاي متختلف بورس��ي را به مراجع قضايي معرفي 
كرد. در همين راستا معاونت فضاي مجازي دادستاني كل 
كش��ور راي خود را درخصوص يكي از سايت هاي متخلف 
اعالم كرد. در همين زمينه محمدعلي ش��يري زاده، مدير 
امور حقوقي و انتظامي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در 
گفت وگو با سنا بيان كرد: طي چند سال اخير با گسترش 
اس��تفاده از فضاي مجازي ميان س��رمايه گذاران بورسي، 
عده يي سودجو اقدام به فعاليت هايي كردند كه عمال بدون 
مج��وز و همراه با تخطي از قواني��ن بود. وي در ادامه بيان 
كرد: تعدادي از س��ايت ها و كانال هاي مربوطه بدون اينكه 
مجوزهاي الزم را داش��ته باشند، مشاوره سرمايه گذاري و 
سبدگرداني انجام مي دادند. شيري زاده درخصوص برخورد 
با متخلفان توضيح داد: يكي از س��ايت هاي متخلف پس 
از فيلتر ش��دن توس��ط معاونت فضاي مجازي دادستاني 
كل كش��ور، اقدام به تغيير دامن��ه از IR به COM كرد. 
با اين وج��ود پيگيري ها درخصوص اين س��ايت متخلف 
ادامه داش��ت و در هفته ج��اري راي دادگاه در اين زمينه 
اعالم شد. مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس در 
اين زمينه اعالم كرد: براساس راي صادره از سوي دادگاه، 
مدير اين سايت به 6 ماه حبس محكوم شده است. وي در 
پاي��ان بيان كرد: با توجه به اينكه س��ازمان بورس مصرانه 
به دنبال برخورد با سايت ها و كانال هاي تلگرامي متخلف 
است، پيش بيني مي شود در آينده يي نزديك تكليف ديگر 

متخلفان نيز روشن شود.

 بورس كاال مشوقي
براي توسعه معادن كشور

 معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن 
و تجارت درحالي از افزايش تعرفه عوارض صادرات س��نگ 
آه��ن به ۱۵درصد در س��ال ۹۸ خبر مي ده��د كه اين رقم 
درح��ال حاضر ۱۰درصد اس��ت. به گفته جعفر س��رقيني، 
تصميم مذكور در راس��تاي جلوگيري از خام فروش��ي مواد 
معدني گرفته ش��ده اس��ت؛ ضمن اينكه در مقابل عوارض 
صادرت گندله به صفر كاهش مي يابد به گزارش ايسنا، عضو 
هيات مديره انجمن سنگ آهن ايران درخصوص وضع تعرفه 
صادرات براي سنگ آهن گفت: يكي از مهم ترين مباحث در 
حوزه سنگ آهن، بحث تامين مالي است و موضوع مشخص 
اين است كه وضع عوارض كمكي به توسعه و اشتغال بخش 
معدن نمي كند. اين درحالي اس��ت كه تنها راه تامين مالي 
بسياري از واحدهاي معدني در شرايط كنوني استفاده از ارز 
ناشي از صادرات است؛ چراكه دسترسي به تسهيالت با نرخ 
بهره مناسب و سرمايه هاي خارجي چندان مقدور نيست. بر 
همين اساس اينكه جلو صادرات اين حوزه را با وضع عوارض 
بگيريم، مداخله در نظام عرضه و تقاضا در كل زنجيره توليد 
اس��ت كه گرچه نتايج آن به نفع يك بخش اس��ت اما براي 
بخش ديگ��ر ضررهاي زيادي به همراه دارد. س��جاد غرقي 
به تعطيلي واحدهاي معدني با مقياس كوچك و متوس��ط 
تحت تاثير افت قيمت هاي س��نگ آهن در بازارهاي جهاني 
اش��اره كرد و گفت: ظرف چند سال گذش��ته اين اتفاق در 
صنعت رخ داد و باعث تعطيلي گسترده معادن زيادي شده و 
اشتغال اين بخش را به خطر انداخته است كه در ميان مدت 
و بلندمدت اثرات منفي آن متوجه صنعت خواهد ش��د. وي 
در بيان راهكار موجود در صادرات شفاف و بدون دخالت در 
بخش س��نگ آهن گفت: اين ماده به دولت اجازه داده است 
تا ب��راي فرآوري مواد خام و تبديل كاالهاي با ارزش افزوده 
پايين داخلي و وارداتي به كاالهاي با ارزش افزوده باال از انواع 
مش��وق هاي الزم همچون ظرفيت هاي ب��ورس كاالي ايران 
استفاده كند. وي ادامه داد: طبق تبصره ۲ آيين نامه اجرايي 
ماده ۳۷ تش��خيص مازاد عرضه در بازار داخل جهت انتفاع 
از معافيت صادراتي براي كاالهاي پذيرفته ش��ده در بورس 
كاالي ايران ازجمله س��نگ آهن منوط ب��ه ۳ نوبت عرضه 
متوالي به قيمت متناسب است. وي خاطرنشان كرد: با كمك 
اين ماده قانوني و استفاده از بستر بورس كاال مي توان شرايط 
بازار را به خودي خود به س��مت پياده سازي سيستم عرضه 
و تقاضا و برقراري مكانيس��م بازار هدايت كرد. ضمن اينكه 
براساس آن مي توان امكاني را فراهم كرد تا به لحاظ قيمتي 
و به دليل تقاضاي موجود در زنجيره توليد بسياري از واحدها 
محصوالت خود را در داخل بفروش��ند و نياز بازار داخلي را 
به مواد اوليه تامين كنند كه در نهايت تحقق اين امر بهبود 
قيمت ها را نيز به همراه دارد. وي در بيان اينكه اجراي ماده 
۳۷ قان��ون رفع موانع توليد رقابت پذير از طريق بس��ترهاي 
موجود در بورس كاال تا چه اندازه مي تواند در رفع مشكالت 
موجود در امر صادرات س��نگ آهن موثر باشد، عنوان كرد: 
در اين ماده قانوني همچنين در قانون بهبود فضاي كس��ب 
وكار استفاده از مكانيسم بورس كاال پيش بيني شده كه اتفاقا 
س��نگ آهن چند سالي اس��ت در رينگ صادراتي عرضه و 
معامله مي شود و مي تواند در رينگ داخلي نيز وفق ماده ۳۷ 

قانون مذكور در عرضه هاي بورس كاال گنجانده شود.

اخبار

تاالرنقرهاي

رييس سازمان خصوصي سازي در پاسخ به »تعادل« عنوان كرد

تشخيص مالكيت سهام عدالت با مجلس است
گروه بورس  مسعود كريمي 

س��ازمان  در  خب��ري  نشس��ت  دوش��نبه  روز 
خصوصي س��ازي با عن��وان »جزئي��ات مرحله دوم 
س��اماندهي س��هام عدال��ت« ب��ا حض��ور ميرعلي 
اش��رف عب��داهلل  پوري حس��يني ريي��س س��ازمان 
خصوصي سازي و معاون وزير اقتصاد به همراه ساير 
مديران اين س��ازمان و اصحاب رسانه برگزار شد. از 
نكات قابل توجه اين نشست پرداخت ۳ هزارو ۸۰۰ 
ميليارد تومان سود سهام عدالت و برداشت سود آن 
توسط مشموالن از روز گذشته بود.  در همين رابطه 
پوري حس��يني در پاسخ به سوال »تعادل« مبني بر 
اينكه جزئيات اليحه آزاد سازي سهام عدالت كه در 
روز دوش��نبه به مجلس شوراي اسالمي ارسال شد، 
چيس��ت و در صورت به تعويق افتادن تصويب اين 
اليحه توسط بهارستان نشينان، خصوصي سازي چه 
اقدامات��ي را خواهد كرد، گف��ت: برخي نمايندگان 
مجلس اذعان داشتند كه تصويب اليحه آزاد سازي 
سهام عدالت طي ۲ ماه آينده صورت خواهد گرفت 
اما با توجه به اين نكته كه بودجه س��ال ۹۷ كشور 
هم در مجلس ش��وراي اس��المي تحت بررسي قرار 
دارد، ممكن اس��ت اين روند كمي طوالني تر شود. 
وي عن��وان ك��رد: در ص��ورت طوالني ش��دن اين 
پروسه شرايط تغيير چنداني نخواهد كرد و همانند 
وضعيت فعلي خواهد بود.  پوري حس��يني ابراز كرد: 
سازمان خصوصي سازي در شرايط فعلي و در حالت 
مجازي س��هام عدالت را به مشموالن مرتبط كرده 
اس��ت. در اين بين مش��موالن بايد از س��ود سهام 
برخوردار شوند كه خصوصي سازي براي سال مالي 
۱۳۹۵ اين مهم را عملياتي كرده است. وي در ادامه 
تاكيد كرد: ورقه س��هام در دس��ت مش��موالن قرار 
ندارد و نمي توانند به خريد و فروش س��هام خود در 
بازار بپردازند اما از امتياز دارا بودن سهام در شرايط 
فعلي برخوردار هس��تند. معاون وزير اقتصاد تصريح 
كرد: منافع س��هام عدالت از س��ال مالي ۱۳۹۵و به 
بعد به مش��موالن تعلق دارد. بر اين اساس، نگراني 

در خصوص اجحاف در حق مردم وجود ندارد. 
وي در پاس��خ به تغيير مالكيت سهام عدالت نيز 
افزود: ورقه س��همي به نام مش��موالن صادر نشده 
اس��ت و افراد نمي توانند س��هام عدال��ت را خريد و 
ف��روش كنن��د. به عبارت��ي ديگر مالكي��ت از هيچ 
سهمي و از يك شركت معيني با يك فرد خاص در 
حال حاضر تعريف نشده است. پوري حسيني گفت: 
در ش��رايط كنوني سود س��هام عدالت افراد به طور 
دقيق مورد محاسبه قرار مي گيرد و به حساب افراد 
واريز مي ش��ود. رييس س��ازمان خصوصي سازي در 
ادامه پاس��خ به »تعادل« ابراز داشت: احتمال اينكه 
ممنوعيت��ي براي خريد و فروش س��هام عدالت در 
تصويب اليحه توس��ط مجلس به عنوان مثال براي 
يك يا دو س��ال در نظر  گرفته شود، وجود دارد. اما 
به طور كلي ضرورت وجود چنين اليحه يي به شدت 
احس��اس مي ش��ود به دليل اينكه مشموالن بدانند 
عمال مالك چه چيزي هس��تند، صرف نظر از اينكه 

اجازه خريد و فروش بالفاصله داده شود يا خير. 

 49 ميليون نفر سهامدار 
در س��ويي ديگر پوري حس��يني با اشاره به خبر 
منتش��ر ش��ده به نقل از رييس جمهور در خصوص 
پرداخت س��ود س��هام عدالت گفت: 4۹ش��ركت به 
عنوان ش��ركت هاي س��رمايه پذير در س��بد س��هام 
عدالت قرار دارند كه بخش��ي از سهام اين شركت ها 
به مش��موالن اين طرح اختصاص پيدا كرده اس��ت 
و در ح��ال حاضر بي��ش از 4۹ميليون نفر به عنوان 
مشموالن ثبت نام  شده قطعي سهامدار سهام عدالت 
در كش��ور ش��ناخته ش��ده اند و س��هامدار هستند. 
رييس  كل س��ازمان خصوصي سازي از واريز مرحله 
نخس��ت سود س��هام عدالت به حساب مشموالن از 
روز گذش��ته خبر داد. رقم س��ود مرحله اول براي 
مالكان كل يك ميليون تومان سهام، ۵۰هزار تومان 
و براي كس��اني كه مابه التفاوت يك ميليون تومان 
را واريز نكردند به نس��بت دارايي سبدش��ان س��ود 
سهام سال مالي ۹۵ را دريافت مي كنند. رييس كل 

س��ازمان خصوصي س��ازي با ابراز اينكه از ميان اين 
4۹ ميليون مش��مول سهام عدالت، حدود ۲ميليون 
نفر متوفي هس��تند، افزود: بر اس��اس قانون پس از 
پايان مهلت ۱۰س��ال تسويه اقس��اط سهام عدالت، 
س��ود سهام س��ال مالي ۹۵ اين ش��ركت ها بايد در 
سال ۹6 ميان مشموالن توزيع شود. پوري حسيني 
با بيان اينكه براي متوفيان از آنجايي كه وراث آنها 
شناسايي نشده اس��ت، گفت: تا ۲ ماه آينده مسير 
اداري و هماهنگي براي پرداخت سود سهام عدالت 
انج��ام مي گيرد تا پس از حصر وراثت اين س��ود به 
وراث منتقل ش��ود. وي در بخش ديگري از سخنان 
خود گفت: امكان تس��ويه مانده بدهي اقساط سهام 
عدالت ديگر نيست و اين موضوع منتفي شده است. 

 برداشت سود به محض واريز
وي با يادآوري اينكه روز دوشنبه رياست جمهوري 
موافقت خود را با آغاز انتقال سود سهام عدالت ميان 
مشموالن اعالم داشت، اضافه كرد: سود سهام عدالت 
به محض واريز قابل برداش��ت اس��ت. بر اين اس��اس 
مش��موالني كه ميزان س��هام عدالت آنها يك ميليون 
تومان است )شامل مشموالن مددجوي كميته امداد و 
سازمان بهزيستي و نيز افرادي كه از محل آورده نقدي 
خود اقدام به تس��ويه مانده بدهي اقساط سهام خود 
كرده اند( بابت عملكرد سود سال مالي ۹۵ شركت هاي 
س��رمايه پذير، ۱۵۰هزار تومان سود دريافت خواهند 
كرد كه البته مابقي س��ود سهام مشموالن در صورت 
تكميل س��ود سال مالي ش��ركت ها تا روزهاي پاياني 

سال و شب عيد واريز مي شود. 

 مهلت 8 ماهه
پوري حس��يني تصريح كرد: ش��ركت ها بر اساس 
قان��ون مهلت دارند تا ۸ماه پس از تقس��يم س��ود در 
مجامع، نسبت به پرداخت سود به سرمايه گذاران خود 
اقدام كنند و در اين باره پيش بيني مي كنيم كه پيش 
از پايان اين مهلت، س��ود سهام به حساب مشموالن 
واريز ش��ود. معاون وزير اقتصاد گفت: افرادي هم كه 
س��هام عدالت آنها كمتر از يك ميلي��ون تومان ارزش 
دارد، به نس��بت ارزش س��هام خود سود سهام عدالت 
درياف��ت خواهند ك��رد. وي گفت: تم��ام 4۹ميليون 
نفري كه ثبت نام ش��ده قطعي س��هام عدالت هستند، 
قطعا س��ود مربوط به سهام خود را دريافت مي كنند. 
كل س��ود پرداختي ۱۵۰هزار تومان است كه در سه 
نوبت و براي كساني كه سهامشان يك ميليون تومان 
است پرداخت ش��ده و مابقي سهامداران نيز به  اندازه 
۵۳ درصد از سهام خود سود دريافت مي كنند كه در 
مجموع حدود ۸۰هزار تومان است و در دو تا سه قسط 

پرداخت مي شود. 

 سود تقسيمي 3800ميليارد توماني
رييس كل سازمان خصوصي س��ازي در ادامه با 
بيان اينكه در مجموع س��ود تقس��يمي سال مالي 
۹۵ شركت هاي س��رمايه پذير 4۲۰۰ميليارد تومان 
است، گفت: از اين مقدار حدود 4۰۰ميليارد تومان 
بابت افزايش سرمايه اين شركت ها اختصاص يافته 
اس��ت و در مجموع بايد ۳۸۰۰ميليارد تومان سود 
تقس��يمي سال مالي ۹۵ ش��ركت هاي سرمايه پذير 

ميان مشموالن سهام عدالت تقسيم شود. 

 دريافت سود 1200ميليارد توماني
وي همچني��ن با اع��الم اينكه تا به ام��روز حدود 
۱۲۰۰ ميلي��ارد توم��ان س��ود تقس��يمي مجامع از 
ش��ركت هاي سرمايه پذير دريافت ش��ده است، اظهار 
داشت: اين ميزان سود يك سوم مجموع سود تقسيمي 
اين مجامع است، بنابراين در اين مرحله از تقسيم سود 
سهام عدالت كه از روز سه شنبه بعدازظهر به حساب 
مش��موالن واريز خواهد ش��د، در مجموع يك س��وم 
سودي كه هر مشمول بايد تا پايان سال دريافت كند 
به حس��اب آنها واريز مي شود. پوري حسيني گفت: با 
توجه به آغاز واريز س��ود سهام عدالت از روز گذشته 
امكان اينكه ۱4ميليون نفري كه شماره حساب خود 
را وارد نكردند، اقدام به ثبت ش��ماره ش��با در سامانه 
س��هام عدالت كنند و ما ني��ز در اين خصوص آن قدر 
اطالع رس��اني مي كنيم كه به يقين برسيم كساني كه 
شماره حساب اعالم نكردند خود را بي نياز از اين سهام 

و سود آن مي دانند. 

 اليحه آزادسازي در مجلس
معاون وزي��ر اقتصاد درباره آزادس��ازي س��هام 
عدال��ت نيز گف��ت: ما س��ه گام بلند براي س��هام 
عدال��ت داش��تيم ك��ه نخس��تين و دومي��ن گام با 
صورت حس��اب دادن مش��موالن و پرداخت نقدي 
سود انجام ش��د و هم اكنون اليحه آزادسازي سهام 
عدالت به مجلس رفته است كه اميدواريم با اصالح 
مصوبه قبلي مجلس امكان آزادسازي سهام عدالت 
در قال��ب صندوق هاي قابل معامل��ه را فراهم كند. 
وي ب��ا بيان اينكه اگر اين موضوع پذيرفته ش��ود و 
مصوبه قبلي مجلس اصالح ش��ود، اظهار داشت: با 
در اختيار داش��تن اين مصوبه ت��ا ۲ ماه آينده همه 
كارها براي آزادس��ازي انجام مي ش��ود و بعد از آن 
تمام فعاليت هاي مش��موالن اعم از خريد و فروش 

واحدهاي صندوق گذاشته مي شود. 

 جامانده هاي سهام عدالت
رييس سازمان خصوصي سازي در مورد افرادي كه 
از س��هام عدالت جامانده  و دعوتنامه نگرفته  و تكميل 

م��دارك نكرده ان��د، گفت: بعد از تعيي��ن تكليف 4۹ 
ميليون نفر س��هامدار عدالت، براي افراد ياد شده كه 

۱.۵ ميليون نفر هستند، برنامه ريزي مي شود.

 تكليفي براي ثبت  نام جديد نداريم
وي گف��ت: تا زماني كه مصوب��ه مرداد ماه هيات 
وزيران تغيير نكند، دو باش��گاه فوتبالي پرسپوليس 
و اس��تقالل واگ��ذار نمي ش��وند. پوري حس��يني در 
مورد س��هام عدال��ت گفت: اگر مجلس با تاس��يس 
صندوق ه��اي قابل معامله بورس��ي)ETF( موافقت 
كند، يونيت ه��اي اين صندوق هاي س��رمايه گذاري 
ريي��س س��ازمان  داده مي ش��ود.  ب��ه مش��موالن 
خصوصي س��ازي در م��ورد متقاضيان جديد س��هام 
عدالت گفت: هيچ تكليفي براي ثبت نام جديد سهام 
عدالت نداريم و فعال بايد س��هام عدالت موجود را به 
سامان برسانيم. وي با بيان اينكه شركت هاي استاني 
س��هام عدالت ظرفيت الزم براي انتقال سهام عدالت 
را نداشتند بنابراين صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله بورس��ي)ETF( جايگزين آنها شد. به گفته 
پوري حس��يني، سود سهام عدالت حق مردم است و 
بعد از ۱۱سال به آنها پرداخت مي شود. پوري حسيني 
با بيان اينكه برخي در مورد اصالح سبد سهام عدالت 
اظهارنظرهايي كرده اند، گفت: طبق بررس��ي ما اين 

اصالحات به سود مشموالن بوده است. 

 مقابله با بهره برداري سياسي
وي گف��ت: ش��ركت هاي زي��ان  ده را از س��بد 
س��هام عدالت كنار گذاش��ته و ش��ركت هاي سود 
ده را جايگزي��ن آنها كرديم. پوري حس��يني با بيان 
اينكه اكنون فصل انتخابات تمام ش��ده و سود واريز 
مي ش��ود، گفت: با بهره برداري سياس��ي از س��هام 
عدالت مقابل��ه كرديم. وي اضافه كرد: مش��موالن 
بدانن��د كه ط��ي اين روزها يك س��وم پولش��ان را 
درياف��ت مي كنند و دو س��وم ديگ��ر را هر وقت ما 
از ش��ركت ها دريافت كنيم به مش��موالن پرداخت 
خواهيم كرد. اگر ش��ركت ها تا پايان اسفند ماه كل 
س��ود را به ما پرداخت كردند ما آن مبالغ را در يك 
نوبت به حس��اب مش��موالن واريز خواهيم كرد اما 
اگر پرداخت س��ودها به سال آينده موكول شد، آن 
مبالغ را در دو نوبت واريز مي كنيم. رييس سازمان 
خصوصي س��ازي درباره حصه نقدي كه مش��موالن 
سهام عدالت مي توانستند در سامانه سهام عدالت به 
حساب س��ازمان خصوصي سازي واريز كنند، گفت: 
عده ي��ي كه حصه نقدي خ��ود را پرداخت نكرده اند 
ديگر امكان ندارد تا مبالغ را پرداخت كنند و مقدار 
سهام ش��ان همانطور كه در سهام ش��ان ذكر شده، 

خواهد ماند. 

 فرصت 4 ماهه
وي درباره  زمان پرداخت كل س��ود سهام عدالت 
مربوط به س��ال مالي سال ۱۳۹۵ گفت: احتماال تا 4 
ماه طول بكش��د كه كل آن مبالغ را بين مش��موالن 
توزيع كنيم. اين نخس��تين بار پس از ۱۱س��ال طرح 
س��هام عدالت اس��ت كه س��ود اين س��هام قانوني به 
مشمول داده مي شود. رييس سازمان خصوصي سازي 
درباره افرادي كه كد شبا به سيستم سهام عدالت وارد 
نكرده اند، گفت: كس��اني كه كد شبا ندارند، مي توانند 
اين كد را در داخل س��امانه سهام عدالت وارد كنند، 
يك هفته طول مي كش��د، سيس��تم بانكي كد آنها را 
چ��ك كند اگر تاييد ش��د آن فرد در ليس��ت افرادي 
قرار مي گيرد كه س��ود به حساب او واريز خواهد شد. 
پوري حسيني درباره مشموالني كه تاكنون به سامانه 
س��هام عدالت مراجعه نكرده اند، اظه��ار كرد: عده يي 
هس��تند كه تاكنون به سامانه س��هام عدالت مراجعه 
نكرده اند. برداش��ت ما اين اس��ت ش��ايد اينها خود را 
جزو طبقات كم درآمد جامعه به حس��اب نمي آورند 
در م��ورد اين افراد در آين��ده اقداماتي صورت خواهد 
پذيرفت. وي در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه آيا 
جا مانده ها از س��هام عدالت مي توانند سهام عدالت را 
براي خود و خانواده شان ثبت نام كنند، گفت: ما هيچ 
تكليفي نداريم كه سهام عدالت دومي را شروع كنيم 
البته عالقه يي هم به اين كار نداريم چون بايد مطمئن 
شويم، س��ود حاصل از اين سهام عدالت به خودشان 
داده شود نه اينكه به جيب عده يي واسطه رفته باشد. 

 اطالعيه مرحله اول واريز سود 
به گزارش روابط عمومي س��ازمان خصوصي سازي؛ 
اين س��ازمان با صدور اطالعيه شماره ۹ خود در تاريخ 
۱۳۹6/۱۰/۱۹ اعالم كرد: نظر به اتمام دوره ۱۰س��اله 
تسويه اقساط س��هام عدالت و براساس مصوبه شوراي 
عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 
كه مطابق آن س��ازمان خصوصي س��ازي موظف شده 
تا زمان آزادس��ازي س��هام عدالت، س��ود س��هام را از 
شركت هاي سرمايه پذير وصول و به تناسب ميزان سهام 
هر مش��مول نس��بت به واريز آن به حساب مشموالن 
اقدام كند به اطالع كليه مشمولين قطعي سهام عدالت 
كه شماره شبا بانكي آنان تاكنون به تاييد سامانه سهام 
عدالت رسيده است مي رساند، سازمان خصوصي سازي 
در نظر دارد واريز مرحله اول س��ود عملكرد سال مالي 
۱۳۹۵ ش��ركت هاي س��رمايه پذير س��هام عدالت را از 
تاريخ ۱۳۹6/۱۰/۱۹ به حس��اب مشمولين آغاز نمايد 
و امكان برداشت آن از طريق بانك عامل كه مشمولين 
شبا بانكي مربوط به خود را به سازمان خصوصي سازي 

معرفي نموده اند، فراهم است. 
براساس مفاد اين اطالعيه، واريز سود سهام عدالت 
متناسب با مبلغ سهامداري هر نفر به حساب شخص 
مش��مول واريز مي شود. لذا هر يك از مشموالن كه تا 
تاريخ ۱۳۹6/۵/۳۱ در قيد حيات بوده و ش��ماره شبا 
بانكي خود را در س��امانه سهام عدالت به تاييد نهايي 
رس��انيده و اكنون حساب بانكي آنان مسدود يا دچار 
مشكل نيس��ت از س��ود نقدي اين مرحله برخوردار 
مي شوند. بديهي است مش��مولين در قيد حيات كه 
تاكنون ش��ماره ش��با بانكي خود را به تاييد س��امانه 
س��هام عدالت نرس��انده اند در اين مرحله واريز سود 
ندارند و س��ود متعلق به آن��ان در مراحل بعد به طور 
يكجا پرداخت خواهد شد. اين مشموالن مكلفند براي 
بهره مندي از سود سهام در مراحل آتي نسبت به درج 
 ش��ماره شبا بانكي در س��امانه سهام عدالت به نشاني
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ش��ايان ذكر است، س��ود واريزي اين مرحله در 
خانواره��اي تا ۵ نفر در زمان ثب��ت  نام به ازاي هر 
مش��مول با مبلغ س��هام يك ميليون تومان معادل 
پنجاه )۵۰( هزار تومان در نظر گرفته شده و مابقي 
طلب سود اين افراد نيز پس از وصول از شركت هاي 
س��رمايه پذير س��هام عدالت به تدريج و طي يك يا 
دو مرحله ديگر به حس��اب آنان واريز خواهد ش��د 
ضم��ن آنكه افراد با مبلغ س��هامداري كمتر از يك 
ميليون تومان به تناس��ب مبلغ سهامداري خود از 

سود بهره مند مي شوند. 

 گروه بورس 
در جريان معامالت روز سه ش��نبه ش��اخص كل 
با كاه��ش ۱۸۳واحدي مواجه ش��د و در نهايت رقم 
۹6هزار و ۱4۹واحد را به خود اختصاص داد. از اين رو 
در بازار روز گذشته فلزات اساسي، فرآورده هاي نفتي 
و كانه فلزي در صدر صنايع بورس��ي ايستادند. بر اين 
اساس در معامالت روز سه شنبه سرمايه گذاران بورس 
تهران بيش از ۹۰۱ميليون برگه س��هم، حق تقدم و 
ساير دارايي هاي مالي را در بازار دست به دست كردند 
ك��ه ارزش اين مبادالت بيش از ۲هزار و ۳۲۸ميليارد 
ري��ال ب��ود و در ۵۸ هزار نوبت معامالتي انجام ش��د. 
همچنين صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت 
متعلق به نمادهاي فرآوري مواد معدني، لعابيران، ملي 
سرب و روي، معادن بافق، المپ پارس شهاب، رادياتور 
اي��ران و لنت ترمز ايران بود. اف��زون بر اين در مقابل 
نماده��اي پارس دارو، كارتن ايران، كش��ت و صنعت 
پياذر، فرآورده هاي نس��وز آذر، بين المللي محصوالت 
پ��ارس، مهركام پارس و س��بحان دارو با بيش��ترين 
كاهش قيمت در انتهاي جدول معامالت قرار گرفتند. 
به گزارش سنا، سرمايه گذاران روز گذشته براي خريد 
اوراق مشاركت رايان سايپا، اوراق مشاركت شهرداري 
ته��ران، اوراق صكوك س��ايپا و واحد صندوق كمند 
بيش��ترين تقاضا و طوالني ترين صف ه��اي خريد را 
داشتند. اين درحالي است كه در مقابل نمادهاي اوراق 
صكوك سايپا، اوراق مشاركت شهرداري مشهد، اوراق 
مشاركت شهرداري تهران، اوراق صكوك سايپا، سهام 
بانك كارآفرين و س��هام سيمان اصفهان با بيشترين 
عرضه ها و طوالني ترين صف هاي فروش مواجه شدند. 
در بازار ديروز حق تقدم ليزينگ رايان سايپا با معامله 
۲۲۵ميليون س��هم بيشترين حجم معامالت و فوالد 
خوزستان با معامله بلوكي ۷۹۰ميليارد ريالي بيشترين 

ارزش معامالت را داشتند. همچنين شاخص هاي بازار 
اول و دوم نيز به ترتيب ۱۰4و ۵۲۷ واحد افت كردند. 

 فراز و فرود آيفكس
اف��زون ب��ر اين معام��الت فرابورس اي��ران در 
نوزدهمين روز از دي ماه با رش��د ش��اخص كل و 
نقل و انتقال ۳۵۰ميلي��ون ورقه به ارزش بيش از 
يك هزار و ۱۳۷ميليارد ريال پايان يافت. همچنين 
در بازاره��اي اول و دوم معامله گران روز گذش��ته 
نزديك به ۱۰6ميليون سهم به ارزش ۳۸۰ميليارد 
ريال را نيز ميان خود دس��ت به دس��ت كردند كه 
اين ميزان داد و س��تد در بي��ش از ۱۳هزار دفعه 
ص��ورت گرفت. رصد معام��الت در اي��ن دو بازار 
نش��ان مي ده��د، نماده��اي »ذوب« و »زاگرس« 
ب��ه ترتيب بيش��ترين حج��م و ارزش معامالت را 
در اختي��ار گرفته اند. در نم��اد ذوب آهن به عنوان 
پربازديدترين نماد معامالت��ي بيش از ۳۸ميليون 
سهم به ارزش ۳۳ميليارد ريال دست به دست شد 
كه بيش از ۹۰درصد از اين ميزان معامالت توسط 
س��هامداران حقيقي صورت گرفت. ش��اخص كل 
فرابورس نيز معامالت ديروز را پس از چندين فراز 
و فرود با رش��د ۲.۵واحدي و قرارگيري در ارتفاع 
۱۰۷۷واحدي خاتمه داد. ۲ نماد از گروه شيميايي 
به نام ه��اي »زاگرس« و »مارون« تا س��طح ۵.۲ 
واحد تاثير مثبت بر آيفكس داشتند و اين درحالي 
اس��ت كه تاثير منفي تا س��طح حداكثر ۲واحد از 
جان��ب نماده��اي »ميدك��و«، »ذوب«، »هرمز«، 
»خراس��ان« و »شاوان« مانع از افزايش بيشتر اين 
نماگر ش��د. س��هامداران بازار پايه نيز روز گذشته 
بيش از ۲۳۷ميليون س��هم به ارزش ۲4۱ميليارد 

ريال را ميان خود دست به دست كردند. 

مروري بر آمار معامالت ديروز
 حمايت دولت، سكوي توسعه بازار سرمايه: 
توجه ويژه دولت به نقش بازار س��رمايه نقطه عطفي 
ب��راي اثرگذاري هرچه بيش��تر اين ب��ازار در چرخه 
اقتصاد كش��ور اس��ت. با توجه به اينكه در سال هاي 
اخير بانك ها بيش��ترين تاثير را در اقتصاد كشور به 
عنوان يك نهاد مالي داش��ته اند، چرخش نگاه ها به 
س��مت بورس نويد روزهاي بهتر براي اين بازار را به 
هم��راه دارد. محمودرض��ا خواجه نصيري مديرعامل 
تامين س��رمايه تمدن با اش��اره به ن��كات فوق بيان 
كرد: در سال هاي اخير به وضوح ديده شد، وضعيت 
بانك ها و ابزارهاي موجود در بازار پول نتوانس��ته اند 
سامان چنداني به اقتصاد كشور بدهند. از سوي ديگر 
رويكرد بين الملل��ي در خصوص تجهيز و تخصيص 
س��رمايه از طريق بورس، اين موضوع كه اس��تفاده 
از بازار س��رمايه براي توسعه اقتصادي و تامين مالي 
صنايع بس��يار كارآمد اس��ت را محرز كرده اس��ت. 
وي در ادامه بيان كرد: به نظر مي رس��د در ش��رايط 
فعلي، رويكرد اقتصادي كش��ور براي اينكه بتواند از 
بحران هاي مالي فاصله بگيرد، توجه هر چه بيش��تر 
به بازار سرمايه اس��ت، چراكه بازار سرمايه از جهات 
بس��ياري با مزيت هاي قابل توجهي همراه است. به 
گزارش سنا، خواجه نصيري در تشريح مزيت هاي بازار 
س��رمايه اينچنين گفت: نخستين مورد در خصوص 
مزيت هاي اين بازار شفافيت قابل توجه آن است، در 
تمام دنيا بورس به واس��طه انتشار كامل صورت هاي 
مالي ش��ركت ها از شفافيت بسياري برخوردار است. 
همچنين كاهش هزينه تامين مالي دومين موردي 
اس��ت كه اين بازار را حايز اهميت مي كند. از سوي 
ديگر اس��تفاده بيش��تر از بازار س��رمايه در اقتصاد 
مي تواند، واس��طه گري هاي بانك ه��ا را كه منجر به 
كاهش شفافيت و افزايش هزينه مي شود، به حداقل 

برس��اند. وي در ادامه با اشاره به حمايت هاي الزم از 
بازار س��رمايه گفت: با توجه به اينكه طي سال هاي 
اخير نگاه همواره اقتصادي كشور به سمت بازار پول 
بوده، بازار س��رمايه نتوانسته نقش خود را در اقتصاد 
به خوبي ايفا كند. حصول به اين نقطه عالوه بر نياز 
به تالش فعاالن بازار س��رمايه نياز به حمايت جدي 
دولت دارد. مديرعامل تامين سرمايه تمدن در ادامه 
با اش��اره به اظهارات روز دوش��نبه رييس جمهوري 
در خص��وص بازار س��رمايه بيان كرد: روز دوش��نبه 
رييس جمهوري به عنوان ش��خص اول دولت از بازار 
س��رمايه حمايت كرده و اين ب��ازار را به عنوان يك 
ابزار خوب و جايگزين بخش مالي كشور معرفي كرد. 
همين حمايت كافي اس��ت تا بازار سرمايه بتواند به 

نقش مهم خود در اقتصاد برسد. 
 تاثي�ر قرارداده�اي آت�ي در تنظي�م بازار 
كشاورزي: يك تحليلگر اقتصادي گفت: ابزارهايي 
مانند معامالت آتي شرايطي به وجود مي آورد كه 
حتي تنظيم بازار را نيز بهتر مي كند. اگر معامالت 
آتي ش��كر م��ورد توجه ق��رار گي��رد، مي توانيم از 
ماه هاي پاياني هر سال براي ماه هاي ابتدايي سال 
آينده برنامه فروش تعريف كنيم و اين اتفاق بسيار 
راهگش��ا خواهد بود. به گزارش بورس كاال، ارشك 
مسائلي ابزارهايي مانند معامالت آتي شرايطي به 
وجود م��ي آورد كه حتي تنظيم ب��ازار را نيز بهتر 
مي كن��د. براي مث��ال در محصولي مانند ش��كر با 
توجه به سياس��ت هايي كه هم اكنون وزارت جهاد 
كش��اورزي در پيش گرفته اس��ت در 6ماهه دوم 
سال چغندر قند استحصال شده و به كارخانه هاي 
قن��د تحوي��ل داده مي ش��ود و در ش��رايطي ك��ه 
محصول داخلي يعني ش��كر اس��تخراج ش��ده از 
چغندر و نيش��كري وجود ندارد بايد مابه التفاوتي 

كه نياز كش��ور است را در نيمه اول سال از طريق 
واردات تامي��ن كرد. اين وضعيت در حالي اس��ت 
كه اگر معامالت آتي ش��كر مورد توجه قرار گيرد، 
مي توانيم از ماه هاي پاياني هر سال، براي ماه هاي 
ابتدايي س��ال آينده برنام��ه فروش تعريف كنيم و 
اين اتفاق بس��يار راهگش��ا خواهد بود. وي افزود: 
در چنين ش��رايطي اگ��ر افراد به اين ب��ازار ورود 
پي��دا كنند و محصول مورد نيازش��ان را از طريق 
معامالت آتي خريداري كنن��د، بازار را مي توان از 
اين طريق تنظيم كرد. در همين راستا بورس كاال 
فرآيندش براي كش��ف قيمت تس��هيل مي شود و 
توليدكنن��دگان و مصرف كنن��دگان محص��والت 
مختلف مي توانند با اطمينان خاطر باال و ريس��ك 
به مراتب كمتري براي فعاليت هايشان برنامه ريزي 
كنند. اين كارشناس اقتصادي گفت: در هر صورت 
اگر توليد كنندگان، انجمن ها و س��نديكاها آن قدر 
متشكل و گسترده شوند كه بتوانند صندوق مالي 
داش��ته باشند، وقتي كش��اورز توليدش را بخواهد 
بفروش��د به جاي س��لف خر همين تشكل هاي به 
اصطالح خودي از كشاورز خريداري كنند و وام در 
اختيار او قرار دهند، وضعيت به گونه يي مي ش��ود 
كه نياز كشاورز مرتفع مي شود و نهايتا سنديكا هم 
در بازار هدف كه محصولش را مي خواهد بفروشد، 
ق��درت مذاكره پي��دا مي كن��د. به عب��ارت ديگر 
ابزارهاي مالي مثل معامالت آتي و ديگر ابزارهاي 
بورسي مي تواند واس��طه ها را حذف كند تا منافع 
توليد كنن��ده و مصرف كننده به ص��ورت همزمان 
تامين ش��ود كه در اين زمين��ه منافع توليد كننده 
فروش محصوالتش با باالترين قيمت بوده و منافع 
خري��دار يا مصرف كنن��ده نيز حذف واس��طه ها و 

خريد با كمترين قيمت است.
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  اتاق ايران
جايي براي اعتراض

يكي از خبرهايي كه در اين 
روزها نقل خبرگزاري ها شده و 
نشريات معتبر داخلي هم به آن 
پرداخته اند خبر مصوبه شوراي 
اختصاص  درخص��وص  ش��هر 
مكاني براي تجمع��ات و بيان 
مش��كالت و اعتراضات اس��ت. 
اين موضوع از آن جهت داراي 
اهميت اس��ت و مي توان به آن 
نگريس��ت كه حداقل ش��وراي 
صداه��اي  مي خواه��د  ش��هر 
برخاسته از دل مردمان دردمند را بشنود. اما اينكه تنها به 
شنيدن مشكالت و نارضايتي ها اكتفا مي كند يا به رفع و 
برطرف كردن آنها اقدام خواهد كرد يا خير پرسشي است 
كه بايد منتظر بود و در آينده به پاسخ آن دست يافت ولي 
قدر مسلم اين است كه اين حركت تا اينجا بسيار خوب و 
پسنديده است و شوراي شهر تهران مي تواند الگويي براي 
ساير سازمان ها و ارگان هاي دولتي و غيردولتي كه با مردم 
س��ر و كار دارند باشد. در اين ميان ناگفته پيدا است كه 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران از جمله 
ارگان هايي اس��ت كه از دير ب��از مكاني براي بروز و بيان 
ديدگاه ها، مشكالت و اعتراضات اعضا بوده و هست و ساز 
و كارهايي همچون شوراي گفت وگو براي مشاهده همين 
بحث ها شكل گرفت. در كنار آن جلسات كميسيون هاي 
تخصصي و هيات نمايندگان كه با حضور وزرا و مقامات 
عالي رتبه كشوري تشكيل مي گردد فرصتي مغتنم است. 
حال س��وال اينجاس��ت كه آيا اين اتاق ك��ه به پارلمان 
 بخش خصوصي مش��هور گردي��ده و به عنوان مش��اور 
3 ق��وه از وي ياد مي ش��ود و در آن گلچيني از فعاليت 
اقتصادي كشور حضور دارند در كار خود و بيان مشكالت 
جامعه مولد كش��ور به دولتمردان و گرفتن پاس��خ الزم 
موفق بوده است؟ از ديدگاه بعضي مسلما از ديدگاه بعضي 
ديگر احتماال پاسخ چندان دلگرم كننده به نظر نخواهد 
رس��يد. زيرا اگر گفته شود تمام پيش��نهادها يا حداقل 
اكثريت آنها جنبه عملي به خود گرفته از پاسخ هاي داده 
شده، پرسشگران راضي هستند بايد به آن پاسخ به ديده 
شك و ترديد نگريست. سال ها از زماني كه ارزش افزوده 
براي 5 سال آن هم به صورت آزمايشي اجرا شد گذشته 
اس��ت و هر س��ال يك درصد بر آن افزوده ش��د و روزي 
نيست كه جامعه مولد كشور و حتي كسبه به آن اعتراض 
نكنند اما هيچ پاسخ دلگرم كننده يي شنيده نمي شود. يا 
عدم پذيرش س��ندل محل اجراي طرح توس��ط بانك و 
درخواست فاكتور از متقاضيان وام و اعالم عملكرد بانكي 
شركت ها به امور مالياتي يا دخالت سازمان بازرسي كل 
در چگونگي جابه جايي سررس��يدها و دستورالعمل هاي 
خلق الساعه صادرات و واردات و تعرفه هاي گمركي تنها 
بخشي از صدها مشكلي است كه حداقل سالي يك بار در 
هيات نمايندگان مطرح مي شود و كسي به آن رسيدگي 
نمي كند. اتاق بازرگاني به عنوان يك نهاد مردمي موظف 
است كه بخشي از فعاليت خود را به موضوع رسيدگي به 

مشكالت مردم اختصاص دهد. 

 دولتي بودن، عامل حركت 
سينوسي رتبه كسب و كار

بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون ايران، در پاس��خ به 
اين پرس��ش كه نتايج تاس��يس بانك غيردولتي تعاون و 
تامين مالي اين بخش از طريق بازار سرمايه سرانجام چه 
شد، اظهار داشت: براي تاس��يس بانك غيردولتي تعاون 
بيش از 3 س��ال است كه بطور جدي پيگر هستيم و اين 
موضوع در ش��وراي پول و اعتبار نيز با توجه به قوانين و 
اسناد باالدستي مطرح شده است؛ هم اكنون ۱۰ درصد از 
تامين مالي كش��ور از طريق بازار سرمايه انجام مي شود، 
درحال��ي كه هن��وز عمده بار تامين مال��ي بر دوش نظام 
بانكي است. وي افزود: با توجه به گستردگي و پراكندگي 
تعاوني ها در كش��ور، لزوم تاسيس بانك هاي توسعه يي و 
اختصاصي ب��راي بخش تعاون كش��ور الزامي اس��ت در 
حالي كه اكنون تنها يك بانك بس��يار كوچك با سرمايه 
5۰۰ ميليارد توماني توان پاس��خگويي به نيازهاي بخش 
بزرگي از تعاوني ها را ندارد؛ در نهايت آخرين جلس��ه يي 
كه با رييس كل بانك مركزي برگزار شد، موضوع تاسيس 
بانك توسعه يي براي بخش تعاون به بعد از حل مشكالت 
تعاوني هاي اعتباري موكول شده است. عبداللهي با اشاره 
به مهم ترين مش��كالت بخش تعاوني و س��اير بنگاه هاي 
اقتصادي، خاطرنشان كرد: طي يك نظرسنجي مشترك 
بين اتاق تعاون ايران و اتاق بازرگاني با هدف رصد فضاي 
كس��ب و كار و مش��كالت بنگاه ه��ا انجام ش��د، موضوع 
تامين مال��ي و قوانين و مقررات متعدد و دس��ت وپاگير، 
از عوامل اصلي به ش��مار مي رود. به گزارش فارس، عضو 
هيات رييس��ه اتاق تعاون ايران درباره نشست هاي هيات 
مقررات زدايي نيز گفت: در اين هيات توفيق چنداني براي 
حذف دس��تورالعمل ها و مقررات دس��ت و پاگير به دست 
نيامد؛ چراكه اعضاي هيات مقررات زدايي يكسري قوانين 
دس��ت وپاگير را حذف مي كردند، اما دستگاه هاي اجرايي 
از آن طرف موانع جديدي را پيش روي فعاالن اقتصادي 
قرار مي دادند، بنابراين به دليل عدم قدرت اجرايي مناسب 
در هيات مقررات زدايي، توفي��ق زيادي در اين جريان به 
دس��ت نيامد. وي درباره حركت سينوس��ي رتبه كسب 
و كار اي��ران طبق گزارش بان��ك جهاني نيز تصريح كرد: 
در فضايي كه دس��تگاه هاي دولتي در جريان فعاليت هاي 
بخش غيردولتي و تعاوني دس��ت اندازي مي كنند و مانع 
از تس��هيل فعاليت هاي آنان مي ش��وند، نمي توان انتظار 
داش��ت كه رتبه كس��ب و كار ايران رشد مناسبي داشته 
باشد. عبداللهي با ذكر مثالي از بهبود فضاي كسب و كار 
كشور گرجستان خاطرنشان كرد: گرجستان در يك بازي 
 زماني ۱۰ ساله از رتبه ۱۶۰ خود را به باالترين رتبه يعني

۱۲ رسانده است و اين موفقيت مرهون برنامه ريزي و اراده 
مسووالن آن كشور در استفاده از امكانات و منابع داخلي 
بود و قطعاً در كشور ما هم با اعمال سياست هاي صحيح 
و عزم جدي مي توان به راحتي به اين موفقيت دست يافت 
و همانند كش��ورهاي توسعه يافته در تمام زمينه ها شاهد 
ش��فافيت و بهبود فضاي كس��ب و كار بود. وي در پاسخ 
به اين س��وال كه پيشنهاد شما براي بهبود فضاي كسب 
و كار ايران و بخش تعاون در ايران چيس��ت، تصريح كرد: 
تا زماني كه تامين مالي از طريق بازار س��رمايه رونق پيدا 
كند، بايد روي تامين سرمايه در گردش فعاالن اقتصادي 
از طريق نظام بانكي متمركز شد، بنابراين بايد طي روش و 

راهكار موثر در اين زمينه در پيش گرفته شود.
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چرا هما محكوم به نابودي است؟

ديدگاهغيراقتصادي؛پاشنهآشيلايراناير
نگاهي به سوابق مديران چند شركت مطرح هواپيمايي در جهان

تاريخ هواپيمايي اي��ران به ۱3۲5 بر مي گردد. 
در آن س��ال ايرانين ايرويز تاس��يس ش��د و سپس 
شاهد تاس��يس پرشين ايرويز با رويكردي به حمل 
بار به اروپا بوديم. با وجود اين وضعيت جغرافيايي 
كشور ايران و گسترش وسيع آن، دور بودن مراكز 
نس��بتا پرجمعيت از يكديگر، كمبود وسيله نقليه 
اع��م از جاده ي��ي و ريلي و همچني��ن تامين رفاه 
و آس��ايش بيش��تر ملت ايران ش��رايطي را فراهم 
س��اخت تا هي��ات وزيران در تاريخ بيس��ت و يكم 
بهمن س��ال ۱34۰، پيش��نهاد وزير راه را مبني بر 
تاسيس يك شركت هواپيمايي متعلق به ملت، به 
تصويب برس��اند. در پي اتخاذ اين تصميم شركت 
هواپيماي��ي مل��ي اي��ران در تاريخ پنجم اس��فند 
ماه س��ال ۱34۰ ب��ا ادغام دو ش��ركت هواپيمايي 
»ايرانين ايروي��ز« و »پرش��ين ايرويز« و ايجاد خط 
هوايي جدي��دي بانام »هواپيماي��ي ملي ايران« با 
عالمت اختصاري و سمبل »هما« تاسيس شد و از 
فروردين ماه سال ۱34۱ فعاليت هاي خود را آغاز 
نم��ود. هما در زمان خود يك خط هوايي پيش��رو 
محسوب مي شد. در ميانه دهه هفتاد ميالدي، هما 
پروازه��اي بدون توقف بس��ياري را بطور روزانه به 
ق��اره اروپا انجام مي داد، در اي��ن دوره، هواپيمايي 
ملي ايران تنها در مسير تهران-لندن بيش از سي 

پرواز هفتگي انجام مي داد.
خط هوايي تهران به ف��رودگاه جان اف كندي 
نيويورك در س��ال ۱354 با بهره گيري از بوئينگ 
۷۰۷ و ب��ا يك توقف در فرودگاه هيترو لندن آغاز 
ش��د. با خريد بوئينگ ه��اي ۷4۷ اس پي، هما اين 
هواپيماهاي دوربرد را در مسير تهران-نيويورك به 
كار گرفت و به اين ترتيب طوالني ترين خط هوايي 

بدون توقف جهان را راه اندازي كرد. 
با وجود اين اكنون سال ها است كه اين شركت 
وضعي��ت خوبي ن��دارد. تنها در آبان ماه امس��ال 
نيم��ي از پروازه��اي ايران اير با تاخير انجام ش��د. 
ناوگان اين شركت فرس��وده است و اقساط خريد 
هواپيماي جديد س��نگين، اين در حالي است كه 
ايران اي��ر با مش��كالت اقتصادي زيادي دس��ت و 
پنجه نرم مي كند ش��ركت ايران اي��ر از آنجايي كه 
نتوانسته اس��ت از پس هزينه هاي جاري و حقوق 
بازنشس��تگان خود بربيايد، ماه گذشته مجبور شد 
۲۰ ميلي��ارد تومان از س��ازمان بنادر و دريانوردي 

استقراض كنند. 

 مشكالت اقتصادي گريبانگير ايران اير
بس��ياري مش��كالت هما را از منظر تحريم ها، 
نبود قطعات، كمبود هواپيما، سياس��ت هاي دولت 
و جنبه هاي ديگر بررس��ي كرده اند اما يك مساله 
مهم در اين ميان مغفول واقع شده است. ايران اير 
يك ش��ركت اس��ت و بايد بتواند ب��راي بقا از نظر 
اقتصادي داراي توجيه باش��د. اين همان مش��كلي 
اس��ت كه بقيه صنايع دولتي و ش��به دولتي نيز با 
آن مواجه هس��تند. بحث حمل و نقل هوايي جدا 
از مسائل تخصصي آن يك موضوع كامال اقتصادي 

اس��ت. مهم ترين دليل اين ادعا را مي توان در نوع 
انتخاب مديرعام��ل يا مدير اجرايي ش��ركت هاي 
ب��زرگ هواپيماي��ي دانس��ت. دي��دگاه قديمي در 
ش��ركت هاي مطرح جهان اس��تفاده از خلبانان و 
متخصصي هوانوردي بود و ديدگاه جديد استفاده 
از اقتصاددان��ان و مديران مالي در اين ش��ركت ها 

است. 
در همي��ن راس��تا »تعادل« نگاهي به س��وابق 
مديرعامل ايران اير و چند شركت مطرح هواپيمايي 

جهان انداخته است. 

