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   امير حاتمي: ايران پس از جنگ هم 
در كنار برادران سوري است

امير س��رتيپ امير حاتمي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كشورمان 
در گفت وگوي تلفني با همتاي س��وري خود ضمن تبريك آزاد س��ازي ش��هر 
ديرالزور تاكيد كرد: همچون گذش��ته مصمم هس��تيم در مراحل پس از جنگ 

نيز در كنار برادران سوري باشيم. 
به گزارش ايرنا از اعالم روز گذش��ته وزارت دفاع، امير س��رتيپ حاتمي در 
گفت وگوي تلفني با س��پهبد جاس��م الفريج وزير دفاع جمهوري سوريه ضمن 
بررس��ي آخرين تحوالت منطقه يي و بين المللي و تحوالت سوريه، بر همكاري 

و تالش بيشتر براي نابودي تروريست ها تاكيد كردند. 
امي��ر حاتمي در ادام��ه اين گفت وگ��و، پيروزي هاي اخي��ر ميداني به ويژه 
آزادس��ازي شهر ديرالزور را به رييس جمهور س��وريه، وزير دفاع، فرماندهان و 
رزمندگان ش��جاع و خستگي ناپذير ارتش و مردم سوريه تبريك گفت و اظهار 
كرد: 5 س��ال مقاومت و ايس��تادگي نيروهاي مس��لح و ملت س��وريه در برابر 
گروه هاي تروريس��تي ستودني اس��ت و بايد در تاريخ دفاِع مشروع يك ملت از 
هويت و كيان خود ثبت ش��ود. وزير دفاع با اظهار اميدواري نس��بت به تداوم و 
تكميل نوار پيروزي هاي ارتش سوريه برابر تروريست ها و بازگشت كامل ثبات 
و امنيت به س��وريه تصريح كرد: جمهوري اس��المي ايران چنان كه تاكنون از 
برادران سوري خود حمايت كرده، مصمم است تا در مراحل پس از جنگ نيز 
در كنار برادران سوري باشد. وزير دفاع جمهوري سوريه نيز در اين گفت وگوي 
تلفني با تقدير و تشكر از حمايت هاي جمهوري اسالمي ايران در خنثي سازي 
توطئه ها و دش��مني هاي گروه هاي تروريستي-صهيونيس��تي گفت: جمهوري 
اسالمي ايران در اين دوران پرتنش همواره در كنار ملت و دولت سوريه ايستاد 

تا اين كشور بتواند از حاكميت قانوني خود دفاع كند. 
سپهبد جاسم الفريج اظهار كرد: هماهنگي هاي بي نظير دو كشور جمهوري 
اس��المي ايران و س��وريه ضامن صلح، ثبات و امنيت دو كش��ور و منطقه شده 
است. وزير دفاع س��وريه همچنين از امير سرتيپ حاتمي وزير دفاع جمهوري 

اسالمي ايران براي سفر به سوريه دعوت به عمل آورد. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 2  صفحه 2 

  FATF در بياني��ه جدي��د خ��ود 
از اي��ران خواس��ت ت��ا اجراي اكش��ن 
پلن)برنام��ه اجرايي( را ك��ه 31 ژانويه 
2018 مهل��ت آن به پايان مي رس��د با 
سرعت بيشتري دنبال كند. به گزارش 
از  بخش��ي  در    FATF »تع��ادل«، 
آخرين بياني��ه خود از ايران خواس��ته 
س��ريعا در مسير اصالحات حركت كند 
ت��ا پياده س��ازي كامل و دقي��ق برنامه 
فعاليت تضمين ش��ود و تم��ام نواقص 
باقي مان��ده AML/CFT به ويژه موارد 
مرب��وط ب��ه تامين مالي تروريس��ت ها، 
برطرف ش��ود. در جلس��ه فوريه 2018 
FATF پيش��رفت انجام ش��ده توسط 
اي��ران را ارزياب��ي خواهد ك��رد و تمام 
اقدامات متناس��ب را انجام خواهد داد. 
اين نخس��تين اخط��ار FATF بعد از 
به  تعليق درآوردن ايران از ليست س��ياه 
اس��ت. در متن اين بيانيه آمده است: تا 
زمان��ي كه برنامه فعاليت كامل نش��ود، 
  FATF »اي��ران در »بياني��ه عموم��ي
باق��ي خواهد ماند. همچني��ن تا زماني 
كه اي��ران اقدامات الزم ب��راي برطرف 
كردن نواقص شناس��ايي شده در برنامه 
فعالي��ت را انجام نده��د، FATF  در 
مورد ريس��ك تامين مالي تروريست ها 

در ارتب��اط با اي��ران و خطري كه براي 
سيس��تم مالي بين المللي جهاني دارد، 

نگران خواهد ماند. 
بنابراي��ن FATF  با تم��ام اعضاي 
خود در اين رابطه تماس خواهد گرفت 
و از تمام قانون گذاران خواهد خواس��ت 
ت��ا همچنان ب��ه موسس��ات مالي خود 
توصيه كنند ت��ا در مورد روابط تجاري 
و تب��ادالت با افراد حقيق��ي و حقوقي 
از ايران، مراقبت بيش��تري را مطابق با 
توصيه هاي FATF 1۹ به خرج دهند. 
باتوجه به اهميت خروج ايران از ليست 
پولش��ويي در گس��ترش روابط بانكي و 
 FATF شفافيت اطالعاتي، اين هشدار

را بايد جدي گرفت. 
واقعي  بودن اين اخطار در س��اختار 
اقتص��ادي كش��ور را دبير كميس��يون 
اقتصادي مجلس نيز تاييد كرده است. 
او ب��ا اش��اره به آثار و تبع��ات الحاق به 
 FATF الزام��ات  گف��ت:   FATF
بع��د از يك س��ال از الح��اق، هنوز در 
كش��ور بومي نشده اس��ت. سيدحسن 
ب��ا  گفت وگ��و  در  حسيني ش��اهرودي 
مهر، درب��اره ارزيابي آثار و نتايج الحاق 
جمهوري اسالمي ايران به »گروه ويژه 
اقدام مالي« )FATF( با گذشت حدود 

يك س��ال از اين موض��وع اظهار كرد: 
كارگروه��ي در كميس��يون اقتص��ادي 
مجلس تشكيل ش��ده و اين موضوع را 
بررس��ي كرده و نتايجي هم به دس��ت 

آمده است. 
وي ادام��ه داد: ام��ا اينكه در صحنه 
عمل به طور دقيق مش��خص ش��ود كه 
بع��د از الحاق به FATF توس��ط وزير 
اقتص��اد، چه اتفاقاتي افتاده، هنوز رصد 
نش��ده و گزارش دقيقي هم به ما ارائه 

نشده است. 
 دبير كميس��يون اقتصادي مجلس 
ش��وراي اس��المي تصريح كرد: شواهد 
نش��ان مي دهد كه ما هنوز نتوانسته ايم 
الزامات FATF را در كش��ور خودمان 
عملياتي و بومي س��ازي كنيم؛ الزامات 
مال��ي،  اق��دام  وي��ژه  گ��روه  مف��اد  و 
الزامات خوبي است مش��روط بر اينكه 
بومي س��ازي ش��ود و اطالعات مالي در 
داخل كش��ور بمان��د و در اختيار ديگر 
حوزه ها در خارج از كشور قرار نگيرد. 

حسيني ش��اهرودي تاكيد كرد: اين 
الزام��ات ابت��دا باي��د در داخل كش��ور 
به صورت بومي عملياتي شود و موضوع 
مقابل��ه با پولش��ويي و قاچاق ارز جدي 
گرفته ش��ود ت��ا آن چي��زي را كه آنها 

تحت عنوان مبارزه با تروريس��م مطرح 
مي كنند، بتوانيم دنبال كنيم. 

وي گف��ت: باي��د راهكارهايي را در 
داخل ايران داش��ته باش��يم تا الزاماتي 
را ك��ه گروه وي��ژه اقدام مال��ي مطرح 
مي كن��د، از جمله اينكه حس��اب هاي 
اف��راد، جابه جايي ها، تراكنش هاي مالي 
و مبادالت پولي و ارزي ش��فاف باش��د، 

بتوانيم اجرا كنيم. 
نماينده شاهرود و ميامي در مجلس 
تاكي��د كرد: آنچه مح��ل بحث و ترديد 
اس��ت، نحوه رصد ش��فافيت اطالعات 
مالي ما از سوي FATF است كه نبايد 
منجر به از بي��ن رفتن امنيت اطالعات 
مالي شود، وگرنه مساله شفافيت مالي 
يكي از راهبردهاي اساس��ي جمهوري 
اس��المي بوده كه از ابت��دا نيز با عنوان 

»از كجا آورده يي« مطرح شده است. 
حسيني ش��اهرودي اف��زود: با وجود 
اهميت اين مساله، اما هنوز نتوانسته ايم 
الزامات اين شفاف سازي را ايجاد كنيم 
و مي بينيم كه هزاران ميليارد تومان در 
ش��بكه بانكي جابه جا مي شود و بعد از 
سوءاس��تفاده و اخت��الس، صدايش در 
مي آيد و دستگاه هاي نظارتي تازه ورود 

مي كنند. 

بان��ك مرك��زي جمهوري اس��المي 
ايران دس��تورالعمل ناظر بر ضمانتنامه 
بانكي -ريال��ي را با پنج مح��ور »تاكيد 
بر صدور ه��ر يك از ان��واع ضمانتنامه 
در دامنه كاربرد«، »لزوم اعتبارس��نجي 
و اح��راز اهليت طرفي��ن ضمانتنامه«، 
تخلف��ات«،  ب��روز  از  »پيش��گيري 
»جايگزين��ي س��پرده نقدي ب��ا وثيقه 
نق��دي ب��راي ص��دور ضمانتنام��ه« و 
»اولوي��ت مناب��ع ضمانت خ��واه ب��راي 
پرداخت وجه ضمانتنامه« بازنگري و به 

شبكه بانكي ابالغ كرد. 
ب��ه گ��زارش روز گذش��ته تارنماي 
بان��ك مرك��زي، دس��تورالعمل ناظر بر 
ضمانتنامه بانكي -ريالي باتوجه به طرح 
برخ��ي ابهام ها درباره مف��اد آن و وقوع 
سوءاس��تفاده هايي از اب��زار ضمانتنامه، 
در  يك هزار و دويس��ت و سي و نهمين 
جلسه ش��وراي پول و اعتبار مورخ 25 

مهرماه امسال بازنگري شد. 
ان��واع  از  ي��ك  ه��ر  تبيي��ن 
ص��دور  ب��ر  تاكي��د  و   ضمانتنام��ه 
هر يك از انواع آن ضمانتنامه در دامنه 
كارب��رد تعري��ف ش��ده محور نخس��ت 

دستورالعمل است. 

ب��ر پاي��ه اي��ن گ��زارش، ب��ا هدف 
جلوگيري از سوءاستفاده از ضمانتنامه 
به عنوان يكي از مهم ترين ابزار در ارائه 
خدمات بانكي به مش��تريان و استفاده 
بهينه و بج��ا از آن در محل خود، انواع 
ضمانتنامه هاي معمول و مورداس��تفاده 
در شبكه بانكي به تفكيك در اصالحيه 
دس��تورالعمل تبيين ش��ده اس��ت. بر 
همين اس��اس، موسس��ه اعتباري فقط 
مجاز به صدور ضمانتنامه در قالب يكي 
از ان��واع مقرر در دس��تورالعمل و طبق 

شرايط مندرج در آن است. 
مح��ور دوم دس��تورالعمل ب��ر لزوم 
شناس��ايي دقيق، اعتبارسنجي و احراز 

اهليت طرفين ضمانتنامه تاكيد دارد. 
ب��ر پاي��ه گ��زارش بان��ك مركزي، 
اعتبارسنجي، شناس��ايي دقيق و احراز 
اهلي��ت طرفين ضمانتنام��ه از اهميت 
بس��ياري در اس��تفاده صحي��ح از ابزار 
ضمانتنام��ه برخ��وردار اس��ت. بر اين 
اس��اس در اصالحيه دس��تورالعمل، بر 
ص��وري نب��ودن موضوع رابط��ه پايه و 
احراز ص��دق آن، احراز واجد ش��رايط 
بودن ضمانت خ��واه درخصوص موضوع 
رابط��ه پايه، مرتبط، متناس��ب بودن و 

توجيه پذي��ر بودن موض��وع رابطه پايه 
فعالي��ت ضمانت خواه /ذي نفع  زمينه  با 
و اس��تفاده از ضمانتنام��ه فق��ط براي 
تضمي��ن معامالت و نه ب��راي تضمين 

نمودن تسهيالت، تاكيد شده است. 
محور س��وم دس��تورالعمل ناظر بر 
پيش��گيري از بروز تخلفات است؛ براي 
وضع ضمانت اجرا درخصوص اس��تفاده 
از س��امانه سپام، مقرر شده است مجوز 
صدور ضمانتنامه براي موسسه اعتباري 
كه نسبت به ثبت ضمانتنامه در سامانه 

مزبور اقدام نكنند، لغو شود. 
در مح��ور چه��ارم ني��ز جايگزيني 
سپرده نقدي با وثيقه نقدي براي صدور 

ضمانتنامه پيش بيني شده است. 
در اصالحي��ه دس��تورالعمل، صدور 
ضمانتنام��ه منوط به پرداخت س��پرده 
نق��دي ضمانتنام��ه، دس��ت كم معادل 
توس��ط  ضمانتنامه  مبل��غ  10درص��د 
ضمانت خواه شده اس��ت. اين در حالي 
است كه در نسخه پيشين دستورالعمل 
مزب��ور، بابت ص��دور هر ي��ك از انواع 
ضمانتنامه ها )حس��ب ن��وع آن(، وثيقه  
نق��دي از ضمانت خ��واه اخذ مي ش��د. 
ع��الوه بر اي��ن، با هدف مس��اعدت به 

فع��االن اقتصادي س��پرده نقدي بابت 
صدور ضمانتنام��ه گمركي كه پيش تر 
از اين مس��تلزم توديع 20درصد وثيقه 
نقدي بود، به حداقل 10درصد س��پرده 

نقدي كاهش يافته است. 
از س��وي ديگر، اخذ س��پرده نقدي 
براي ضمانتنامه هاي شركت در مناقصه 
يا مزايده دراختيار موسسه اعتباري قرار 
گرفته اس��ت. ليكن، دريافت 20درصد 
وج��ه ضمانتنام��ه بابت س��پرده نقدي 
)به جاي وثيقه نق��دي( ضمانتنامه هاي 

تعهدپرداخت، همچنان الزامي است. 
همچنين، اولويت منابع ضمانت خواه 
براي پرداخت وجه ضمانتنامه به عنوان 
محور پنجم دس��تورالعمل عنوان شده 

است. 
در دس��تورالعمل اصالح��ي مق��رر 
ش��ده اس��ت ت��ا در ص��ورت مطالب��ه 
ذي نف��ع،  توس��ط  ضمانتنام��ه  وج��ه 
مح��ل  از  ابت��دا  ضمانتنام��ه  وج��ه 
س��پرده نق��دي و س��اير س��پرده هاي 
 ضمانت خ��واه نزد موسس��ه اعتباري و 
در ص��ورت عدم تكاف��و، مابقي از محل 
مناب��ع موسس��ه اعتباري، ب��ه ذي نفع 

پرداخت مي شود. 

خبر سخن نخست

  فرصت دوباره

   گاهي رسانه ها از كنار حرف هاي خيلي با ارزش مي گذرند و به حاشيه ها مشغول 
مي شوند. نمونه اش، نظرات فوق العاده مهم رييس كميته امداد امام خميني)ره( كه 
گفته بود: »يك ساعت با آقاي رييس جمهور صحبت كردم، به ايشان گفتم از چه 
مي ترسيد؟ شما كه ديگر راي گرفته ايد. دفعه بعد هم كه نيستيد، اين يارانه نقدي 
را قطع كنيد. بگذاريد فحش��ش را به من بدهند.« سخنان بي سابقه پرويز فتاح و 
مواضع صادقانه ايشان درباره حذف يارانه ها ارزش صدها تحليل و يادداشت را دارد 
كه متاس��فانه مطبوعات به آن كم پرداختند.  از زماني كه آقاي روحاني بر مسند 
رياست جمهوري نشسته تا امروز چند فرصت تاريخي براي بازنگري نظام پرداخت 
يارانه به وجود آمده اما متاسفانه بي آنكه اتفاق مثبتي رخ دهد از دست رفته است. 
در ابتداي تشكيل دولت يازدهم، انتظار اين بود كه در ساز و كار نظام يارانه ها 
بازنگري اساس��ي صورت گيرد. اقتصاددانان معتقد بودند ش��يوه توزيع يارانه ها از 
اساس ايراد دارد و سياست گذار را در دام خطاي نوع اول و خطاي نوع دوم انداخته 
اس��ت. در خطاي ن��وع اول فرد، نيازمند حمايت دولتي اس��ت، ولي در معيارهاي 
مشخص شده، فاقد شرايط الزم ارزيابي مي شود و خطاي نوع دوم، مربوط به فردي 
اس��ت كه واجد شرايط نيست ولي به اش��تباه در جمع گروه هاي آسيب پذير قرار 
مي گيرد. قرار بود با اجراي سياست هدفمندي يارانه ها از اقشار كم درآمد حمايت 
ش��ود اما در حال حاضر بيشتر افراد جامعه دارند از مواهب آن برخوردار مي شوند. 
زماني كه بحث حذف اقشار پردرآمد از نظام يارانه مطرح شد، جمع بندي سياسي 
دولت اين بود كه قطع يارانه، نارضايتي عمومي ايجاد مي كند و به نوعي به سمت 
روش انصراف داوطلبانه پيش رفتند كه اين روش هم شكست خورد. درواقع دولت 
بايد اين سياست را اعمال مي كرد كه هيچ كس مشمول دريافت يارانه نمي شود مگر 

اينكه جزو دهك هاي فقير جامعه باشد. 
اما دولت ريسك حذف يارانه بگيران ثروتمند را گردن نگرفت و اين سياست ادامه 
پيدا كرد. پس از انتخاب مجدد آقاي روحاني در انتخابات رياست جمهوري امسال، 
دوباره فرصت بي نظيري ب��راي اصالح يارانه ها به وجود آمد اما باز هم اين فرصت 
ناديده گرفته شد. اگر به گذشته بازگرديم و يك بار ديگر اهداف سياست هدفمندي 
يارانه ها را بازخواني كنيم، به س��ه هدف عمده مي رسيم؛ درواقع سياست گذار سه 
هدف »شفافيت اقتصادي، توزيع عادالنه يارانه ها و استفاده بهينه از منابع انرژي« 
را مدنظر داش��ت.  اكنون مي توان گفت با اجراي اين سياس��ت، نه تنها هيچ يك از 
اهداف مورد اشاره محقق نشده بلكه چنانچه محاسبه دقيقي داشته باشيم، متوجه 
مي ش��ويم از اهداف اصلي طرح دور ش��ده ايم.  در مقوله شفافيت، آمارها نشان از 
اين دارد كه نه تنها س��ير نزولي طي كرده ايم كه با اجراي غلط و ناقص اين طرح، 
پيش بيني پذير بودن اقتصاد كشور را غيرممكن كرده ايم.  توزيع يارانه ها نيز صحيح 
نبوده و عدالتي كه مقصود بوده به دست نيامده است. در زمينه مصرف انرژي نيز 

تحولي به وجود نيامده و همچنان جزو پرمصرف ترين هاي جهان هستيم. 
با يك نگاه ساده متوجه مي شويم كه حتي اگر يارانه نقدي حذف مي شد، باز هم 
عدالتي برقرار نمي شد. همين امروز هنوز يارانه مستتر در قيمت حامل هاي انرژي 
و آب به مراتب بيش از مبلغي است كه به عنوان يارانه نقدي، به حساب افراد واريز 
مي شود. عمال امروز ثروتمندان جامعه چند برابر يارانه يي كه دريافت مي كنند، از 
يارانه مس��تتر در قيمت حامل هاي انرژي منتفع مي ش��وند. حال آنكه فرودستان 

جامعه از چنين امكاني برخوردار نيستند. 
براي مقايسه مي توان زندگي خيلي از شهرنشينان و طبقه متوسط جامعه را با 
اهالي روستا مقايسه كرد. به هر ميزان كه استفاده از برق و گاز و بنزين و گازوييل 
در زندگي اين دو قش��ر متفاوت اس��ت به همان ميزان اس��تفاده آنها از يارانه هاي 
مستتر در قيمت حامل هاي انرژي تفاوت دارد. محاسبات اوليه متوسط پنج برابري 
را نشان مي دهد. حال با توضيح كوتاهي كه آورده شد، بايد ببينيم دولت دوازدهم 
چه راهكاري براي اصالح طرح معيوب هدفمندي يارانه ها در پيش خواهد گرفت تا 
بيشتر از قبل به اهداف اصلي اين طرح نزديك شود. پيشنهاد رييس كميته امداد 
يك بار ديگر فرصتي مناسب را پيش روي دولت گذاشته است. تنها نيازش، اعتماد 
به اين سازمان ديرپاست كه اتفاقا رييسي پاكدست و مورد اعتماد نظام دارد. بهتر 
اس��ت دولت اين فرصت را غنيمت بش��مارد و هر چه زودتر خود را از دام توزيع 
نادرست يارانه رها كند و درصدد اين باشد كه تنها از اقشار كم درآمد حمايت كند. 
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3 بانك ملي، صادرات و شهر اعالم كردند

آمادگي حذف دالر از مبادالت
 صفحه 4 

 صفحه ۱5 

جهان

خيز »بن   سلمان« براي 
قبضه كردن قدرت

7

هشدار FATF به ايران
برنامه اجرايي را با سرعت بيشتري اجرا كنيد

بازنگري دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانكي -ريالي ابالغ شد
 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

   گاه��ي رس��انه ها از كن��ار حرف ه��اي خيلي با 
ارزش مي گذرند و به حاش��يه ها مش��غول مي شوند. 
نمونه اش، نظرات فوق العاده مهم رييس كميته امداد 
امام خميني)ره( كه گفته بود: »يك س��اعت با آقاي 
رييس جمهور صحبت كردم، به ايش��ان گفتم از چه 
مي ترسيد؟ شما كه ديگر راي گرفته ايد. دفعه بعد هم 
كه نيس��تيد، اين يارانه نقدي را قطع كنيد. بگذاريد 
فحش��ش را به من بدهند.« سخنان بي سابقه پرويز 
فتاح و مواضع صادقانه ايش��ان درباره حذف يارانه ها 
ارزش صدها تحليل و يادداشت را دارد كه متاسفانه 
مطبوع��ات به آن كم پرداختن��د.  از زماني كه آقاي 
روحاني بر مس��ند رياست جمهوري نشسته تا امروز 
چن��د فرصت تاريخي براي بازنگ��ري نظام پرداخت 

يارانه به وجود آمده ...

»دان��ش مالي رفت��اري« معتقد به وج��ود ردپاي 
تصميم��ات  و  ب��ازار  در  روانشناس��ي  روش ه��اي 
س��رمايه گذاران اس��ت، در واقع اين دانش مالي سعي 
دارد با مطالعه همزمان جامعه شناس��ي، روانشناسي، 
رفتارشناس��ي، الگوه��اي تصميم گي��ري و مدل هاي 
رفتاري به پيش بين��ي روند و جهت حركت قيمت ها 
بپردازد. بر اين اس��اس برخي در تالش هس��تند تا با 
گذاش��تن سرپوشي بر احساسات و هيجانات بازار، آن 
را نش��انه يي از ع��دم تكامل ب��ورس در جامعه كنوني 
سهامداران عنوان كنند. به گزارش »تعادل«اما حقيقت 
آن اس��ت كه به اعتقاد اولسن، »دانش مالي رفتاري« 
تالش نمي كند ك��ه رفتار عقاليي را تعريف كند يا به 
تصميم گيري، برچسب تورش يا اشتباه بزند، بلكه به 
دنبال فهم و پيش بيني بازار مالي مبتني بر فرآيندهاي 

تصميم روانشناسي است ...

فرصت دوباره

 تاثير نوسان متغير هاي مالي
 بر رفتار معامله گري

سخن نخست

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه ۱0  

پرونده

9

 مات دولت 
در شطرنج اقتصاد

گروه اقتصادكالن الهام آبايي 
چن��د ماه��ي از انتخاب��ات رياس��ت جمهوري 
و پي��روزي دوب��اره روحاني مي گ��ذرد. اما اين بار 
برخ��الف آن زم��ان، موافقان روحاني دس��ت به 
انتق��اد زده و از اس��تمرار عملك��رد ن��ه چن��دان 
موفق روحاني نگرانند. مقايس��ه دولت روحاني با 
دولت دوم احمدي ن��ژاد درآن زمان براي دفاع  از 
عملك��رد دولت يازدهم كفاي��ت مي كرد اما امروز 
ديگر ب��ه نظر نمي رس��د ادامه وضعي��ت موجود 
داليل قانع كننده يي داش��ته باشد و انتظار بهبود 

ملموس تري وجود دارد. 
در حوزه اقتصاد هم مطالبات عمومي از كنترل 
تورم فراتر رفته اس��ت و رون��ق اقتصادي و بهبود 
وضعيت اش��تغال با دوره انتظ��ار طوالني مواجه 
شده كه استمرار آن مي تواند بر موج نارضايتي ها 
بيفزايد. حال اما به نظر مي رس��د اقتصاد كش��ور 
در ش��رايطي قرار گرفته كه دولت با گذشت چند 
ماه همچنان نظاره گر ايس��تاده تا مبادا يك اقدام 

اشتباه بحران بدتري را در اقتصاد رقم زند...

 محسن جاللپور   

 محسن جاللپور   
رییس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزي ایران

مديرعامل تاپيكو در گفت  و گو با »تعادل«  مطرح كرد

 دردسرهاي پااليشگاه سازي 
در اقتصاد بي حساب  و  كتاب



با حكم فرمانده معظم كل قوا انجام شد 

3 انتصاب جديد در ارتش
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي فرمانده معظ��م كل قوا در 
احكام جداگانه يي امير س��رتيپ محمدحسين دادرس را 
به جانش��يني فرمانده كل ارت��ش، امير دريادار حبيب اهلل 
سياري را به معاونت هماهنگ كننده ارتش و امير دريادار 
حس��ين خانزادي را به فرماندهي ني��روي دريايي ارتش 

جمهوري اسالمي ايران منصوب كردند. 
متن احكام فرمانده كل قوا به اين شرح است: 

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
امير سرتيپ محمدحسين دادرس

بنا به پيشنهاد فرمانده كل ارتش و نظر به تعهد و تجربه و 
شايستگي، شما را به سمت »جانشين فرمانده كل ارتش 

جمهوري اسالمي ايران« منصوب مي كنم. 
ارتق��اي آمادگي ه��اي اطالعات��ي و عملياتي آج��ا و رفع 
نيازهاي عمده معيش��تي كاركن��ان در چارچوب تدابير 
فرمانده كل مورد انتظار است. از تالش هاي امير سرتيپ 

پوردستان در اين مسووليت تشكر و قدرداني مي كنم. 
توفيقات همگان را از پروردگار متعال خواستارم. 

امير دريادار حبيب اهلل سياري
بن��ا به پيش��نهاد فرمان��ده كل ارتش و نظر ب��ه تعهد و 
تج��ارب ارزنده در س��تاد فرماندهي، ش��ما را به س��مت 
»معاون هماهنگ كننده ارتش جمهوري اسالمي ايران« 
منصوب مي كنم. كارآمدي و چابكي بيش��تر ستاد ارتش 
در پاس��خگويي به نيازهاي محوري و اولويت دار و ارتقاي 
هماهنگي، انس��جام و هم افزايي در س��طح ارتش، مورد 
انتظار اس��ت. از تالش هاي امير س��رتيپ محمدحسين 

دادرس در اين مسووليت تشكر و قدرداني مي كنم. 
توفيقات همگان را از پروردگار متعال خواستارم. 

امير دريادار حسين خانزادي
بنا به پيشنهاد فرمانده كل ارتش و نظر به حسن سوابق، 
ش��ما را به فرماندهي ني��روي درياي��ي ارتش جمهوري 

اسالمي ايران، منصوب مي كنم. 
اكنون كه به فض��ل الهي و مجاهدت فرماندهان، مديران 
و كاركنان خدوم گام هاي موثري در پيش��برد اين نيروي 
راهبردي برداش��ته ش��ده اس��ت، انتظار مي رود با عزمي 
راس��خ و اهتمامي واال و تعاملي سازنده از تمام قابليت ها 
و ظرفيت ه��اي ني��رو و آجا و نيروهاي مس��لح و كش��ور 
بهره ب��رداري نموده و ب��ه روند موجود ش��تابي مضاعف 
بخش��يد. از تالش ه��اي مجدانه امير دري��ادار حبيب اهلل 
س��ياري در اين مس��ووليت، قدرداني و تشكر مي نمايم. 

توفيق همگان را از پروردگار بزرگ خواستارم. 
سيدعلي خامنه اي
۱۴ آبان ۱3۹۶

 تش�كيل فراكس�يون حقوق ش�هروندي ب�ا حضور
۵۰ نماين�ده؛ ايلن�ا   نماينده اصالح طلب مردم ش��يراز در 
مجلس از تش��كيل فراكس��يون حقوق ش��هروندي با حضور 
۵۰نفر از نمايندگان مجلس خبر داد. بهرام پارسايي با اشاره 
به تشكيل فراكسيون حقوق شهروندي در مجلس به  منظور 
پيگيري مس��ائل مربوط به اين ح��وزه در مجلس اعالم كرد: 
فراكسيون حقوق شهروندي با هدف پيگيري مسائل مربوط 
به حقوق زنان، اقوام، مذاهب، اصحاب رسانه و فعاالن سياسي، 
با حدود ۵۰ عضو تشكيل شده است. وي افزود: بر اين اساس 
انتخابات تشكيل هيات رييس��ه اين فراكسيون برگزار شد و 
عبدالكريم حسين زاده نماينده نقده و اشنويه به عنوان رييس 
اين فراكس��يون انتخاب شدند. همچنين قاسم ميرزايي نيكو 
نماينده دماوند و فاطمه سعيدي نماينده تهران به عنوان نواب 

رييس برگزيده شدند. 
 امنيت كامل در مرزها برقرار است؛ برنا  وزير اطالعات 
گفت: امنيت كامل در مرزهاي مهران، شلمچه و چذابه برقرار 
است. سيد محمود علوي در جريان بازديد از مرز مهران گفت: 
شمار زيادي از زائران سال گذشته كه فاقد ويزا و مدارك قانوني 
براي عزيمت به عتبات عالي��ات بودند در مرزها تجمع كردند 
ولي خوشبختانه اين مشكل امسال بسيار كمتر بوده است. وي 
افزود: عمده زائراني كه امس��ال براي زيارت عتبات عاليات در 
اربعين به مرزها مراجعه كرده داراي مدارك قانوني بوده كه اين 

مساله موجب روان شدن تردد زائران شده است. 
 اس�تعفاي حريري تحت فش�ار بوده اس�ت؛ ايس�نا  
س��خنگوي وزارت امور خارجه ايران با بيان اينكه اس��تعفاي 
حريري تحت فش��ار بوده اس��ت، تاكي��د ك��رد: اتهاماتي كه 
نخست وزير مستعفي لبنان زد قابل قبول نيست.  بهرام قاسمي 
در حاش��يه مراسم ختم پدر س��ردار سليماني گفت: استعفاي 
حريري يك مس��اله داخلي لبنان است، اما جاي تاسف و تاثر 
دارد كه نخس��ت وزيري كه بايد در كش��ور خود استعفا دهد، 
اس��تعفاي خود را در يك كشور ديگر اعالم مي كند. وي افزود: 
اين استعفا تحت فشار بوده اس��ت و اتهاماتي كه حريري زده 
قابل قبول نيست، نكاتي كه او بيان كرد همان نكاتي است كه 

مورد نظر دشمنان ايران در منطقه است. 
 احم�د توكلي در دادگاه مطبوعات تبرئه ش�د؛ 
باش�گاه خبرنگاران   دبير هيات منصفه دادگاه مطبوعات 
گفت: احمد توكلي به اتهام نشر مطالب خالف واقع و نقض 
مصوبات ش��وراي عال��ي امنيت ملي در دادگاه حاضر ش��د 
ك��ه اعضاي هيات منصفه مطبوع��ات او را در تمام اتهامات 
تبرئه كردند.  علي اكبر كس��اييان با اشاره به برگزاري دادگاه 
مطبوعات اظهار كرد: دادگاه رس��يدگي ب��ه اتهامات احمد 
توكلي مديرمس��وول س��ايت الف و نيل��ي احمدآبادي مدير 
مسوول سايت رجانيوز در شعبه ٩ دادگاه كيفري يك استان 
تهران به رياس��ت قاضي محمدرضا محمدي كش��كولي و با 

حضور اعضاي هيات منصفه مطبوعات برگزار شد. 
 پيام مس�عود بارزاني به سردار سليماني؛ آنا  مسعود 
بارزاني در پيامي به فرمانده س��پاه قدس درگذشت پدر وي 
را تس��ليت گفت. متن پيام مسعود بارزاني خطاب به قاسم 
س��ليماني به ش��رح زير اس��ت: » برادر عزيزم سردار قاسم 
سليماني؛ درود خداوند بر ش��ما باد؛ به مناسبت درگذشت 
پدر بزرگوارتان تس��ليت خ��ود را تقديم ش��ما و خانواده و 
دوس��تان و آش��نايان مي نمايم و شريك غم ش��ما هستم، 
تندرس��ت باش��يد و آرزوي س��المتي براي جنابعالي دارم. 
از خداون��د بزرگ، بهش��ت برين ب��راي آن مرحوم و صبر و 

بردباري براي جنابعالي مسئلت مي نمايم.« 
 نظ�ر عضو مجلس خب�رگان رهبري درباره »س�پنتا 
نيكن�ام«؛ برنا   نماينده تهران در مجل��س خبرگان رهبري 
گفت: اگر دولت و حكومت اسالمي حضور اقليتي را در كشور 
قبول كرده اس��ت بايد نماينده آنها هم حضور داش��ته باشند.  
آيت اهلل هاش��م بطحايي گلپايگاني پيرامون موضوع »س��پنتا 
نيكنام« عضو زرتش��تي شوراي شهر يزد گفت: شهروند اقليت 
در دولت اسالمي يك اهليت از اهل ذمه به معني داشتن كتاب 
آسماني است.  او با اشاره بر اينكه »بايد به اقليت ها توجه شود« 
تصريح كرد: اقليتي كه با مس��المت و شهروندي پذيرفته شده 
است بدون ترديد حق انتخاب دارد و البته بايد در حدود همان 
درصد كه در جامعه هستند از آنها نماينده حضور داشته باشد. 

خبر

روي موج خبر

رييس سازمان انرژي اتمي:

بازطراحيرآكتوراراكبهخوبيپيشميرود
 آخرين وضعيت فاز ۲ نيروگاه اتمي بوشهر

بر اساس اعالم نمايندگان عضو هيات رييسه

۱۹ آذر اليحه بودجه ۹۷ به مجلس مي رود
گروه ايران 

در ش��رايطي كه برخي منابع و رس��انه ها از برگزاري 
جلسه علني مجلس دهم در روز يك شنبه هفته آينده خبر 
داده بودند، يك عضو هيات رييس��ه مجلس با بيان اينكه 
نخستين جلس��ه علني هفته آينده مجلس، روز دوشنبه 
برگزار خواهد شد از زمان دقيق تقديم اليحه بودجه سال 
٩۷ از سوي دولت خبر داد. موعدي كه غالمرضا كاتب آن 
را 1٩آذر ماه و همزمان با آغاز نخس��تين جلس��ه مجلس 
دهم بعد از تعطيالت پاييزي مي داند و معتقد اس��ت كه 
تا آن زمان نمايندگان فرصت خواهند داشت تا با بررسي 
دقيق مطالبات ملي، استاني و منطقه يي مشاركت فعال و 
س��ازنده يي در تصويب رديف هاي بودجه سال ٩۷ داشته 
باش��ند.  غالمرضا كاتب در گفت وگو با ايلنا، با اش��اره به 
برنامه ريزي هيات رييسه مجلس براي دريافت و رسيدگي 
ب��ه اليحه بودجه س��ال ٩۷ از س��وي دولت اع��الم كرد: 
نمايندگان بنابر روال عادي كار مجلس در هر ماه ۳هفته 
در صحن علني و كميس��يون هاي تخصصي مشغول كار 
شده و يك هفته را نيز به سركشي به حوزه هاي انتخابيه 
اختص��اص مي دهند و با توجه به اينكه مجلس اين هفته 
براي سركش��ي نمايندگان به حوزه هاي انتخابيه تعطيل 

است طبيعتا ۳هفته آينده جلسات علني داير خواهد بود. 
وي با بيان اينكه اساسا لوايح بودجه ساالنه بايد روز 
1۵ آذر ماه از سوي دولت تقديم مجلس شود، يادآور 
شد: 1۵ آذر ماه امسال روز چهارشنبه خواهد بود و با 
اينكه آخرين روز كاري مجلس اس��ت در صورتي كه 
تعطيل رسمي نبود، مشكلي براي اينكه دولت اليحه 
بودجه را به مجلس تقديم كند، وجود نداش��ت اما با 
توجه به اينكه اين روز مصادف است با والدت حضرت 
رسول اكرم)ص( و والدت حضرت امام جعفرصادق)ع( 
و تعطيل رسمي اس��ت، امكان برگزاري جلسه علني 

وجود ندارد. 
عضو هيات رييس��ه مجلس ش��وراي اسالمي يادآور 
ش��د: بنابراين در هيات رييس��ه مجلس مقرر ش��د كه 
يك شنبه هفته بعد از آن يعني 1٩ آذر ماه كه نخستين 
روز كاري مجلس خواهد بود، دولت اليحه بودجه سال 
٩۷ را تقدي��م مجل��س كند.  كاتب همچنين با اش��اره 
به اطالعيه اخير هيات رييس��ه مجلس شوراي اسالمي 
درخصوص زمان برگزاري نخس��تين جلسه علني هفته 
آين��ده مجلس ني��ز گفت: ب��ا توجه به اينك��ه آيت اهلل 
سيس��تاني روز 1٩ آبان  ماه را اربعي��ن اعالم كرده اند، 

زمان برگزاري نشس��ت علني روز يك شنبه هفته آينده 
ب��ا يك روز تاخير به روز دوش��نبه ۲۲ آبان  ماه موكول 
ش��ده اس��ت تا زائران و نمايندگاني كه احيانا به كربال 

سفر كرده اند به كشور بازگردند. 
بناب��ر مصوبه اخير هيات رييس��ه مجلس ش��وراي 
اس��المي كه در قالب يك اعالميه منتش��ر ش��د، آمده 
اس��ت: با توجه به اينكه حضرت آيت اهلل سيستاني روز 
جمعه مورخ 1٩ آبان  ماه را به  جاي روز پنج شنبه مورخ 
1۸ آبان  ماه به عنوان روز اربعين حس��يني در كش��ور 
ع��راق اعالم كرده اند، مقرر ش��د جلس��ه علني مجلس 
به  جاي روز يك ش��نبه مورخ ۲1 آبان  ماه روز دوشنبه 

مورخ ۲۲ آبان  ماه برگزار شود. 

 تعطيلي پانزدهم آذر علت تاخير ارائه اليحه است
در ش��رايطي ك��ه بع��د از روي كار آمدن دولت 
تدبير و اميد در س��ال٩۲ بودجه هاي ساالنه همواره 
در وق��ت مقرر )جز يك س��ال كه ب��ه دليل برجام 
بودج��ه با تاخير ارس��ال ش��د( تقدي��م نمايندگان 
مي ش��د، امس��ال به جاي 1۵آذر ماه با 4روز تاخير 
راهي بهارس��تان مي ش��ود. موضوعي كه به اعتقاد 

بهروز نعمتي دليل آن تعطيالت رسمي روز 1۵آذر 
ماه اس��ت. بهروز نعمت��ي در گفت وگو با خانه  ملت 
درخصوص زم��ان ارائه اليحه بودجه س��ال ٩۷ به 
مجلس شوراي اسالمي گفت: طبق مذاكرات انجام 
گرفته با دولت، اليحه بودجه س��ال ٩۷ در جلس��ه 
علني روز يك شنبه 1٩ آذر ماه توسط آقاي روحاني 
تقديم مجلس شوراي اسالمي خواهد شد.  نماينده 
ته��ران در مجلس دهم تصريح ك��رد: روز پانزدهم 
آذر ماه به مناس��بت والدت حضرت رس��ول)ص( و 

امام جعفرصادق)ع( تعطيل رس��مي است از اين رو 
اليحه بودجه سال ٩۷ با چند روز تاخير به مجلس 
ارائه مي ش��ود. سخنگوي هيات رييسه مجلس دهم 
يادآور شد: اليحه بودجه ساالنه كشور در تاريخ 1۵ 
آذر ماه از سوي رييس جمهور به مجلس ارائه و پس 
از بررسي در كميسيون هاي تخصصي و كميسيون 
تلفيق بودجه در صحن علني به تصويب مي رسد اما 
امسال به دليل تعطيلي رسمي پانزدهم آذر با تاخير 

به مجلس تقديم مي شود. 

گروه ايران  
در ش��رايطي ك��ه ترامپ و نزديكانش در واش��نگتن 
تالش دامنه داري را براي به بن بس��ت كش��اندن ماهوي 
برجام در دس��تور كار قرار داده اند، آگاهي از اين واقعيت 
كه مواض��ع اصولي ايران در برابر اي��ن زياده خواهي ها و 
حاشيه سازي ها چيس��ت و دولتمردان ايراني با استفاده 
از چه راهكارهايي، س��نگ اندازي هاي طرف آمريكايي را 
بي اثر خواهند كرد؟ موضوعي است كه اين روزها در بطن 
اف��كار عمومي ايرانيان خانه كرده و پاس��خگويي به آنها 

ضروري به نظر مي رسند. 
 در مس��ير پاس��خگويي به اين پرس��ش ها علي اكبر 
صالحي رييس س��ازمان انرژي اتمي، راهي س��اختمان 
شيشه يي صدا و سيما شد تا در جريان يك گفت وگوي 
تلويزيوني ابعاد و زواياي گوناگون اين ابهامات را روش��ن 
كند. يكي از ابهاماتي كه در برخي رس��انه ها درخصوص 
برجام مطرح مي ش��ود، بند »تي« اجراي برجام اس��ت 
كه برخي رس��انه هاي مخالف برج��ام اعالم مي كنند كه 
دش��منان از طريق آن مي توانند تقاضاي بازرس��ي هاي 
خ��ارج از محدوده ه��اي تعيين ش��ده را از مراكز نظامي 
كشورمان داشته باشند، ادعايي كه صالحي با قاطعيت آن 
را رد مي كند و با صراحت اعالم مي كند كه بند تي برجام 

شامل هيچ گونه بازرسي هاي غيرمتعارفي نخواهد شد. 
رييس سازمان انرژي اتمي نقش آژانس انرژي اتمي را 
در فرآيند كلي برجام، يك نقش كليدي ارزيابي مي كند 
كه اس��تقالل يا عدم اس��تقالل آن، ش��اكله كلي حيات 
اين س��ازمان را تضمين مي كند. در كنار اين موضوعات 
صالحي با اشاره به چشم انداز آينده فعاليت هاي صلح آميز 
هسته يي ايران، آمادگي ايران را براي وقوع هر سناريوي 

احتمالي باال ارزيابي مي كند.
 البت��ه در اين ميان هس��تند اف��راد و جرياناتي كه 
بدون توجه به منافع ملي كشور پرچم برجام را به آتش 
مي كشند و از دولت مي خواهند هرچه سريع تر به حيات 
برجام پايان دهد، اما نكته يي كه از منظر رييس سازمان 
انرژي اتمي نبايد از نظر دور داشت، دستاوردهايي است 
كه برجام در بخش هاي مختلف اقتصادي، ديپلماس��ي، 

ارتباطي و... براي كشورمان به ارمغان آورده است. 
صالحي خطاب به اين گروه از مخالفان تاكيد مي كند: 
آمريكا به دنبال راهي است تا هزينه عقيم كردن برجام را 
به گردن ايران بيندازد، در حالي كه ايران واكنش الزم را 

به صورت هوشمندانه انجام خواهد داد. 

 هزينه خروج از برجام
به گ��زارش »تعادل« به نقل از پاد، علي اكبر صالحي 
رييس س��ازمان انرژي اتمي در برنامه »نگاه يك« سيما 
گفت: آمريكا گفته اس��ت كه برجام از نظر دولت جديد 
اين كش��ور غيرقابل اجراس��ت. آمريكا تالش مي كند با 

هزينه ايران برجام را عقيم كند. در ادامه، اين پرس��ش 
مطرح شد كه »ايران با آمريكا وارد مذاكره شده است و 
محدوديت هايي را پذيرفته تا امتيازهايي را بگيرد ولي 
روندي كه آمريكا طي مي كند اين تصور را ايجاد مي كند 
كه ديگر نفع ايران از برجام تداوم نخواهد داشت. پاسخ 
ايران در صورت ادامه اين مسير از سوي آمريكايي ها چه 
خواهد بود؟« كه صالحي در پاسخ گفت: هيات نظارت 
بر برجام به طور دايم از طريق وزارت امور خارجه رفتار 

طرف مقابل را رصد مي كند. 
وي ادامه داد: ما س��ناريوهاي مختلفي را در ارتباط 
با برگش��ت پذيري پيش بيني كرده ايم. اين س��ناريوها 
متعدد هستند زيرا بايد ببينيم طرف مقابل چه قدمي 
را برمي دارد و چه اقدامي مي كند، ما هم متناسب با آن 
عمل خواهيم كرد. البته تصميمات ديگر در حد سازمان 
انرژي اتمي نيست بلكه تصميمات در حد هيات نظارت 
بر برجام و مسووالن ارشد نظام است و آنها پس از آنكه 
ارزيابي و تحليل كردند، قطعا تصميم مقتضي در زمان 

مناسب خواهند گرفت. 

 در فردو ۴ روزه به توليد ۲۰ درصد مي رسيم
رييس س��ازمان انرژي اتمي با اشاره به برنامه هاي 
ايران درخصوص كنار گذاشتن برجام از سوي آمريكا 
گفت: ما مي توانيم همين قدر اطمينان بدهيم كه اين 
آمادگي در ابعاد مختلف وجود دارد؛ مثال من گفته ام 
كه در فردو كه دوس��تان به م��زاح مي گويند كه آنجا 
يك زمين فوتبال و بس��كتبال ش��ده است، مي توانيم 
 تولي��د ۲۰درص��د را آغ��از كنيم. در نطن��ز ۵ هزار و

 ۶۰ ماش��ين كار مي كند و در فردو ما در عرض 4روز 
مي توانيم ۲ زنجيره را كه حدود ۳۲۰ ماشين مي شود 
 س��ريعا به كار بيندازيم و در ع��رض يك الي ۲ هفته

 ۲ زنجي��ره ديگر را ب��ه آن اضافه كرده و ۲۰درصد را 
توليد كنيم. وي در پاس��خ به پرسشي درباره رآكتور 
آب س��نگين اراك نيز گفت: رآكتور آب س��نگين در 
حال حاضر خوب جلو مي رود. رآكتور آب سنگين در 
برجام يك استثناس��ت، تنها استثنايي كه اگر برجام 
به هم بخورد و همه چيز به حالت سابق بازگردد طبق 
مصوب��ه ۲۲۳1 رآكتور آب س��نگين اراك كار خود را 

با همكاري كارگروهي كه تعيين ش��ده اس��ت، پيش 
مي برد. رآكت��ور اراك به هم نخواهد خورد و كار خود 

را پيش خواهد برد. 
رييس س��ازمان ان��رژي اتمي در پاس��خ به اينكه 
بازگش��ت پذيري ما درخصوص س��انتريفيوژها به چه 
صورت خواهد بود؟ اظهار كرد: در حال حاضر ما حدود 
۶ هزار س��انتريفيوژ داريم ولي اجازه بدهيد كه خيلي 

وارد جزئيات نشويم. طرف مقابل خودش مي فهمد. 
صالح��ي در رابط��ه ب��ا اينك��ه بازطراح��ي رآكتور 
آب س��نگين اراك در چه مرحله يي است؟ گفت: به اميد 
خدا بازطراحي رآكتور آب س��نگين اراك به خوبي پيش 
مي رود. درخصوص بحث س��وخت رآكتور هم مذاكرات 
خوبي انجام شده است. رآكتور آب سنگين اراك مدرن با 
كارايي بس��يار باال نسبت به طراحي سابقش خواهد شد 
و به اميد خدا كارها به نحو احسن جلو مي رود و نسبت 
به برنامه ريزي مان هم جلو هستيم و يك شركت عظيمي 
نزدي��ك به ٩۰۰ مهندس در حال حاضر ش��بانه روز كار 
مي كنند و برنامه رآكتور اراك را به زيبايي جلو مي برند. 

 آخرين وضعيت فاز ۲ نيروگاه اتمي بوشهر
رييس س��ازمان انرژي اتمي در پاس��خ ب��ه اينكه 
رييس جمهور روس��يه به ايران س��فر ك��رد و ما ظرف 
چند روز گذشته شاهد كلنگ زني فاز ۲ نيروگاه اتمي 
بوش��هر بوديم كه ظاهرا مثل فاز يك قرار اس��ت هزار 
مگاواتي باش��د، آيا طبق زمان بندي پيش بيني ش��ده 
 جل��و مي رويم و آيا طب��ق تعهد ش��ركت روس اتم تا

 ۷ س��ال آينده اين پروژه به اتمام مي رس��د؟ تصريح 
كرد: كلنگ زني در شهريور سال ٩۵ انجام شد؛ زماني 
ك��ه رييس انرژي اتم��ي آنها آقاي كرينك��و بود. او از 
مش��اوران ارش��د آقاي پوتين اس��ت. پس در شهريور 
٩۵ كار را آغ��از كرديم. نخس��تين پيش پرداخت خود 
 را هم در دس��امبر ۲۰1۶ پرداخ��ت كرديم كه حدود

 1۸۵ ميلي��ون يورو ب��ود. البته دقيقا يادم نمي آيد كه 
مبلغ به دالر بود يا يورو. پس االن يك س��ال است كه 
كار ش��روع ش��ده اما جايي كه م��ا كلنگ زني را انجام 
داديم محوطه وسيعي بود كه سوله ها و ساختمان هاي 

متعددي در آنجا وجود داشت. 
مع��اون رييس جمه��ور در پاس��خ به اين پرس��ش 
مجري كه اعالم ش��ده اس��ت هدف جمهوري اسالمي 
ايران توليد ۲۰ هزار مگاوات برق از طريق نيروگاه هاي 
اتمي اس��ت، چه برنامه ريزي  انجام ش��ده تا اين هدف 
راهب��ردي محقق ش��ود؟ افزود: مق��ام معظم رهبري 
ي��ك ماه پيش به رقم ۲۰ هزار مگاوات اش��اره كردند 
كه اين رقم يك هدف بلندمدت اس��ت زيرا س��رمايه 
عظيمي مي خواهد. اگر ه��ر رآكتور را ۵ ميليارد دالر 
درنظر بگيريد ۲۰ هزار مگاوات مي ش��ود 1۰۰ ميليارد 
 دالر كه هزينه عظيمي اس��ت. هر نيروگاه هس��ته يي
ني��روگاه ي��ك  ب��ا  مقايس��ه  در  م��گاوات   1۰۰۰   

 1۰۰۰ مگاواتي فس��يلي كه با نفت كار كند، نيروگاه 
هسته يي 11 ميليون بشكه نفت صرفه جويي مي كند. 
وي خاطرنش��ان كرد: يعني اگر ب��ه جاي نيروگاه 
هسته يي نيروگاه فس��يلي مي گذاشتيم مجبور بوديم 
11ميليون بش��كه معادل نفت خام در آن نفت بريزيم 
يا ۶ ميليون مترمكعب گاز به آن تزريق كنيم كه رقم 

بااليي است. 
رييس س��ازمان انرژي اتمي ادامه داد: درس��ت است 
 ي��ك رآكتور ۵ ميلي��ارد دالر هزين��ه دارد اما در عرض 
1۰ س��ال مي تواند بازگشت س��رمايه داشته باشد. عمر 
نيروگاه ها حدود ۶۰ س��ال اس��ت. البته اكنون در حال 
بررسي هايي هستند كه عمر اين نيروگاه ها را به صدسال 
ارتقا دهند. يعني ۵ ميليارد دالر سرمايه گذاري مي كنيد 

اما صد سال از آن بهره برداري مي كنيد. 
وي تاكي��د ك��رد: نيروگاه ه��اي هس��ته يي جلوي 
۷ميلي��ون تن آالينده ي��ي كه نيروگاه فس��يلي توليد 

مي كند را خواهند گرفت. 
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ايران2

چهرهها

دادس��تان عمومي و انقالب تهران 
گف��ت: در برخي آرايش��گاه هاي زنانه 
اقدامات��ي صورت مي گي��رد كه ترويج 
فرهنگ اشرافيت، سرمايه داري و غربي 
و اقدام عليه فرهنگ ازدواج و تسهيل 
آن است.  به گزارش پايگاه اطالع رساني 
دادس��راي عمومي و انق��الب تهران، 
عباس جعفري دولت آبادي در جلس��ه 
دادستاني تهران با موضوع آسيب هاي اجتماعي افزود: واكنش در 
برابر آسيب ها بايد مدبرانه باشد؛ زيرا آسيب هاي اجتماعي تا حد 
بسيار به مسائل فكري، فرهنگي يا اقتصادي بازمي گردد. به عنوان 
مثال حجاب تا حدي مرتبط با مس��ائل فك��ري و عقيدتي افراد 
است و فعاليت آرايش��گاه ها با مسائل اقتصادي گره خورده است 
كه در رفع با آس��يب هاي اجتماعي بايد م��ورد توجه قرار گيرد. 
تالش در مجوزدار كردن آرايشگاه هاي زنانه، مصوبه  ديگر جلسه 
بود و دادس��تان تهران از قطبي، معاون دادس��را خواست منطقه 
ري و ش��ميرانات را هم مورد توجه قرار دهد. جعفري دولت آبادي 
درخصوص اقدامات پزشكي مانند تتو و بوتاكس در آرايشگاه ها كه 
زمينه آس��يب به سالمت افراد را فراهم مي كند از اتحاديه صنف 
آرايش��گاه هاي زنانه و وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي 
خواس��ت ضمن برخورد با اي��ن واحدهاي صنفي و تعطيلي آنها، 
مراتب را گزارش كنند.  دادس��تان تهران درخصوص گزارش ارائه 
شده از سوي يكي از اعضاي جلسه مبني بر اخذ مبالغ كالن بابت 
آرايش عروس و پديده پرنسس ها افزود: اتحاديه كه مجوز فعاليت 

صادر مي كند بايد امر نظارت را هم برعهده بگيرد. 

 ريشه آسيب هاي اجتماعي
 اقتصادي است

 ريي��س دفت��ر رييس جمه��ور گفت: 
دول��ت در بح��ث كنت��رل قيم��ت بليت  
پروازه��ا از مبدا ايران به نج��ف براي ايام 
اربعي��ن ورود كرده اس��ت و براي س��ال 
آين��ده نيز برنامه ري��زي در جهت كنترل 
قيمت ه��ا انجام مي گيرد.  محمود واعظي 
در گفت وگو با ايرنا درخصوص نرخ پرواز از 
مبدا ايران به شهر نجف عراق اظهار كرد: 
پروازي كه از ش��هرهاي ايران به نجف عراق در شرايط عادي با قيمت 
۸۰۰ هزار تومان تا يك ميليون تومان انجام مي ش��د، ناگهان براي ايام 
اربعين به ۳ميليون تومان رسيده است. وي افزود: دولت در بحث كنترل 
قيم��ت بليت پروازها از مبدا ايران به نجف براي ايام اربعين ورود كرده 
است و براي سال آينده نيز برنامه ريزي در جهت كنترل قيمت ها انجام 
مي گيرد. رييس دفتر رييس جمهور تصريح كرد: اكنون با توجه به اينكه 
پرواز از س��وي ايران پر از مس��افر به سمت كش��ور عراق مي رود اما از 
س��وي نجف به ايران بايد خالي بازگردد براي مثال نرخ پرواز تهران به 
س��مت نجف يك ميليون و ۲۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده است.  
واعظي عنوان كرد: براي كنترل قيمت پروازها از ايران به س��مت نجف 
در س��ال آينده نيز برنامه ريزي هايي انج��ام خواهد گرفت.  وي با بيان 
اينكه اجتماع عظيم اربعين براي كساني كه به دنبال ايجاد تفرقه ميان 
ش��يعيان هس��تند، پيام ويژه يي دارد، گفت: اميدواريم زائران ايراني به 
خوبي به كشور عراق سفر كنند و به زيارت بپردازند و در امنيت كامل 
به كشور بازگردند.  رييس دفتر رييس جمهور گفت: اجتماع كربال نماد 
وحدت و همدلي ميان شيعيان است و نشان مي دهد كه ايران مي تواند 

ثبات منطقه را خود حفظ كند.

 ورود دولت به مساله كنترل
قيمت بليت هاي اربعين

يك عضو كميس��يون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس دهم در واكنش 
نس��بت به آتش زدن نمادي��ن برجام در 
راهپيماي��ي 1۳ آب��ان گف��ت: اين گونه 
حركات خودس��رانه و احساس��ي توسط 
هر جماعتي و با هر قصدي باعث افزايش 
هزينه هاي ايران در مناسبات بين المللي 
و تحميل خسارات چندگانه خواهد شد.  
به گزارش ايس��نا، عليرضا رحيمي در مطلبي در كانال تلگرامي اش با 
عنوان »حركت فراتر از رهبري برخالف امنيت ملي كش��ور« نسبت 
 به آت��ش زدن نمادين برگه ي��ي منقش به »برج��ام« در راهپيمايي
1۳ آبان واكنش نش��ان داد.  وي توضيح داد: درحالي روز گذشته در 
راهپيمايي1۳ آبان در خيابان طالقاني و مقابل س��فارت سابق امريكا 
به طور نمادين عنوان برجام در آتش انداخته ش��د كه سياس��ت هاي 
خارجي و دفاعي كشور موضوعاتي حاكميتي هستند كه در عالي ترين 
سطوح تصميم گيري، برنامه ريزي و هماهنگ و اجرا مي شوند.  به گفته 
رحيمي حركت هاي خودس��رانه و احساسي توسط هر جماعتي و با 
هر قصدي كه انجام ش��ود، گاهي دقيقا برخالف تصميم و برنامه هاي 
رسمي كشور است. نمونه حركت هاي خودسر ضد منافع ملي، حمله 
به س��فارت عربستان و انگلستان توس��ط جماعتي بود كه بعدها به 
صراحت مورد نكوهش رهبري نيز قرار گرفت. وي تاكيد كرد: موضع 
رسمي ايران نسبت به برجام همچنين اقدامات خصمانه امريكا بارها 
از طرف مقامات كشور بيان شده و پرونده برجام تابع تحوالت جاري 
و پيش رو همچنان مورد رصد و پيگيري دقيق توسط دستگاه هاي 

ذي ربط است.

 نتيجه حركات خودسرانه
تحميل خسارات به ايران است

نايب رييس مجلس دهم گشايش هاي 
جديد ب��راي محصورين را موجب تقويت 
وحدت ملي عن��وان و ابراز اميدواري كرد 
ك��ه حصر خانگي به تدري��ج از بين برود.  
علي مطهري در گفت وگو با ايس��نا اظهار 
كرد: به نظر مي رسد شرايط جديدي براي 
آقايان ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و 
خانم رهنورد به وجود آمده و مالقات هاي 
اخير با آنها نشان مي دهد، گشايشي در وضعيت آنها حاصل شده و بنا 
دارند قدري فضا را باز و شرايط جديدي ايجاد كنند.  وي افزود: اميدوارم 
اين وضعيت ادامه يابد و به تدريج حصر خانگي از بين برود البته ما از 
مسووالني كه اين تصميم را گرفته اند، تشكر مي كنيم چراكه در شرايط 
موجود كشور اين كار مي تواند به وحدت ملي كمك كند.  نماينده تهران 
در مجل��س دهم ادامه داد: با توجه به برنامه يي كه امريكا براي ما دارد 
و مي خواهد با فش��ارهاي اقتصادي و سياسي ما را به زانو دربياورد هر 
قدر در داخل متحدتر و مستحكم تر باشيم به نفع كشور است.  مطهري 
گفت: هيچ نگراني وجود ندارد كه با آزادي آنها در كش��ور ناامني ايجاد 
شود بلكه آنها خودشان دلسوز انقالب و اسالم هستند و بارها گفته اند 
ك��ه اصل واليت فقيه را قبول دارند بنابراين به نظرم ادامه حصر بيش 
از اي��ن وجهي ندارد و ما اميدواريم اين روند ادامه پيدا كند تا به زودي 
مساله حصر فيصله پيدا كند. وي در پايان با بيان اينكه»اين موضوع از 
وعده هاي انتخاباتي روحاني بوده اس��ت« تصريح كرد: حل اين موضوع 
مي توان��د يكي از آثار همراهي و تعامل گس��ترده آقاي روحاني با گروه 
مقابل باش��د و عدالت حكم مي كند آنها نيز مصلحت كش��ور را درنظر 

گرفته و تعامل و همراهي متقابل داشته باشند. 

 گشايش هاي اخير موجب
تقويت وحدت ملي مي شود



 Mon. November  6. 2017  963   دو شنبه         15  آبان 1396     17  صفر 1439  شماره   
kalan@taadolnewspaper.ir  66420769 

3 كالن
گشايش در روابط بانكي 

ايران و سوييس
ريي��س س��ازمان س��رمايه گذاري و كمك ه��اي 
اقتصادي و فني ايران از گش��ايش مناس��ب در روابط 
بانك��ي بي��ن ايران و س��وييس خب��ر داد.  به گزارش 
ش��ادا، »محمد خزايي« كه در پايان ديدار با »فيليپ 
لئوبا« وزير اقتصاد ايالت »وود« س��وييس و در جمع 
خبرن��گاران س��خن مي گفت، ب��ا بيان اينك��ه هيات 
سوييس��ي به هم��راه چهره ه��اي ش��اخص بانكي و 
اقتصادي اين كشور به ايران سفر كرده است، از جمله 
محورهاي مباحثات امروز خود با طرف سوييس��ي را 
توس��عه همكاري ها در خصوص بيوتكنولوژي،  آي تي، 
تكنولوژي ه��اي خاص بهداش��تي به وي��ژه در بخش 
س��رطان، تكنولوژي كشاورزي و حمل و نقل عنوان و 
اظهار اميدواري كرد كه تعدادي از آنها ظرف يك ماه 
آينده عملياتي شود.  وي با بيان اينكه فضاي مناسبي 
براي توس��عه روابط بانكي بين ايران و سوييس وجود 
دارد، تاكي��د كرد: راه هاي هم��كاري بانكي بين ايران 
و سوييس به شكل مناس��بي در حال گشايش است.  
خزاعي افزود: در اين جلسه در مورد راهكارهاي بانكي 
ك��ه از طريق آن بتوان پروژه هاي��ي ايراني را فاينانس 
كرد، مذاكراتي انجام داديم كه بس��يار اميدبخش بود.  
رييس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و 
فني ايران گفت: در ديدار با طرف سوييسي همچنين 
موضوع فاينانس پروژه هاي حوزه هاي سرمايه گذاري و 
پوشش هاي بيمه يي آنها از طريق شركت هاي اروپايي 

و راهكارهاي آن مورد بحث قرار گرفت. 

 روش جديد تعيين 
ماليات امالك 

س��ازمان امور مالياتي الگوي جديد ضوابط تعيين 
ارزش معامات��ي ام��اك را اب��اغ كرد.  ب��ه گزارش 
تسنيم؛ بر اس��اس بخشنامه جديد س��ازمان مالياتي 
الگ��وي جديد ضوابط تعيي��ن ارزش معاماتي اماك 
اباغ ش��د.  بر اين اس��اس اداراتي كه دوره يك س��اله 
اج��راي ارزش معاماتي اماك آنها به پايان رس��يده 
اس��ت، ترتيبي اتخاذ كنند تا حداكثر در پايان آذرماه 
سال جاري نسبت به برگزاري كميسيون تقويم اماك 
و تصوي��ب ارزش ه��اي معاماتي اماك س��ال 96 با 
رعاي��ت الگوي مذكور به وي��ژه با توجه به تغييرات به 
وجود آم��ده در بخش اول ضوابط اجرايي نس��بت به 
اص��اح و درج ميانگين ارزش معاماتي عرصه اماك 
با كاربري هاي مسكوني، تجاري و اداري در نقشه هاي 
بلوك بندي اماك مطابق نمونه اقدام كنند.  براساس 
اين بخشنامه ماخذ محاسبه ساير عوارض تا پايان سال 
96 معادل 85درصد ارزش معاماتي مصوب سال 95 
تعيين ش��ده اس��ت. همچني��ن ادارات ام��ور مالياتي 
موظف شدند براي جلوگيري از تبعيض ميان موديان 
مالياتي و اختاف قيمت هاي بلوك هاي منطقه؛ ارزش 
معامات��ي بلوك ها در س��ال 96را مع��ادل 4 درصد 

ميانگين قيمت هاي روز منطقه تعيين كنند.