 امريكن ايرالينز، بزرگ ترين هواپيمايي جهان
امريكن ايرالين��ز از بس��ياري جهات بزرگ ترين 
شركت هواپيمايي جهان محسوب مي شود. ناوگان 
گس��ترده اين هواپيمايي كه در جهان رتبه اول را 
دارد بيشترين درآمد ساالنه و قدرت انتقال مسافر 
را ب��ه اين ش��ركت بخش��يده اس��ت. هرچند عمر 
اين ش��ركت بيش از 8۰س��ال اس��ت و قبال با نام 
امريكن ايروي��ز فعاليت مي كرد اما ۲۰۱3 و پس از 
بحران هاي بسيار اين شركت با يو اس ايرويز ادغام 
شد تا امريكن ايرالينز ش��كل گيرد. از همان زمان 
شاهد تغيير در نگاه مديريتي اين شركت بوديم و 
اقتصاددانان مديريت اين شركت را عهده دار شدند. 
در ح��ال حاضر فعال اقتص��ادي معروف، داگ 
پارك��ر مدير اجراي��ي امريكن ايرالينز اس��ت. وي 
متولد ميشيگان است و ليسانس اقتصاد خود را از 
كالج آلبيون دريافت كرده اس��ت. پس از آن براي 
خواندن MBA به دانش��گاه وندربيلت در نشويل 

تنسي رفت كه دانش��گاهي قوي در حوزه حمل و 
نقل محس��وب مي ش��ود. وي كار خود را به عنوان 
يك آناليزور مالي آغ��از كرد و در ۲۰۱3 به خاطر 
ابت��كارات مالي ق��وي وي در زمين��ه حمل و نقل 
هوايي به مديريت اجرايي امريكن ايرالينز منصوب 
ش��د. تخصص مالي و آشنايي وي با صنعت هوايي 
باعث شد كه اين شركت مجددا جايگاه خود را به 
دس��ت آورد و در عين حال جوايز بس��ياري براي 

داگ پاركر به همراه داشت. 

 ايرفرانس، بزرگ ترين هواپيمايي اروپا
مطمئنا كمتر شركت در اروپا مي تواند جسارت 
رقابت با ايرفرانس را داشته باشد. غول بزرگ حمل 
و نقل هوايي فرانس��ه كه اگرچه ناوگاني كوچك تر 
از امريكن ايرالينز دارد اما گاهي درآمد اين شركت 
از امريكن ايرالينز نيز بيش��تر اس��ت. اين ش��ركت 
پرچمدار فرانس��ه اس��ت و از ۲۰۰4 با يك شركت 
هلندي ادغام ش��ده اس��ت تا جايگاه خود را بيش 
از پيش تثبت كند. مديريت اين ش��ركت س��ال ها 

برعهده ژان سيريل اسپينتا قرار گرفت.
وي ك��ه ي��ك كارآفرين مش��هور در فرانس��ه 
محس��وب مي ش��ود در همان دوره براي دو س��ال 
متوالي رياست ياتا )انجمن بين المللي حمل و نقل 

هوايي( را عهده دار بود. 
در حال حاضر نيز ژان مارك ژانيالك مديريت 
اين ش��ركت را عهده دار است. وي تحصيالت خود 
را ب��ا ليس��انس حق��وق آغاز كرد و پ��س از آن به 
مدرس��ه تجارت پاريس رفت تا ب��ه تحصيل ادامه 

دهد. وي سوابق طوالني در بحث اقتصادي كردن 
گردش��گري دارد و در اين حوزه مقاالت متعددي 
از وي ب��ه چاپ رس��يده اس��ت. تجرب��ه مديريت 
ش��ركت هاي اقتصادي وي به هيچ وجه به صنعت 
هوايي محدود نمي ش��ود و همي��ن موضوع باعث 
شده است كه مديريت ايرفرانس را با هدف افزايش 

درآمد به وي بسپارند. 

 كانتاس، سومين شركت قديمي جهان
موقعيت جغرافيايي خاص اس��تراليا باعث شد 
ك��ه صنعت هواپيمايي بس��يار زود در اين كش��ور 
جان بگيرد. ش��ركت كانتاس در ۱9۲۰ تاس��يس 
شده است و سومين ش��ركت فعال قديمي جهان 
محس��وب مي شود. اين ش��ركت پرچم استراليا را 
حمل مي كند و س��اختار آن به گونه يي اس��ت كه 
س��هام آن در بورس اوراق بهادار اس��تراليا طرفدار 
زي��ادي دارد. مديريت اين ش��ركت ب��ر عهده آلن 
جوي��س، كارآفري��ن و بازرگان مش��هور ايرلندي-
استراليايي اس��ت. وي فوق ليس��انس مديريت از 
كال��ج  ترينيت��ي دوبلين دارد. عملك��رد فوق العاده 
وي در درآمدزايي ش��ركت جت اس��تار باعث شد 
كه مديريت ش��ركت كانتاس به وي س��پرده شود. 
اس��م وي در س��ال ۲۰۱۱ به عنوان اثرگذارترين 

چهره هاي اقتصادي استراليا ثبت شد. 

 بريتيش ايرويز و مدير اسپانيايي
بيرتي��ش ايرويز هم به عنوان يك ش��ركت مهم 
هواپيمايي از فارغ التحصيالن مدرس��ه هاي تجارت 

براي مديريت شركت استفاده مي كند. الكس كروز 
مدي��ر فعلي بيرتيش ايرويز فارغ التحصيل مدرس��ه 
تجارت كوكس در داالس است و اصالتي اسپانيايي 
دارد. وي كه در امريكن ايرالينز فعاليت داش��ت در 
س��ال ۲۰۱5 به عنوان مدير جديد بريتيش ايرويز 
معرفي ش��د و كار خود را از آوريل ۲۰۱۶ آغاز كرد. 
بريتيش ايرويز ايرالين رس��مي كشور انگليس بوده 
و براس��اس حجم پرواز، بزرگ ترين ايرالين آن نيز 
به ش��مار مي رود. براس��اس تعداد مسافر نيز بعد از 
ايرالين اقتص��ادي ايزي، ج��ت بريتيش ايرويز قرار 
گرفته اس��ت. پايگاه اصلي پروازهاي اين ايرالين در 
فرودگاه هيثرو واقع شده است. ۲۶8 هواپيماي آن 
ب��ه بيش از ۱83 مقصد بين المللي س��فر مي كنند. 
معروف ترين مسير پروازي  آنها نيزلندن- نيويورك 
و لندن- دوبلين هستند. اين شركت به عنوان وقت 
شناس ترين شركت هواپيمايي جهان معروف است 
و زيرنظ��ر اينترنش��نال ايرالينز گ��روپ به فعاليت 

مي پردازد. 

 تفاوت نگاه در ايران
ديدگاه قبلي در شركت هاي هواپيمايي استفاده 
از خلبانان در مديريت اجرايي ش��ركت هاي هوايي 
ب��ود. براي مثال هنوز لوفت هانزا از يكي از خلبانان 
ايرباس به عنوان مديراجرايي اس��تفاده مي كند اما 
ام��روز روند جهاني به س��مت اس��تفاده از مديران 
اقتص��ادي اس��ت. با اين وج��ود در اي��ران معموال 
مديران نه سابقه پرواز دارند نه از ديدگاه اقتصادي 

بهره مي برند. 
زماني كه مديرعامل جديد ايران اير يعني فرزانه 
ش��رفبافي معرفي شد بس��ياري اين تحليل را ارائه 
دادند كه دولت تدبير و اميد به دليل معرفي نشدن 
وزي��ر زن، تصمي��م دارد با چند انتص��اب زنانه در 
پس��ت هاي كليدي از حجم انتقادات كم كند بدون 
آنكه به ميزان آسيبي كه ممكن است در اين مسير 

به اقتصاد ايران وارد شود توجهي شده باشد. 
ش��رفبافي داراي مدرك دكتراي هوافضا اس��ت 
و بيش��تر در كارهاي پژوهش��ي فعال بوده اس��ت. 
حتي كارهاي اجرايي وي نيز رنگ و بوي پژوهشي 
مي دهد. براي مثال يكي از مهم ترين سمت هاي وي 
قبل از حضور در هيات مديره هما معاونت پژوهشي 
اين شركت بود. پس از آن به رياست مركز آموزش 

هما منصوب شد. 
نگاهي كوتاه به سوابق وي نشان مي دهد كه وي 
فاقد هرگونه اطالعات اقتصادي براي سودده كردن 
اين ش��ركت مهم اس��ت در حالي كه امروز چالش 
اصلي ايران اير مس��ائل اقتص��ادي و حل زيان هاي 
اين ش��ركت محسوب مي ش��ود. تعداد زياد پرسنل 
اين ش��ركت عمال باعث ش��ده اس��ت ك��ه ايران اير 
در ناحيه س��وم توليد قرار گيرد و كارايي ش��ركت 
كاهش پيدا كند. شايد اگر به جاي مسائل سياسي، 
موضوع بازس��ازي ايران اير از جنبه اقتصادي مطرح 
ب��ود انتخاب هاي بهتري ب��راي مديريت هما وجود 

مي داشت. 

عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران خبر داد

۳ميليارددالرافزايشصادراتبهعراقبارفعموانعبانكي
عضو اسبق هيات رييسه اتاق تهران مطرح كرد

تعادلبخشيبين۴پارامتربازار

چن��د م��اه پيش اتحادي��ه اروپا نام يك س��ري 
كش��ورها را در دامپينگ فوالد مطرح كرد و كار به 
شكايت كشيد. در اين ليست، ايران، روسيه، برزيل، 
اوكراي��ن هم ديده مي ش��دند. همان زم��ان بهرام 
سبحاني، رييس هيات مديره انجمن توليدكنندگان 
ف��والد ايران و مديرعامل ش��ركت ف��والد مباركه 
اصفهان درباره ماجراي اتهام دامپينگ به ايران به 
س��ايت خبري اتاق تهران گفته بود: »ما دامپينگ 
نمي كنيم. اما در ايران شرايطي وجود دارد كه براي 
توليد فوالد مزيت به حساب مي آيد. اما اتحاديه اين 

مزيت ها را ب��ه عنوان رقيب براي توليدات خودش 
مي دان��د. « مهدي كرباس��يان رييس هيات عامل 
ايمي��درو درب��اره ماجراي دامپينگ عن��وان كرده 
بود يك س��ري به دليل اينكه بازار خود را از دست 
مي دهند و از سويي ديگر ركود هم بر بازار جهاني 
حاكم است، اين بحث ها را طرح كرده اند. كرباسيان 
در دف��اع از ف��والد مباركه كه در اين ليس��ت قرار 
گرفته، گفت: اين موضوع در خصوص شركت فوالد 
مباركه مطرح ش��ده است در حالي كه اين شركت 
براس��اس ضوابط بين المللي به اروپا صادرات انجام 

مي دهد. ما وكي��ل گرفته ايم ت��ا از حقانيت ايران 
حمايت كنيم ضمن آنك��ه آنها مدركي عليه ايران 

ندارند بنابراين اين اتهام ثابت نمي شود. 
به��ادر احراميان، عضو هي��ات نمايندگان اتاق 
ته��ران و مديرعام��ل فوالد ي��زد درب��اره آخرين 
وضعي��ت دامپينگ فوالد به س��ايت خب��ري اتاق 
ته��ران گفت: ماجراي دامپينگ ف��والد كه مطرح 
ش��ده بود، مقداري ب��ا جوينت ونچ��ر و همكاري 
فوالدسازان اروپايي با فوالدسازان خارج از اتحاديه 
حل شد. اين ماجرا نش��ان داد كه در عمل بيشتر 

از اينكه بحث دامپينگ مطرح باشد، مقداري بحث 
حمايت از فوالدس��ازان اروپاي��ي مطرح بود كه در 

قالب دامپينگ بيان شد. 
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اش��اره 
به فروكش كردن ماجراي دامپينگ ادامه داد: علت 
آن اين بود ك��ه با موج افزايش قيمتي كه در بازار 
جهاني فوالد اتفاق افت��اده، مصرف كنندگان فوالد 
هم مقداري البي كردند و در حال حاضر، پيشروي 
بح��ث دامپينگ را كن��د كردند. چرا ك��ه در بازار 
كمبود وجود دارد و قيمت ها هم رو به رشد است. 
به همين دليل اگر آنه��ا بخواهند تامين كنندگان 
فوالد اروپا در هر كش��وري را با اين شرايط محدود 
كنند، در نهايت اين مصرف كنندگان ش��ان هستند 
كه آسيب مي بينند. البته بحث قيمت ها همچنان 
مطرح است، اما احتماال تا حدودي عقب نشيني در 

اتحاديه اروپا را شاهد خواهيم بود. 
ب��ه گفت��ه احراميان، باي��د دقت ك��رد كه در 
اين مس��اله فق��ط ايران مطرح نيس��ت و در ميان 
كش��ورهايي كه به آنها اتهام دامپينگ زده ش��ده 
اس��ت، چين، روس��يه، برزيل، اوكراي��ن هم وجود 
دارند و كال هركش��وري كه به اتحاديه اروپا، فوالد 
صادر مي كند در اين ماجرا تحت تاثير قرار گرفته 
است. او تاكيد كرد: اين بحث تنها مربوط به ايران 
نيست و حتي تعرفه هايي كه روي محصوالت ايران 
اعمال ش��ده، در رنج و دامنه پايين قيمتي نسبت 
به تعرفه هاي تنبيهي ديگر كش��ورها قرار داش��ته 
است. در روسيه، اوكراين و برزيل رقم هاي باالتري 
براي تعرفه ها نسبت به ايران اعمال شده است. اين 
ماجرا نشان مي دهد كه انگيزه اصلي اين عمل چه 

بوده است. 

كيوان كاش��في با تاكيد بر اهميت بازار ع��راق براي ايران 
گف��ت: همانطور ك��ه مي دانيد بعد از امارات بيش��ترين حجم 
ص��ادرات ما به كش��ور ع��راق اس��ت. البته در دو س��ال قبل 
بزرگ ترين شريك تجاري و مقصد صادراتي ما عراق بوده و به 
نظر مي رسد ظرفيت براي بازگشت به سطح قبلي از مناسبات 

وجود دارد. 
 وي اظهار داش��ت: ب��ا توجه به ظرفيتي كه در كش��ور ما 
وج��ود دارد، حداقل حجم ص��ادرات ما به عراق بايد در حدود 
۱۲ ت��ا ۱5 مليارد دالر باش��د و اينكه ما تاكنون به اين رقم از 
صادرات نرس��يده ايم داليلي دارد كه بخش��ي از آن مربوط به 
مس��ائل داخلي ايران و بخش��ي نيز ناش��ي از تحوالت داخلي 

كشور عراق است. 
 عضو هيات رييس��ه اتاق بازرگاني اذعان داشت: با توجه به 
توانايي هايي كه در كش��ور وج��ود دارد، مي توانيم بر تحوالت 
داخلي عراق هم تاثير گذاشته و مسير را براي فعالين اقتصادي 
هموار كنيم كه متاسفانه در اين بخش چندان فعال نبوده ايم. 
از نظ��ر من بس��تن مرزها به روي اقليم كردس��تان يك اقدام 
اش��تباه بود و بازارهاي مهم��ي را از صادر كنندگان ما گرفت و 

بازگرداندن اوضاع به شرايط قبلي كار بسيار دشواري است. 
كاش��في به نكات موثر بر توس��عه روابط دو كشور پرداخت 
و گف��ت: بايد در م��ورد عراق روي چند نكت��ه كليدي تمركز 
كنيم. اول، بحث صادرات خدمات فني و مهندس��ي اس��ت كه 
خوش��بختانه مجددا اقبال نس��بت به آن افزايش يافته است. 
دوم، صادرات مواد غذايي كه از اهميت بااليي برخوردار است. 
سوم، توجه به حوزه نفت و پتروشيمي؛ عراق يك كشور بسيار 
ثروتمند اس��ت ذخاير باالي نفت��ي دارد و چنانچه ما در حوزه 
نفت و پتروشيمي عراق حضور پيدا نكنيم كشورهاي ديگر به 

راحتي جاي ما را پر خواهند كرد. 
 كيوان كاش��في ادامه داد: عاملي كه هم��واره در عراق به 
ما ضربه وارد كرده اس��ت، عدم هماهنگي جمعي است. بدين 
معن��ي كه نهاد هاي ما مانند اتاق بازرگاني، س��ازمان توس��عه 
ص��ادرات، وزارت امورخارجه و... به صورت جداگانه و مس��تقل 
عمل مي كنند. اگر همه اين نهاد ها حول يك محور مش��ترك 
ب��ا هم همكاري كنند، به موفقيت هاي مهمي دس��ت خواهيم 

يافت. 
 وي در رابطه با نشست هاي متعددي كه براي سامان دادن 
به روابط تجاري دو كش��ور ترتيب داده شده گفت: من اعتبار 
چنداني براي اينگونه نشس��ت ها و س��خنراني ها قائل نيستم و 
آنه��ا را مفيد نمي دانم. ما بايد اقدامات كاربردي در اين زمينه 

انجام دهيم. 
 رييس اتاق بازرگاني كرمانشاه مستقل عمل كردن نهادها 
را از مش��كالت مهم در روابط تجاري دو كشور خواند و گفت: 
بناس��ت در اسفند ماه جاري هياتي تخصصي از اتاق بازرگاني 
اي��ران براي حل مش��كالت في مابين به عراق س��فر كند. اين 
هيات با برنامه هاي كامال كاربردي و با هدف حل مشكالت في 
مابين راهي عراق مي ش��ود. كاشفي مشكالتي از قبيل مسائل 
اس��تاندارد، حمل و نقل پايانه يي، گمرك و مس��ائل بانكي را 
از مهم ترين مش��كالت دو كش��ور نام برد و گفت: در پنل هاي 
مختل��ف اين ديدار تخصصي، امكان مذاكره و حل مش��كالت 
فراهم خواهد ش��د. من معتقدم ما اگر تنها بتوانيم مش��كالت 
بانك��ي خود را با عراق ح��ل كنيم، چيزي در حدود 3 ميليارد 
دالر بر حجم صادرات ما تاثير خواهد داش��ت يا حل مش��كل 
حمل يكسره در حدود ۱/5 تا ۲ ميليارد دالر صادرات ما را به 

عراق افزايش مي دهد. 

بهادر احراميان مطرح كرد

اتحاديهاروپاتاحدوديازماجرايدامپينگعقبنشينيميكند

محم��د ص��ادق مفتح، معاون اس��بق وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت و عضو اس��بق هيات رييسه اتاق تهران علت گراني ها در 
ماه هاي اخير را عملكرد نامطلوب وزارت جهاد كشاورزي دانسته 
و مي گويد: اين وزارتخانه تخصص و ابزار تنظيم بازار را در اختيار 
ندارد. در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها وزارتخانه يي 

است كه ابزار و دانش اين كار را داشته و هنوز هم دارد. 
وي معتقد اس��ت: مسووليت تنظيم بازار چند سالي است كه 
دچار عارضه بالتكليفي و تقسيم كار ميان دو وزارتخانه كشاورزي 
و صمت ش��ده كه قاعدتا اين مساله به خاطر همين تقسيم كار، 
رها شده است، وگرنه افزايش ناگهاني قيمت ها در شرايطي اتفاق 
افتاده كه نه نهاده ها گران شده و نه توليد كاهش يافته است و نه 

حتي مصرف افزايش پيدا كرده است. 
معاون وزير اس��بق صنعت، معدن و تجارت بر اين باور اس��ت 
كه وقتي مسووليت از وزارت بازرگاني يا صنعت، معدن و تجارت 
گرفته ش��د، اين مس��ائل اتفاق افتاد، چراكه تنها وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت تجربه تنظيم ب��ازار را داش��ت و واگذاري اين 

اختيارات به وزارت كشاورزي تصميم غلطي بود. 
ثم��ره واگذاري مس��ووليت ها از وزارت صمت به كش��اورزي، 
منفعت طلبي س��ودجويان است. موضوعي كه قطعا باعث تضييع 
حق مردم مي شود؛ مردمي كه هنوز با اميد به دولت اميد منتظر 
فردايي بهتر و چش��م به راه كاهش قيمت ها هس��تند تا مجبور 
نباش��ند براي مديريت هزينه هاي ش��ان قيد برخ��ي از كاالهاي 
اساسي را بزنند؛ كاالهايي كه به روايت مفتح گران مي شود، چون 
سودجويان نفع مي برند و تنظيم بازار دچار ضعف و اشكال اساسي 
است. وي در ادامه گفت: بحث بازرگاني يك بحث تخصصي است 
و فق��ط خريد و فروش كاال نيس��ت. تنظيم بازار به معناي ايجاد 
تع��ادل ميان چهار پارامتر توليد داخلي، مصرف داخلي، صادرات 

و واردات است، لذا كساني كه مي گويند فردي كه توليد مي كند 
ذي صالح تري��ن فرد براي فروش كاال اس��ت، اش��تباه مي كنند و 

همين مسائل باعث ايجاد گراني ها شده است. 
معاون وزير اس��بق صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه 
گراني باعث رشد تورم مي شود، اظهار كرد: شاخص تورم مقايسه 
قيمت كاالها با ضريب تاثيرگذاري به نس��بت سال گذشته است 
كه مجموعه اي��ن افزايش قيمت ها تش��كيل دهنده تورم بوده و 

جنبه رواني و انتظار تورم را همين گراني ها تشديد مي كند. 
گران��ي و تورم نيز دو مولفه يي هس��تند كه مردم قش��رهاي 
متوس��ط و رو به پايي��ن جامعه را با مش��كالت متعددي مواجه 
س��اخته و همواره اين پرس��ش را به وج��ود مي آورند كه چرا در 
ش��رايط عدم تناسب درآمد با هزينه ها بايد گراني اتفاق بيفتد تا 
به دنبال آن تورم شكل گسترده تري به خود بگيرد و مردم را به 
مرز ورشكس��تگي و بحران هاي مالي بكشاند و حتي اقتصاد را با 

آسيب هاي ساختاري و اساسي مواجه سازد. 
مفتح در بيان آثار زيانبار گراني كاالهاي اساسي براي اقتصاد 
مي گويد: اين مساله باعث بالتكليفي توليدكننده و مصرف كننده 
شده و ضرر و زيان آنها را در پي دارد. در اين بين تنها شبكه هاي 
دالل��ي از اين نوس��انات ش��ديد قيمتي منتفع مي ش��وند و اين 
براي اقتصاد خوب نيس��ت. معاون وزير اس��بق صنعت، معدن و 
تج��ارت درباره حرف هاي محمدباقر نوبخت مبني بر اينكه دولت 
تحت هيچ شرايطي آماده نيس��ت كااليي را گران كرده يا اجازه 
گران فروشي به كسي بدهد، اظهار داشت: اگر بحث قيمت گذاري 
در موضوع حامل هاي انرژي در اختيار دولت است، اما اين موضوع 
درباره كاالهاي اساسي صدق نمي كند. اين مساله ناشي از ضعف 
برنامه ريزي متولي اين مساله يعني وزارت جهاد كشاورزي است 

و هيچ دليل ديگري ندارد.

احمد آزادمرد 
عضو هيات نمايندگان 

اتاق بازرگاني
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7  جهان

 كمك 7ميليون دالري روس ها 
به ستاد انتخاباتي پوتين 

 نرخ تورم ونزوئال در 2017 
به 2616 درصد رسيد

 مشاركت فرانسه در طرح 
»يك كمربند  - يك جاده« چين

گروه جهان  
پارلمان ونزوئال كه تحت كنترل احزاب اپوزيسيون در اين كشور است، ديروز سه شنبه 
اعالم كرد نرخ تورم در س��ال 2017 بيش از 2600درصد بوده است. به گزارش رويترز، 
يكي از اعضاي كميسيون امور دارايي پارلمان تحت كنترل مخالفان در ونزوئال گفت كه 
نرخ تورم در اين كش��ور در سال 2017 ميالدي 2616درصد بوده است. اين فرد كه نام 
وي فاش نشده، تاكيد كرد كه با ثبت نرخ تورم ۸۵درصدي در ماه دسامبر، مجموع نرخ 
تورم در س��ال گذشته به 2616درصد رس��يد و از سوي ديگر، توليد ناخالص داخلي به 
ميزان 1۵درصد كاهش داشت. اين در حالي است كه صندوق بين المللي پول نرخ تورم 
در ونزوئال در س��ال 201۸ را با درنظر گرفتن كاهش 6درصدي توليد ناخالص داخلي، 
نزديك به 2۳۵0درصد پيش بيني كرده اس��ت.  آنخل آلوارادو از قانونگذاران اپوزيسيون 
ونزوئال، با انتش��ار آمارهاي تورم در توييتر خود نوشت: »تنها راه درمان بحران اقتصادي 
ونزوئال، تغيير روند سياسي كشور اس��ت.« دولت از انتشار آمارهاي اقتصادي خودداري 
مي كند. آسوشيتدپرس اين آمار را تاكيد و تاييدي بر مشكالت عميق اقتصادي ونزوئال 
و به ويژه در حيطه كمبود مواد غذايي، دارو و ديگر كاالهاي اساسي دانست. اين درحالي 
است كه اخيرا گزارش هاي بسياري از دزدي و غارت در سراسر ونزوئال منتشر مي شود. 
ونزوئ��ال ازجمله بزرگ ترين ذخاير نفتي در جهان را داراس��ت و عمده درآمد دولت اين 
كش��ور از فروش نفت حاصل مي ش��ود. به همين دليل كاه��ش جهاني بهاي نفت خام، 
كاهش سطح توليدات و ديگر مشكل هاي سياسي و اجتماعي در ونزوئال دولت نيكالس 
مادورو را به مرز ورشكس��تگي رس��انده است و مادورو را وادار كرد براي تغيير در جدول 
زمان بندي بازپرداخت بدهي هاي دولت و ش��ركت ملي نفت ونزوئال با طلبكاران مذاكره 
كند. مش��كالت اقتصادي همچنين با اعتراض هاي گسترده عليه مادورو همراه بودند و 
اقدامات و سياست گذاري هاي دولت سوسياليست به ويژه در تشكيل مجمع جديد قانون  
اساسي به اين ناآرامي ها افزوده اند. تظاهرات عليه دولت سوسياليست چندين ماه طول 
كشيد و ده ها كشته بر جا گذاشت، اما اكنون از شدت آنها كاسته شده و به نظر مي رسد 

مخالفان بي صبرانه منتظر انتخابات رياست جمهوري هستند. 

گروه جهان  
كميس��يون مرك��زي انتخابات روس��يه اطالعات كمك ه��اي مالي به نامزده��اي انتخابات 
رياس��ت جمهوري روسيه را در پايگاه اينترنتي خود منتشر كرد. تنها حزب حاكم روسيه واحد، 
2۸ميلي��ون روبل )۵00هزار دالر( به حس��اب انتخاباتي والديمير پوتين واريز كرده اس��ت.  به 
گزارش ايتارتاس، 400ميليون روبل حداكثر مبلغي اس��ت كه مي تواند به عنوان كمك مالي به 
نامزدهاي انتخابات رياس��ت جمهوري واگذار شود. گفتني است تا دوشنبه حدود 200 ميليون 
روبل )۳.۳ ميليون دالر( به حس��اب س��تاد انتخاباتي والديمير ژيرينفسكي رهبر حزب ليبرال 
دموكرات و 19.44ميليون روبل )۳24 هزار دالر( به حساب كسنيا سابچاك نامزد غربگراي روس 
واريز شده است. انتخابات رياست جمهوري روسيه 1۸ ماه مارس 201۸ برگزار مي شود.  تبليغات 
انتخابات رياست جمهوري روسيه 26 دسامبر با انتشار مصوبه شوراي فدراسيون )مجلس سناي 
روسيه( در روزنامه راسيسكايا گازتا ارگان دولت روسيه به طور رسمي آغاز شد. اين در حالي است 
كه دادگاه عالي روسيه اوايل اين هفته درخواست تجديدنظر الكسي ناوالني را كه از نامزدي در 
انتخابات رياست جمهوري منع شده رد كرد. ناوالني پس از آنكه هفته گذشته كميسيون مركزي 
انتخابات روسيه او را به دليل آنچه »سابقه كيفري« خوانده شد از نامزدي در انتخابات منع كرد، 
اين راي را داراي انگيزه هاي سياس��ي خواند و درباره آن به دادگاه عالي روس��يه ش��كايت كرد. 
الكسي ناوالني كه از او به عنوان جدي ترين رقيب محتمل پوتين در انتخابات نام برده مي شد در 
حال ترتيب دادن تظاهراتي سراسري براي سه هفته ديگر است.  با وجود اعتراض ها، نظرسنجي 
مركز سنجش افكارعمومي روسيه اعالم كرده روس ها كارنامه پوتين را تاييد مي كنند. براساس 
قانون اساس��ي روس��يه، يك فرد مي تواند دو دوره پياپي رييس جمهوري باشد و پوتين نيز اين 
امكان را دارد كه در انتخابات س��ال 201۸ نامزد ش��ود. وي از ۳1 دس��امبر 1999 به مدت دو 
دوره چهار ساله رييس جمهوري روسيه بود و پس از آن به مدت چهار سال تا 2012 و در دوره 
رياس��ت جمهوري مدودف نخست وزير اين كشور بود. پوتين از آغاز دوره سوم رياست جمهوري 
خود )مارس 2012(، مدودف را به عنوان نخست وزير روسيه منصوب كرد و مطابق قانون اساسي 
مي تواند بر اساس اصالحات انجام شده، براي برعهده گرفتن مسووليت رياست جمهوري براي يك 

دوره 6ساله ديگر نيز در انتخابات پيش رو شركت كند. 

گروه جهان  
امانول ماكرون رييس جمهور فرانسه، گفته كشورش مايل است بخشي فعال در طرح 
ي��ك كمربن��د - يك جاده را بپذي��رد و با چين براي حل چالش هاي مش��ترك جامعه 

بين المللي از جمله تغييرات اقليمي كار كند. 
به گزارش رويترز، ماكرون سه شنبه در ديدار با شي جين پينگ رييس جمهور چين 
در پكن گفته به اعتقاد او س��فر به چين، نقطه عطف جديدي در تاريخ روابط فرانسه و 
چين خواهد بود. ماكرون گفته اميدوار است در نتيجه سفر وي به چين، اعتماد متقابل و 
پيشرفت روابط فرانسه و چين و روابط اتحاديه اروپا و چين را افزايش دهد. رييس جمهور 
چين هم در اين ديدار گفته س��فر ماكرون در آغاز س��ال نو ميالدي به عنوان نخستين 

كشور آسيايي نشان مي دهد كه وي توجه زيادي به روابط چين و فرانسه دارد. 
ش��ي جين پينگ با بيان اينكه فرانس��ه نخس��تين ق��درت غربي ب��ود كه روابط 
ديپلماتيك با جمهوري خلق چين برقرار كرد، گفت: »مائو و ژنرال ش��ارل دوگل با 
برقراري روابط سياسي در سال 1964، يك تصميم تاريخي را به ثبت رساندند، اين 
تصميم نه تنها الگوي جهان را در آن زمان تغيير داد، بلكه امروزه نيز بر پيش��رفت 
جه��ان تاثي��ر مي گذارد. در عصر جديد نيز ما بايد روح مس��ووليت پذيري خود را به 
نمايش بگذاريم و در مس��ير درس��ت حركت كنيم تا روابط چين و فرانسه به سمت 
آينده يي روش��ن ادامه يابد. « رييس جمهور چين گفته كه پكن از ايجاد يك جامعه 
با يك آينده مش��ترك براي بشريت حمايت مي كند، در حالي كه فرانسه نيز ديدگاه 
مش��ابهي دارد. شي جين پينگ گفته است: »چين و فرانسه مي توانند اعتماد متقابل 
سياسي را باال ببرند و به طور بالقوه از همكاري در زمينه هاي نظام اجتماعي، توسعه 
و فرهنگ بهره ببرند. چين آماده اس��ت تا با فرانس��ه همكاري خ��ود را از جمله در 
چارچ��وب ابتكار يك جاده - يك كمربند افزايش دهد. ما همچنين تمايل داريم به 
اميد ارتقاي ثبات و رونق جهاني در زمينه مسائل مهم بين المللي با فرانسه همكاري 
كنيم. « ماكرون دوش��نبه س��فر س��ه روزه خود به چين را با بازديد از شهر تاريخي 

»شي آن« در شمال غربي چين نقطه آغازين جاده ابريشم آغاز كرد. 

دادستان ويژه پرونده روسيه مي خواهد از ترامپ سوال كند

رابرت مولر به دنبال شكار »نابغه«

سرمايه گذاران اقتصادهاي نوظهور را ترك نمي كنند

مقاومت بازارها در برابر بحران هاي سياسي
گروه جهان  

بازاره��اي نوظه��ور ب��ا بحران هاي سياس��ي بيگانه 
نيس��تند؛ ب��راي نمون��ه در س��ال 2017 ميالدي 
آفريقاي جنوب��ي با اتهامات و اع��الن جرم ها، برزيل 
با رس��وايي فس��اد در ميان مقامات سياسي و قطر 
با بحران ديپلماتيك ناش��ي از اختالف با عربستان 
و ديگر كش��ورهاي عرب��ي منطقه، درگي��ر بودند. 
نقطه مش��ترك در همه اين اتفاقات مقاومت بازارها 
در براب��ر تح��والت و ناآرامي ه��اي سياس��ي بود و 
فرصت ه��اي خريدي كه اين فجايع سياس��ي براي 
س��رمايه گذاران فراهم آوردند. ناآرامي ناشي از اين 
شوك ها در بازار و فروش هاي ناگهاني سهام تقريبا 
در همه موارد بيش از چند روز، چند هفته يا نهايتا 
چن��د م��اه دوام ني��اورد. بلومبرگ در گزارش��ي به 
بررسي قابل توجه ترين اتفاقات سال 2017 پرداخت 
كه دس��ت كم در چند س��ال آينده به عنوان درسي 

مهم از آنها ياد خواهد شد: 
برزيل| گزارش هايي منتش��ر شد مبني بر اينكه 
ش��واهد جديدي در پرونده گس��ترده فساد در اين 
كش��ور و اتهام پرداخت حق السكوت به مقامات رده  
باال يافت ش��ده است؛ اين رس��وايي كه پاي ميشل 
تمر رييس جمهوري برزيل نيز در آنها گير است، به 
نوسان در بازارهاي س��هام برزيل منجر شد. انتشار 
نوار مكالمات تمر در اين زمينه در ماه مه گذش��ته 
به س��قوط ناگهاني ارزش س��هام هاي اين كش��ور 
انجاميد. اما س��رمايه گذاراني ك��ه در چند روز اول 
پس از بحران سياسي دوام آوردند و سهام هاي خود 
را نفروختن��د، با افزايش قابل توجه ارزش ش��اخص 

س��هام »آي بووس��پا« س��ود خوبي كردند. شاخص 
س��هام برزيل از آن زمان با اندك نوس��اني، س��ير 
صعودي داشته است. همانند شاخص سهام برزيل، 
تمر نيز س��قوط نكرد؛ اگرچه ميزان محبوبيت او در 

ماه دسامبر تنها 6 درصد بود. 
پرو| ارزش »ُس��ل« كه ارز رايج در پرو است در 
ماه دس��امبر به كمترين س��طح در 10 ماه سقوط 
كرد. اين زماني بود كه روابط رييس جمهوري پدرو 
پابلو كوژينس��كي با شركت هايي كه از »اودبرشت« 
برزيل پول گرفته بودند، افش��ا ش��د و قانون گذاران 
اپوزيس��يون ب��راي اس��تيضاح كوژينس��كي تالش 
كردن��د. ش��ركت عمراني اودبرش��ت برزيل چندي 
پيش اطالعاتي را درباره پرداخت رش��وه به مقامات 
ارش��د امريكاي التي��ن در ازاي درياف��ت پروژه هاي 
دولتي ف��اش كرد و پيگيري اتهامات مطرح ش��ده 
در بس��ياري از كش��ورهاي منطق��ه همچنان ادامه 
دارد. قانون گ��ذاران مخال��ف ك��ه در پ��ي افش��اي 
روابط كوژينس��كي با اودبرشت، كناره گيري وي را 
خواستار بودند، شكس��ت خوردند و تالش هاي آنها 
براي استيضاح رييس جمهوري نيز به جايي نرسيد. 
ارزش ارز ُس��ل اكنون به باالترين سطح در دو سال 

گذشته نزديك است. 
قط�ر| اختالف مي��ان قطر با ي��ك اتحاد چهار 
كشوري به رهبري عربستان س��عودي در ماه ژوئن 
گذشته شوك شديدي براي بازارها بود. كشورهاي 
عرب��ي منطقه به رهبري عربستان س��عودي قطر را 
به دلي��ل رابطه نزديكش با اي��ران تحريم كردند. در 
چند ماه پس از اين اتفاق، ارزش اوراق قرضه قطر با 

سررسيد در سال 2026 به پايين ترين سطح سقوط 
كرد. اما تا ماه سپتامبر بيشتر اين خسارت ها جبران 
شده بودند و در حالي كه دشمني عربستان با ايران 
عميق ت��ر مي ش��د، دارايي هاي قطر در م��اه نوامبر 
ارزش خ��ود را بازيافتن��د و از آن زمان به بعد روند 

خوبي دارند. 
روس�يه| بس��ياري پيروزي دونال��د ترامپ در 
انتخاب��ات رياس��ت جمهوري س��ال 2016 امري��كا 
را درم��ان نهايي همه دش��مني ها و تحريم ها عليه 
روسيه مي دانستند. اما پس از گذشت تنها چند ماه 
از ورود ترامپ به كاخ سفيد، تنش ها بين واشنگتن 
و مس��كو افزاي��ش ياف��ت؛ امريكا به پاي��گاه هوايي 
نيروهاي روس��يه در س��وريه حمله موشكي كرد و 
اگرچ��ه نيروهاي روس در پايگاه حضور نداش��تند، 
اما مس��كو اين حمله را »نق��ض قوانين بين الملل« 
خواند. اگرچه آن زمان شاخص سهام روسيه سقوط 
كرد، اما ارزش آن در نيمه دوم سال آن قدر افزايش 
يافت ك��ه زيان ها را تمام و كم��ال جبران كرد. در 
حال حاضر ارزش شاخص سهام روسيه به باالترين 

سطح در يك سال گذشته رسيده است. 
آفريقاي جنوب�ي| پ��س از اينكه ح��زب اتحاد 
دموكراتي��ك آفريقاي جنوب��ي اتهامات��ي را مطرح 
و علي��ه جاك��وب زوما رييس جمهوري اين كش��ور 
و اعض��اي خان��واده گوپتا اعالن ج��رم كرد، ارزش 
س��هام ط��ي چند هفت��ه بيش از 6 درصد س��قوط 
كرد؛ خان��واده گوپتا يك��ي از خانواده هاي تاجر در 
آفريقاي جنوبي هستند و طبق اتهامات مطرح شده، 
از ق��درت و ارتباط��ات خود با دولت ب��راي اعمال 

نفوذ در انتخاب وزراي كابينه اس��تفاده كرده است. 
اتهامات در اين زمينه به جايي نرسيدند و تالش ها 
براي بركناري زوما شكست خورد و ارزش سهام بار 
ديگر افزايش يافت. پيروزي سيريل راماسوفا معاون 
رييس جمه��وري در انتخابات رياس��ت كنگره ملي 
آفريقا در ماه دس��امبر با هجوم س��رمايه گذاران به 
سمت سهام هاي آفريقاي جنوبي همراه شد و ارزش 
همه س��هام ها در ش��اخص »فوتس��ي/جي اس اي« 
آفريقاي جنوبي پ��س از اين انتخاب��ات 1.6 درصد 

افزايش يافت. 
كره جنوبي| بازارهاي س��هام كره جنوبي از ماه 
م��ارس گذش��ته، در ميانه تحقيقات درباره فس��اد 
مقام��ات رده باال كه به اس��تيضاح پارك گئون هاي 
رييس جمه��وري اين كش��ور منجر ش��د، زماني را 
به جش��ن گرفتن گذراندند. ارزش ش��اخص سهام 

كره جنوب��ي از زم��ان انتخاب��ات رياس��ت جمهوري 
تاكنون ۳1 درصد رش��د داشته اس��ت و چهارمين 
اقتصاد بزرگ آس��يا اكنون در صف اول پيش��رفت 

تجاري در جهان قرار دارد. 
ونزوئ�ا| ني��كالس م��ادورو رييس جمه��وري 
ونزوئال اوايل ماه نوامب��ر اجراي طرح تغيير جدول 
زمان بندي پرداخت بدهي ها را خواس��تار ش��د كه 
اين مساله با فروش ناگهاني اوراق قرضه اين كشور 
همراه شد چراكه سرمايه گذاران نگران بودند دولت 
مادورو ديگر قادر به پرداخت بدهي هايش نباش��د. 
همچنين اين مس��اله نگران كننده وجود داشت كه 
تحريم ه��اي امري��كا عليه ونزوئال مذاكرات بر س��ر 
بازپرداخت بدهي ها را پيچيده مي س��اخت. اما چند 
روز بعد، اوراق قرضه ونزوئال با سررس��يد در س��ال 

2020 ارزش از دست رفته خود را بازيافت. 

گروه جهان  
در پرون��ده دخالت احتمالي روس��يه در انتخابات 
رياست جمهوري امريكا، دونالد ترامپ بيش از پيش در 
كانون توجه دادستان ويژه قرار گرفته است. دادستان 
ويژه مي خواهد به زودي از ترامپ س��وال كند. نشريه 
ش��يكاگو تريبيون با اش��اره به توييت چند روز پيش 
ترام��پ كه خود را »نابغه يي باثبات« خوانده نوش��ته 
وقتش رس��يده كه رييس جمهور امريكا شخصا با اين 

بحران روبه رو شود. 
روزنامه واشنگتن پست به نقل از يك منبع مطلع 
نزديك به رييس جمهوري امريكا نوش��ته رابرت مولر 
سرپرست تحقيقات پرونده روسيه، احتماال ظرف چند 
هفته رس��ما خواهان مصاحبه با دونالد ترامپ خواهد 
ش��د. تيم حقوقي ترامپ هنوز رسما اين گزارش ها را 

تاييد نكرده است. 
ش��بكه ان بي س��ي گ��زارش داده وكالي ترامپ و 
نمايندگان دادس��تان ويژه از روزهاي پاياني دس��امبر 
2017 بر سر پرسش از ترامپ با هم در ارتباط هستند 
كه در اين گفت وگوها مس��ائلي از قبيل مكان و   زمان 
مصاحبه، جنبه هاي حقوق��ي آن و راه حل هاي بديل 

همچون مصاحبه يي كتبي مطرح شده اند. 
واشنگتن پس��ت و شبكه ان بي سي گزارش داده اند 
وكالي ترامپ عالقه يي ندارند به او اجازه دهند در يك 
جلس��ه رو در رو به سواالت مولر پاسخ دهد و درحال 
بررسي ارائه پاسخ هاي كتبي به برخي سواالت هستند. 
پرون��ده ارتباط احتمالي اطرافي��ان دونالد ترامپ با 
روس��يه در جريان مبارزات انتخاباتي 2016 از پيش از 
ورود رس��مي او به كاخ سفيد يك سال قبل گريبانگير 
ترامپ بوده اس��ت. يكي از پرسش هاي اصلي اين است 
كه آيا امكان باج گيري از او يا اطرافيانش وجود داشته يا 
رفتاري غيرقانوني از ترامپ يا اطرافيانش سر زده است. 
رابرت مولر دادستان ويژه كه زماني مدير اف بي آي 
بود از سوي وزارت دادگستري مسوول تحقيقات است. 
دادس��تان ويژه عالوه بر تحقيقات مربوط به روس��يه، 
درب��اره اين موض��وع تحقيق مي كند ك��ه آيا ترامپ 
و نزديكانش ب��ا اخراج جيمز كوم��ي مدير اف بي آي 
براي كارش��كني در مس��ير عدالت تالش كرده اند يا 
خير. واشنگتن پس��ت به نقل از يكي از اعضاي محفل 
رياس��ت جمهوري نوشته: »اين قضيه سريع تر از آنكه 

خيلي ها تشخيص مي دهند پيش مي رود.«
از زمان��ي ك��ه اين محقق��ان اتهامات��ي را عليه 
اعضاي سابق س��تاد انتخاباتي ترامپ مطرح كردند 
تنش ميان رابرت مولر و رييس جمهور افزايش يافته 
به طوري ك��ه در هفته هاي اخير مدير وقت كمپين 
رياست جمهوري ترامپ از رابرت مولر شكايت كرد. 
پل منافورت دادس��تان ويژه پرونده روسيه را متهم 
ك��رده كه در جريان تحقيق��ات از حدود اختيارات 
خود فراتر مي رود. منافورت خواستار برخورد با مولر 
ش��ده است. دولت ترامپ تباني با روسيه در جريان 

انتخابات را تكذيب مي كند. 
نش��ريه ش��يكاگو تريبيون يك روزنامه محلي در 
گزارش��ي با عن��وان »مول��ر در برابر ترام��پ: زمانش 
رس��يده كه كاخ سفيد نابغه را رها كند« نوشته است: 
»دو چيز را مي دانيم اينكه رييس جمهور ترامپ نابغه 

اس��ت و اينكه رابرت مولر يك جادوگر اس��ت و ستاد 
انتخاباتي ترامپ هيچ ارتباطي با روس ها ندارد. اينها را 
مي دانيم چون ترامپ گفته و نابغه ها دروغ نمي گويند. 
دروغ گفتن درباره چنين مس��اله بزرگي هوشمندانه 
نيس��ت و افراد نابغه چنين كاري نمي كنند... ترامپ 
در توييترش گفته نابغه اس��ت و هي��چ راهي براي ما 
غيرنابغه ها وجود ندارد ك��ه بتوانيم ادعاي او را اثبات 
كني��م و از آنجا كه رابرت مولر هيچ گاه ادعا نكرده كه 
نابغه است پس احتماال نبايد باشد. پس وكالي ترامپ 
و دس��ت اندركاران كاخ سفيد نبايد نگران باشند. آنها 
باي��د رييس جمهور نابغه را رها كنن��د تا كاري را كه 
در آن مهارت دارد، انجام دهد: برنده ش��دن. آنها بايد 
اجازه دهند تا ترامپ نابغه به پرسش هاي رابرت مولر 

غيرنابغه پاسخ داده و درنهايت برنده شود!«
نيويورك تايمز چندي پيش نوشته بود كه سازمان 

سيا در پي دريافت اطالعاتي محرمانه از دولت استراليا 
بود كه تحقيقات درباره تماس  بين س��تاد انتخاباتي 
ترامپ و روس��يه را آغاز كردند. ج��ورج پاپادوپولوس 
يكي از مشاوران سياس��ت خارجي ترامپ، در ماه مه 
2016 در حالت مستي به الكساندر داونر سفير استراليا 
در بريتانيا، گفت كه روس��يه اطالعاتي براي تخريب 
چهره هيالري كلينتون در اختيار دارد. نيويورك تايمز 
به نقل از چهار مقام نا ش��ناس امريكايي و استراليايي 
نوشته حدود دو ماه بعد كه هزاران ايميل كلينتون و 
دفتر مركزي حزب دموكرات به اينترنت درز داده شد، 
دولت استراليا حرف هاي آن شب جورج پاپادوپولوس 
را ب��ه اف بي آي گزارش كرد. در اين گزارش به نقل از 
پاپادوپولوس آمده كه او گفته بود روسيه در پي تطميع 
اعضاي ستاد انتخاباتي ترامپ بوده است. پاپادوپولوس 
اكتبر 2017 به طور رسمي اتهام دروغ گفتن به پليس 

فدرال در جريان تحقيقات را پذيرفت. گفته مي شود 
كه او هم اكنون با اف بي آي همكاري مي كند. 

 بحران پس از بحران 
در ش��رايطي كه تحقيقات درباره احتمال ارتباط 
س��تاد انتخاباتي ترامپ و روسيه به مراحل حساسي 
رس��يده و با وجود تاكيدهاي پيش��ين كاخ س��فيد و 
ش��خص ترامپ كه اطمينان مي داد تحقيقات درباره 
ش��خص رييس جمه��ور نخواه��د بود، اكن��ون بحث 
بازجويي از شخص ترامپ مطرح شده، واشنگتن پست 
در گزارشي با اش��اره به انتشار كتاب پرفروش »آتش 
و خش��م، درون كاخ سفيد ترامپ« كه سالمت رواني 
رييس جمهور امريكا را به طور جدي زير س��وال برده 
است، گزارش داده كه كاخ  سفيد براي متوقف كردن 
بحث هاي مربوط به س��المت رواني ترامپ به ش��دت 
دس��ت و پا مي زند و تالش دارد القا كند كه وي براي 

كار در آمادگي كامل است. 
در اين گزارش آمده است: »ترديدها درباره وضعيت 
سالمت روان ترامپ حتي پيش از انتخاب وي به عنوان 
رييس جمهوري امريكا در گوش��ه و كنار واشنگتن به 
گوش مي رس��يد و افرادي چون س��ناتور باب كوركر 
ماه آگوس��ت 2017 اعالم كردند ك��ه ترامپ از ثبات 
كافي برخوردار نيست و رقبايش بايد موفق مي شدند. 
حاال مش��اوران ترام��پ موضعي خصمان��ه در مقابل 
اي��ن كتاب به خود گرفته و به جاي آنكه به س��واالت 
درباره اينكه آيا رييس جمهوري 71س��اله امريكا براي 
اين مقام و پس��ت مناسب اس��ت، به سوال كنندگان 
پرخاش كردند. س��ارا هاكبي س��خنگوي كاخ سفيد، 
در ايميلي اين پرس��ش ها را مضحك خوانده است و 
جيس��ون ميلر مشاور سابق كمپين انتخاباتي ترامپ، 
گفته انگيزه هاي حزبي پشت اين گزارش هاي مطرح 
شده درباره سالمت روان رييس جمهوري وجود دارد. 
حاال مقام هاي كاخ سفيد تالش مي كنند تا ترامپ را 

فردي سختكوش در كار نشان دهند.«
نظرس��نجي هاي گالوپ نش��ان مي ده��د ميزان 
محبوبيت ترامپ در هفته نخس��ت 201۸ ميالدي به 
۳7درصد رسيده است. آخرين ميزان محبوبيت ترامپ 
كه ۳1دسامبر 2017 برگزار شده بود محبوبيت ترامپ 

را ۳9درصد اعالم كرده بود. 