اخبار

»تعادل« از مختصات بهره وري در سال 95 گزارش مي دهد

سهم 87 درصدي بهره وري از رشد اقتصادي
اقتصادكالن|هادي سلگي|

آمارهاي رسمي مي گويند 87 درصد از رشد 12.5 
درصدي س��ال 95 از طريق بهره وري به دس��ت آمده 
است. بر اس��اس جداولي كه س��ازمان ملي بهره وري 
به تازگي منتش��ر كرده، اقتصاد ايران در سال گذشته 
جهش��ي كم نظير در ارتقاي بهره وري داش��ته اس��ت 
به طوري كه سهمي 87درصدي از كل توليد ناخالص 
در اين سال را به خود اختصاص داده و از همين رو تنها 
13 درصد آن با افزايش نهاده ها حاصل شده است. اين 
موضوع با توجه به اينكه 9.2واحد  درصد از رشد سال 
گذش��ته به دليل افزايش فروش نفت بوده قابل تامل 
اس��ت. در واقع اين س��وال مطرح مي شود آيا افزايش 

فروش نفت به معناي افزايش بهره وري است؟

 فرمول هايي براي سنجش بهره وري
به گزارش »تعادل« در تحليل س��هم 87درصدي 
بهر ه وري در رشد اقتصاد95 در پاسخ به اين سوال ابتدا 
بهتر اس��ت، تعريف بهره وري را به طور دقيق مشخص 
كني��م. به��ره وري يكي از مفاهيم مه��م در اقتصاد به 
ش���مار مي آي�د ك�ه رابط�ه ب�ين اس�تفاده از عوام�ل 
تولي���د و محصول توليد ش��ده را نش��ان مي دهد. در 
 productivity زبان فارس��ي واژه بهره وري مع��ادل
تعريف شده اس�ت. از س��وي سازمان هاي بين المللي 
ب�راي بهره وري تع�اريف مختلف�ي مط�رح شده اس�ت، 
به عنوان مث�ال س���ازمان بين المللي كار بهره وري را 
اين گون��ه بيان مي كند: »محص��والت مختلف با ادغام 
چهارعام��ل اص�لي تولي�د مي ش��وند، اين چهارعامل 
عبارتند از: زمين، س��رمايه، كار و س��ازماندهي. رابطه 
بازدهي تولي��د با يكي از اين عوامل مش��خص كننده 

ميزان بهره وري است.«
آژان��س بهره وري اروپا EPA به���ره وري را درجه 
اس��تفاده موثر از هر ي��ك از عوامل توليد عنوان كرده 
اس��ت. س���ازمان همك���اري اقت�صادي و توس���عه 
OECD نيز بهره وري را مس��اوي نس��بت ستانده به 
يك��ي از عوامل توليد تعريف كرده اس��ت. به طور كلي 
بهره وري به معناي نس��بت ستاده ها به داده هاست. به 
بيان ديگر به معني متوسط توليد به ازاي هر و احد از 
كل نهاده هاست، به طوري  كه اگر متوسط توليد به ازاي 
ه��ر واحد از نهاده ها افزاي��ش ياب�د، به مفهوم افزايش 
بهره وري و عكس آن به معناي كاهش بهره وري است. 
با توج�ه ب�ه ن�وع نه�اده يي ك�ه در فرآيند توليد به كار 
مي رود، انواع شاخص هاي بهره وري تعريف مي شود كه 
مهم ترين آنها بهره وري نيروي كار و بهره وري سرمايه 
است. به همين ترتيب ش��اخص بهره وري كل عوامل 

)نيروي كار و سرمايه به صورت توام( نيز وجود دارد كه 
بيانگر متوسط توليد به ازاي هر واحد از كل منابع توليد 
است. شاخص مزبور بي�انگر برآين�د تحوالت بهره وري 

نيروي كار و سرمايه است. 
 رشد توليد ناخالص داخلي در سطح ملي يا ارزش 
افزوده در هري��ك از بخش هاي اقتصادي از طريق دو 
منب��ع انجام مي ش��ود: 1 – افزاي��ش نهاده ها )نيروي 
كار و س��رمايه( 2 – بهبود س��اختارها )ماشين آالت و 
تجهيزات، بهبود كيفيت نيروي كار و مديريت و...( . در 
عصر كنوني به واسطه رقابت فشرده يي كه بين كشورها 
براي كسب سهم بيشتري از تجارت جهاني وجود دارد، 
آنها س��عي مي كنند تا رش��د توليد ناخالص داخلي يا 
ارزش افزوده بخش ها را حتي االمك�ان از طريق بهبود 
س��اختارها تامين كنند. به بي��ان ديگر به جاي اينكه 
تع�داد ني�روي ان�س��اني را اف�زاي��ش دهن�د، ت�اش 
مي كنند تا با اجراي برنامه هاي آموزش��ي كوتاه مدت 
تخصصي، س��طح مه��ارت ش��اغان را افزايش دهند 
ي��ا اينك�ه ب�ه جاي ايجاد ظرفيت هاي جديد، س��عي 
مي كنند ظرفيت هاي موجود را به آخرين فناوري هاي 
نوين مجهز كنند و به اين ترتيب محصوالتي با كيفيت 

بهتر توليد كرده و ت��وان رقابت پذيري خود را افزايش 
دهند. 

حال با توجه به توضيحات باال آيا مي توان افزايش 
تولي��د نفت را جزو ارتقاي بهره وري به حس��اب آورد. 
زماني كه نفت ايران ب��ه دليل تحريم هاي بين المللي 
ب��ه فروش نمي رفت، صنعت نفت كش��ور مجبور بوده 
با ظرفي��ت پايين تري توليد كند. اما ذوب ش��دن يخ 
تحريم ها كه ديپلماس��ي و سياس��ت عل��ت اصلي آن 
بوده اس��ت، توليد نفت افزايش يافت. كاما مشخص 
اس��ت كه اين افزايش توليد ب��ه دليل افزايش نهاده ها 
نبوده اس��ت. با اين حال به نظر نمي رسد در اين زمان 
كوتاه بهبودي هم در ساختارهاي توليدي صنعت نفت 
كشور صورت گرفته باشد. عموما تغييرات ساختاري در 
شيوه هاي توليد بسيار آرام و تدريجي صورت مي گيرد، 
چراكه اين موضوع كاما به پيشرفت هاي فني و دانشي 
ه��ر جامعه يي مرتبط اس��ت؛ هر چند ك��ه براي يك 
صنعت دولتي در جهان سوم مي تواند به شكل واردات 
تجهيزات پيشرفته تغييراتي حاصل شود اما براي كل 
اقتصاد اين گونه نخواهد بود. در اين زمينه بايد در نظر 
داش��ته باشيم كه سرمايه ثابت )تجهيزات فني توليد( 

صنعت نفت ايران در س��ال 95 هم با تغييري مواجه 
نشد و در اين خصوص تاكنون تنها قراردادهايي براي 
نوس��ازي آنها با كشورهاي پيشرفته بسته شده است. 
كاما بجاست كه پرسيده شود پس رشد 12.5 درصد 
س��ال گذشته به چه دليلي حاصل شد؟ اگر دليل اين 
رش��د نه افزايش نهاده ها و ن��ه بهره وري بوده پس چه 

عاملي باعث اين رشد شد؟
جزئيات آمارهايي كه در س��ايت سازمان بهره وري 
منتش��ر شده، نشان مي دهد، ش��اخص رشد بهره وري 
نيروي كار در صنعت نفت و گاز بر اس��اس س��ال پايه 
90 )100( به 130 رسيده است. اين شاخص در سال 
گذش��ته 90 بوده كه بر اين اساس به ميزان 44 درصد 
رشد كرده اس��ت، اين آمار حاكي است كه اين ميزان 
افزاي��ش در رش��د بهره وري نيروي كار نف��ت و گاز به 
فاصله بسيار زيادي نسبت به ديگر شاخه هاي توليدي و 
متوسط كل اقتصاد قرار دارد.  درصد رشد شاخص نيروي 
كار كشاورزي، معدن، صنعت، ساختمان، ارتباطات و در 
نهايت متوسط كل اقتصاد در سال 95 به ترتيب 1.65، 
14.9، 3.44، 10.76- 9.77- و 9.45 درصد بوده است. 
در زمينه تغييرات ش��اخص بهره وري سرمايه در سال 

95 نيز آمارها نشان مي دهد كه نفت و گاز در اين سال 
به ميزان 68.54 درصد رش��د كرده است. در حالي كه 
اين ش��اخص براي متوس��ط كل اقتصاد تنها به ميزان 
11.47 درصد بوده اس��ت. به اين ترتيب رشد شاخص 
بهره وري كل )تركيب كار و س��رمايه( در س��ال 95 در 
شاخه توليد نفت و گاز 68.54 درصد و براي كل اقتصاد 
10.66 درصد بوده است. اين آمارها نشان مي دهند كه 
نزديك به 70 درصد رشد توليدات نفتي كشور در سال 
گذشته كه بر اساس آمار حساب هاي ملي بانك مركزي 
به ميزان 61.6 درصد ب��وده، به دليل افزايش بهره وري 
در نيروي كار و س��رمايه صورت گرفته اس��ت. به نظر 
مي رسد، منظور از اين افزايش بهره وري استفاده مجدد 
از ظرفيت هاي خالي دوران تحريم است. اين در حالي 
اس��ت كه عدم اس��تفاده از ظرفيت به ه��ر دليلي هم 
كه باش��د )به طور مثال نبود بازار فروش( نمي تواند در 
صورت استفاده مجدد از اين ظرفيت به معناي افزايش 
بهره وري باش��د. در فرمولي كه بهره وري را محاس��به 
مي كنند نس��بت ارزش افزوده به مقدار نهاده كه مورد 
استفاده قرار گرفته سنجيده مي شود. به طور مثال براي 
سنجش ميزان بهره وري كار ميزان ارزش افزوده نسبت 
به تعداد شاغان يا س��اعت نفر كار محاسبه مي شود. 
حتي در اين زمينه اگر افزايش توليد به دليل باال رفتن 
فشار كار يا اضافي كاري هم باشد، نمي تواند به معناي 
ارتقاي بهره وري قلمداد شود. در واقع بهره وري نسبت 
مي��ان بازده ب��ه هزينه عمليات توليدي ي��ا در تعريف 
ماندل نس��بت بين بازده تولي��د به واحد منبع مصرف 
ش��ده است. اين موضوع نش��ان مي دهد كه بايد ارزش 
افزوده را نس��بت به آن نهاده هايي كه در جريان توليد 
مصرف مي شوند )نه آن ظرفيت هايي كه مورد استفاده 

قرار نگرفته است( سنجيده شود. 
 طبق تعريف مركز ملي بهره وري ايران نيز بهره وري 
ش��امل دو مولفه كارايي و اثربخش��ي است. اثربخشي 
درجه و ميزان نيل به اهداف تعيين ش��ده اس��ت و در 
واقع چگونگ��ي تحقق اهداف را مي س��نجد و كارايي 
نحوه استفاده از منابع براي دستيابي به اهداف را نشان 
مي دهد. در واقع اثربخشي مرتبط با عملكرد و كارايي 
مربوط به استفاده صحيح از منابع است. به اين ترتيب 
اس��تفاده مج��دد از ظرفيت ها مي توان��د در چارچوب 
افزاي��ش نهاده ها م��ورد ارزيابي قرار گي��رد نه بهبود 
س��اختاري؛ در واقع بهره وري كل عوامل نشان دهنده 
نرخ رش��د تغييرات تكنولوژي است. همچنان كه رويا 
طباطبايي، رييس س��ازمان بهره وري نيز اين موضوع 
را تاييد كرد و معتقد اس��ت ك��ه بهره وري را بايد طي 

دوره هاي بلندمدت مورد سنجش قرار داد. 
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 ادامه روند افزايشي
نرخ سكه و دالر در بازار

گروه بانك و بيمه 
در معام��ات روز يك ش��نبه 14 آب��ان 96 ب��ازار 
تهران، س��كه طرح جديد با 9هزار تومان افزايش 
يك ميلي��ون و 326ه��زار توم��ان و دالر با رش��د 
15توماني 4068تومان به فروش رس��يد. در بازار 
ارز، ني��ز ارزه��اي مختلف با افزايش ن��رخ مواجه 
شدند. يورو با 8تومان رش��د قيمت 4775تومان، 
پوند با افزاي��ش 10توماني 5369تومان و درهم با 

يك تومان افزايش 1116تومان داد و ستد شد. 
به گ��زارش »تع��ادل«، در ب��ازار ارز مبادله يي 
ني��ز ن��رخ رس��مي دالر 3499.9توم��ان، پون��د 
4576.8تومان و يورو 4064.3تومان اعام ش��د و 
اخت��اف 2نرخ مبادله يي و آزاد دالر به 568تومان 

رسيد. 
در بازار طا ه��ر اونس جهاني به دليل تعطيلي 
بازارها در قيمت 1270دالر عصر روز ش��نبه ثابت 
مانده بود اما در بازار ايران متاثر از رشد نرخ دالر، 
ه��ر گرم ط��اي 18عيار ب��ا 208توم��ان افزايش 

124هزار و 21تومان معامله شد. 
 س��كه طرح جديد ب��ا 9هزار توم��ان افزايش 
يك ميليون و 326هزار تومان، طرح قديم با رش��د 
3هزار توماني يك ميليون و 281هزار تومان و نيم 
سكه بدون تغيير 676هزار تومان فروخته شد. ربع 
سكه با هزار تومان افزايش 384هزار تومان و سكه 
گرمي 253ه��زار تومان معامله ش��د. امروز بهاي 
بيت كوي��ن در بازار جهاني با 29دالر و 60س��نت 

كاهش به 7459دالر و 90سنت رسيده است. 

خبر

3 بانك صادرات، شهر و ملي اعالم كردند

آمادگيبانكهابرايحذفدالرازمبادالتبينالمللي
گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري 

پس از س��فر جهانگيري و س��يف ب��ه تركيه و 
امضاي پيمان نامه پولي به نظر مي رس��د ش��رايط 
براي كاهش س��هم ارز قدرتمن��د دالر از بازار ارز 
مهيا ش��ده باشد به طوري كه 3 ماه است براي اين 
كار اقدامات��ي صورت گرفت��ه و هم اكنون 3 بانك 

صادرات، شهر و ملي آماده  اجراي آن هستند. 
به گ��زارش »تعادل«، در ميان م��ردم به غلط 
ش��ايع اس��ت كه دول��ت و بانك مرك��زي ذي نفع 
افزايش نرخ ارز هس��تند و در اين رابطه هيچ گونه 
پاس��خگويي مناس��بي صورت نگرفته اس��ت، بايد 
توجه داش��ت كه عملكردها نبايد به گونه يي باشد 
كه مردم تصور كنند سود افزايش نرخ ارز به جيب 

دولت مي رود. 
كارشناس��ان اقتص��ادي درخصوص نوس��انات 
ن��رخ ارز و احتم��ال افزايش دوب��اره آن معتقدند: 
در نوس��انات ن��رخ ارز در هفته ه��اي اخير عوامل 
متعددي تاثيرگ��ذار بود كه يكي از آنها بحثي بود 
ك��ه در كاهش نرخ س��ود بانك وجود داش��ت، اما 
در زماني كه احتمال داده مي ش��د س��پرده گذاران 
س��پرده هاي خود را به سمت بازارهاي ارز، خودرو 

يا مسكن ببرند چنين اتفاقي صورت نگرفت. 
در اين رابطه ض��رورت دارد بانك مركزي بايد 
موض��وع تك نرخي ش��دن ارز را مش��خص كند و 
ش��رايط اين گونه نباش��د كه عده ي��ي تصور كنند 

نخستين ثمره افزايش نرخ ارز براي دولت است. 
پيش بيني مي ش��د مواض��ع ترامپ درخصوص 
برجام نوس��انات بيش��تري در ن��رخ ارز ايجاد كند 
اما خوشبختانه اين پيش بيني ها درخصوص اثرات 
مواضع ترامپ در افزايش ش��ديد ن��رخ ارز محقق 

نشد. 
يك��ي از وظايف بان��ك مركزي اين اس��ت كه 
به  گونه ي��ي برنامه ريزي كند كه اگ��ر ارز در موارد 
اينچنيني دچار چالش شد، توان كنترل آن وجود 
داشته باشد. اين در حالي است كه در زماني بحث 
بودجه سال آينده مطرح شد كه نرخ ارز تا 3 هزار 
و 500 تومان افزايش پيدا كرد اين مس��اله نيز در 

افزايش نرخ ارز تاثيرگذار بود.

 استقبال از حذف دالر
عض��و كميس��يون اقتص��ادي مجلس ش��وراي 
اس��امي ب��ا اس��تقبال از ح��ذف دالر از مبادالت 
بين الملل��ي تاكيد كرد كه با اي��ن كار به بازار اين 

ارز آسيب وارد خواهد شد. 

سيدناصر موسوي الرگاني با اشاره به اينكه مقام 
معظم رهب��ري در ديدار با رييس جمهور روس��يه 
به حذف دالر مبادالت اقتص��ادي تاكيد كرده اند، 
اظه��ار كرد: در اي��ن زمين��ه موافقتنامه هاي مالي 
وجود دارد كه بس��ياري از كش��ورها با اتكا به اين 
پيمان هاي پولي توانسته اند رونق اقتصادي را رقم 

بزنند. 
عض��و كميس��يون اقتص��ادي مجلس ش��وراي 
اس��امي با تاكيد بر اينك��ه حذف دالر از مبادالت 
بين المللي باعث آس��يب نخواهد شد، گفت: ما در 
حال حاضر با چند كش��ور ازجمله روسيه، تركيه و 
هن��د مبادالت نفتي و فرآورده هاي نفتي داريم كه 
مي توانيم به جاي اينكه از دالر براي اين مبادالت 
اس��تفاده كنيم با تغيير ارز به ب��ازار دالر ضربه يي 

وارد كنيم. 
نماين��ده فاورج��ان در مجلس دهم ش��وراي 
اس��امي با بي��ان اينك��ه تغيي��ر ارز در مبادالت 
بين المللي باعث رونق اقتصادي كش��ورهاي مورد 
توافق مي ش��ود، بيان داش��ت: ب��راي اين كار الزم 
اس��ت بررس��ي هاي كارشناس��ي صورت بگيرد و 
كش��ورهاي هم پيمان ارز مشخصي جز دالر و يورو 
براي مب��ادالت اقتصادي درنظر بگيرند. با اين كار 
تحريم ها و فش��ارهاي اس��تكبار جهاني نمي تواند 
بر رونق اقتصادي تاثير منفي داش��ته باش��د. وي 
اعتق��اد دارد ك��ه پيمان هاي پول��ي در كوتاه مدت 
مي تواند مش��كاتي چون تحري��م را برطرف كند. 
موس��وي الرگاني در گفت وگ��و با خان��ه ملت، در 
اين باره كه چند كش��ور با ايران حاضر به بس��تن 
پيمان پولي مي شوند، گفت: وقتي 2 كشور مطرح 
روس��يه و تركيه موافقتنامه مال��ي را عملي كنند 
و موفقيت آميز ش��ود بس��ياري از كش��ورها تمايل 
خواهند داش��ت با ايران در فضاي جديد همكاري 

داشته باشند. 

 شركاي اصلي مبادالت بين المللي ايران
معصومه آقاپورعليش��اهي با اشاره به اينكه مقام 
معظم رهبري در ديدار با رييس جمهور روس��يه بر 
ح��ذف دالر از مبادالت بين الملل��ي تاكيد كرده اند، 
اظهار كرد: براي حذف دالر از مبادالت اقتصادي 2 
كشور الزم است مشكل بانكي برطرف و مجوزهاي 
الزم در اي��ن زمينه براي بانك هاي 2 كش��ور صادر 
ش��ود. عضو كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اس��امي با بيان اينكه بايد مب��ادالت بين المللي با 
شفافيت صورت گيرد، گفت: اگر شفافيت مبادالت 

ارزي ب��ه واس��طه مجوزهاي بانكي ص��ورت بگيرد 
هيچ گون��ه ايراد و اش��كال بين المللي در راس��تاي 

FATF به وجود نخواهد آمد. 
 آقاپورعليش��اهي گف��ت: در ح��ال حاض��ر ب��ا

 2 كش��ور تركيه و روس��يه در زمينه حذف دالر از 
مبادالت بين المللي مذاكره ش��ده اس��ت. وي بيان 

كرد: ايران ش��ريك قوي براي كره جنوبي در زمينه 
نفت و گاز محس��وب مي شود و ما نيز خواهان كاال 
و خدمات آنها هس��تيم، از س��وي ديگر اعتقاد دارم 
ايران كش��وري نيست كه بش��ود از آن چشم پوشي 
كرد چراكه ايران س��گك طايي كمربند خاورميانه 

است. 

 3بانك براي حذف دالر از مبادالت بين المللي آماده اند
اي��ن نماين��ده مجل��س درخصوص فراهم ش��دن 
زيرس��اخت ها ب��راي اج��راي ح��ذف دالر از مبادالت 
بين المللي گفت: 3 ماه است كه براي اين كار اقداماتي 
صورت گرفته و 3 بانك صادرات، شهر و ملي آماده اند و 

شعبه هايي در خارج كشور دارند. 

ميزان تغيير قيمتطال و ارز
قيمت

1،326،000 سكه طرح جديد
تومان

9000+ تومان

1،281،000 سكه طرح قديم
تومان

3000+ تومان

676،0000 توماننيم سكه
1000+ تومان384،000 تومانربع سكه

253،0000 تومانسكه گرمی
هر گرم طای 18 

عيار
208+ تومان124،021 تومان

29.6 دالر7459.90 دالربيت كوين
15+  تومان4068 توماندالر
8+ تومان4775 تومانيورو
10+ تومان5369 تومانپوند
1+ تومان1116 توماندرهم

3200 تومان100 دينار عراق

به نظر مي رسد شرايط براي كاهش سهم ارز قدرتمند دالر از بازار ارز مهيا شده باشد به طوري كه 3 ماه است براي اين كار اقداماتي 
صورت گرفته و هم اكنون 3 بانك صادرات، شهر و ملي آماده  اجراي آن هستند

يكي از وظايف بانك مركزي اين است كه به  گونه يي برنامه ريزي كند كه اگر ارز در موارد اينچنيني دچار چالش شد، توان كنترل 
آن وجود داشته باشد. اين در حالي است كه در زماني بحث بودجه سال آينده مطرح شد كه نرخ ارز تا 3 هزار و ۵۰۰ تومان افزايش 

پيدا كرد اين مساله نيز در افزايش نرخ ارز تاثيرگذار بود

                                                                                                                                                           

با راه اندازي واحدهاي خدماتي و خودپردازهاي سيار

ارائه كامل ترين خدمات بانكي به زائران اربعين
رييس سرپرس��تي حوزه خوزس��تان بانك ش��هر 
گفت: در حال حاضر كامل ترين و به روزترين خدمات 
بانكي به زائران اربعين حس��يني در مرزهاي اس��تان 

خوزستان ارائه مي شود. 
به گزارش مركز ارتباط��ات و روابط عمومي بانك 
ش��هر، فريد جالي عزيزپور با بيان اين مطلب اظهار 
كرد: بانك ش��هر با راه اندازي چندين واحد خدماتي 
در پايانه مرزي چذابه، اس��تقرار 3دستگاه پيشخوان 
شهرنت و خودپردازهاي سيار در حال خدمت رساني 

به هموطنان است.
وي ب��ا بي��ان اينكه خدمات بانكي بانك ش��هر به 
زائ��ران تا چن��د روز پس از برگزاري مراس��م اربعين 
حسيني ادامه خواهد داشت، افزود: براي ارائه خدمات 
مطلوب و به موقع به زائران عاوه بر آمادگي شعب و 
پيشخوان هاي شهرنت در شهر هاي آبادان و خرمشهر، 
2دستگاه خودپرداز سيار، 5دستگاه خودپرداز ثابت و 
يك دستگاه وب كيوسك در شلمچه فعاليت مي كنند. 
رييس سرپرس��تي حوزه خوزس��تان بانك ش��هر 
تصري��ح كرد: البته در مس��ير زائران عب��وري از اين 
اس��تان عاوه بر پيشخوان هاي مستقر در شهر اهواز، 
پيش��خوان هاي اس��تقرار يافته در ش��هرهاي شوش 
و انديمش��ك نيز به صورت تمام وق��ت آمادگي ارائه 

خدمات ب��ه زائران اربعين را دارند.  جالي ادامه داد: 
در اس��تان خوزستان در مجموع عاوه بر شعب بانك 
شهر، تعداد 56 دستگاه خودپرداز آمادگي كامل براي 

ارائه خدمات بانكي در ايام اربعين را دارند.
وي خاطرنشان كرد: راهبران بانك شهر در محل 
اس��تقرار خودپردازها حضور داش��ته و براي هرگونه 

راهنماي��ي و پاس��خگويي آمادگ��ي دارن��د.  جالي 
در ادامه اظهار كرد: همچين بانك ش��هر نس��بت به 
راه اندازي و برپايي دو موكب در محل مرزهاي چذابه 
و شلمچه براي پذيرايي از زائران اقدام كرده كه آماده 
خدم��ت و ارائه اطاع��ات بانكي مورد نياز در س��فر 

هستند. 

ش��ركت فوالد روهينا جنوب در شهرستان دزفول كه با تسهيات بانك صنعت 
و معدن در حال اجراس��ت پس از تكميل و راه اندازي چهره منطقه جنوب كشور را 

دگرگون خواهد كرد. 
به گزارش پايگاه اطاع رس��اني بانك صنعت و معدن، اين شركت از 105ميليون 
يورو تسهيات بانك ياد شده بهره مند شده و با برخورداري از يك واحد نورد 500هزار 
تني ميلگرد به نام ريبار و يك واحد ذوب و نورد پيوسته 450هزار تني به نام ميدا 
ضمن تامين بخشي از نيازهاي كشور اين پتانسيل را دارد كه يكي از صادر كنندگان 
محصوالت فوالدي نيز باشد. محصوالت مجتمع فوالد روهينا جنوب انواع ميلگردهاي 
ساده و آجدار به دو شكل متفاوت آج دوكي و آج يكنواخت در سايزهاي مختلف از 
8 تا 40 ش��اخه است كه مطابق با استانداردهاي قابل صادرات عرضه خواهد شد. با 
راه اندازي فوالد روهينا جنوب براي 445نفر اشتغال مستقيم ايجاد مي شود و موجب 
اجرايي ش��دن سياست هاي دولت در ارتباط با توس��عه و به كارگيري ظرفيت هاي 

توليدي كشور و رونق و توسعه اين منطقه از كشورمان مي شود. 

گروه بانك و بيمه 
نخستين دوره آموزش��ي تخصصي مديريت بيمه 
ويژه مديران كليدي صنعت بيمه با حضور رييس كل 

بيمه مركزي برگزار شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل 
بيمه مرك��زي، نخس��تين دوره آموزش��ي تخصصي 
مديري��ت بيمه وي��ژه مديران كلي��دي صنعت بيمه 
به پيش��نهاد ريي��س كل بيمه مرك��زي و با مديريت 
پژوهشكده بيمه آغاز مي شود. در اين نشست، همتي با 
تاكيد بر ضرورت آموزش در صنعت بيمه گفت: صنعت 
بيمه نيازمند مديران حرفه يي و چندبعدي است چرا 
ك��ه مديران اين صنعت ع��اوه بر دانش بيمه يي بايد 

تسلط نس��بي بر امور مالي، مديريت ريسك، حقوق، 
اقتصاد و ساير رشته هاي مرتبط داشته باشند. رييس 
كل بيمه مركزي، هدف از برگزاري اين دوره آموزشي 
ك��ه چارچوب و اس��اتيد آن با حساس��يت خاصي و 
منطبق بر دوره هاي آموزش��ي موسسات معتبر بيمه 
خارجي انتخاب شده است را تربيت مديران حرفه يي 
دانست و گفت: اين دوره ها به گونه يي طراحي شده كه 
كارگاهي و متفاوت از دوره هاي كاسيك برگزار شود 

تا آموزش كاربردي داشته باشيم.
همت��ي اف��زود: با توجه ب��ه آيين نام��ه حاكميت 
ش��ركتي، مديران كليدي صنعت بيمه بايد از سطح 
قاب��ل توجهي از دانش برخوردار باش��ند ت��ا بتوانيم 

مش��كات اي��ن صنع��ت را ح��ل كني��م و مديريت 
شركت هاي بيمه به س��مت هدايت بر اساس دانش، 

علم و دورانديشي باشد.
همچنين در اين نشس��ت امير صفري سرپرست 
پژوهش��كده بيمه ب��ه ارائه گزارش��ي از روند طرحي، 
برنامه ري��زي و اج��راي اي��ن دوره پرداخ��ت و گفت: 
كلي��د برگزاري اين دوره ب��ا حضور و تاكيد همتي به 
آموزش و تربيت مديران حرفه يي زده ش��د و متعاقبا 
براي تعيين چارچوب اين دوره با موسس��ات معتبري 
همچون چارتر لندن، موسس��ه بيمه مالزي، سازمان 
مديريت صنعتي و... مذاكره ش��د. وي افزود: اين دوره 
126 س��اعته از 30 شهريور و براي 24 نفر از مديران 
و كارشناس��ان صنعت بيمه از سوي پژوهشكده بيمه 

برگزار مي شود. 

مديركل روابط عمومي  و تبليغات بانك انصار از برپايي 4 موكب اربعين حسيني 
در مرزهاي مهران، خسروي، شلمچه و چذابه توسط بانك انصار خبر داد. 

به گ��زارش اداره كل روابط عمومي و تبليغات، خالقي مديركل روابط عمومي و 
تبليغات طي گفت وگويي از برپايي 4 موكب اربعين در راستاي حمايت از راهپيمايي 
اربعين حسيني سخن گفت. او افزود: بانك انصار طي سال هاي اخير اقدام به برپايي 
موكب در مسير پياده روي اربعين در ايران و عراق كرده است تا در اين موكب ها به 
زائران اربعين در مرزهاي خروجي كشور ازجمله مهران، خسروي، شلمچه و چذابه 
خدمت رساني كند. سيدحميدخالقي اظهارداشت: در اين موكب ها از زائرين محترم 
سرور وساالرشهيدان پذيرايي شده و زمينه براي استراحت كوتاه آنان فراهم مي شود. 
 مدي��ركل روابط عمومي  و تبليغات بانك  انصار تصريح كرد: بانك انصار عاوه بر 
برپايي موكب ها براي انجام مس��ووليت هاي اجتماعي خود با استقرار خودپردازهاي 
سيار در مناطق مرزي با ارائه خدمات بانكي و در راستاي آرامش زائران گرامي اقدام 

به تامين پول مورد نياز زائران در طول مسير مي كند. 

فوالد روهينا جنوب با تامين مالي بانك صنعت 

هدف ما تربيت مديران حرفه اي براي صنعت بيمه است

برپايي موكب بانك انصار در ايام اربعين حسيني
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5 بورس و فرابورس
 پوش�ش 48درصدي پيش بيني هاي »ش�توكا«: 
ش��ركت توكا رنگ فوالد س��پاهان با س��رمايه ثبت شده 
70هزار ميليون ريال پيش بيني درآمد هر س��هم س��ال 
مالي منتهي به پايان اسفند 96 براي دوره 6 ماهه منتهي 
ب��ه پايان ش��هريور را اعالم كرد. همچنين، اين ش��ركت 
پيش بيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به پايان 
اس��فند 96 را مبلغ 406 ريال به طور خالص پس از كسر 
ماليات منتش��ر كرد. بر اين اساس، اين شركت براي دوره 
6 ماهه منتهي به شهريور امسال 195ريال سود شناسايي 
كرد. به اين ترتيب اين ش��ركت 48درصد از پيش بيني ها 
را 6ماهه محقق كرد. گفتني اس��ت شركت در سال مالي 
گذش��ته به ازاي هر س��هم 409ريال س��ود محقق كرد. 
همچنين اين شركت در 6ماهه سال مالي قبل 183 ريال 
مع��ادل 45درصد پيش بيني ها را پوش��ش داده بود. توكا 
رنگ فوالد س��پاهان س��ود خالص پس از كسر ماليات را 
براي دوره 12ماهه امسال 28 ميليارد و 425 ميليون ريال 
اعالم كرده است كه در 6 ماهه 13 ميليارد و 638ميليون 

ريال معادل 48درصد از آن را پوشش داده است. 
 پوش�ش 49درصدي پيش بيني هاي پتروشيمي 
جم: ش��ركت پتروشيمي جم پيش بيني درآمد هر سهم 
سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 96 را حسابرسي نشده 
و با س��رمايه معادل 9 هزار و 600 ميليارد ريال منتش��ر 
كرد. همچنين، اين ش��ركت پيش بيني درآمد هر س��هم 
س��ال مالي منتهي به 29 اس��فندماه 96 را مبلغ 1570 
ريال اعالم كرده اس��ت و طي دوره 6ماهه نخست امسال 
با اختصاص مبلغ 765 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 
49درصد از پيش بيني هايش را پوشش داد كه در مقايسه 
با دوره مشابه سال مالي قبل تغيير چنداني نداشته است. 
گفتني اس��ت جم در دوره مشابه س��ال مالي قبل مبلغ 
766 ريال س��ود به ازاي هر س��هم و معادل 45درصد كل 

پيش بيني هايش را برآورده كرده بود. 
 »شپديس« 230 ريال سود شناسايي كرد: شركت 
پتروشيمي پرديس با س��رمايه ثبت شده 6هزار ميليارد 
ريال اطالع��ات و صورت هاي مال��ي ميان دوره يي 6ماهه 
منتهي به پايان شهريور امسال را منتشر كرد. همچنين، 
اين شركت براي دوره 6 ماهه امسال به ازاي هر سهم 599 
ريال سود خالص شناسايي كرد. اين شركت براي دوره 6 
ماهه س��ال گذشته به ازاي هر سهم يك هزار و 230ريال 
سود شناس��ايي كرده بود و براي امسال اين سود را در 6 
ماهه 51درصد نس��بت به مدت مشابه سال قبل كاهش 
داد. عالوه بر اين، س��ود انباش��ته پايان دوره براي 6 ماهه 
امسال 4ميليارد و 219 ميليون و 846 هزار ميليون ريال 
اعالم شده است. اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 

41 درصد كاهش داشته است. 
 »لپ�ارس« فراتر از پيش بيني هاي�ش عمل كرد: 
شركت كارخانجات پارس الكتريك پيش بيني درآمد هر 
سهم سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 96 را حسابرسي 
نش��ده و با سرمايه معادل 300 ميليارد ريال منتشر كرد. 
همچنين، اين ش��ركت پيش بيني درآمد هر س��هم سال 
مالي منتهي به 29 اسفندماه 96 را مبلغ 350ريال اعالم 
كرده است و طي دوره 6 ماهه نخست امسال با اختصاص 
مبلغ 254 ريال س��ود به ازاي هر سهم معادل 73 درصد 
از پيش بيني هايش را پوش��ش داد كه در مقايسه با دوره 
مش��ابه س��ال مالي قبل معادل 67 درصد افزايش داشته 
است. گفتني اس��ت، »لپارس« در دوره مشابه سال مالي 
قبل مبلغ 152 ريال سود به ازاي هر سهم و معادل 103 

درصد كل پيش بيني هايش را برآورده كرده بود. 
 شفاف س�ازي »فايرا« از كارنامه 6 ماهه: ش��ركت 
آلومينيوم ايران بعد از ارائه پيش بيني س��ود 68ريالي هر 
س��هم در عملكرد 6 ماهه اول س��ال، امروز در نامه يي به 
13 س��وال سازمان بورس پاسخ داد. بر اين اساس، بهمن 
اخوان مديرعامل »فايرا« در گزارشي درخصوص سواالت 
ذكر شده از س��وي ناظر بازار، شفاف سازي كرد. براساس 
گفته ه��اي مديرعام��ل، موضوع افزايش مان��ده بدهي به 
ش��ركت آلوميناي ايران در پايان دوره 6 ماهه اول س��ال 
جاري، ناش��ي از تامين سهم بيش��تري از پودر آلوميناي 
مورد نياز از داخل كش��ور است. وي در اين زمينه توضيح 
داد: در اين راس��تا قراردادي يكساله در اواخر اسفند سال 
95 ب��ه ميزان 150هزار تن با ش��ركت مذكور منعقد و تا 
پاي��ان ش��هريورماه 96، بيش از 97 ه��زار تن آن تحقق 
يافته است كه باتوجه به مشكالت نقدينگي امكان تسويه 
كل مق��دار مواد خريداري ش��ده در دوره مذكور ميس��ر 
نيست. همچنين مديرعامل اين شركت درخصوص مبلغ 
1021ميلي��ارد ريال تحت عنوان م��واد كمكي مصرفي 
اين چني��ن توضيح داد: اين مبلغ مربوط به هزينه مصرف 
مواد جانبي مانند آلوميني��وم فلورايد، كاندالك، كاند بار 
و چدن بوده اس��ت. اخوان درخصوص نحوه محاسبه نرخ 
فروش محصوالت صادراتي نيز گفت: نرخ فروش شمش 
صادراتي براس��اس LME+PERMIUM محاسبه شد 
كه نرخ پرميوم در جلس��ه هيات مديره ابالغ مي شود. وي 
در ادامه بيان كرد: باتوجه به اينكه شمش هاي عرضه شده 
در بازار داخلي مشتري نداشته براي تامين نقدينگي جهت 
پرداخت حقوق و ساير هزينه هاي شركت صادرات شمش 
انجام مي شود كه با نرخ 86هزار ريال به ازاي هر كيلوگرم 

براي 6 ماهه دوم سال 96 پيش بيني شده است.  
 نگاه�ي ب�ر صورت ه�اي مالي »كچاد«: ش��ركت 
معدني و صنعتي چادرملو اطالع��ات و صورت هاي مالي 
ميان دوره يي ش��ش ماهه منتهي به 31 ش��هريورماه 96 
را حسابرس��ي ش��ده و با س��رمايه يي مع��ادل 28 هزار و 
215ميليارد ريال منتش��ر كرد. همچنين، اين شركت با 
انتش��ار صورت هاي مالي 6 ماهه خود اعالم كرد در دوره 
ياد شده مبلغ 3 هزار و 902 ميليارد و 283ميليون ريال 
سود خالص كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ 116 ريال 
سود به ازاي هر سهم اختصاص داد كه در مقايسه با دوره 
مش��ابه س��ال مالي قبل معادل 11درصد كاهش داشت. 
گفتني است اين ش��ركت در دوره مشابه سال مالي قبل 
مبلغ 130ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داده است. 
به س��ود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه 
ش��د و درنهايت سود انباشته پايان دوره به مبلغ 4هزار و 

641ميليارد و 35 ميليون ريال رسيد. 
 ريزش ش�اخص هاي بورس عربستان:  شاهزاده ها 
به دليل فس��اد مالي بازداشت شدند. بر اين اساس، پرنس 
وليد بن طالل ش��اهزاده معروف و متمول عربي و مالك 
شركت سرمايه گذاري هلدينگ كينگ دام، سهامدار عمده 
توييت��ر، جنرال موت��ورز، اپل و س��يتي گروپ براي انجام 
تحقيقات بيشتر بازداشت شد. به گزارش سنا، ده ها نفر از 
وزرا و شاهزاده هاي سعودي به دليل انجام تحقيقات بيشتر 
و بازجويي به دليل فس��اد مالي بازداش��ت شدند. ابراهيم 
العس��اف وزير س��ابق اقتصاد در اين كش��ور نيز از ديگر 
وزراي بازداشتي است. افزون بر اين، دستگيري هاي اخير 
در حاش��يه عرضه اوليه آرامكو غول نفتي سعودي است. 
اين در حالي اس��ت كه، عرضه اوليه اين سهم بزرگ ترين 
عرضه اوليه در دنيا خواهد بود كه به صورت دوئال صورت 
خواهد گرفت. بر اين اساس،  اين روند موجب افت شديد 
ش��اخص ها در بازار س��عودي شد و ش��اخص تداوم را با 

كاهش 1.9درصدي همراه كرد. 

روي خط خبر

واكاوي »تعادل« از پشت پرده ارتباط بورس ايران با 30 بازار مهم دنيا نشان مي دهد

رويا تا واقعيت تعامل جهاني در بورس

 اتصال به بيش از 30 بازار مهم دنيا
در همين راس��تا، به��ادر بيژني جانش��ين رييس 
سازمان بورس در امور بين الملل، عنوان كرد: دسترسي 
دوس��ويه، افزاي��ش تعامالت، باال بردن اس��تانداردها و 
رف��ع موانعي مثل نقل و انتق��االت مالي و تعيين رتبه 
اعتباري كش��ور مهم ترين موضوعاتي اس��ت كه براي 
بين المللي ش��دن بازار س��رمايه بايد محقق شود. وي 
درخصوص راهكارهاي بين المللي ش��دن بازار سرمايه 
گفت: بحث بين المللي ش��دن بازار س��رمايه موضوعي 
فراتر از حضور يا جذب سرمايه گذار خارجي است. وي 
افزود: بين المللي شدن بازار سرمايه فرآيندي است كه 
براي تكميل آن بايد قدم هايي برداش��ته شود؛ يكي از 
گام ها دسترسي دوجانبه است. به اين ترتيب كه ما به 
بازارهاي بين المللي دسترسي داشته باشيم و برعكس 
اين موضوع ني��ز رخ دهد. همچنين تعامل و باال بردن 
اس��تانداردها مهم است. نقش ما در تصميم گيري هاي 
بين المللي جهاني نيز نكته ديگري است. عالوه بر اينها 
براي بين المللي شدن بازار سرمايه بايد به صورت فعاالنه 

در اين مهم گام برداشت. 
اين مقام مسوول در سازمان بورس با تاكيد بر اينكه 
بايد در فرآيند بين المللي ش��دن بازار سرمايه عالوه بر 
س��ازمان بورس، 4 ب��ورس، س��پرده گذاري و 2 كانون 
نيز فعال باش��ند، گفت: همچنن الزم اس��ت شركاي 
م��ا يعني وزارت اقتصاد، بانك مرك��زي، اتاق بازرگاني 
ايران، سازمان خصوصي سازي، سازمان سرمايه گذاري 
و كمك هاي فني اقتص��ادي و مركز مالي ايران هم در 

اين مهم دخيل شوند. 
وي در ادام��ه، ن��وآوري در محص��والت جدي��د با 
رويكرد بين المللي را براي جذب س��رمايه هاي خارجي 
مهم دانس��ت و گفت: يكي از مهم ترين اين نوآوري ها، 
محصوالت مالي اس��المي اس��ت ك��ه بايد ب��راي آنها 
برنامه هاي��ي وجود داش��ته باش��د به طوري ك��ه براي 
عالقه مندان به بازار س��رمايه ايراني، اسالمي بودن اين 
ابزارها محرز ش��ود. بيژني، بهبود اس��تانداردها را نكته 

مهم ديگر براي بين المللي ش��دن بازار سرمايه دانست 
و در گفت وگو با سنا، افزود: براي بين المللي شدن بازار 
سرمايه تعامل با نهادهاي بين المللي نيز موضوع مهمي 
است. وي سپس درخصوص تعامالت بين المللي سازمان 
بورس توضيح داد و گفت: در اين راس��تا تالش كرديم 
در آيسكو عضويت س��ازمان بورس را از حالت پيوسته 
به حالت عادي تغيير دهيم. در اين خصوص جلس��ات 
متعدد و مكاتبات زيادي انجام شده و در حال حاضر هم 
در تعامل با آيسكو هستيم تا عضويت ما ارتقا يابد. بيژني 
درخصوص جذب سرمايه گذار خارجي به عنوان يكي از 
مهم ترين اهداف بين المللي ش��دن بازار سرمايه گفت: 

حجم س��رمايه گذاري خارجي پ��س از اجراي برجام به 
ميزان قابل توجهي افزايش يافته و حدود چهاربرابر شده 
است كه نشان مي دهد با بهبود شرايط بين المللي، توجه 
سرمايه گذاران خارجي به بازار سرمايه ايران افزايش يافته 
است. جانشين رييس سازمان بورس در امور بين الملل، 
ارتباط با نهادهاي ناظر ساير بازارهاي بين المللي را يكي 
ديگر از راهكارهاي بين المللي شدن بازار سرمايه دانست 
و گفت: س��ازمان بورس در اين راستا چند بازار سرمايه 
را هدف گ��ذاري كرده كه يكي از آنها آلمان اس��ت. در 
سپتامبر سال گذش��ته با نهاد ناظر بازار سرمايه آلمان 
 تفاهمنامه ي��ي امض��ا و جلس��ات متعدي برگزار ش��د.

2 ماه قبل نيز جلسه يي با مسووالن بورس آلمان برگزار 
كرديم. بيژني همچنين از امضاي تفاهمنامه با نهاد ناظر 
بازار س��رمايه هند خبر داد و گفت: در مذاكرات با نهاد 
ناظر هند موفق به تعريف پروژه هايي شديم كه يكي از 
آنها تعريف پلتفرم مشترك بورس كاالي ايران و بورس 
كاالي هند بود كه در نمايشگاه بورس كيش افتتاح شد. 
وي در ادامه به چالش هاي پيش روي بين المللي شدن 
بازار سرمايه اشاره كرد و افزود: بسياري از اين چالش ها 
به بحث هاي بانكي مربوط مي شود كه با همكاري بانك 

مركزي قابليت حل شدن دارند. 
جانشين رييس س��ازمان بورس در امور بين الملل 

با اش��اره به موضوع كاس��تودين ادام��ه داد: يك بحث 
بانكي موضوع كاس��تودين اس��ت ك��ه در حال حاضر 
س��پرده گذاري مرك��زي در اين رابط��ه وارد مذاكره با 
برخي بانك هاي داخلي ش��ده و درصدد هستند هرچه 
س��ريع تر اين پروژه را اجرايي كنند. به گفته بيژني، با 
اجراي پروژه كاس��تودين كه اتصال بازار سرمايه ايران 
به يونان را دنبال مي كند، بازار س��رمايه ايران به بيش 
از 30 بازار مهم دنيا متصل مي شود. سپرده گذاري اين 
پروژه را با تعريف كردن نقش بانك كارگزار و بحث هاي 

كاستودين پيگيري مي كند. 
وي با اشاره به اينكه چنين برنامه هايي باعث تحول 
بازار س��رمايه ايران مي شود، گفت: از ديگر چالش هاي 
پيش روي بين المللي ش��دن بازار س��رمايه ايران عدم 
تعيين رتبه اعتباري كشور است كه تحقق اين موضوع 
همكاري در سطح كل نهادهاي مالي كشور را نياز دارد. 
بيژن��ي، نبود رتبه اعتباري كش��ور را يكي از موانع 
اصلي انتش��ار اوراق ارزي دانست و گفت: انتشار اوراق 
ارزي يكي از برنامه هاي سازمان بورس است ولي يكي 
از لوازم اين مس��اله، تعيين رتبه اعتباري كش��ور است 
كه بعدها از تعيين رتبه اعتباري كشور به تعيين رتبه 
اعتب��اري ش��ركت ها و اوراق خواهد رس��يد. اين بحث 
در كن��ار تعيين نوع ارز، نحوره انتقال به كش��ور، نحوه 
بازپرداخت اصل و س��ود اوراق نكاتي اس��ت كه بايد با 
همكاري مس��ووالن بانك مركزي حل شود و مي تواند 
در جذب سرمايه گذاري خارجي بسيار تاثيرگذار باشد. 
اين مقام مسوول سازمان بورس، درخصوص بحث 
پوش��ش ريس��ك س��رمايه گذاري خارجي نيز توضيح 
داد: ابزارهاي پوش��ش ريس��ك نوس��ان نرخ ارز يكي 
از مهم ترين ابزارهايي اس��ت كه براي س��رمايه گذاري 
بيش��تر در بازار سرمايه ايران بايد بررسي شود. يكي از 
پيش ش��رط هاي اين موضوع تك نرخي شدن ارز است 
كه اگر حل شود بورس كاال تمام زيرساخت ها و پلتفرم 
الزم را براي اين كار آماده كرده و آمادگي براي پوشش 

اين ريسك را دارد. 

گروه بورس  مسعود كريمي  
در دومي�ن روز  كاري بازار س�رمايه خب�ري مبني بر 
اتص�ال بورس اي�ران به بي�ش از 30 بازار مه�م دنيا در 
خروجي سايت  هاي رسمي كش�ور قرار گرفت. اين خبر 
ك�ه به دنياي مجازي ه�م ورود پيدا ك�رد در جاي خود 
واكنش هاي جالبي را در پي داشت، چراكه برخي  فعاالن 
بازار س�هام به دنبال اسم و رسم 30 بازار مهم دنيا بودند 
و برخي ديگر هم اين موضوع را جو س�ازي رسانه يي در 
راس�تاي رونق بخشيدن به بورس و به عبارتي ديگر گرم 

كردن بازار سهام قلمداد مي كردند. 
در همي�ن حال، ف�ارغ از اين واكنش ه�ا اين موضوع 
به دليل اينكه يك مقام رس�مي از س�ازمان بورس بر آن 
تاكيد داشته است و از سويي بازار سرمايه ايران هم نياز 
به ارتباط و تعامل بيش�تر با س�اير بازار هاي مالي دنيا را 

دارد در جاي خود بسيار مناسب ارزيابي مي شود. 
چراكه يكي از مراحل رشد و توسعه هر بازار مالي در 

سطح دنيا، ايجاد تعامل دوطرفه بين بازار هاست اما مرور 
چند نكته براي رسيدن به چار چوب هاي اصلي و رسمي 

بين المللي ضروري به حساب مي آيد. 
بازار س�رمايه  ايران ب�ا تنوع 4 بورس و وجود س�اير 
اركان و نهاد ه�اي مال�ي به دلي�ل اينك�ه از صناي�ع و 
ش�ركت  هاي بزرگ و گوناگوني برخوردار اس�ت، به طور 
قط�ع به عنوان بازاري با پتانس�يل هاي بي نظير و جذاب 
ب�راي ج�ذب س�رمايه گذاران خارجي در سراس�ر دنيا 

محسوب مي شود. 
در همي�ن حال ب�ورس ايران براي ارتب�اط با 30 بازار 
مهم دنيا يا س�اير بورس هاي جهان به برخي پارامتر هاي 
اساس�ي و معمول نياز مبرمي دارد زيرا شكوفايي بورس 

كشور در گرو برطرف كردن اين نياز هاست. 
بر اين اس�اس با فرض ورود سرمايه خارجي  بايد اين 
نكته كه سياس�ت هاي پولي و مال�ي فعلي از طرف بانك 
مركزي به يك ثبات هم نرسيده است را مدنظر قرار داد 

زيرا چند نرخي بودن نرخ ارز به دليل اينكه در سود آوري 
ش�ركت  ها بس�يار تاثيرگذار است س�رمايه گذاران را با 

مشكالت بي شماري مواجه خواهد كرد. 
همچنين، سرمايه گذاري كه نتواند صورت هاي مالي را 
بخواند هر اندازه كه بازار س�رمايه ايران جذابيت داشته 
باش�د باز هم ترغيب به ورود در بازاري كه چيزي از آن 
متوجه نمي ش�ود، نخواهد ش�د. پس در چنين شرايطي 
است كه ضرورت رعايت كردن استاندارد هاي بين المللي 
گزارش�گري مالي از طرف ش�ركت هاي پذيرش شده در 

بورس خود را نمايان مي كند. 
از س�ويي، نبود امنيت براي س�رمايه هاي خارجي در 
صورت ورود س�رمايه گذاران هم نكته بس�يار با اهميتي 
اس�ت كه در ص�ورت تش�كيل حس�ابي تح�ت عنوان 

كاستودين اين موضوع هم برطرف خواهد شد. 
همچنين، با نگاهي بر عملكرد و وضعيت فعلي برخي 
از ش�ركت  كارگ�زاري به ط�ور مش�خص در مي يابيم كه 

هيچ گونه فرم�ي با اس�تاندارد هاي بين المللي و به زبان 
انگليسي كه زبان رس�مي دنياست براي سرمايه گذاران 

خارجي تعبيه نشده است. 
اما پس از گذشت از مراحل فوق، نقش مقام ناظر بازار 
در روند توقف و بازگش�ايي نماد   هاي بورس�ي هم جالب 
توجه اس�ت چراكه پس از دس�تورالعمل ابالغي از طرف 
مس�عود كرباس�يان وزير امور اقتصادي و دارايي، هنوز 
برخي نماد هاي بورس يا بازگشايي نشده اند يا در حالتي 

از ابهام قرار دارند. 
از همين رو، پيش�نهاد مي شود كه صاحب نظران بازار 
س�رمايه در گام نخس�ت به برطرف كردن موانع داخلي 
بپردازن�د و پ�س از آن در گام ه�اي بعدي اتص�ال بازار 
س�رمايه ايران به بيش از 30 بازار مهم دنيا را در دستور 
كار ق�رار دهن�د، زي�را در غير اين صورت ممكن اس�ت 
س�رمايه گذار داخلي و حتي خارجي عط�اي اين بازار را 

براي هميشه به لقايش ببخشند. 

آمار معامالت

بازار سرمايه

چهره

افزايش متعادل نماگر بورس

نگاهي به تحوالت بازار

گروه بورس  
شاخص كل بورس و اوراق بهادار تهران در دومين 
روز كاري خ��ود با افزايش 36واحدي، رقم 87هزارو 
905واح��دي را به خود اختص��اص داد. از همين رو 
ش��اخص كل ه��م  وزن اما ب��ا افزاي��ش 54 واحدي 
عدد 17هزار و 616واحد را به نمايش گذاش��ت. در 
سويي ديگر شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش 
108واحدي رقم 94هزار و 790واحد را تجربه كرد. 

عالوه بر اين ش��اخص ب��ازار اول در حالي با كاهش 
30 واحدي به رقم 61هزار و 490واحد دست يافت 
كه ش��اخص بازار دوم با افزاي��ش 373واحدي عدد 
192 هزار و 220واحد را به نمايش گذاشت. بر اين 
اس��اس، روز گذشته معامالت س��هام در نماد ايران 
خودرو با 45 واحد، هلدينگ پتروشيمي خليج فارس 
با 38واحد و گروه مپنا با 19واحد افزايش بيشترين 
تاثي��ر مثبت را بر محاس��به ش��اخص كل بورس به 

ن��ام خود ثبت كردند. در مقابل معامالت س��هام در 
نماد معامالتي ش��ركت هاي پااليش نفت اصفهان با 
34واحد، پااليش نفت بندرعباس و ملي صنايع مس 
ايران ه��ر يك تا 33واحد و پاالي��ش نفت تهران با 
21واحد كاهش بيش��ترين تاثير منفي را در برآورد 
اين نماگر به دوش كش��يدند. بر اساس اين گزارش، 
ارزش كل معامالت روز يك ش��نبه بورس تهران در 
حال��ي به بيش از 161 ميلي��ارد تومان نمايش داده 
ش��د كه ناش��ي از دس��ت به دست ش��دن بيش از 
681ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 64 

هزار و 95 نوبت داد و ستد بود. 

 آيفكس در رقم 972 واحدي
در سويي ديگر مبادالت فرابورس ايران با نقل و 
انتق��ال 273ميليون ورقه به ارزش بيش از يك هزار 
و 559ميليارد ريال به پايان رسيد. عالوه بر اين در 
جريان بازار روز يك ش��نبه معامالت در مجموع دو 
ب��ازار اول و دوم نيز به نق��ل و انتقال 135ميليون 
س��هم ب��ه ارزش 267ميليارد ريال منتهي ش��د و 
نم��اد ذوب آهن با خريد و فروش حدود 86ميليون 
س��هم به ارزش 68 ميليارد ريال در صدر اين بازار 
به لح��اظ ثب��ت باالترين حج��م و ارزش مبادالت 
ايس��تاد. همچنين نماد »ذوب« پربيننده ترين نماد 

فرابورس��ي بازار س��هام نيز شناخته ش��د و با رشد 
قيمت پاياني مبادالت روز گذشته را خاتمه داد. اين 
در حالي اس��ت كه سهامداران همچنين در مجموع 
س��ه تابلو بازار پايه بيش از 130 ميليون س��هم به 
ارزش 219ميليارد ري��ال را خريد و فروش كردند. 
از س��وي ديگر ش��اخص كل فرابورس روز جاري با 
افت 2واحدي روبه رو ش��د تا آيفكس نش��انگر رقم 
972واحدي ش��ود. عالوه بر اين اوراق تسه مهر ماه 
96 با مبادله 28هزار ورقه به ارزش 22ميليارد ريال 
بيش��ترين حجم و ارزش معام��الت را در اين تابلو 

تجربه كرد. 

آمادگ�ي براي تاس�يس نخس�تين صندوق 
ارزي: معاون نظارت بر بورس ها و بازارهاي س��ازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار از تاس��يس صن��دوق ارزي و 
راه اندازي معامالت آت��ي ارز در آينده يي نزديك و با 
همكاري مناس��ب بانك مركزي خبر داد. به گزارش 
ايسنا، حس��ن اميري درباره راه اندازي صندوق ارزي 
در بازار سرمايه در قالب مدلي همچون صندوق هاي 
كااليي در آينده نزديك و اثرات آن در پوشش ريسك 
توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي گفت: مباحث ارزي 
دامنه وس��يعي را ش��امل مي ش��ود كه ابزارهاي بازار 
س��رمايه مي تواند كمك حال زيادي در بحث كاهش 
نوس��انات كاذب بازار ارز باشد. وي افزود: در حوزه ارز 
چند نكته حائ��ز اهميت وجود دارد كه يك مورد آن 

بحث بسترسازي در حوزه هاي ارزي است كه در اين 
راس��تا بحث انتشار اوراق ارزي، تاسيس صندوق هاي 
ارزي و راه اندازي معامالت آتي ارز نيز مطرح اس��ت. 
البت��ه پيش از اين نيز موضوع انجام معامالت آتي ارز 
در بورس كاالي ايران مطرح بود كه اين امر در انتظار 
اعالم بانك مركزي اس��ت. معاون نظارت بر بورس ها 
و بازارهاي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با تاكيد بر 
اينكه بايد به تدريج استفاده از هر كدام از اين بازارها 
را در بازار س��رمايه عملياتي كنيم، گفت: با توجه به 
اينكه انجام هر اقدامي در بازار ارز به بانك مركزي نيز 
ارتباط دارد، ما در بازار س��رمايه در همه اين حوزه ها 
بايد با بانك مركزي همكاري هاي الزم را داشته باشيم 
كه نخس��تين مصداق اين موضوع بح��ث راه اندازي 
صندوق هاي ارزي اس��ت كه بان��ك مركزي نيز براي 
تحقق آن همراهي كرده تا به زودي شاهد راه اندازي 
نخس��تين صندوق ارزي باش��يم و بعد از آن بتوانيم 

استفاده از ساير محصوالت و ابزارهاي موجود در بازار 
س��رمايه را در حوزه ارز عملياتي كنيم. اميري درباره 
زمان راه اندازي و آغ��از فعاليت اين صندوق گفت: از 
جنبه مقرراتي نيز با هماهنگي بانك مركزي اين طرح 
درحال حاضر تكميل ش��ده و درخواس��تي نيز براي 
راه اندازي صندوق ارزي در بازار س��رمايه وجود دارد 
بنابراين اگر متقاضي مربوطه مدارك خود را تكميل 
كند، مانع مقرراتي براي راه اندازي اين صندوق وجود 

ندارد و اجراي آن سريعا عملياتي مي شود.  
يونيت ه�اي  ص�دور  از  بانك ه�ا  من�ع 
س�رمايه گذاري: صدور واحدهاي س��رمايه گذاري 
صندوق ها از طريق ش��عب بانك ها و موسسات مالي 
و اعتب��اري ممنوع ش��د. محمدرضا معتم��د، مدير 
نظارت بر نهاد هاي مالي گفت: از تاريخ ابالغ مصوبه، 
صدور واحد هاي س��رمايه گذاري صندوق ها از طريق 
ش��عب بانك ها و موسس��ات مالي و اعتباري ممنوع 

ش��د. وي در ادام��ه افزود: آن دس��ته از صندوق هاي 
سرمايه گذاري كه درحال حاضر بانك ها يا موسسات 
مال��ي و اعتباري عهده دار س��مت رك��ن مدير ثبت 
آنها هس��تند يا از طريق ش��عب بانك ها و موسسات 
درخواس��ت صدور و ابطال واحدهاي س��رمايه گذاري 
صندوق انجام مي گيرد از اين پس درخصوص صدور 
واحد منع ش��دند. به گزارش سنا، وي گفت: بانك ها 
و موسس��ات مالي و اعتباري موظف اند بدون نياز به 
تش��ريفات اصالح اساسنامه و اميدنامه ضمن معرفي 
شخص واجد شرايط ديگري به عنوان مدير ثبت رويه 
پذيره نويسي، صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق مربوطه را به گونه يي اصالح كند كه دريافت 
درخواس��ت صدور واحدهاي سرمايه گذاري صرفا به 
روشي غير از مراجعه س��رمايه گذار به شعب بانك ها 
يا موسسات مالي و اعتباري امكان پذير باشد. معتمد 
خاطرنش��ان كرد: ابط��ال واحدهاي س��رمايه گذاري 

توسط ش��عب بانك ها يا موسس��ات مالي و اعتباري 
بالمانع اس��ت ام��ا امكان تصدي س��مت ركن مدير 
ثبت در صندوق هاي سرمايه گذاري توسط بانك ها و 
موسسات مالي و اعتباري وجود ندارد. گفتني است، 
صندوق س��رمايه گذاري نهادي مالي است كه منابع 
مالي حاصل از انتش��ار گواهي س��رمايه گذاري را در 
موضوع فعاليت مصوب خود س��رمايه گذاري مي كند 
و مالكان آن به نس��بت س��رمايه گذاري خود در سود 
و زيان صندوق ش��ريك اند. همچني��ن صندوق هاي 
سرمايه گذاري براساس نوع صندوق، وجوه جمع آوري 
ش��ده را در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، س��هام و 
حق تقدم س��هام، پروژه س��اختماني، طال، ارز و... كه 
مش��خصات آنها در اميدنامه صندوق ذكر شده است، 
س��رمايه گذاري مي كن��د ضمن اينك��ه صندوق هاي 
س��رمايه گذاري مي توانند قابليت معامله در بورس را 

داشته باشند يا مبتني بر صدور و ابطال باشند. 

مديرعامل فرابورس ايران از تسويه كامل سود اوراق شهرداري ها 
در فراب��ورس خبر داد و گفت: با پيگيري هاي صورت گرفته، تمامي 
سود اوراق شهرداري ها تا پايان هفته گذشته به حساب دارندگان اين 
اوراق واريز شد. امير هاموني با بيان اينكه خريد اوراق شهرداري ها و 
اوراق دولتي داراي تفاوت هايي در ميزان ريسك بوده و سرمايه گذاران 
ب��ه طور معمول اين موض��وع را در س��رمايه گذاري هاي خود لحاظ 
مي كنند، افزود: بايد توجه داشت اوراق متنوعي با درجات متفاوتي از 
ريسك در بازار بدهي موجود است كه از ميان آنها اوراق بدهي دولتي 
را در زمره كم ريسك ترين اوراق موجود در بازار دسته بندي مي كنند و 
اين درحالي است كه در دنيا همواره ريسك اوراق شهرداري ها از اوراق 

دولتي كمي باالتر است. وي با اشاره به اينكه وضعيت ضمانت اوراق 
شهرداري ها و بانك هايي كه ضامن آنها هستند با توجه به تنگناها و 
چالش هاي امروز صنعت بانكداري مساله يي مهم تلقي مي شود، بيان 
كرد: به هر ترتيب درخصوص اوراق ش��هرداري ها موضوع عدم ايفاي 
تعهدات ناش��ر در موعد سررسيد پرداخت س��ود و در نتيجه تاخير 
در واري��ز به وجود آمد كه با پيگيري هاي صورت گرفته اين موضوع 
برطرف شد و در نتيجه بحث نكول در اين زمينه كامال منتفي است. 
مديرعامل فرابورس ايران همچنين راه اندازي موسسات رتبه بندي 
اعتباري را براي رس��يدن به استانداردهاي دنيا در توسعه بازار بدهي 
بسيار مهم تلقي و در گفت وگو با سنا عنوان كرد: موسسات رتبه بندي 

اعتباري، نهادهاي مالي هستند كه رتبه اعتباري اوراق بهادار منتشره 
و بعضا ش��ركت ها را بررسي كرده و آن را براي اطالع سرمايه گذاران 
منتش��ر مي كنند تا آنها با ش��ناخت كافي نس��بت به ميزان ريسك 
اعتب��اري اوراق بهادار و تعهد ناش��ر به ايفاي تعه��دات درخصوص 
سرمايه گذاري تصميم گيري كنند. وي مشخص شدن ميزان ريسك 
هر نوع اوراق بهادار منتش��ره و رتبه اعتباري آن را در نهايت موجب 
توسعه يافتگي بازار بدهي در كشور دانست كه اين امر از طريق افزايش 
ميزان مشاركت سرمايه گذاران با درجات متفاوتي از ريسك پذيري در 
خريد اوراق حاصل مي شود و در نهايت امكان انتشار انواع اوراق بدهي 

را براي بنگاه هاي اقتصادي و ناشران تسهيل مي كند. 