اعام آمادگي سئول براي لغو 
موقت تحريم هاي كره  شمالي 

گ�روه جه�ان    كره  جنوبي اعالم ك��رد در صورت نياز 
براي س��فر اتباع كره شمالي به كره  جنوبي براي حضور در 
بازي هاي المپيك زمس��تاني، سئول مي تواند تحريم ها در 

اين زمينه را به شكل موقت ناديده بگيرد. 
به گزارش رويترز، كره  جنوبي به طور يك جانبه س��فر 
چندي��ن نفر از مقامات كره ش��مالي را به خ��اك خود در 
واكنش به آزمايش هاي هس��ته يي و موشكي پيونگ يانگ 
ممنوع كرده است. در همين حال روه كيو دئوك، سخنگوي 
وزارت خارجه كره  جنوبي در نشستي خبري اعالم كرد:»اگر 
نياز باش��د، سئول با هماهنگي شوراي امنيت سازمان ملل 
و كش��ورهاي مرتبط، گام هايي را براي كمك به سفر اتباع 
كره ش��مالي جهت حضور در بازي هاي المپيك زمستاني 
امس��ال برمي دارد.« هيات مقامات رده  ب��االي دو كره روز 
سه شنبه در ديداري كم  سابقه با يكديگر گفت وگو كردند. 
اين مذاكرات پس از دو س��ال و درحالي صورت گرفت كه 
تنش هاي بين المللي بر س��ر برنامه هاي اتمي و موش��كي 
پيونگ يانگ افزايش يافته اس��ت. س��ئول قصد دارد از اين 
ديدار اس��تثنايي با مقامات كره شمالي استفاده و مساله از 
سرگيري ديدار خانواده هاي جدا شده در اثر جنگ)19۵0-
19۵۳( را مطرح كند. اين درحالي اس��ت كه پيونگ يانگ 
اختصاص بخش اعظم اين مذاكرات به پرونده اتحاد ش��به 
جزيره كره را خواس��تار است. كره جنوبي همچنين گفته، 
راه ه��اي بهبود روابط ميان دو ك��ره را مطرح خواهد كرد. 
روابط دو كش��ور پس از آنكه س��ئول يك پروژه اقتصادي 
در مجتمع صنعتي كائه سونگ در كره شمالي را معلق كرد، 
وخيم تر ش��د؛ تصميمي كه پس از آزمايش هاي موشكي و 
اتمي كره ش��مالي گرفته شد. پس از اين اتفاق كره شمالي 
كليه مجاري ارتباطي با سئول را قطع كرد كه شامل خط 
تماس اضطراري نيز مي ش��د. آخرين گفت وگوها در سطح 
عالي در دس��امبر 201۵ انجام شده بود. با پيشرفت سريع 
برنامه موش��كي كره شمالي كه با قطعنامه ها و تحريم هاي 
سازمان ملل متحد مواجه ش��د، تنش ها نيز ميان دو كره 
افزايش يافت. اما حاال به نظر مي رسد، ديدار مقامات سئول 
و پيونگ يانگ فرصت جديدي را براي آش��تي و آرامش در 
منطقه ايجاد مي كند. به گزارش اسپوتنيك، غيرت عمروف 
نماينده دايم قزاقس��تان در سازمان ملل و رييس دوره يي 
شوراي امنيت در ماه ژانويه، روز دوشنبه درباره از سرگيري 
مذاكرات ميان دو كره ابراز اميدواري كرد و گفت: »اگر اراده 
سياس��ي وجود داشته باشد و رهبران به پيدا شدن راه حل 
باور داش��ته باش��ند اين بحران مي تواند تمام شود. تمايل 
كره ش��مالي براي مذاكره با كره جنوبي به بهانه فرس��تادن 
تيم المپيك زمس��تاني مي تواند آغاز چنين روندي باشد.« 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، نخستين مذاكرات رسمي دو 
كره صبح ديروز سه شنبه در روستاي »پنمنجوم« و به گفته 
سخنگوي وزارت اتحاد دو كره در سئول با سخنراني رييس 

هيات اعزامي كره جنوبي به اين مذاكرات آغاز شده است. 

 سقوط بي سابقه ارزش افغاني
در مقابل دالر 

ارزش افغان��ي در مقابل دالر امريكاي��ي در روزهاي 
گذش��ته به صورت بي سابقه سقوط كرده است به طوري 
كه اين كاهش سابقه نداشته است. به گزارش بي بي سي، 
در صفحه رس��مي س��راي ش��اهزاده كه مرك��ز اصلي 
تب��ادل ارز در كابل اس��ت، قيمت ي��ك دالر امريكايي 
سه ش��نبه70.40 افغاني اعالم ش��ده كه باالترين قيمت 
در حدود دو دهه اخير اس��ت. بانك مركزي افغانس��تان 
اعالم كرده كه تنش هاي سياسي اخير ميان عطا محمد 
نور، والي بلخ و حكومت مركزي اين كشور باعث كاهش 

ارزش افغاني شده است. 

افزايش قيمت سوخت در بحرين 
ش��ركت ملي نفت و گاز بحرين از افزايش قيمت بنزين 
در اين كشور خبر داد. به گزارش خبرگزاري بحرين، شركت 
ملي نفت و گاز اين كشور اعالم كرد كه قيمت بنزين در اين 
كشور روز دوشنبه جهت نزديك شدن به سطح بين المللي 
افزايش يافته اس��ت. بهاي هر ليتر بنزي��ن از 12۵ فلس به 
140 فلس )معادل ۳7س��نت امريكا(، افزايش يافته اس��ت. 
هزينه سنگين حمايت مالي دولت بحرين جهت مهار قيمت 
س��وخت باعث شده بودجه اين كشور با فشار زيادي روبه رو 
ش��ود. پيش تر نيز كشورهاي عمان، عربستان، امارات و قطر 

قيمت سوخت را افزايش داده  بودند. 

سازمان ملل: محاصره قطر 
ظالمانه است

كميس��ارياي عال��ي حق��وق بش��ر س��ازمان مل��ل در 
گزارش��ي اقدام��ات كش��ورهاي محاصره كنن��ده قط��ر را 
ظالمان��ه خواند. ب��ه گ��زارش الجزيره، رييس كميس��يون 
حقوق بش��ر قط��ر گفت��ه كميس��يونر عالي حقوق بش��ر 
س��ازمان ملل پي��ش از ص��دور اين گزارش خواهان س��فر 
به كش��ورهاي  محاصره كننده ش��ده بود اما اين كش��ورها 
 ب��ه وي پاس��خي ندادند. هي��ات اعزامي اين كميس��اريا از

 17 ت��ا 24 نوامب��ر به قطر س��فر و ب��ا 20 نه��اد دولتي و 
س��ازمان هاي مدن��ي و قرباني��ان محاص��ره دي��دار كردند. 
عربستان سعودي و متحدانش با متهم كردن قطر به حمايت 
از تروريسم مرزهاي خود را با اين كشور بستند؛ اقدامي كه 

اقتصاد اين كشور را عميقا تحت تاثير قرار داد. 

آزادي چهره حامي طالبان 
در پاكستان

دادگاه پاكستاني دستور آزادي يكي از رهبران گروه هاي 
شبه نظامي حامي طالبان را صادر كرد؛ فردي كه در 2001 
پس از حمله امريكا با هزاران نيروي داوطلب به افغانس��تان 
رفت تا عليه امريكايي ها ب��ه طالبان كمك كند. به گزارش 
آسوشيتدپرس، اين تحوالت در حالي رخ مي دهد كه تنش ها 
ميان امريكا- پاكستان باال گرفته است، خصوصا بعد از آنكه 
ترامپ اسالم آباد را به پناه دادن به شبه نظاميان متهم كرد و 
گفت كه آنها را از كمك هاي مالي آتي محروم مي كند. وكيل 
مدافع صوفي محمد گفته دادگاه موكلش را به داليل پزشكي 
آزاد كرده است. صوفي محمد بنيانگذار جنبش نفاز شريعت 
محمدي، يك گروه ش��به نظامي اس��ت كه از س��ال 2002 
به عنوان يك سازمان تروريستي ممنوع الفعاليت شد. حوزه 

فعاليت اين گروه در دره سوات بود. 

دريچه

كوتاه از منطقه
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پرونده8
 توافقي كه اروپا را 
به تمكين واداشت

با نزديك شدن به سالروز عملياتي شدن توافق هسته يي 
و همچني��ن تصميم گيري ترامپ در قب��ال ماندن يا خروج 
از برجام، مقامات اتحاديه اروپا در س��طوح عالي بر ضرورت 

پايبندي همه طرف ها به توافق هسته يي تاكيد كردند. 
مهلت بررس��ي برجام در كنگره اواخر آذرماه امس��ال به 
پايان رس��يد. اين نهاد قانونگ��ذاري اما بدون تصميم گيري، 
موضوع بررس��ي برج��ام را بار ديگ��ر به »دونال��د ترامپ« 
رييس جمهوري اياالت متحده ارجاع داد تا در روزهاي پيش 
رو نظر نهايي خود را درباره ماندن يا خروج از آن اعالم كند. 
ايرن��ا با بيان اين مطلب در گزارش��ي اضافه كرد: اين در 
حالي اس��ت كه طي روزهاي گذشته، اتحاديه اروپا توجهي 
ويژه به ض��رورت پايبندي همه طرف ها به برجام داش��ته؛ 
موضوعي كه در سخنان »فدريكا موگريني« مسوول سياست 
خارجي و »يان كلود يونكر« رييس كميسيون اتحاديه اروپا 
نمايان است. اين گزارش نگاهي دارد به مهم ترين رخدادهاي 
بي��ن دوازده��م تا هجده��م دي ماه كه بطور مس��تقيم يا 

غيرمستقيم به برجام ارتباط مي يابد. 
در يك سال گذشته كه ترامپ بر مسند رياست جمهوري 
امريكا تكيه زده، بيشترين كارشكني ها براي ناكام گذاشتن 
برجام انجام داده اس��ت. در مقابل ديگر اعضاي 1+5 همواره 
بر اجراي اين توافق بين المللي از سوي همه طرف ها تاكيد 
مي كنند. فدريكا موگريني مسوول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا كه نقش��ي پر رنگي در دس��تيابي به توافق هس��ته يي 
داش��ت، در گزارش پاياني سال 2017 نوشت: سال سختي 
بود اما مانند ديگر س��ال ها، سال 2017 هم لحظات خوبي 
داشت. دس��تاوردهايي كه ما با تعهد فراوان، انرژي باال و به 
با كار گروهي خوب به آنها رس��يديم. مانند همه سال هاي 
جدي��د، تالش كرده ام كه 12 مورد را كه براي من از س��ال 
گذشته به سال جديد منتقل شده ام را در فهرستي قرار دهم. 
مس��وول سياست خارجي اتحاديه اروپا مي گويد: پس از 
اينكه دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا تصميم گرفت كه 
توافق هسته يي با ايران را در كنگره تاييد نكند، زمان دشواري 
براي چندجانبه نگري ايجاد شد. در سپتامبر گذشته نشست 
مجمع عمومي سازمان ملل متحد نشستي برگزار كرديم كه 
من رياست نشس��تي را كه در مذاكرات شركت كرده بودند 
برعهده داش��تم. در آن برنامه من ب��ار ديگر اعالم كردم كه 
ايران توافق هسته يي را اجرا كرده است و اين موضوع را 9 بار 
آژانس بين المللي انرژي اتمي تاييد كرده است. اتحاديه اروپا 
به عنوان قدرتي چندجانبه و قابل اعتماد براي اجراي توافق 

هسته يي از جانب همه طرف ها تالش مي كند. 
جز حمايت هميشگي مسوول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا، ديگر مقامات اروپايي بطور معمول از هر فرصتي براي 
تاكيد پايبندي به توافق هسته يي تاكيد مي كنند. يان كلود 
يونكر رييس كميسيون اتحاديه اروپا در گفت وگو با روزنامه 
»تاگس ش��او« آلمان به مس��اله توافق هس��ته يي در ايران 
پرداخت و در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا ما بايد در اين 
ب��اره مجددا مذاكره كنيم گفت: خير، م��ا بر اين باوريم كه 
اين توافق هسته يي همانطور كه منعقد شده بايد بطور كامل 
اجرايي ش��ود. ما هيچ ضرورتي براي بازنگري مجدد درباره 

آن نمي بينيم. 
يونكر در ادامه اين گفت وگو به رويكرد سياست خارجي 
امريكا و اروپا پرداخته و گفت: يك نقطه زماني وجود نداشته 
است كه سياست خارجي اياالت متحده امريكا و اروپا كامال 
روي خطي موازي و هم جهت بوده باشد. همواره اختالفات 
و اصطكاك هايي وجود داش��ته است. ش��مار اين اختالفات 
در عرصه سياس��ت خارجي بين اروپا و امريكا در سال هاي 

گذشته و به ويژه سال گذشته افزايش داشته است. 
تارنم��اي »بلومبرگ« هم در گزارش��ي به تغيير فضاي 
ش��وراي امنيت عليه امريكا اشاره كرد و نوشت: نيكي هيلي 
س��فير امريكا در س��ازمان ملل خواس��تار تشكيل نشست 
اضطراري ش��وراي امنيت در روز جمع��ه درباره وقايع اخير 
ايران شد، اما اين جلسه آنگونه كه او برنامه ريزي كرده بود، 
پيش نرفت. نمايندگان بسياري از كشورها از جمله فرانسه 
و انگليس كه متحد امريكا هستند، در اين نشست از فرصت 
پيش آمده براي دفاع از برجام و تاكيد بر تعهد كشورشان به 

اين توافق هسته يي استفاده كردند. 
سفر وزير امور خارجه فرانسه به ايران براي دومين بار به 
تعويق افتاد اما روس��اي جمهوري ايران و فرانسه به صورت 
تلفني با يكديگر در ارتباط با موضواعت مختلفي گفت وگو 
كردند. حجت االس��الم »حس��ن روحاني« رييس جمهوري 
اس��المي ايران ش��امگاه سه ش��نبه دوازدهم دي ماه ضمن 
تبريك س��ال نو ميالدي ب��ه دولت و ملت فرانس��ه، اظهار 
اميدواري كرد تا در سال جديد شاهد تعميق و تحكيم روابط 

و همكاري هاي دوستانه و همه جانبه ايران و فرانسه باشيم. 
در ارتب��اط ب��ا تواف��ق هس��ته يي بي��ن اي��ران و 5+1، 
رييس جمه��وري با بيان اينكه جمهوري اس��المي ايران در 
برجام به تعهدات خ��ود در چارچوب مقررات و همكاري با 
آژانس پايبند است، افزود »برجام توافقي بين المللي و به نفع 
هم��ه بوده و همه بايد ب��راي پابرجا ماندن اين توافق تالش 
كنيم.« روحاني با اشاره به اينكه برنامه هاي موشكي و دفاعي 
ايران هرگز ناقض قطعنامه هاي بين المللي نيست، تاكيد كرد: 
س��الح ما براي دفاع از كش��ورمان اس��ت و هرگز نسبت به 
دستيابي به آنچه بايد براي دفاع از كشورمان داشته باشيم، 
ترديد نخواهي��م كرد. »امانوئل ماك��رون« رييس جمهوري 
فرانس��ه نيز در اين تماس تلفني با اش��اره به اينكه فرانسه 
نس��بت به اج��راي برجام كامال پايبند ب��وده و آن را به نفع 
صلح و ثبات بين المللي مي داند، بر ضرورت ادامه گفت وگوها 
و رايزني ها براي ايجاد ثبات و آرامش در منطقه و پايان دادن 

به ناآرامي ها در يمن، سوريه و عراق تاكيد كرد. 
بخشي از استراتژي دولت جمهوري خواه اياالت متحده از 
زبان »مايك پنس« معاون ترامپ انعكاس يافت. وي با تكرار 
اتهام زني هاي پيش��ين واشنگتن عليه تهران از بررسي هاي 

ترامپ رييس جمهوري اين كشور درباره برجام خبر داد. 
مع��اون رييس جمهوري امري��كا در اين مصاحبه گفت: 
م��ا بر اين باوريم كه تحريم ها عليه اي��ران اثربخش بوده اند 
و ل��ذا رييس جمهوري و دول��ت امريكا خود را كامالً متعهد 
ب��ه ادامه آنها مي دانند. ما اكنون با همكاري كنگره در حال 
كار بر تحريم هاي جديد هس��ته يي و موش��كي عليه ايران 
هس��تيم. همچنين به دنبال قانوني هس��تيم كه جايگزين 
توافق هس��ته يي باش��د. وي در ادامه ادعا كرد: واقعيت اين 
اس��ت كه توافق هس��ته يي ايران از پايه و اساس ناقص بوده 
اس��ت كه ايراني ها مي توانند پس از محدوديت 10 س��اله، 
برنامه تسليحات هسته يي خود را توسعه دهند. دونالد ترامپ 
اواس��ط ماه جاري در حال بررس��ي تصميمي است كه بايد 
درباره تعليق تحريم هاي ايران بگيرد. همچنين مايك پنس 
ناآرامي هاي اخير كش��ور را بهانه يي براي بيان سخنان ضد 
ايراني و به چالش كش��يدن برجام قرار داد. در نقطه مقابل 
س��خنان معاون رييس جمهوري امريكا، س��رمقاله روزنامه 
»لس آنجلس تايمز« قرار داش��ت كه نوشت: ترامپ و ديگر 
سياستمداران امريكايي بايد مراقب باشند پيرامون تغيير نظام 
در ايران و لو غيرمس��تقيم هم حرفي نزنند، زيرا امريكا قادر 
نيس��ت و تمايلي هم ندارد با اقدام نظامي از تغيير حكومت 

ايران حمايت كند. 

گزارش

برنامه توسعه اشتغال براي كشور  ضرورت است نه انتخاب 

الزامات رفع بيكاري و فقر مطلق

بسترهاي عدالت اجتماعي بودجه 97
توج��ه ويژه به عدالت اجتماعي و تالش براي ريش��ه كن كردن فقر 
مطلق يكي از ويژگي هاي اليحه بودجه سال 1397 است. با تصويب اين 
اليحه در مجلس ش��وراي اس��المي انتظار مي رود بيش از گذشته شاهد 

كاهش شكاف طبقاتي و ايجاد عدالت اجتماعي در جامعه باشيم. 
پنجمين بودجه دولت تدبير و اميد در حالي به مجلس شوراي اسالمي 
ارائه ش��د كه اين اليحه در برخي زمينه ها با اليحه هاي پيش��ين بودجه 

كشور تفاوت محسوسي دارد. 
ايرنا در گزارش��ي تحليلي افزود: برنامه هاي پيش بيني ش��ده دولت 
دوازدهم در بودجه 97 موجب ش��ده تا برخي كارشناس��ان اين اقدامات 
دوازدهم را گامي در جهت اصالح عدالت اجتماعي تلقي كنند؛ اصالحاتي 
كه سال ها در قالب شعار مطرح شد اما اجرايي كردن آن كند و در برخي 
مواقع غير ممكن بود. با گذش��ت هفت س��ال از اجراي قانون هدفمندي 
يارانه ها، مساله پرداخت هاي نقدي تعريف شده در اين قانون به خانوارهاي 
واجد چالشي حل نشده است زيرا اغلب خانوارهاي ايراني به صورت ماهانه 
مبلغي با عن��وان يارانه نق��دي از دولت پول مي گيرند. براس��اس قانون 
هدفمندي يارانه ها درآمد ناش��ي از اجرايي ش��دن اين قانون بايد صرف 
پرداخت نقدي به مردم و كمك به بخش توليد ش��ود اما در هفت س��ال 
گذشته سهم عمده يا به عبارتي تمام درآمد ناشي از اجرايي شدن قانون 
هدفمندي يارانه ها به پرداخت نقدي اختصاص پيدا كرده است. براساس 
آمارهاي اعالم ش��ده از س��وي مراكز رس��مي در حال حاضر بيش از 76 
ميليون نفر يارانه نقدي دريافت مي كنند كه با احتس��اب هر نفر 45هزار 
و 500 تومان، دولت س��االنه مبلغي در حدود 42هزار ميليارد تومان در 
قالب يارانه نقدي به مردم پرداخت مي كند. اين شيوه از پرداخت در حالي 
اس��ت كه براساس قانون هدفمندي يارانه ها، دولت مجاز است تا پايان 5 

س��اله اول اجرايي شدن اين قانون نسبت به اصالح برخي از پرداختي ها 
اقدام كند. اما در چند س��ال گذش��ته ثبت نام مجدد مردم براي دريافت 
يارانه و موج سواري برخي منتقدان دولت يازدهم روي حذف يارانه برخي 
از دهك ها موجب شد تا با وجود گذشت هفت سال از اجرايي شدن اين 

قانون، شيوه پرداخت هاي نقدي مانند سال نخست باشد. 
دولت در راستاي اجراي عدالت اجتماعي و اجرايي كردن كامل قانون 
هدفمندي يارانه ها، در بودجه سال 97 ميزان پرداختي يارانه هاي نقدي را 
اصالح و بودجه اين پرداختي را از 42 ميليارد تومان سال 96 به 23هزار 
ميليارد تومان كاهش داد. در زمينه ش��يوه پرداختي يارانه به دهك هاي 
پايين جامعه »نعمت اهلل تركي« رييس س��ازمان برنامه و بودجه اس��تان 
ته��ران دهم دي ماه اعالم كرد: در ص��ورت حذف دهك هاي پردرآمد از 
ليس��ت هدفمندي، دهك هاي پايين 4.5 براب��ر يارانه دريافت مي كنند، 
براين اساس هر نفر از خانوار 193هزار تومان و خانوار هاي 5 نفره بيش از 
700هزار تومان يارانه دريافت خواهند كرد. مساله ريشه كني فقر مطلق و 
كاهش فاصله طبقاتي يكي از وعده هاي انتخاباتي دكتر »حسن روحاني« 
در زمان تبليغات دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بود. وي در 
نخس��تين نشسست خبري پس از پيروزي در انتخابات اعالم كرد: هدف 
دولت دوازدهم تا سال 1400 از بين بردن فقر مطلق است؛ آنچه گفتيم بر 

مبناي كارشناسي و برنامه يي بود كه به مجلس ارائه كرده ايم. 
طبق برنامه دولت دوازدهم پيش بيني مي شود كه يك خانوار پنج نفره 
كه مستمري 100هزار توماني دريافت مي كند مبلغ 365هزار تومان نيز 
از محل افزايش سرانه هدفمندي دريافت كند كه با اين شرايط در سال 
1397 هر خانواده كه از س��وي دولت نيازمند تشخيص داده شود ماهانه 
رقمي برابر با 692هزار و 500 تومان دريافت خواهد كرد. دولت دوازدهم 

همچنين در نخستين بودجه خود عالوه بر كمك پرداخت يارانه متداول 
به گروه هاي هدف، مبلغي در حدود 7هزار ميليارد تومان براي كاهش فقر 
مطل��ق در خانواده ها پيش بيني كرده كه اين ميزان از نقدينگي به افراد 
تحت پوشش نهادهاي حمايتي و برخي گروه ها از جمله زنان سرپرست 

خانوار و بيماران خاص پرداخت مي شود. 
همچنين به موجب بند )ج( تبص��ره 16 اليحه بودجه 1397، بانك 
مركزي مكلف شده است 20هزار ميليارد ريال از محل سپرده هاي قرض 
الحس��نه بانكي با معرفي نهادهاي حمايتي ب��ه مددجويان و كارفرمايان 

طرح هاي اشتغال مددجويي تسهيالت پرداخت كند. 
بيكاري يكي ازچالش هاي پيش روي كش��ور است؛ از 79ميليون نفر 
جمعيت كش��ور در حال حاضر حدود 3ميلي��ون و 200 هزار نفر بيكار 
هس��تند كه 42 درصد اي��ن بيكاران تحصيالت عالي��ه دارند. همچنين 
5.4ميلي��ون نف��ر نيز در حال تحصيل هس��تند كه درآين��ده به جامعه 
متقاضيان كار اضافه مي ش��وند. دولت دوازدهم براي رفع مش��كل توليد 
و توجه به اش��تغال جوانان در بودجه س��االنه كش��ور ح��دود 67هزار و 
400ميليارد تومان براي توسعه طرح هاي اشتغالزايي و رونق توليد پيش 
بيني كرده كه در صورت تحقق مي تواند گام مهمي در رونق توليد كشور 
به شمار ايد. ازجمله مهم ترين اين برنامه ها توجه ويژه به توليد و اشتغال از 
طريق اشتغال گسترده با مشاركت عمومي و خصوصي است. افزون براين 
در زمينه اش��تغال دولت در تالش اس��ت تا عالوه بر پرداخت مستمري 
ماهانه، منابعي را در برنامه توس��عه خود، صرف تامين يارانه براي ايجاد 
اشتغال حمايتي براي افراد تحت پوشش كند. همچنين دولت برنامه هايي 
براي كمك به اش��تغال، كاهش نرخ بيكاري، اش��تغال فراگير عشايري و 
روستايي در قالب مهارت آموزي براي سال 97 در دستور كار دارد. در اين 

راس��تا تبصره 18 اليحه بودجه سال 1397 به گونه يي تنظيم شده است 
كه بتوان حدود 700هزار ميليارد ريال منابع مالي براي اجراي برنامه هاي 
اشتغالزايي تدارك ديد. از سويي دولت دوازدهم در راستاي شكوفا شدن 
توليد و اشتغال زايي حدود 17 هزار ميليارد تومان از محل اصالح قيمت 
حامل هاي انرژي، حدود 150 هزار ميليارد ريال از محل صندوق توسعه 
ملي، حدود 60هزار ميليارد ريال از محل قانون توسعه اشتغال پايدار در 
مناطق روس��تايي عشايري و شهرهاي زير 10هزار نفر جمعيت و حدود 
220ه��زار ميليارد ريال از محل منابع داخلي بانك ها صرف اش��تغال در 
بخش هاي مختلف مي كند. با اجرايي شدن اين طرح هاي انتظار مي رود 
نرخ بيكاري از 12.1در س��ال 96به 11.3 در س��ال 97 كاهش مي يابد. 
افزايش اختيارات اس��تان ها يكي ديگر از ويژگي هاي بودجه 97 است كه 
در راستاي اجراي عدالت اجتماعي و اقتصادي در مناطق مختلف كشور 
پيش بيني شده است. دراين بودجه 867 طرح ملي به استاني تغيير پيدا 

كرده كه اجرا ونظارت اين طرح ها دراختيار استان ها قرار مي گيرد. 
براي تامين اعتبار اين طرح ها دولت دوازدهم براي نخستين بار تصميم 
بر آن دارد كه س��هم اس��تان ها را در بودجه س��االنه كشور از 4.3 درصد 
به 24.3 درصد در س��ال 97 افزايش دهد. در اين راس��تا همچنين سهم 
استان ها در اعتبارات عمراني به بيش از 30 درصد افزايش خواهد يافت. 
در پايان بايد گفت بودجه از جمله مهم ترين ابزارهاي توس��عه عدالت در 
كش��ور است كه تحت تاثير تصميمات كالن مسووالن مي تواند به شكل 
چشم گيري بر كاهش ش��كاف طبقاتي و افزايش عدالت اجتماعي تاثير 
داشته باشد. هماهنگي و همگامي دولت و مجلس در طرح و تصويب يك 
بودجه عدالت محور از ضروريات كنوني جامعه است كه مي تواند بسياري 

از مشكالت اجتماعي و اقتصادي را حل كند. 

امير باقري|سخنگوي ستاد بودجه سال 1397|
تدوين و اجراي برنامه هاي توسعه اشتغال براي دولت 
ديگر تبديل به يك الزام غير قابل اجتناب ش��ده اس��ت. 
بررسي اليحه بودجه س��ال 1397 دولت نيز گوياي آن 
است كه دولت به درستي به الزام آور بودن شرايط موجود 
پي برده و در قالب تبصره 18 اليحه بودجه پيش��نهادي 
خود، برنامه توسعه اشتغال سال 1397 را پيشنهاد داده 
اس��ت. در اينجا ابتدا ويژگي هاي موجود بازار كار كشور 
بررسي مي شود، به نحوي كه الزام مداخله دولت در قالب 
برنامه هاي توسعه اشتغال مشخص شود. سپس ضرورت 
تدوين برنامه هاي اشتغال در كنار اجرايي نمودن برنامه 
ششم توس��عه كشور بيان ش��ده و نهايتا برنامه اشتغال 
دولت ذيل تبصره 18 اليحه پيش��نهادي تبيين و مورد 

واكاوي قرار مي گيرد. 

 ويژگي هاي بازار كار كشور
بررس��ي روند بلندمدت نرخ بيكاري در اقتصاد ايران 
نش��ان مي دهد كه در دوره 95- 1355 همواره اين نرخ 
بيش از 9 درصد بوده اس��ت. و در دوره هايي كه اقتصاد 
كش��ور دچار ركود بوده بواسطه بيكاري ادواري، اين نرخ 
افزايش يافته اس��ت. به عبارت بهت��ر درد كهنه اقتصاد 

ايران، سال هاست كه نرخ بيكاري باال نام دارد. 
نتايج طرح آمارگيري نيروي كار مركز آمار ايران نيز 
گوياي آن است كه در دوره )1395-1384( نرخ بيكاري 
در كش��ور به ويژه در ميان جوانان باال بوده است هرچند 
در تابستان سال 1396 با ايجاد 795 هزار فرصت شغلي 
نرخ بيكاري با ي��ك واحد درصد كاهش به 11.7 درصد 
رس��يد اما كماكان اين نرخ دو رقمي اس��ت و الزم است 
برنامه مشخصي براي رفع يا مديريت اين دغدغه ديرين 

اقتصادي طراحي و به اجرا گذاشته شود. 

 برنامه توسعه اشتغال دولت در اليحه بودجه 
سال 1397

بر اس��اس پيش بين��ي انجام ش��ده، عرضه جديد 
نيروي كار در سال 1397 حدود 838 هزار نفر خواهد 
بود و ب��راي كاهش نرخ بيكاري به 11.2 درصد، الزم 
است بطور خالص 980 هزار شغل ايجاد شود. گفتني 
اس��ت، نرخ بيكاري طبق اهداف برنامه ششم توسعه 
 باي��د به 8.6 درصد در 1400 كاهش يابد. ارائه برنامه 
اش��تغال دولت در قالب تبصره 18 اليحه بودجه سال 
1397، بيانگر آن است كه دولت به خوبي به ضرورت 
ايجاد اشتغال در مقياس وس��يع، واقف است. تصوير 
اجمالي پيشنهاد اوليه برنامه اشتغال دولت ذيل تبصره 
18 با فرض استفاده اهرمي از 174 هزار ميليارد ريال 
از محل منابع عمومي بش��كل يارانه سود تسهيالت، 
وجوه اداره ش��ده و كمك بالعوض در كنار حدود 60 
هزار ميليارد ريال پيش بيني مانده منابع قانون توسعه 
و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري 
در تركيب با منابع تجهيز شده از محل تسهيالت نظام 
بانكي و تسهيالت صندوق توسعه ملي به شرح جدول 
زير است. همچنانكه مالحظه مي شود مطابق جدول 
ذي��ل 954 هزار فرصت ش��غلي جديد در بخش هاي 
مختلف و همچنين 80 هزار ش��غل جديد از مس��ير 
تبصره 16 در بخش ه��اي حمايتي و مجموعا 1034 
هزار فرصت ش��غلي در س��ال آينده پيگيري خواهد 
شد. در ادامه به برخي از جزييات طرح اشتغال اشاره 

مي شود. 
برنامه توس��عه اشتغال در بخش مسكن شامل موارد 

زير است: 
* كمك به احياء بافت هاي فرسوده )شامل 100 هزار 

واحد مسكوني در سال 1397( 
* كمك به تامين مسكن روستايي و اجتماعي )شامل 
50 هزار واحد مسكوني شهري و 50 هزار واحد مسكوني 

روستايي در سال 1397( . 
برنام��ه توس��عه حمل و نقل درون ش��هري ش��امل 
جايگزيني و نوس��ازي حدود 94 هزار دستگاه ناوگان از 
انواع مختلف در ش��بكه حمل و نقل درون شهري است. 
برنامه توسعه حمل و نقل برون شهري شامل جايگزيني و 
نوسازي 12300 دستگاه ناوگان از انواع مختلف در شبكه 
حمل و نقل برون ش��هري است. اش��تغال اين برنامه ها 
به واس��طه افزايش تقاضا براي كارخانه هاي توليد كننده 

وسايط نقليه تامين خواهد شد. 
برنامه اش��تغالزايي دولت در قالب سياست هاي فعال 

بازار كار، شامل موارد زير است: 
*ط��رح كارورزي دانش آموخت��گان دانش��گاهي 
)آم��وزش عمل��ي و مهارتي ب��راي 100 ه��زار نفر از 
فارغ التحصيالن دانشگاهي بيكار در واحدهاي پذيرنده 

به مدت 4 تا 6 ماه(. 

*معافيت حق بيمه س��هم كارفرما براي اس��تخدام 
جوانان دانش آموخته دانشگاهي )پرداخت حق بيمه سهم 
كارفرما به تامين اجتماعي بابت جذب فارغ التحصيالني 
ك��ه دوره كارورزي را گذران��ده يا به عنوان ش��غل اولي 

مستقيماً جذب بنگاه مي شوند( . 
*پرداخت يارانه دس��تمزد براي استخدام جوانان در 
مناط��ق كمتر برخوردار )پرداخ��ت 30 درصد از حداقل 
دستمزد توس��ط دولت به كارفرماياني كه جوانان بيكار 
را حداقل به مدت يك س��ال در مناطق كمتر برخوردار 

جذب نمايند(. 
 كمك ب��ه ايجاد نهادهاي خصوصي در راس��تاي 
تكمي��ل زنجيره ارزش و توس��عه ص��ادرات )تهيه طرح 
مداخل��ه در فعاليت هاي اقتصادي منتخب براي تكميل 

زنجيره توليد و صادرات( . 
 طرح ملي توس��عه كس��ب و كاره��اي نوآورانه و 
شتاب دهنده ها )راه اندازي 800 كس��ب و كار نوآورانه و 
حمايت از تش��كل هاي غيردولتي فعال در زمينه توسعه 

كارآفريني و نظارت بر كانون هاي كارآفريني( . 
برنام��ه اش��تغال طرح هاي خرد و اش��تغال حمايتي 

)موضوع بند ج تبصره 16( شامل موارد زير است: 
 ط��رح اش��تغال حمايت��ي )اين طرح ش��امل 
آموزش،  كاريابي، كارورزي، هدايت ش��غلي و كمك 
به تامين س��رمايه كار براي اشتغال افراد بازمانده از 
تحصيل، معلوالن مس��تعد تحت پوش��ش، معتادان 
بهب��ود يافت��ه، زن��ان سرپرس��ت خان��وار، فرزندان 
خانواده ه��اي تح��ت پوش��ش نهاده��اي حمايتي، 
 فرزندان بي سرپرس��ت ترخيص ش��ده و مددجويان 

مستعد تحت پوشش نهادهاي حمايتي است( .

 طرح اشتغال عمومي كاربر در مناطق محروم 
)اين طرح شامل شناسايي و اجراي پروژه هاي كاربر 
زيربناي��ي در س��طح خرد و كوچك ب��ا همكاري و 
مش��اركت جوامع محلي در اجراي پروژه هاست، به 
نحوي افراد ش��اغل در حين اجرا پروژه شاغل شده 
و پ��س از اتمام پروژه از طريق فرصت هاي ش��غلي 
ناش��ي از اجراي طرح، امكان اشتغال پايدار خواهند 

داشت( . 
 ساماندهي و توسعه مشاغل خانگي براي جوانان 
و زن��ان خانه دار )اين طرح ش��امل ارتق��اء توانمندي 
متقاضي��ان مش��اغل خانگ��ي، توس��عه فعاليت هاي 
پش��تيباني و شبكه اي، توس��عه بازار عرضه و فروش 
محصوالت مشاغل خانگي، فعاليت هاي اعتماد سازي 

براي افزايش تجارت الكترونيكي است( . 
 تامي��ن مالي خرد با رويكرد بانكداري پيوندي 
)اين طرح شامل شناس��ايي روستاهاي هدف طرح 
توس��ط تس��هيل گر يا عامل اجرا و فراه��م نمودن 
زمينه ه��اي ايجاد گروه ه��اي خودي��ار و آموزش و 
ظرفيت سازي گروه و رسيدن به مرحله بانك پذيري 

و دريافت تسهيالت از بانك كشاورزي است( . 
برنامه هاي توسعه اش��تغال در بخش كشاورزي 

شامل 3 طرح به شرح زير است: 
 طرح توس��عه گلخانه )اين طرح شامل توسعه 
3 ه��زار هكتار فض��اي گلخانه يي ب��راي توليد انواع 
محصوالت كش��اورزي اس��ت ك��ه نيازمن��د تامين 
تجهيزات و فناوري جديد براي افزايش راندمان توليد 
است. اين طرح در سال 1397 به اعتباري معادل 45 
هزار ميليارد ريال نياز خواهد داش��ت كه در صورت 

اجرا پيش بيني مي شود 33 هزار فرصت شغلي جديد 
ايجاد ش��ود. متوس��ط هزينه ايجاد هر فرصت شغلي 

حدود 136 ميليون تومان برآورد مي شود 
 پ��رورش ماهي در قفس )بر اس��اس مطالعات 
مقدماتي ش��ركت ن��روژي “رف��ا “ ظرفيت پرورش 
ماهي در قفس در س��ه اس��تان ش��مالي و 4 استان 
ساحلي جنوب كش��ور بالغ بر 910 هزار تن برآورد 
گرديد. در س��ال 1397 س��رمايه گذاري براي توليد 
100 ه��زار تن ماه��ي در قفس به مي��زان بالغ 18 
هزار ميليارد ريال در نظر گرفته ش��ده اس��ت كه از 
اين ميزان مبلغ 1800 ميليارد ريال س��هم آورده و 
مبلغ 4860 ميليارد ريال يارانه سود كارمزد از سوي 
دولت براي تجهيز مبلغ 16200 ميليارد ريال منابع 
بانكي اس��ت كه در اين صورت پيش بيني مي شود 
14هزار فرصت شغلي جديد ايجاد شود كه متوسط 
هزينه ايجاد هر ش��غل ح��دود 116 ميليون تومان 

برآورد مي گردد( . 
 صنايع تبديلي و تكميلي كش��اورزي )با توجه 
به ظرفيت توليد س��االنه بالغ ب��ر 100 ميليون تن 
محصوالت كشاورزي در كش��ور نياز مبرم به پيش 
بيني و توس��عه صنايع تبديلي و تكميلي احس��اس 
مي گ��ردد. با تامين منابع مالي م��ورد نياز در قالب 
تس��هيالت بانك��ي مي ت��وان در طي س��ال 1397، 
نسبت به سرمايه گذاري به ميزان 26.6 هزار ميليارد 
ري��ال جه��ت ايجاد ظرفي��ت ف��رآوري و نگهداري 
توليدات كش��اورزي و بازسازي و نوسازي واحدهاي 
كارگاهي موجود اقدام نمود كه ضمن حفظ و تداوم 
ظرفيت هاي موجود بالغ بر 3.6 ميليون تن افزايش 

ف��رآوري محص��والت كش��اورزي، ايج��اد و تثبيت 
اشتغال به ميزان 20 هزار نفر نيز حاصل خواهد شد. 
بر اين اساس، متوسط هزينه ايجاد هر فرصت شغلي 
جديد حدود 133 ميلي��ون تومان برآورد مي گردد. 
ع��الوه بر اهدف كم��ي فوق، اج��راي برنامه صنايع 
تبديلي و غذايي، تاثير مس��تقيم در كاهش ضايعات 
محص��والت كش��اورزي، افزايش ص��ادرات و ارزش 
افزوده بخش كش��اورزي، افزايش درآمد كشاورزان، 
افزايش ماندگاري محص��ول و مديريت تنظيم بازار 
محصوالت كش��اورزي در راس��تاي تامي��ن امنيت 

غذايي جامعه خواهد داشت( . 
برنامه هاي توسعه اشتغال در حوزه صنعت شامل 

2 طرح به شرح زير است: 
 برنام��ه اش��تغال در حوزه صناي��ع كوچك و 
خوش��ه هاي صنعتي اشتغال زا: اجراي اين برنامه به 
ايجاد 74.5 هزار فرصت ش��غلي جديد تا پايان سال 

1397 منجر خواهد شد. 
 برنام��ه تكميل طرح ه��اي نيمه تمام صنعتي 
قاب��ل خاتمه در س��ال 1397 بخ��ش خصوصي در 
5 رشته فعاليت اش��تغال زا: طرح هاي مشمول اين 
برنامه شامل 1971 طرح در 31 استان كشور است 
ك��ه اجراي آن در س��ال 1397 ح��دود 51.5 هزار 
فرصت شغلي جديد ايجاد خواهد كرد. گفتني است، 
طرح هاي نيمه تمام فقط شامل طرح هايي است كه 

حداقل 60 درصد پيشرفت فيزيكي دارند. 
برنامه هاي اشتغالزاي دولت در حوزه گردشگري 

شامل موارد زير است: 
 برنامه ه��اي جذب گردش��گر )ه��دف از اين 
برنامه، كمك به افزايش تعداد گردش��گران در سال 
1397 است. طرح هاي اصلي ذيل اين برنامه عبارتند 
از: كمك به ايج��اد اقامتگاه هاي بوم گردي، مطالعات 
و آموزش گردش��گري، الكترونيكي و مجازي كردن 
خدمات گردشگري، فعاليت هاي بازاريابي و تبليغات 
گردشگري و كمك به ايجاد دفاترخدمات مسافرتي( 
 س��رمايه گذاري در ح��وزه گردش��گري )اين 
برنامه معطوف به كمك به پروژه هاي زيرساخت هاي 
گردش��گري در 717 پروژه يي اس��ت كه باالي 50 
درصد پيش��رفت فيزيكي دارند. عمده اين پروژه ها 
عبارتند از 20 هتل 5 س��تاره، 26 هتل 4 س��تاره، 
150 هتل 3 س��تاره، 27 هتل 2 ستاره، 92 هتل 1 
ستاره، 92 هتل آپارتمان و 62 مجتمع گردشگري( 
 صنايع دستي )حوزه توليد( )اين برنامه ارتقاء 
سطح كمي و كيفي توليد كارگاهي و انفرادي صنايع 
دس��تي را هدفگذاري نموده است كه انتظار مي رود 
با اجراي طرح هاي آن 35 هزار فرصت شغلي جديد 

ايجاد شود. 
 صنايع دستي )بازرگاني( )اهم طرح هاي ذيل 
اي��ن برنامه عبارتند از راه اندازي 59 بازارچه دايمي، 
راه اندازي و توسعه 105 فروشگاهاي سنتي، ايجاد و 
توس��عه 34 فروشگاه الكترونيكي و حمايت از ايجاد 
20 مرك��ز عرضه و فروش صنايع دس��تي در خارج 

از كشور( 
 برنامه مشاركت در طرح هاي ميراث فرهنگي 
)اين برنامه 2000 پروژه را در س��طح 31 اس��تان با 
مش��اركت بخش خصوصي هدفگذاري نموده است 
كه بخش اعظ��م آن ايجاد فعاليت هاي اقتصادي در 
قالب حفظ و احياي ميراث فرهنگي ملي اس��ت. با 
اجرايي ش��دن اين طرح ها پيش بيني مي ش��ود در 
س��ال 1397 حدود 8560 نفر فرصت شغلي جديد 

ايجاد شود( . 
 طرح هاي اداره كل موزه ها )اين برنامه ش��امل 
تكميل 90 پروژه در سطح 31 استان است كه احياء 
بناهاي تاريخي با كاربري موزه را در دستور كار دارد. 
پيش بيني مي ش��ود در س��ال 1397 با تكميل اين 

پروژه ها 900 فرصت شغلي جديد ايجاد شود. 
گفتني اس��ت، برنامه هاي اش��تغالزايي دولت به 
گونه يي است كه دولت در كنار هدف ايجاد اشتغال، 
اهداف ديگري از جمله رونق توليد، صادرات، بهبود 
شبكه حمل و نقل و ساماندهي بافت هاي فرسوده را 
ني��ز مدنظر دارد. نكته ديگر آن كه، دولت در برنامه 
توس��عه اش��تغال فقط به موضوع تامين منابع مالي 
براي س��رمايه گذاري و ايجاد اش��تغال توجه نكرده 
اس��ت، بلكه با دنبال كردن رويكرد تكميل زنجيره 
ارزش و اتصال بنگاه هاي داخلي به بازارهاي جهاني 
و همچنين نهادسازي در بازار كسب و كار و اصالح 
فضاي كس��ب و كار در نظر دارد به رش��د اش��تغال 
همراه با رشد توليد در اقتصاد كشور كمك نمايد تا 

فرصت هاي شغلي ايجاد شده پايدار باشند.

برنامه هاي اشتغال دولت در سال 1397 )ميليارد ريال( 

تعداد اشتغال
 )هزار نفر(

آورده بخش 
خصوصی

تسهيالت بانكی 
و منابع صندوق 

توسعه ملی

 بودجه عمومی دولت شامل
)وجوه اداره شده، يارانه سود 

تسهيالت، كمک بالعوض(

 جمع كل 
منابع

221030087239023سياست های فعال بازار كار

41.8078014322212طرح های اشتغالزايی خرد

20000020000 80اشتغال حمايتی

67010304835257138305طرح های بخش كشاورزی

74.526112168657824875صنايع كوچك و خوشه های صنعتی اشتغال زا

51.5599042567365586232تكميل طرح های نيمه تمام صنعتی 

22.419700290404884997589حمل و نقل درون شهری

2.710160242202722061600حمل و نقل برون شهری

3000360004238378383مسكن

173910963656821579149243حوزه گردشگری

667462*186676**1034183471297315جمع كل
*قابل ذكر است ساير منابع تسهيالت بانكي و منابع صندوق توسعه ملي براي حمايت از توليد و اشتغال در ساير رسته هاي منتخب در برنامه اشتغال فراگير استفاده مي شود. 
**مبلغ 12680 ميليارد ريال از منابع صندوق توسعه ملي براي اجراي طرح هاي فوق مورد استفاده قرار مي گيرد و باقيمانده منابع صندوق توسعه ملي با تلفيق منابع 

بانكي براي اعطاي تسهيالت بانكي به ساير طرح هاي حمايت از توليد و اشتغال در نظر گرفته شده است. 



feature@taadolnewspaper.ir  66420769 9پرونده  Wed. January  10. 2018  1013   چهار شنبه         20 دي 1396     22 ربيع الثاني 1439  شماره 

اعتراض به بودجه نفتي؟

اقتصاد ايران »واكسن« مي خواهد نه »سرم«

بزرگداشت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني برگزار شد

سردار سازندگي از نگاه ياران
ادامه از صفحه اول

او همچنين گف��ت: آيت اهلل هاش��مي دورانديش 
و نوانديش ب��ود، لحظه يي از تح��والت جهاني عقب 
نمي ماند و به همين خاطر در مراس��م بدرقه ايش��ان 
م��وج عظيمي از جوانان او آن را تا بهش��ت زهرا)س( 

بدرقه كردند. 
معاون اول رييس جمه��وري تاكيد كرد: به لحاظ 
اقتصادي كس��ي بود كه مفهوم توسعه و ابعاد آن را به 
خوبي مي فهميد، آقاي هاشمي نظريه توسعه داشت و 
براي تكنوكرات هاي ايران يك الگو شده بود و خيلي ها 
در ايران از قبل از انقالب زحمت كشيدند تا اين زمان 
كه بتوانند براي گروه تكنوكرات ها ايدئولوگ شوند كه 

آقاي هاشمي شد. 
جهانگيري يادآور ش��د: فن ساالرهاي بسياري دور 
آقاي هاشمي جمع شدند، ايشان اينگونه مي ديد كه 
هم بايد به مناطق محروم رسيد هم به روستاها و هم 
بايد به معيشت مردم رسيد و هم بايد كارهاي بزرگ 
در اي��ران انج��ام داد. او ب��ه دوران نمايندگي خود در 
مجلس دوم كه عضو كميس��يون برنامه و بودجه بود، 
اش��اره كرد و ادامه داد: در مجل��س دوم كه در دوران 
جنگ تحميلي بود و درآمدهاي كشور به شدت كاهش 
پيدا كرده بود و كل درآمدهاي ارزي كشور 7ميليارد 
دالر بود كه 4ميليارد دالر آن بايد خرج جنگ مي شد 
و 2ميليارد كاالي اساس��ي وارد مي شد و يك ميليارد 
دالر مي ماند و بايد براي اداره كش��ور هزينه مي شد و 
به همين دليل در آن زمان بودجه ارزي اصال نوش��ته 
نمي ش��د. معاون اول رييس جمهوري اف��زود: در اين 
دوران س��خت آقاي هاش��مي دنبال اين ب��ود كه در 
تهران مترو بسازد عده يي از اعضاي كميسيون برنامه 
و بودجه خدمت ايش��ان رفتيم و گفتيم آقا مدرس��ه، 
نيازهاي ضروري و خيلي چيزهاي ديگر نداريم، مگر 
مي شود مترو س��اخت و پول به مترو داد. جهانگيري 
ادامه داد: ايشان سعي كرد ما را قانع كند كه اين يك 
نياز اساسي كشور است، بايد فكري هم براي مترو، هم 

شرايط جنگ و مسائل آينده ايران و حفظ ملت شود. 
او ادامه داد: ما اصرار داش��تيم كه منابع نيست اما 
وي احس��اس مي كرد ممكن اس��ت هجمه يي به اين 
طرح بزرگ آغاز ش��ود، در نماز جمعه آنچنان درباره 
ضرورت راه اندازي مترو س��خن گفت كه كسي ديگر 
ياراي مخالفت نداشت. معاون اول رييس جمهوري با 
بيان اينكه طرح هاي بزرگ از فوالد، افتتاح سد و برق 
در زمان رياست جمهوري ايشان افتتاح شد، گفت: در 
اقصي نقاط كشور وقتي يك سد افتتاح مي كرد اشك 
در گوشه چش��مش جاري مي شد از شوق اينكه اين 
كارهاي بزرگ براي ايران دارد، انجام مي شود. مديران 

توانا دورش جمع مي شدند. 

 هاشمي شناسنامه و هويت نظام جمهوري 
اسالمي است

جهانگي��ري يادآور ش��د: آقاي هاش��مي به لحاظ 
موقعيت و جايگاه مشاوري امين، صادق و ثابت قدم در 

كنار رهبر انقالب و در زمان حيات امام راحل بود. 
او تصري��ح كرد: تا آخرين لحظات از س��تون اصلي 
انقالب دفاع كرد، هم در جلسات خصوصي كه خدمت 
ايشان مي رس��يديم و هم در سخنراني ها كه بخشي از 
جمالتش در اين جا گفته ش��د، اصرار داش��ت كه اگر 
نقطه نظ��ر و ديدگاهي داريم باي��د از انقالب حفاظت 

كنيم. 
معاون اول رييس جمهوري افزود: هاشمي شناسنامه 
و هويت نظام جمهوري اس��المي اس��ت و نمي توان از 
او گذش��ت و او را ناديده گرفت، هاش��مي مرد عبور از 

بحران ها بود. 
جهانگيري همچنين گفت: هاشمي مرد صبر و اميد 
بود و هيچ وقت كس��ي او را نااميد نديد و هميشه براي 
روزهاي س��خت برنامه داشت و هاشمي امروز را خوب 
مي فهميد و براي آينده برنامه داشت و مرد مدارا و تدبير 

بود و حضور در ميانه ميدان داشت. 
او افزود: هاشمي كسي نبود كه در كنار گود بنشيند 

و بگويد بقيه به صحنه بروند و در تمام لحظات خود در 
ميان ميدان بود و امروز ايران بيش از هميش��ه نياز به 
انديشه و مشي هاشمي دارد. مشي كه براي اداره كشور 
ب��ه دور از هرگونه افراط و تفريط به اعتدال فكر كند و 
مش��ي كه براي جلوگيري از فرسايش سرمايه و براي 
توسعه مهم كشور برنامه داش��ته باشد، نبايد بگذاريم 

سرمايه اجتماعي انساني به فرسايش تبديل شود. 
معاون اول رييس جمهوري اظهارداش��ت: مشي كه 
از حذف نيروهاي توانمند ممانعت مي كرد و ش��جاعانه 
به ميدان مي آمد و از هيچ تهمتي هراس نداشت، آقاي 
هاش��مي وقتي يك جريان سياس��ي در كشور حاكم 
مي شد و مي خواست رقيب خود را از صحنه خارج كند 

در مقابل آن مي ايستاد. 
جهانگيري خاطرنش��ان كرد: به همي��ن دليل در 
يك مقطعي با برخي از دوس��تان اصالح طلب كه فكر 
مي كردند آقاي هاشمي مانع براي حذف رقيب است با 
او اختالف نظر پيدا كردند و در مقطع بعدي كه عده يي 
ايستادند تا به هر قيمت شده جريان قدرتمند اصالحات 
را از صحنه خارج كنند آقاي هاشمي ايستاد و بسياري 

از اتهامات در اين دوره به هاشمي زده شد. 
او گفت: در دي ماه س��ال گذشته يك روز خدمت 
ايشان رس��يدم و در حياط مجمع تشخيص مصلحت 
نظام صحبت كرديم، بحثي در مورد س��ال 88 بود كه 
گفت فالن��ي من ديدم كه آنها مي خواهند يك جريان 
قوي را از انقالب حذف كنند ولي من ايستادم و گفتم 
اينها مي آيند دور من جمع مي ش��وند و من آنان را به 

نظام وصل مي كنم و نمي گذارم جدا شوند. 
معاون اول رييس جمهوري با بيان اينكه وي اينقدر 
دلسوز بود، افزود: هاشمي همانطور كه در تعابير بزرگان 
آمده يك فرد نيست يك تجربه و انديشه است، ببينيم 
او چه كرد و ما هم با بهره گيري از ميراث فكري و عملي 

هاشمي آنگونه عمل كنيم. 
جهانگيري ادامه داد: امروز يك سال بعد از هاشمي 
عزيز، كش��ور در موقعيت حس��اس قرار گرفته است و 
نگراني ها و اميدهاي او را در اين ش��رايط بهتر مي توان 

فهميد و از آنها بهره برد. 
او گفت: در شرايط فعلي كشور بسياري از دلسوزان، 
مس��ووالن و ش��هروندان نگران امروز و ف��رداي ايران 
هس��تند در حالي كه همه مي دانند با وجود تهديدات 
فراواني كه پيش روي ما اس��ت فرصت هاي كم نظيري 

در اختيار ايران است كه با اتكا به اين فرصت ها مي توان 
همه تهديدها را پشت سر گذاشت. 