مديرعامل فرابورس تاكيد كرد

راه اندازي موسسات رتبه بندي براي رسيدن به استاندارد دنيا
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استفاده از ارز ملي موجب 
گسترش روابط با تركيه

ماه گذش��ته ايران و تركيه توافقنامه اس��تفاده 
از ارزه��اي ملي خود در مب��ادالت دوجانبه را امضا 
كردند. اين توافقنامه با هدف كنار گذاشتن هر چه 
بيشتر دو كش��ور از دالر و يورو و تسهيل گسترش 
مناسبات تجاري بين دو كشور امضا شد، بر اساس 
آنچ��ه بين دو كش��ور ب��ه امضا رس��يد از اين پس 
بانك ها در ايران و تركيه ريال و لير را بسيار ساده تر 
از گذشته مبادله كرده و با اين تصميم هزينه ارزي 
مبادالت بين دو كش��ور كاهش مي يابد. از س��وي 
ديگ��ر بانك هاي دو كش��ور اين ام��كان را خواهند 
داشت تا از نظام هاي پرداخت بين المللي در مبادله 

ريال، لير استفاده كنند. 
اين نخستين پيمان پولي دوجانبه با يك كشور 
خارجي اس��ت كه به تاييد روساي بانك مركزي دو 
طرف مي رس��د. چندي پيش نيز خب��ر از آغاز دور 
تازه ي��ي از مذاكرات براي اضاف��ه كردن 60 كاال به 
ليس��ت كاالهاي ترجيحي شنيده ش��د. رضا كامي 
ريي��س اتاق مش��ترك بازرگاني اي��ران و تركيه در 
اين باره گفت: موضوع اس��تفاده از پول ملي از چند 
سال قبل مطرح و دنبال مي شد و بانك مركزي دو 
كش��ور با اين موضوع موافق بودند و حتي ال س��ي 
نيز در بانك هاي دو طرف باز ش��ده بود. لذا با توجه 
ش��رايط اقتصادي فعلي و اهمي��ت تجارت آزاد اين 
هدف با جديت بيشتري دنيال مي شود. طبق توافق 
پيش بيني شده در اين تفاهم نامه، ريال ايران و لير 
تركيه به راحتي قابليت تبديل به يكديگر را خواهند 
داشت و اين امر به كاهش هزينه هاي تبديل و نقل 
و انتقاالت وجوه ارزي براي تجار هر دو طرف، بدون 
نياز به استفاده از ارزهاي واسط منجر خواهد شد. 

رضا كام��ي با تاكيد ب��ر اينكه اي��ن تصميم به 
تسهيل و روان س��ازي تجارت بين دو كشور كمك 
ش��اياني خواهد نم��ود، گفت: ري��ال و لير چندان 
تهديدي براي ارزهاي ديگر محس��وب نمي ش��وند 
همچني��ن بخش زي��ادي از هزينه ه��ا تحت عنوان 

كارمزد كاهش پيدا خواهد كرد. 
وي خاطرنش��ان كرد: فعاالن اقتص��ادي هر دو 
كش��ور شناخت بهتري نس��بت به ارز كشور مقابل 
دارند و با آن نس��بت ب��ه ارز هاي ديگر راحت تر كار 

خواهند كرد. 
رييس ات��اق بازرگاني گفت: ضروري اس��ت كه 
بخش هاي مالي دو كش��ور بايد حداقل براي مدت 
معيني نوس��انات ارزي يكديگ��ر را تضمين كنند تا 
فعاالن اقتصادي بعد از اجرايي شدن اين تصميم با 

خيال راحت به فعاليت ادامه دهند. 
رضا كامي با اشاره به اينكه ظرفيت 30 ميليارد 
دالري تج��ارت مي��ان اي��ران و تركيه گف��ت: اين 
ظرفيت دست نيافتني نيست چرا كه اقتصاد تركيه 
و اي��ران به صورت سيس��تماتيك مكمل يكديگرند 
و نيازهاي مختلف��ي از يكديگر را رفع مي كنند. در 
دولت هاي مختلف و برهه هاي گوناگون همواره اين 
ظرفيت ديده ش��ده و در مقطع��ي قبل از تحريم ها 
نيز حجم تجاري به باالي 22 ميليارد دالر رس��يد 
اما به داليل مختلف از جمله مش��كالت سياسي و 
تحريم هاي طوالني نتوانس��تيم به اين هدف دست 
پيدا كنيم در حال حاضر طبق آخرين آمارها حجم 
مبادالت تجاري ايران و تركيه تا پايان ش��هريورماه 
امسال، 7ميليارد و 300 ميليون دالر بوده است كه 
از اين ميزان، ۵ميليارد و ۱۵0ميليون دالر صادرات 
ايران به تركي��ه و 2ميليارد و ۱00ميليون دالر هم 

صادرات ترك ها به ايران بوده است. 
ريي��س اتاق مش��ترك ايران و تركي��ه به خبر 
افزاي��ش 60 قل��م كاال به ليس��ت تعرفه ترجيحي 
اشاره كرد و گفت: مذاكرات براي افزودن اين تعداد 
كاال به ليست كاالهاي داراي تعرفه ترجيحي ادامه 
دارد اما تاكنون اجرايي نشده است. قطعا اين اقدام 
بر توس��عه تبادالت تجاري فيمابي��ن تاثير مثبت 

خواهد داشت. 

 توليدكنندگان به دنبال حمايت دولت
محمدهادي  كماليان رييس اتحاديه فروشندگان 
فرش ماش��يني و موك��ت اظهار ك��رد: بخش قابل 
توجه��ي از اصناف كش��ور در ش��رايط رك��ود قرار 
گرفته ان��د به همين س��بب بازار فرش ماش��يني و 
موك��ت بطور كلي در وضعيت كس��ادي قرار گرفته 
ك��ه البته اي��ن ب��ازار در ابتداي امس��ال ش��رايط 
مساعدي نداشته و از نيمه دوم سال از رونق نسبي 

برخورداربوده است. 
به گفته وي، توليد مازاد بر عرضه از ديگر داليل 
تاثير گذاري در ايجاد كس��ادي بازار بوده كه بخش 
زيادي از موكت ها فرش هاي ماش��يني افراد در انبار 

در حال خاك خوردن است. 
اين مقام مس��وول با اشاره به اينكه حدود 600 
توليدكننده در كشور در حوزه توليد موكت و فرش 
ماشيني فعاليت دارند افزود: باتوجه به شرايط بازار 
هم اكنون، كارخانجات توليد موكت و فرش ماشيني 
در دو يا س��ه ش��يفت به فعاليت مي پردازند كه در 
صورت تس��هيل امور صادرات اي��ن توليدكنندگان، 
ظرفي��ت باالي��ي در كار خواهند داش��ت كه البته 
ح��دود ۱0 درصد توليدكنن��دگان از چرخه توليد 

حذف شدند. 
كمالي��ان با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از 
فرش ماش��يني و موكت هاي موجود در بازار، توليد 
داخل��ي بوده و كمتر نمونه خارج��ي در بازار يافت 
مي ش��ود بيان كرد: نياز بازار توسط توليدكنندگان 
داخلي تامين ش��ده و ش��ايد تنها ح��دود 2 درصد 
كااله��اي موجود در بازار خارجي باش��د به همين 
سبب افراد دس��ت به واردات نمونه هاي خارجي به 
ب��ازار نمي زنند زيرا ميزان فروش توليدات داخلي و 

تقاضا براي آن از شرايط مطلوبي برخوردار است. 
رييس اتحاديه فرش ماش��يني و موكت تصريح 
كرد: بخ��ش قابل توجه��ي از توليدكنن��دگان كه 
ب��ه ص��ادرات پرداخته اند ب��ا حضور در نمايش��گاه 
بين الملل��ي و يافت��ن بازار هدف در ح��ال رقابت با 
ش��ركت هاي خارجي ب��وده كه البته با مش��كالتي 
همچون باال بودن هزينه توليد شامل ماليات، بيمه 

و بانكي دست و پنجه نرم مي كنند. 
وي با اش��اره به مشكالت توليدكنندگاني كه به 
صادرات مي پردازند اظهار كرد: گزارش هاي بسياري 
ب��ه وزارت صنعت، معدن و تج��ارت، اتاق اصناف و 
اتاق بازرگاني داده شده و اين دستگاه ها از وضعيت 
توليدكنن��ده، كس��به و بازار با خبر ب��وده اما هنوز 
اقدامي در راستاي تسهيل امور و رفع موانع صورت 

نگرفته است.

گزارش كوتاه

مسير فرار از صادرات ارزمحور

راه برون رفت از پارادوكس قيمت ارز-قيمت تمام شده

توسعه صادرات محصوالت كشاورزي، چاره خروج از بن بست اقتصاد نفتي

درمان درد كشاورزي
هفته گذش��ته فيلمي كه از محصوالت كش��اورزي 
به ويژه س��يب اروميه در شبكه هاي مجازي پخش شد 
واكنش هاي زيادي به همراه داش��ت. محصوالتي كه در 
كنار جاده ها رها ش��ده بود و در حال پوسيدن بود. نبود 
تقاض��ا و ركود عمال در بخش هاي آس��يب پذيرتر مانند 
كشاورزي اثر بيشتري داشته است. به نظر مي رسد براي 
برون رفت از اين مشكل بايد فكري كرد. توسعه صادرات 
غيرنفتي و كاهش وابس��تگي به درآمد هاي نفتي يكي از 
اهداف مورد توجه دولتمردان در ادوار مختلف بوده است، 
چراكه نه تنه��ا از ديدگاه ارزآوري بلك��ه از حيث ايجاد 

اشتغال از اهميت فراواني برخوردار است. 
صادرات كاالهاي كشاورزي به عنوان يكي از مهم ترين 
بخش هاي صادرات كاالهاي غيرنفتي در پايداري اقتصاد 
كشور تاثير بسزايي دارد. البته ناگفته نماند كه در توسعه 
صادرات محصوالت كشاورزي چالش هاي متعددي نظير 
كمبود صنايع تبديلي و تكميلي، بس��ته بندي نامناسب 
تعرفه باالي صادرات، س��د راه صادركنندگان اس��ت كه 
رفع آن، نيازمند توجه جدي وزارتخانه هاي مختلف است. 
بديهي است كه نقش بخش خصوصي در توسعه و ارتقاي 

صادرات، قابل چشم پوشي نيست. 
رضا نوراني رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه دولتمردان 
تنها شعار توسعه صادرات را مي دهند، اظهار كرد: توسعه 
صادرات محصوالت كشاورزي نيازمند ايجاد زيرساخت ها 
و حمل و نقل مناس��ب جاده يي، ريلي، دريايي و هوايي 

است. 
وي با انتق��اد از اين امر كه متولي ص��ادرات نداريم، 
افزود: بخشي از صادرات در دست وزارت جهاد كشاورزي 
و بخش ديگر وزارت صنعت و معدن و س��ازمان توسعه 
تج��ارت اس��ت ك��ه در جهت رون��ق ص��ادرات، تعامل 
وزارتخانه ه��ا، افزاي��ش توانمندي ها و رف��ع موانع امري 

ضروري است. 
نوراني ادامه داد: بس��ياري از كشورها تاييديه ميزان 
باقيمان��ده س��موم را مي خواهند كه اين امر به س��بب 
دس��ترس نبودن مراكز آزمايش��گاهي هزينه هاي بااليي 
دارد، بدين منظور دولتم��ردان بايد تمهيداتي براي اين 
موض��وع به كار گيرند.  ريي��س اتحاديه ملي محصوالت 
كش��اورزي از كاهش 84درصدي صادرات سيب در پنج 
ماه نخس��ت س��ال خبر داد و گفت: ب��ا توجه به مقرون 
به صرف��ه نبودن سياس��ت ب��ازار ب��راي صادركنندگان، 
صادرات س��يب كاهش چش��مگيري يافته است. وي با 
انتق��اد از پروتكل ه��اي يك جانبه ص��ادرات محصوالت 
غيرنفت��ي بيان كرد: با وجود درياف��ت تعرفه هاي ناچيز 

واردات از كش��ورهاي پاكس��تان، عراق، كره جنوبي اما 
كش��ور ما براي صادرات بايد تعرفه بااليي پرداخت كند 
كه از دولتمردان انتظار مي رود مس��ير صادرات را هموار 
كنند، چراكه ب��ا وجود اخذ تعرف��ه ۵0درصدي، امكان 
ورود ب��ه بازارهاي جهاني وجود ن��دارد.  به گفته نوراني، 
توسعه صادرات محصوالت غيرنفتي نيازمند انعقاد قرارداد 
پروتكل هاي دوجانبه است. وي ادامه داد: بخش خصوصي 
موافق تك نرخي ش��دن ارز است، چراكه با سيستم دو 

نرخي بودن ارز كار به جايي نخواهد رسيد. 
 رييس اتحاديه محصوالت كشاورزي با اشاره به اينكه 
ن��گاه دولتمردان واردات اس��ت، تصريح ك��رد: با واردات 
محصوالت كش��اورزي مخالف هس��تيم، چرا كه توسعه 

صادرات، ايجاد اشتغال و افزايش ارزآوري است. 

 چالش هاي متعدد صادركنندگان
 محمد شفيع ملك زاده رييس سازمان نظام مهندسي 
كش��اورزي و منابع طبيعي اظهار كرد: صادركنندگان با 
س��اير رقبا در بازارهاي هدف به سبب برخي سياست ها 
و بروكراس��ي هاي مس��ائل تحريم و نداش��تن ارتباط با 
برخي كشورها، ضعف در بسته بندي، سورتينگ و صنايع 

تبديلي امكان رقابت ندارند. 
 وي ب��ا بي��ان اينك��ه باال ب��ودن قيمت تمام ش��ده 
محصوالت كش��اورزي يكي ديگر از مشكالت پيش روي 
ص��ادرات به ش��مار مي رود، اف��زود: افزاي��ش بهره وري، 
اس��تفاده از نهاده ه��ا و ادوات با كيفيت، توس��عه صنايع 
تبديلي و تكميلي، فرآوري و س��ورتينگ محصوالت در 

رونق صادرات تاثير بسزايي دارد. 
 ملك زاده ادامه داد: فساد پذيري محصوالت كشاورزي 
و نبود س��ردخانه و انبار كافي براي نگه��داري، افزايش 
ضايعات را به همراه داشته است كه بدين منظور توسعه 
صنايع تبديلي و س��ردخانه، استفاده از ارقام باكيفيت و 
تكنولوژي هاي روز دنيا در شرايطي كه بازار اشباع است، 
با نگهداري محصول در سردخانه مي توان ميزان ضايعات 

را كاهش داد. 

 محور توسعه و استقالل كشور، كشاورزي است
مجتبي شادلو نايب رييس اتحاديه باغداران با بيان 
اينكه توس��عه صادرات محصوالت كشاورزي يكي از 
سياست هاي اصلي اقتصاد مقاومتي به شمارمي رود، 
اظهار كرد: بنا ب��ر فرمايش مقام معظم رهبري براي 
برون رف��ت از وابس��تگي درآمدهاي نفت��ي، توجه به 
توليدات كش��اورزي بايد مورد توجه قرار گيرد. وي با 
اشاره به اينكه طي ماه هاي اخير صادرات دستخوش 

تحوالتي قرار گرفت، افزود: صادرات پايدار و مس��تمر 
نيازمند انعقاد قراردادهاي بلندمدت، اعطاي مش��وق 

صادراتي و حمايت همه جانبه دولت از توليد است. 
شادلو با بيان اينكه با شعار صادرات رونق نمي يابد، 
گف��ت: در محصوالت باغي عالوه بر تامين نياز داخل 
با مازاد توليد روبه رو هستيم كه در قالب قراردادهاي 
بلندم��دت، امكان صادرات پايدار ب��ه بازارهاي هدف 
وجود دارد. به گفته اين مقام مسوول براساس شرايط 
عرضه و تقاضا نمي توان شرايط قابل قبولي در صادرات 
داشت. رييس اتحاديه باغداران با بيان اينكه پايداري 
توليد در گرو توسعه صادرات محصوالت كشاورزي به 
بازارهاي هدف است، افزود: در تابستان امسال قيمت 
برخي محصوالت جوابگوي هزينه ه��اي توزيع نبود 
كه در ص��ورت ادامه اين روند ضربه مهلكي به توليد 
داخل وارد مي ش��ود، به گونه يي كه مجدد كش��ور به 

محصوالت خارجي وابسته خواهد شد. 
وي در خصوص اينكه با شعار نمي توان هزينه هاي 
تولي��د را كاه��ش داد، تصري��ح كرد: باتوج��ه به باال 
بودن هزينه هاي تولي��د امكان رقابت صادركنندگان 
با س��اير رقبا در بازارهاي هدف وج��ود ندارد، چراكه 
توليدكنندگان تنها در صورت داش��تن مجتمع هاي 
كشت و صنعت، شرايط و امكانات مكانيزه مي توانند 

هزينه هاي خود را كاهش دهند. 
ش��ادلو با انتقاد از كش��اورزي خرده مالكي و نبود 
مزارع وس��يع و يك پارچ��ه افزود: اين ام��ر در كنار 
نب��ود امكانات مكانيزه هزينه هاي توليد را به ش��دت 
افزايش مي ده��د كه انتظار م��ي رود دولت در بحث 
توسعه مكانيزاسيون و ماشين آالت حمايت جدي  از 
كشاورزان به عمل آورد، چراكه در كشورهاي توسعه 
يافته تمامي مراحل داش��ت، كاش��ت و برداش��ت به 
صورت مكانيزه انجام مي شود، كه اين امر در مديريت 

هزينه ها تاثير بسزايي دارد. 
نايب رييس اتحاديه باغداران با بيان اينكه اجراي 
قانون الگوي كشت در كشور ما امري ضروري است، 
بيان كرد: با توجه به شرايط اقليمي و بحران منابع 
آبي از كش��ت محصوالت آب بر در برخي اس��تان ها 
باي��د جلوگيري ش��ود كه اين امر تنه��ا در صورت 
اج��راي قان��ون الگوي كش��ت عملياتي مي ش��ود، 
متاس��فانه تاكنون مصوبه الزم االجرايي ابالغ نشده 
اس��ت. وي در خاتم��ه گف��ت: با توجه ب��ه افزايش 
هزينه هاي توليد امكان رقابت و توسعه صادرات در 
بازاره��اي هدف وجود ن��دارد و اين امر نقطه ضعف 

بزرگي براي ما به شمار مي رود. 

 كشاورزان با مشكالت متعددي دست و پنجه 
نرم  مي كنند

مسعود اسدي رييس تش��كل هاي بخش كشاورزي 
اظه��ار كرد: كاهش هزينه هاي توليد و افزايش بهره وري 
در واحد سطح از جمله مواردي است كه بايد به آن توجه 

جدي داشت. 
وي با اشاره به اينكه توليد محصوالت باغي و مركبات 
در كشور ما قابل قبول است، افزود: برداشت و جمع آوري 
محصوالت توسط نيروي انساني به شدت هزينه هاي توليد 
را افزايش مي دهد، در حالي كه در كش��ورهاي پيشرفته 

تمامي مراحل توليد به صورت مكانيزه انجام مي شود. 
به گفته اس��دي بازارياب��ي و ايجاد برن��د ملي براي 
محص��والت ايران��ي در بازارهاي هدف ام��ري ضروري 
اس��ت كه متاسفانه در س��ال هاي اخير صادر كنندگان و 

دولت مردان نسبت به اين امر بي توجه بوده اند. 
رييس تشكل هاي بخش كش��اورزي ادامه داد: نبود 
بسته بندي هاي مناس��ب براي بسياري از محصوالت در 
بازارهاي هدف موجب ش��د كه رقب��ا اين محصوالت را 
تحت عنوان برند جديد به اسم خود ثبت كنند و اين امر 

نيازمند سرمايه گذاري وسيع دولت است. 
وي با بيان اينكه اعطاي مش��وق هاي صادراتي يكي 
از ابزارهاي موثر در توس��عه صادرات به ش��مار مي رود، 
افزود: توس��عه صادرات محصوالت كش��اورزي نيازمند 
حمايت همه جانبه مجلس و دولت از بخش كش��اورزي 
كه متاسفانه اين امر در حد شعار باقي مانده است. رييس 
تشكل هاي بخش كشاورزي با اشاره به ضرورت توجه به 
توليد محصوالت ارگانيك گفت: عدم تطبيق محصوالت 
توليدي ما با استانداردهاي روز دنيا يكي ديگر از عوامل 
كاهش صادرات محصوالت كشاورزي به شمار مي رود و 
به همين خاطر توليدكنندگان بايد به سمت و سوي توليد 

محصوالت سالم و ارگانيك پيش روند، چراكه كشورهاي 
پيشرفته اجازه ورود محصوالت غيرسالم به كشورشان را 
نمي دهند. اس��دي با بيان اينكه در توسعه مكانيزاسيون 
بخش كش��اورزي وضعيت اس��فناكي داريم، يادآور شد: 
وضعيت توس��عه مكانيزاسيون در محصوالت غير زراعي 
بس��يار نگران كننده است، در حالي كه كشورهاي دنيا با 
اس��تفاده از آخرين تكنولوژي و ماش��ين آالت روز به امر 

توليد مشغول هستند. 
وي توس��عه مكانيزاس��يون در محصوالت س��بزي، 
س��يفي، باغ��ي و درختي را ام��ري ضروري دانس��ت و 
گفت: توس��عه مكانيزاسيون در بخش كشاورزي كاهش 
هزينه ه��اي توليد را در بر دارد، ام��ا امكان تامين آن به 

سبب هزينه هاي باال از سوي كشاورزان وجود ندارد. 
رييس تشكل هاي بخش كش��اورزي با بيان اينكه 
سيس��تم بانكي با بخش كش��اورزي قطع ارتباط كرده 
است، گفت: سيستم بانكي كشور هيچ نوع خدمات به 
عموم كشاورزان ارائه نمي كند و تنها بخش محدودي از 
كشاورزان مي توانند از تسهيالت بانكي استفاده كنند، 
درحالي كه بر اساس سياست هاي اقتصادمقاومتي ارائه 
تسهيالت ارزان  قيمت به اقشار آسيب پذير در هر صنفي 
امري ضروري تلقي مي ش��ود. اسدي ادامه داد: بنده به 
صراحت اعالم مي كنم كه تمامي بانك ها به ويژه بانك 
عامل درب هاي تس��هيالت خود را به روي كش��اورزان 
بس��ته اند. وي با بيان اينكه توس��عه مكانيزاس��يون در 
بخش كش��اورزي نيازمند ارائه تسهيالت 200 ميليون 
توماني به بخش اس��ت، تصريح كرد: با توجه به شرايط 
سقف بانك ها نظير ارائه وثيقه ملكي در شهرها تنها ۱0 
درصد از كشاورزان موفق به دريافت تسهيالت هستند، 
ب��ا اين وجود نبايد انتظار توس��عه صادرات محصوالت 

كشاورزي را داشت. 

شايد خيلي از مواقع بخواهيم، واقعيت هاي اقتصاد 
ايران را انكار كنيم اما ميان افزايش قيمت ارز و افزايش 
مي��زان صادرات غيرنفتي رابطه مس��تقيم و محكمي 
برقرار اس��ت. در ه��ر برهه يي كه نرخ ارز رش��د كرد 
صادرات غيرنفتي تكاني خ��ورد. با اين وجود كاهش 
ارزش پول ملي مش��كالت ديگ��ري را در پي دارد كه 
باعث مي شود بسياري از فعاالن اقتصادي و مسووالن 
با آن مخالف باش��ند. به همي��ن دليل صادركنندگان 
معم��وال به جاي عبارت افزايش قيمت ارز از اصطالح 
واقعي كردن نرخ ارز يا تك نرخي كردن ارز اس��تفاده 
مي كنند. اما معني همه مشخص است. نوسانات ارزي 
و افزايش قيمت دالر عامل اصلي صادرات در سال هاي 
گذش��ته بود و به دليل ثابت بودن در چند سال اخير 
صادرات غيرنفتي نيز تغيير مشخصي نكرده است. با 
اين وجود افزاي��ش نرخ ارز خود عامل افزايش قيمت 
تمام ش��ده اس��ت. در چنين ش��رايطي طبيعتا يك 
پارادوكس شكل مي گيرد كه دولت مجبور است بين 
افزايش صادرات موقت بر اس��اس ن��رخ ارز و افزايش 
قيمت تمام شده و كاهش توان صادراتي در بلندمدت 
تصميم بگي��رد. فراموش نكنيم كه 80 درصد واردات 
اي��ران كاالهاي واس��طه يي يا مواد اوليه اس��ت كه با 
افزاي��ش نرخ ارز گران خواهند ش��د. آيا راه حلي براي 

برون رفت از اين شرايط وجود دارد؟

 واقعي سازي نرخ ارز مطالبه صادركنندگان
در ح��ال حاض��ر صادركنن��دگان ب��راي صادرات 
تجهيزات خود با مشكالت بانكي زيادي مواجهند كه 
بايد هر چه زودتر براي حل اين مشكالت در راستاي 
افزايش صادرات چاره يي يافت. بدون ترديد در شرايط 
فعلي اقتصاد كه افزايش صادرات مي تواند آثار مثبت 
بسياري براي رونق و رشد اقتصادي كشور فراهم كند 
و به عنوان يك اولويت مطرح است، براي اينكه نرخ ارز 
به صادرات كشور كمك كرده و اهداف كالن اقتصادي 
را در اين زمينه محقق كند، بايد با يك شيب منطقي 
افزايش يابد و صد البته به ثبات برس��د. از سوي ديگر 
طي روزهاي گذشته شاهد تحوالتي نسبتا زيادي در 
بازار ارز بوديم، بطوري كه فنر ارز براي نخستين بار در 
س��ال جاري رها شد و از مرز 4هزار تومان عبور كرد. 
اگرچه داليل مختلفي براي بروز اين پديده در اقتصاد 
مطرح مي شود، ولي كنترل نرخ ارز در شرايط كنوني 
اقتصاد ايران يكي از سياست هاي مهم دولتمردان به 
ش��مار مي رود. در اين رابطه محسن احتشام، رييس 
اتاق بازرگاني خراس��ان جنوبي با اش��اره به نوسانات 
اخير در نيمه دوم س��ال جاري گفت: نوس��انات نرخ 
ارز مش��كالت عديده يي را براي صادركنندگان ايجاد 
كرده اس��ت. اينكه گفته مي ش��ود صادركنندگان به 
دنبال افزايش قيمت ارز هس��تند صحيح نيس��ت در 
واق��ع صادركنندگان به دنبال ثبات و پايداري در نرخ 
ارز هستند زيرا عدم ثبات و پايداري برنامه ريزي را از 

توليد كنندگان و صادركنندگان را مي گيرد. 
وي ادامه داد: اگرچه دولت به دنبال يكسان سازي 
نرخ دالر اس��ت، اما قبل از آن نيازمند واقعي س��ازي 
نرخ ارز اس��ت. دولتمردان و مس��ووالن پولي كشور، 
بايد در راس��تاي واقع��ي كردن ن��رخ ارز گام بردارند 
و تكليف تج��ار و صادركنندگان را مش��خص كنند؛ 
چرا كه با واقعي ش��دن ن��رخ ارز كمك بزرگي هم به 

توليد، اش��تغال، صادرات و همچنين موجبات خروج 
از ركود را مهيا مي كند. رييس اتاق بازرگاني خراسان 
جنوبي در خصوص نرخ واقع��ي ارز افزود: با توجه به 
تورم موجود در كش��ور نرخ واقع��ي ارز نبايد كمتر از 
4000 تومان باشد و نگه داشتن اين نرخ در رقم هاي 
پايين تر باعث مي شود تا به صورت ناگهاني نرخ ارز تا 
باالي 4000 توم��ان افزايش يابد كه اين جهش نرخ 
هم به توليد لطمه مي زند و هم قدرت برنامه ريزي را از 

صادركنندگان گرفت. 
به گفته احتشام البته در اين ميان بايد قدرت پول 
ملي را هم در نظر گرفت. چرا كه با افزايش نرخ دالر، 
ارزش پول ملي به شدت كاهش پيدا مي كند. اما كاهش 
ارزش پول ملي براي اقتصاد كشور منفعت هايي دارد؛ 
به اين معنا كه صادرات افزايش پيدا مي كند و واردات 
كم و گران تر مي شود. به عبارت ديگر با افزايش نرخ ارز 

توليد به واسطه كاهش واردات رونق مي گيرد. 
وي اضافه كرد: در غيراينصورت اگر نرخ ارز به دليل 
افزايش ارزش پول ملي كاهش يابد بايد شاهد كاهش 
ظرفيت هاي توليد و اشتغال بود. در واقع بطور عام نرخ 
ارز پايين، پرداخت يارانه از منابع ملي به توليدكنندگان 

كاال و خدمات خارجي محسوب مي شود. 
رييس اتاق بازرگاني خراسان جنوبي تصريح كرد: 
آمار گمرك نش��ان مي دهد بيش از 80درصد واردات 
ايران كاالهاي اساسي، واسطه يي و سرمايه يي است و 
در اين ميان بايد تدابيري انديش��يده شود تا كاالهاي 
واس��طه يي وارداتي موجب توانمن��دي و قدرت توليد 
داخلي شود و اين امر درصورتيكه محقق مي شود كه 
نرخ ارز واقعي شود تا بتواند منابع و ارزش ملي كشور 
ما را حفظ كن��د. وي ادامه داد: بنابراين مديريت نرخ 
ارز بايد به گونه يي باش��د كه هم بازار داخلي آس��يب 
نبيند و هم صادرات توس��عه يابد، نبايد توليد داخلي 
فداي ص��ادرات ش��ود و بايد به ه��ر دو بخش توجه 

ش��ود، مبارزه با رانت خ��واري و ايجاد ثبات اقتصادي 
و حمايت از توليد داخل و صادرات موجب ش��كوفايي 
اقتصاد مي شود. احتشام افزود: نقطه تعادل ارز جايي 
است كه دولت و بانك مركزي به صورت دستوري در 
بازار دخالت نكنند و تنها به مديريت احتمالي نوسانات 
بپردازند و ش��يوه عرض��ه را مديريت كنند. اين گفته 
درس��ت است كه نرخ ارز بايد توسط عرضه و تقاضاي 
ب��ازار تعيين ش��ود اما با مديري��ت و كنترل اين مهم 
مي تواند از افزايش يا قيمت كاذب پول هاي سرگردان 

به نرخ ارز جلوگيري كند. 

 شركت هاي صادراتي راه حل برون رفت
مساله يي كه باعث اين مشكل شده قيمت تمام 
ش��ده باالست. قيمت تمام شده كاالهاي ايراني در 
حدي است كه اصوال صادرات به جز براي كاالهاي 
خام بسيار سخت اس��ت و به همين دليل نرخ ارز 
بايد اي��ن قيمت باال را تعديل كن��د. راه حل ديگر 
كاهش قيمت تمام ش��ده است اما اين مهم راهي 
سخت در پيش دارد. براي حل اين مشكل سازمان 
توسعه تجارت طرح هم افزايي ميان صادركنندگان 
براي كاهش هزينه ها را در نظر گرفته است. ا توجه 
ب��ه پيچيدگي هاي امر صادرات و وجود رقابت هاي 
فزاينده ميان شركت هاي مختلف در جهان، دقت و 
تصميم گيري مطلوب و اتخاذ سياست هاي مناسب 
در سطوح مختلف ضروري گشته است. واسطه هاي 
صادراتي يكي از ابزارهايي اس��ت كه در بسياري از 
كش��ورها از آن براي توس��عه ص��ادرات بنگاه هاي 

كوچك و متوسط استفاده مي شود. 
ش��ركت هاي مديريت ص��ادرات يك��ي از انواع 
واسطه هاي صادراتي بشمار مي آيند كه به صورت 
كام��ال مس��تقل در جهت كم��ك ب��ه بنگاه هاي 
اقتص��ادي براي ورود به بازاره��اي جهاني فعاليت 

مي كنند. اين شركت ها مي توانند مديريت تمام يا 
بخشي از فعاليت هاي صادراتي بنگاه هاي اقتصادي 
به خصوص بنگاه هاي كوچك يا متوسط را بر عهده 
گيرند. در همين راس��تا اگزي��م نيوز  نيز با محمود 
ب��ازاري، مديركل دفتر توس��عه ص��ادرات كاالي 

سازمان توسعه تجارت گفت وگويي كرده است. 
ب��ازاري نيز با تاكيد بر تاس��يس ش��ركت هاي 
بزرگ صادراتي گفت: ش��كي نيس��ت ك��ه رقابتي 
ش��دن صادرات منوط به حض��ور مقياس بزرگ ها 
در عرصه تجاري كش��ور است اما براي رسيدن به 
اين هدف بايد از ش��ركت هاي موجود حمايت هاي 
الزم را به عمل آوريم و مس��ير رشد آنها را بيش از 
پي��ش هموار كنيم تا بتوانن��د در مقياس بزرگ تر 

فعاليت كنند. 
مديركل دفتر توس��عه صادرات كاالي سازمان 
توس��عه تجارت افزود: وظيفه ما اين است كه براي 
پيشروهاي صادراتي ش��اهراهي ايجاد كنيم و هر 
شركتي كه بتواند در مسير ماندگاري در بازارهاي 
هدف، افزايش حج��م صادرات، باالبردن كيفيت و 
رقابتي كردن قيمت و... گام بردارد آن شركت را به 
سمت اين شاهراه سوق دهيم و از او حمايت كنيم. 
بازاري ادامه داد: بر همين اس��اس دو سه سالي 
اس��ت كه س��ازمان توس��عه تجارت ب��راي تحقق 
ماموريت س��ازماني خود به دنبال معرفي و تقويت 
ش��ركت هاي بزرگ صادراتي است اما در اين بين 

با مشكالت عديده يي دست و پنجه نرم مي كند. 
به گفته ب��ازاري به جهت وجود موانع قانوني و 
همچنين به لحاظ ساختار اقتصاد و تجارت كشور 
ام��كان ظهور و بروز اين ش��ركت ها در كوتاه مدت 
امكان پذير نيست. لذا در اين ميان حاكميت دولت 
نقش بس��زايي خواهد داش��ت تا بتواند برنامه هاي 
حمايتي و تشويقي در اين حوزه را عملياتي كند. 

 وي ادامه داد: در همين راس��تا سازمان توسعه 
تجارت از س��ال 94 در جهت سياس��ت هاي كلي 
اقتص��اد مقاومت��ي و ب��ا هدف توس��عه و توجه به 
ص��ادرات غيرنفت��ي، پيدا ك��ردن بازارهاي جديد 
و رف��ع موان��ع پيش روي ص��ادرات بررس��ي ها و 
مطالع��ات همه جانبه ي��ي انج��ام داد ت��ا با كمك 
دس��تگاه هاي مختلف از جمل��ه بخش خصوصي و 
تشكل ها توانست به يك جمع بندي در قالب بسته 
حمايتي صادرات غيرنفتي كه از طرف معاون اول 
رييس جمهور در ش��هريور ماه س��ال جاري ابالغ 
ش��د، برسيد. مديركل دفتر توسعه صادرات كاالي 
س��ازمان توسعه تجارت افزود: در اين بسته جدول 
ده گانه يي از مش��وق ها و حمايت ها براي توس��عه 
صادرات غيرنفتي قيد ش��ده كه الزم اس��ت همه 
دستگاه ها با جديت اجراي دقيق و كامل اين بسته 
را پيگي��ري كنند. بازاري بنده��اي جدول ده گانه 
بسته حمايتي تشريح كرد و گفت: نخستين بند اين 
بسته عبارت است از تسهيل ورود موقت مواد اوليه 
و كاالهاي واسطه يي براي واحدهاي فعال توليدي 
– صادراتي كه بر اس��اس آن س��ازمان گمرك به 
عنوان متولي آنآن پيشنهاد داده شده و همچنين 
موارد الزم نيز به اين دستگاه ابالغ شده است. بند 
ديگر به تس��هيل استرداد حقوق ورودي مواد اوليه 
و كاالهاي واسطه يي مرتبط مي شود كه اين مورد 
هم به دس��تگاه مربوطه يعني گمرك واگذار شده 
است. وي اظهار داشت: همچنين ايجاد مسير سبز 
گمركي جهت ترخيص كاالهاي صادراتي شركت 
مديري��ت ص��ادرات نيز بر عهده گمرك گذاش��ته 
ش��ده كه در اين راستا موضوع تسهيل اخذ وثايق 
و تس��ريع در روند ترخيص و ورود مواد اوليه مورد 
كه از جمله وظايف گمرك اس��ت، مورد توجه قرار 
مي گيرد. مديركل دفتر توس��عه ص��ادرات كاالي 
سازمان توسعه تجارت گفت: بند ديگر اين بسته به 
عهده وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته كه شامل 
خدمات ويژه جهت تس��هيل ت��ردد مديران عامل 
شركت هاي صادراتي در موارد خروجي به خصوص 
فرودگاهي كشور اس��ت. از جمله وظايف سازمان 
توس��عه تجارت نيز مي توان ب��ه تخصيص جايگاه 
مناسب در نمايش��گاه هاي بين المللي و تخصصي 
داخل��ي و خارجي با بي��ش از ۵0 درصد پرداخت 
هزينه ها به صورت يارانه به ش��ركت هاي صادراتي 

اشاره كرد. 

 تشكل ها شركت هاي صادراتي ايجاد كنند
اصول اين طرح به خودي خود بسيار مفيد است 
و در ص��ورت اجراي صحيح بس��يار موف��ق خواهد 
بود. با اين وجود مش��كلي ك��ه وجود دارد هماهنگ 
كردن ش��ركت هاي صادرات��ي زيرنظر يك مجموعه 
اس��ت. در حقيقت ش��ركت هاي فعال در زمينه هاي 
مختلف به نوعي رقيب يكديگر محس��وب مي شوند 
و قبول ش��راكت در يك ش��ركت صادراتي بس��يار 
سخت اس��ت. بر همين اساس ش��ايد بهترين روش 
اين باش��د كه به جاي انتظار براي ش��كل گيري اين 
شركت ها، تش��كل هاي صادراتي خود اقدام به ايجاد 
ش��ركت هاي صادراتي كنند ت��ا از اين روش به مرور 

شاهد شكل گيري نهادهاي صادراتي جديد باشيم. 
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7  جهان
دعوت ونزوئال از وام دهندگان 

براي مذاكره بر سر بدهي
گ�روه جهان   دول��ت بدون نقدينگ��ي ونزوئال پس از 
اينكه برنامه هاي خود براي تبديل شيوه پرداخت احتمالي 
۶۰ميلي��ارد دالر اوراق قرضه را اعالم كرد، از وام دهندگان 

دعوت كرد تا ۱۳ نوامبر ديدار كنند. 
به گ��زارش رويترز، ني��كالس م��ادورو رييس جمهور 
ونزوئال پنج ش��نبه اعالم ك��رد كه بده��ي ۱.2ميلياردي 
خود به ش��كل اوراق قرض��ه را پرداخت مي كند اما گفت 
پرداخت هاي آتي مجددا تامين اعتبار )ريفاينانس: پرداخت 
يك وام با گرفتن يك وام ديگر با نرخ بهره پايين تر( خواهد 
شد. س��رمايه گذاران در مورد آنچه منظور وي بوده است، 
اطمين��ان ندارند چراكه تحريم هاي امريكا اين گزينه را از 

روي ميز حذف كرده است. 
بسياري معتقدند، اين بيانيه بر خالف آنچه دولت ادعا 
مي كند، به ص��ورت مقدمه يي براي »قصور در بازپرداخت 
وام« اعالم شده است تا وام دهندگان را پاي مذاكره بكشاند 
چراكه سنگيني بدهي ها باعث شده اين كشور در كاالهاي 
اصلي نظير غذا و دارو وضعيت اميدواركننده يي نداش��ته 
باشد. »قصور در پرداخت بدهي« مي تواند صندوق ذخيره 
ارزي اين كش��ور را با بحراني در مقياس��ي بس��يار وسيع 
مواجه كن��د كه امريكاي التين نظير آن را پس از »قصور 
در پرداخت بدهي« 2۰۰۱ ميالدي آرژانتين به خود نديده 
است، موردي كه باعث شد سال ها بازارهاي جهاني درهاي 

خود را به روي اين كشور ببندند. 
ني��كالس مادورو كه با مخالفت هاي گس��ترده داخلي 
روبه روس��ت و اغلب مردم ونزوئال سياست هاي او را عامل 
تشديد بحران اقتصادي اين كشور مي دانند روز پنج شنبه 
در اقدامي غيرمنتظره اعالم كرد كه ۱.۱ميليارد دالر بابت 
سررسيد اوراق قرضه پرداخت خواهد كرد. مادورو در عين  
حال كميسيوني براي مطالعه نحوه تبديل اين پرداخت ها 

)در موعدي ديگر( تشكيل داد. 
در اين شرايط برخي سرمايه گذاران منتظرند، ببينند 
آيا كش��ور امريكاي جنوبي عضو اوپك خواهد توانست اين 
هفته ۱.۱ميليارد دالر و ادامه آن تا بيش از 2 ميليارد دالر 
را باب��ت اوراق قرضه در هفته آينده پرداخت كند يا خير. 
س��رمايه گذاران در اين بين دچار سردرگمي شده اند و به 
نظر مي رسد رييس جمهور اين كشور، مادورو بالفاصله پس 
از اينكه بي��ش از 2 ميليارد دالر را به پرداخت بابت اوراق 
قرضه تخصيص داد، دره��ا را به روي »قصور در پرداخت 
بده��ي« باز خواهد كرد. بازار اما اين گونه مي انديش��د كه 
در صورت��ي  كه ق��رار بود، ونزوئال در نهاي��ت با »قصور در 
پرداخت بدهي« مواجه شود، چنين پرداخت هايي را صرف 
اوراق قرضه نمي كرد چراكه درش��رايطي كه قرار اس��ت از 
بازارهاي مالي جهان بيرون شود به اين سرمايه ها احتياج 

پيدا خواهد كرد. 
يك مقام اجرايي كه نخواسته نامي از او برده شود، گفته 
اس��ت: »هيچ كس تا به حال نبوده كه اوراق قرضه خود را 
تمام و كمال پرداخت كند و فرداي همان روز اعالم قصور 

در پرداخت بدهي كند.«

نشست كشورهاي 
محاصره كننده قطر در ابوظبي

وزراي خارجه چهار كشور عربي تحريم كننده قطر 
نشس��تي در ابوظبي برگزار كرده و تح��والت اخير در 
پرونده قطر را بررس��ي كردند. به  گزارش روسيا اليوم، 
وزارت خارجه مصر اعالم كرده اين مذاكرات در حاشيه 
كنفرانس��ي در امارات درباره مساله امنيتي خاورميانه 
برگزار شده است. عربستان، امارات، بحرين و مصر كشور 
قطر را به حمايت از تروريسم و برهم زدن ثبات منطقه 
متهم مي كنند؛ اتهاماتي كه دوحه به ش��دت آن را رد و 
تاكيد كرده، اين اقدامات غير قابل توجيه بوده و بر پايه 

ادعاهايي بي اساس اتخاذ شده اند. 

حشد الشعبي: خارج از مرز 
عراق نمي جنگيم

سخنگوي رسمي حشد الشعبي اعالم كرد كه نيروهاي 
مردمي خارج از مرزهاي عراق از جمله البوكمال س��وريه 
نمي جنگند. به گزارش العهد، س��خنگوي حشد الشعبي 
عراق گفته كه اين گروه هيچ نيرويي در سوريه نه در شهر 
البوكمال نه در ش��هرهاي ديگر ندارد. ارتش عراق و حشد 
الشعبي كنترل بيشتر مناطق مرزي با سوريه را در دست 
گرفته اند. همزمان نيز ارتش سوريه به سمت مرزهاي اين 
كش��ور با عراق از جمله ش��هر البوكمال، آخرين مقر مهم 

داعش در اين مناطق پيشروي كرده است. 

دستگيري صدها نفر در تركيه 
صدها نفر در شهرهاي مختلف تركيه با دستور دادستان 
كل به اتهام همكاري با گروه گولن در هفته گذشته دستگير 
ش��دند. به گزارش ايرنا، در ادامه دستگيري و تحقيقات از 
عوامل مرتبط با گروه گولن، با دستور دادستان هاي مقيم 
در ش��هرهاي اس��تانبول، ازمير، توكات، گيرسون، كريك 
قلعه، موغال، كوجاالي، مانيسا، آفيون كارا حيصار، زونقول 
 داغ، اس��كي ش��هير و آنكارا، ۳49 فرد مظن��ون از جمله
۳2 س��رباز را به اتهام همكاري با گ��روه گولن طي هفته 
گذشته توسط پليس ضد ترور تركيه دستگير شدند. تركيه 
مدعي اس��ت كه فتح اهلل گولن با تشكيل گروهي موسوم 
به گول��ن )فتو( و با رخنه در تش��كيالت قضايي، نظامي، 
آموزش��ي و اركان دولتي، كودت��اي ۱5جوالي )25تيرماه 

سال ۱۳95( را سازماندهي كرده است. 

8 سال زندان براي محافظان 
ژنرال دوستم 

دادگاه��ي در كابل 7نفر از محافظان ژنرال دوس��تم، 
معاون اول رييس جمهوري افغانس��تان را به هش��ت سال 
زندان محك��وم كرد. اين حكم نهايي نيس��ت. به گزارش 
بي بي س��ي، اين افراد متهم به توقيف و بدرفتاري با احمد 
ايشچي از مخالفان سياسي دوستم و معاون پيشين حزب 
جنبش ملي اسالمي هستند. احمد ايشچي تقريبا يك سال 
پيش مدعي شد كه دوس��تم و محافظانش او را ربودند و 
با او بدرفتاري كردند. وي از مخالفان سياس��ي عبدالرشيد 
دوستم است. اين حكم در شرايطي صادر شده كه دوستم 
از 29 ارديبهشت به تركيه رفته است. منابع مطلع گفته اند 

كه او به نحوي تبعيد شده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

بازداشت گسترده ده ها شاهزاده و چهره سياسي در عربستان

خيز »بن   سلمان« براي قبضه كردن قدرت
بزرگ ترين ميلياردر جهان عرب دستگير شد

ترامپ در مساله كره شمالي كمك پوتين را خواستار است

سخنراني تبليغاتي ترامپ در خاك خارجي
گروه جهان  

رييس جمهوري امريكا سفر خود به آسيا را با سخنراني 
تبليغات��ي به مثاب��ه كارزار انتخابات��ي در جم��ع نيروهاي 
امريكايي در ژاپن آغاز كرد. اگرچه پيش بيني شده بود سفر 
دونالد ترامپ به پنج كشور ژاپن، كره جنوبي، چين، ويتنام 
و فيليپين بر تجارت تمركز داشته باشد، اما احتماال مقابله 
با تهديد هس��ته يي كره ش��مالي به موضوع اصلي بسياري 
از مذاكرات تبديل ش��ود. ترامپ در حين س��فر به ژاپن به 
خبرنگاران گفت احتماال هفته آينده با همتاي روسي خود 
درباره كره شمالي گفت وگو مي كند. اين در حالي است كه 
سخنگوي كرملين گفته مسكو و واشنگتن هيچ گونه اتفاق  

نظر و همكاري در زمينه كره شمالي ندارند. 
به گزارش س��ي ان ان، ترامپ كه از تب و تاب رسوايي ها 
در واش��نگتن در پرون��ده مداخل��ه روس��يه در انتخابات 
رياس��ت جمهوري 2۰۱۶ امريكا فراري است، مي خواهد با 
سفر به آسيا مناقشات داخلي را پشت سر بگذارد؛ اما بسياري 
از مقامات امريكايي و حتي نزديكان ترامپ نگران اين مساله 
هس��تند كه تحقيقات مربوطه در نهايت رييس جمهوري 
غيرقابل پيش بيني و عصبي را به نقطه جوش برساند. ترامپ 
در زمان توقف در هاوايي پيش از آغاز س��فر آسيايي، يك 
سري توئيت هايي منتش��ر و وزارت دادگستري دولت خود 
را به ناديده گرفتن احتم��ال تباني هيالري كلينتون نامزد 
حزب دموك��رات در انتخابات با روس ه��ا متهم كرد؛ بايد 
گفت با توجه به اينكه اين س��فر به طور عمده براي ترغيب 
رهبران آسيايي به اتخاذ جبهه يي مشترك عليه كره شمالي 
و همچنين مذاكره بر س��ر توافقنامه ه��اي تجاري صورت 

مي گيرد، شروع مناسبي نداشته است. 

 كمپين هاي انتخاباتي ترامپ ادامه دارد
به گ��زارش نيويورك تايم��ز، ترامپ پ��س از ورود 
به پاي��گاه هوايي يوكوتا در توكيو در س��خنراني براي 
نيروهاي امريكايي مس��تقر در ژاپن از اش��اره مستقيم 

به پيونگ يانگ خودداري و س��عي كرد با اتخاذ لحني 
نظامي ، سرسختي امريكا در مقابله با چالش هاي جهاني 
را ب��ه نمايش بگ��ذارد. رييس جمه��وري امريكا تاكيد 
ك��رد نيروهاي نظامي كش��ورش براي دف��اع از خود و 
متحدانشان آماده هس��تند. ترامپ گفت: »هيچ كسي، 
هيچ ديكتاتور، رژيم و كش��وري، نباي��د هيچگاه عزم 
امريكايي را دس��ت كم بگيرد.« وي خط��اب به زنان و 
مردان نظامي امريكايي افزود: »شما بزرگ ترين تهديد 
براي س��تمگران و ديكتاتورهايي هستيد كه به دنبال 

قرباني كردن بي گناهان هستند.«
در عين ح��ال، برخالف ديگر روس��اي جمهوري 
امريكا، ترامپ از فرصت س��خنراني در خاك خارجي 
ب��راي ارتقاي ش��رايط خود در داخ��ل اياالت متحده 
استفاده و به اين مساله اشاره كرد كه شرايط اقتصادي 
و نظامي از زمان رياس��ت جمهوري وي بهتر شده اند. 
وي با اش��اره به افزايش ارزش شاخص هاي سهام در 
بازارهاي ب��ورس و كاهش نرخ بيكاري اف��زود از روز 
خ��اص انتخابات رياس��ت جمهوري، دولت عملكردي 
عال��ي داش��ته و اي��ن رون��د ادام��ه خواهد داش��ت. 
رييس جمهوري امريكا همچنين به پيشنهاد خود براي 
افزايش بودجه دفاعي اشاره كرد و افزود: »داعش را در 
جبهه يي پس از ديگري شكست داديم. شرايط بسيار 

با گذشته تفاوت دارد.«

 همكاري با روسيه
ترامپ در حين سفر به ژاپن گفت: كه قصد دارد در 
سفر ۱2 روزه به آس��يا، هفته آينده با والديمير پوتين 
درباره تهديد كره ش��مالي گفت وگ��و كند. مقامات كاخ 
سفيد ديدار روساي جمهور امريكا و روسيه را در حاشيه 
اجالس همكاري اقتصادي آسيا-اقيانوس��يه در ش��هر 
دانانگ ويتنام، محتمل دانس��ته اند. دو مقام پيش تر در 
ماه جوالي در شهر هامبورگ آلمان ديدار كرده بودند. 

ترامپ به خبرن��گاران گفت: »ما در مورد كره ش��مالي 
كمك پوتين را خواستار هستيم.« اين در حالي است كه 
ديميتري پسكوف سخنگوي كرملين گفته، اتفاق نظري 
بين مسكو و واشنگتن بر سر كره شمالي وجود ندارد. به 
گفته پس��كوف دو كشور تنها در اين زمينه تبادل نظر 
كرده اند و در حال حاضر همكاري نمي كنند. سخنگوي 
كاخ رياس��ت جمهوري روسيه با اشاره به احتمال ديدار 
پوتين و ترامپ افزود: »اگر چنين ديداري صورت بگيرد، 
احتمال گفت وگوي مقامات دو كشور درباره كره شمالي 

خيلي زياد است.«
كاخ س��فيد همچنين به اين مساله اشاره كرده كه 
ترامپ ممكن است در سفر خود كره شمالي را به عنوان 
كشور حامي تروريس��م معرفي كند؛ اگرچه باتوجه به 
تحريم هاي گس��ترده بين المللي عليه كره شمالي اين 
اقدام ترامپ نمادين خواهد بود، اما مي تواند نش��انه يي 
دال ب��ر افزايش اقدامات دول��ت امريكا در طرد جهاني 
كره ش��مالي باشد. يك مقام ارشد كاخ سفيد در توكيو 
به خبرنگاران گفت: ركس تيلرسون، وزير امور خارجه، 
و ديگر مقامات امريكايي چش��م انداز اين مس��اله را از 

نزديك زيرنظر دارند. 

 منطقه آزاد و باز هندو-پاسيفيك
رييس جمهوري امريكا در س��خنراني روز يك شنبه 
همچنين ايجاد يك منطقه »آزاد و باز هندو-پاسيفيك« 
را خواس��تار ش��د كه رويكردي جديد به آسيا محسوب 
مي شود و چين آن را چالشي بزرگ به شمار مي آورد. اين 
تفكر ابتدا توسط ژاپن مطرح شده بود. در روزهاي اخير 
تيلرسون نيز درباره اين رويكرد سخن گفته و چشم انداز 
تقويت روابط امريكا با سه دموكراسي ديگر منطقه يعني 
ژاپن، اس��تراليا و هند، را در راس��تاي محدودسازي نفوذ 
فزاين��ده چين، مطرح كرده اس��ت. ترامپ گفت: »ما به 
دنبال فرصت هاي بيشتر براي همكاري و تجارت خواهيم 

بود و با دوس��تان و متحدان ش��ريك خواهيم شد تا به 
منطقه آزاد و باز هندو-پاسيفيك دست يابيم.«

س��فر ترام��پ ب��ه آس��يا طوالني تري��ن س��فر يك 
رييس جمهوري امريكا به منطقه در 25 س��ال گذش��ته 
محس��وب مي ش��ود. رييس جمهوري امري��كا كه در پي 
تحقيقات مربوط به مداخله روسيه با يك بحران داخلي 
مواجه اس��ت، در اين سفر با رهبراني مواجه مي شود كه 
هر يك وزنه سياسي جديدي يافته اند. شينزو آبه پيروزي 
چشمگيري در انتخابات زودهنگام پارلماني ژاپن داشته 
و شي جين پينگ جلسه مهم حزب كمونيست چين را با 

س��ربلندي پشت سر گذاشته و قدرت خود را به شيوه يي 
تاريخي تثبيت كرده اس��ت. دوس��تانه ترين بخش سفر 
ترامپ احتماال همين توقف در ژاپن خواهد بود، چرا كه 
شينزو آبه از تحكيم روابط با امريكا استقبال مي كند. اما 
مون جائه اين، رييس جمهوري كره جنوبي از تحريك هاي 
ترامپ عليه رهبر كره ش��مالي چندان راضي نيس��ت و 
گفت وگو با پيونگ يانگ را خواس��تار است. در چين هم 
اگرچه ترامپ و ش��ي جين پينگ اخيرا روابط دوستانه يي 
ايج��اد كرده اند، اما ممكن اس��ت مذاك��رات باتوجه به 

مناقشات تجاري چندان خوب پيش نروند. 

گروه جهان  
عربس��تان س��عودي يك ش��نبه ش��اهد يك��ي از 
گس��ترده ترين تسويه  حس��اب هاي سياس��ي در دوران 
رهبري ملك سلمان بود. به دستور كميته مبارزه با فساد 
عربس��تان ۱۱شاهزاده، 4 وزير فعلي و ده ها تن از وزراي 
پيشين اين كشور دستگير ش��دند. اين بازداشت ها زير 
نظر كميته مقابله با فس��اد كه محمد بن سلمان وليعهد 

عربستان رياست آن را برعهده دارد، انجام شده است. 
خبرگزاري رسمي عربس��تان هدف از تشكيل اين 
كميته را پاسداري از منابع مالي ملي، مجازات فاسدان 
و فرصت طلبان سودجو اعالم كرده بود. فرماندهان گارد 
ملي و نيروي دريايي عربستان نيز بركنار شده اند. الوليد 
بن طالل، وزير پيش��ين دارايي و يكي از ميلياردرهاي 
س��عودي نيز در ميان بازداشت ش��دگان است. از او به 
عنوان ثروتمندترين فرد جهان عرب ياد مي ش��ود. به 
 گفت��ه برخي ناظران دس��تگيري ف��ردي مانند الوليد 
بن طالل مي توان��د ضربه يي بزرگ بر س��اختار قدرت 

عربستان تلقي شود. 
درحالي ش��بكه تلويزيوني العربي��ه نزديك به دولت 
س��عودي ش��يوع بيماري وبا، تباني در پ��روژه فاضالب 
ش��هر جده، امضاي قراردادهاي خريد غيرقانوني سالح، 
انعقاد قراردادهاي جعلي و پولشويي را از مهم ترين داليل 
بازداشت هاي گسترده در عربستان عنوان كرده كه هنوز 

مقامات رسمي در اين مورد توضيحي ارائه نداده اند. 
رويترز نوشته، دستگيري هاي گسترده و بركناري ها 
تنها چند ساعت پس از تشكيل كميته مبارزه با فساد از 
سوي محمد بن سلمان، وليعهد عربستان سعودي انجام 
مي شود. اين كميته اختيارات وسيعي دارد و مي تواند با 
به جريان انداختن تحقيقات، قرار بازداشت صادر كرده و 
محدوديت هاي مسافرتي ايجاد كند يا دارايي هاي افراد 

را مسدود كند. 
با توجه به همين اختيارات گسترده كميته مبارزه با 
فساد است كه مجتهد افشاگر معروف سعودي يك شنبه 
در توييترش نوشت:»آنچه اتفاق افتاده، سيطره محمد 
بن س��لمان بر اموال ش��اهزادگان بازداشت شده  است. 
اموال ش��اهزادگان بازداشت  ش��ده بيش از دو تريليون 

ريال برآورد شده است.«
بنابر اعالميه رس��مي پادشاهي عربس��تان، خالد بن 
عياف به جاي شاهزاده متعب بن عبداهلل، فرماندهي گارد 
ملي را به  عهده گرفته است. گارد ملي عربستان يكي از ۳ 
شاخه اصلي نيروهاي مسلح آن كشور است و تحت نظارت 
وزارتخانه يي به  همين نام اداره مي شود. در بازه يي از زمان 
و پيش از اوج گيري قدرت محمد بن  سلمان از متعب بن 
عبداهلل به عنوان يكي از چهره هاي اصلي رهبري احتمالي 

عربستان نام برده مي شد. متعب بن عبداهلل واپسين عضو 
مس��تقيم خانواده ملك عبداهلل، پادشاه پيشين عربستان 
بود كه كنترل يك بخش مهم از دستگاه رهبري عربستان 
را برعهده داش��ت. ناظران معتقدند كه بن  سلمان نگران 
بوده كه متعب با انجام كودتا، او را در صورت رس��يدن به 

پادشاهي از قدرت بركنار كند. 
همچنين براس��اس فرمان ملك سلمان، قائم مقام 
وزي��ر اقتصاد، محمد بن تويجري نيز جانش��ين عادل 
فقيه مي ش��ود.  وليعهد ۳2ساله عربستان پيش تر نيز 

در س��پتامبر دستور بازداشت برخي افراد صاحب نفوذ 
مذهبي را صادر كرده بود. برآوردها حاكي ا ست كه اين 
تغييرات در راستاي تحكيم پايه هاي قدرت محمد بن 
 سلمان، وليعهد جوان عربستان انجام شده است. سلمان 
بن عبدالعزيز پادشاه عربس��تان سعودي، ژوئن امسال 
محمد بن  س��لمان، پسر ۳2ساله اش را به جاي محمد 

بن نائف به عنوان وليعهد اين كشور منصوب كرد. 
گرچه نزديكان محمد بن  س��لمان مدعي هستند 
كه مردم عربس��تان منتظر چنين اقدامي بودند و اين 

حركت در راس��تاي طرح وليعهد جوان براي گفت وگو 
با افكارعمومي و تقويت شفاف س��ازي مالي در ادارات 
عربستان انجام شده، برخي محافل داخل خاندان حاكم 
نسبت به بهره برداري از دستور شتابزده پادشاهي براي 
تسويه حساب سياس��ي با دشمنان و رقباي محمد بن 
 س��لمان ابراز نگراني مي كنند به  وي��ژه اينكه در ميان 
چهره هايي كه در مرحله اول نام  آنها به صورت رسمي 
براي انجام تحقيقات اعالم ش��ده، اس��امي چهره هاي 

مخالف وليعهد ديده مي شود. 

 تغيير قوانين بازي
ناظران بر اين باورند كه بازداش��ت هاي گسترده 
اخير)بي��ش از ۳8مق��ام فعلي و پيش��ين( منجر به 
تغيي��ر قواني��ن بازي در عربس��تان ش��ده و نش��ان 
مي ده��د ك��ه گروه حامي بن  س��لمان ب��ه  دنبال به 
دس��ت گرفتن تمامي فرصت هاي س��رمايه گذاري و 
فضاهاي اقتصادي هس��تند. به  وي��ژه اينكه تصميم 
اخي��ر مي تواند منجر ب��ه حذف تعداد بيش��تري از 
فعاالن در حوزه مزايده پروژه هاي زيرس��اختي شود. 
ش��بكه الجزيره با اش��اره به حماي��ت دونالد ترامپ 
رييس جمه��وري امريكا از وليعهد جوان عربس��تان 
نوشته:»ترامپ با وعده صدها ميليارد دالر پروژه هاي 
زيرس��اختي به محمد بن  س��لمان از جاه طلبي هاي 
منطقه يي اين سياستمدار جوان حمايت مي كند؛ به 
 ويژه رويارويي با اي��ران در منطقه. اين دقيقا چيزي 

است كه ترامپ به  دنبال آن است.« 
گاردين نيز چندي پيش با اش��اره به تغييرات اخير 
در عربستان نوشته بود:»عربستان مهد جهادگرايي بوده 
بنابراين ثب��ات آن ازجمله نگراني هاي جهاني اس��ت. 
از نظر ش��رايط داخلي، اين كش��ور با نوعي آش��فتگي 
دس��ت به گريبان اس��ت. محمد بن  س��لمان وليعهد 
ج��وان بي ترديد قدرت زيادي دارد و بر سياس��ت هاي 
اقتصادي، ديپلماتيك و داخلي س��لطه بدون منازعي 
يافته اس��ت. او معمار وضعيت پيچيده و خونين جنگ 
يم��ن و وضعيت تنش آلود رابطه با قطر اس��ت. پدرش 
س��لمان بن عبدالعزير در سالمت نيست و در جلسات 
دچار فراموشي مي شود. در اين شرايط تعيين هفتمين 
پس��رش به عن��وان جوان ترين وارث تاريخ عربس��تان 
سعودي مي تواند نش��انه قطع رابطه قاطع عربستان با 
گذشته باشد. وليعهد جوان وعده داده بر پايه برنامه يي 
موسوم به »چش��م انداز 2۰۳۰« دس��ت به اصالحاتي 
در س��اختار سياس��ي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
آن كش��ور زده و برخ��ي از قوانين و مقررات ش��ديدا 
محافظه كارانه و س��خت گيرانه در عربس��تان را تغيير 
دهد. او در اين مدت برنامه خصوصي   س��ازي تاچري و 
كاهش يارانه ها را براي متعادل كردن وضعيت بودجه به 
اجرا درآورده آن هم در شرايطي كه اين احتمال وجود 
دارد، اصالحات شتابزده رابطه اجتماعي ميان خانواده 
س��لطنتي و مردمي را كه بيشترشان كمتر از ۳5سال 
س��ن دارند به خطر بيندازد. حال پرسش كليدي اين 
اس��ت كه آيا محمد بن س��لمان اصالح طلبي است كه 
در پي اصالحات در قلمرو پادش��اهي است يا شاهزاده 
بي تجربه يي ك��ه به قدرت رس��يدنش باعث بي ثباتي 

منطقه خواهد شد؟«

احتمال فروپاشي اتحاديه اروپا در 40 سال آينده
گروه جهان  

طراح��ان راهبردهاي نظام��ي در وزارت دفاع آلمان، فروپاش��ي 
اتحادي��ه اروپ��ا و بنيان غرب در ش��كل كنون��ي آن را در دهه هاي 
آين��ده محتمل مي دانند. اين س��ند تحليلي با عنوان »چش��م انداز 
راهبردي2۰4۰« سرنوش��ت محتمل اروپا و جهان را بررس��ي كرده 
اس��ت.  به گ��زارش دويچه وله، اين س��ند ۱۰2صفحه ي��ي كه براي 
نخستين  بار در تاريخ ارتش آلمان تهيه شده به اين موضوع مي پردازد 
كه روندهاي اجتماعي و مناقشه هاي بين المللي چگونه مي توانند بر 
امنيت جمهوري فدرال آلمان در دهه هاي آينده اثر بگذارند. يكي از ۶ 
سناريو مطرح شده در اين سند درباره احتمال فروپاشي اتحاديه اروپا 
و واكنش آلمان در برابر آن است. نويسندگان سند بر اين عقيده اند 
كه در اي��ن صورت آلمان با چالش هاي چن��د جانبه مواجه خواهد 
شد.  نويسندگان اين سند جهاني را ترسيم مي كنند كه در آن نظم 
بين المللي در پي دهه ها بي ثبات��ي از بين مي رود، نظام ارزش ها در 
سراسر جهان به  هم مي ريزد و فرآيند جهاني  شدن متوقف مي شود. 
طراحان راهبردي در وزارت دفاع آلمان مي گويند:»توس��عه اتحاديه 

اروپا ديگر رها ش��ده و كش��ورهاي ديگري خواس��تار ترك اتحاديه 
اروپا هس��تند. اروپا قابليت رقابت جهاني خود را از دست داده است. 
بي نظمي فزاينده جهان��ي و درهم ريختگي و تنش آلود بودن جهان، 
محيط امنيتي آلمان و اروپا را به  طرز چشمگيري تغيير داده است.« 
تهيه كنندگان سند در سناريويي ديگري در ارتباط با آينده اتحاديه 
اروپا با عنوان غرب عليه ش��رق مي نويسند، برخي كشورهاي شرق 
اتحاديه اروپا روند ادغام در اتحاديه اروپا را به حال تعليق درآورده و 
همزمان به بلوك هاي شرقي ديگر مي پيوندند. در سناريويي ديگري با 
عنوان رقابت چند قطبي گفته مي شود، افراط گرايي درحال پيشروي 
است و برخي شركاي اتحاديه اروپا وجود دارند كه به  نظر مي رسد به 
 دنبال رويكردي خاص مانند مدل سرمايه داري دولتي روسيه هستند.  
نويسندگان سند تحليلي و راهبردي وزارت دفاع آلمان مي گويند به 
 هيچ  وجه قصد پيشگويي ندارند اما همه سناريوهاي مورد اشاره در 
اين سند در افق زماني 2۰4۰ قابل  تصور و محتمل هستند. به نظر 
مي رسد اين بررسي چارچوبي تنظيم كرده كه ارتش آلمان احتماال 

در آينده در آن راستا گام برخواهد داشت. 