 اعتقاد آيت اهلل هاشمي به تحقق تقويت 
روحيه جمع گرايي بود

ديگر س��خنران اين مراس��م، علي اكبر صالحي بود. 
مع��اون رييس جمهور در اين مراس��م گفت: براي من 
مايه بس��ي خرسندي اس��ت كه در آس��تانه شهادت 
اميركبير در مراسم درگذش��ت آيت اهلل هاشمي كه از 
مريدان ايش��ان بود حضور يافت��م. در آغاز بايد اعتراف 
كن��م كه س��خن گفتن در رابطه با هاش��مي در جمع 
بزرگان��ي ك��ه با اين چهره برجس��ته محش��ور بودند، 
سخت اس��ت. او يكي از چهره هاي جاودان و فراموش 
نش��دني نهضت هاي رهايي بخش است. ايشان در آغاز 
شكل گيري نهضت در مقام يكي از حواريون امام راحل 
بودند كه همواره كنارش��ان حضور داش��تند. او افزود: 
هاشمي در پرتو بهره مندي از روحيه عدالت طلبي تمام 
هستي خود را در اختيار انقالب گذاشت. او مي دانست 
راه خ��دا اثربخش اس��ت ام��ا هموار نيس��ت. آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني آراسته به فضيلت مردم دوستي بود. 
از اين رو در انديش��ه ملك ملت بود. ايش��ان رنج توده 
مردم را رنج خود مي دانس��ت. شايد بتوان گفت عشق 
به ايران ميراثي بود كه از انديش��ه اميركبير به ايش��ان 
رسيده بود. او با اين حال كه روحاني بود از مواهب آن 
استفاده شخصي نكردند. ايشان ريزبين و تيزبين بودند. 
صالحي افزود: هوش��ياري و ذكاوت ايش��ان در عرصه 
سياس��ت خارجي هم كارگش��ا بود؛ درست است براي 
درك شخصيت چنين شخصيت هايي احتياج به گذر 
زمان هس��ت، اما داده هاي خوبي از تاثيرات ايشان در 
سياس��ت خارجي در دست است. او همچنين در ادامه 
به فضل آيت اهلل هاشمي در مورد مساله فلسطين اشاره 
كرد و گفت: س��ردار بزرگ سازندگي خود از نخستين 
مب��ارزان قدس بود. به تقوي��ت جبهه مقاومت در برابر 
رژيم صهيونيستي اصرار مي ورزيد. آن دولتمرد ژرف نگر 
ب��ه حكم عقل دورانديش به اين تحليل دقيق دس��ت 
يافته بود كه در ميان همس��ايگان و گسترش پيوندها 
باي��د تالش ك��رد. آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني عقيده 
داشت با همسايگان پيرامون، به حكم تاريخ و پشتيباني 
منطقه يي بايد رابطه داش��ت و معتقد بود همسايگان 
بايد چنان اعضاي يك خانواده باشند. ايشان همواره بر 

گسترش و روابط با هدف تحرك بخشيدن به سياست 
خارج��ي تاكيد مي كرد. مع��اون رييس جمهور تصريح 
كرد: چهره هاي با س��ابقه نظام اسالمي به اين واقعيت 
گواه��ي مي دهند كه تهديدزدايي از طريق تنش زدايي 
امكان پذير است. در راستاي تقويت پيوندهاي برادري و 
ترميم روابط با عربستان كارهايي را در باالترين سطح 
با ملك سلمان انجام داد. در عرصه روابط و تعامالت در 
عرصه بين المللي نگاه واقع بينانه داشتند. تقويت جايگاه 
و منزلت كشورها از نظر ايشان امر ضروري بود. حمايت 
از مردم رنج ديده و ملت ستمديده را هميشه سرلوحه 
قرار مي داد. آيت اهلل هاش��مي به تحقق تقويت روحيه 
جمع گرايي بس��يار اعتقاد داش��ت. صالحي به اعتقاد و 
تالش هاشمي رفس��نجاني براي ايجاد توازن در عرصه 
بين المللي اش��اره كرد و گفت: آن دولتمرد روشن بين 
شايد نخستين دولتمرد ايراني بود كه مي گفت ضمن 

ترميم و ارتقاي روابط بايد در درون هم تالش كرد. 

 مخالفان آيت اهلل توبه كنند
يكي ديگر از ياران آيت اهلل هاش��مي كه در مراسم 
حضور داشت، در س��خناني مخالفان او را خطاب قرار 
داد و گفت كه »اي مخالفان آيت اهلل هاشمي به جايي 
نرس��يديد، امروز هم دير نش��ده اس��ت توبه كنيد و با 
مردم باش��يد و براي مردم كار كنيد.« حجت االس��الم 
والمسلمين س��يدمهدي طباطبايي با اشاره به سابقه 
آشنايي آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني با امام)ره( گفت: 
من��زل مقابل امام، منزل عمه من اس��ت كه دو پس��ر 
داش��ت، كه اخوان مرعشي بودند. هر دو مجتهد مسلم 
بودند. مرحوم هاش��مي 15س��ال در آن خانه زندگي 
ك��رد با اين بزرگواران به دي��دار مراجع مي رفتند و در 
بحث هاي فقهي حضور داش��تند و صاحب نظر شدند. 
اما چون آيت اهلل هاش��مي در مس��ائل سياس��ي ورود 
كردند جنبه فقهي ايشان مغفول ماند. امام به نظريات 
فقهي ايش��ان ارج مي نهاد. ايش��ان در مكتب آيت اهلل 
ش��ريعتمداري، منتظري، حائري ش��يرازي و بسياري 
ديگر حضور داش��تند و بس��يار مقيد به آموزش ديدن 
و بحث ه��اي فقهي بودند. او افزود: آيت اهلل هاش��مي از 
15 س��الگي در كنار امام بودند و بسيار به مردم كمك 
مي كردند و دس��ت فقرا را مي گرفتند، نيكي كردن به 
كس��اني كه به ش��ما بدي مي كنند س��خت است، اما 

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني چنين مي كردند. 

محمود خاقاني  كارشناس بين المللي انرژي  
همه به ياد دارند كه راس امور يعني مجلس هفتم 
كه تمايالت اصولگرايانه داش��ت در دولت هش��تم با 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي كه براس��اس قانون 
برنام��ه چهارم باي��د به تدريج ص��ورت مي گرفت تا 
يارانه هاي س��وخت حذف ش��وند و از محل هدفمند 
ك��ردن آنه��ا بخش هاي ديگ��ر اقتصاد فعال ش��وند 
مخالفت و قيمت بنزين را در 80 تومان تثبيت كرد. 
در آن دوران م��ن به عنوان يك كارش��ناس انرژي با 
يك��ي از نمايندگان عضو كميس��يون انرژي مجلس 
هفتم بحث داشتم ولي فايده يي نداشت. اخيرا هم در 
ي��ك برنامه راديويي همان ماجرا با يك عضو فعلي و 
نماينده محترم در مجلس شوراي اسالمي تكرار شد. 
جالب اس��ت كه در آنزمان وقتي آن نماينده محترم 
آنزم��ان كه اينروزها در مجلس حضور ندارد در برابر 
بحث منطقي كم آورد من را متهم كرد كه حقوق و 
مزاياي نفتي مي گيرم و به مردم عادي فكر نمي كنم. 
البته بعدها هم��ان نماينده محت��رم كه در مجلس 
هشتم انتخاب نش��د در دولت نهم سمت مهمي در 
صنعت نفت به او دادند. روزي اورا ديدم و گفتم فكر 
نمي كنيد كه اشتباه كردي؟ لبخندي زد و گفت نه. 
قصد ما پيروزي دولت نه��م در انتخابات بود. جالب 
است اين بار هم كه با يك نماينده محترم فعلي وعضو 
كميس��يون انرژي مجلس گفتمان داشتم وقتي در 
برابر بحث منطقي و كارشناسي كم آورد براي اينكه 
شنونده هاي برنامه راديو اقتصاد را براي پذيرش دليل 
مخالفت خودش با افزايش قيمت حامل هاي انرژي و 
به ويژه بنزين متقاعد كند و نظر مرا بي ارزش نش��ان 
دهد، گفت درگذشته رييس من بود و بي لطفي كرد 
و گف��ت كه فالن مبلغ به من حقوق مي داده اس��ت. 
البته بدون اينكه توجه كند كه اگر آن رقم درس��ت 
باش��د كه نبود خودش به عن��وان رييس حتما چند 
برابرمن حقوق مي گرف��ت كه به او قدرت مالي الزم 
را داد تا هزينه كند و به مجلس راه پيدا كند. دولت 
تدبير و اميد دراليحه بودجه س��ال آينده پيش بيني 
كرده اس��ت ك��ه قيمت نفت خام حداقل بش��كه يي 
50 دالر خواه��د بود. برهمين اس��اس هم هزينه ها 
در اليح��ه بودجه برنامه ريزي ش��ده اند. خوش بيني 
دولت دوازدهم ب��راي درآمد ها تحقق نخواهد يافت. 
اما، هزينه هاي پيش بيني شده در بودجه بدون ترديد 

محقق خواهند شد. مشكل همين جاست. 

 چرا نمايندگان بيشتر از قوه مجريه و قضاييه 
بايد به اعتراضات اخير توجه كنند؟

مش��كل مهم و اصلي در كش��ور ما اين اس��ت كه 
قوانين خوب نوش��ته نمي ش��وند و قوانين خوب هم 
تصويب نمي شوند. مثال ساده قانون تملك آپارتمان ها 
كه هنوز به روز نش��ده است و بيشتر مشكالت و دعوا 
و اختالفات ناشي از نياز به قوانين جديد است. قانون 
وكالت هاي ها مدني كه در دفترخانه هاي اسناد رسمي 
وابسته به قوه قضاييه صادر مي شوند. وقتي يك وكيل 
مدني با وكالت نامه تام به خودبه قوه قضاييه مراجعه 
مي كند به بهانه اينكه هركسي به قوه قضاييه مراجعه 
مي كند بايد پروانه ومجوز داش��ته باش��د، ترتيب اثر 

نمي دهند و مي گويند برو وكيل دادگستري بگير.
براي رس��يدگي به دعوا در جلسه دادگاه مي توان 
اي��ن منطق را پذيرفت ولي براي پيگيري امور پرونده 
نظير اخذ س��پرده در صندوق دادگس��تري يا تقديم 
مدرك يا دانس��تن از نظر كارشناس و غيره كه وكيل 
مدني به ش��رح من��درج در وكالت نامه مي تواند به قوه 
قضاييه رجوع كند، چرا بايد به مردم هزينه زياد گرفتن 
وكيل دادگستري را تحميل كنند. براي افراد ضعيف 
از نظر مالي و جسمي اين يك مشكل اساسي است يا 
بايد از حق خود بگذرد و موضوع را رها كند يا... همين 
امور باعث ش��ده است كه مس��ائل بين مردم به جاي 

حل وفصل حقوقي به خشونت و تشكيل پرونده هاي 
كيفري بينجامد. 

ك��دام نماينده محت��رم مجلس حداق��ل در حوزه 
انتخابيه اش به اين امور روزمره مردم توجه كرده است؟ 
تا اگر قوه قضاييه يا قوه مجريه از اين موضوعات غافل 
هستند او طرحي به مجلس ارائه كند. درهمين راستا 
بحث اقتصاد و آنچه اين روزها مطرح اس��ت، معيشت 
مردم است. مگر كشور ما كشور فقيري است؟ چرا كار 
اقتصاد ما به اينجا كشيده است؟ چه كساني بيشترين 
مسووليت را داشته و دارند كه بايد نظارت مي كردند و 
نكردند؟ چه كساني طبق قانون اساسي حق دارند كه 
اگر عيبي در دو قوه مجريه و قضاييه مشاهده مي كنند 
در مكان مقدس��ي به نام مجلس فري��اد برآورند و قوه 
قضاييه نمي تواند معترض آنها باشد؟ اگرچه شده است. 
چ��را ؟ براي اينكه راس امور قانوني وضع نكرده اس��ت 
كه در چارچوب قانون اساس��ي همه قوا را ناگزير كند 
فرياد هاي اعتراض را گوش كنند چه در درون مجلس و 

چه در بيرون مجلس باشد. 
نمايندگان س��ابق و اسبق مجلس كجا هستند كه 
بدانند خ��وب عمل كردند يا بد و بعد از اينكه نماينده 
نيس��تند آيا بايد پاسخگو هم باشند؟ چرا قانون از كجا 
آورده يي ش��امل ح��ال نمايندگان مجلس نباش��د؟ و 

چرا هاي بسياري كه بايد پاسخي براي آنها يافت. 

 چرا نبايد به افزايش قيمت نفت در سطح
50 دالر و باالتر براي بودجه خوش بين بود؟ 

ترامپ در روز 29 ژوئن سال 2017 رسما اعالم كرد 
كه سياست خارجي امريكا مرتبط با نفت، گاز و انرژي 
تس��لط كامل بر بازار هاي بين المللي انرژي است. البته 
اين سياس��ت ترامپ نبوده است و اين سياست امريكا 
بوده و هس��ت. دولت اوباما هم همين برنامه را داشت. 
اصوال تحريم صنعت نفت ايران در همين راس��تا بود و 
تالش براي تعريف تحريم هاي جديد عليه صنعت نفت 

ايران )شكست برجام( هم در همين راستا است. 
نكته ي��ي كه بايد نمايندگان محترم مجلس به آن 
توجه كنند اين واقعيت اس��ت كه امريكا نگران پايان 
دوران ايف��اي نقش نفت طي دهه آين��ده در اقتصاد 
جهان است و سعي دارد تا آنجا كه امكان دارد در طول 
س��اليان باقي مانده بيش��ترين منفعت را ببرد. دولت 
ترامپ براي نجات دالر امريكا از ورشكس��تگي سعي 
دارد با صادرات نفت و گاز امريكا و تسلط برنفت و گاز 
خاورميانه با كمك شاهزاده ديكتاتور و جوان سعودي 
قيمت نفت خام را در سطحي كه مورد نظرشان  است 
نگه دارن��د. قيمت نفتي كه امروز در بازارهاي جهاني 
معامله مي ش��ود بصورت هاي مختلف قيمت دس��ت 
كاري شده و ساختگي هس��تند. برخي مدعي اند كه 
به دليل توافق اوپكي ها و غيراوپكي ها قيمت نفت خام 
ثبات دارد و باال رفته و باال خواهد ماند. اينطور نيست. 
كارشناسان مطرح كرده اند كه كاهش حجم صادرات 
نفت خام با كاهش حجم توليد نفت خام يكي نيست. 
كمااينكه صادرات نفت خام عربستان معموال در فصل 
هايي از س��ال كاهش پيدا مي كند، ام��ا توليد آن در 

همان فصل ها كاهش نشان نمي دهد.
درهمين حال اين سئوال مطرح است كه آيا برخي 
از كشورها در آسيا نظير چين برنامه خريد نفت خام 
و انبار كردن در انبارهاي اس��تراتژيك شان در قيمت 
بشكه يي 50 دالر و باالتررا ادامه خواهند داد؟ آيا خريد 
نفت خام به اين منظ��وررا بطوركلي متوقف خواهند 
كرد تا قيمت به س��طحي مناسب تر براي آنها برسد؟ 
نكته يي كه بايد مورد توجه قرار داد اين واقعيت است 
كه در دوران نرخ بهره بانكي بس��يار پايين در امريكا 
نفت خام به صورت يك دارايي )Asset( درآمده بود و 
بسياري سعي داشتند كه نقدينگي دالري شان را براي 
حف��ظ ارزش و قدرت خريد به دارايي هايي نظير نفت 
و طال تبديل كنند. بنابراين، بايد منتظر بود و ديد كه 

آيا اينگونه سياست هاي اقتصادي و پولي مثال توسط 
دولت چين ادامه پيدا مي كند يا اينكه متوقف خواهد 
ش��د. به نظر بسياري از كارشناسان بايد منتظر قيمت 

نفت خام زير 50 دالر در هربشكه هم بود. 

 دولت ترامپ از وضع جديد در بازار نفت خام 
سود خواهد برد؟

 قيمت خام بين بش��كه يي 50 ي��ا 55 دالر و باالتر 
توليد نفت خام وگاز طبيعي غيرمتعارف )شيل اويل و 
ش��يل گاز( را مقرون به صرف��ه مي نمايد. اگرچه برخي 
معتقدند كه در قيمت بشكه يي بين 30 تا 40دالر هم 
توليد ش��يل اويل و شيل گاز توجيه دارد. زيرا، عمليات 
حفاري و آماده سازي هزاران چاه شيل اويل و شيل گاز 
)حدود 4000 يا بيشتر( در دوراني كه ايران تحت تحريم 
بود و قيمت نفت خام در بازار را باال نگه داش��ته بودند 
تكميل ش��ده اس��ت و اين چاه ها فقط منتظر عمليات 
مشهور به فراكينگ Fracking هستند. درواقع اخبار 
حاكي از آن اس��ت كه هزاران چاه ديگر در امريكا براي 
عمليات حفاري دركوتاه مدت آماده شده اند. يك شركت 
بزرگ چند مليتي اعالم كرده است با نفت خام بشكه يي 
بيست دالر هم بدليل بهبود و رشد تكنولوژي درجهت 
كاه��ش هزينه توليد مي تواند نفت و گاز غيرمتعارف را 
با سود مناسبي توليد و به بازار عرضه كند. اين درحالي 
است كه توليد نفت وگاز و برق درايران بدليل مشكالتي 
كه ناش��ي از كهنه بودن تكنولوژي و ضعف مديريت و 
بدنه كارشناسي درصنعت نفت و انرژي است گران تمام 
مي شود. متاس��فانه هرروز هم اين هزينه ها بدليل عدم 
توجه الزم ونظارت كافي و تخصصي همراه با تالش براي 
پايين نگه داشتن قيمت حامل هاي انرژي براي مصرف 

توسط نمايندگان محترم مجلس باالتر مي رود. 

 سياست نفتي دولت ترامپ؟ 
بايد بدانيم كه چرا و براي چه برنامه يي مثلث امريكا، 
اسراييل و عربس��تان )و نيز برادر صدام( از اغتشاشات 
اخير در اي��ران حمايت كردند؟ طبيعي اس��ت منافع 
اقتصادي كه قاچاقچيان و اصحاب ثروت اقتضا مي كند 
كه اقتصاد ايران از وابستگي به دالر امريكا رهايي نيابد 
و به همين دليل با افزايش قيمت حامل هاي انرژي در 
ايران مخالف بودند و هستند )كما اينكه بيشترين فشار 
به بهانه اعتراضات اخير به اين اختصاص داده شده است 
كه مجلس با افزايش قيمت حامل هاي انرژي مخالفت 
كند( . كارشناسان ترديدي ندارند كه ادامه وضع موجود 
لطمه ش��ديد تر از آنكه انتظار مي رود به اقتصاد بيمار 
ايران وارد خواهد كرد و درس��ال 97 و سال هاي بعد از 

آن جبران خسارات غيرممكن خواهد شد. 

 اقتصاد ايران اسير دالر؟
دولت ترامپ براي اينكه اقتصاد ايران از وابس��تگي 

به دالر رهاي��ي پيدا نكند برنام��ه دارد. در توئيت هاي 
اخي��ر دولت ترام��پ او از اعتراضات حمايت نكرد بلكه 
از خش��ونت هاي اغتش��اش گران حمايت كرد. چرا؟ به 
اين دليل كه هرگونه نابساماني و بحران وبهم ريختگي 
در اي��ران كه دولت مبتكر برج��ام را از كار بياندارد اين 
نتيجه را دربرخواهد داش��ت كه وابستگي اقتصاد ايران 
به دالر امريكا. تداوم خواهد يافت. به همين دليل هدف 
تحريم نفتي و اقتصادي ايران به بهانه هاي مختلف و به 
شكست كشاندن برجام است. انتخاب وزير انرژي، مشاور 
انرژي و وزير امورخارجه دركابينه آقاي ترامپ نشان داد 
ك��ه دولت امريكا براي دالر و بازار نفت توجه ويژه يي را 
مبذول كرده است. ترامپ يك تاجر است و نمي خواهد 
كه نقش دالر در تجارت جهاني كم رنگ شود. از سوي 
ديگر س��رمايه گذاري هاي س��نگين ش��ركت هاي چند 
مليتي در حوزه درياي خزر، روسيه، عراق، آفريقا، برزيل 
و... با خطر مواجهند. به همين دليل اس��ت كه در بازار 
بين المللي نفت مالحظه مي شود كه توليد كنندگان براي 
جلوگيري از ضرر و زيان، نفت را براي ماه هاي آتي پيش 
فروش مي كنند. اصطالحا )hedging( درقيمت زمان 
آت��ي معامله مي كنند و به مح��ض اينكه اين قيمت ها 
دربازار جا بيافتد و نسبت به آنها اطمينان حاصل شود 
آنوقت اس��ت كه توليد كننده مي توان��د نياز هاي مالي 
ب��راي طرح هاي مورد نظ��رش را تامين كند. براي فهم 
اي��ن موضوع مي توان به قيمت ه��اي تحويل نفت خام 
درزمان فوري و كوتاه م��دت و قيمت هايي كه در بازار 

براي ماه هاي آتي معامله مي شود دقت كرد. 

 چرا عربستان آرامكو را مي فروشد؟
درش��رايطي كه مثلث توطئه ب��راي ايجاد بحران 
در اي��ران و جلوگي��ري از افزاي��ش قيمت حامل هاي 
ان��رژي در بودجه س��ال آينده اعتراض ب��ه حق را به 
اغتش��اش تبديل كرد، طي هفته گذش��ته دو تحول 
مهم در عربستان اتفاق افتاد. اول افزايش 80درصدي 
قيمت حامل هاي انرژي به بهانه تعريف يك سياست 
اقتصادي جدا س��ازي اقتصاد عربستان از وابستگي به 
درآمد ه��اي نفتي. دوم تغيير س��اختار ش��ركت ملي 
نفت عربس��تان »آرامكو« به يك شركت سهامي براي 
واگذاري و فروش سهام شركت »آرامكو«. خوب توجه 
كني��د. دراي��ران نمي خواهند كه قيم��ت حامل هاي 
انرژي افزايش پيدا كند. درعربس��تان، كويت و س��اير 
كشورهاي حاش��يه خليج فارس و حتي آسياي ميانه 
و قفقاز در حوزه دري��اي خزر مي خواهند قيمت هاي 
حامل ه��اي انرژي گران ش��ود. چ��را؟ درهمين حال 
عربستان هم دارد يك دارايي عظيم نظير »آرامكو« را 
حراج مي كند. چرا؟ بايد از نمايندگان محترم مجلس 
بخواهيم به اين س��واالت پاس��خ دهن��د. نمايندگان 
محترم مجلس شوراي اس��المي خوب است كه قبل 
از نهاي��ي كردن نظرش��ان درباره بودجه س��ال آينده 

تح��والت اخير منطق��ه را بطور جدي م��د نظر قرار 
دهند. در شمال درياي خزر كنسرسيومي متشكل از 
ش��ركت هاي چند مليتي نفتي امريكايي و اروپايي و 
حتي آس��يايي )چين، كره، مالزي و...( ميليارد ها دالر 
س��رمايه گذاري كرده اند كه توليد نف��ت خام در اين 
منطقه را افزايش دهند درصورتيكه قيمت ش��اخص 
نفت خ��ام در بازار هاي بين المللي زير بش��كه يي 50 
دالر باش��د مقرون به صرفه نيس��ت. از س��وي ديگر 
س��رمايه گذاران براي بازگش��ت سرمايه ش��ان زمان 
طوالني در اختبار ندارند. زيرا، درطول 10سال آينده 
مصرف نفت خام ممكن اس��ت به كلي منتفي ش��ود. 
كمااينكه درش��هرهايي نظير برلين، پاريس، لندن و... 
گفته ان��د كه اجازه تردد اتومبيل ها با س��وخت بنزين 
را نمي دهند. اخيرا در چين جاده يي افتتاح شد است 
كه اتومبيل ها همانطور كه درحال حركت هس��تند از 
سطح جاده ش��ارژ مي ش��وند. بنابراين نه خانواده آل 
سعود بلكه س��هام داران واقعي »آرامكو« كه خانواده 
آل سعود دست نشانده آنها هستند مي دانند كه سهام 
اين شركت 10سال ديگر ارزشي كه ممكن است امروز 
دارد را نخواهد داشت. پس بايد امروز بفروشند تا هم 
درآمد بهتري داشته باشند و هم اجازه ندهند در بازار 
پولي باقي بماند كه در صنعت باال دس��تي نفت ايران 
س��رمايه گذاري ش��ود. نكته ديگري كه بايد درهمين 
راس��تا مورد توجه قرار داد اين واقعيت است كه نروژ 
ي��ك توليد كننده و صادركننده عم��ده نفت و گاز در 
اروپا درآمد هاي نفتي اش را مثل ما در بودجه جاري و 
حتي عمراني هزينه نكرد و نمي كند. بلكه درآمد هاي 
نفتي و گاز اش را دريك حساب ذخيره ارزي پس اندار 
مي كرد و مي كند. قيمت حامل هاي انرژي و س��وخت 
براي مصرف كننده نروژي بطور مثال بنزين گران ترين 
قيمت در جهان است. تا مردم همان مسيري كه مردم 
در ايران طي كردند و مي كنند را نروند. اخيرا نروژي ها 
اعالم كرده اند كه در حس��اب ذخيره ارزي شان بيش 
از ه��زار ميليارد دالر پس انداز كرده اند و قصد ندارند 
از اين به بعد در طرح هاي توليد نفت و گاز در نروژ و 
هرجاي ديگر جهان سرمايه گذاري كنند بلكه تصميم 
گرفته ان��د در طرح هاي انرژي هاي ن��و و تجديدپذير 
س��رمايه گذاري كنند. نگاهي به بودجه تنظيمي براي 
ايران كه در مجلس شوراي اسالمي مطرح است نشان 
مي دهد كه ما ازنظر برنامه ريزي در اين راس��تا تا چه 

اندازه توجه كافي مبذول نكرده ايم. 

 نتيجه گيري
نمايندگان محترم مجلس ش��وراي اس��المي بايد 
براي درمان مش��كالت اقتصادي كش��ور سرم تجويز 
نكنند آنها بايد واكس��ن را توصيه كنند. واقعيت اين 
است كه اقتصاد ايران براي رهايي از فساد و اختالس 
ب��ه يك جراحي جدي نياز دارد و تا قيمت حامل هاي 
انرژي در كش��ور به سطح كش��ورهاي همسايه نرسد 
قاچاق و قاچاقچيان كه اهداف شان با ترامپ هماهنگ 
اس��ت با ثروت و قدرت��ي كه دارند اج��ازه نمي دهند 
اقتص��اد مقاومتي )تاب آور( تحق��ق يابد. نمايندگان 
محترم مجلس بايد قيمت حامل هاي انرژي را افزايش 
بدهن��د و به ازاء آن از آنهايي ك��ه ماليات نمي دهند، 
مالي��ات بگيرند و ب��ه صنايع كوچك و متوس��ط كه 
96 درصد اشتغال در كش��ور را تامين مي كنند توان 
تنفس اقتص��ادي با تخفيف ه��اي مالياتي و عوارضي 
بدهند تا بتوانند با همتاهاي منطقه يي و غيره رقابت 
كنن��د. عالوه برآن مردم فوائد آن را در بهتر ش��دن و 
ارزان ش��دن حمل و نقل عمومي، آموزش و پرورش، 
بهداش��ت و درمان و غيره لم��س خواهند كرد. پايين 
نگه داش��تن قيمت بنزين به نفع اقتصاد كش��ورهاي 
همسايه است كه به قرار معلوم با افزايش قيمت بنزين 
در عربس��تان و جنوب خليج فارس بازار تازه يي براي 
قاچاقچيان فرآورده هاي نفتي ايران ايجاد شده است. 

 جزئيات خريد برنج ايراني 
براي ذخيره سازي

وزير كش��اورزي براي حمايت از كش��اورزان و خروج 
بازار برنج ايراني از ركود، شركت بازرگاني دولتي را مكلف 
كرد براي نخستين بار بخشي از ذخاير راهبردي برنج را از 
توليد داخلي تامين كند كه بر اين اساس نرخ خريد انواع 
برنج براساس هشت درصد شكستگي از قرار هر كيلوگرم 
براي برنج هاي صدري هاشمي 9100تومان، برنج شيرودي 
5450 تومان، ارقام برنج ندا و نعمت 4850تومان اس��ت. 
 به گزارش ايس��نا، محمود حجتي در نامه  خود به شركت 
بازرگاني دولتي اعالم ك��رده كه باتوجه به ركود حاكم بر 
ب��ازار برنج داخلي و كاهش قيمت ان��واع برنج پرمحصول 
در ب��ازار، ب��ا تصويب هيات وزي��ران و همهانگي با معاون 
اول رييس جمه��ور براي حمايت از كش��اورزان، ش��ركت 
بازرگاني دولتي موظف است نسبت به خريد برنج داخلي 
از كشاورزان با رعايت موارد اقدام كند. موارد ذكر از سوي 
وزير كش��اورزي اينگونه است كه برنج هايي قابل تحويل و 
خريداري است كه توليد داخل كشور و محصول توليدي 
سال زراعي جاري باشد. همچنين نرخ خريد انواع برنج بر 
اساس هشت درصد شكس��تگي از قرار هر كيلوگرم براي 
برنج هاي صدري هاش��مي 9100تومان، برنج ش��يرودي 
5450 تومان، ارقام برنج ندا و نعمت 4850 تومان 4850 
تومان است. محاسبه قيمت خريد توافقي برنج به ازاي هر 
درصد شكستگي بيش از هشت درصد از قيمت برنج هاي 
خريداري شده مطابق دستورالعمل است و شكستگي كمتر 
از 8 درصد)حداكثر تا 7.5درصد( به نرخ هاي مربوطه اضافه 
مي شود. حداكثر شكستگي قابل قبول 15درصد و حداقل 
شكستگي قابل قبول براي پرداخت جايزه 7.5درصد است 
و در ضمن برنج بايد عاري از هر نوع آفت زنده باشد. برنج 
صدري هاشمي صرفا از كشاورزان استان گيالن و برنج هاي 
پرمحصول)شيرودي، ندا و نعمت( صرفا از كشاورزان استان 
مازندران خريداري شود. زمان خريد در سطح استان هاي 
يادشده حداكثر تا تاريخ 15بهمن ماه سال جاري خواهد 
بود. س��ازمان جهاد كشاورزي استان هاي مذكور موظفند 
فهرس��ت كش��اورزان توليدكننده برنج متقاضي فروش، 
همراه اطالعات الزم از قبي��ل مقدار توليد، واريته، ميزان 
سطح زير كشت و غيره را در اختيار مديران غله و خدمات 
بازرگاني استان هاي يادشده قرار دهند و آن شركت موظف 
اس��ت با تمهيدات الزم نس��بت به نظارت بر خريد كيفي 
برنج صدري هاشمي و پرمحصول اقدامات الزم را به عمل 
آورد. وزير جهاد كشاورزي در اين نامه تصريح كرده است 
همچنين مسووليت اتخاذ تدابير الزم براي مميزي و عدم 
تحويل محموله هاي برنج مخلوط با برنج خارجي يا ساير 
واريته هاي داخلي غير مشمول به عهده شركت خواهد بود. 

 توليد ساالنه 120 ميليون تن 
محصول كشاورزي 

معاون باغباني وزير جهاد كشاورزي اعالم كرد: ساالنه 
120ميليون تن محصول كش��اورزي در كشور توليد كه 
موجب حركت صنايع، تامي��ن ارز)صادرات محصوالت( 
و ايجاد اش��تغال مي ش��ود. به گزارش ايرنا، محمدعلي 
طهماس��بي روز گذشته در س��ي و دومين دوره معرفي 
توليد كنندگان برتر حوزه كشاورزي زنجان افزود: نتيجه 
120ميليون تن توليد محصوالت كش��اورزي در س��ال، 
امني��ت و افزايش درآمد مل��ي را به همراه دارد. به گفته 
وي، كش��اورزي به عنوان بخشي عظيم در اقتصاد ملي 
مي تواند در آينده با تكثير و توليد نقش قابل توجهي در 
ارزآوري، صادرات، اشتغال و امنيت در درآمد ملي داشته 
باش��د. معاون باغباني وزير جهاد كشاورزي خاطرنشان 
كرد: كشاورزان ثابت كردند بهره وري اگر با دانش همراه 
و هنرمندان��ه ب��ا آب و خاك رفتار ش��ود، افزايش بهره 
وري محصول را خواهد داشت. طهماسبي به نمونه هاي 
توليدات برتر در بخش كش��اورزي اشاره كرد و افزود: در 
مناطق سردس��ير و معتدل كشاورز نمونه كشور بيش از 
13 تن گندم آبي در هكتار برداش��ت كرده كه ميانگين 
برداشت آن در كشور چهار تن و 350كيلوگرم است. وي، 
ميزان برداشت گندم آبي توسط كشاورز نمونه كشوري 
را در مناطق گرم و خش��ك 12تن در هكتار بيان كرد و 
يادآور ش��د: در گندم ديم نيز بيش از س��ه تن برداشت 
ش��ده كه ميانگين كش��وري يك هزار و 50 كيلوگرم در 
هكتار اس��ت. معاون باغباني وزير جهاد كشاورزي ادامه 
داد: در كش��ت كلزا نيز كش��اورز نمونه بيش از 6 تن از 
آن را در هكت��ار برداش��ت كرده كه ميانگين كش��وري 
آن س��ه و نيم تن در هكتار اس��ت. وي، ميزان برداشت 
انگور آبي را 118تن در هكتار و ميانگين كش��وري آن را 
14تن بيان كرد و افزود: انگور ديم توسط كشاورز نمونه 
20ت��ن در هكتار بوده كه ميانگي��ن آن چهار و نيم تن 
است. به گفته طهماسبي، سيب درختي درجه ممتاز در 
دماوند 168تن در هكتار بوده كه ميانگين كش��وري آن 
حدود 20 اس��ت و انار نيز 95ت��ن در هكتار و ميانگين 
آن 15تن است. وي اظهاركرد: زيتون نيز توسط كشاورز 
نمونه طارمي در س��طح كشور بيش از 40تن در هكتار 
برداش��ت كرده كه ميانگين آن 2 تن در هكتار اس��ت. 
اين مس��وول خاطرنش��ان كرد: چهارم و پنجم آذر سال 
گذش��ته دماي زير 18درجه موجب خسارت به باغ هاي 
زيتون شد اما با اين وجود برداشت در هكتار قابل توجه 
بوده است. طهماسبي تاكيد كرد: با توجه به خشكسالي 
امسال 50 درصد نسبت به ميانگين سال گذشته كاهش 
بارندگي در سطح سرزميني داريم. وي بر به كارگيري از 
ماش��ين آالت خوب و مورد نياز تاكيد ك��رد و ادامه داد: 
در زمان حاضر در خط اعتباري مكانيزاس��يون خريد هر 
نوع ادوات كش��اورزي در بخش هاي باغي، زراعي، دامي، 
آبزيان و بازسازي گلخانه ها امكانپذير است و تسهيالتي 
از س��وي دولت فراهم شده اس��ت. معاون باغباني وزير 
جهاد كش��اورزي گفت: سه و نيم ميليون هكتار گلخانه 
در دني��ا و بيش از 12ه��زار و 300هكتار در ايران وجود 
دارد. طهماس��بي خاطرنش��ان كرد: برزي��ل در رويكرد 
گلخانه ها نخستين كش��ور و ايران نيز به لحاظ ساخت 
و س��از دومين كشور دنياست. وي تاكيد كرد: قرار است 
در برنامه 10 ساله 48 هزار هكتار گلخانه در كشور ايجاد 
ش��ود. اين مسوول تاكيد كرد: امروزه فقط كشت برخي 
از محصوالت از قبيل گوج��ه خيار، توت فرنگي و غيره 
نيس��ت؛ انار، ليموترش، انگور، هلو و ديگر درختان ميوه 
جايي در گلخانه ها دارند. طهماس��بي صرفه جويي 80 
تا 90درصدي در آب و حفظ محيط زيس��ت را از اهداف 
راه ان��دازي و رون��ق گلخانه ها بيان كرد. وي يادآورش��د: 
بهترين امكانات و تس��هيالت براي آبياري تحت فشار با 
85 درصد بخشودگي، فرصت ايجاد شده از سوي دولت 
براي كشاورزان است. معاون باغباني وزير جهاد كشاورزي 
با بيان اينكه زمان حاضر فصل كشت نهال است، گفت: 
سرش��ت نهال، اصالت و سالمت آن بايد مطمئن شود تا 
0034س��ال ديگر ميوه دهد و بايد نهالي كه خريداري 

مي شود داراي برچسب باشد. 

اخبار كشاورزي
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محل و نقل10
بازي با كارت سوخته هما
سعيد صالحي  كارشناس صنعت هوايي   

براساس ش��واهد متعدد، هدف دولت از تجهيز 
و نوس��ازي ناوگان هما، هرچه هس��ت سودآوري و 
ايجاد ثروت براي شركت ايران اير نيست و متاسفانه 
ب��ه نظ��ر مي رس��د دولت و ب��ه تب��ع آن بعضي از 
نمايندگان محترم مجلس يا بعضي افراد و ارگان ها 
كه به نحوي داراي نفوذ و تاثير گذاري هس��تند به 
دنبال رس��يدن به مقاصد سياسي و منافع خود از 

شركت هواپيمايي هما و هواپيماهاي نو هستند. 
نامه ه��اي وزير محترم راه وشهرس��ازي، جناب 
آخوندي به مديرعامل محترم ش��ركت هما سركار 
خانم ش��رفبافي و توصيه به ايج��اد خطوط هوايي 
جديد ب��راي بعضي از شهرس��تان ها يك��ي از اين 

مصاديق است.
اين در حالي اس��ت كه ايجاد يك خط پروازي 
ب��راي س��ودآوري يك ش��ركت هواپيماي��ي، تابع 
عوامل متغيري اس��ت كه طراحي آن جز به دست 

متخصصان امكان پذير نيست. 
چن��دي پيش كليپ كوتاه��ي از نماينده مردم 
ش��ريف همدان در فضاي مجازي پخش ش��د كه 
نش��ان از فشار بي حد و اندازه ايش��ان به مجموعه 
مديريت هم��ا، براي برقراري پرواز به اين اس��تان 
داش��ت، در اين كليپ چند دقيقه يي كار به جايي 
رس��يده بود كه نماينده مذكور تهديد به استيضاح 

وزير راه مي كرد.
البته ضب��ط اين كليپ و س��پس پخش آن در 
فضاي مجازي براي بهره برداري هاي سياس��ي مثال 
كسب راي براي دوره هاي بعدي مجلس و مطلوب 
نشان دادن خود در انظار مردم شريف همدان است 
اما بايد اين موضوع در نظر گرفته ش��ود كه توجه 
ب��ه منافع ملي و نه اس��تاني بايد در راس توجهات 

نمايندگان محترم مجلس باشد. 
اين طرز رفتار و نوع نگاه به ش��ركت هواپيمايي 
هما كه فارغ از توجه به منافع اين شركت و منافع 
ملي و بيش��تر با ديد سياسي است، موجب انباشته 
ش��دن ضررهاي فراوان��ي براي ش��ركتي همچون 
هماس��ت، حتي اگر بطور اتفاق��ي پروازها به نقاط 
مختلف كش��ور و بنابر توصيه و س��فارش يا تهديد 

بعضي از نمايندگان مجلس سودآور باشد. 
اينكه ش��ركت هواپيمايي هما با استقراض 20 
ميليارد توماني از س��ازمان بنادر و دريانوردي قصد 
تامين حقوق بازنشس��تگان خود را دارد، جز اينكه 
نشان دهنده بحران سودآوري و از آن مهم تر بحران 
نقدينگي در شركت باشد چه چيز ديگري مي تواند 
باش��د؟ اين در حالي اس��ت كه انتظ��ار مي رود با 
گذش��ت چندين م��اه از ورود هواپيماه��اي نو به 
اين ش��ركت، اين مش��كالت كم رنگ تر شود و افق 
روش��ني در انتظار شركت باش��د. اما بازي دولت و 
نمايندگان با كارت س��وخته هما مانع رس��يدن به 

اين هدف است. 
اين ش��ركت هم اكنون از پرداخ��ت بدهي هاي 
چن��د صد ميلي��اردي خود به ش��ركت نفت عاجز 
اس��ت و چاره را در تهاتر با شركت نفت ديده است 
كه اين به احتمال قوي يعني پيش فروش خدمات 

پروازي هما به شركت نفت. 
از طرفي هما نمي تواند حقوق پرس��نل شركت 
را به موقع پرداخ��ت كند و اين كار با تاخير انجام 
مي گي��رد. ضمن اينكه اگر وام كالني كه ش��ركت 
باب��ت خري��د دو فروند هواپيم��اي ATR از بانك 
صنعت و معدن گرفته اس��ت را هم به ليس��ت اين 
بدهي ها اضافه كنيم، شرايط بغرنج شركت واضح تر 

مي شود.
حال چگونه است كه با اين همه فشار بدهي بر 
دوش هما، مس��يرهاي پروازي دستوري هم اضافه 
مي شود؟ اگر يكي از مهم ترين منابع كسب درآمد 
ش��ركت را همين پروازها بدانيم بايد اختيار عمل 
كاف��ي ب��ه مديريت ش��ركت داده ش��ود و باري بر 

دوش هاي خسته هما گذاشته نشود. 
عالوه بر اين موارد، نگاه دس��توري و سياس��ي 
به هما موجب زيرس��وال رفتن اس��تقالل و قدرت 
مديريت محترم هما مي ش��ود و دستان او را براي 
اصالحات س��اختاري و مالي شركت مي بندد. يكي 
ديگ��ر از نتيجه ه��اي اين رفتار، تحقير مس��ووالن 
محترم هم��ا در انظار عمومي و ب��ه وي ژه كاركنان 
و پرس��نل شركت اس��ت. اگر بپذيريم كه مديريت 
يك مجموعه همچون پادش��اهي مقتدر بايد بتواند 
صالب��ت و اقت��دار خود را اثبات كند ت��ا با تكيه بر 
مقبوليت��ي كه به اين وس��يله در انظ��ار عمومي و 
از همه مهم تر بين پرس��نل ش��ركت پيدا مي كند، 
براي رس��يدن به اه��داف بلند گام ب��ردارد، رفتار 
دول��ت، نمايندگان مجلس و ب��ه ويژه وزير محترم 
راه، همه آنه��ا را نقش بر آب مي كند. ضمن اينكه 
نحوه تعامل يكي از مسووالن هما با نماينده مردم 
ش��ريف هم��دان در مجل��س در آن كليپ مذكور 
موجب رنجش خاطر بس��ياري از پرس��نل ش��د و 
احس��اس عزت و اعتبار ش��ركت را زيرس��وال برد. 
هر كس��ي كه تحقير و تخفيف را به جان ش��ركت 
مي خرد، قطعا در حد و اندازه شركتي چون شركت 

معظم هما نيست. 
دراين ميان، وزير محترم راه، خود بهتر مي داند 
كه وقتي هواپيماهاي نو به كش��ور وارد مي ش��وند 
افرادي هس��تند كه چش��م طمع به اين س��رمايه 
دارند. ايشان بايد بتوانند در برابر زياده خواهي هاي 
بعضي افراد و س��ازمان ها مقاوم��ت كند و در كنار 
مديريت هما قرار گيرند و از آن دفاع كنند نه اينكه 
خود هيزمي باشد بر آتشي كه افروخته شده است.
تالش براي ارتباط بيش��تر ب��ا متخصصان امر و 
اس��تفاده از راهنمايي آنها و دخالت نكردن در امور 
هم��ا و مانع دخالت ديگران ش��دن از اهم وظايف 
مس��ووالن در اين رابطه است و اگر غير از اين راه 
رفته شود حاصلش چيزي جز افزايش ضرر انباشته 
هما نخواهد بود و به س��ادگي مش��خص است كه 
وقتي نخواهيم در س��ودآوري شركت نقش موثري 
داش��ته باش��يم، حرف از كاهش هزينه ه��ا هم از 

محاالت است. 
بنابراي��ن بايد دولت وبه صورت وي��ژه وزير راه 
تكليف خود را با ش��ركت هواپيمايي هما مشخص 
كند. آيا مي خواهيد اين ش��ركت ابزاري باشد براي 
رسيدن به منافع سياسي يا اينكه به فكر پيشرفت 
و س��ودآوري شركت هستيد؟ و همچنين از دولت، 
مس��ووالن و نمايندگان مجلس خواهش مي كنيم 
كه اج��ازه تصميم گيري به مدي��ران هما بدهند و 
به آنها اعتماد كنند تا مجددا ش��اهد پيشرفت اين 

شركت باشيم. 

نگاه

»تعادل« چالش ها و چشم اندازهاي تنها ايرالين دولتي كشور را آسيب شناسي مي كند

پرواز»هما« در گرو اصالح ساختار و برنامه
گروه راه و شهرسازي   زهره عالمي  

بدهي باالي ايران اير به صندوق بازنشس��تگان اين 
شركت و ايجاد ساختاري ضعيف از نظر مالي به دليل 
س��نگيني پرداخت حقوق بازنشس��تگان، بزرگ ترين 
مش��كلي اس��ت كه اين روزها س��كان هدايت هما را 
به گل نش��انده است، اما دس��ت و پنجه نرم كردن با 
مشكالت صندوق بازنشستگي تنها مشكل هما نيست. 
ناوگان اين شركت به ش��دت نيازمند نوسازي است و 
اگرچه ورود 11 فروند هواپيماي نو تاحدودي وضعيت 
اي��ن ايرالي��ن دولتي را بهبود بخش��يده اما همچنان 
عمر ناوگان اين ايرالين نسبت به ايرالين هاي مطرح 

كشورهاي منطقه باالست. 
معض��الت هما به اين دوعامل خالصه نمي ش��ود، 
ايران اير ب��راي تامين هزينه هاي خري��د 200 فروند 
هواپيماي نو هم نيازمند منابعي مالي است كه تاكنون 
در زمينه يافتن فاينانسر با مشكالتي مواجه بوده و در 
اين زمينه چندان موفق نبوده است ضمن اينكه دولت 
و كنگره امريكا هم به دنبال مانع تراش��ي براي تامين 
مالي هواپيماهاي خريداري شده اين ايرالين هستند 
و همين موضوع كار را براي مديران هما سخت كرده 

است. 
كارشناس��ان صنع��ت هوان��وردي معتقدن��د كه 
مشكالت كنوني هما به عوامل مختلفي بازمي گردد، 
مدي��ران ناالي��ق، دولتي بودن اين ايرالين، نداش��تن 
برنامه ري��زي تخصصي براي آينده اي��ن ايرالين و... از 
داليلي است كه موجب شده هما كه نام مادر صنعت 
هوانوردي كش��ور را يدك مي كشد حال و روز خوبي 
نداشته باش��د و حتي براي پرداخت حقوق كاركنان 
خود به س��ازمان بنادر و دريانوردي متوسل شود و از 

اين سازمان دولتي درخواست كمك كند. 
عليرضا منظري معاون اس��بق هوان��وردي و امور 
بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري درباره مشكالت 
ايران اير به تعادل مي گويد: ايران اير يكي از شركت هايي 
است كه دولت از ساليان گذش��ته، براي اين ايرالين 
سرمايه گذاري بسياري را انجام داده و زيرساخت هاي 
ايران اير با دالر 7 توماني چيده ش��ده است اما با توجه 
به اعمال تحريم ها، اين ش��ركت هواپيمايي نتوانست 

نوسازي ناوگان را انجام دهد. 
منظ��ري مي افزاي��د: عالوه ب��ر عدم نوس��ازي، از 
نظرساختاري هم هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران با 
مشكالتي مواجه شد كه در مجموع وضعيت هما بدين 

صورت كنوني تبديل شود. 
او ادام��ه مي دهد: اس��ترات ژي هما ب��ه عنوان يك 
ش��ركت برنامه يي براين اس��اس بود ك��ه بيش از 60 
فروند هواپيماي پهن پيكر و متوسط پيكر داشته باشد 
و زيرساخت هاي هما با توجه به اين برنامه تنظيم شده 
بود يعني كاركنان، خلبانان و خدمه پروازي برهمين 
اساس استخدام شدند اما شرايط كنوني هما با برنامه ها 

فاصله بسياري دارد. 
به گفته معاون اس��بق هوانوردي و امور بين الملل 
س��ازمان هواپيمايي كش��وري، اين ش��ركت چون با 
مشكل نوس��ازي ناوگان مواجه شد نتوانست تعادلي 
بين درآم��د و هزينه برقرار كند و از س��وي ديگر در 
سياست گذاري و روش ها هم با مشكالتي مواجه بود و 
در بخش برنامه ريزي پروازي هم نتوانست فعال باشد 
و همه اين عوامل موجب شد كه درآمدهاي هما كمتر 
از هزينه هايش باشد و به شركتي زيان ده تبديل شود. 
منظ��ري بي��ان مي كند: يك��ي ديگ��ر از عواملي 
كه به مش��كالت عديده هما اضافه ش��د اين بود كه 
تصميم گرفته ش��د مس��ووليت بخش بازنشس��تگي 
از صندوق ه��اي عمومي و دولت جدا ش��ده و به اين 
شركت واگذارشود و همين موضوع مزيد بر مشكالت 
و مسائل هما شد و موجب شدكه هما نتواند درتامين 

سرمايه موفق عمل كند. 
به گفته او، صندوق هاي بازنشس��تگي با پول هاي 
ذخيره شده براي حقوق بازنشستگان فعاليت مي كند و 
مي تواند به عنوان يك سرمايه گذاري محسوب شود اما 
هما نتوانست از اين سرمايه گذاري به درستي استفاده 
كند و هم اكنون هزينه هاي اين صندوق افزايش يافته 

است. 
اين كارشناس ارش��د حوزه هوانوردي، با اشاره به 
اينكه از دوسال و نيم گذشته،  برنامه يي براي بازسازي 
س��اختاري ايرالين ايران ايرچيده ش��ده است،  اظهار 
مي كند: تاكنون جزئيات اين برنامه بازس��ازي اجرايي 
نشده و هما در عملياتي كردن اين برنامه موفق نبوده 

است. 

 ناموفق در اصالح ساختار
منظ��ري مي گويد: البته مديرعام��ل ايران اير تازه 
تغيير كرده اس��ت و نمي توان درباره كارآيي اين مدير 
جديد قضاوت كرد چون زمان زيادي از حضور ايشان 
در هم��ا نمي گذرد اما در مجم��وع مي توان گفت كه 
هما در اصالح س��اختار خود موفق عمل نكرده است 
و به همين علت براي پرداخت حقوق كاركنانش طي 
چندماهه گذش��ته از ساير س��ازمان هاي اجرايي وام 

دريافت كرده است. 
او درب��اره راهكاره��اي بهبود عملك��رد هما بيان 
مي كند: عالوه برنوس��ازي ناوگان، اين ايرالين دولتي 
بايد س��اختارش را اصالح كند و صندوق بازنشستگي 
خود را واگذار كند و در اساسنامه اش تغييراتي ايجاد 

كند. 
معاون اس��بق هوانوردي و امور بين الملل سازمان 
هواپيمايي كش��وري اضافه مي كند: ايران اير به عنوان 
يك شركت دولتي با چارت و برنامه كنوني نمي تواند 
موفق باشد و پيش��نهاد مي شود كه در نخستين گام 
مديريت اين شركت را به بخش خصوصي واگذار كنند 
زيرا قيمت خريد اين ايرالين دولتي باالست و به نظر 
نمي رسد دولت در فروش كلي اين ايرالين موفق شود. 
منظري ادامه مي دهد: صندوق بازنشستگي را در 
اختيار صندوق هاي عمومي دولتي قراردهند و بعضي 
از ش��ركت هاي وابسته و همچنين بخش هندلينگ و 
كترينگ را از هما جدا كنند تا هما ش��ركتي به روز و 
پويا ش��ود و قدرت رقابت با س��اير ايرالين هاي موفق 

منطقه يي را داشته باشد. 

 مشكالت هما ناشي از دولتي بودن
كاپيتان هوش��نگ ش��هبازي، يكي از خلبان هاي 
ايرالي��ن ايران اير كه مدتي اس��ت بازنشس��ته ش��ده 
اس��ت درباره وضعيت كنوني اي��ن ايرالين دولتي به 
تعادل مي گويد: درحال حاضر مديرعامل بزرگ ترين 
ايرالين كش��ور، يك خانم اس��ت و بايد اين نويد را به 
خانم ش��رفبافي بدهم كه در يك فرصت تاريخي قرار 
دارند و مي تواند پس از برجام كه تحريم هاي هوانوردي 
برداشته ش��ده با مديريت تخصصي ايرالين به شيوه 
نوي��ن و بين المللي درصنعت هوانوردي كش��ورمان، 

تاريخ ساز شوند. 
شهبازي مي افزايد: در مقطع زماني كنوني فرصت 
تاريخي مناس��بي در اختيار مديريت هما قراردارد كه 
بايد از اين فرصت به خوبي استفاده شود، اما از سوي 
ديگ��ر نبايد اين موضوع را ناديده گرفت كه ايران اير با 

مشكالت مختلف و پيچيده يي روبرو است. 
او ادامه مي دهد: يكي از مش��كالت ايران اير، دليل 
دولتي بودن اين ايرالين اس��ت كه يكي از تبعات آن 
تحميل پروازهاي تشريفاتي به هماست كه هزينه هاي 
آن ازس��وي دولت پرداخت نمي شود به عنوان نمونه 
در دولت گذشته، رييس جمهوري به همراه خانواده و 
بستگان به ونزوئال سفركردند و هزينه هاي بسياري به 
هما تحميل شد، در اين سفر عالوه بر هزينه سوخت 
كه ح��دود 320 تن بنزين بود بايد هزينه هاي خدمه 
پروازي، عبور از آسمان ساير كشورها و... را هم اضافه 

كرد. 

به گفته اين خلبان ش��ركت هما، در اين سفرهاي 
تش��ريفاتي، امكان حضور مس��افراني غير از دولتي ها 
وجود ندارد و امكان سود آوري در اين سفرها با فروش 
بليت وجود ندارد ضمن اينكه در بس��ياري از اينگونه 

سفرها، هزينه ها به هما پرداخت نمي شود. 

 واگذاري صندوق بازنشستگان 
ش��هبازي اظهار مي كند: متاسفانه هم اكنون يكي 
از مش��كالت اصل��ي هم��ا، بازنشس��تگان و صندوق 
بازنشس��تگي اس��ت،  در در دهه 60 كه اين صندوق 
تاس��يس ش��د تمام كاركنان جوان بودند و مبالغي را 
ب��ه اين صندوق پرداخ��ت مي كردند اما به دليل نبود 
مديريت مناسب و انتخاب مديران نااليق ازسوي دولت 
براي هما انتخاب شدند و اين مديران،  مديران صندوق 
بازنشستگي را انتخاب كردند و اين درحالي است كه 
س��هامداران اين صندوق يعني بازنشسته ها بايد براي 

اموالشان تصميم گيري كنند. 
او بيان مي كند: توسط مديراني كه سهامي در اين 
صندوق ندارند س��رمايه گذاري هاي بسيار ناكارآمدي 
انجام ش��ده اس��ت و صندوق بازنشس��تگان را به مرز 

ورشكستگي رسانده است. 
اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوانوردي با اشاره به 
اينكه مهم ترين ضربه به هما از س��وي مديران نااليق 
وارد آمده اس��ت، مي گويد: بهتري��ن راهكار براي حل 
مشكل صندوق بازنشستگان، كمك مالي دولت است 
زيرا دولت ها سرمايه بازنشستگان را با انتخاب مديران 
نااليق به هدر داده است و بايد خسارت آن را پرداخت 

كند. 
ش��هبازي مي افزايد: هم اكنون هما براي پرداخت 
حق��وق كاركنان��ش، مايملك و س��اختمان هايش را 
مي فروش��د و در م��اه گذش��ته از س��ازمان بن��ادر و 
دريانوردي 20 ميليارد تومان قرض گرفته اس��ت اين 
درحالي است كه هما يكي از ثروتمندترين شركت ها 
ب��ود و وام هاي بالعوض به آموزش و پرورش پرداخت 
مي كرد اما به دليل مديران نااليق با مشكالت مختلفي 

مواجه است. 

 دولت به هما كمك كند
اين كاپيتان باسابقه كه عضو صندوق بازنشستگان 
هماس��ت، با اش��اره به نبود مديريت مناسب و انفعال 
مديران هما طي س��ال هاي گذشته، مي افزايد: اما در 
ش��رايط كنوني و ب��ا ورود هواپيماه��اي جديد يعني 
8 فرون��د ATR، 3 فروند ايرب��اس و همچنين ورود 
بويينگ درس��ال جاري شاهدنوس��ازي تدريجي اين 
ايرالين باشيم. شهبازي ادامه مي دهد: درصورت مانع 
تراش��ي هاي امريكا اما باز هم نبايد مش��كلي در ورود 
هواپيماهاي جديد ايجاد شود زيرا تنها در تامين منابع 
مالي و فاينانس هواپيماها با مشكل مواجه مي شويم و 
با اعم��ال تحريم جديد، امكان تامين مالي خريد اين 
هواپيماها از منابع خارجي را ازدست مي دهيم و بايد 
به صورت نقد هزينه كنيم و دولت بايد در اين زمينه 
به هما كمك كند كه با توجه به كمبود بودجه دولتي، 
به نظر نمي رس��د كه هما از طريق كمك هاي دولتي 

بتواند هواپيماهاي جديدي را خريداري كند. 

او اضافه مي كند: مديرعامل جديد هما بايد هيات 
دولت و مجلس را قانع كند كه تامين مالي هواپيماهاي 
جديد براي رش��د صنعت هوانوردي كشورمان الزم و 
ضروري است و تامين منابع مالي اين هواپيماها رونق 
صنعت هوانوردي و به تبع آن توس��عه پايدار كشور را 

به دنبال دارد. 
شهبازي با اش��اره به اينكه رونق اقتصادي، بهبود 
صنعت گردشگري را به همراه دارد، مي گويد: با ورود 
هواپيماهاي جديد مش��كل بي��كاري تا حدودي حل 
مي ش��ود زيرا به ازاي ورود هر هواپيما، 1000 ش��غل 
ايجاد مي ش��ود ضمن اينكه با ورود هر گردش��گر به 
ايران، 6 شغل ايجاد مي شود بنابراين تامين منابع مالي 
هواپيماهاي جديد و به ويژه بويينگ، صرفه اقتصادي 

دارد. 
اين كارشناس ارشد حوزه هوانوردي اضافه مي كند: 
يك��ي از حياتي تري��ن اقدامات درصنع��ت هوانوردي 
كش��ور، كمك دولت براي تامين مال��ي هواپيماهاي 

جديد است. 

 صورت هاي مالي هما منتشر شود
علي كجباف كارشناس ارشد حوزه هوانوردي هم 
با اش��اره به اينكه هما در ش��رايط پيچيده و بغرنجي 
قرار دارد، به »تعادل« مي گويد: در دو، سه سال اخير 
با توجه به نگاه ويژه وزير راه و شهرس��ازي به حمل و 
نقل هوايي و گشايش هايي كه پس از برجام در تامين 
ناوگان هوايي ايجاد شود، اميد هايي براي احيا و تعالي 

هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران پديدار شد. 
كجباف مي افزايد: اما اخباري كه در اين روزها مبني 
بر واريز حقوق پرس��نل به صورت قسط، استقراض از 
ساير سازمان هاي دولتي در قبال پيش پرداخت سفر 
هواي��ي يا تامين مالي از محل مناب��ع داخلي و بانك 
صنعت و مع��دن با وجود قول تامي��ن مالي از منابع 
خارجي خوشايند نيس��ت و به نظر مي رسد با وجود 
تالش هاي انجام شده، چالش هاي هما صرفا نوسازي 
ناوگان هوايي نيس��ت و نياز به توجه به ساير مسائل 

هم وجود دارد. 
او اظهار مي كند: از س��اليان گذش��ته درآمد هما 
براي پوش��ش هزينه هاي آن ش��ركت كاف��ي نبوده 
اس��ت. بنابراين براي پرداخت حقوق يا تامين قطعات 
و تجهيزات، ش��يوه اس��تقراض از ساير س��ازمان ها و 
ش��ركت هاي دولتي پيگيري شده است يا هزينه هاي 
عوارض ناوبري هوايي و س��وخت به ترتيب به شركت 
فرودگاه ه��ا و ناوبري هوايي ايران و ش��ركت پخش و 
پاالي��ش فرآورده هاي نفتي پرداخت نش��ده اس��ت و 

بدهي هاي زيادي از اين بابت وجود دارد. 
به گفته كجباف، دراين خصوص پيشنهاد مي شود 
براي روش��ن شدن وضعيت هما صورت هاي مالي آن 
شركت به صورت ساالنه منتشر شود تا يك ديد حداقلي 
نس��بت به بحران نقدينگي و ضرر زيان آن ش��ركت 
فراهم ش��ود. اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوانوردي 
اضافه مي كند: هم اكنون پرداخت حقوق بازنشستگان 
هما از محل صندوق بازنشس��تگي اين شركت انجام 
مي ش��ود و در چند سال اخير اين صندوق پول كافي 
براي پرداخت حقوق بازنشستگان در صندوق نداشته 

است و به نظر مي رسد سرمايه گذاري هاي نامناسب و 
اتالف منابع اين صندوق از علل كسري بودجه و پول 
در اين صندوق است و ماهانه بايد بخشي از درآمد هما 

صرف جبران كسري بودجه آن صندوق شود. 
او مي گوي��د: همچنين وجود اي��ن صندوق باعث 
بزرگ شدن و كندي عملكرد ساختار هما شده است 
و حل اين چالش هم به سادگي امكان پذير نيست و 
نيازمند اراده يي باالتر از هما و در س��طح دولت دارد و 
راه حل قابل تصور انفكاك اين صندوق از هما و الحاق 

آن به صندوق بازنشستگي كل كشور است. 

 تنوع بسيار ناوگان پروازي
كجباف با اش��اره به اينكه ن��اوگان پروازي هما در 
قياس با نمونه هاي موفق داخلي و خارجي زياد است، 
مي گويد: متاس��فانه اين رويه نادرس��ت در نوس��ازي 
ناوگان و پروژه خريد آن ش��ركت ادامه يافته اس��ت و 
تنوع زياد تايپ هاي هواپيما موجب افزايش هزينه هاي 
انبارداري بابت نگهداري قطعات و هزينه هاي آموزشي 
كاركنان تعميرات و عمليات مي شود و گمان مي شود 
علت چنين تنوع زيادي در تايپ هاي پروازي به علت 
نبود استراتژي مشخص در شبكه پروازي آن شركت 

است. 
اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوان��وردي تصريح 
مي كند: در نبود اس��تراتژي مشخص خريد هر گونه 
هواپيماي براي مديران و مس��ووالن مطلوب بوده در 
صورتي كه چنين رويكردي موجب افزايش هزينه هاي 
هما شده است و در بلندمدت موجب كاهش بهره وري 

و سود مي شود. 
 او ادامه مي دهد: هما نس��بت به ساير ايرالين هاي 
داخلي و خارجي و ناوگان فعال خود كاركنان زيادي 
دارد كه در حدود سه برابر حد متعارف است و همين 
مساله سبب افزايش هزينه هاي جاري هما شده است 
و در عي��ن حال هنوز ه��م در بخش هاي تخصصي با 
كمبود نيرو مواجه اس��ت و به نظر مي رسد استخدام 
بي رويه و مبتني برخويش��اوند س��االري سبب تنزل 

موقعيت اقتصادي آن شركت شده است. 
ب��ه گفته كجباف، از س��وي ديگر سياس��ت هايي 
ك��ه براي تعديل هزينه هاي پرس��نلي در س��ال هاي 
اخير اتخاذ ش��ده س��بب ايجاد نابرابري اجتماعي در 
آن ش��ركت شده است و سياس��ت مذكور كه مبتني 
بر ج��ذب نيروي هاي كاري در قالب ق��راردادي و به 
صورت يكساله است؛ به ترويج تفكر تبعيض آميز بين 
دو طيف از كاركنان دامن زده اس��ت و بروز نارضايتي 
بين كاركنان را فراهم كرده است و هما جهت افزايش 
بهره وري ناچار به پيگيري سياست تعديل نيرو است. 

 عدم وصول برخي مطالبات هما
 اين كارشناس ارشد حوزه هوانوردي درباره ديگر 
مشكالت ايرالين دولتي هما مي گويد: برخي پروازهاي 
هما به صورت تكليفي يا درخواس��ت مقامات دولتي 
انجام شده است و هزينه چنين پرواز هايي بايد از محل 
بودجه هاي استاني يا دولت پرداخت شود كه تاكنون 
خبر تسويه حساب چنين مطالباتي منتشر نشده است 
و البته ميزان طلب هم��ا و ديون دولت در اين حوزه 
مشخص نيس��ت و در صورت اعالم ميزان طلب و در 
نظر گرفتن رويه هاي الزم امكان تهاتر برخي مطالبات 

با بخشي از بدهي ها وجود دارد. 

 بازطراحي ساختار سازماني هما
كجباف در ادامه به س��اختار سازماني هما اشاره 
مي كن��د و مي گويد:  س��اختار س��ازماني هما قبل از 
انقالب جمهوري اس��المي تدوين شده و دو موضوع 
باعث ناكارآمدي ساختار كنوني شده است، نخستين 
عامل اين اس��ت كه اين ساختار در مقطعي از زمان 
نوشته ش��ده اس��ت كه ايران اير در داخل و در بعد 
بين المللي رقيب قابل توجهي نداشته است بنابراين 
مقتضيات رقابتي كنوني در ساختار آن شركت ديده 

نشده است. 
اين كارشناس ارشد حوزه هوانوردي ادامه مي دهد: 
ساختار سازماني گذشته هما براي پرواز حدود ۴0 تا 
۵0 فروند هواپيما طراحي ش��ده است در صورتي كه 
تعداد ناوگان فعال هم��ا هم اكنون كمتر از 20 فروند 
اس��ت بنابراين آن ساختار متناسب با عمليات كنوني 
نيس��ت و بايد آن س��اختار با در نظ��ر گرفتن محيط 
رقابت��ي داخلي و بين المللي و مي��زان عمليات فعلي 

بازطراحي شود. 

اوج و فرود مادر صنعت هوانوردي

گروه راه و شهرسازي  
ش��ركت هواپيمايي ايران  اير به عنوان بزرگ ترين 
ايرالين كشور و حامل پرچم جمهوري اسالمي ايران، 
س��هم بزرگي از ن��اوگان هوايي  كش��ورمان را به خود 
اختصاص داده است اما طي سال هاي اخير با مشكالت 
س��اختاري و مديريتي بس��ياري مواجه بوده اس��ت و 
چش��م انداز تصميم گيري ه��اي كنوني آن هم نش��ان 
مي دهد كه با وجود وعده هاي مس��ووالن وزارت راه و 
شهرسازي براي بهبود شرايط آن، برنامه خاصي براي 

تغيير جايگاه اين ايرالين در نظر گرفته نشده است. 

در اين ميان كارشناسان صنعت هوانوردي معتقدند 
كه سياس��ت هاي غل��ط مديريتي در خري��د ناوگان 
و توس��عه ش��ركت به خدمت گرفتن نيروي انساني 
مازاد، مش��كالت خصوصي سازي و كارشناسي نشدن 
تخصيص بودجه همچنين ناديده گرفتن امتيازات ويژه 
هواپيمايي حامل پرچم، مادر صنعت هوانوردي ايران را 

زمينگر كرده است. 
اهميت حضور فعال هما در صنعت هوانوردي و 
بازگشت اين ايرالين دولتي به جايگاه گذشته اش و 
ايفاي نقشي پررنگ در حمل و نقل هوايي بهانه يي 

شد تا روزنامه »تعادل« به شرايط كنوني و گذشته 
اين ايرالين دولتي اشاره كند: 

 دهه 50 و اوج گيري هما 
 ايران  اير در دهه ۴0 شمس��ي ب��ا هواپيماهاي 
توربوپراپ)ملخي( پروازهاي خ��ود را انجام مي داد تا 
اينكه با ش��روع دهه ۵0 شمس��ي و با افزايش قيمت 
نفت، اوج گيري ايران اير هم آغاز ش��د و هواپيماهاي 

جت وارد ناوگان اين شركت شدند. 
 ورود هواپيماهاي جت به ناوگان ايران اير موجب 
شد تا اين شركت شبكه پروازي خود را گسترش داده 
و به اكثر پايتخت هاي اروپايي و مقاصد مهم آسيايي 
خ��ط پروازي مس��تقيم برقرار كند و حت��ي با خريد 
هواپيماه��اي پهن پيكرو دور ب��رد 7۴7 خط پروازي 
ب��دون توقف 12س��اعت و 1۵دقيقه يي بين تهران – 

نيويورك از سوي ايران اير برقرار شد. 
 اي��ن ش��ركت پس از وق��وع انق��الب و با وجود 
تحريم هاي س��نگين، توانس��ت نام خود را به عنوان 
نخستين بهره بردار هواپيماهاي ايرباس در غرب آسيا 

به ثبت برساند. 
 ش��ركت هواپيماي��ي اي��ران اير در آغ��از دهه 
90ميالدي براي پروازه��اي كوتاه خود اقدام به ورود 
هواپيماي فوكر 100 كرد كه ظرفيت اين هواپيماها در 
حدود 100سرنشين بود، هما همچنين در سال هاي 
1993 و 199۴ دو فرون��د هواپيم��اي ايرباس 300-
600 را وارد ناوگان خود كرد تا براي پروازهاي دوربرد 

بين قاره يي اين شركت استفاده شوند. 
 با آغ��از س��ال 2000 رون��د ورود هواپيماهاي 

جديد به ناوگان هما افزايش يافت و درهمين راس��تا 
درتازه تري��ن اقدام، هما درس��ال گذش��ته 200فروند 
هواپيماي نو )100فروند ايرباس، 80 فروند بويينگ و 
20فروند ATR( خريداري كرد كه تاكنون 11فروند 
از اي��ن هواپيماها به ناوگان اين ايرالين افزوده ش��ده 

است. 
 هم اكنون و با ورود 11هواپيماي نو، متوسط سن 

ناوگان هما به 20.1سال رسيده است. 

 تغيير مديريت هما
 در تير ماه س��ال جاري فرهاد پرورش، پس از 8 
سال تكيه زدن بر صندلي مديرعاملي به  عنوان نماينده 
جديد ايران درسازمان بين المللي هواپيمايي كشوري 
)ايكائ��و( جاي خود را به فرزانه ش��رفبافي داد البته تا 
حدود ۴ماه ش��رفبافي در جايگاه سرپرست ايران اير 
فعاليت مي كرد اما در مهر ماه، در حكمي از سوي وزير 

راه و شهرسازي،  مديرعامل ايران اير شد. 
 خبرها حاكي از آن اس��ت ك��ه درزمان تحويل 
هما به شرفبافي، هما با بدهي نزديك به ۵00 ميليارد 
توماني مواجه بوده اس��ت و حدود 70درصد از ناوگان 

هوايي اين شركت هم زمينگير بوده اند. 

 عدم واگذاري به بخش خصوصي
درحالي كه براس��اس اصل۴۴ قانون اساس��ي بايد 
شركت ايران اير درسال 93 به بخش خصوصي واگذار 
شود اما به دليل ضعف در ساختار مالي آن و با وجود 
اينكه اقدامات الزم براي فروش اين شركت انجام شد، 

اين ايرالين در نهايت بدون خريدار باقي ماند. 

 با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي مصوبه يي در 
آخرين جلسه هيات وزيران در تاريخ 28 اسفند 93 در 
مورد شركت هواپيمايي هما به تصويب رسيد و در اين 
مصوبه قيد شده ايران اير به دليل بازسازي ساختاري 

فعال از فهرست واگذاري ها خارج مي شود. 
 ب��ا توجه ب��ه اينكه فروش هما از س��وي بخش 
خصوص��ي مورد اس��تقبال قرار نگرف��ت،  وزارت راه و 
شهرسازي از دولت يك سال فرصت گرفت تا اقدامات 
الزم در جه��ت توانمندس��ازي و رفع مش��كالت اين 

ايرالين بزرگ كشور را انجام دهد. 
 ايران اير متعهد شد كه در راستاي توانمند سازي 
هما اقداماتي چون نوسازي ناوگان، خريد هواپيماهاي 
جديد و تغيير در اساسنامه و ساختارهاي اين شركت 

را انجام دهد. 

 مشكالت هما از زبان مسووالن و كارشناسان
در  كش��وري  هواپيماي��ي  س��ازمان  ريي��س   
گفت وگويي اعالم كرد كه كمبود ناوگان مساله اصلي 
شركت ايران اير است و با توجه به كمبود ناوگان يا نبود 

ناوگان مناسب بهره وري ايران  اير بسيار پايين است. 
 كارشناسان معتقدند كه ايران اير با زيان انباشته 
بااليي كه مربوط به صندوق بازنشستگي كاركنان اين 
ش��ركت بوده، مواجه اس��ت و همين موضوع پويايي 
اين ش��ركت را گرفته است بر همين اساس پيشنهاد 
مي شود كه دولت به اين شركت كمك كند تا صندوق 
بازنشستگي كاركنانش را مجزا به سازمان هايي چون 
س��ازمان تامين اجتماع��ي يا صندوق بازنشس��تگي 

كشوري واگذار كند. 
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 زن�ان مس�وول تحق�ق 30 درص�د اقتصاد 
مقاومتي و اش�تغال كشور هستند- بوشهر| دبير 
كارگروه زنان روستايي، عشاير و مناطق محروم معاونت 
امور زنان و خانواده رياس��ت جمهوري گفت: زنان بايد 
براي تحقق سهم 30درصدي اقتصاد مقاومتي، اشتغال 
و توليد كه به آنها س��پرده ش��ده، ايف��اي نقش كنند. 
پريچهر سلطاني در نشست هم انديشي بانوان بوشهري 
اظهار كرد: ايفاي نقش زنان در توسعه پايدار، مشاركت 
اجتماعي، اقتصادي و سياسي ازجمله موارد مهمي است 
كه زنان بايد براي تحقق آن گام هاي اساس��ي بردارند. 
وي تاكيد كرد: همچني��ن در مورد كارآفريني زنان در 
صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي نيز انتظار مي رود 
با توج��ه به فرصت هاي ويژه ايجاد ش��ده براي زنان از 
ورود به اين بخش براي توليد و اش��تغال تالش كنند. 
مشاور معاون وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: 
كارآفريني در شهرك هاي صنعتي مزيت هايي ازجمله 
كنسرس��يوم هاي صادراتي، آموزش رايگان كارآفريني 
و بازارياب��ي دارد كه اين م��وارد يك ظرفيت ويژه براي 
بانوان است. وي گفت: در اين ارتباط تسهيالت حضور 
در نمايش��گاه ها، مهيا بودن همه زيرساخت ها و وجود 
كلينيك هاي مش��اوره ازجمله مزيت هاي قابل استفاده 
براي زنان است. سلطاني اظهار كرد: در اين زمينه زنان 
بايد با دريافت تس��هيالت كم بهره اشتغال روستايي و 

اشتعال فراگير رسالت مهم خود را ايفا كنند. 
 6 حقله از چاه هاي آب شرب شهر چهاردانگه 
ديواركشي و محصورسازي شد- چهاردانگه| براي 
صيانت از اموال و دارايي ش��ركت همچنين مراقبت از 
سالمت آب استحصالي عمليات ديواركشي 3 حلقه از 
چاه هاي موجود و 3 حلقه چاه هاي تازه حفر ش��ده در 

چهاردانگه رو به اتمام است. 
اين خبر را مدير امور آبفاي ش��هر چهاردانگه اعالم 
كرد و گفت: ب��ا عنايت به ض��رورت تملك زمين هاي 
مرب��وط به چاه هاي اين ش��هر كه طي س��ال جاري و 
ادوار گذش��ته كليه عملي��ات خريداري اي��ن امالك، 
حفاري و تجهيز چاه ها و ورود آب اس��تحصالي حاصله 
ب��ه مدار توزيع صورت گرفته ب��راي حفاظت از امالك 
و ام��وال تح��ت تملك همچني��ن ارتق��اي مراقبت از 
بهداش��ت و سالمت آب استحصالي موضوع ديواركشي 
و محصورس��ازي اين چاه ها در دستور كار قرار گرفته و 
درحال انجام است. محسن آذري با اشاره به مشخصات 
اين پروژه يادآور ش��د: عمليات ديواركشي اين 6 حلقه 
چاه كه 3حلقه موجود و 3حلقه نيز جديدا حفاري شده 
بنا به دستور مديرعامل شركت با صرف اعتبارات داخلي 
و جاري و استفاده از ديوارهاي بتني پيش ساخته، ديوار 
حصار )نرده كشي( همچنين ديواركشي با استفاده از آجر 
و سيمان جمعا به ميزان 1173متر مربع به ارتفاع 3متر 
از اواسط آذر ماه امسال آغاز شده و با پيشرفت فيزيكي 

باالي 90درصد درحال انجام است. 
 سومين قطار تجاري چين از مرز ريلي اينچه برون

وارد ايران ش�د- گرگان| مديركل راه آهن ش��مال 
ش��رق گفت كه س��ومين قطار تجاري كش��ور چين از 
طريق خط ريلي ايران- تركمنس��تان- قزاقستان وارد 
مرز اينچه برون در شرق استان گلستان شد. محمدرضا 
قرباني ديروز اظهار كرد: اين قطار تجاري عصر دوشنبه 
وارد اي��ران ش��د و داراي 41كانتينر كاال ش��امل لوازم 
ورزشي، چمدان هاي مسافرتي و كاالهاي متفرقه است. 
ب��ه گفته وي؛ اين محموله بع��د از انجام مراحل اداري 
گمركي از طريق خط ريلي گ��رگان- تهران به مقصد 
گمرك شهريار)در استان تهران( حمل مي شود. قرباني 
گفت: براس��اس مذاكره مديران ارشد راه آهن دو كشور 
قرار اس��ت از اين پس هفته ي��ي يك قطار از چين وارد 

گمرك اينچه برون شود. 
 افزاي�ش 21 درص�دي رها س�ازي ماه�ي- 
زنجان| از آغاز س��ال تاكنون 8 ميلي��ون و 600 هزار 

قطعه ماهي سرد آبي در زنجان رهاسازي شده است. 
مدير امور شيالت استان گفت: اين ميزان توليد در 

مقايسه با مدت مشابه سال قبل 21درصد رشد دارد. 
حقي راد اف��زود: در همين م��دت همچنين 3هزار 
و 822 ت��ن ماهي توليد ش��ده كه در مقايس��ه با 9ماه 
س��ال گذش��ته 9درصد افزايش توليد دارد. وي گفت: 
امس��ال آبزي پروران استان 8 ميليون و100هزار قطعه 
بچ��ه ماهي تولي��د كرده اند.حق��ي راد اف��زود: نيمي از 
توليدات حوزه آبزي استان به استان هاي همجوار نظير 
اس��تان هاي تهران، قزوين، آذربايجان ش��رقي، قزوين، 
اردبيل، گيالن و مازندران ارسال مي شود. كپور معمولي، 
سرگنده، نقره يي و علفخوار و ماهيان خاوياري، ميگوي 
آب شور و آب شيرين، شاه ميگو، ماهيان سردآبي شامل 
قزل آال و آزاد درياي خزر انواع ماهيان توليدي اس��تان 

زنجان است. 
 آلودگ�ي كارخان�ه مس سرچش�مه كرمان

30 برابر حد مجاز- كرمان| مديركل حفاظت محيط 
زيس��ت اس��تان كرمان گفت: ميزان آلودگي ناش��ي از 
خروج��ي گاز so2 در كارخانه مس سرچش��مه حدود 
30برابر حد مجاز و ذرات خروجي از دودكش كارخانه 
نيز براساس اس��تاندارد ها حدود 2برابر حد مجاز است. 
مديركل حفاظت محيط زيس��ت استان كرمان با بيان 
اينك��ه اي��ن اداره كل پيگير كاهش مي��زان آاليندگي 
مجتمع مس سرچش��مه اس��ت، افزود: اين آلودگي از 
قبل وجود داش��ته اما در برخي اوقات مانند ايام س��رد 
سال و سكون نسبي هوا تبعات ناشي از اين آلودگي به 
 so2 شدت افزايش مي يابد. آلودگي حاصل از انتشار گاز 

كارخانه مس سرچشمه بيش از حد مجاز است.
رضا جزين��ي زاده افزود: يكي از پيش��نهادات ما به 
كارخان��ه براي كاهش آلودگي، جم��ع آوري گاز so2 و 
تبديل آن به اسيد سولفوريك بوده اما چون اجراي اين 
پيشنهاد زمانبر است براي كوتاه مدت پيشنهاد كاهش 

سطح توليد را مطرح كرده ايم. 
 40 ميلي�ون مترمكعب از كس�ري آب هاي 
زيرزميني اس�تان مرك�زي جبران ش�د- اراك| 
مديرعام��ل ش��ركت آب منطقه ي��ي مرك��زي گفت: 
40ميلي��ون مترمكعب از كس��ري مخازن س��فره هاي 
زيرزميني استان مركزي با اجراي طرح مديريت بهينه 

مصرف آب جبران شد. 
عزت اهلل آمره يي افزود: بارندگي، بازگشايي سردهنه 
و بندها در مسير رودخانه ها، جلوگيري از روشن شدن 
موتور چاه هاي آب، بستن چاه هاي غيرمجاز و جلوگيري 
از كش��ت محصوالت پ��رآب از داليل جبران كس��ري 

مخازن سفره هاي زيرزميني استان مركزي است. 
وي اظهار كرد: پارسال متوسط كسري آب سفره هاي 
زيرزميني در اين استان 230ميليون مترمكعب بود كه 
در س��ال آبي جديد به 190ميليون مترمكعب رسيده 
اس��ت. مديرعامل شركت آب منطقه يي مركزي گفت: 
اكنون رودخانه قره چاي بعد از 8 س��ال جاري است و 
دبي آن به 500 ليتر در ثانيه يعني حدود 2برابر رسيده 
اس��ت. آمره يي افزود: با وج��ود كاهش بارش ها؛ آب در 
رودخانه اراك نيز جاري است و 500 ليتر از حجم آب 

اين رودخانه به تاالب ميقان مي ريزد.

اخبارشهرستانها

»تعادل« در گفت وگو با صاحبان بنگاه هاي اقتصادي بررسي مي كند

3 شرط اصلي بقا در دنياي رقابت
مجمع جهاني اقتصاد: مردم جهان به كيفيت بيش از قيمت اهميت مي دهند

فعاالن نمايشگاهي خواستار توجه بيشتر وزير به اين صنعت شدند

انتقال مطالبات به وزير صنعت

گروه بنگاه ها|
براي ايجاد ثبات پاي��دار بنگاه ها در دنياي پيچيده 
رقابت چه عواملي، گزاره هاي اصلي رش��د محس��وب 
مي شوند؟ اين پرسشي است كه هر فعال اقتصادي براي 

ورود به دنياي كسب و كار به پاسخ آن احتياج دارد. 
 در پاس��خ به اين پرس��ش مجمع جهاني اقتصاد 
)دبليو. يي.اف( در گزارشي اعالم كرد، »مطالعات نشان 
مي دهد تنها در 2 سال گذشته، جست وجوي عبارت 
»بهترين محصول« در اينترنت، 80 درصد بيشتر شده 
است و جس��ت وجوي كلمه »بهترين« نشان مي دهد 
اولويت مردم كيفيت اس��ت نه قيمت.« اما آيا چنين 
گزاره هايي براي فضاي امروز توليد كش��ورمان به كار 
گرفته مي شوند؟ آيا توليد كننده ايراني از اين واقعيت 
آگاه است كه رمز موفقيت در توليد و صادرات مواردي 
اس��ت مانند انسانيت، انعطاف پذيري و قابليت انطباق 
كه از سوي مجمع جهاني اقتصاد يك ضرورت غيرقابل 

انكار براي رشد واحدهاي توليدي است؟ 
مجمع جهاني اقتصاد انس��انيت، انعطاف پذيري و 
قابليت انطباق را سه شرط اصلي بقاي كسب و كارها 
در دنياي رقابت امروز نام برد و نوشت، ساختمان هايي 
ك��ه در مناطق زلزله خيز س��اخته مي ش��وند، اكنون 
مي توانند انعطاف پذيرتر و سازگارتر از گذشته بنا شوند 
و اي��ن انعطاف پذيري نه ضع��ف، بلكه يك نقطه قوت 
است. مجمع جهاني اقتصاد تاكيد كرد، خرده فروشان و 
كارخانه ها براي ارائه چنين انعطاف و قابليت انطباقي، 
نياز به سازماندهي مجدد براي رويارويي با چالش هاي 
ناش��ي از مواجهه ب��ا رفتارهاي جدي��د مصرف كننده 
و نوآوري ه��اي فني دارند. مجمع ياد ش��ده با اش��اره 
به اينكه مدل هاي اجراي��ي جديد بايد بر همگرايي با 
مردم، همكاري و هدف متمركز باشد تاكيد كرد مردم 
اولويت هس��تند، زيرا كس��ب و كاره��اي موفق هرگز 
نيازمندي ه��اي مش��تري را نادي��ده نمي گيرند و آنها 
را در راس اولويت ه��اي خود ق��رار مي دهند. اين نهاد 
بين المللي تصريح كرد، مش��تريان همزمان مي توانند 
نقش بخشي از نيروي كار كسب و كارها را بازي كنند و 
كسب و كاري كه براساس خواسته ها، نيازها و آرزوهاي 
مش��تري بنا شده اس��ت، قادر خواهد بود فرآيندها و 
نوآوري هايي كه امكان بقا در رقابت را مي دهند، توسعه 
دهد. مجمع جهاني اقتصاد اعالم كرد، دانش و آگاهي 
مشتري ها درمورد اينكه چطور كاالها ساخته مي شوند، 
چطور مواد خام به دس��ت مي آيند و شركت ها از چه 

راهي كس��ب سود مي كنند، اكنون بسيار بيشتر شده 
است. در اين ش��رايط، آنها انتظار يك رابطه همكاري 
با ش��ركت ها را دارند كه فرات��ر از يك رابطه خريدار- 
فروش��نده صرف اس��ت و در چارچوب محدود معامله 
نمي گنجد. اين نهاد اقتصادي ادامه داد، اين بدان معني 
نيست كه مش��تري ها خريد خود را محدود مي كنند، 
بلكه تحقيقات انجام ش��ده نشان مي دهد كه مردم در 
انگليس وقت بيشتري صرف خريد برخط مي كنند تا 
سرگرمي و در ژاپن وقت بيشتري صرف خريد مي شود 
تا گش��ت و گذار در شبكه هاي اجتماعي. با اين حال، 
مشتريان پيش از خريد، وقت بيشتري صرف تحقيق 
و بررسي مي كنند و آنچه مردم در اينترنت جست وجو 

مي كنند با گذشته فرق كرده است. 

 جايگاه بنگاه هاي ايراني در رشد پايدار
توضيحي كه با اين مقدمات به ذهن خطور مي كند 
آن است كه نس��بت بنگاه هاي ايراني با ملزوماتي كه 

مجمع جهاني اقتصاد براي توسعه كسب و كار عنوان 
كرده، چگونه اس��ت؟ صاحب يك واح��د توليدي در 
پاس��خ به اين پرس��ش مي گوي��د: بنگاه هاي كوچك 
و متوس��ط عامل جذب و اش��تغال بخش عظيمي از 

جمعيت هر جامعه است. 
ايم��ان رضاي��ي صاح��ب ي��ك كارگاه كوچ��ك 
قطعه سازي خودرو در البرز كه به يكي از شركت هاي 
بزرگ خودرو س��ازي قرارداد تامين قطعه دارد، افزود: 
ايجاد و حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوس��ط بايد 
يك��ي از اولويت هاي اساس��ي در برنامه هاي توس��عه 
اقتصادي كش��ور و استان باش��د. وي تاكيد كرد: اين 
بنگاه هاي اقتصادي با وجود اينكه به س��رمايه گذاري 
كمتري نياز دارند بازدهي بيشتري داشته و در ايجاد 
اشتغال، ايجاد بستر مناسب براي نوآوري و اختراعات و 
افزايش صادرات نقش مهمي دارند. اين فعال اقتصادي 
مي گوي��د: در ايران وجود يك واحد صنفي به ازاي هر 
35 نفر اس��ت در حالي كه در تم��ام دنيا به جاي هر 

230 نف��ر يك واح��د صنفي وج��ود دارد و اين گونه 
افزايش افسارگسيخته و تعدد واحدهاي صنفي به نفع 

اصناف و مصرف   كننده نيست. 

 مصايب توليد در ايران
صاحب يك واحد صنفي ديگر كه در زمينه توليد 
پوشاك زنانه فعال است به »تعادل« گفت: شركت ها 
و بنگاه هاي كوچك و متوس��ط از س��ه ويژگي كيفي 
وحدت مالكيت و مديريت، مالكيت فردي و خانوادگي 

و استقالل از ساير بنگاه ها برخوردارند. 
سميرا غالمي زاده در ادامه بر ضرورت برنامه ريزي 
و مديريت كالن واحدهاي صنفي در كشور تاكيد كرد 
و افزود: ايجاد فضاي مناس��ب براي كمك به رش��د و 
توسعه واحدهاي صنفي يكي از مسووليت هاي اصلي 
دولتمردان است. اين در حالي است كه مثال در صنف ما 
كه در بخش پوشاك است نه تنها حمايتي از بنگاه هاي 
داخلي نمي ش��ود بلكه در برخي موارد در مسير رشد 

آنها نيز س��نگ اندازي مي ش��ود.  او بيان داشت: ورود 
پوش��اك چيني يكي از آسيب هايي است كه كسب و 
كار ما را با مش��كل مواجه كرده، اما مسووالن نه تنها 
جلوي واردات بي روي��ه اين محصوالت را نمي گيرند، 
بلكه در مواردي به توليدكنندگان پيشنهاد مي كنند 
به جاي توليد به واردات پوش��اك بپردازند. حاال شما 
تصور كنيد در يك چنين شرايطي آيا مي توان نسبت 
به آينده توليد پوشاك اميدوار بود. البته مسووالن در 
ظاهر عنوان مي كنند كه س��اختار ويژه اصناف كشور 
كه يكي از نمودهاي عيني جامعه مدني است، مي تواند 
تاثير فراواني در فرآيند رشد و توسعه اجتماعي داشته 
باش��د، اما در باطن به تصميماتي كه كمكي به توليد 

نمي كند، اقدام مي كنند. 
اي��ن فعال اقتص��ادي ادام��ه مي ده��د: اصناف و 
واحده��اي اقتصادي كوچك به عن��وان يكي از اركان 
اساسي اقتصاد كشور نقش بسزايي در توسعه صنعتي 

و تجاري و نيز ايجاد اشتغال مولد در كشور دارند. 
او تصري��ح كرد: پراكندگي وس��يع و حضور موثر 
واحدهاي صنفي در س��طح شهرها و روستاها با توجه 
ب��ه اينكه هزينه ايجاد، تجهي��ز و مديريت واحدهاي 
صنفي با كاركرد مورد انتظار از آنها به مراتب كمتر از 
سرمايه گذاري در راه اندازي واحدهاي بزرگ اقتصادي 
اس��ت از طريق هدايت سرمايه هاي كوچك، مي تواند 
زمينه ساز توسعه اقتصادي مناطق مختلف كشور شود. 
غالم��ي زاده اذعان داش��ت: ما ت��الش مي كنيم تا 
در همين ش��رايط نامناسب اقتصادي نيز چراغ واحد 
توليدمان را روش��ن نگ��ه داريم، ام��ا در برخي موارد 
اين قدر مش��كالت تلنبار مي شود كه آدم فكر مي كند 
كل كار را ره��ا كن��د و پولش را در بانك��ي بگذارد و 

سودش را بگيرد و اين همه مشكل را تحمل نكند. 
مجموعه  اظهارنظرها نشان مي دهد كه اقتصاد 
ايران براي رسيدن به جايگاه قابل قبول در توليد 
و صادرات چاره يي جز ارتقاي كيفي محصوالت 
و ايج��اد يك فضاي رقابت��ي تخصصي در داخل 
ن��دارد. اگر انس��انيت، انعطاف پذي��ري و قابليت 
انطباق را به عنوان يك مثلث تاثيرگذار براي رشد 
فضاي كس��ب و كار فرض كني��م در آن صورت 
بايد اعتراف كنيم ك��ه بنگاه هاي ايراني هنوز تا 
 مرحله رس��يدن به جايگاه مطل��وب راه درازي 
در پي��ش دارند ك��ه طي س��ال هاي آينده بايد 

پيموده شود. 

حس��ين اس��فهبدي معاون وزير صنعت، معدن و 
تجارت و مديرعامل ش��ركت س��هامي نمايشگاه هاي 
بين الملل��ي در نشس��ت روس��اي مراكز، فع��االن و 
دس��ت اندركاران صنعت نمايشگاهي كشور، مجموعه 
فعاالن صنعت نمايشگاهي كشور در تهران و استان ها 
را به يك نشست هماهنگي و هم انديشي دعوت كرد 
تا با همكاري و همراهي تمام دست اندركاران صنعت 
نمايشگاهي ايران به ويژه برگزاركنندگان نمايشگاه ها و 
مديران س��ايت هاي نمايشگاهي در دوران پيش  روي 
اقتصاد ايران صنعت نمايشگاهي نقش حياتي و موثر 
خود در رشد اقتصادي و رونق توليد، تجارت، صادرات 

و كسب وكار جامعه را پررنگ تر از گذشته ايفا كند. 
نشستي كه در جريان آن موضوعات مختلفي درباره 
راهكارهاي استفاده از ظرفيت هاي باالي نمايشگاهي 
براي كمك به توليد، صادرات و اشتغال زايي مطرح و 

راهكارهاي اجرايي براي بهبود شرايط ارائه شد. 
نشست ساالنه فعاالن صنعت نمايشگاهي ايران 
با حضور س��ايت داران، برگزاركنندگان و مسووالن 
دولت��ي در محل دايمي نمايش��گاه هاي بين المللي 

ايران برگزار شد. 
نلسون حضرتي رييس انجمن سايت داران استاني 

در نشست س��االنه فعاالن صنعت نمايشگاهي گفت: 
حل مشكالت صنعت نمايشگاهي با يك همت عالي و 
همكاري مشترك در ميان تمام فعاالن ميسر خواهد 
شد. از نظر اقتصادي صنعت نمايشگاه قدمتي كمتر از 
دو قرن دارد و مي توان آن را يك صنعت جوان دانست. 
وي در ادامه با اشاره به جايگاه پراهميت نمايشگاه 
در دني��ا افزود: در س��ال 1851 ما به همت اميركبير 
در اكس��پو لندن ش��ركت كرديم و در آن زمان محل 
برگ��زاري اين رويداد 76هزار متر س��الن داش��ت. آيا 
اكنون كه صدها سال از آن زمان مي گذرد، توانسته ايم 
به جاي��گاه مناس��بي در زمينه برگزاري نمايش��گاه 
برسيم؟ امروزه شاهد آن هستيم كه برخي نمايشگاه ها 
در سالن هاي نيمه كاره يا زير چادر برگزار مي شود كه 
اصال درست نيست. برگزاري 62 اكسپو در دنيا نشان 
مي دهد كه نمايش��گاه در دنيا اهمي��ت بااليي دارد و 
دولت ه��اي مختلف ب��راي نمايش توان خ��ود از آن 

استفاده مي كنند. 
حضرت��ي گفت: اكنون در صنعت نمايش��گاهي 
ايران افراد كاركش��ته و خبره يي حض��ور دارند كه 
س��ال ها در اين صنعت تالش كرده اند و تجربه هاي 
زيادي را اندوخته اند. با بهره مندي از تجربيات همين 

افراد مي توان ش��اهد رش��د صنعت نمايشگاهي در 
كشور باشيم. 

رييس انجمن س��ايت داران اس��تاني ادامه داد: در 
س��ال 1348 با برگزاري نخستين نمايشگاه آسيايي 
در محل دايمي نمايش��گاه هاي بين المللي شاهد آغاز 
اي��ن صنعت در كش��ور بوديم. با اين حال متاس��فانه 
هيچ يك از اس��تان هاي ما ت��ا پس از جنگ تحميلي 
سايت نمايشگاهي نداشتند و تبريز به عنوان پيشگام 
در اين زمينه وارد عمل شده و با همت ماهوتي، محلي 
بين المللي و استاندارد براي برگزاري نمايشگاه ها ايجاد 

مي كند. 
حضرتي با اشاره به حضور حسين اسفهبدي مدير 
عامل شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران 
در UFI بي��ان كرد: ما باي��د نگاه خودمان را از حالت 
بومي و منطقه يي خارج كنيم و ديد وسيع تري داشته 
باشيم. اكنون با واسطه اسفهبدي در اتحاديه جهاني 
نمايش��گاه، كرس��ي داريم و اين كرس��ي همان زبان 
صنعت نمايشگاهي ايران در مجامع بين المللي است. 

او در ادام��ه مهم ترين خواس��ته هاي فعاالن اين 
صنعت را برشمرد و اظهار كرد: خواسته تمام فعاالن 
نمايش��گاهي از اس��فهبدي تش��كيل يك جلسه با 

حضور وزير اس��ت تا بتوانيم مشكالت و ديدگاه هاي 
خودمان را به ايشان منتقل كنيم. توجه وزير نسبت 
به صنعت نمايشگاه تا امروز مثبت نبوده و ما انتظار 
داريم كه اين ديدگاه تغيير كرده و توجه بيشتري به 
اين صنعت را از س��وي وزير صنعت، معدن و تجارت 

شاهد باشيم. 
نلسون حضرتي در پايان گفت: مورد ديگر مشخص 
شدن متولي اصلي صنعت نمايشگاهي در كشور است. 

در ش��رايط فعلي نمايشگاه ها به صورت كمي در حال 
گسترش هستند و اين مورد اصال به نفع اين صنعت 
نيست. آيا در آلمان هم اينچنين نمايشگاه ها در حال 
رشد هستند؟ اين كشور با داشتن فضاي نمايشگاهي 
بيش از 2ميليون مترمربع، تنها 22 سايت نمايشگاهي 
دارد و به هيچ عنوان اجازه نداده اس��ت كه رشد كمي 
نمايشگاه به كيفيت آنها لطمه وارد كند. ما نيز بايد اين 

موضوع را مدنظر داشته باشيم. 

اصفهان|
مديركل ارتباطات و امور بين الملل 
ش��هرداري اصفه��ان گف��ت: نظرات 
و پيش��نهادات ش��هروندان به عنوان 
مخاطبان اصلي مديريت ش��هري در 
راس��تاي اداره امور، توس��عه، آباداني و 
ارتقاي خدمت رساني در قالب گفتمان 
با شهردار اصفهان استفاده خواهد شد. 
به گزارش »تعادل« و به نقل از اداره ارتباطات رسانه يي شهرداري 
اصفهان، ايمان حجتي در خصوص سلس��ه نشس��ت هاي »اصفهان 
فردا« كه در زمينه توس��عه مشاركت شهروندان در مديريت شهري 
برنامه ري��زي ش��ده، افزود: اين نشس��ت ها براي اس��تفاده از نظرات 
متخصصان و ش��هروندان در تدوين استراتژي و نقشه راه چهار سال 
آينده مديريت شهري است كه شهردار اصفهان در نخستين روزهاي 
فعاليت خود در راس برنامه هاي خود قرار داده اس��ت. او با اش��اره به 
اينكه تاكنون 18 نشس��ت از سلسله نشس��ت هاي »اصفهان فردا« 
برگزار ش��ده است، اذعان داشت: اداره كل ارتباطات و امور بين الملل 
ش��هرداري اصفهان صرفا به برگزاري اين نشس��ت ها به شيوه عادي 
بس��نده نكرده و بعد از برگزاري تمام صحبت هاي مطرح شده براي 
تعيين وظايف سازمان ها و نهادها و ارائه پيشنهادات جهت عملياتي 
ش��دن پياده س��ازي مي ش��ود. مديركل ارتباطات و ام��ور بين الملل 
ش��هرداري اصفهان اضافه كرد: در صورتي كه پيشنهادات به توضيح 
بيش��تر نياز داشته باش��د با توجه به اينكه بانك اطالعاتي اشخاص 
حاضر در نشست هاي اصفهان فردا موجود است، فرد پيشنهاد  دهنده 
به س��ازمان و ارگان مربوطه براي ارائه توضيحات بيشتر ارتباط داده 
مي ش��ود تا پيشنهادات مورد نظر براي عملياتي شدن پخته تر شود. 
او تاكيد كرد: نظرات و پيش��نهادات ش��هروندان به عنوان مخاطبان 
اصلي مديريت شهري در راستاي اداره امور، توسعه، آباداني و ارتقاي 
خدمت رساني در قالب گفتمان با شهردار اصفهان استفاده خواهد شد. 