اجراي سراسري طرح آزمايشي مبارزه با فساد در چين
گروه جهان  

با تمديد دوره شي جين  پينگ به عنوان رييس جمهوري چين، 
اين كش��ور پروژه آزمايشي مبارزه با اختالس را سال آينده در سطح 
كشوري به اجرا درمي آورد. اين طرح فعاليت نهادهاي مبارزه با فساد 
موجود را تحكيم خواهد كرد.  به گزارش خبرگزاري شينهوا، مجلس 
عالي قانون گذاري چين تصميمي را مبني بر درخواست براي تشكيل 
كميسيون هاي جديد نظارت توسط كنگره مردمي در سطوح استاني، 
ش��هري و كشوري براي »نظارت بر قدرت هاي عمومي فعال« اتخاذ 
ك��رد. در پي اجراي طرح ش��ي جين  پينگ در مب��ارزه با اختالس 
از س��ال 2۰۱2 تاكنون نزديك به ۱.4ميلي��ون نفر از اعضاي حزب 
كمونيست زنداني يا مجازات ش��ده اند. رهبر اين حزب كه دور دوم 
رهبري 5 س��اله خ��ود را از اكتبر جاري آغاز كرده، متعهد ش��ده تا 
اقدامات »غيرقابل بازگشت« كمپين خود براي ريشه كن كردن فساد 
را حفظ كند.  چين قصد دارد با وضع قانون نظارت ملي كميسيون 
جديدي براي اين منظور در نظر بگيرد. كميسيون نظارت ملي جديد 
با نهاد مبارزه با فساد حزب كمونيست و كميسيون مركزي بازرسي 

انضباطي همكاري خواهد كرد تا گستره فعاليت هاي كمپين مبارزه با 
اختالس شي جين  پينگ را گسترش داده و كاركنان موسسات تحت 
حمايت دولت را نيز پوش��ش دهد. اين كميس��يون ها كه قرار است 
براساس دس��تورالعمل جديد مجلس قانون گذاري چين در سراسر 
كش��ور تشكيل ش��وند، قادر خواهند بود كه به بازرسي فعاليت هاي 
غيرقانوني همچون اختالس، سوء استفاده از اختيارات، بي توجهي به 
وظايف و هدر دادن س��رمايه هاي عمومي بپردازند و اختيار بازرسي، 
توقيف دارايي ها و بازداش��ت مظنونان را نيز دارند. طبق جديدترين 
آمارهاي وزارت امنيت عمومي چين، در 5 س��ال گذش��ته عمليات 
مبارزه با فس��اد ش��كار روباه در ۱2۰كش��ور خارجي اجرا شده و در 
جري��ان آن ۳هزار و ۳۱7 مقام مفس��د فراري چين به اين كش��ور 
بازگردانده شده اند. عمليات ش��كار روباه براي دستگيري مفسداني 
صورت گرفته كه در برابر جرايم اقتصادي كه انجام داده اند، پاسخگو 
نبوده و به همراه ميلياردها دالر سرمايه از چين گريخته اند. بيشتر اين 
افراد با كمك ماموران در كش��ورهاي ايتاليا، يونان و بلژيك دستگير 

شدند و شماري نيز داوطلبانه خود را تسليم كردند. 

يك روز پس از اينكه س��عد حريري نخس��ت وزير لبنان در س��فر به عربس��تان 
به طور غيرمنتظره با انتقاد از ايران و حزب اهلل از دولت اس��تعفا كرد، يك وزير س��ابق 
لبناني گفته كه حريري در رياض بازداش��ت ش��ده و مورد بازجويي قرار گرفته است. 
به گزارش ايس��نا به نقل از روزنامه الوس��ط بحرين، وئام وهاب وزير سابق لبناني در 
توييتي اعالم كرد: »من از دولت لبنان مي خواهم تا امنيت بازگشت سعد حريري به 
كش��ور را تامين كند. تاكيد دارم كه اين ش��خص بازداشت شده است و پس از اينكه 
دوس��ت او، التويجري بازداشت شد، حريري نيز مورد بازجويي قرار گرفت.« مجتهد 
افشاگر معروف سعودي نيز در صفحه توييترش نوشته كه سعد حريري نخست وزير 

نمي توانست چنين بيانيه يي بدهد؛ چراكه وضعيت در لبنان به سمت كاهش مشكالت 
دولت پيش مي رفت و تمام اين مس��ائل به رفتن وي به عربستان مرتبط است. ترور 
حريري در راستاي منافع حزب اهلل نيست و طبق اطالعات نهادهاي امنيتي سعودي، 
خطر گروه هاي تكفيري براي حريري بيش از حزب اهلل اس��ت؛ چراكه آنها حريري را 
عامل ضعيف شدن آنها در مقابل حزب اهلل مي دانند. حريري ايدئولوژي مذهبي كافي 
براي دشمني با ايران را ندارد. واقعيت اين است كه حريري اكنون در كنار شاهزادگان 
و مقامات بازداش��ت شده سعودي است. سعد الحريري تابعيت سعودي دارد و دولت 

اين كشور مي تواند با او به مثابه يك شهروند عادي برخورد كند. 

سعد حريري هم در عربستان بازداشت شده است 

ي��ك نويس��نده امريكاي��ي كتابي را در دس��ت 
انتش��ار دارد كه از انتقاد جمهوري خواهان سنتي از 
سياست هاي دونالد ترامپ پرده برمي دارد. مارك كي 
آپدگرو، نويس��نده كتاب »آخري��ن جمهوري خواه«، 
در مصاحب��ه با نيويورك تايمز گف��ت: »در انتخابات 
رياست جمهوري س��ال 2۰۱۶ بوش پدر به هيالري 
كلينتون راي داد، اما بوش پسر به هيچ كدام )ترامپ 
و هي��الري( راي نداد.« بوش پدر كه بين س��ال هاي 

۱989 ت��ا ۱99۳ رييس جمه��وري امري��كا بود، ذاتا 
عالقه يي به ترامپ ندارد، اگرچه ش��خصا ش��ناختي 
ه��م از وي ن��دارد. وي در جري��ان كمپين انتخابات 
رياست جمهوري گفته بود كه ترامپ »الف زن« است 
و تعهدي به خدمات عمومي ندارد. بوش پسر نيز كه 
بين س��ال هاي 2۰۰۱ تا 2۰۰9 رياست كاخ سفيد را 
برعهده داشته، براين باور است كه ترامپ فاقد فروتني 

الزم و درك رياست جمهوري است.

بوش پدر و پسر به ترامپ راي ندادند
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پرونده8
انتقاد از نحوه اجراي رجيستري

عضو كميت��ه كارشناس��ي موبايل ات��اق اصناف با 
انتق��اد از تاخير در اعالم مدل هاي گوش��ي هاي تلفن 
هم��راه گفت: تلقي جامعه اين اس��ت ك��ه طرح ملي 
ثبت گوش��ي هاي تلف��ن همراه )رجيس��تري( محقق 
نمي ش��ود و اين طرح به صورت نمادين اجرا مي شود. 
»محمدمهدي غفوريان« در گفت وگ��و با ايرنا با اعالم 
حمايت از اجراي طرح رجيستري افزود: با اجراي كامل 
اي��ن طرح مي توانيم با كمتري��ن هزينه و انرژي جلوي 
قاچاق گوشي هاي تلفن هاي همراه را بگيريم. وي با بيان 
اينكه تاخير در اعالم مدل هاي گوشي تلفن همراه باعث 
ابهام در بازار شده است، گفت: در حال حاضر يك هزار 
و 141 اتحاديه تلفن همراه در كشور فعاليت مي كنند 
كه منتظر اعالم مدل هاي گوشي تلفن همراه هستند و 
تعلل در اعالم مدل ها گوش��ي باعث ابهام و سردرگمي 
بازار شده است. رييس اتحاديه تلفن همراه استان البرز 
تصري��ح كرد: حتي يك روز تاخي��ر در اعالم مدل ها به 

ضرر مصرف كننده و واحدهاي صنفي است. 
غفوري��ان اظهارداش��ت: طرح رجيس��تري با هدف 
مقابله با قاچاق گوشي تلفن همراه بود اما متاسفانه اين 
تاخير در اعالم گوش��ي هاي تلفن همراه باعث شده كه 
قاچاقچيان بزرگ بدون نگراني و با بيان اينكه اين طرح 
همچون س��ال 1385 محقق نمي شود، بدون نگران به 
فعالي��ت خود ادامه دهند.  وي تاكيد كرد: اجراي طرح 
رجيستري به ش��كلي كه االن شاهد آن هستيم اثرات 
منفي بيشتري نسبت به گذش��ته دارد و بنابراين بايد 
هر چه س��ريع تر مدل ها اعالم و طرح به مرحله اجرايي 
برس��د. عضو كميته كارشناس��ي موباي��ل اتاق اصناف 
درباره مشكالت اجراي طرح رجيستري گفت: افزايش 
قيمت و تامين تجهيزات و گوش��ي هاي تلفن همراه از 
مش��كالت عمده اين طرح است عالوه بر آن حذف ارز 
رقابتي باعث تش��ديد اين وضعيت شده است. موضوع 
ساماندهي بازار گوشي هاي موبايل با اجرايي شدن طرح 
ملي »ثبت گوشي در شبكه يا احراز اصالت تلفن همراه« 
)رجيستري( به 11 سال قبل برمي گردد. اين طرح براي 
نخستين بار در سال 1383 مطرح شد و پروسه اجرايي 
آن دو سال به طول انجاميد و در سال 1385 عملياتي 
شد. اما به دليل ضعف هاي موجود نتوانست موفقيت هاي 
الزم را كس��ب كند و تا سال 1395 طرح متوقف شد. 
پس از 10 س��ال در تابستان 1395 زمزمه هاي اجراي 
مجدد رجيستري به گوش رسيد و تعريف جديد براي 
طرح رجيس��تري »ثبت نمايندگي رسمي گوشي هاي 
موبايل وارداتي« و »ثبت گوشي ها در شبكه اپراتورهاي 
موبايل « به موازات يكديگر، براي ساماندهي بازار تعريف 
شد. مسووالن وعده دادند كه اين طرح از مهرماه 1395 
اجرايي مي ش��ود، اما اين وعده عملياتي نشد و حاال با 
گذشت يك سال از آخرين وعده مسووالن اين طرح از 
28 مهرماه 96 عملياتي شد.  اين طرح تالش دارد بازار 
قاچاق تلفن هاي همراه را ساماندهي كرده و جلوي اين 
معضل را براي هميشه بگيرد و به مردم كمك مي كند 
از شيوه ورود گوشي هاي تلفن همراه به كشور آگاه شده 
و از خريد گوش��ي هاي وارداتي از مسيرهاي غيررسمي 
خودداري كنند.  همچنين اين طرح س��بب مي ش��ود 
وارد كنن��دگان قانوني خدمات مطلوب پس از فروش را 
در اختيار مردم قرار دهند و كس��ي از نداشتن خدمات 

پس از فروش گوشي هاي تلفن همراه متضرر نشود.

توقيف تجهيزات واي فاي زائران 
توسط عراق

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در اينستاگرام خود 
نوشت: عدم برقراري واي فاي در مسير نجف به كربال، 
به دليل عدم مجوز از سوي هيات اتصاالت عراقي است، 
نه خلف وعده ما. رعايت قوانين كشور ميزبان الزم است. 
به گزارش ايسنا، محمد جواد آذري جهرمي - وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات - با انتشار عكسي از پياده 
روي خود در مس��ير اربعين در صفحه اينستاگرام خود 
نوشت: براي برقراري سرويس واي فاي در مسير نجف 
به كربال تالش زيادي صورت گرفت و متاس��فانه هيات 
اتص��االت عراقي با وج��ود تعه��دات وزارت ارتباطات 
ع��راق در اي��ن موضوع مج��وز الزم را ص��ادر نكرد و با 
وجود پيگيري هاي وزير محترم كش��ور و بنده و سفير 
جمهوري اس��المي ايران در ع��راق تجهيزات واي فاي 
توس��ط مراكز امنيتي عراق توقيف گرديد. اين موضوع 
در روزهاي گذشته اطالع رساني شد.  وي گفت: برخي 
مراكز خبري امروز از خلف وع��ده وزارت ارتباطات در 
تامين واي فاي مسير نجف به كربال اطالع رساني كردند 
كه به نظر مي رسد اطالعي از اطالع رساني هاي صورت 
گرفت��ه در كنفران��س خبري درنمايش��گاه مطبوعات، 
بخش هاي مختلف خبري سيما و نيز مصاحبه مفصل با 
راديو اربعين نداشتند.  آذري جهرمي با آرزوي سالمتي 
و زي��ارت قبولي ب��راي زوار اربعين اظه��ار كرد: وزارت 
ارتباط��ات و اپراتورهاي ايران��ي حداكثر تالش خود در 
خدمت رساني به زوار اباعبداهلل عليه السالم را از ماه هاي 
قبل در دس��تور كار داشته اند و تسهيالت گوناگوني را 
فراه��م ديده اند. همزمان اعتقاد داريم رعايت مقررات و 

قوانين كشور ميزبان بر ما الزم است. 

اعتراض دفاتر پيشخوان دولت 
دبير كانون دفاتر پيشخوان خدمات دولت با اعتراض 
نس��بت به آيين نامه جديد اجرايي اصول حاكم بر صدور 
پروان��ه دفاتر پيش��خوان دول��ت و گالي��ه از بي توجهي 
رگوالتوري به اعتراض ها گفت: ش��رايط ساماندهي دفاتر 
در اين آيين نامه با ش��رايط فعلي دفاتر همخواني ندارد و 
مشكالت مالي متعدد دفاتر را افزايش مي دهد.  علي فالح 
حقيقي دبير كانون انجمن هاي صنفي دفاتر پيش��خوان 
خدم��ات دول��ت در گفت وگو ب��ا فارس، اظهار داش��ت: 
ايين نامه جديد اجرايي اصول حاكم بر صدور پروانه دفاتر 
پيشخوان دولت كه اخيراً از سوي سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباط��ات راديويي ابالغ ش��ده، مورد اعت��راض دفاتر 
پيشخوان خدمات دولت اس��ت. وي گفت: با وجود ابراز 
اعتراض كانون دفاتر پيشخوان به اين آيين نامه، توجهي 
به نگراني هاي عنوان ش��ده نش��ده اس��ت و شاهد اعالم 
فراخوان آغاز صدور مجوزهاي جديد براي دفاتر پيشخوان 
خدمات دولت از سوي رگوالتوري بوده ايم.  فالح حقيقي 
خاطرنشان كرد: مقرر شده هيات مديره كانون، انجمن هاي 
صنفي دفاتر پيشخوان خدمات دولت در جلسه اضطراري 
موض��وع را بررس��ي و نظرات خود را به معاونت پس��تي 
رگوالتوري ارائه كنند. وي با اشاره به موارد اعتراض كانون 
دفاتر پيشخوان به ايين نامه جديد گفت: اگر چه روح كلي 
آيين نامه جديد ساماندهي دفاتر پيشخوان است و البته 
اين موضوع ضروري اس��ت، اما روش ساماندهي با اوضاع 
فعلي دفاتر هم س��نخيت ندارد و باعث دردس��ر و ايجاد 

محدوديت بيشتر براي دفاتر مي شود. 

ارتباطات

گفت وگوي »اشپيگل« با »زباستين كورتس« صدراعظم آينده اتريش

بيرون از سياست، چيزهاي زيبايي هم هست
ترجمه:  صابر مقدمي 

زباس�تين كورتس 31 س�اله به زودي زمام 
ام�ور در اتري�ش را در دس�ت مي گي�رد. او 
در مصاحبه ي�ي ب�ا اش�پيگل درب�اره ائتالف 
احتمال�ي  حزب متبوعش ح�زب خلق اتريش 
با ح�زب راس�تگراي آزادي اتري�ش، ديدگاه 
س�ختگيرانه اش نس�بت به مهاجرت و اينكه 
چگونه س�ن مي تواند سياس�ت را تحت تاثير 

قرار بدهد، سخن مي گويد.
   

آقاي كورتس شما سي  و يك سال داريد و به 
زودي صدراعظم اتريش خواهيد شد. آيا گاهي 

از خودتان مي ترسيد؟
هرگز! من از مسووليتي كه در حال قبولش هستم 
به خوبي آگاهم. طي سال هاي اخير تحوالت سريعي 
در زندگي ام رخ داده. اما اين تحوالت يك ش��به اتفاق 
نيفتاده. من بيش از شش ساله تجربه حضور در دولت 
اتريش را دارم. تصميمم براي ورود به انتخابات خيلي 
جدي بود. در ماه مي تصميم گرفتم حزب خلق اتريش 
را متح��ول كنم و يك جنبش فراگير و همگاني براي 

تغيير كشور و بهتر شدن آن راه اندازي كنم. 
آيا براي ش�ما قابل درك اس�ت كه بعضي از 
مردم وقتي مي بينند جواني زمام امور اتريش را 

در دست گرفته كمي جا مي خورند؟
اگ��ر مردم اتريش چنين فك��ر مي كردند هرگز به 
من راي نمي دادند. كمي طول كشيد تا مردم اتريش 
بفهمند من كي هستم. سابقه سياسي ساير نامزدهاي 
ديگ��ر درعرصه سياس��ت كمتر از من ب��ود. احتماال 
راي دهندگان آلماني در انتخابات اخير آلمان آشنايي 
كمت��ري با برخي از نامزده��اي انتخاباتي كه قبال در 

بروكسل بودند داشته اند. 
آيا گاهي آرزو مي كنيد كاش تجربه و س�ابقه 
بيشتري هنگام تصدي پست جديدتان داشتيد؟

ما فقط مي توانيم خودمان باش��يم. شما در يك 
چشم به هم زدن نمي توانيد سي سال پيرتر شويد. 
كساني كه سن بااليي دارند تجربه زندگي بيشتري 
دارند. ام��ا ش��ما نمي توانيد زانوي غ��م بغل كنيد 
كه جوانيد. اگر مش��كل جوانيست ش��ما مي توانيد 
اميدوار باش��يد كه با سپري ش��دن ايام روز به روز 

بهتر خواهيد شد. 
درباره پوش�ش ظاهري ش�ما مطالب زيادي 
نوش�ته و اظهارنظر ش�ده اس�ت. اي�ن موضوع 

ناراحتتان نمي كند؟ 
نمي توان��م بگوي��م به اين مطال��ب توجه مي كنم. 
كان��ون توج��ه م��ا در خ��الل كارزار انتخاباتي روي 
موضوعات��ي نظي��ر مس��ائل و مش��كالت، روش هاي 
كارزار انتخابات��ي، روش هاي كثي��ف كارزار انتخاباتي 
و روش هايي كه ما در اتريش نمي خواهيم ش��اهدش 
باشيم. پ وش��ش ظاهري كانديداها اما در كانون توجه 

نبوده است. 
ج�وان ب�ودن ش�ما ه�ر از گاه�ي در كانون 

توجهات قرار مي گرفت. 
چيزي كه مهم اس��ت مس��ائل و مشكالت است. 
البته م��ن هنوز پيام هايي از م��ردم دريافت مي كنم 
ك��ه از من مي خواهند وقتي جل��و دوربين تلويزيون 
م��ي روم ك��راوات بزن��م. اما م��ن اهميتي ب��ه اين 

پيشنهادات نمي دهم. 
هفته گذش�ته يكي از روزنامه هاي وين به طور 
تلويحي شما را با يورگ هايدر سياستمدار جنجالي 
راس�تگراي اتريش�ي ك�ه در س�ال 2008 در يك 
تصادف ماشين كشته شده بود مقايسه كرده بود. 

م��را، هم با هايدر و هم با ويكتور اوربان مقايس��ه 
كرده اند. عالوه بر اين مرا به س��گ دس��ت آموز مركل 
تشبيه كرده اند. براي اين تشبيه ها ذره يي اهميت قائل 
نيس��تم. اما خوب مي دانم مردم در عرصه سياست و 
رسانه دچار اشتباه مي شوند. من سعي مي كنم جواب 
اين اظهارنظرها را با افكاري كه مطرح مي كنم بدهم. 
اتري�ش،  اكتب�ر س�ال 2015  انتخاب�ات  در 
ح�زب راس�ت ميانه ش�ما حزب خل�ق و حزب 
پوپوليستي دست راس�تي آزادي اتريش موفق 
ش�دند مجموعا 60 درصد آراي راي دهندگان را 
ب�ه خود اختصاص دهند. اين ميزان راي از زمان 
جن�گ جهاني دوم به اين طرف بيش�ترين راي 
احزاب راس�ت ميانه اتريش محس�وب مي شود. 
اي�ن گراي�ش به احزاب دس�ت راس�تي در بين 

راي دهندگان را چگونه توصيف مي كنيد؟
احزاب خلق اتريش و حزب سوسيال دموكراتيك 
اتريش نيز قبال حمايت شصت درصدي راي دهندگان 
را به خود اختص��اص داده اند. اما حزب آزادي اتريش 
به طور چش��م گيري آراي خودش را افزايش داده. اين 
اتفاق ظاهرا نشان مي دهد كه راي دهندگان مجذوب 

وعده هاي انتخاباتي حزب آزادي اتريش شده اند. 
ما به عنوان يك حزب بزرگ و فراگير قدرتمان را 
از قاطبه جامعه مي گيري��م. وقتي در ماه مي  رهبري 
حزب را در دست گرفتم تصميم گرفتيم يك جنبش 
فراگي��ر و همگان��ي ايجاد كني��م. در ماه ه��اي اخير 
دويست هزار نفر جذب حزب ما شدند. حتما مي دانيد 
كه اين مقدار طرفدار در يك كش��ور نه ميليون نفري 

به چه معناست. 
شما سعي داريد بگوييد كه نظر كارشناسان 
مبني بر اينكه در اين انتخابات گرايش به راست 

مشاهده شده است درست نيست؟
من قصد ندارم ديدگاه هاي اش��پيگل را بي اعتبار 
كنم. اما نتايج آرا روش��ن و آشكار است. حزب مردم 
اتري��ش برنده انتخابات ش��ده. اح��زاب ديگر غير از 
حزب سوس��يال دموكرات طي پنجاه س��ال گذشته 
تنه��ا دو ب��ار برنده انتخابات ش��ده اند. م��ا به خوبي 
آگاهيم كه آراي بسياري از كساني كه قبال به حزب 
جايگزي��ن س��بز راي داده بودند اين بار به س��بد ما 

ريخته شده است. 
آيا گرايش بيشتر به سياست هاي راستگرايانه 

در دستور كار شما نيست؟
كس��ب دارايي براي اتريشي هاي سختكوش بطور 
چشمگيري س��خت ش��ده اس��ت. ما ماليات زيادي 
مي پردازي��م. تفاوت بين درآم��د ناخالص و خالص در 
اتريش از هر كش��ور ديگري در دنيا باالتر اس��ت. نرخ 
ماليات و بيمه تامين اجتماعي به طور قابل توجهي در 

اتريش نسبت به آلمان باالس��ت. عالوه بر اين آلمان 
از بيمارس��تان ها و مدارس مجهزتري برخوردار است. 
ما مي خواهيم با س��اختارهاي قديمي و فس��يل شده 
خداحافظي كنيم و يك حكومت قابل اتكا و خدمت-
مدار تاسيس كنيم. مخارج بخش بهداشت و درمان از 
سال 1990 سه برابر شده اما كيفيت خدمات به ويژه 
در وين س��ير قهقرايي داشته است. ما به زودي شاهد 

يك سيستم خدمات بهداشتي دو اليه خواهيم بود. 
به نظر شما يك فرد به تنهايي مي تواند يك حزب 

حتي يك كشور را از صفر تا صد بازسازي كند؟
هيچ ش��خصي نمي تواند به تنهايي دس��ت به اين 
كار بزند. من در سراسر كارراهه سياسي ام كاري را به 
تنهايي انجام نداده ام. بر عكس ما فراگيرترين جنبش 
اتري��ش را بنيان نهاديم و بيش��تر تع��داد نمايندگان 
مجلس ب��ه حزب ما تعلق دارد كه ه��ر كدام تجارب 
ارزشمندشان را در حوزه هاي مختلف از اقتصاد گرفته 

تا علوم را در اختيار حزب گذاشته اند. 
اولويت ت�ان ك�دام اس�ت؟ ائتالف ب�ا حزب 
پوپوليست راس�تگراي آزادي اتريش كه وجهه 
بين المللي ن�دارد يا ائتالف با ح�زب چپ ميانه 
سوس�يال دموك�رات اتريش كه چن�دان مورد 

قبول اتريشي ها نيست؟
هدف من تش��كيل يك دولت قدرتمن��د و پايدار 
است كه عامل ايجاد تغيير باشد. يك دولت اقليت نيز 
گزينه يي است كه ما در صورت ناكامي در يافتن يك 
شريك ائتالفي بدان فكر خواهيم كرد. اما فعال هدف 
ما نيس��ت. بس��ياري از تصميمات در اتريش مستلزم 
تاييد دو س��وم اكثريت اس��ت. براي مث��ال اين امر از 
طريق ب��ه صحنه آمدن Neos )جنبش ش��هروندان 

ليبرال( امكان پذير خواهد بود. 
باالخره مايليد با چه حزبي دولت تشكيل دهيد؟

من با تمام احزاب مذاكره خواهم كرد. بايد منتظر 
بمانيم و ببينيم نظرشان چيست. 

يكي از گزينه هاي شما به جاي ائتالف با حزب 
آزادي اتريش ائتالف با حزب سوسيال دموكرات 
اتريش ب�ه رهبري هانس پيتر دوس�كوزيل كه 
فعال وزير دفاع است و طرف محافظه كار حزبش 

است خواهد بود؟ 
من و دوسكوزيل هميشه همكاران خوبي براي هم 

بوده ايم. من احترام زيادي براي او قائلم. 
مهاج�رت يك�ي از موضوعات اصل�ي كارزار 
انتخاباتي ش�ما ب�ود. آيا موفقيت ش�ما در اين 
انتخابات نش�انگر اين واقعيت اس�ت كه شما با 
دادن وعده هاي انتخاباتي احزاب راست افراطي 

گوي سبقت را از آنان ربوده ايد؟
سياس��تمداران بايد آنچه باور دارند درس��ت است 
انجام دهند نه اجراي استراتژي هايي كه فكر مي كنند 
برايش��ان راي آور خواه��د بود. از زمان ش��روع بحران 
آوارگان جنگي من يك سياس��ت روشن، ثابت، يا به 
قول شما افراط گرايانه، نسبت به موضوع مهاجرت هاي 
غيرقانون��ي اتخاذ ك��رده ام. اگر كنت��رل مهاجرت در 
كش��ورهايي مثل اتريش ناموفق باش��د نظم و امنيت 
عموم��ي به خطر خواهد افت��اد. منظورم كنترل ورود 
فقط اتباع س��وري و عراقي نيس��ت بلك��ه ميليون ها 
افريقايي اس��ت كه اگر فكر كنند مرزهايمان باز است 

براي ورود به اروپا درنگ نخواهند كرد. 
هاينت�س كريس�تين اشتراس�ه رهبر حزب 
آزادي اتريش مدعيس�ت تقريبا ش�صت درصد 
اتريش�ي ها در انتخاب�ات اخي�ر ب�ه ش�عارهاي 
انتخابات�ي آنان راي داده اند. او در اصل ش�ما را 
متهم مي كند كه سياس�ت هاي پيشنهادي آنان 

را كش رفته ايد؟
ادعاي اشتراس��ه درباره اينكه بعضي از جنبه هاي 
ش��عارهاي انتخاباتي ما ب��ا ش��عارهاي انتخاباتي آن 
همپ وش��اني و شباهت دارد درست است. اما ما درباره 
موضوعات ديگر نيز با س��اير احزاب همپوشاني داريم. 
اين موضوع في نفسه بد نيست. اگر اين همپوشاني ها 
و شباهت ها نباشد پس از چه راه ديگري قادر خواهيم 
بود با احزاب ديگر همكاري كنيم؟ من دوس��ت دارم 

شاهد همپوشاني بيشتري در سطح اروپا باشم. 
ش�ما را از نظر س�ني گاهي اوقات با امانوئل 
ماكرون رييس جمهور فرانسه مقايسه مي كنند. 
او هنوز با جبهه ملي يا همان معادل فرانس�وي 
ح�زب آزادي اتريش ش�ديدا مخالف اس�ت. با 
وج�ود اين ش�ما ائتالف با حزب راس�ت را بعيد 

نمي دانيد. كدام استراژي درست است؟
ماكرون انديش��ه تغيي��ر و بهبود اروپا را در س��ر 
مي پروراند ك��ه من به عنوان يك ش��هروند اروپايي و 

يك سياستمدار اتريشي از آن طرفداري مي كنم. من 
هر كاري از دس��تم بر بيايد براي حمايت از او و افراد 
ديگري كه واقعا تصميم گرفته اند اتحاديه اروپا را تغيير 
داده و آن را قدرتمندتر كند، انجام خواهم داد. درباره 
ديدگاه او نسبت به ماري لوپن بايد بگويم سيستم هاي 
سياسي كش��ور ما با سيستم هاي سياسي كشور آنان 
هرگز قابل مقايسه نيست. در اتريش قوي ترين احزاب 
نيز اختيارات محدودي دارند و بايد ش��ركاي ائتالف 
براي خودشان پيدا كند. در مورد حزب ما دو شريك 
احتمالي وجود دارد. همچنين اين احتمال وجود دارد 
كه سوس��يال دموكرات ها به خاطر ماندن در قدرت با 
حزب آزادي اتريش عليه برنده انتخابات ائتالف كنند. 
آيا شما حزب آزادي مردم اتريش را به عنوان 
ي�ك حزب كامال عادي قلمداد مي كنيد، حتي با 
رهبري مثل كارل هاينتس اشتراسه كه شخصي 
مثل ي�ورگ هاي�در او را صاحب عقايد بس�يار 

افراطي قلمداد مي كند؟ 
احزاب با ه��م تفاوت دارند. من از هفده س��الگي 
وارد عرصه سياس��ت ش��ده ام. موقعيت و آرمان هاي 
من روشن و آشكار اس��ت. اما در يك نظام دموكرات 
اين تنها عقايد شما نيست كه به حساب مي آيد. پنج 
ح��زب در پارلمان اتريش فعال هس��تند. همه آنها به 
صورت دموكراتيك انتخاب شده اند و همه آنها مشروع 

و قانوني هستند. 
حتما عكس هاي اشتراسه را ديده ايد كه لباس 
كامل رزم به تن كرده و در حال انجام مانور نظامي 
در جن�گل اس�ت. حض�ور او در صحنه هايي كه 
تداعي كننده آرمان هاي راست افراطيست قدمت 
طوالني دارد. آيا نگران نيستيد فردي مثل او را به 

عنوان معاون صدراعظم انتخاب كنيد؟
عكس ها را ديده ام. فك��ر مي كنم قبل از تولد من 

گرفته شده اند. 
آن كه چيزي را عوض نمي كند. 

راي دهن��دگان حق تصميم گي��ري دارند. تصميم 
اش��تباهي وجود ن��دارد. به عنوان ي��ك حزب عمده 
طرفدار اتحاديه اروپا ما آشكارا اين انتخابات را برديم. 
و حزب هاي دوم و سوم به طور مساوي قوي هستند. 