نظرات شهروندان براي ارتقاي خدمت رساني 
استفاده مي شود

خراسان رضوي|
ريي��س س��ازمان جهاد كش��اورزي 
خراس��ان رضوي گفت: بايد در خصوص 
ارتقاي بهره وري آب يك مديريت موزون 

و همه جانبه پيش بگيريم. 
به گزارش ايس��نا، مجتبي مزروعي در 
خصوص اقدامات انجام ش��ده براي كاهش 
مص��رف آب از طريق الگوي كش��ت اظهار 
كرد: در اين راس��تا بايد از تمام ظرفيت ها و توانمندي ها به ويژه توسعه 
تكنولوژي و روش هاي نوين نظير شبكه هاي آبياري، كشت گلخانه يي و 
مباحث مكانيزاسيون بهره ببريم. او ادامه داد: از مهم ترين مطالب در اين 
حوزه نوع كش��ت بوده كه بايد بدانيم در اين راس��تا بايد چه نوع كشتي 
داش��ته باش��يم كه با حداقل آب توليد مناس��بي را انجام دهيم. رييس 
س��ازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي افزود: در سنوات قبل برنامه يي 
را براي كل اس��تان تحت عنوان »الگوي كش��ت« و تمام شهرس��تان ها 
تدوين كرديم و به مديران شهرس��تان ها ابالغ كرده و براي فرمانداري ها 
نيز رونوشت آن را ارسال كرديم. مزروعي خاطرنشان كرد: بر اساس اين 
برنامه كاهش بعضي از كشت ها، اضافه كردن كشت هاي ديگر و افزايش 
سطوح جديدي از كشت محصوالتي مانند گل محمدي، گياهان دارويي، 
عناب، س��نجد، زعف��ران و گياهان دارويي پيش بيني ش��ده كه در حال 
حاضر مديران جهاد كشاورزي شهرستان ها بر اساس اعتبارات، امكانات و 
تسهيالت در اين جهت هدف گذاري و حركت مي كنند. او با بيان اينكه 
در شهرستان مه والت به صورت پايلوت نيز طرح تفصيلي الگوي كشت 
تدوين شده است، تصريح كرد: اين طرح شامل مطالعه كامل و همه جانبه 
براي هر مزرعه، شرايط آب و خاك، اقليم، منابع آبي و بهترين كشت هايي 
است كه وضعيت خوبي دارد و ضروري است اين مطالعات در كل استان 
تعميم پيدا كند. رييس س��ازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي گفت: 
در حال حاضر مديران جهاد كشاورزي شهرستان ها بر اساس اعتبارات، 

امكانات و تسهيالت در اين جهت هدف گذاري و حركت مي كنند. 

 ارتقاي بهره وري آب
با استفاده از مديريت همه جانبه

گلستان|
گلس��تان  گم��ركات  مدي��ركل   
مي گويد كه در 9ماهه گذش��ته مقدار 
168ميليون و 410هزارو 704كيلوگرم 
ارزش 128ميلي��ون  ب��ه  كاال  ان��واع 
مب��ادي  از  دالر  و 920ه��زارو 952 
 گمركي اين اس��تان به خارج از كشور 

صادر شده است. 
س��يد ابراهيم حسيني ديروز در گفت وگو با ايرنا به افزايش يا 
كاهش حجم صادرات اش��اره نكرد ام��ا گفت: مهم ترين كاالهاي 
صادراتي اين استان لبنيات شامل پنير و دوغ، رب، خوراك آماده 
طيور، ميلگرد، يد و پلي اتيلن بوده كه به كشورهايي چون عراق، 
تركمنستان، افغانس��تان، قزاقستان، روسيه، تركيه و چين صادر 
شده است. وي افزود: در اين مدت مقدار 20ميليون و 338 هزارو 
260كيلوگرم انواع كاال به ارزش 22ميليون و 714 هزارو 245دالر 
از مبادي گمركي گلستان وارد شده كه مهم ترين آن ماشين آالت 
خط توليد، كلر پتاس��يم و دانه آفتابگردان از كش��ورهاي چين، 

قزاقستان، روسيه، آلمان، تركيه، ايتاليا و هند بوده است. 
حسيني به افزايش يا كاهش حجم واردات از مبادي گمركي 
گلس��تان اش��اره نكرد اما از ترانزيت مقدار 19هزارو 638 هزارو 
821كيلوگرم كاالي ترانزيتي ب��ه ارزش 118ميليون و 76هزارو 
467دالر از گمرك اينچه برون اين اس��تان در 9ماه گذشته خبر 
داد و گفت: ارزش ترانزيت اين مقدار كاال نس��بت به مدت مشابه 

سال قبل 73درصد رشد داشته است. 
وي تصريح كرد: در 9ماه گذش��ته تعداد 728 دستگاه »كارنه 
تي��ر« )كاميون ه��اي ترانزيت داراي س��ند بين الملل��ي( از مرز 
اينچه برون با وزن كااليي 15 ميليون و 442 هزارو 994 كيلوگرم 
عب��ور كردند كه از لحاظ وزني 90درصد و از لحاظ تعداد خودرو 

98 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

حدود 129ميليون دالر كاال از گمركات گلستان 
صادر شد

مازندران|
 اس��تاندار مازندران اعالم كرد كه 
 از اواخر آبان امس��ال تاكن��ون حدود
600 هزار تن مركبات اين استان براي 
 تنظيم ب��ازار در س��ردخانه ها ذخيره

شده است. 
به گ��زارش ايرنا، محمد اس��المي 
اداري  ش��وراي  نشس��ت  در  دي��روز 
شهرستان مياندرود در شرق مازندران هدف از اين اقدام را حفظ 
توازن ميان عرضه و تقاضا در بازار و جلوگيري از كاهش يا افزايش 

ناگهاني قيمت به ويژه در شب عيد اعالم كرد. 
بنا بر آمارهاي رسمي، استان مازندران 110هزار باغ مركبات 
دارد كه س��االنه حدود 2ميليون و 500ه��زار تن محصول از آن 
برداشت مي شود. مازندران تامين كننده 60درصد مركبات مورد 
نياز كش��ور است. خريد و ذخيره س��ازي مركبات مازندران براي 
حفظ تع��ادل بازار از اواخ��ر ماه آبان همزمان با پيك برداش��ت 

محصول و ورود دالالن به بازار آغاز شد و همچنان ادامه دارد. 
سازمان تعاون روستايي به عنوان مباشر، خريد و ذخيره سازي 

مركبات مازندران را بر عهده دارد. 
اين س��ازمان از طريق مجموعه هاي زيرپوشش خود از جمله 
شركت هاي تعاوني و اتحاديه هاي مرتبط خريد پرتقال را در باغ از 
كيلويي يك هزار تا يك هزار و 100 تومان آغاز كرد. تا پيش از ورود 
اين شركت دالالن هر كيلو پرتقال درجه يك را حداكثر كيلويي 
 750 ت��ا 800تومان از باغداران خري��داري مي كردند تا در زمان 
ب��ه هم خوردن تعادل بازار آن را ب��ا قيمت بيش از 3هزار تومان 
عرضه كنند. هم اكنون قيمت تعيين شده براي هركيلوگرم پرتقال 
در صورت��ي كه كار ذخيره س��ازي و نگهداري را س��ازمان تعاون 
روستايي انجام دهد، 2هزار تومان و در صورتي كه باغدار خودش 

اقدام به اين كار كند، 2هزار و 300 تومان تعيين شده است. 

ذخيره سازي حدود 600 هزار تن مركبات 
مازندران
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اقتصاد اجتماعي12
شكست سياست هاي چندپاره 

در ساماندهي كودكان كار 
نايب  رييس كميس��يون اجتماعي مجلس، با تاكيد 
برس��اماندهي كودكان كار توسط وزارت كشور، گفت: 
عدم حصول نتايج مثبت درساماندهي كودكان كار به 

دليل فعاليت بي ضابطه دستگاه ها است. 
مس��عود رضايي درب��اره بازنگ��ري در آيي��ن نامه 
س��اماندهي ك��ودكان كار و خيابان��ي، ب��ه خانه ملت 
گفت: دس��تگاه هاي بس��ياري در اي��ن خصوص داراي 
وظيفه هس��تند و در مقاطع مختلف از وزارت كشورتا 
ش��هرداري، وزارت كش��ور و بهزيس��تي وارد عم��ل 
مي ش��وند، بطوري ك��ه تاكنون طرح هاي بس��ياري با 
هدف ساماندهي كودكان كارو خياباني اجرا شده است. 
نماينده مردم شيراز درمجلس شوراي اسالمي، با تاكيد 
برورود جدي وزارت امورخارجه به ساماندهي كودكان 
كاراتب��اع، افزود: اما چندگانه ب��ودن نهادهاي ذي ربط 
در ح��وزه تصميم گيري براي س��اماندهي كودكان كار 
تاكن��ون اجراي هرطرحي را با مش��كل روبه رو كرده و 
متاس��فانه خروجي هيچ سياس��ت و تصميمي در اين 
باره موفقيت آميز نبوده است، ساماندهي كودكان كار 
جز با ايجاد يك نهاد متولي و ويژه ميسرنخواهد شد. 

او با بيان اينكه دستگاه ها و ساختارهاي ديگربايد به 
وظايف خود زيرنظر وزير كشور در ساماندهي كودكان 
كار عمل كنند، اظهار كرد: بطورحتم بهترين دس��تگاه 
و نهاد براي پايان دادن به مشكالت و معضالت فعاليت 
كودكان كار در معابر ش��هر وزارت كش��ور است، زيرا 
يكي از وظايف ذاتي اين وزارتخانه ايجاد امنيت داخلي 
با توجه به شرايط اجتماعي است؛ بنابراين نگاه مقطعي 
به حل مش��كالت كودكان كار ب��ا پيگيري هاي وزارت 

كشوربرداشته مي شود. 
نايب ريي��س كميس��وين اجتماع��ي مجل��س، ب��ا 
اش��اره به اينكه وزارت كش��ور بايد به شكل مستمربه 
جامعه درخصوص كودكان كار پاس��خگو باشد، گفت: 
وزارت خارج��ه و هرنهاد ديگري باي��د تنها به وظيفه 
خ��ود عمل ك��رده و نهاد ها بايد اطالع��ات و آمار الزم 
درخصوص كودكان كار رادراختيار وزارت كش��ور قرار 
دهند، بنابراين اينكه تاكودكان سياس��ت هاي اتخاذي 
در ساماندهي كودكان كار بي نتيجه مانده است؛ نشان 
از فعاليت س��اختارهاي موازي و متعدد دراين حوزه و 

عدم انجام وظايف است. 

توضيحات معاون وزير درباره 
تغيير نام آموزش و پرورش

معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش 
به ارائه توضيحاتي در خصوص خبر منتش��ره پيرامون 
تغيير نام وزارت آم��وزش و پرورش به »وزارت تربيت 
رس��مي و عمومي« پرداخت. عليرض��ا كاظمي در اين 
ب��اره اظهار ك��رد: بنده در ي��ك گردهمايي و در جمع 
متخصص��ان صحبت هايي مطرح ك��ردم مبني بر آنكه 
رويكردهاي س��ند تحول بنيادين، چرخش هاي تحول 
آفرين تربيتي اس��ت و اينكه بايد آموزش و پرورش به 
يك نهاد تربيتي تبديل ش��ود و معلم ما مربي تربيتي 

هم باشد. 
او اف��زود: در واق��ع طبق رويكردهاي س��ند تحول 
بنيادي��ن بايد آموزش و پرورش يك دس��تگاه تربيتي 
و يك نهاد تربيت رس��مي عمومي باش��د. اكنون گفته 
مي ش��ود كالس درس فقط يك نهاد آموزشي نيست، 
همينطور سرويس مدرسه، ساير محيط ها و حتي همه 
عوامل مدرسه از محيط ها و از افراد تاثيرگذار در تربيت 
هس��تند. معاون پرورش��ي و فرهنگي وزارت آموزش و 
پرورش با بيان اينكه تغيير ن��ام وزارتخانه فرايندهاي 
خ��ود را دارد و نهادهاي باالدس��تي درباره آن تصميم 
مي گيرن��د اظهار كرد: اصال چنين موضوعي در س��ند 
تحول بنيادين مطرح نش��ده اس��ت و در مباني نظري 
سند و براي تبيين رويكردهاي آموزش و پرورش آمده 
اس��ت و بنده نيز به مباني نظري س��ند اشاره كردم و 
قصدم نشان دادن اهميت جايگاه معاونت در اين مساله 
بود كه بايد بر تمام فعاليت هاي آموزش��ي و پرورش��ي 
رويكرد تربيتي حاكم باشد. كاظمي تاكيد كرد: در واقع 
ضروري اس��ت رويكرد تربيتي در تمام بخش ها حاكم 
ش��ود و اگر قرار است انس��ان با تراز قرآن تحويل داده 
و او را ب��ه مراتبي از حيات طيبه برس��انيم، قطعا بايد 
رويكرهاي تربيتي را در تمام عرصه ها س��اري و جاري 

كنيم. كار ما مديريت فضاي تربيتي است. 

اخبار

اليحه حمايت از كودكان تا پايان سال تصويب مي شود

كودكان در انتظار چتر قانون
گروه اقتصاد اجتماعي|

از آخري��ن باري ك��ه قانوني ب��راي حمايت از 
ك��ودكان در اي��ران به تصويب رس��يد، نزديك به 
۱۵ س��ال مي گذرد. قانوني كه گرچه در سال هاي 
ابتدايي دهه ۸۰ گامي موثر براي مقابله با كودك 
آزاري محسوب مي ش��د اما گزارش هاي متعدد از 
خشونت  به كودكان در س��ال هاي بعد از تصويب 
آن، حكايت از ناكارآمدي اين قانون و لزوم بازبيني 
آن دارد. اتفاقي كه البته ۶ سال پيش توسط دولت 
وقت كليد خورد ام��ا عمر مجلس نهم به تصويب 
آن قد نداد و به خاطر اختالف نظر بر سر ماده يي 
كه به تنبيه كودكان توس��ط والدين ختم مي شد 
از ادام��ه راه بازماند. اما تراژدي هاي تلخ مرگ آتنا 
اصالني، خبر تعرض به كيميا، دختر بچه ۷ س��اله 
و قتل آتنا اصالني دوب��اره يك زخم كهنه را تازه 
كرد، زخم تصويب قانون��ي جامع براي حمايت از 
ك��ودكان كه نزديك به ۶ س��ال در مجلس خاك 

 خورد.
اتفاق��ات تلخي كه براي اين ك��ودكان رخ داد 
سبب شد تا اليحه ۸۰ ماده يي حمايت از كودكان 
و نوجوانان پس از ۶ س��ال دوباره به شور گذاشته 
ش��ده تا يك به يك ماده ه��اي قانوني آن تصويب 
ش��ود. اگرچه روند بررس��ي اي��ن اليحه به كندي 
پيش رفت اما در نهايت، روز گذش��ته، نايب رييس 
كميس��يون قضاي��ي و حقوقي مجل��س از اتمام 
بررس��ي اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان در 

اين كميسيون خبرداد.
محم��د كاظمي، درب��اره وضعي��ت نهايي اين 
اليح��ه مي گويد: » اليحه درنخس��تين هفته پس 
از اتمام بررس��ي بودجه دردستوركار صحن علني 
مجلس قرار مي گيرد، البته بررسي اليحه حمايت 
ازكودكان و نوجوانان به دليل گستردگي درمدت 
زمان طوالني انجام ش��د؛ ضم��ن اينكه براي رفع 
برخي نقاط ابهام و مسائل اين اليحه كميته فرعي 
تش��كيل ش��د. « در حالي كه برخي كارشناسان 
معتقدند احتمال موكول شدن تصويب اين اليحه 
به س��ال آينده وج��ود دارد،  اما آنط��ور كه يحيي 
كمالي پور،  عضو هيات رييس��ه كميسيون قضايي 

وحقوقي مجلس مي گويد،  اين اليحه تا پايان سال 
تصويب مي ش��ودو هيچ دليلي ب��راي ارجاع آن به 

سال ۱39۷ وجود ندارد. 

 قانون فعلي ناقص است
به گفته كارشناسان از آنجايي كه اين اليحه نقاط 
قوت بس��ياري نس��بت به قانون فعلي دارد مي تواند 
ب��ه كاهش ج��رم عليه كودكان ب��ه خصوص كودك 
آزاري، كمك كند. مطهره ناظري، رييس هيات مديره 
انجم��ن حمايت از حقوق كودكان درباره اين موضوع 
مي گوي��د: » بي تردي��د تصوي��ب اليح��ه حمايت از 
ك��ودكان و نوجوانان موجب كاه��ش جرايم ارتكابي 
علي��ه ك��ودكان و نوجوانان مي ش��ود. درحال حاضر 
قانون حماي��ت از كودكان و نوجوانان مصوب س��ال 

۸۱، مش��تمل بر 9 ماده را در اختيار داريم كه بسيار 
ناقص اس��ت و حمايت همه جانبه از ك��ودكان را در 
برنمي گيرد. اين در حالي است كه در اليحه حمايت 
از ك��ودكان و نوجوانان بحث كودك آزاري به صورت 
جدي مورد توجه و بررس��ي قرار گرفته است و براي 
موضوعي مانند كودك آزاري تدابير حمايتي و قضايي 

پيش بيني شده است. «
او افزود: »در اليح��ه حمايت از حقوق كودكان و 
نوجوانان، عالوه بر تعريف خطر شديد و قريب الوقوع 
كودك آزاري، وضعيت مخاطره  آميز نيز تعريف شده 
است كه در صورت توجه به آن از ورود آسيب جدي 
به كودك ونوجوان جلوگيري مي شود. ناظري درباره 
ساير موادي كه در اين اليحه براي حمايت از كودكان 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت، بيان كرد: همچنين در 

اي��ن اليحه به مواردي مانند بدسرپرس��تي و زنداني 
بودن والدين، فرار كودك از خانه، خش��ونت مستمر، 
ع��دم ثبت والدت، س��وءرفتار، بهره كش��ي، هر گونه 
صدمه و اذيت و آزار كودك اعم از ش��كنجه جسمي 
و روح��ي ك��ودكان و ناديده گرفتن عمدي س��المت 
و بهداش��ت رواني و جس��مي ك��ودكان، ممانعت از 
تحصيل كودكان، خريد و فروش كودكان، بهره كشي 
از كودكان و فعاليت مجرمانه به وسيله كودك اشاره 

شده است. «

 ايجاد دفتر حمايت قضايي از كودكان 
ريي��س هيات مديره انجم��ن حمايت از حقوق 
ك��ودكان گفت: در اين اليحه مقرر ش��ده دفتري 
با عنوان »حمايت قضايي از كودكان و نوجوانان« 

تح��ت نظ��ر دادس��تان ايج��اد ش��ود و وظاي��ف 
دس��تگاه هايي مانند س��ازمان بهزيس��تي، وزارت 
آم��وزش و پ��رورش، وزارت كار و نيروي انتظامي 
در اين زمينه در اين اليحه، تعيين ش��ده اس��ت. 
ناظري افزود: اين س��ازمان ها هركدام، وظايفي را 
در حمايت از كودكان و نوجوانان برعهده دارند كه 
از جمله اين وظايف مي توان به شناسايي كودكان 
در معرض خطر، توانمندس��ازي و برقراري امنيت 
و معرفي به مراجع قضاي��ي يا حمايتي براي رفع 

خطر از كودك، اشاره كرد. 
وي ادامه داد: همچنين در اين اليحه والديني 
كه مرتكب جرم كودك آزاري مي شوند در مواردي 

از سرپرستي كودك خود محروم خواهند شد. 

 اليحه همه جانبه 
ريي��س هيات مديره انجم��ن حمايت از حقوق 
ك��ودكان گف��ت: در اليحه حماي��ت از كودكان و 
نوجوانان، تمام مصادي��ق كودك آزاري ها و نقض 
حقوق كودك در همه ابعاد لحاظ ش��ده اس��ت و 
در برخورد با انواع كودك آزاري ضمانت اجراهاي 

كيفري و غيركيفري در نظر گرفته مي شود. 
ناظري افزود: در اليح��ه جديد به كودكان در 
معرض خطر پرداخته ش��ده است چرا كه ممكن 
است بس��ياري از كودكان بزه  ديده نباشند اما در 
معرض بزه ديدگي قرار داش��ته باشند و اگر قانون 
نسبت به آنها توجه كرده و حساسيت نشان دهد، 
مي توان از بزه ديدگي اين كودكان پيشگيري كرد. 
بنابراين اليحه حماي��ت از كودكان و نوجوانان به 
ك��ودك  آزاري ن��گاه فراگير تري دارد و بيش��تر از 
آنكه بخواهد به مجازات  ها بپردازد به پيش��گيري 

پرداخته است. 
او بي��ان ك��رد: در نهاي��ت مي ت��وان نتيج��ه 
گرفت ك��ه تصويب اليحه حماي��ت از كودكان و 
نوجوانان، در صورت آگاهي رس��اني احكام آن به 
عم��وم و همچنين پايبندي هم��گان به مفاد آن 
تا حدود زيادي مي توان��د در كاهش انواع كودك 
 آزاري ها موثر باش��د و به مقابله با خش��ونت عليه 

كودكان بپردازد. 

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس معتقد است چه فرد 
ايران��ي و چه اتباع بيگانه درصورت ش��رايط مالي خوب بايد حق 
بيمه را ماهانه پرداخت وخدمات درماني را دريافت كنند. حيدرعلي 
عابدي درباره نبود منابع الزم دربيمه س��المت براي ارائه خدمات 
درماني به اتباع بيگانه مجاز دركشور، گفت: درحال حاضر عدالتي 
دربيمه سالمت براي ارائه خدمات به فرد ايراني و اتباع بيگانه وجود 
ندارد، بطور كلي پايه ريزي بيمه س��المت براساس بي عدالتي بوده 
است؛ بطورحتم درهيچ نقطه ازدنيا ديده نمي شود فردي با هزاران 
ميليارد ثروت و فرد بي بضاعت هر دو از دفترچه بيمه رايگان استفاده 
كنند، ضمن اينكه طبق قانون مجلس شوراي اسالمي بايد ازافراد 
آزمون وسع گرفته شود. نماينده مردم اصفهان درمجلس شوراي 
اسالمي، افزود: فردي كه از شرايط مالي قابل قبولي برخوردار است 
بايد حق بيمه پرداخت كند، پرداخت حق بيمه بايد از سوي اتباع 
بيگانه هم درصورت وجود شرايط مالي مناسب بايد صورت گيرد؛ 
بنابراي��ن چه فرد ايراني و چه اتباع بيگانه درصورت ش��رايط مالي 
خوب بايد حق بيمه را ماهانه پرداخت وخدمات درماني را دريافت 
كنند؛ اما اگر وسع مالي ندارند، با تعيين مالكي براي آزمون وسع 
يكي ازنهادهاي امدادي مانند كميته امداد را مامور شود تا توانايي 

پرداخت حق بيمه توسط افراد را ارزيابي كنند. 
او تاكيد كرد: اگر اين كار انجام ش��ود، منابع بيمه يي مش��خص 
مي شود؛  زيرا فرد داراي شرايط مالي مناسب بطور شخصي حق بيمه 
خود را پرداخت مي كند، بنابراين دراين ش��رايط قس��مت بيشتري 
ازمش��كالت بيمه سالمت حل مي شود؛ اما افراد داراي شرايط مالي 
نامناسب چه ايراني و چه اتباع بيگانه بايد تحت پوشش كميته امداد 

قرار گرفته و اين نهاد مس��وول است كه به ازاي هرنفر ازمحل هاي 
مال��ي خود حق بيمه اين افراد را پرداخت كنند؛ از اين رو با اجراي 
اي��ن ضابطه به هيچ عنوان مش��كلي براي بيمه س��المت به وجود 
نمي آيد. عابدي با اشاره به اينكه پرداخت بدهي هاي بيمه سالمت با 
وجود ش��رايط سخت مالي و مشكالت بسيار با چالش روبه رو شده 
است، به خانه ملت گفت: در كميسيون تلفيق بودجه نمايندگان به 
دنبال آن هس��تند كه براي پرداخت بدهي بيمه س��المت دولت را 
مجاب به انتشار اوراق قرضه كنند، يعني دولت تا ۱۵ سال آينده با 
چنين رويه يي بدهكار مي شود تنها با اين هدف كه بدهي هاي بيمه 
سالمت پرداخت شود؛ چرا بايد كشور را براساس احساسات، روش ها 
و منطق ه��اي غيراصولي و بدون پايه محاس��باتي اقتصادي پيش 
فروش كرد. اين نماينده مردم درمجلس دهم، اظهار كرد: همچنين 
مديريت هزينه ها بايد انجام ش��ود، درطي يكسال گذشته بارها به 
مس��ووالن سازمان بيمه سالمت هش��دارداده شد داروهاي بيماران 
س��رطاني گران بوده و بايد شرايطي ايجاد كرد كه دربيمارستان ها 
به بيماران س��رطاني دارو تزريق ش��ود، تا با كنترل از ارسال داروها 
به بازار س��ياه جلوگيري ش��ود؛ به عنوان مثال با دريافت 4 آمپول 
از داروخانه مس��ووالن اين بخش به واس��طه فروش اين دارو جايزه 
دريافت مي كنند، ضمن اينكه ش��ركت پخش براي پزشك به دليل 
فروش اين دارو مس��افرت خارجي درنظر مي گيرد. عضو كميسيون 
بهداش��ت و درمان مجلس، گفت: بطورحتم اين دارو داراي قيمت 
تصنعي بوده و اگر داراي قيمت حقيقي بود، ش��ركت پخش كننده 
هيچ��گاه هزينه هاي اينچنين��ي را پرداخت نمي ك��رد، بنابراين در 
مصرف دارو و قيمت واردات دارو بايد نظارت بيشتري صورت گيرد. 

اتباع بيگانه داراي تمكن مالي بايد حق بيمه بپردازند
برخي مدارس به بخش خصوصي واگذار شده يا مي شوند و 
از خانواده ه��اي دانش آموزان براي تحصيل در اين مدارس، گاه 
پول هاي هنگفتي دريافت مي ش��ود. اين م��دارس باري نيز از 
روي دوش دولت كه طبق قانون اساسي موظف به مهيا كردن 
امكان تحصيل براي همه كودكان است، برمي دارد. اما آموزش 
و پرورش معتقد اس��ت كه اين واگذاري به بخش خصوصي، به 
معناي خصوصي سازي آموزش )كه خالف قانون است( نيست. 
مشاور پژوهش��ي و برنامه ريزي آموزش��ي وزارت آموزش و 
پرورش اظهار كرد: قطعا خصوصي س��ازي كه در صنعت وجود 
دارد، در مورد آموزش و پرورش مصداق پيدا نمي كند و قابليت 
اجرايي ندارد. عبدالوحيد فياضي عضو سابق كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس و مش��اور پژوهشي و برنامه ريزي آموزشي 
وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه تعليم و تربيت به عنوان 
يك��ي از اصلي تري��ن چالش هاي جامعه در حال توس��عه تلقي 
مي شود، اظهار كرد: بدون ترديد آموزش و پرورش بايد دولتي 
باشد و مانند بس��ياري از كشورهاي ديگر دنيا نبايد خصوصي 
ش��ود. در قانون اساس��ي نيز تصريح شده اس��ت كه آموزش و 
پرورش بايد توسط حاكميت مديريت شود و هزينه هاي آن نيز 

بر عهده دولت است.
او با اش��اره به اينكه بر اس��اس قانون امكان توس��عه مردم 
در آم��وزش و پرورش وجود دارد، عنوان كرد: بر اس��اس قانون 
تاس��يس مدارس غير دولتي كه در س��ال 93 توسط دولت به 
مجلس ارائه ش��د، امكان توسعه آموزش و پرورش توسط مردم 
وج��ود دارد. اين قانون موضوع مراكز آموزش��ي غير دولتي را 

دنبال مي كند كه اين مس��اله جدا از خصوصي س��ازي مدارس 
است. 

عضو سابق كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس تصريح 
كرد: اساس��ا در گس��تره جمهوري اس��المي چيزي به عنوان 
خصوصي س��ازي نداريم اما در دو الي س��ه س��ال بس��ته هاي 
حمايتي براي واگذاري به بخش خصوصي ايجاد كردند و بسته 
حمايتي،  اش را با جايش به بخش خصوصي واگذار مي كند. به 
عنوان مثال يك مدرسه كه ۵۰۰ دانش آموز دارد را به يك فرد 
يا موسسه مي دهند تا مديريت كند و پولش را از دولت بگيرند 

اما معلم هاي رسمي آموزش و پرورش بيرون بروند. 
او ب��ا بيان اينك��ه نبايد همان نگاهي كه ب��ه صنعت درباره 
خصوصي س��ازي داريم درب��اره آموزش و پرورش هم داش��ته 
باش��يم، تصريح كرد: قطعا خصوصي سازي كه در صنعت وجود 
دارد، در مورد آموزش و پرورش مصداق پيدا نمي كند و قابليت 
اجرايي ندارد. مش��اور پژوهش��ي و برنامه ريزي آموزشي وزارت 
آم��وزش و پرورش كه در برنامه يي راديويي صحبت مي كرد در 
بيان داليل دولتي بودن آموزش و پرورش اظهار كرد: در قانون 
اساسي اشاره شده است كه آموزش و پرورش بايد رايگان باشد 
و هم اينكه آموزش و پرورش از مراكز حاكميتي است. البته در 
س��ند تحول بنيادين كه مالك آموزش و پرورش است، اشاره 
ش��ده براي كمك به آموزش و پ��رورش بايد از كمك نهادهاي 
مردم نهاد، خيريه و نهادهاي غير رس��مي در راس��تاي افزايش 
كيفيت، به��ره وري آم��وزش و حتي اجراي عدالت آموزش��ي 

استفاده كنيم. 

وجود مدارس غيرانتفاعي به معناي خصوصي بودن آموزش نيست

 آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي
 شماره 96101098۷ و 961010988

۱- نام مناقصه گزار: شركت توزيع نيروي برق مازندران
2- موضوع مناقصه: عبارت است از:

مبلغ تضمين)ريال(مبلغ برآوردي)ريال(تعدادشرح مناقصهشماره مناقصهرديف

2۰۷.4۰۰.۰۰۰.۰۰۰422.۰۰۰.۰۰۰دستگاه خريد ريكلوزر هوايي اتوماتيك قابل اتوماسيون و تابلو كامل19۶۱۰۱۰9۸۸

29۶۱۰۱۰9۸۷pt و ct 2۰3.9۰۰.۰۰۰.۰۰۰29۵.۰۰۰.۰۰۰دستگاه خريد سكشنااليزر 2۰ كيلو ولت با رله مربوطه و

توضيحات: 
۱- تضمين شركت در مناقصه قابل قبول كارفرما شامل ضمانت نامه بانكي، فيش واريزي و تائيديه مطالبات مورد تائيد مي باشد.

2- اين ش��ركت از پذيرش چك بانكي،چك ش��خصي، ارائه وجه نقد و... تحت عنوان تضمين شركت درمناقصه خودداري خواهد 
نمود. همچنين به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
3- به پيش��نهادهاي فاقد امضاء مجاز، مش��روط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در اين فراخوان واصل شود 

مطلقاً ترتيب اثرداده نخواهد شد. 
4- ساير شرايط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است.

3 – زمان فروش اسناد:  از روز شنبه تاريخ ۱39۶/۱۰/23 لغايت پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ ۱39۶/۱۰/2۷
4 – محل دريافت اس��ناد: س��ايت ش��ركت توزيع نيروي برق مازندرانhttp://www.maztozi.ir-س��امانه جامع پيمانكاران و 

مشاوران -سيستم مناقصات 
۵– مبلغ فروش اسناد: مبلغ ۰۰۰.2۱۸ريال به حساب جام شماره ۵24۰3324۱2 بانك ملت شعبه امير مازندراني ساري 

۶- مهلت تحويل پيشنهاد و زمان بازگشايي پاكات: زمان تحويل اسناد حداكثر تا ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۱39۶/۱۱/۷ 
مي باشد. ضمنا تاريخ گشايش پاكات الف و ب در ساعت ۱3 بعدازظهر روز شنبه مورخه ۱39۶/۱۱/۷ مي باشد.

۷- محل تحويل و بازگشايي پيشنهاد: ساري، بلوار خزر، بعد از خيابان حزب ا... امور تداركات شركت توزيع برق استان مازندران
۸ - نحوه اطالع رساني آگهي مناقصه: الف- سايت پايگاه ملي مناقصات به آدرس www.Iets.Mporg.ir    ب- سايت معامالت توانير 
به آدرس www.Tender.Tavanir.org.ir   ج- سايت شركت توزيع برق مازندران به آدرس www.maztozi.ir   د- در صورت 

كسب اطالعات بيشتر، با شماره تلفن 334۰۵۱2۱-۰۱۱ امور تداركات )اداره مناقصات( تماس حاصل فرمائيد.      
 روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق مازندران  

شركت توزيع نيروي ربق مازندران
)سهامي خاص(

 بيمارستان هاي تهران
چند ساله اند؟

وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي 
درباره »اروميه« پاسخ بدهند

بسياري از نگراني ها در صورت وقوع 
زلزله در تهران، مربوط به بيمارستان ها 
اس��ت؛ بيمارس��تان هايي كه مجروحان 
احتمال��ي بايد ب��ه آنجا منتقل ش��وند، 
ام��ا خودش��ان در مع��رض تخري��ب و 
ويراني هس��تند. ريي��س اداره اورژانس 
بيمارس��تان هاي وزارت بهداشت درباره 
مي��زان آمادگي بيمارس��تان هاي تهران 
جه��ت ارائه خدم��ت در زم��ان بحران 

توضيح داد. 
حس��ن واعظي با بيان اينكه يك س��وم بيمارس��تان هاي ته��ران مربوط به 
بيمارستان هاي دولتي دانشگاهي بوده و تحت پوشش مستقيم وزارت بهداشت 
ق��رار دارن��د، گفت: در دول��ت يازدهم باره��ا بحث افزايش ايمني س��ازه يي و 
غيرسازه يي بيمارستان ها در زمان بحران به ويژه براي زلزله در تهران مطرح شد 
و خوشبختانه در بيمارستان هايي كه از سال 93 طي اجراي طرح تحول نظام 
سالمت ساخته شده، بحث ايمني سازه يي بسيار مورد تاكيد بوده و در ساخت 
آنها از مهندسين با درجه باال استفاده شده است. بنابراين استانداردهاي مورد 
نظر وزارت بهداش��ت و وزارت مسكن و شهرسازي براي ايمني سازه يي مدنظر 

قرار گرفته است. 
رييس اداره اورژانس بيمارس��تان هاي وزارت بهداشت با بيان اينكه متوسط 
عمر بيمارس��تان هاي اس��تان تهران باالي 2۵ س��ال اس��ت، افزود: قاعدتا اين 
بيمارستان هاي فرسوده مي توانند در زمان زلزله خطراتي داشته باشند. او ادامه 
داد: البته در 4س��ال اخير عمده بيمارس��تان هاي ما درگير بحث مقام س��ازي 
سازه يي نيز بوده اند و در بسياري از بخش ها از جمله كلينيك هاي بيمارستاني، 
بخش هاي ويژه، بخش هاي زنان و... عمدتا س��ازه هاي نو و جديدي ايجاد شده 
اس��ت. واعظي با بيان اينكه بحث كمبود تخت بيمارس��تاني در اس��تان تهران 
به طور كلي جدي است و اين موضوع بايد مورد تاكيد دولت و حوزه حاكميت 
باش��د، گفت: خوش��بختانه در بحث آمادگي در برابر باليا مانورهاي متعددي 
برگزار ش��ده اس��ت. از طرفي س��ازمان هاي امدادگر تالش مي كنند تا ميزان 
آمادگ��ي خ��ود و نيروهاي درمان��ي را افزايش دهند. او درب��اره برنامه افزايش 
ظرفي��ت اورژانس ها نيز گفت: بح��ث آمادگي براي افزاي��ش ظرفيت پذيرش 
اورژانس ها نيز در گذشته مطرح شد، در چند سال اخير هم مورد تاكيد وزارت 

بهداشت بوده و تيم هاي اجرايي ما هم در وزارت بهداشت به آن مي پردازند.

روان��د احي��اي درياچ��ه اروميه دو 
سالي مي ش��ود كه تقريبا متوقف شده 
اس��ت و از طرفي، كاه��ش بارندگي در 
يك��ي دو س��ال گذش��ته، وضعيت اين 
اكوسيس��تم را بحراني ت��ر كرده اس��ت. 
مدي��ر دفتر برنامه ريزي و تلفيق س��تاد 
احي��اي درياچ��ه ارومي��ه با اش��اره به 
وضعيت نامس��اعد درياچه اروميه براثر 
كم بارش��ي هاي ماه هاي گذشته نسبت 
ب��ه ض��رورت مديري��ت مناب��ع آب در 

حوض��ه آبريز درياچه اروميه تاكيد كرد و گفت: وزارت نيرو بايد در مورد نحوه 
تامين حقابه درياچه اروميه روش��نگري كند. وزارت جهاد كشاورزي نيز درباره 
مديريت آب پاسخگو باشد. مسعود تجريشي وضعيت درياچه اروميه را نامساعد 
ارزيابي كرد و گفت: متاس��فانه وضعيت بارش امسال در حوضه درياچه اروميه 
اص��ال خوب نبود و در نتيجه آبي وارد درياچه نش��د و در حال حاضر وضعيت 
مناسبي ندارد. او در ادامه اظهار كرد: در سال گذشته در اين برهه زماني حدود 
4۰۰ ميليون مترمكعب آب وارد درياچه اروميه ش��ده بود اما در شرايط حاضر 
به دليل كم بارش��ي همه رودخانه هاي حوضه آبريز درياچه خشك است. مدير 
دفتر برنامه ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه با اشاره به اينكه معموال 
در مواقع س��يالبي آب وارد درياچه مي ش��ود، به ايسنا گفت: با توجه به اينكه 
بارش حوضه آبريز درياچه اروميه وضعيت بسيار نامطلوبي داشته است، درياچه 
آوردي ندارد. در نتيجه وضعيت درياچه اروميه در س��ال آينده وضعيت خوبي 
نخواهد بود. تجريش��ي ب��ا تاكيد بر اينكه در چنين ش��رايطي مديريت درياچه 
اروميه دشوار است، اظهار كرد: قطعا مديريت منابع آب در حوضه درياچه اروميه 
يك امر ضروري اس��ت و در منطقه نس��بت به اين موضوع هشدار داده ايم. او با 
اش��اره به اينكه حقابه درياچه اروميه بايد تامين ش��ود، گفت: ما از س��وي ستاد 
احي��اي درياچ��ه اروميه در اين زمينه به وزارت نيرو نامه يي فرس��تاده ايم و اين 
وزارتخانه بايد در مورد نحوه تامين حقابه درياچه اروميه روشنگري و برنامه هاي 
خود را با توجه به خشكس��الي هاي پيش رو اعالم كند. مدير دفتر برنامه ريزي و 
تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه در پايان اظهاركرد: در حال حاضر ۵۰۰ هزار 
هكتار س��طح زير كشت در حوضه درياچه اروميه وجود دارد بنابراين با توجه به 
سهم باالي بخش كشاورزي در مصرف منابع آب، وزارت جهاد كشاورزي نيز بايد 
پاسخگو باشد و تمهيدات خود را براي مديريت آب در شرايط پيش رو بيان كند. 
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»تعادل«گزارشميدهد

3 سناريو از درآمد ترافيكي شهرداري در سال 97
گروهراهوشهرسازي| مجيداعزازي|

حذف طرح ترافيك و اخذ عوارض از ورود خودروها به 
محدوده طرح ترافيك)س��بز( و محدوده زوج و فرد)آبي( 
از 15فروردين س��ال آينده پس از فرونشستن تب زلزله 
تهران، طي روزهاي گذشته به مهم ترين موضوع و مساله 

شهري پايتخت تبديل شده است. 
ش��هرداري ه��دف از حذف طرح كنون��ي ترافيك و 
جايگزين كردن آن با اخذ ع��وارض از خودروها را بدون 
اش��اره به اثر گذاري طرح جديد روي ميزان آلودگي هوا 
و حج��م ترافي��ك تهران،  قطع هر گون��ه رانت به برخي 
افراد و نهادها عنوان كرده است. در سوي ديگر، منتقدان 
طرح جديد، هدف ش��هرداري را درآمدزايي بدون توجه 
ب��ه پيامدهاي ترافيكي و كيفيتي هواي پايتخت ارزيابي 
كرده اند. در اي��ن ميان ديروز قاس��م ميرزايي نكو، عضو 
كميس��يون ش��وراها و امور داخلي مجلس در گفت وگو 
با يك خبرگ��زاري درباره صرف درآم��د حاصل از طرح 
ترافيك��ي جديد تهران گفت: درآم��د زيادي از اين طرح 
حاصل نمي ش��ود. جمع كل درآمدي كه از فروش طرح 
به حدود 1۰۰هزار خودرو به دست مي آمد، مبلغي حدود 
۳۰۰ميليارد حاصل مي ش��د درحالي كه با اين طرح اين 
ميزان هم قابل تحقق نيس��ت و شايد حدود 5  درصد در 
اين حدود باالنس داشته باشد. اين رقمي نيست كه بشود 
با آن كاري را انجام داد اما قرار بر اين ش��ده اين رقم نيز 
مانند درآمد حاصل از طرح گذش��ته در كاهش آلودگي 

هوا همچنين رفع موانع ترافيكي به كار گرفته شود. 

درآمدشهرداريازطرحجديدترافيك؟
بررسي هاي روزنامه تعادل نشان مي دهد برخالف نظر 
قاسم ميرزايي نكو، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي 
مجلس، درآمد ش��هرداري تهران از محل اخذ عوارض از 
تمامي خودروها در مناطق سبز و آبي پايتخت نه تنها در 
حدود ۳۰۰ميليارد تومان نخواهد بود كه قابليت افزايش 
به بي��ش از 2124ميليارد تومان را ني��ز دارد و مي تواند 
حدود 12 درصد از بودجه 17هزار و 5۰۰ ميليارد توماني 

سال آينده شهرداري را نيز تامين كند. 
براس��اس اعالم مسووالن ش��هرداري تهران، هزينه 
ع��وارض يك روز تردد در مح��دوده طرح ترافيك برابر 
اس��ت با »نرخ پايه« ضرب��در »موقعيت مكاني« ضربدر 
»زمان« ضربدر »آاليندگي« ضربدر »پرداخت« ضربدر 
»مديريت تقاضا و كاه��ش آاليندگي« ضربدر »ضريب 
وي��ژه«. در همين حال  ضرايبي نيز براي اين فرمول در 
نظر گرفته ش��ده است. در محدوده س��بز ضريب 1.5 
اس��ت و در محدوده زوج و فرد ضريب ندارد. اگر كسي 
از 6:۳۰ صبح تا 1۰صبح به محدوده س��بز وارد شود و 
قبل از ساعت 4صبح از محدوده خارج شود، ضريب يك 
به آن تعلق مي گيرد. اگر از ساعت 1۰تا 4 بعدازظهر در 
محدوده باش��د، ضريب به يك و اگر از ساعت 1۰ وارد 
شود و قبل از ساعت 16 از محدوده خارج شود ضريب 
ني��م و اگر از س��اعت 6:۳۰ صبح و بعد از س��اعت 16 
در محدوده باش��د ضريب 1.5 به آن تعلق مي گيرد. در 
اين نرخ گذاري در ضري��ب آاليندگي خودروهاي برقي 
و هيبريدي و آنها كه داراي معاينه فني برتر هس��تند، 
ضريب ۰.8 دارند. درخصوص ضريب زمان پرداخت اگر 
خودروها ع��وارض را به ص��ورت پيش پرداخت بپردازند، 
ضري��ب ۰.8، پرداخ��ت تا 24س��اعت بع��د ۰.9 و عدم 
پرداخت ضريب يك اس��ت. در روزهاي ناسالم نيز حضور 

در محدوده زوج و فرد شامل ضريب 1.5 خواهد بود. 
در اين طرح ساكنان مناطق طرح ترافيك اگر قبل 
از 8.5 صب��ح از منطقه خارج ش��وند، نياز به پرداخت 
عوارض ندارند. به گفته مس��ووالن ش��هرداري تهران، 
اگ��ر نرخ پاي��ه را 2۰هزار توم��ان در نظر بگيريم- كه 
نرخ پيشنهادي شهرداري است و هنوز در هيچ نهادي 
مصوب نش��ده و تمام ضرايب پايين را داشته باشند- 
براي حضور در هر روز 96۰۰تومان پرداخت مي ش��ود 
و در حداكثر ضرايب اين رقم ۳6هزار تومان اس��ت. در 
محدوده زوج و فرد نيز كف قيمت روزانه ۳2۰۰تومان 

و سقف قيمت 12هزار تومان است. 

حداقلوحداكثرنرخعوارضساالنه؟
از آنج��ا كه در طرح جديد ترافيكي كه به تازگي 
از س��وي ش��هرداري تهران پيشنهاد ش��ده است در 
روزهاي پنج ش��نبه همانند روزه��اي جمعه تردد در 
مناطق س��بز و آبي براي همه خودروها آزاد اس��ت 
)در مجموع 1۰4روز در س��ال( همچنين دس��ت كم 
1۰روز تعطيلي مناسبتي نيز در تقويم ساالنه وجود 

دارد، مي ت��وان گفت كه ط��رح جديد در 25۰روز از 
۳65روز سال اجرا مي شود. بر اين اساس بررسي هاي 
»تعادل« نشان مي دهد كه حداقل نرخ عوارض ساالنه 
ورود خودروها به منطقه س��بز 2ميليون و 4۰۰هزار 
تومان و ب��ه منطقه آبي 8۰۰هزار تومان خواهد بود. 
 همچني��ن اين ارقام در حال��ت حداكثري به ترتيب
9و ۳ميليون تومان خواهد بود. در همين حال بايد به 

اين مساله اشاره كرد در صورتي كه خودرويي به هر 
دو منطقه ياد ش��ده وارد يا خارج شود بايد تركيبي 
از نرخ هاي اعالمي را به ش��هرداري پرداخت كند. در 
اين صورت نرخ تركيبي س��االنه ورود به مناطق سبز 
و آب��ي در حالت حداقلي ۳ميليون تومان و در حالت 
حداكثري 12ميليون توم��ان براي مالكان خودروها 

آب مي خورد.)جدول شماره يك( 

سناريوهايدرآمدشهرداري؟
درحال حاضر به گفته مس��ووالن شهرداري تهران 
118هزار دس��تگاه خودرو داراي طرح ترافيك هستند 
و مي توانن��د ب��ه محدوده طرح ترافي��ك و طرح زوج و 
ف��رد رف��ت و آمد كنند. از آنجا كه قرار اس��ت  در طرح 
جديد ترافيكي تهران از رفت و آمد خودروها به محدوده 
زوج و فرد نيز عوارض اخذ ش��ود و همانند سال جاري 
عبور و مرور خودروها متناس��ب با شماره پالك آنها به 
مح��دوده زوج و فرد ديگر رايگان نخواهد بود، بي گمان 
تعداد خودروهايي كه همزمان وارد مناطق س��بز و آبي 
خواهند شد آنچنان كه كارشناسان و پليس پيش بيني 
كرده اند بس��يار بيشتر از 118هزار خودرو فعلي خواهد 
بود. با توجه به اين موارد ميزان درآمد شهرداري تهران 
از محل اخذ عوارض ورود خودروها به مناطق سبز و آبي 

در ۳سناريو بررسي و محاسبه شده است. 
سناريواول: اگرچه كارشناسان يكي از پيامدهاي 
منفي اج��راي طرح جدي��د ترافيك��ي را افزايش قابل 
توج��ه خودروه��ا در مناطق س��بز و آب��ي مي دانند به 
طوري كه باعث ايجاد گره هاي ترافيكي در سطح شهر 
خواهد ش��د در س��ناريو اول تعداد خودروها وارد به دو 
منطقه ياد ش��ده را به ميزان كنوني خودروهاي داراي 
طرح ترافيك)118هزار دس��تگاه( در نظ��ر گرفته ايم. 
بررس��ي هاي »تعادل« نش��ان مي ده��د در اين حالت 
حداقل درآمد س��االنه ش��هرداري تهران ۳54ميليارد 
تومان و حداكثر 1416ميلي��ارد تومان)معادل 9 درصد 
بودجه سال 97 شهرداري( خواهد بود. درآمدها محاسبه 
شده حاصلضرب تعداد خودروها در نرخ تركيبي عوارض 

ساالنه در دو حالت حداقلي و حداكثري است.
س�ناريودوم: در اين سناريو افزايشي ۳۰درصدي 
را ب��راي تع��داد خودروهاي ورودي به مناطق س��بز و 
آب��ي در نظر گرفته ايم. در اين حال��ت، تعداد خودروها 
به 15۳هزار و 4۰۰دس��تگاه بالغ مي ش��ود. درآمدهاي 
شهرداري نيز از محل اخذ عوارض ورود به مناطق مورد 
نظر از 46۰ميليارد تومان تا 184۰ميليارد تومان)معادل 
1۰.5 درصد از بودجه س��ال 97 شهرداري( پيش بيني 

مي شود.
سناريوسوم:افزايش 5۰ درصدي تعداد خودروهاي 
وارده به مناطق سبز و آبي با اجراي طرح جديد ترافيكي 
تهران نيز متصور اس��ت و دور از ذهن نيس��ت. در اين 
حالت، تعداد خودروها به 177هزار دستگاه و درآمدهاي 
حداقلي و حداكثري شهرداري به ترتيب 5۳1 ميليارد 
تومان و 2124ميليارد تومان)معادل 12.1 درصد بودجه 

سال آينده شهرداري( افزايش مي يابد. 

تاكسيهاهمعوارضپرداختميكنند؟
در اين ميان، بايد گفت كه برخي خودروها از جمله 
تاكسي ها از پرداخت عوارض ورود به مناطق سبز و آبي 
معاف هس��تند. در اين رابطه، ديروز مديرعامل سازمان 
تاكس��يراني ش��هرداري تهران گفت: تاكسي هاي فعال 
در حمل و نقل عمومي همچون گذش��ته مي توانند در 

محدوده طرح ترافيك تردد كنند. 
عليرضا قنادان در گفت وگو با ايس��نا در پاس��خ به 
درس��تي يا نادرستي اينكه گفته مي ش��ود خودروهاي 
تاكسي  كه خط فعاليتشان در محدوده جديد ترافيكي 
نيست بايد براي ورودشان به محدوده عوارض پرداخت 
كنند، گفت: هيچ تغييري در مورد تاكس��ي ها در طرح 

جديد ترافيكي ايجاد نشده است.
 وي ب��ا بي��ان اينكه وضعيت تاكس��ي ها براي تردد 
در محدوده طرح ترافيك به همان ش��كل سابق است، 
تصريح كرد: تاكس��ي هاي فعال در حمل و نقل عمومي 
اعم از خطي، گردش��ي و... همچنان به مانند گذش��ته 
مي توانن��د در محدوده طرح ترافيك ت��ردد كنند. وي 
اف��زود: در اليح��ه جدي��د خودروهاي ام��دادي اعم از 
آتش نشاني و...  همچنين تاكسي هاي فعال كه در سطح 
شهر فعاليت مي كنند از پرداخت عوارض معاف هستند 
و س��خناني كه درخصوص پرداخت ع��وارض  آنها بيان 

مي شود، نادرست است. 

هوشنگ عشايري سرپرست شركت عمران و بهسازي 
ش��هري با بي��ان اينكه ب��ه ازاي ميزان س��رمايه گذاري 
توسعه گران بافت فرسوده سود تضمين شده 18 درصد 
پرداخت مي شود، گفت: احتمال اينكه برخي واحدهاي 
نوس��ازي ش��ده در باف��ت فرس��وده براي اج��راي طرح 

استيجاري مسكن اجتماعي استفاده شود، وجود دارد. 
به گزارش ايلنا، سرپرس��ت شركت عمران و بهسازي 
شهري با اشاره به برنامه دولت براي احياي بافت فرسوده 
در پايتخت اظهار كرد: با توجه به تنگناهاي مالي دولت و 
اهميت نوسازي بافت فرسوده، تصميم بر اين گرفته شد 
تا از اراضي متعلق به دولت در بافت مركزي ش��هر براي 

نوسازي استفاده شود. 
وي ادامه داد: بنا براين بدون قيمت گذاري، اين اراضي 
را در اختيار س��ازندگان بخش خصوصي عالقه مند قرار 
داديم و قرار بر اين اس��ت كه توسعه گران بابت هزينه يي 
كه در طول دوره س��اخت و ساز در بافت فرسوده انجام 
مي دهند از دولت س��ود تضمين شده 18درصد دريافت 
كنند. سرپرس��ت شركت عمران و بهسازي شهري ايران 
تاكيد كرد: همچنين در پايان دوره س��اخت، هزينه هاي 
ساخت احتساب و سازندگان در ازاي هزينه يي كه انجام 
داده اند مالك بخشي از واحدهاي ساخته شده مي شوند. 
عش��ايري تاكي��د كرد: بنا ب��ر اين بر اس��اس ميزان 
سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين مناطق، واحدهاي 
ساخته ش��ده در اختيار بخش خصوصي قرار مي گيرد و 
بخش خصوصي مي تواند با قيمت كارشناسي اين واحدها 

را به فروش برساند. 
وي تاكي��د ك��رد: البت��ه در ف��روش اي��ن واحده��ا 
سپرده گذاران صندوق پس انداز يكم در اولويت هستند. 

عش��ايري ادامه داد: بخشي از واحدهاي ساخته شده 
به عنوان پش��تيبان طرح استفاده مي شوند يعني اينكه 
در مرحله بعدي منطقه يي كه توس��ط توسعه گران براي 
ساخت و ساز انتخاب مي شوند در صورت رضايت ساكنان 
منطقه پس از واگذاري اراضي به توس��عه گران، ساكنان 

ساختمان بافت فرس��وده در واحدهاي پشتيبان مستقر 
مي شوند و واحد خود را براي نوسازي به توسعه گر تحويل 
مي دهند. سرپرس��ت ش��ركت عمران و بهسازي شهري 
تاكيد ك��رد: در نهايت پس از اتمام ط��رح و دوره نهايتا 
15س��اله اگر متقاضي براي واحدهاي سهم دولت وجود 
نداشت، از اين واحدهاي پشتيبان سهم دولت در اجراي 
طرح مسكن اجتماعي استفاده مي شود. به اين معنا كه 
واحده��ا با قيمت  ارزان تر و يارانه يي در اختيار مخاطبان 

طرح مسكن اجتماعي قرار مي گيرد. 
وي با اش��اره به پروژه يي كه هفته گذش��ته در محله 
سيروس كلنگ زني شد، گفت: اين پروژه نوسازي يكصد 
واحدي در محله س��يروس پس از صدور پروانه س��اخت 
۳۰ ماهه به اجرا مي رس��د و متراژ واحدهاي آن بين 75 

تا 11۰ متر است. 
عشايري با بيان اينكه در حال حاضر 7 هزار مترمربع 
از اراضي متعلق به ش��ركت عمران و بهسازي شهري در 
بافت فرسوده تهران باقي مانده است، گفت: اين اراضي در 
قطع��ات 5۰۰ تا 7۰۰متري در اين منطقه وجود دارند و 
با انبوه سازان براي واگذاري اراضي و اجراي نوسازي وارد 
مذاكره ش��ده ايم. وي تاكيد كرد: موضوع مهم اين است 
كه پرداخت س��ود 18درصد به انبوه سازان تضمين شده 
اس��ت و به محض اتمام س��اخت واحدها براي فروش به 

انبوه سازان واگذار مي شود. 
به گزارش »تعادل« طرح مس��كن مهر كه در دولت 
محمود احمدي نژاد با صرف هزينه هاي بسيار بر جامعه و 
اقتصاد كشور راه اندازي شد به دالليل گوناگون در تامين 
مسكن اقشار ضعيف موفق نشد و به همين دليل دولت 
روحاني بعد از روي كارآمدن مخالفت خود را با اين طرح 
اع��الم و عنوان كرد كه براي تامين مس��كن اقش��ار كم 
درآمد طرح مس��كن اجتماعي را جايگزين مسكن مهر 
خواهد كرد. طرح مسكن اجتماعي با اشراف بر نواقص و 
كاستي هاي مسكن مهر با تركيب دوهدف مهم قصد دارد 
اقش��ار كم درآمد را خانه دار كند. در اين طرح با انتخاب 

بافت هاي فرسوده درون شهرها و تامين زمين مورد نياز 
ساماندهي بافت هاي فرسوده شهري به عنوان نخستين 
هدف در دس��توركار قرار گرفته است و از سوي ديگر با 
ساخت مجتمع هاي مس��كوني عالوه بر سكونت مالكان 
اي��ن خانه هاي قديمي بخش��ي از متقاضي��ان كم درآمد 

مسكن در واحدهاي ساخته شده جاي مي گيرند. 
در اين طرح كه ويژه اقشار كم درآمد و دهك هاي اول 
و دوم جامعه تدوين شده، روش هاي مختلفي براي تامين 
مس��كن اين خانوارها پيش بيني شده است كه به مرور و 
در طول 6 سال اجرايي مي شود. طرح تامين مسكن اقشار 
كم درآمد ع��الوه بر اينكه افراد تحت پوش��ش نهادهاي 
حمايتي مانند كميته امداد و بهزيستي را شامل مي شود، 
گروه ه��اي ديگري كه تحت پوش��ش نهادهاي حمايتي 
 نيستند اما از اقش��ار كم درآمد محسوب مي شوند را نيز 
در برمي گيرد كه شناس��ايي اي��ن گروه ها بر عهده بنياد 

مسكن انقالب اسالمي است. 
بر اين اس��اس بنياد مس��كن انقالب اس��المي ساز و 
كار شناس��ايي را در نظر گرفته و بر اس��اس تفاهمنامه 
مس��ووليت هاي مشخصي را برعهده گرفته و كامال براي 
اين امر تجهيز شده است. گروه اول متقاضيان اين طرح 
گروه هاي كم درآمد جامعه هس��تند اما بخش ديگري از 
جامعه هدف اين طرح شامل اقشار مياني جامعه مي شود، 
در اين بخش تامين مسكن كارگراني كه نيازمند حمايت 
براي خريد مس��كن از جمله پرداخت تسهيالت هستند 
در نظر گرفته  شده اند؛ همچنين از طريق تامين زمين و 
با شرط ساخت مي توان به نياز گروه هاي شناسايي شده 
پاسخ داد. اين طرح با مصوبه دوم اسفند ماه سال گذشته 
هيات دولت در كش��ور آغاز شده و مكاتبات الزم جهت 
تامين اعتبار مورد نياز براي پرداخت تسهيالت بانكي اين 
طرح به بانك مركزي و س��ازمان مديريت و برنامه ريزي 
كش��ور ارسال شده اس��ت. براي اجرايي شدن اين طرح 
قرار اس��ت 24هزار و ۳75 ميليارد ريال تسهيالت بانكي 
و يك هزار و 67۰ ميليارد ريال اعتبار بالعوض اختصاص 

يابد كه متعاقب آن بنياد مس��كن در اين طرح س��اخت 
تعداد 1۰هزار مس��كن حمايتي، خريد 2۰هزار مس��كن 
حمايت��ي و كمك بالعوض ب��راي خريد 5 ه��زار واحد 
مسكن بدون متقاضي را در سال 96 در دستور كار خود 
قرار مي دهد. در اين طرح ملي س��اخت 1۰هزار مسكن 
اس��تيجاري، پرداخت 15هزار تس��هيالت به سازندگان 
مس��كن اجتماعي، پرداخت 15ه��زار كمك اجاره بها در 
شهرهاي زير 5۰۰هزار نفر و 2۰هزار در شهرهاي باالي 
5۰۰ هزار نفر از برنامه هاي دولت اس��ت، ضمن اينكه در 

طرح مس��كن اجتماع��ي و حمايتي ب��راي 5 هزار واحد 
مسكن نيز تسهيالت قرض الحسنه وديعه در نظر گرفته 
شده اس��ت. به گفته حامد مظاهريان، معاون وزير راه و 
شهرس��ازي در اين طرح با حمايت دولت 4 گروه جامعه 
از جمله خانه اولي ها كه فاقد مس��كن هستند با استفاده 
از رژي��م پس انداز صاحب خانه مي ش��وند. با اتمام پروژه 
مسكن مهر، طرح مسكن اجتماعي و حمايتي در كشور 
آغاز مي شود و در پنج سال آينده دولت در نظر دارد 5۰۰ 
هزار مسكن براي اقشار كم درآمد در كشور احداث كند. 

سطحبنديساختمانهاي
ناايمنپايتخت

رييس كميسيون سالمت و محيط زيست شوراي شهر 
تهران، از س��طح بندي ساختمان هاي ناايمن شهر تهران به 

سه سطح بسيار پرخطر، پرخطر و متوسط خبر داد. 
به گزارش مهر، زهرا صدراعظم نوري با اشاره به آخرين 
وضعيت ايمن سازي ساختمان هاي ناايمن شهر تهران گفت: 
قرار بود س��اختمان ها و ابنيه خطرآفرين و مش��ابه پالسكو 
شناسايي و براساس دس��تورالعمل موجود اخطارهاي الزم 
به مالكان و ذي نفعان داده ش��ود كه در اين ميان 1۰ پاساژ 
ناايمن در منطقه 11 و 12 هم اخطار گرفتند كه ۳ پاس��اژ 
به دليل بي توجهي به اخطارها پلمب ش��دند. وي در پاسخ 
به اينكه چرا پلمب پاس��اژهاي ناايمن متوقف ش��ده است، 
گفت: مابقي پاساژها بعد از دريافت دستورالعمل ايمن سازي 
اقدام��ات خود را آغاز كرده ك��ه اين فعاليت آنها ادامه دارد. 
رييس كميسيون سالمت و محيط زيست شوراي شهر تهران 
با تاكيد بر اينكه ايمن س��ازي ابعاد مختلف دارد و عملياتي 
زمان بر است، گفت: چنانچه مالكان و ذي نفعان ساختمان ها 
و پاس��اژهاي ناايمن از دس��تورالعمل ايمن س��ازي تمكين 
نكنند، س��اختمان آنها نيز تعطيل مي شود. در اين راستا از 
7۳۰۰ ساختماني كه به عنوان ساختمان ناايمن شناسايي 
شده  اولويت بندي صورت گرفته كه براساس اولويت بندي ها 
موظفند اقدام به ايمن س��ازي اماكن كنند. ناايمني برخي 
س��اختمان ها و پاساژها در س��طح پرخطر، بسيار پرخطر و 
متوسط تعريف شده اس��ت. قرار شد باتوجه به شاخص ها 
و باتوجه به ارزيابي ريس��ك اولويت بن��دي صورت بگيرد و 

براساس آن با هماهنگي مرجع قضايي اخطار داده شود. 

بيميليسياستگذاربه
دريافتمالياتازخانههايخالي
مدير علمي طرح جامع مسكن با اشاره به اينكه نبود 
ي��ك نظام ش��فاف در بازار امالك و مس��تغالت يكي از 
عوامل نابساماني بازار مسكن است، افزود: به نظر مي رسد 
از سوي دستگاه هاي سياست گذار تمايلي براي دريافت 
ماليات و واقعي س��ازي ماليات هاي بخش مسكن و ساير 

امالك و مستغالت وجود ندارد. 
به گزارش تس��نيم، فردين يزدان��ي تصريح كرد: در 
نبود يك نظام ش��فاف و قابل دسترس براي همگان در 
خص��وص اطالعات مربوط به مالكي��ت زمين، امالك و 
مستغالت و تمام مس��ائل مربوط به آن نمي توان انتظار 
بهبود در ش��رايط فعل��ي و كاهش س��وداگري در بازار 

مستغالت را مطرح كرد. 
يزداني با اش��اره به اينكه ناچيز بودن ضرايب ماليات 
بر دارايي مستغالت از ديگر عوامل تشديد كننده شرايط 
نامطلوب در بخش مسكن و ساختمان است، يادآور شد: 
طي سال هاي گذشته تاكنون به دليل برخي مالحظات 
و ذي نفع بودن برخي گروه هاي داراي نفوذ انواع مختلفي 
از ماليات هاي ضروري براي س��اماندهي به بازار مسكن 
و مس��تغالت مانند ماليات بر خانه هاي خالي، ماليات بر 
دارايي ملكي و ماليات بر زمين هاي باير، مسكوت مانده و 

تحرك خاصي در اين زمينه مشاهده نمي شود. 
به گفته اين كارش��ناس مسكن فقدان سياست ملي 
زمين در كش��ور جهت تنظيم جري��ان عرضه زمين از 
ديگر عوامل تشديد كننده نابس��اماني در بازار مسكن و 
مس��تغالت است؛ اين در حالي است كه هم اكنون زمين 
مهم ترين و گران ترين نهاده ساختماني است و سوداگري 
در بازار زمين به جهت نبود سيستم هاي شفاف اطالعاتي 
در بازار مستغالت و همين طور نبود سياست ملي زمين 
در كش��ور براي تنظيم جري��ان عرضه يكي از مهم ترين 
نارسايي ها و معضالت مهم در بازار مسكن و كل اقتصاد 

كشور محسوب مي شود. 

اتصالراهآهنبهمتروتهران
از۳نقطهجديد

معاون فني و زيربنايي ش��ركت راه آهن اعالم كرد كه 
طبق برنامه ريزي انجام شده از سوي اين شركت راه آهن 

از سه نقطه جديد به مترو تهران متصل خواهد شد. 
به گزارش ايس��نا، مازيار يزدان��ي اظهار كرد: در كنار 
اتصال مت��رو تهران به ايس��تگاه مركزي فعل��ي راه آهن 
برنامه ريزي هايي انجام ش��ده تا ش��بكه راه آهن از طريق 
ديگر ايس��تگاه ها هم به مترو تهران متصل شود. در اين 
راستا ايستگاه جديدي در شهرري ساخته خواهد شد كه 
فرآيند تملك اراضي آن به پايان رس��يده و انتظار داريم 
با نهايي شدن ساخت اين ايستگاه امكان اتصال مستقيم 

آن با مترو فراهم شود. 
او ادامه داد: در كنار آن ايستگاه جوانمرد قصاب هم به 
عنوان يكي ديگر از طرح هاي راه آهن در دستور كار قرار 
گرفته و در اين راستا براي نخستين بار يك ايستگاه ريلي 
زيرزميني در اين محدوده از تهران س��اخته خواهد شد. 
در كنار آن در ترمينال جنوب هم ايستگاه راه آهني فعال 
مي ش��ود تا براي نخستين بار در يك مجموعه تركيبي از 

قطار، مترو و اتوبوس در كنار يكديگر قرار بگيرند. 

ايرانشهر

مش��اور معاون��ت حم��ل و نق��ل و ترافيك 
شهرداري تهران گفت: طرح جديد ترافيك به 
تصويب دولت نياز ندارد و صالحيت تدوين هر 
گونه محدوديت يا رفع محدوديت در محدوده 

شهر تهران با شوراي ترافيك تهران است. 
به گزارش تس��نيم، علي پيرحس��ين لو در 
تش��ريح ابعاد قانون��ي تصويب ط��رح ترافيك 
جديد گفت: طبق قانون براساس تبصره 2 ماده 
۳ مكرر قانون تاسيس شوراي عالي هماهنگي 
ترافيك ش��هرهاي كش��ور)كه اصطالحا به آن 
ش��وراي عالي ترافيك گفته مي ش��ود( ش��هر 
تهران از ش��مول قانون تاس��يس شوراي عالي 
هماهنگي ترافيك ش��هرها مستثاست. ما يك 
ش��وراي عالي ترافيك براي كل كش��ور داريم، 
پايتخت نيز يك ش��وراي ترافيك مخصوص به 
خودش دارد كه مس��ائل مربوط به داخل شهر 

در حوزه اختيارات اين ش��وراي حمل و نقل و 
ترافيك ش��هر تهران است. مشاور معاون حمل 
و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران اظهار كرد: 
چنين طرحي در محدوده ش��هر تهران نياز به 
تصويب در دول��ت ندارد. زي��را نمايندگاني از 
دولت و پليس در شوراي ترافيك تهران حضور 
دارند ك��ه نظر دولت و وزارت كش��ور را به ما 

منتقل مي كنند. 
پيرحسين لو ادامه داد: مرجع قانوني كه بايد 
محدوديت در چارچوب ش��هر تهران را بررسي 
و تصويب كند، ش��وراي ترافيك تهران است و 
اين موضوع براس��اس قانون مصوب مجلس و 

تصويب نامه هاي هيات وزيران است. 
وي اظه��ار كرد: تا پي��ش از اين بحث هاي 
كارشناسي طرح ترافيك جديد انجام مي شده 
كه درح��ال حاضر ب��ه مرحل��ه تدوين اليحه 

رس��يده اس��ت. تصويب ع��وارض اي��ن طرح 
مطلقا و تنها حق ش��وراي ش��هر است و هيچ 
كس ديگ��ري نمي توان��د در آن نظر دهد جز 
ش��هرداري كه مي تواند پيشنهاد ارائه دهد كه 
رقم اين عوارض چقدر باشد. اين درحالي است 
كه به گفته پوريا محمديان يزدي، دبير شوراي 
عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور نقش 
شوراي عالي ترافيك به عنوان عالي ترين مقام 
تصميم گيري در حوزه ترافيك شهري در قالب 
ضابطه گذار آمده اس��ت. يعني اگر مي خواهند 
محدوده يي را مصوب كنند چه در كالن شهرها 
و چه در تهران بايد براس��اس ضوابط ش��وراي 
عالي هماهنگي ترافيك ش��هرهاي كشور باشد 
كه اين ضوابط در جلس��ه 11۰ اين ش��ورا به 
تصويب رسيده و روي وب سايت شوراي عالي 

ترافيك نيز قرار گرفته است. 

طرحترافيكيجديدنيازمندمصوبهدولت؟
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 غير فعال شدن

گوشي هاي همراه
ايس�نا| رييس اتحاديه صنف دس��تگاه هاي مخابراتي و 
ارتباطي و لوازم جانبي تهران با اش��اره به اعمال رجيستري 
روي 5 هزار گوشي اپل در سراسر كشور از اعمال رجيستري 
روي گوشي هاي »سامس��ونگ« در روزهاي آينده خبر داد. 
مهدي محبي با بيان اينكه يك هزار گوشي تلفن همراه مدل 
اپل از مدار خارج ش��ده اس��ت، گفت: قرار بود تا روز گذشته 
تعداد 3هزار گوش��ي از اين مدل از مدار خارج ش��ود اما در 
حالت عادي نمي توان آنها را قطع كرد و بايد آنتن آنها جابه جا 
شود تا بتوان مابقي را هم قطع كرد. البته از روز دوشنبه اگر 
آنتن را هم جابه جا نكنند، باز هم از مدار خارج ش��ده و قطع 
مي شوند. وي با تاكيد بر اينكه از روز دوشنبه قرار بوده حدود 
3هزار گوش��ي تلفن اپل قطع شود، اظهار كرد: تعداد 5 هزار 
گوش��ي موبايل رجيستر نش��ده از همين برند نيز در دست 
اعمال طرح رجيس��تري است كه از روز گذشته به بعد قطع 
شدن آنها شروع شده است. البته اين گوشي ها فقط در تهران 

نبوده و در همه كشور اين طرح اجرا خواهد شد. 
رييس اتحاديه مخابرات اس��تان تهران با اشاره به شروع 
اعمال طرح رجيس��تري از تاريخ ۱5 آذر ماه 96 اظهار كرد: 
تا روز دوش��نبه تعداد 3هزار گوش��ي موبايل بايد قطع شده 
باش��د كه البته حدود ۷۰۰عدد از آنها از كش��ور خارج شده 
كه احتماال مربوط ب��ه افرادي بوده كه در آن تاريخ در ايران 
حضور داش��تند و بعد از آن از كش��ور خارج شده اند. محبي 
در پاس��خ به اين س��وال كه مقصر اصلي در قطع شدن اين 
تعداد از گوشي هاي موبايل با وجود اطالع رساني هاي فراگير 
در مورد اجراي طرح رجيس��تري كيست، اظهار كرد: مقصر 
اصلي فروشنده ها بوده اند كه به هر دليلي اعم از بي اطالعي يا 
تصور رجيستر نشدن گوشي ها اقدام به فروش اين گوشي ها 
به مردم كرده اند كه حاال بايد به صورت كاركرده و دست دوم 
آنه��ا را پس بگيرند. او اضافه كرد: مردم هم بايد موقع خريد 
گوشي هاي تلفن همراه حتما از رجيستر شدن آنها اطمينان 
يافته و كد گوشي ها را به شماره يي كه براي رجيستري اعالم 
شده است، ارسال كنند. رييس اتحاديه مخابرات استان تهران 
در نهاي��ت با بيان اينكه هر گوش��ي  تلفن همراهي كه بدون 
عوارض گمركي وارد كش��ور شود قاچاق محسوب مي شود، 
گفت: طرح رجيستري هنوز در مورد برخي از مدل هاي تلفن 
همراه ازجمله سامس��ونگ اعمال نشده است كه در روزهاي 
آين��ده اين اتفاق خواهد افتاد و حتي احتمال دارد به صورت 
ضربتي و ناگهاني همه مدل هاي ديگر نيز مش��مول اجراي 

طرح رجيستري شوند. 

 توليد وانت هاي
بي كيفيت ادامه دارد

ايس�نا| توليد وانت هاي نيس��ان دوگانه س��وز، نيس��ان 
تك سوز، آريسان و مزدا كارا ۲۰۰۰ دو كابين در پايين ترين 
س��طح كيفي ادامه دارد. بررس��ي گ��زارش ارزيابي كيفيت 
خودروه��اي توليدي در آذر ماه امس��ال نش��ان مي دهد كه 
بيشتر وانت هاي توليدي در خودروسازان داخلي همچنان در 
پايين ترين سطح كيفي قرار دارند. اين وانت ها شامل نيسان 
دوگانه سوز، نيسان تك سوز)محصوالت زامياد(، آريسان)ايران 
خ��ودرو دي��زل( و م��زدا كارا ۲۰۰۰ دو كابين)بهمن موتور( 
هس��تند كه تنها يك س��تاره از 5 س��تاره كيفي را كس��ب 
كرده اند. گذشته از اين وانت ها اما وانت تندر 3 ستاره كيفي 
و وانت مزدا كارا ۲۰۰۰ تك  كابين ۲ س��تاره كيفي را كسب 
كرده است. در مدل ارزيابي كيفيت خودروهاي داخلي، اين 
محصوالت بس��ته به كيفيت خود يك تا 5 س��تاره دريافت 
مي كنند. يك س��تاره پايين ترين س��طح و 5 ستاره باالترين 

سطح كيفي را نشان مي دهد. 

توقيف ۱۲ نوع مصالح ساختماني 
غير استاندارد 

ايسنا| در جريان بازرسي هاي اخير كارشناسان اداره كل 
استاندارد تهران توليد ۱۲نوع مصالح و فرآورده ساختماني به 
دالي��ل مختلف توقيف و به دادگاه معرفي ش��دند. در جريان 
بازرس��ي كارشناس��ان اس��تاندارد ته��ران در ماه گذش��ته از 
واحدهاي توليدي و صنفي فرآورده هاي ساختماني بتن آماده 
 ب��ا نام تجاري »بت��ن دهكده« در واحد تولي��دي در كيلومتر
6 جاده قديم كرج، ش��ن و ماس��ه با نام تجاري »راه شن« در 
واحد توليدي راه ش��ن پاكدشت در محدوده جاده جمال آباد 
و ش��ن و ماس��ه با نام تجاري »زرين ماسه« در واحد توليدي 
زرين ماس��ه ش��ريف آباد در محدوده جاده جمال آباد به علت 
توليد بدون مجوز اس��تاندارد توقيف ش��دند. همچنين از دو 
توليد كننده برند س��اختماني با نام تجاري »مهتاب« در واحد 
توليدي در جاده آبعلي و رنگ ساختماني با نام تجاري »توسن 
وارنا« در واحد توليدي در جاده خيرآباد شهرستان ورامين به 
علت ممانعت از بازرس��ي به دادگاه ش��كايت شد. طبق اعالم 
اداره اس��تاندارد استان تهران عالوه بر اين لوله هاي PVC  با 
نام تجاري جهان »پليمر تهران« در واحد توليدي در صفادشت 
به علت جعل نش��ان اس��تاندارد و فك غيرقانوني پلمب و نيز 
لوله هاي PVC با نام تجاري »ساكو پليمر« گلپايگان در واحد 
توليدي با همين نام در منطقه بهارس��تان به علت ممانعت از 
بازرسي، غيراستاندارد تشخيص داده شده و متخلفان به دادگاه 
معرفي شدند. در اين رابطه همچنين توليدكننده رنگ روغني 
براق از واحد توليدي »به آفرين« در شهر قدس به علت عرضه و 
كاالي بدون نشان استاندارد و نيز ممانعت از بازرسي دادگاهي 
ش��د. چسب كاش��ي نيز با نام هاي تجاري »ساروج اسپات« و 
»افرن��د« در واحد صنفي برزگر در ش��هرك صدف و چس��ب 
كاشي و پودر بتونه با نام تجاري »ارژنگ« در واحد صنفي در 
بلوار آزادگان رباط كريم به علت توليد غيراستاندارد شناسايي 

و متخلفان به دادگاه معرفي شدند. 

اخبار

در تازه ترين نشست فعاالن اقتصادي در محل اتاق تهران پيشنهاد شد 

فرمول ارزي بخش خصوصي
تعادل|

اعضاي بخش خصوصي اتاق تهران در نشست ماهانه 
خود چهار مولفه اقتصادي را براي بررس��ي در دس��تور 
كار قرار دادند. نخس��تين محور اين نشست اين بود كه 
»زمان ارز تك نرخي كي فرا مي رس��د؟« اگرچه متولي 
بانك مركزي از س��ال 93 تاكنون بارها وعده تك نرخي 
ش��دن ارز را داده، اما اين وعده هي��چ گاه رنگ واقعيت 
ب��ه خود نگرفت. ظاهرا به نظر مي رس��د سياس��ت گذار 
پولي برنامه مش��خصي براي حل اي��ن موضوع ندارد. از 
همين رو، فعاالن اقتصادي به دنبال نوسانات شديد نرخ 
ارز در پي وقايع اخير در كش��ور، بار ديگر تالش كردند 
صداي اعتراض خود را نس��بت به سياست هاي ارزي به 
گوش دولتمردان برس��انند تا بلكه به توصيه هاي ارزي 
بخش خصوصي نگاهي ويژه شود، چراكه از نگاه بخش 
خصوصي، نوس��انات ناگهاني در بازار ارز، زيان بيشتري 
را متوج��ه بخش هاي مول��د و صاحبان كس��ب وكارها 
خواهد كرد. بر اين اس��اس بانك مركزي بايد براس��اس 
واقعيت هاي موجود، اقدام به مديري��ت بازار ارز كرده و 
نرخ ارز را واقعي سازد. فعاالن بخش خصوصي همچنين 
با بيان اينكه ما با دس��تگاه ها و نهادهاي غيرپاس��خگو، 
مواجهي��م، رويكرد بانك مركزي در قبال موسس��ه هاي 
غيرمجاز را موردانتقاد قرار داده و خطاب به مس��ووالن 
اين پرس��ش را مط��رح كردند »اگ��ر  بخواهيم اعتراض 
كنيم، مس��ير قانوني اعت��راض، كدام اس��ت؟« دومين 
محور اين نشس��ت »پرداخت بدهي دولت به بنگاه ها« 
ب��ود. بنا به اظهارات رييس اتاق ته��ران، اكثر بنگاه ها و 
پيمانكاران بخش خصوصي ك��ه از دولت طلبكارند، در 
وضعيت وخيمي به س��ر مي برند، به طوري كه اگر بدهي 
آنه��ا پرداخت نش��ود با خطر تعطيل��ي مواجه خواهند 
ش��د. »افزايش تعرفه ها« موضوع ديگ��ري بود كه مورد 
انتقاد بخش خصوصي قرار گرف��ت، چراكه به باور آنها، 
با افزايش يك مرتبه تعرفه ها و ممنوعيت هاي وارداتي، 
دومرتبه دور باطلي را س��ير خواهيم كرد كه عمدتا سه 
پيامد منفي »افزاي��ش نرخ ارز، افزايش تعرفه و افزايش 
قاچاق« را به دنبال خواهد داش��ت. حال چنانچه دولت 
مي خواه��د تعرفه ها را افزايش دهد بايد با اعالم داليل و 
يك پيش آگاهي باشد. »محدوديت هاي اعمال شده براي 
فضاي مجازي« چهارمين محوري بود كه از سوي رييس 

اتاق تهران مورد انتقاد قرار گرفت. 

 4 محور مهم 
سي وچهارمين نشست دور هشتم هيات نمايندگان 
اتاق تهران، روز گذش��ته برگزار ش��د. در نشست هيات 
نمايندگان اتاق تهران مباحث مختلفي از نرخ ارز گرفته 
تا اثرگذاري بخش خصوصي در فرآيند اصالح و تصويب 
بودجه سال 9۷، اعتراضات مردمي به مشكالت اقتصادي 
و موضوع قراردادهاي نفتي و حضور شركت هاي بخش 
خصوصي در اين قراردادها مطرح شد و مورد بحث قرار 
گرفت ام��ا پربحث ترين موضوع رويك��رد بانك مركزي 
در قبال موسس��ه هاي مالي و اعتباري غيرمجاز بود كه 
در يكي، دو س��ال گذش��ته از ايفاي تعه��دات در برابر 
س��پرده گذاران خود ناتوان شده و به ورطه ورشكستگي 
افتادند. در اين مباحثه برخي اعضاي هيات نمايندگان 
معتقد به قص��ور بانك مركزي بودن��د و برخي ديگر از 
عملكرد نهاد ناظر پولي كشور دفاع كردند و اين معضل 
را ناشي از اشتباهات گذشته، بي مباالتي ها و عدم  برخورد 
با موسسه هاي غيرمجاز و بدون مجوز دانستند. در ابتداي 

اين نشست، رييس اتاق تهران ضمن تسليت به مناسبت 
سالگرد درگذش��ت آيت اهلل اكبر هاش��مي  رفسنجاني، 
اقدامات سردار سازندگي را توصيف ناپذير خواند. مسعود 
خوانس��اري با انتقاد از افزايش ناگهاني تعرفه ها و گراني 
ن��رخ ارز از پيامده��اي جبران ناپذير اي��ن دو مولفه در 
نظام اقتصادي س��خن گفت. او اظهار كرد: افزايش نرخ 
ارز در كن��ار افزايش ناگهان��ي تعرفه ها منجر به افزايش 
قاچاق مي ش��ود. از اين رو قرار است جلسه مشتركي با 
نمايندگان فراكس��يون اميد مجل��س برگزار كنيم تا به 
بيان مشكالت و پيگيري مشكالت از طريق نمايندگان 

مجلس باشيم. 
رييس اتاق تهران در محور دوم سخنانش با اشاره به 
وعده هاي متولي پولي و بانكي كشور مبني بر تك نرخي 
كردن ارز افزود: از س��ال 93 ولي اهلل س��يف رييس كل 
بانك مركزي مرتب هر س��ه ماه يك بار تك نرخي شدن 
ارز را اعالم كرده اما هنوز زمان آن مشخص نشده است. 
آنچه مسلم است كه در هفته هاي گذشته شاهد جهش 
در ن��رخ ارز بوده اي��م و همواره گفته ش��ده كه چه بهتر 
واقعيت ها ديده ش��د و بانك مركزي براساس واقعيت ها 
مديريت كند تا جهش ناگهاني نرخ ارز منجر به آسيب 
به توليد و صنعت نش��ود. او با طرح پرسش هايي درباره 
اينكه چرا اثرات افزايش نرخ ارز در صادرات ديده نشده، 
توضيح داد كه بحث ارز ترازوي دو كفه صادرات و واردات 
است. چنانچه افزايش نرخ ارز منجر به افزايش صادرات 
نمي ش��ود، بايد بگويم كه كدام مشكل صادراتي را حل 
كرده ايم تا صادرات افزاي��ش يابد. در حال حاضر ارزش 
پروژه هايي كه ش��ركت هاي ما در مناقصات بين المللي 
برنده ش��ده اند 6 ميليارد دالر اس��ت كه متاسفانه قادر 
به دريافت ضمانتنامه بانكي نيس��تند. مس��ائل حمل و 
نقل و عدم پرداخت مش��وق صادراتي هم به قوت خود 
باقي است. خوانس��اري با اشاره به تاريخچه يي از ميزان 
واردات طي سال هاي گذش��ته گفت: در كفه واردات از 
ح��دود 6۰ ميليارد دالر در س��ال ۱39۰ به 4۰ ميليارد 

دالر رسيده ايم. سوال اين است كه چرا واردات كم شده 
اس��ت؟ علتش اين اس��ت كه از توليدات داخل استفاده 
ش��ده و ما واردات كمتري داشته ايم. يعني چنانچه ارز 
واقعي شود مسلما توليد داخلي رشد پيدا مي كند و توليد 
مي تواند سربلند شود و نيازهاي داخلي را برآورده سازد. 
ممكن است در جواب بگويند قدرت خريد كم شده، اما 
اكنون در داخل كمبود كاال وجود ندارد. تا سال گذشته 
يكي از مشكالت اقتصاد ما اين بود كه ظرفيت و ذخيره 
انباره��ا افزايش پيدا كرده بود يعني اقتصاد ايران از نظر 
توليد مشكلي ندارد و چنانچه قيمت ارز واقعي شود قطعا 
در بهبود وضعيت توليد داخلي مي تواند بسيار موثر باشد. 
رييس اتاق تهران در بخش ديگر سخنانش به طلب 
بخش خصوص��ي از دولت پرداخت. او گفت: بنگاه هاي 
بخش خصوص��ي عمدت��ا از دولت طلبكار هس��تند و 
وضعيت بس��يار وخيمي دارند و چنانچه مشكل اينها 
امسال حل نش��ود، اين بنگاه ها قطعا تعطيل يا دچار 
مشكل مي شوند. خوانس��اري افزود: بنابراين از دولت 
و مجل��س خواهش داريم كه اين موضوع حل ش��ود 
البته در كميسيون تلفيق تصويب شده است كه مبلغ 
5۰هزار ميليارد تومان از طريق تهاتر بدهي هاي دولت 
به بانك ها و بدهي بانك ها به بانك مركزي تامين كنند 
و از اين طريق بدهي بخش خصوصي تامين ش��ود. او 
افزود: چنانچه اين مس��اله به نتيجه برسد بسياري از 
مشكالت حل مي شود و بدهي چندين ساله دولت به 

بخش خصوصي پرداخت خواهد شد. 
ريي��س اتاق تهران با اش��اره ب��ه افزايش ناگهاني 
تعرفه ها بي��ان كرد: اين گونه اقدامات قبل از اجرا بايد 
سه ماه قبل اطالع رساني شود و اميدواريم طبق گفته 
س��خنان وزير صنعت، معدن و تجارت تعرفه ها براي 
بازه زماني ۲ساله تصويب شود؛ چراكه افزايش ناگهاني 
تعرفه ها با توجه ب��ه افزايش نرخ ارز منجر به افزايش 
قاچاق مي شود. خوانساري در محور پاياني سخنانش 
به محدوديت هاي ايجاد شده براي فضاي مجازي اشاره 

كرد و گفت: بعد از اتفاقات هفته هاي گذش��ته، بحث 
فعاليت هاي اينترنتي نيز تحت تاثير قرار گرفت. همه 
مي دانيم كه آينده اقتصاد دنيا وابسته به فناوري هاي 
مدرن برپايه اس��تارت آپ ها و فضاي مجازي است. در 
اين شرايط، اشتغال تنها در كارخانه ها ايجاد نمي شود 
و عمدتا در حوزه فناوري هاي نو خواهد بود. بايد در اين 
حوزه سرمايه گذاري داشته باشيم و از سرمايه كساني 
كه در اين فضا مش��غول فعاليت هس��تند نيز صيانت 
كنيم. از سوي ديگر رييس كارگروه رقابت كميسيون 
رقابت، خصوصي س��ازي و سالمت اداري اتاق ايران به 
عنوان نخستين سخنران پيش از دستور اين نشست 
درباره برپايي مراسم ساالنه اهداي نشان امين الضرب 
گفت: برپايي اين همايش نش��ان داد كه اتاق تهران از 
ظرفيت بااليي براي گردآوردن فعاالن بخش خصوصي 
كشور برخوردار است. حسن فروزان فرد درباره اليحه 
بودجه س��ال 9۷ كشور نيز اظهار كرد: اين اليحه كه 
براي وضعيت دخل و خرج كش��ور در س��ال آينده از 
سوي دولت تنظيم شده، اش��كال و ايراداتي دارد كه 
از نگاه بخش خصوصي دور نمانده اس��ت. با اين حال، 
ضروري به نظر مي رس��د كه اتاق ه��ا به نمايندگي از 
فعاالن بخش  خصوصي كش��ور براي بودجه نويس��ي 
س��ال هاي آينده به كمك و مش��اوره دولت وارد شود 
و با تش��كيل كميته يي از بخش  خصوصي، شيوه هاي 
هزينه ك��رد و درآمده��ا در بودجه س��االنه كش��ور با 

مشورت فعاالن اقتصادي نگاشته شود. 

 بانك مركزي پاسخگو باشد 
در ادامه اين نشس��ت رييس كميس��يون صنعت و 
معدن اتاق تهران با اش��اره به ش��كل گيري موسس��ات 
اعتباري متعدد در كشور عنوان كرد: يك سري بنگاه در 
قالب موسس��ه مالي و اعتباري در كش��ور تاسيس شده 
كه پول مردم را  نمي دهن��د. مهدي پورقاضي ادامه داد: 
هر كس��ي نس��بت به اين رويه اعت��راض دارد و ما هم 

اعتراض داريم اما متاسفانه مسير اعتراض مسالمت آميز 
را  نمي شناسيم. او در اينجا متولي بانك مركزي را مورد 
انتقاد قرار داد و گفت: چرا در اين ش��رايط بانك مركزي 
كنار  مي نشيند و پاسخگوي مردم نيست. او همچنين با 
بيان اينكه بانك مركزي بارها وعده تك نرخي شدن ارز 
را داده اس��ت، افزود: ما با دس��تگاه ها و نهادهايي مواجه 
هس��تيم كه پاسخگو نيس��تند. در چنين شرايطي من 
ه��م  مي خواهم اعتراض كنم اما مس��ير قانوني اعتراض 
كدام اس��ت؟ پورقاضي همچنين با طرح پرسشي مبني 
ب��ر اينكه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به چه دليلي 
ثبت س��فارش ها را متوق��ف  مي كن��د، اظهار ك��رد: اين 
وزارتخان��ه با اين گونه اقدام��ات، رژيم اقتصادي را برهم 
 مي زند، اقتصاد را غيرقابل پيش بيني  مي كند و از اشتياق 
س��رمايه گذار  مي كاه��د. در واق��ع اين اقدام��ات وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت خالف قانون اس��ت و بايد از 

تداوم آن جلوگيري كرد. 
در ادامه ك��وروش پرويزيان رييس كانون بانك هاي 
خصوصي كه از افزايش موسس��ات مال��ي غيرمجاز در 
نظام مالي كشور دل  پري داشت، گفت: موسسات مالي 
غيرمجاز، نظم مالي كش��ور را به ه��م ريخته اند، دولت 
ح��دود ۲۰هزار ميليارد تومان براي رفع مش��كالتي كه 
اين موسس��ه ها پديد آورده بودند، هزينه كرده است. در 
حالي كه اين س��رمايه  مي توانست بسياري از مشكالت 
صنعت را حل كند. اين رقم صرف اشخاصي شده است 
ك��ه پول مردم را گرفته  و معلوم نيس��ت چ��ه كرده اند. 
پرويزيان پيشنهاد كرد كه موضوع موسسات غيرمجاز و 
اقداماتي كه بانك مركزي در اين زمينه به انجام رسانده 
در جلسه يي مخصوص مورد بررسي و تشريح قرار گيرد. 

 تغيير تاكتيك دولت
در ادام��ه دو نف��ر از كارآفرينان��ي ك��ه از س��وي 
ات��اق ته��ران در دومين دوره مراس��م گراميداش��ت 
»امين الضرب« مورد تقدير قرار گرفته بودند، به ايراد 
س��خنراني پرداختند. دارنده نشان و لوح امين الضرب 
گفت: ركود اقتصادي از خطر داعش هم بدتر اس��ت، 
زيرا بعد از 6۰ س��ال تجربه درك مي كنم ركود يعني 
چ��ه و تمام اين اتفاقات اخير ك��ه در خيابان ها افتاد 
براي چه بود؛ اميدواريم كه ديگر در آينده پيش نيايد. 
محمدعلي رجال��ي افزود: چند راه ب��راي اين خروج 
از رك��ود وجود دارد و اول تعامل با دنياس��ت، زيرا تا 
با دني��ا تعامل نكنيم، از ركود خارج نخواهيم ش��د و 
دومين موضوع اين اس��ت كه دولت ها تغيير تاكتيك 
دهند و به س��مت رش��د توليد گام بردارند تا رويكرد 
دولت عوض نش��ود و ايران توليدمحور نشود، به هيچ 
جا نمي رس��د. همچنين يكي ديگر از دارندگان نشان 
و لوح امين الضرب از انتق��ال تكنولوژي توليد دارو به 
كشورهايي نظير »تركيه، مالزي و آرژانتين« نيز خبر 
داد. هاله حامدي فر با اشاره به مطالبي كه روز سه شنبه 
در هماي��ش امين الضرب مطرح ش��د، گفت: ش��ايد 
بهتري��ن عبارت مطرح ش��ده در اين همايش همين 
جمله باش��د كه كار را بايد به كاردان س��پرد. صنعت 
دارو به دليل انباش��ت مطالبات خود در حال س��پري 
كردن س��خت ترين روزهاس��ت. دولت بودجه هايي را 
براي پرداخ��ت اين مطالبات اختص��اص  مي دهد اما 
دانشگاه هاي علوم پزشكي اين بودجه ها را صرف موارد 
ديگ��ري نظير خريد ملك  مي كنند و بدهي صنعت را 

 نمي پردازند.
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رييس سازمان توسعه تجارت خبر داد

بازنگري در تعرفه واردات خودرو هيبريدي
رييس سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه احتمال 
بازنگري تعرفه براي هر كااليي وجود دارد، گفت: اگر 
قرار باش��د، تصميم جديدي در م��ورد تعرفه واردات 
خودروه��اي هيبريدي انجام ش��ود، اين تصميم بايد 
در كميسيون ماده يك اتخاذ شود. مجتبي خسروتاج 
در جمع خبرنگاران در مورد اينكه آيا امكان بازنگري 
تعرف��ه واردات خودرو وج��ود دارد، گف��ت: احتمال 
بازنگ��ري تعرفه براي هر كااليي وج��ود دارد، اما قرار 
نيس��ت مرتب در م��ورد تعرفه بازنگري انجام ش��ود، 
زي��را كار بيهوده يي اس��ت و بايد نظام تعرفه يي ثبات 
داشته باشد. رييس سازمان توسعه تجارت افزود: من 
نمي توانم تاييد كنم ك��ه در كوتاه مدت تعرفه واردات 

خودرو تغيير كند. 
بنا به اظهارات خس��روتاج، روال بدين گونه است 
كه در پايان هر س��ال كميس��يون ماده يك در مورد 
جدول تعرفه جلسات برگزار مي كند و اگر الزم باشد، 
در اي��ن زمينه كميس��يون ماده ي��ك تصميم گيري 
مي كن��د. او عنوان كرد، دولت معتقد اس��ت كه بايد 
ب��ه موضوع پاكيزگ��ي هوا توجه جدي ش��ود و قطعا 
به س��مت اس��تفاده از خودروهايي كه كمت��ر از گاز 
فسيلي اس��تفاده كنند، تاييد دارد. خسروتاج با بيان 
اينكه متخصصان فن در م��ورد تعرفه واردات خودرو 

نظر داده اند، گفت: اگر قرار باش��د تصميم جديدي در 
مورد تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي گرفته شود، 
اين تصميم بايد در كميسيون ماده يك اتخاذ شود و 
اگر مطلبي باشد، حتما متخصصان اين صنعت در اين 
رابطه تصميم گيري مي كنند. رييس س��ازمان توسعه 
تجارت همچنين در پاس��خ به پرس��ش فارس، مبني 
بر اينكه افزايش تعرفه خودروهاي هيبريدي به دليل 
فش��ار ذي نفعان مصرف بنزين رخ داده اس��ت، گفت: 
اهل فن در مورد سود بازرگاني خودروهاي هيبريدي 
تصميم گيري كرده اند، اما ما در كميس��يون ماده يك 
فض��ا را براي نقد و اصالح آم��اده مي كنيم و اگر الزم 
باشد، پيشنهادات الزم را ارائه مي دهيم. خسروتاج در 
پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه واردكنندگان 
برن��ج دايما از تصميمات ناگهاني ك��ه در مورد توقف 
ثبت سفارش انجام مي شود، معترض هستند و معتقدند 
كه توليد داخلي كفاف نياز كشور را نمي دهد، نظر شما 
در اين رابطه چيس��ت، بيان كرد: همواره تضادي بين 
مناف��ع واردكنندگان و توليد كنندگان وجود داش��ته 
اس��ت، چراكه توليد كنن��دگان هم��واره مي خواهند 
واردات انجام نش��ود، اما از آن طرف با توجه به قيمت 
برنج داخلي، امكان خريد توليد داخل براي همه وجود 
ندارد و همچنين س��رانه مصرف ساالنه كشور ساالنه 

حدود 3 ميليون تن است و بايد با توجه به ميزان توليد 
داخلي بخش��ي از نياز به برنج از طريق واردات تامين 
شود. رييس سازمان توسعه تجارت در ادامه با اشاره به 
قانون تمركز وظايف وزارت جهاد كشاورزي گفت: به 
موجب اين قانون اين اختيار به وزارت جهاد كشاورزي 
داده ش��ده در مواقع��ي كه الزم اس��ت جل��و واردات 
محص��والت كش��اورزي گرفته ش��ود و بنابراين وزير 
جهاد كشاورزي هم با توجه به ميزان واردات و ميزان 
توليد داخل��ي جلو واردات برن��ج را به صورت موقت 
گرفته اند. او در بخش ديگري از صحبت هاي خود در 
خصوص اينكه چه اقداماتي براي سوءاستفاده از كارت 
بازرگاني انجام ش��ده است، گفت: در يك دوره يي آن 
مالحظات و توجه��ات كه براي صدور كارت بازرگاني 
انجام مي ش��د، صورت نگرفت. خسروتاج تصريح كرد 
كه آنچه امروز بيشتر از هر چيز منجر به سوءاستفاده 
از كارت بازرگاني در دو دهه گذشته شده، عدم توجه 

به مالحظات براي صدور آن بوده است. 

 ضرورت پايش كارت هاي بازرگاني صادر شده
او بي��ان كرد: وقت��ي نظام هاي ماليات��ي و تامين 
اجتماع��ي و هزينه هاي��ي كه اين كارت ه��ا به وجود 
مي آورند، طبيعي اس��ت كه عده يي سودجو به جاي 

اس��تفاده از كارت بازرگان��ي خ��ود از كارت بازرگاني 
ديگري استفاده كنند. 

به گفته خسروتاج، اگر صدور كارت هاي بازرگاني 
بسيار سخت گيرانه ش��ود، به اين ترتيب مانعي براي 
فع��االن اقتصادي به وجود مي آي��د و بنابراين بايد در 
صدور كارت زياد دقت كرد و براس��اس ضوابط تعيين 
شده براي صدور كارت اقدام كرد تا افراد نااهل نتوانند 

كارت بازرگاني دريافت كنند. 
او در اين رابطه گفت: اگر در بخش نظام مالياتي و 
سيستم تامين اجتماعي در اين بخش ها فشار سنگين 
باشد، باعث مي شود برخي فعاالن اقتصادي در مسير 
درست حركت نكنند و به سمت استفاده از كارت ساير 

افراد حركت كنند. خسروتاج ادامه داد: طي سه سال 
گذش��ته مرتب به همه استان ها، اتاق هاي بازرگاني و 
س��ازمان هاي وزارت صنعت و معدن گفته ش��ده كه 
كارت هاي بازرگاني صادر شده پايش شود و اگر كسي 
كه كارت دريافت كرده كه داراي ضوابط صدور كارت 
بازرگاني نبوده آن كارت بازرگاني حتما باطل ش��ود. 
رييس س��ازمان توس��عه تجارت تصريح كرد: تا امروز 
حداق��ل ه��زار كارت بازرگاني به دليل عدم داش��تن 
ضوابط مص��وب دارنده كارت بازرگاني باطل ش��ده و 
فكر مي كن��م، ضمن اصالحات جزي��ي در آيين نامه، 
اصل موضوع براي صدور كارت بازرگاني اجراي درست 

است، تا كارت بازرگاني براي نااهالن صادر نشود. 

بسته شدن پرونده كارت اعتباري خريد كاال
ايسنا|

با وجود تكليفي كه توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و نيز بانك مركزي براي اجراي طرح جديد كارت اعتباري خريد كاالي ايراني در س��ال ۱396 
ابالغ شد، به گفته سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي »اجراي اين طرح با توجه به 

فرصت اندك باقيمانده تا پايان سال منتفي است«. 
ق��رار ب��ر اين بود كه طرح جديد كارت اعتباري خريد كاالي ايراني در س��ال جاري با رفع 
نقايص طرح قبلي كه در س��ال گذش��ته به مرحله اجرا درآمد، توسط وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و نيز بانك مركزي اجرايي ش��ود. دستوري كه توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
طبق ابالغيه يي به اين دو دس��تگاه ابالغ شد اما با وجود گذشت ۱۰ماه از سال جاري كماكان 
هيچ برنامه عملياتي در اين خصوص ارائه نش��ده و بنا بر اطالعات دريافتي اجراي آن در س��ال 
جاري منتفي است. بر اساس مصوبه ستاد برنامه ريزي اقتصاد مقاومتي بايد طرح جديد كارت 
اعتباري خريد كاالي ايراني توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز بانك مركزي در سال 
جاري مدنظر قرار مي گرفت، چرا كه به عنوان وظيفه اين دو دستگاه تعريف شده است. پروژه يي 
كه اين دو دستگاه موظف بودند پس از تهيه، آن را جهت اجرا و ابالغ به تصويب سازمان برنامه و 
بودجه برساند. اتفاقي كه با گذشت حدود ۱۰ ماه از سال ۱396 كماكان به مرحله اجرا در نيامده 
و كامال بعيد مي رسد كه در سال جاري عملياتي شود. به دليل مسائل و مشكالت مختلفي كه 
طرح كارت اعتباري خريد كاالي ايراني در سال گذشته با آن روبه رو بوده و منشا اختالف بين 

وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز بانك مركزي در اين بخش شده بود، ستاد فرماندهي اقصاد 
مقاومتي تصميم گرفت تا طرح جديدي در اين خصوص مدنظر قرار گيرد كه با رفع اشكاالتي 
كه توليدكنندگان و نيز متقاضيان خريد با آن روبه رو بودند، به نحو مطلوب و تحت عنوان طرح 
جديد كارت اعتباري خريد كاالي ايراني در سال جاري اجرايي شود. به همين دليل اين تصميم 
به تصويب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي رسيد و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز بانك 
مركزي ابالغ شد تا هر چه سريع تر طرح جديد را تهيه و اجراي آن را در دستور كار قرار دهند. 
به مرور و با گذشت زمان مسووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز بانك مركزي در پاسخ 
به علت طوالني ش��دن اجراي طرح جديد كارت اعتباري خريد كاالي ايراني، مسائل مختلفي 
را مطرح مي كردند. پرونده طرح كارت اعتباري خريد كاالي ايراني در سال گذشته به گونه يي 
بسته شد كه نه تنها انتقادات عديده يي به آن وارد آمد كه دو مجموعه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و نيز بانك مركزي نسبت به چگونگي اجراي آن چه در خصوص ليست كاالهاي مدنظر 
و نيز تس��هيالت بانكي معترض بودند. بنابراين ب��راي اجراي طرح جديد كارت اعتباري خريد 
كاالي ايراني در س��ال جاري، وزارت صنعت، معدن و تجارت در مردادماه سال جاري پيشنهاد 
جديدي را به بانك مركزي ارائه كرد كه به گفته مسووالن اين وزارتخانه حتي توسط سازمان 
برنامه و بودجه اصالح و به تاييد رسيده بود اما در نهايت اين طرح با چكش كاري بانك مركزي 
همراه و قرار بر اين شد تا بانك مركزي اقدام به تهيه طرح جديدي كرده و بر اين اساس طرح 

ارائه شده قبلي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مسكوت ماند. 
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15 نفت و انرژي
  بي تمايلي اعضاي اوپك

به نفت 60 دالري
خانه ملت   وزير نفت گفت: اوپكي ها به دليل افزايش 
توليدات نفت ش��يل امريكا، تمايل زيادي به اين ندارند 
كه قيمت هر بشكه نفت برنت به بيش از 60 دالر برسد. 
بيژن زنگنه با اش��اره به افزايش قيمت نفت در روزهاي 
اخي��ر گفت: افزايش قيمت ها به دليل كاهش توليد نفت 
ازسوي كش��ورهاي عضو و غيرعضو سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت )اوپك( روي داده است. البته در فصل 
زمستان هستيم و در اين فصل قيمت ها به دليل باال رفتن 
تقاضا براي فرآورده هاي نفتي افزايش مي يابد. قيمت نفت 
 در روزهاي اخير روند افزايش��ي داشت و حتي به باالي

6۸ دالر براي هر بشكه هم رسيد.

  فراخوان ايراني ها براي 
سرمايه گذاري در آب و برق عراق

گروه انرژي  در ش��رايطي كه غيرواقعي بودن قيمت 
آب و برق كشور، شرايط مالي دشواري براي شركت هاي 
فع��ال در اين صناي��ع ايجاد كرده، قائم مق��ام وزير نيرو، 
شركت هاي ايراني را به حضور فعال تر در بازسازي عراق 
و بازارهاي آن ك��رد؛ آن هم در روزهايي كه نمايندگان 
مجلس ش��وراي اس��امي مخالفت هاي شديدي نسبت 
ب��ه واقعي ش��دن قيمت تم��ام حامل هاي ان��رژي ابراز 
كرده اند و آينده فعاليت ش��ركت هاي اين حوزه با خطر 
ورشكستي مواجه ش��ده است. آينده دار بودن بازار عراق 
براي ش��ركت هاي آب و برق از آن رو است كه عاوه بر 
امكان رشد سريع، قيمت هاي اين محصول هم در كشور 
همسايه غربي واقعي اس��ت. به عنوان مثال بررسي هاي 
»تعادل« نشان مي دهد كه تعرفه برق مصرفي مشتركان 
خانگي ع��راق به ازاي هر كيلووات س��اعت از 30 دينار 
)حدودا برابر با 99 تومان ايراني( ش��روع مي شود. اين در 
حالي اس��ت كه كف قيمت برق براي مشتركان خانگي 

ايران، 45تومان است.
به گزارش پاون، قائم مقام وزير نيرو در امور بين الملل 
گف��ت: هم اكنون حجم مالي پروژه هاي آب و برق كه در 
عراق توسط شركت هاي ايراني در حال انجام است حدود 
3ميليارد دالر است كه براساس بررسي هاي انجام شده 
پتانسيل حداقل 5ميليارد دالر ديگر براي سرمايه گذاري 
در اين صنعت در عراق براي ش��ركت هاي ايراني وجود 
دارد.  عليرضا دايمي در نشس��تي كه ش��امگاه دوشنبه 
با فع��االن بخش خصوصي داش��ت، اظهار ك��رد: عراق 
پس از داعش فرصت بس��يار مغتنمي براي شركت هاي 
ايراني فعال در صنعت آب و برق اس��ت كه بتوانند از آن 
اس��تفاده كرده و در اين كشور همسايه بازار خوبي براي 
خود دست و پا كنند. وي افزود: ما بر اين امر واقفيم كه 
برخي مشكات فرا روي شركت هاي ايراني در بازار عراق 
وجود دارد، اما نبايد ش��ركت هاي ايراني از اين وضعيت 
نااميد شده و اين بازار بسيار بزرگ را به راحتي به رقباي 
خارج��ي واگذار كنند.  دايمي تصريح كرد: وزارت نيرو و 
مجموعه دولت نيز بالطبع در اين امر ياريگر شركت هاي 
ايراني فعال در اين بازار خواهد بود و س��عي خواهد كرد 
از طري��ق رايزني هاي متعدد با طرف هاي عراقي از طرف 
س��فارت ايران در عراق مش��كات پيش رو را در حداقل 
زم��ان مرتفع كند.  قائم مقام وزير نيرو در امور بين الملل 
تاكيد كرد: هم اكنون حجم مالي پروژه هاي آب و برق كه 
در عراق توس��ط شركت هاي ايراني در حال انجام است، 
حدود 3ميليارد دالر اس��ت كه بر اس��اس بررس��ي هاي 
انجام ش��ده پتانس��يل حداقل 5ميليارد دالر ديگر براي 
سرمايه گذاري در اين صنعت در عراق براي شركت هاي 
ايراني وجود دارد.  وي ادامه داد: امروز با احتساب مجموع 
م��راودات در كليه بخش ها با عراق، اي��ران در رتبه دوم 
مب��ادالت تجاري و بازرگان��ي با عراق ق��رار دارد كه ما 
بايد با توجه به زمينه هاي مش��ترك فرهنگي، مذهبي و 

جغرافيايي جايگاه خود را به رتبه اول برسانيم. 

تريبون وزير

گزارش كوتاه

گروه انرژي  حميد مظفر 
ش�ركت ملي نفتكش ايران چني�ن روزهاي 
حزن انگي�زي را در تاري�خ خ�ود به ي�اد ندارد. 
ساختمان اين ش�ركت در خيابان نلسون ماندال 
اين روزها ميزبان خانواده هاي دريانورداني است 
كه از گوش�ه و كنار كش�ور به تهران آمده اند و 
منتظر ش�نيدن خب�ر جدي�دي از عزيزان خود 
هستند. چهره هاي غمبار و رنگ  پريده بستگان 
دريانوردان، بي تابي روزهاي اخير آنها را حكايت 
مي كند ك�ه نااميدانه در انتظار ش�نيدن خبري 

شبيه به معجزه از نجات كسي هستند. 
در چنين فضايي محس�ن بهرامي سخنگوي 
ش�ركت ملي نفتكش ايران روز گذشته نشستي 
را برگ�زار ك�رد ت�ا آخري�ن جزئي�ات مراح�ل 
امدادرساني و اطفاي حريق كشتي را به اصحاب 
رس�انه اعالم كن�د. نگراني مجموع�ه كاركنان 
ش�ركت ملي نفتكش بر فضاي نشس�ت خبري 
نيز تاثير گذاش�ته بود و اين را مي ش�د از بغض 
س�خنگوي ش�ركت ملي نفتك�ش در زماني كه 
راجع ب�ه وضعيت دريان�وردان صحبت مي كرد، 
احس�اس كرد. كاپيتان بهرامي كه در بخشي از 
نشس�ت ليست اش�خاص حاضر در كشتي را به 
خبرنگاران نش�ان داد و اعالم كرد كه پيش تر با 
بس�ياري از آنها در سفرهاي دريايي همراه بوده 
است اما شايد خود او نيز اميد چنداني به ديدار 

مجدد آنها نداشته باشد. 
بهرامي در نشست روز گذشته خود بارها از 
خونس�ردي طرف چيني و عدم ريسك پذيري 
آنها در مهار سريع آتش گاليه و اعالم كرد كه 
اصرارهاي طرف ايراني براي سرعت بخشيدن 
به خاموش كردن آتش كشتي سانچي از سوي 

چيني ها بي پاسخ مي ماند. 
س�خنگوي  اظه�ارات  آخري�ن  براس�اس 
ش�ركت ملي نفتكش تاكنون تنها جس�د يكي 
از دريانوردان پيدا ش�ده كه به علت س�وختگي 
صورت امكان شناس�ايي سريع هويت وي وجود 
نداشته و جسد وي براي بررسي بيشتر به سمت 

سواحل چين ارسال شده است. 
بهرام�ي همچنين در پاس�خ ب�ه »تعادل« 
برخ�ي ادعاه�ا در رابطه با علت ب�روز حادثه 
را عجي�ب و غيرواقع�ي خوان�ده و اعالم كرد 
كه درحال حاضر ه�ر گونه اظهارنظري درباره 
عل�ت حادث�ه تنها ح�دس و گمان اس�ت و تا 
زمان پيدا ش�دن جعبه سياه كشتي و بررسي 
روي آن امكان هيچ اظهارنظر قطعي و رسمي 
وج�ود ن�دارد. گ�زارش »تعادل« از نشس�ت 
خبري س�خنگوي ش�ركت ملي نفتكش را در 

ادامه مي خوانيد.
   

بيش از 3روز از حادثه دردناك برخورد نفتكش 
ايراني با يك كش��تي هنگ كنگي در آب هاي شرقي 
چي��ن مي گذرد و هن��وز تاش ها در مه��ار آتش و 
يافتن سرنخي از مفقودان به نتيجه خاصي نرسيده 
اس��ت. گزارش ه��اي خبرگزاري ه��اي بين الملل��ي 
ازجمل��ه رويترز و بلومبرگ نيز نش��ان مي دهد كه 
تش��ديد وزش باد، رس��يدن ارتفاع امواج به 3متر و 
پخش شدن گازهاي س��مي در محدوده عملياتي، 

كار را براي امدادرس��انان سخت تر كرده است. گارد 
س��احلي كره جنوبي اعام كرده، شعله هاي آتش به 
گونه يي اس��ت كه نيروهاي كره ي��ي امكان نزديك 
  ش��دن ب��ه نفتكش را پي��دا نمي كنن��د و در فاصله

5 كيلومتري تانكر سانچي مستقر شده اند. 
به نظر مي رس��د، نامس��اعد بودن شرايط جوي 
تنها عامل كند بودن پيشرفت عمليات نجات نباشد. 
روز گذش��ته محس��ن بهرامي در نشست خبري در 
محل ساختمان شركت ملي نفتكش از اختاف نظر 
ميان اي��ران و تيم نجات چيني خب��ر داد. بهرامي 
اعام كرد ك��ه چيني ها در ابت��داي امر حجم زياد 
آتش و وجود مواد فرار دور كش��تي را عاملي عنوان 
كردند كه ريسك اطفاي حريق كشتي را بسيار باال 
برده بود و حتي مهار آتش را امكان ناپذير مي كرد. 
اما به نظر مي رسد حتي با تقليل حجم آتش نيز 
چيني ها تاش مد نظر طرف ايراني براي مهار آتش 
را به خرج نداده اند و بهرامي رويكرد آنها را »حركت 
دست به عصا« توصيف كرد. البته سخنگوي شركت 
نفت به دش��واري مهار آتش سانچي اذعان داشت و 
اعام ك��رد كه حريق اين نفتك��ش حتي از حريق 
چاه هاي نفتي نيز بزرگ تر است اما در عين حال از 
اختاف نظري جدي ميان طرف ايراني و چيني در 

رابطه با جزئيات فني عمليات خبر داد. 
احتياط چيني ها آنجايي ايراني ها را بيش از پيش 
نگران كرده اس��ت كه احتمال محبوس ماندن چند 
نفر در موتورخانه كش��تي و در ارتفاع 13متري زير 
آب وجود دارد. بهرامي در اين زمينه اظهار كرد:»اين 
احتمال خيلي باال نيس��ت ام��ا در هر صورت ممكن 
اس��ت كس��ي در موتورخانه محبوس مان��ده و زنده 
باش��د و هر چقدر پروس��ه اطفاي حري��ق طوالني تر 

شود، امكان زنده پيدا كردن آنها كمتر مي شود«. 

 علت حادثه مشخص نيست
ه��ر چند درح��ال حاضر تمركز اصلي ش��ركت 
مل��ي نفتكش بر تاش بيش��تر ب��راي يافتن آثاري 
از مفقودان اين حادثه اس��ت ام��ا علت اصلي وقوع 
چنين حادثه عظيمي پرسش��ي اس��ت كه همگان 
منتظ��ر ش��نيدن پاس��خ آن هس��تند. بهرامي در 
پاس��خ به پرس��ش »تعادل« در رابطه با نخس��تين 
برآورده��ا از عل��ت ش��روع حادث��ه گفت:»درحال 
حاضر براي علت يابي بس��يار زود است و مهم ترين 

عامل بازدارنده اين اس��ت كه هيچ گونه دسترس��ي 
به همكارانمان روي كش��تي نداريم. برخي از افراد 
نيز در اين چن��د روز اصطاحاتي را به كار برده اند 
ك��ه براي نخس��تين  بار به گوش من خورده اس��ت 
مثا اينكه گفته مي ش��ود در محاسبه مسير اشتباه 
ش��ده يا اينكه گفته مي شود بار كشتي نفت تغليظ 
ش��ده بوده كه من اصا نمي دانم نفت تغليظ شده، 
چيس��ت. كش��تي ها داراي جعبه س��ياه هستند و 
بهترين منبع براي ماست بنابراين به جاي ورود به 
حدس و گمان بهترين كار صبر كردن تا مش��خص 

شدن اطاعات است«. 
بهرامي با قطعيت گفت كه علت حادثه قطعا مشخص 
خواهد شد چراكه پاي شركت هاي بيمه يي در ميان است 
و دعواي اصلي بين آنهاست. او اظهار كرد:»به محض اينكه 
كشتي به ساحل برسد، تمامي  بيمه گران به بررسي حادثه 
خواهند پرداخت و تمام اطاعات را استخراج خواهند كرد 

و عامل حادثه مخفي نخواهد ماند.
 كشتي سانچي نيز داراي كپسول جمع آوري اطاعاتي

)Voyage Data Recorder( اس��ت ك��ه در برابر 
حرارت مقاوم اس��ت ك��ه از آن مي توانيم به علت يابي 

بپردازيم«. 
س��خنگوي ش��ركت ملي نفت در ادامه پاسخ 
خ��ود به »تعادل« به تش��ريح وضعي��ت تردد در 
آب هاي شرقي چين پرداخت و گفت:»منطقه يي 
ك��ه اي��ن كش��تي در آن ت��ردد مي ك��رده پر از 
كش��تي هاي ماهيگيري اس��ت و گاهي قايق هاي 
ماهيگيري در دسته هاي 200تايي در آن منطقه 
ب��ه حركت درمي آين��د كه هر كدام ت��وري را از 
پش��ت با خود حمل مي كنند. كش��تي در چنين 
فضايي ام��كان مانور زيادي ن��دارد. تمامي اينها 
ممكن اس��ت عاملي براي تغيير مس��ير كشتي و 

تصادف شود«. 
بهرام��ي با ذك��ر خاطره يي از س��فر خود در 
آب هاي منطقه ش��رقي چين به اختال هايي كه 
كش��تي هاي ماهيگيري چيني در سر راه حركت 
كش��تي هاي بزرگ تر ايجاد مي كنند، اشاره كرد 
و گفت: »كش��تي هاي ماهيگي��ري آن منطقه در 
ش��ب به حدي نور توليد مي كنن��د كه به عاملي 
بازدارن��ده براي شناس��ايي كش��تي هاي درحال 
حركت در اطراف تبديل مي ش��وند. درحالي كه 
كش��تي ها نيز همانند هواپيماه��ا هنگام حركت 

تم��ام چراغ هاي خارجي خ��ود را خاموش كرده 
و پرده ه��اي اتاق ها را نيز مي كش��ند ت��ا نور آن 
باعث محدود شدن ديد نشود. البته باز هم تاكيد 
مي كن��م كه نمي توان روي اين مس��اله به عنوان 

عامل بروز حادثه تاكيد كرد«. 
در هر صورت به نظر مي رس��د براي مشخص 
ش��دن نخس��تين علل تصادف تانكر سانچي بايد 
منتظر رس��يدن كش��تي س��ي اف كريس��تال به 
س��واحل چين باقي ماند. خدمه كش��تي سي اف 
كريس��تال هنگ كن��گ بافاصل��ه بع��د از بروز 
حادثه به درون آب مي پرند و توس��ط كشتي هاي 
ماهيگيري اطراف نجات پيدا مي كنند و با كسب 
اطمينان از عدم انفجار اين كش��تي هنگ كنگي 
مجددا به عرش��ه بازمي گردند و درحال حاضر در 
مس��ير رسيدن به چين هس��تند. انتظار مي رود، 
خدمه چيني كش��تي سي اف كريستال كه از اين 
حادثه جان سالم به در برده اند، سرنخ هاي مهمي 

از شروع حادثه تراژيك سانچي را سبب شود. 

 آيا سانچي استاندارد بوده است؟
پرس��ش بعدي »تع��ادل« از بهرام��ي در رابطه با 
وضعي��ت نفتكش س��انچي از لحاظ اس��تانداردهاي 
بين الملل��ي اس��ت. ب��ه گفته س��خنگوي ش��ركت 
 مل��ي نفتك��ش، تانك��ر س��انچي س��اخته ش��ركت

Hyundai Samho كره جنوبي اس��ت و به جرأت 
از بهترين كشتي هاي نوع خود در جهان است. وي در 

تشريح بيشتر جزييات كشتي گفت:»تمامي كشتي ها 
ملزم اند كه حداقل دو رادار داش��ته  باشند اما كشتي 

سانچي داراي 3 رادار بود. 
اي��ن كش��تي داراي م��درك رده بندي موسس��ه 
دي ان وي. جي ال نروژ است كه از معتبرترين موسسات 
رده بندي اروپا به حساب مي آيد. اين كشتي همچنين 
داراي گواهينامه  شركت هاي معتبر نفتي ازجمله توتال 

فرانسه است. 

 علت نصب پرچم پاناما
از ابت��داي وق��وع اي��ن حادثه اعام ش��د كه 
اين كش��تي ب��ا پرچم پاناما درح��ال حركت بوده 
و عده ي��ي نيز احتم��ال دادند ع��دم نصب پرچم 
اي��ران ممكن اس��ت ناش��ي از مس��ائل مربوط به 
تحريم هاي بين المللي عليه ايران باشد. اما بهرامي 
روز گذش��ته در پاسخ به »تعادل« اين نكته را رد 
كرد و گفت:»از س��ال  2007 بحث هاي تجاري در 
ش��ركت ملي نفتكش ايران مطرح شد و ارتباطي 
به تحريم ها ندارد. برخي از كشتي هاي ما به دليل 
موضوع بازاريابي از پرچم كشورهايي مانند قبرس 
و پاناما اس��تفاده مي كنند. ش��ركت ملي نفتكش 
ايران اپراتور و اداره كننده اين كش��تي اس��ت و به 
همين جهت اين كش��تي با وجود اينكه متعلق به 
يك شركت غيرايراني است اما نفرات حاضر بر آن 

ايراني هستند«.
 

 وضعيت بيمه نفتكش
يك��ي از مهم ترين عام��ت  س��وال ها در رابطه 
با كش��تي س��انچي، وضعيت بيمه  اين تانكر است. 
بهرامي در تش��ريح وضعيت بيمه نفتكش س��انچي 
ني��ز به »تع��ادل« گفت:»از نظر بيمه يك كش��تي 
داراي چندين اليه بيمه اس��ت. بيمه ش��خص ثالث 
 و آلودگي اين كش��تي از طريق ش��ركت انگليس��ي
Steamship Mutual ك��ه عضو كلوب بيمه يي 
P&I اس��ت تح��ت پوش��ش ق��رار گرفته اس��ت. 
ش��ركت هاي معتبر بيمه يي به دنبال كش��تي هايي 
هس��تند كه اس��تاندارد آنها برايش��ان محرز باشد. 
بدنه و تجهيزات كش��تي نيز توس��ط شركت بيمه 
Scor SE است. بيمه محموله نيز با توجه به اينكه 
تحت قرارداد FOB بوده برعهده شركت خريداري 
كره يي اس��ت. حدود 30درصد بيمه اين كشتي نيز 

برعهده شركت هاي ايراني است«. 

رييس جمه��ور در جلس��ه يي، آخرين وضعيت 
كاركن��ان نفتك��ش ايراني ك��ه در آب هاي چين 
طعمه حريق ش��ده است را بررس��ي و دستورات 
الزم براي به  كارگيري همه توان ملي و منطقه يي 
جهت تس��ريع در تعيين سرنوشت و رسيدگي به 

وضعيت كاركنان اين نفتكش صادر كرد. 
حسن روحاني در اين جلسه كه روز سه شنبه با 
حضور وزيران امور خارجه، نفت و راه و شهرسازي 
و س��اير مس��ووالن ذي رب��ط برگزار ش��د پس از 
استماع گزارش ها تاكيد كرد كه مهم ترين موضوع 
در مرحله كنوني تعيين سرنوش��ت و رسيدگي به 
وضعيت كاركنان اين نفتكش و خانواده هاي عزيز 

آنان اس��ت و همزمان نيز باي��د پيگيري هاي الزم 
حقوقي براي جبران خسارات وارده انجام گيرد. 

رييس جمهور در اين جلس��ه پ��س از گزارش 
مهندس زنگنه، وزي��ر نفت و دكتر آخوندي، وزير 
راه و شهرس��ازي از آنها خواس��ت كه ضمن ارائه 
گزارش نهايي و فني از داليل حادثه، پيگيري هاي 
الزم ب��راي رس��يدگي به ابعاد مختل��ف حادثه به 
ويژه سرنوشت كاركنان كشتي و حانواده هاي اين 

عزيزان را انجام دهند. 
روحان��ي همچنين ضمن اخ��ذ گزارش ظريف 
از پيگيري هاي وزارت امور خارجه دس��تور داد تا 
تمام امكانات دس��تگاه ديپلماسي براي پشتيباني 

سياس��ي و حقوقي، تسريع عمليات اطفاي حريق، 
رس��يدگي به وضعيت كاركنان و مذاكرات الزم با 

كشورهاي همجوار ساحلي فعال شود.

دستور رييس جمهور براي رسيدگي تمام و كمال به وضعيت كاركنان نفتكش ايراني

خونسردي چيني ها، اميدها براي مهار سريع آتش و نجات دريانوردان ايراني را كم  رنگ كرده است

انتظار معجزه از آب هاي چين
سخنگوي شركت ملي نفتكش در پاسخ به »تعادل«: هر گونه اظهارنظري در رابطه با علت حادثه تنها حدس و گمان است
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»كاركثيف«درمراحلآخرفني
 ب��ه گفته خس��رو معصوم��ي كارگردان »كار كثی��ف«، اين روزها آخرين مراحل فني اين اثر س��ینمايي ب��راي نمايش در 

سي و ششمین جشنواره ملي فیلم فجر انجام مي شود. 
خسرو معصومي كارگردان فیلم سینمايي »كار كثیف« كه به سي و ششمین جشنواره ملي فیلم فجر راه يافته در گفت وگو 
با مهر درباره آخرين وضعیت ساخت اين اثر گفت: در حال حاضر آخرين مراحل فني طي مي شود و مشغول آماده سازي نهايي 
اثر براي نمايش در جشنواره ملي فیلم فجر هستیم. او افزود: آخرين مراحل جلوه هاي ويژه بصري انجام مي شود و فكر مي كنم 

در سه، چهار روز آينده اين مرحله به پايان مي رسد. 
معصومي در پايان اظهار كرد كه پس از نهايي شدن جلوه هاي ويژه بصري و انجام تست صدا و تصوير در سینما، دي سي پي 

اين اثر را مي كشیم و كار آماده مي شود. 
»كار كثیف« آخرين فیلم معصومي ژانري اجتماعي دارد.

چهرهروز

بررسينتايجنظرسنجيدرمورداحتمالوقوعجنگهستهايميانامريكاوكرهشمالي

منتظرانجنگهستهايدرسال2018
گ�روهگوناگوندر هفته گذشته رهبر 
كره ش��مالي اعالم كرده بود كه همیشه يك 
دكم��ه هس��ته يي روي میزش ق��رار دارد. 
دونال��د ترامپ نیز در مقابل او اع��الم كرده بود كه دكمه 
هسته يي او بسیار بزرگ تر و قوي تر است. اين تهديدهاي 
كره شمالي و امريكا تنها مربوط به اين پیام ها نیست. از آغاز 
آزمايش هاي موشكي كره شمالي، امريكا نیز در مقابل آن 
سكوت نكرد و دونالد ترامپ اين كشور را تهديد به نابودي 
كامل كرد. به گفته بس��یاري از كارشناسان، اين تهديد ها 
مي تواند آهنگ آغاز جنگ میان كره شمالي و امريكا باشد. 
روز جمع��ه نیز مش��اوران دونالد ترام��پ اعالم كردند كه 
نگران آغاز جنگ هس��ته يي امريكا با كره شمالي هستند. 
هرچند كه در بس��یاري از نظرسنجي ها بسیاري از مردم 
به خصوص در كشورهاي اروپايي پیش بیني  مي كنند كه 
در س��ال 2018 در مقايسه با سال هاي قبل اوضاع جهان 
بهتر و آرام تر خواهد بود، اما تازه ترين آمارهاي منتشر شده 
نشان مي دهد كه شمار بسیاري از كشورها، نگران افروخته 
ش��دن آتش جنگ میان امريكا و كره شمالي هستند؛ چرا 
كه اگر اين جنگ هس��ته يي آغاز ش��ود، عالوه بر امريكا و 
كره شمالي بسیاري از كشورهاي ديگر را درگیر و متحمل 
خسارات فراواني خواهد كرد. طبق آخرين نظرسنجي هاي 
موسسه ايپسوس، تقريبا نیمي از مردم در برزيل، تركیه، 
امري��كا و كانادا بر اين باور هس��تند كه جنگ بین امريكا 
و كره ش��مالي در س��ال 2018 آغاز خواهد شد. بر اساس 
آمارهاي اعالم ش��ده، حدود 50درصد از برزيلي هايي كه 
در اين نظرس��نجي شركت كرده اند، س��ال نو میالدي را 
زمان عملي كردن تهديدهاي امريكا و كره شمالي در مقابل 
يكديگر مي دانند. 49درصد از مردم تركیه نیز نگران آغاز 
جنگ كره ش��مالي و امريكا هس��تند. پیش از اين نیز در 
سال 2015 تركیه از س��وي كره شمالي مورد تهديد قرار 
گرفته بود. تهديد هسته يي كره شمالي علیه تركیه به دلیل 
حمله به جنگنده سوخوي روسي اگر حتي عملي نشد اما 
تهديدي خطرناك براي روس��یه بود. به  نظر مي رسد اين 
موضوع از عواملي باشد كه تركیه را نگران افروخته شدن 
آتش جنگ میان امريكا و كره شمالي كرده است؛ چرا كه 
همان طور كه گفته ش��د، اگر اين جنگ آغاز ش��ود، بعید 

به نظر مي رسد كه محدود به همین دو كشور بماند. 
آن طور ك��ه در اين گ��زارش گفته ش��ده، حدود 47 
درص��د از مردم امريكا و كانادا بر اين باور هس��تند كه در 
س��ال 2018 میان امريكا و كره ش��مالي جنگ هسته يي 
آغاز خواهد ش��د. اين در حالي اس��ت كه در بس��یاري از 

گزارش ها گفته شده كه مقام هاي امريكايي، آژيرهاي خطر 
را در مناطق مختلف مجمع الجزاير هاوايي آماده كرده و از 
مردم اين ايالت خواس��ته اند تا در صورت حمله هسته يي 
كره ش��مالي به پناهگاه بروند. همچنین در س��ال گذشته 
میالدي با افزايش تنش میان واش��نگتن و پیونگ يانگ، 
ناوگروهي قدرتمن��د از نیروي دريايي امريكا به همراه ناو 
هواپیمابر اين كش��ور عازم سواحل كره جنوبي شده است. 
در اي��ن میان برخي بر اي��ن باورند كه بازنده اصلي جنگ 
میان امريكا و كره شمالي، قطعا دولت پیونگ يانگ خواهد 
بود؛ چرا كه عالوه بر ش��مار كالهك هاي هسته يي كه در 
اختیار امريكاست، پیش بیني مي شود كه كشوري حاضر به 

حمايت از كره شمالي نخواهد بود. 
بر اساس گزارش موسسه ايپسوس، حدود 46درصد از 
مردم آفريقاي جنوبي، سال 2018 را آغاز جنگ هسته يي 

میان امريكا و كره شمالي مي دانند. 
طبق آمار منتش��ر ش��ده، نگراني مردم در كشورهاي 
آس��یايي از جنگ هس��ته يي میان امريكا و كره ش��مالي، 
بس��یار كمتر از اروپايي ها و امريكايي هاست. بر اساس اين 
نظرسنجي در میان آسیايي ها تنها در هند است كه حدود 
45درصد از مردم س��ال 2018 را س��ال جنگ هسته يي 
میان امريكا و كره ش��مالي مي دانند. ژاپن، چین، روسیه و 
كره شمالي كمتر از ساير كشورها نگران آغاز جنگ میان 
امريكا و كره شمالي هستند. بر اساس اين گزارش، حدود 
32درصد از ژاپني ها آغاز جنگ هس��ته يي میان امريكا و 

كره شمالي را در سال 2018 قطعي مي دانند كه اين تعداد 
در میان چیني ها به 30 درصد مي رسد. اين در حالي است 
كه به دنبال تشديد تنش ها میان امريكا و كره شمالي، چین 
از احتمال وقوع جنگ هسته يي ابراز نگراني و مقامات اين 
كشور اعالم كرده بودند كه قاطعانه با هرگونه موضع گیري 
كالمي يا اقدام تهديدآمیزي كه منجر به تش��ديد تنش ها 
شود، مخالف هستند. با اين حال، مردم اين كشور نگراني 
چنداني از وقوع جنگ هسته يي میان امريكا و كره شمالي 
ندارند. در روس��یه و كره جنوبي  نیز تنها حدود 20درصد 
از مردم وقوع جنگ میان امريكا و كره ش��مالي را در سال 
2018، قطع��ي مي دانن��د. با وجود ب��اال گرفتن تهديد و 
تنش ها میان امريكا و كره شمالي طبق گزارش هاي منتشر 
شده در شهر سئول كه 20درصد از جمعیت كره جنوبي را 
در خود جاي داده و تنها 56 كیلومتر با منطقه غیرنظامي 
بین دو كره فاصله دارد، به نظر مي رسد همه چیز عادي بوده 

و كارها طبق معمول انجام مي شود. 
در اين میان ح��دود 39درصد از مردم بريتانیا بر اين 
باور هستند كه در سال نو میالدي، جنگ هسته يي میان 
امريكا و كره ش��مالي آغاز خواهد ش��د. اين آمار در حالي 
منتشر ش��ده كه پیش از اين، ديويد كامرون نخست وزير 
سابق بريتانیا بارها در سخنراني هاي خود اعالم كرده بود 
كه تهديد نظامي كره ش��مالي، او را به ش��دت نگران كرده 
است. او همچنین هشدار داده بود كه كره شمالي مي تواند 

به راحتي امريكا و بريتانیا را هدف قرار دهد. 

آمارنامه

بازارهنر

آثارمنتشرنشدهمحمدرضادرويشيدرراه
محمدرضا درويشي نام شناخته شده يي در موسیقي 
ايران اس��ت كه اين روزها ديگر آهنگسازي نمي كند و 
وقتش را به ايده هاي پژوهشي اختصاص داده است؛ با 
اين حال آثار منتش��ر نشده يي از او كه در طول چهل 

سال ساخته، به زودي رونمايي خواهد شد. 
 سال گذش��ته در خبري گفته ش��د، آلبوم »در 
س��كوت آفتاب نیمه ش��ب« تازه ترين اثر سمفونیك 
محمدرض��ا درويش��ي رونماي��ي مي ش��ود؛ اما بعد 
اعالم ش��د به دلیل كسالت اين هنرمند و صالحديد 
پزش��ك او اين رونمايي به تعوي��ق مي افتد. اما قرار 
است، اسفندماه از چند پارتیتور درويشي و سي دي 
آلبوم »در سكوت آفتاب نیمه شب« در يكي از مراكز 

فرهنگي تهران رونمايي شود. 
آلبوم »در س��كوت آفتاب نیمه شب« به پیشنهاد 
حسین بهروزي نیا براي پرداخت اثري سمفونیك روي 
دو قطعه از آثار او توسط محمدرضا درويشي نگاشته 
شده اس��ت. اين اثر براي نخستین بار در سال 2013 
میالدي در س��الن اصلي كنسرواتوار »چايكوفسكي« 
با اجراي اركس��تر س��مفونیك »حاجت تپ��ه« آنكارا 
به عنوان اركس��تر مهمان كنس��رواتوار چايكوفسكي 
مس��كو با رهبري »بوراك توزون« اجرا ش��د. در اين 

اثر تع��دادي از هنرمندان ايراني با س��ازهاي ايراني، 
اركس��تر س��مفونیك را همراهي كرده ان��د و به اين 
ترتیب، سازهاي عود، تار، كمانچه و چند ساز كوبه يي 
به شكلي برجسته در خدمت اركستر سمفونیك قرار 
گرفته اند. آلبوم »زمان« اثر ديگر و ش��نیده  نشده يي 
از اين هنرمند اس��ت كه شامل آثار آهنگسازي شده 
براي س��ازهاي زهي و پیانو مي ش��ود و در بازه زماني 
20 تا 60 س��الگي او نوشته شده اس��ت؛ اين اثر نیز 
بهمن ماه رونمايي خواهد ش��د. او در اين روزها ديگر 
آهنگسازي نمي كند، اما در حال كار كردن روي جلد 
سوم دايره  المعارفش در حوزه سازهاي ايراني است كه 

به سازهاي بادي مي پردازد. 

مبارزهيكزنباهمهمردانجشنوارهفيلمفجر
سي و ششمین جش��نواره ملي فیلم فجر شاهد 
رقابت يك كارگردان زن با مردان سینماي ايران در 

بخش سوداي سیمرغ است. 
روز يك ش��نبه ده��م دي ماه ن��ام 22 فیلم بلند 
داس��تاني كه قرار اس��ت در بخش س��وداي سیمرغ 
س��ي و شش��مین جش��نواره فیلم فجر ب��ه نمايش 
گذاش��ته شود، اعالم ش��د كه در اين میان تنها نام 
يك كارگردان زن به چشم مي خورد. منیژه حكمت 
با فیلم سینمايي »جاده قديم« تنها بانوي فیلمساز 
حاضر در بخش س��وداي س��یمرغ دوره از جشنواره 
مل��ي فیلم فجر اس��ت. البت��ه در بخ��ش فیلم هاي 
كوتاه »مارلون« به كارگرداني و تهیه كنندگي درناز 

حاجي ها حضور دارد. 
»ج��اده قديم« داس��تان زني كارمن��د را روايت 
مي كند كه ش��ب عید ن��وروز با مش��كالتي رو به رو 
مي ش��ود. نق��ش اصلي اي��ن فیلم برعه��ده مهتاب 

كرامتي است. 
همچنین آتیال پس��یاني و پرويز پورحس��یني از 

جمله بازيگران اين پروژه سینمايي هستند.
اي��ن در حالي اس��ت كه در س��ي و پنجمین دوره 
جشنواره ملي فیلم فجر نام 6 كارگردان زن در لیست 
رقابتي سینماي ايران به چشم مي خورد. از جمله اين 
كارگردانان مي توان به پوران درخش��نده با »زير سقف 

دودي«، ن��گار آذربايجان��ي با »فص��ل نرگس«، مريم 
دوستي با »درياچه ماهي«، آيدا پناهنده با »اسرافیل«، 
منیر قیدي ب��ا »وياليي ها«، رقیه توكلي با »مادري« 
اش��اره كرد. اين بار بايد ديد منیژه حكمت كه پیش 
از اين فیلم هايي مانند »زندان زنان« و »سه زن« را 
جلو دوربین برده است تا چه اندازه مي تواند در اين 

رقابت موفق باشد. 
منی��ژه حكم��ت ع��الوه ب��ر كارگردان��ي آثار 
زن��دان زنان، الاليي و س��ه زن، در فیلم آپارتمان 
ش��ماره 13 نیز به عنوان بازيگ��ر نقش ايفا كرد. او 
تهیه كنندگي فیلم هاي خماري، ش��هر موش ها2، 
ورود آقاي��ان ممن��وع، پوپ��ك و م��ش ماش��ااهلل، 
چیزهايي هس��ت كه نمي دان��ي و صداها و الاليي 

را هم برعهده داشته است. 

»اسب«دركارگاهدكورتاالروحدت
نمايش »اس��ب« به كارگرداني آرش دادگر كه در 
سي و ششمین جشنواره تئاتر فجر نیز حضور دارد از 
12 بهمن اجراي عمومي خود را در كارگاه دكور تاالر 
وحدت آغاز مي كن��د.  آرش دادگر كارگردان و بازيگر 
درباره جديدترين فعالیت خ��ود در زمینه كارگرداني 
تئات��ر به مهر گفت: حدود 3 ماه اس��ت كه مش��غول 
تمرين نمايش »اسب« كه تولیدي از كارگاه آموزشي 
انجمن هنرهاي نمايشي استان تهران است، هستیم. 
در اين تمرين ها كه روزي 7ساعت به طول مي انجامد، 
جوان هاي فارغ التحصیل و كاركرده تئاتر استان تهران 
حضور دارند. او ادامه داد: قرار اس��ت، نمايش »اسب« 
را در س��ي و ششمین جش��نواره تئاتر فجر در كارگاه 
دكور تاالر وحدت روي صحنه ببريم و از 12 بهمن نیز 
اج��راي عمومي اين اثر را در همان مكان آغاز خواهیم 
ك��رد.  دادگر درباره ايده و روند تمرين هاي »اس��ب« 
يادآور ش��د: ما روزي 7 س��اعت روي لحظات، تمرين 
مي كنیم نه روي ش��كل اجرا. اين نمايش حاصل كنار 
هم قرار گرفتن چند ايده اس��ت؛ از دل مش��غولي هاي 
خودم گرفته تا آزمايش هايي كه س��عي كرديم در نوع 
روايت و شیوه اجرايي داشته باشیم.  به گفته او، جرقه 
اين كار از س��ال گذش��ته و كاري كه روي نمايشنامه 
»مكبث« شروع كرده بود، زده شد. اين كارگردان تئاتر 

درباره گروه بازيگران حاضر در نمايش »اس��ب« اظهار 
كرد: اين نمايش نیازمند حضور بازيگران س��رباز است 
كه در خدمت كار باش��ند تا جهان نمايش را بسازند. 
تمرين اين نمايش زمانبر اس��ت، ضم��ن اينكه براي 
راهكارهاي جديدتر نیازمند نیروي جوان و پرانرژي تر 

هستیم كه مي توانند زمان بیشتري بگذارند. 
وي درباره س��اير عوام��ل اين اثر نمايش��ي افزود: 
الهام ش��عباني و خودم طراح لباس، علي زنديه طراح 
نور، علي كالنتري ط��راح صدا، رضا كرمي زاد و خودم 
طراح صحنه و تینا بخش��ي طراحي گريم اين نمايش 
هستیم. دادگر تاكید كرد: به دلیل شكل و شیوه اجراي 
نمايش »اسب«، ما در هر اجراي اين نمايش كه حدود 

70دقیقه است، پذيراي 30تماشاگر خواهیم بود. 

گمانهزنيهادرباره
رقابتاپراباترامپ

گاردين:
اين روزنامه در صفحه 
گزارش��ي  خ��ود،  اول 
حض��ور  احتم��ال  از 
چهره  وينف��ري«  »اپ��را 
تلويزيون��ي  سرش��ناس 
انتخاب��ات  در  امري��كا 
 2020 رياست جمهوري 
اين كش��ور منتشر كرد. 
طب��ق گ��زارش گاردين، 

گمانه زني ها درباره شركت كردن مجري و بازيگر 
سرش��ناس امريكاي��ي در رقابت ه��اي انتخابات 
رياست جمهوري 2020 امريكا قوت گرفته است. 
وينف��ري يكي از حامیان اصل��ي حزب دموكرات 
اس��ت. او در س��ال 2008 از كمپی��ن انتخاباتي 
باراك اوباما ريیس جمهوري سابق امريكا حمايت 
كرد و در انتخابات س��ال 2016 هم به حمايت از 
هی��الري كلینتون پرداخته بود. به دنبال انتش��ار 
اين اخبار جنجالي درباره نامزدي اپرا وينفري در 
انتخاب��ات 2020، كاخ س��فید در بیانیه يي اعالم 
كرد: »پرزيدن��ت ترامپ از حضور اپرا وينفري در 
س��ال 2010 در انتخابات استقبال مي كند. ما از 
اين چالش استقبال مي كنیم؛ چه اين شخص اپرا 

وينفري باشد و چه شخص ديگري.« 

والاستريتژورنال:
سازمان ش��بكه توزيع 
ب��رق امري��كا اع��الم كرد 
ك��ه فرم��ان ري��ك پري، 
وزير ان��رژي دولت ترامپ 
براي تقوي��ت نیروگاه هاي 
و  ب��رق هس��ته يي  تولید 
زغال س��نگ را رد مي كند. 
به گ��زارش وال اس��تريت 
اول  صفح��ه  در  ژورن��ال 

خود، اين شكستي براي دولت ترامپ است كه باعث 
س��رخوردگي كارگران معادن زغال س��نگ مي شود 
ام��ا در عین حال ب��ه نفع حامیان محیط زيس��ت، 
انرژي هاي تجديدپذير و همچنین عوامل اكتش��اف 
گاز طبیعي محسوب مي ش��ود. دونالد ترامپ كه بر 
رويكرد »اول امريكا« تاكید دارد در همین راستا وعده 
داده بود كه به صنعت برق هس��ته يي و زغال سنگ 
امريكا كه در پي كشف منابع گاز طبیعي ارزان دچار 
تعطیلي ها و ضرر و زيان فراوان شده اند، كمك كند. 
فرمان اخیر ريك پري شكايت فعاالن حوزه اكتشاف 
گاز طبیعي و استفاده از انرژي هاي خورشیدي و بادي 
براي تولید برق را در پي داشته و آنها گفته بودند كه 
اين رويك��رد به اين صنايع و همچنین نوآوري براي 

تقويت نیروگاه هاي برق آسیب وارد مي كند. 

چايناديلي:
اين روزنامه، در صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود  اول 
دي��دار ش��ي جین پینگ و 
ريیس جمه��وري فرانس��ه 
منتشر كرد. طبق گزارش 
چايناديلي، امانوئل ماكرون 
در جريان سفرش به چین 
با همتاي چیني خود ديدار 
ك��رد. گفته مي ش��ود كه 

در اي��ن ديدار دو طرف ناظ��ر بر امضاي مجموعه يي 
از توافقنامه ها میان كشورهايش��ان بودند. همچنین 
در اي��ن گزارش گفته ش��ده ك��ه امانوئ��ل ماكرون 
ريیس جمهوري فرانسه بعد از بازديد از مكان تاريخي 
موسوم به »شهر ممنوعه«، در پكن با رهبران تجاري 
چین مالقات كرده و مذاكراتي را نیز با مقام هاي ارشد 
چین در محل تاالر بزرگ خلق در اين شهر انجام داد. 
ماك��رون در جريان بازديدهاي ديروز خود اعالم كرد 
كه چین در حال اجراي راهبرد توسعه اقتصادي خود 
بوده و با توجه به اندازه بازارش بر كلیت جهاني سازي 
تاثیر مي گذارد. در آغاز سال نو ريیس جمهور ماكرون 
در نخستین سفر خارجي خود به آسیا وارد چین شد، 

اين نشانگر اهمیت روابط چین و فرانسه است. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

وينديزلومتالريادرپروژههايجديد
س��تاره »سريع و خش��مگین« به يك 
فرنچايز اكشن ديگر ملحق مي شود و مت 
الريا در »ش��فت« جديد مقابل س��اموئل 

ال. جكسون قرار مي گیرد. 
به گ��زارش ورايتي، در اخبار اين هفته 
از پیوستن بازيگران به پروژه هاي جديد نام 
وين ديزل و مت الريا به چش��م مي خورد. 

وين ديزل درحال مذاكره اس��ت تا به فیلم علمي- تخیلي »بالدشات« محصول 
كمپاني س��وني بپیوندد كه بر پايه يك ش��خصیت كمیك بوكي ساخته مي شود. 
نیل موريتز كه تهیه كننده فرنچايز »سريع و خشمگین« است، مسوولیت تولید 
اي��ن فیلم را برعهده خواهد داش��ت و ديو ويلس��ون و اريك هاي��زر كارگردان و 
فیلمنامه نويس آن هس��تند.  شخصیت بالدشات كه نخستین  بار در سال 1992 
معرفي ش��د، سربازي اس��ت كه در آستانه مرگ قرار دارد اما قدرت ترمیم باال و 
تغییر شكل پیدا مي كند كه به خاطر نانوماشین هايي است كه در جريان خونش 
حركت مي كنند. ديزل قرار است در پروژه هاي ديگرش در 3 فیلم ديگر »سريع 
و خشمگین« بازي كند كه به ترتیب در سال هاي 2019، 2020و 2021 اكران 
خواهند ش��د. او همچنین بخش��ي از فرنچايزهاي اكش��ن »ريديك« و »تريپل 
اكس« بوده است. از سوي ديگر مت الريا به جمع بازيگران فیلم جديد »شفت« 
محلق ش��ده و به اين ترتیب مقابل ساموئل ال. جكسون، جسي تي. آشر، رجینا 
هال و الكساندرا شیپ نقش آفريني خواهد كرد.  تیم استوري اين فیلم را از روي 
فیلمنامه كنیا بريس و الكس بارنو كارگرداني خواهد كرد. داستان آن حول محور 
يك مامور اف بي آي مي گردد كه ش��روع به تحقیق در مورد پرونده قتل يكي از 
دوستانش مي كند و در اين راه از پدرش كه با او ارتباط نزديكي ندارد يعني جان 
شفت افس��انه يي كمك مي گیرد. »شفت« قرار است روز چهاردهم ژوئن 2019 
اكران ش��ود و از ديگر پروژه هاي الريا مي توان به »پادش��اهي«، »نورهاي جمعه 

شب ها« و »والديني« اشاره كرد. 

كشفنشانههاييازدوراناسالميدرانديمشك
در كاوش هاي نجات بخش��ي آثار باستاني 
ش��هر انديمشك خوزس��تان كه پیش از اين 
آثار مش��كوك به دوره پارتي يا سلوكي در آن 
شناسايي ش��ده بود، بقاياي دوران اسالمي در 
نهشته هاي باالتر به دست آمد.  شهريور امسال 
در جريان عملیات حفاري و لوله گذاري شركت 
آب  و فاضالب شهرستان انديمشك در سطح 

اين شهرس��تان، كاركنان اين ش��ركت در بلوار پیروزي با آثاري تاريخي مانند ظروف 
س��فالي و بقاياي استخواني برخورد مي كنند در جريان انجام اين عملیات در دو نقطه 
ديگر نیز نمونه يي از اين آثار به دست آمدند بنابراين میراث فرهنگي عملیات لوله گذاري 
را متوقف كرد و كاوش نجات بخش��ي در اين مناطق آغاز شد. هر چند در كنار ظروف 
سفالي به دست آمده در ديواره ها در روزهاي نخست كاوش در چاله هاي حفاري شده 
براي لوله كش��ي آب و فاضالب، دو ظرف »خمره« و »قمقمه« س��فالي سالم به دست 
آمد اما اكنون كاوش هاي بیشتر نشان از بقاياي دوران اسالمي در شهرستان انديمشك 
دارد.  از س��وي ديگر در مطالعات كارشناسي اولیه شواهد نشان از وجود آثاري مربوط 
به دوران تاريخي و احتماال دوران پارت )اش��كاني( دارند. يوس��ف ديناروند، سرپرست 
كاوش نجات بخشي در محدوده حفاري شركت آب و فاضالب انديمشك در اين زمینه 
توضیح داد: در جريان بررسي هاي مطالعاتي در اين نقاط؛ ثبت، ضبط و مستندنگاري 
آثار به دس��ت آمده در اين مناطق توسط باستان شناسان انجام شد همچنین با وجود 
شرايط اضطراري اين كاوش، باستان شناسان در تالش هستند تا به بهترين و دقیق ترين 
ش��كل، يافته هاي موجود را ثبت و مس��تندنگاري كنند.  اين باستان شناس افزود: در 
فرآيند كاوش فعالیت هاي نجات بخشي يافته ها شامل تثبیت و استحكام بخشي توسط 
مرمتگران خبره اداره كل میراث فرهنگي خوزستان صورت مي گیرد. كمتر از يك ماه 
پیش يعني 27 آذر امسال نیز ديناروند از پايان كاوش بافت هايي كه داراي آثار تاريخي 
و فرهنگي نیس��تند، خبر داده و گفته  بود كه »تیم كاوش به زودي وارد بافتي خواهد 

شد كه آثار فرهنگي در آن جاي گرفته اند«. 

تاريخنگاري

قتل اميركبير
بیس��تم دي 1230، میرزامحمدتقي خان امیركبیر صدراعظم باتدبیر حكومت قاجار 
در كاشان به دستور ناصرالدين شاه در 43 سالگي به قتل رسید.  مبارزه با فساد، تاسیس 
دارالفنون، كاهش مخارج دولت، نظم دهي به امور مالیه، تاسیس روزنامه وقايع اتفاقیه، و... 
اصالحاتي بود كه امیركبیر در دوره صدارت اعظمش در زمان ناصرالدين شاه صورت داد؛ 
اصالحاتي كه منافع بس��یاري را در دربار به خطر انداخته بود.  يكي ديگر از كارهاي امیر 
شكس��تن بس��ت بود. در آن زمان در ايران معمول بود عناصر شرور و آشوب طلب و جاني 
براي فرار از مجازات به سفارتخانه هاي خارجي يا به خانه مجتهدين يا حضرت عبدالعظیم 
و قم پناهنده مي شدند، امیركبیر با صدور فرماني در 1266ق اساس بست نشیني را از بین 
برد و به عمال دولت دستور داد هر مجرمي را در هر جا كه باشد دستگیر كرده و به مجازات 
برسانند.  در میان دشمنان و بدخواهان امیركبیر يك نام از ديگران پررنگ تر و برجسته تر 
است؛ مهدعلیا مادر ناصرالدين شاه و مادرزن امیركبیر كه سرسختانه و مجدانه در راه سقوط 
امیر كوش��ید تا باالخره موفق به عزل و پس از چندي قتل او ش��د.  با ادامه اين روند، شاه 
دس��تور عزل امیركبیر و س��پس تبعید او و خانواده اش به قم را صادر كرد. ناصرالدين شاه 
سپس با خواست مادرش مهدعلیا دستور قتل محمدتقي خان را صادر كرد؛ دستوري كه 
گفته مي شود بعد از مرگ امیركبیر از آن پشیمان شد.  امیركبیر كه در روز اجراي حكم در 
حمام بود، به ناگاه شاهد ورود جالدان شاه به محوطه حمام شد و پس از طي صحبت هايي 
بین امیر و فرستاده شاه، سرانجام علیخان از امیر خواست كه بدون يك لحظه فوت وقت 
آماده مرگ ش��ود و تنها تقاضايي كه از امیر قبول ش��د، اين بود كه نحوه  اجراي حكم را 
خودش تعیین كند. امیر از جا بلند ش��د و غس��ل كرد و در وسط گرمخانه نشست و چون 

عادت به رگ زدن و خون گرفتن داشت، دستور داد كه دو رگ بازوي او را قطع كردند. 
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