البت�ه كه م�ردم افراد م�ورد عالقه ش�ان را 
انتخ�اب مي كنند. اما ش�ما ني�ازي نداريد كه با 
حزبي كه آش�كارا مروج بيگانه س�تيزي اس�ت 

ائتالف كنيد. 
اين تصميم من اس��ت كه با چه كس��ي ائتالف 
كنم. من از مس��ووليتي كه بر عهده گرفته ام آگاهي 
دارم. م��ن با همه اح��زاب مذاكره خواهم كرد و هر 
كاري كه از دستم بر بيايد براي تشكيل يك دولت 
پاي��دار كه منافع اتري��ش را تامي��ن مي كند،انجام 

خواهم داد. 
آيا خ�ط قرمزي داريد كه نباي�د از آن عبور 
كنيد؟ به نظر ش�ما چه چيزي مي تواند به معني 

عدول از اين خطوط قرمز باشد؟
قطعا خط قرمز دارم. نه تنها از طرف راست ها بلكه 
از طرف چپ ها. اما شايسته نخواهد بود اگر مذاكرات 
ائتالف را از طريق مجله خبري آلماني اشپيگل شروع 
كنم. اميدوارم متوجه منظورم ش��ده باشيد. اگر شما 
قصد داريد دولتي تشكيل بدهيد و از طرف كشورتان 
كاري انج��ام دهيد بنابراين ش��ما نيازمند ايجاد يك 
رابط��ه مبتني بر اعتماد با ش��ركايتان هس��تيد. اگر 
ش��رايط مورد انتظارتان را از طريق رسانه هاي ارتباط 
جمعي اعالم كنيد هرگز در تحقق اهداف و مقاصدتان 

موفق نخواهيد شد. 
ينس اسپان عضو محافظه كار كميته اجرايي 
ح�زب متحد دموكرات مس�يحي آن�گال مركل 
صدراعظم آلمان يك�ي از بزرگ ترين طرفداران 
شماست. او حتي در حزب انتخاباتي شما حضور 

داشت. چرا چنين متحداني داريد؟
من خيلي خوش��حالم كه او در حزب انتخاباتي 
م��ا به عن��وان نماينده ح��زب خواهر م��ا در آلمان 
حضور دارد. من او را به خاطر اينكه موضع روش��ن 
و ش��فافي درباره موضوع��ات دارد و به طور صريح و 
آش��كار افكارش را بيان مي كند، تحس��ين مي كنم. 
سياس��تمداران اغلب ب��ه خاطر بازت��اب منفي كه 
ممك��ن اس��ت داش��ته باش��د آن گونه كه دلش��ان 
مي خواهد نمي توانند صراحت لهجه داش��ته باشند. 
ب��ه خصوص وزي��ران ام��ور خارجه ك��ه بايد عرف 
ديپلماتي��ك را نيز رعايت كنن��د. من او را به عنوان 
فردي ژرف بين مي شناس��م. عالوه بر اين من روابط 
خوبي ني��ز با نماين��دگان حزب متح��د دموكرات 
مس��يحي مركل و حزب متحد سوس��يال مسيحي 

يا همان حزب خواهر باواريايي حزب مركل ش��امل 
ولفگانگ شوبله و اورس��وال واندر له ين دارم. خيلي 
خوش��حالم كه آنگال مركل نخس��تين نفري بود كه 
شب انتخابات زنگ زد و پيرزويمان را تبريك گفت. 

من براي همكاري با او لحظه شماري مي كنم. 
آي�ا دوس�ت داري روزي را ببين�ي كه مركل 
تصمي�م ب�ه كناره گي�ري كن�د و ينس اس�پان 

صدراعظم آلمان شود؟
آنگال مركل صدراعظم آلمان يكي از با تجربه ترين 
سياستمداران اروپاس��ت كه توانسته براي چهار دوره 
پي در پي صدراعظم آلمان ش��ود. او تيم زبده يي دارد 
كه از سياس��تمداراني مانند ينس اس��پان و ديگران 
تشكيل ش��ده كه هنوز مي توانند قله هاي موفقيت را 

يكي بعد از ديگري فتح كنند. 
وقتي شما خودتان را آماده مي كرديد كه براي 
جلوگيري از روان ش�دن خي�ل آوارگان جنگي 
مس�ير بالكان غربي را ببنديد با سياستمداران 
حزب متحد دموكرات مسيحي به رهبري مركل 
در تم�اس بوديد، تا چه اندازه در فكر حمايت از 

مركل بوديد؟
هميش��ه بين اتريش و آلمان هم��كاري و تعامل 
وجود داش��ته اس��ت. حتي موقعي ك��ه نظر متفاوتي 

نسبت به مشكالت مهاجرت داشتيم. 
شما يك چهره سياسي مسبب بروز اختالف 
نظ�ر در بين اعض�اي حزب اتحادي�ه دموكرات 
مسيحي هاي آلمان هستيد. جناح راست حزب 
سخت مشتاق است كه با شما  پيمان استراتژيك 
ببندد. آنان بر اين باورند كه حزب بايد از رهبري 

شما پيروي كند. 
من ديدگاه روش��ني درخصوص مس��اله مهاجرت 
دارم. اما مهاجرت تنها مس��اله مهم ما نيس��ت و من 
درخصوص ساير موضوعات با برخي از اعضاء اتحاديه 
دموكرات مسيحي آلمان همگرايي دارم. اين شيوه در 

سياست مرسوم است. 
آن�گال م�ركل و ح�زب اتحادي�ه دموك�رات 
مس�يحي هاي آلمان برنده انتخابات ش�دند اما 
نس�بت به س�ال 2013 بيش از هش�ت درصد از 
آراي خود را از دست دادند. نظر شما درباره اين 

پسروي چيست؟
حزب مركل س��ي و سه درصد آراء را در انتخابات 
امس��ال به خود اختصاص داد. حزب ما در اتريش نيز 
سي و يك درصد آرا را به خود اختصاص داده. ما واقعا 
نتيجه خوبي كس��ب كرديم. توصيه من به دوس��تان 
محافظه كار آلماني اين اس��ت كه احزاب ديگر مسبب 
اي��ن ريزش آرا نبوده اند بلكه رفتار و عملكرد آنان اين 

ريزش را رقم زده است. 
به نظر ش�ما موثرتري�ن ابزار در ح�ل بحران 
آوارگان در س�ال 2016 كدام بود؟ بس�ته شدن 
مس�ير بالكان ك�ه تحت هدايت و رهبري ش�ما 
انجام ش�د يا موافقتنامه اتحاديه اروپا با تركيه 

كه مورد حمايت مركل بود؟ 
هر دو اق��دام موثر بودند. هر دو تصميم منطقي 
و عقالي��ي بودن��د. ه��ر قدمي ك��ه ما ب��راي پايان 
بخش��يدن به مس��اله مهاجرت غيرقانون��ي و ارائه 
كمك به كش��ورهاي مبدا برداشتيم گام خوبي بود. 
در ماه هاي اخي��ر به لطف خدا همه چيز در اروپا به 
خوب��ي پيش مي رود. ايتاليا سياس��ت خود را كامال 
تغيير داده. اگر فكر كنيم مش��كل مهاجرت به كلي 
ريش��ه كن شده و ما حاال مي توانيم كمي استراحت 
كنيم دچار اش��تباه مرگباري ش��ده ايم. آمار مربوط 
به مهاجرت نس��بت به سال هاي اخير كاهش يافته 
اما هنوز بس��يار باال بوده و عوامل محركه تش��ديد 

مهاجرت در حال كاهش نيست. 
دوست داريد چه اتفاقي بيفتد؟

ما در س��طح اروپ��ا نيازمند مب��ارزه بي امان براي 
توق��ف مهاجرتيم. آژانس گارد س��احلي و مرزي اروپا 
)FRONTEX( نيازمن��د كس��ب اختي��ارات كامال 
جدي��دي اس��ت، م��ا نيازمند طراحي يك سياس��ت 
محافظتي مشترك براي مرزهاي خارجي خود هستيم 
ك��ه ايتاليا و يون��ان را در مبارزه با اين مش��كل تنها 
نمي گذارد. ما در اتريش آماده مي شويم كه نقش خود 

را در اتباط با پليس و نيروي نظامي ادا كنيم. 
در خالل كارزار انتخاباتي شما درباره ضرورت 
بس�تن مس�ير مديترانه صحبت كرديد. چگونه 

مي خواهيد به اين وعده  جامه عمل بپوشد؟
ما چاره يي نداريم جز اينكه به صراحت اعالم كنيم 
كه هر كس��ي ك��ه مي خواهد به ط��ور غيرقانوني وارد 
اتحاديه اروپا ش��ود تضميني براي كس��ب پناهندگي 

ن��دارد. ما باي��د جان اف��راد را در بي��رون از مرزهاي 
اتحاديه اروپ ا نجات دهيم به كمكشان بشتابيم اما آنها 
را به كش��ورهاي ترانزيت كننده يا كشورمبداشان باز 
گردانيم. ما بايد تنها در چارجوب برنامه هاي اس��كان 
جدي��د و افزايش كمك به كش��ورهاي مبدا پ ناهنده 

قبول كنيم. 
چگونه عمل�ي خواهد ش�د؟ آي�ا قايق ها را 
متوقف و مسافرانش را به ليبي خواهيد فرستاد؟

ما در آغاز نيازمند همكاري بيش��تر گارد ساحلي 
ليبي هس��تيم تا آوارگان حتي نتوانند س��فر را شروع 
كنند و قايق ها را به آب بيندازند. به محض اينكه قايق 
آوارگان متوقف ش��د آنها نبايد به خشكي هاي ايتاليا 
آورده ش��وند. و اگر امكان اين كار نبود بايد آوارگان را 
به كشورهاي متبوعش��ان بازگردانيم. در ابتداء آنها را 
بايد به مراكز امني بياوريم كه بشود به آنها رسيدگي 
ك��رد. نبايد به آنه��ا قول بدهيم ك��ه در اروپا زندگي 
بهتري منتظرشان است. اگر قول بدهيم افراد بيشتري 
تالش خواهند كرد كه خودشان را به اينجا برسانند. 

به نظ�ر ش�ما در بحبوح�ه بح�ران آوارگان 
در س�ال 2015 بزرگ ترين اش�تباه آنگال مركل 

صدراعظم آلمان چه بود؟
بحث اشتباه كردن يا اشتباه نكردن مركل در اينجا 
مطرح نيست. بسياري از رهبران اروپا در حال اجراي 
سياست مرزهاي باز هستند كه اشتباه است. آنان فكر 
مي كنند كسي كه پا به اروپا گذاشت حق پناهندگي 
دارد. بنابراين تعداد زيادي از پناهندگان از اين فرصت 
اس��تفاده كردند. نتيجه اين شد كه ما نتوانستيم اين 
مشكل را حل كنيم و بسياري از پناهندگان جانشان 
را در دري��اي مديترانه از دس��ت دادند. من هميش��ه 
با اين سياس��ت مخالف بودم و به لط��ف خدا امروزه 
تعداد انگشت شماري از سياستمداران اروپايي از اين 

سياست اشتباه پيروي مي كنند. 
آيا ش�ما ب�راي يافتن راه حلي براي مش�كل 
پناهندگان به نيروهاي اتحاد كشورهاي اروپاي 

شرقي خواهيد پيوست؟
من از هر كش��ور اروپايي كه موضعي شبيه موضع 
ما در خصوص بحران پناهندگان اتخاذ كند استقبال 
مي كنم. در حال حاضر تعداد اين كش��ورها زياد بوده 
و هر ماه بر ش��مار آنان افزوده مي ش��ود. قصد ما اين 
نيس��ت كه با توزيع آوارگان جنگي بين كش��ورهاي 

اروپايي اين بحران را از بين ببريم. 
نق�ش  اتري�ش را در رابط�ه با مجارس�تان و 
جمهوري چك كه روابط نزديكي با اتريش دارند 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
اتريش مي تواند نوعي سر پل يا پايگاه بين اروپاي 
ش��رقي و غربي باش��د. از نظر اقتص��ادي اين موضوع 
هميشه بسيار مفيد بوده و من بر اين باورم كه از نظر 

سياسي نيز بايد چنين نقشي را ايفا كنيم. 
ش�ما خودتان را به عنوان طرفدار ثابت قدم 
اتحادي�ه اروپا معرفي مي كني�د و از طرف ديگر 
با يك ح�زب مخال�ف آرمان هاي اروپ�ا ائتالف 
مي كني�د. با توجه به اينكه اتريش س�ال آينده 
رياس�ت دوره يي ش�وراي اروپاي�ي را بر عهده 
خواه�د گرف�ت اميدواريد به چ�ه اهدافي نائل 

شويد؟
من نماين��ده يك حزب بزرگ و اصلي هس��تم و 
راي دهندگان به من به عنوان يك عامل تغيير طرفدار 
اتحاديه اروپا اختيار داده اند. ما دوس��ت داريم اتحاديه 
اروپا را به س��مت تفويض اختيار و كار گروهي بيشتر 
هدايت كنيم و در مورد مس��ائلي كه مردم مي توانند 

بهتر تصميم گيري كنند كار را به آنها واگذار كنيم. 
منظورتان را دقيقا مي فرماييد؟

م��ا بايد در زمينه سياس��ت هاي خارجي و دفاعي 
همكاري نزديكي با هم داشته باشيم. كشورهاي بزرگ 
عض��و اتحاديه عالقه چنداني به اين موضوعات ندارند 
ام��ا ما عالقه منديم. ما نيازي به داش��تن يك اتحاديه 
اجتماعي نداريم، من اعتقادي بدان ندارم. سوال هاي 
زيادي در اين زمينه وجود خواهد داش��ت. چگونه كار 
خواهد كرد؟ آيا اس��تانداردهاي اجتماعي اتريش بايد 
تا س��طح اس��تانداردهاي روماني تنزل پيدا كند؟ آيا 
حداقل دس��تمزد 850 يورو در ماه در روماني، جايي 
كه اين مبلغ از متوسط درآمدش باالتر است نيز بايد 
جاري شود؟ ما هميشه نيازمند قوانين بيشتر در اروپا 
نيس��تيم. ما بايد نظارت داشته باش��يم كه به قوانين 
موجود، از پيمان ماستريخت گرفته تا دوبلين، احترام 

گذاشته شود. 
در اج�الس بروكس�ل آيا ش�ما ب�ا اصالحات 
پيشنهادي امانوئل ماكرون مخالفت خواهيد كرد؟

من خيل��ي از آرا و افكار ماكرون را قبول دارم. 
به خص��وص اصالح��ات پيش��نهادي او در زمينه 
مهاج��رت و امنيت. در خصوص سياس��ت بودجه  
ديدگاه م��ا به ديدگاه آلمان نزديك تر اس��ت. من 
با ولفگانگ ش��وبله همفكرم. موضوعاتي هم وجود 
دارد ك��ه م��ن پيرامون آنه��ا با آلمان يا فرانس��ه 
اختالف نظر دارم. به نظر من اين تنوع و گوناگوني 

عقيده هيچ ايرادي ندارد. 
اگ�ر دو ح�زب راس�تگراي آزادي و سوس�يال 
دموك�رات اتريش ب�ا هم ائتالف كنند و ش�ما را از 
گردونه رقابت حذف كنند چه اقدامي خواهيد كرد؟

رييس جمه��ور اتريش بعد از انتخابات زمام امور را 
در دست مي گيرد. اين سواليست كه در حال حاضر با 

آن رو در رو نيستم. 
ش�ما در س�ن بيس�ت و هفت س�الگي وزير 
امور خارجه اتريش ش�ديد و در سن سي و يك 
س�الگي در آس�تانه صدراعظم ش�دن هستيد. 
وقتي 45 ساله ش�ويد چه برنامه در سر داريد؟ 

روياهاي ديگري نيز داريد؟
من مي توانم آرزوهاي زيادي داش��ته باش��م و از 
ه��ر چيزي كه ت��ا به حال در زندگي��م انجام داده ام 
لذت برده ام. من هميش��ه اعالم كرده ام كه تمام عمر 
كاري ام را در عرصه سياست صرف نخواهم كرد. من 
تا وقتي كه احس��اس كنم كمكي از دستم بر مي آيد 
در صحنه سياس��ت باقي خواهم مان��د. اما صادقانه 
بگوي��م ذره يي نگران آن نيس��تم كه بي��رون از گود 

سياست چيزهاي زيبايي وجود دارد. 
اقاي كروتس به خاطر اين مصاحبه از ش�ما 

تشكر مي كنيم.
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مات دولت در شطرنج اقتصاد

پي�ش از انتخابات رياس�ت جمهوري اين 
انتظ�ار مي رفت كه دولت حس�ن روحاني در 
دور دوم كمي دس�ت و دلبازتر عمل كند و با 
سياست هاي انبساطي بهبود شرايط اشتغال 
و رون�ق اقتصادي را رقم بزند. با اين حال، به 
نظر مي رس�د كه دول�ت روحاني در دور دوم 
در سياست هاي اقتصادي بر خالف انتظارات 
عمل كرده است. به نظر شما، خطي كه دولت 
دوازدهم در سياس�ت هاي اقتص�ادي دنبال 
مي كند به كجا ختم مي شود و بر چه اساسي 
چنين مس�يري را انتخ�اب كرده كه برخالف 
انتظارات پيش�ين باز هم مي بينيم كه خبري 

از رونق و اشتغال نيست؟
وقتي مي گوييم دولت سياس��ت هاي انبساطي 
را اج��را نمي كند يا دس��ت و دلباز نيس��ت، بايد 
ب��ه اين نكته هم توجه كني��م كه دولت نمي تواند 
اين گونه باش��د. با اين درآمد نفتي، امكان دس��ت 
و دلب��ازي براي دولت وجود ندارد. دولت اساس��ا 
از طريق درآمده��اي نفتي مي تواند به بخش هاي 
مختل��ف منابع مالي تزريق كند و به صورت موقت 
ب��ه اقتصاد رونق دهد. در ح��ال حاضر اين امكان 
وجود ندارد؛ بنابراين دس��ت دولت بس��ته است و 
در اي��ن زمينه دولت نمي توان��د كار خاصي كند. 
اما اين س��وال مطرح مي ش��ود كه آي��ا دولت غير 
از اينك��ه به دليل محدوديت ه��اي بودجه يي دچار 
ناتواني است، كار ديگري مي توانسته انجام دهد؟ 
به نظر مي رس��د در زمينه سياس��ت هاي پولي 
هنوز دولت به شدت به اينكه با انبساط پولي مقابله 
كند، پايبند است. به عبارتي، دولت تمايلي ندارد 
كه انبساط پولي انجام دهد و اين وجه از ماجرا در 
اينكه چرا اقتصاد اي��ران رونق نمي گيرد، بي تاثير 
نبوده است. اما مساله يي كه اتفاق افتاده اين است 
كه نتيجه سياس��ت پولي كه دولت از ابتداي روي 
كار آمدن در س��ال 1392 در پيش گرفته است، 
نش��ان مي دهد دولت دچار يك خطاي محاسباتي 
شده است. به نظر مي رسد خطاي محاسباتي اين 
بوده اس��ت كه چون آمار رش��د نقدينگي نشان از 
رش��د مي داد، دولت از اين ناحيه نگراني نداش��ته 
و تصور مي كرده اس��ت كه با اين رش��د نقدينگي 
بخ��ش پولي انبس��اطي عمل مي كن��د و بنابراين 

احتياجي نيست كاري انجام دهد. 
البته امروزه عوارض رش��د  نقدينگي كه به اين 
طريق اتفاق افتاده است را مشاهده مي كنيم. رشد 
نقدينگ��ي كه از طريق نرخ س��ود باال اتفاق افتاده 
است، س��پرده گذاران را تشويق كرده است كه به 
س��پرده هاي خود دست نزنند و س��ود روي اصل 
پول افزوده ش��ود. در اين مي��ان، خيلي از بانك ها 
چ��ون در عمل اتفاقي نيفتاده و س��ودي كس��ب 
نكرده اند، قادر به بازپرداخت س��پرده ها نيس��تند. 
بنابراين بعضي از مش��كالت امروز اساسا از همين 
ناحيه ش��كل مي گيرد. سياس��ت پولي در ش��كل 
دادن به اين مس��اله بي تاثير نبود و ضمن اينكه با 
توجه به ضعف نظارتي كه از دهه 80 در سيس��تم 
بانكي وجود دارد، دولت در وضعيتي قرار دارد كه 
راه حل صحيح، ساده و در عين حال عامه پسندي 

در پيش ندارد. 
شرايط امروز دولت را در حالت تنگناي شديد 
قرار داده است. در اين شرايط اگر دولت انبساطي 
عمل كند، نگران اين خواهد بود كه دستاوردهاي 
تورمي به طور قابل توجهي از بين برود. اما اگر دولت 
هيچ كاري نكند، وضعيت فعاليت هاي اقتصادي و 
اش��تغال روز به روز بدتر خواهد شد. نتيجه همين 
وضعيت دشوار و در بن بست بودن، برخي اقدامات 
مقطعي و نابهينه اس��ت. به عنوان مثال مي بينيم 
كه يك باره وام اتومبيل داده مي شود، وام اشتغال 
در مناطق محروم داده مي ش��ود و...؛ اين اقدامات 
ه��م نتيجه بلندمدت و پايداري ب��ه همراه ندارد، 
چراك��ه از روي نوعي ناچاري و تا حدي نيز راضي 
نگه داش��تن افكار عمومي و در برخي موارد جلب 
رضايت نمايندگان مجلس اس��ت. نمي توان گفت 
دولت فعلي در ايجاد اين شرايط عامل اصلي بوده 
اس��ت، اما به هر حال مش��كالتي وجود داشته كه 
در دولت فعلي هم به دليل اينكه موارد ديگري را 
ج��زو اولويت ها قرار داده، در اين چهار س��ال حل 
نشده و برعكس به آنها افزوده شده است. در حال 
حاض��ر هم دولت توان اين را ندارد كه انبس��اطي 

عمل كند و به اقتصاد رونق بدهد. 
البته بايد اين نكته را متذكر ش��د كه الزاما هم 
رون��ق گرفتن اقتصاد، اش��تغال ايجاد نمي كند. به 
عنوان يك نمونه بارز از اين موضوع، سال گذشته 
رشد 12درصدي در اقتصاد حاصل شد. اما بخش 
اعظم اين رشد مربوط به نفت بود و نفت هم حوزه 
اشتغال زايي در اقتصاد ايران نيست. بنابراين، اين 
رشد فايده چنداني براي اشتغال نداشت. بنابراين 
حت��ي اگ��ر رونق هم داش��ته باش��يم و داده هاي 
GDP نشان دهد كه اقتصاد در حال رشد است، 

ممكن است از اشتغال خبري نباشد. 

زماني كه مس�عود كرباس�يان ب�ه عنوان 
وزير اقتصاد دول�ت دوازدهم انتخاب و علي 
طيب ني�ا كنار گذاش�ته ش�د، اي�ن ذهنيت 
ايجاد ش�د ك�ه دولت ق�رار اس�ت تغييرات 
اساس�ي در سياس�ت هاي خ�ود در ح�وزه 
اقتص�اد ايجاد كن�د؛ تغييراتي ك�ه در چند 
 ماه روي كار آمدن كرباس�يان مشاهده نشد.

ب�ا توجه به دش�واري هايي كه در حال حاضر 
دامنگير اقتصاد ش�ده، آيا ب�ر اين باوريد كه 
دول�ت بايد در سياس�ت هاي خود يك تغيير 
اساسي را بپذيرد يا اينكه تغييرات تدريجي 
با وضعيت فعلي مي تواند در ش�رايط 4 سال 

آينده تغييري ايجاد كند؟
مش��كالتي كه در س��ال هاي اخير ايجاد شده 
ناش��ي از سياس��ت هاي پولي بوده است. گرفتاري 
اصلي در ح��ال حاضر در حوزه سياس��ت پولي و 
نظام بانكي اس��ت. اساساً وزارت اقتصاد نقشي در 
گرفتاري نظام بانكي نداشته است و مشكل مربوط 
به بانك مركزي است. البته بايد بپذيريم كه بانك 
مرك��زي هم از يك جزيره ديگر نيامده اس��ت! اما 
به هر حال امروز قس��مت اصلي مشكالت اقتصاد 
ايران مربوط به نهاد بانك مركزي است. مشكالت 
قبلي مانند فقدان بهره وري، ناكارآمدي سيس��تم 
اقتصادي و... چيزي نيس��ت كه جديد باش��د و از 
قب��ل همچنان ادامه پيدا مي كن��د. اما گير اصلي 
كه باعث قفل ش��دگي اقتصاد ش��ده است، مربوط 
به سياس��ت پولي، وضعيت نظام بانكي و نرخ سود 
اس��ت. اين مس��ائل هم ربطي به حيطه اختيارات 
وزير اقتصاد نداش��ته اس��ت كه تصور كنيم وزير 
اقتص��اد كه تغيي��ر كرد، قرار اس��ت اتفاق خاصي 

رخ دهد. 
طبيعتا تغيير وزير اقتص��اد و رويكردهاي اين 
وزارتخان��ه باي��د در زمينه ماليات، ش��ركت هاي 
دولتي، خزانه و بودجه، گمرك و... خود را نش��ان 
ده��د و در مجموع هم عملكرد قابل قبول از خود 
نشان داده است. بنابراين گرفتاري اصلي مربوط به 
بانك مركزي اس��ت و امروز نمي توانيم بگوييم كه 
تدريجي اين مش��كل را حل مي كنيم. اين مساله 
فقط مربوط به سياست گذاري نيست. در حقيقت 
در ح��ال حاض��ر با يك مش��كل روبرو هس��تيم. 
سياس��ت گذاري زماني مصداق پي��دا مي كند كه 
بخواهيم در آرامش انتخاب كنيم. اما در جايي كه 
مشكل وجود دارد، اگر كاري نكنيم همه چيز را از 

دست مي دهيم و دچار بحران مي شويم. 
در ح��ال حاضر در بخش بانك��ي بحران وجود 
دارد. يكي از نش��انه هاي كوچك آن هم اين است 
ك��ه مي بيني��م جلوي بان��ك مرك��زي، مجلس و 
اماكن مختلف سپرده گذاران تجمع مي كنند. اين 
گوش��ه يي از مش��كالت نظام بانكي است كه بايد 
حل ش��ود و حل كردن اين مشكل هم نمي تواند 

تدريجي باش��د. م��ا فرصت 10 س��اله نداريم كه 
بگويي��م در طول 10 س��ال نظام بانكي را س��ر و 
سامان مي دهيم. اقدامات عاجل، ناگهاني و فوري 
در برخي حوزه ها نياز است و بنابراين اين اقدامات 
تدريجي نخواهد بود. در سياس��ت هاي پولي بايد 
اين گونه به مساله نگاه كنيم كه گرفتاري بانك ها 

به شيوه يي حل شود. 

در حال حاض��ر اصلي ترين گرفت��اري بانك ها 
اين اس��ت كه تعهدات آنها رو به افزايش است اما 
دارايي هاي بانك ها تقريبا هي��چ درآمدزايي براي 
آنه��ا ندارد. مطالبات معوق تقريبا سوخت ش��ده و 
همچنين دارايي هايي كه در مستغالت گير كرده، 
هيچ عايدي براي بانك ها ندارد. در نتيجه بانك ها 
رفت��ه رفت��ه دچار مش��كالت متعدد مي ش��وند و 
ناترازي آنها در ترازنامه شدت پيدا مي كند. دولت 
بايد اين مش��كل را حل كند و حل كردن آن هم 

خود به خود اتفاق نمي افتد. 
 در ش��رايطي كه تعهدات بانك ها افزوده شده 
اما دارايي براي پاس��خگويي وج��ود ندارد، دولت 
باي��د صندوقي ب��راي اين منظور تاس��يس كند و 
در حقيقت مسووليت تعهدات بانك ها را به عهده 
بگي��رد. در اين ش��رايط دولت باي��د اگر الزم بود، 
اجازه دهد كه پايه پولي رش��د كند، چراكه ممكن 
است شرايط ايجاب كند كه پايه پولي رشد كند.

در اين ش��رايط، وقتي مشكالت پولي حل شد، 
مي توان سياس��ت هاي متعارف پولي را پياده كرد. 
در غير اين صورت فعال نمي توان سياست متعارف 
پولي به اجرا درآورد. امروز ش��رايط ما به گونه يي 
نيست كه مثل ساير كشورهاي دنيا با كمي باال و 
پايين كردن نرخ سود، مسير اقتصاد را تغييردهيم. 
امروز مس��اله اصلي حل مشكلي است كه گفتم و 
حل اين مشكل ممكن است ايجاب كند كه موقتا 
از اهداف تورمي صرف نظ��ر كنيم، چراكه به اين 
طريق مش��كل مهم تري را حل مي كنيم. اگر اين 
مش��كل را حل نكنيم، اثر آن ممكن اس��ت بسيار 
گران و س��نگين باش��د. بنابراين با درك اهميت 
موض��وع، مي توانيم قضاوت بهت��ري در اين رابطه 

داشته باشيم. 
برخ�الف چيزي ك�ه پيش بيني مي ش�د، 
آمارهاي بان�ك مركزي باز ه�م از تورم تك 
رقمي در اقتصاد ايران خبر داد. در اين ميان 
گفته مي ش�ود كه كاهش تورم بيشتر ناشي 
از رويك�رد تدافعي اس�ت كه بان�ك مركزي 
اتخاذ كرده و در برابر سياست هاي انبساطي 
مقاومت مي كند. به اعتقاد ش�ما كاهش تورم 
بيشتر ناش�ي از چه عواملي بوده است؟ اگر 
دولت س�اماندهي نظام بانك�ي را در اولويت 
ق�رار ده�د، فكر مي كني�د تورم ت�ا چه حد 

افزايش خواهد يافت؟
اينك��ه بان��ك مرك��زي در برابر سياس��ت هاي 
انبس��اطي مقاومت مي كند را مي توان هم درست 
دانست و هم نادرست. اين امر به يك معنا درست 
اس��ت به اي��ن دليل ك��ه بانك مركزي به ش��دت 
مقاوم��ت مي كند تا اجازه نده��د پايه پولي مانند 
نقدينگي رشد كند. در اين سال ها رشد نقدينگي 
همواره باالي 20درص��د و گاهي باالي 30درصد 
بوده است اما رشد پايه پولي هيچ گاه از 20درصد 
باالتر نرفته اس��ت. بنابراين مقاومت بانك مركزي 
در اين وضعيت بي تاثير نبوده اس��ت. اما بخشي از 
مش��كل هم به دليل نرخ س��ود باال است كه اتفاقا 
چيزي نيست كه بانك مركزي مي خواست. قاعدتا 
بان��ك مركزي به هيچ وج��ه نبايد از باال بودن نرخ 
سود آن هم در شرايطي كه اقتصاد در ركود شديد 

است، استقبال كند. 
نرخ س��ود باال يك��ي از عوامل اصلي در كنترل 
تورم بوده است. همچنين كنترل نرخ ارز هم يكي 
از عوامل موثر در اين خصوص بوده است كه الزاما 
سياس��ت درستي نيس��ت. اما كنترل نرخ ارز هم 
س��بب ش��ده تا نرخ تورم كنترل ش��ود. بنابراين 
فقط اينك��ه بانك مركزي با سياس��ت پولي تورم 
را كنترل كرده، درس��ت نيست. بخشي هم به نرخ 
س��ود باال برمي گردد كه اقتصاد را تقريبا منقبض 
كرده اس��ت. همچنين كمابيش با سعي در تثبيت 

نرخ ارز، تا حدي تورم كنترل شده است. 

ام��ا اين مس��اله كه وضعيت فعل��ي تا چه حد 
مي تواند ادامه پيدا كند، جاي بحث دارد. وقتي در 
اين زمينه اظهارنظري كنيم ممكن اس��ت مساله 
براي برخي غيرقابل باور به نظر برس��د. اما اقتصاد 
ما در شرايطي اس��ت كه مي تواند در ركود بسيار 

عميق تري قرار گيرد. 
بانك ها در حال حاضر نمي توانند پاس��خگوي 
س��پرده ها باش��ند و حتي درص��دي از آن را هم 
نمي توانن��د در صورت مراجعه س��پرده گذار، پس 
بدهن��د. ش��ماري از بانك ه��ا در عم��ل توانگري 
مالي ندارند و از نظر اصول حس��ابداري ورشكسته 
درخواس��ت  قانون��ي  نظ��ر  از  گرچ��ه  هس��تند؛ 

ورشكستگي نكرده اند. 

اگر بانك ها رس��ما اعالم كنند ك��ه نمي توانند 
پاس��خگوي سپرده ها باش��ند، ناگهان از نقدينگي 
ه��زار و 300هزار ميلي��ارد توماني، حدود 400 تا 
500هزار ميليارد توم��ان آن از بين خواهد رفت. 
اگر اين ميزان از نقدينگ��ي از بين برود، مي تواند 
ركود عميقي در اقتص��اد ايجاد كند. به اين دليل 
كه به ي��ك باره خانواره��ا، بنگاه ها و مردم بخش 
زيادي از دارايي خود را از دست مي دهند. به اين 
ترتي��ب خود به خود توان خري��د و توان تقاضا از 
بين مي رود و ركود از چيزي كه امروز وجود دارد 

هم عميق تر شود. 
ممك��ن اس��ت وقتي ام��روز ب��ه ماج��را نگاه 
مي كني��م، بگوييم اين تصور خيالي اس��ت اما اين 
مس��اله مي تواند به راحت��ي اتفاق بيفت��د. بعضي 
بحران ه��ا در طول تاريخ مانند بحران س��ال هاي 
1933 - 1929 اين گونه اتفاق افتاده اند و منش��ا 

اقتصادي آنها چنين چيزي بوده است. 
در ط��رف مقابل فرض كني��م تعهدات بانك ها 
از بين نرود. نرخ س��ود هم كه قرار اس��ت كاهش 
پيدا كن��د. فرض مي كنيم بر ف��وت و فن بانك ها 
فائق بياييم، چراكه اگر بر اين مساله فائق نياييم، 
با اس��تمرار باال بودن نرخ س��ود اقتصاد همچنان 
در رك��ود باقي مي ماند، وضعيت نابس��امان ادامه 
پيدا مي كند و به تعهدات بانك ها افزوده مي شود. 
قاعدتا وقتي نرخ س��ود بانك ها پايي��ن بيايد و از 
ف��وت و فن آنه��ا هم جلوگيري كني��م تا راه حلي 
براي سودهاي باالتري پيدا نكنند، سپرده گذار چرا 
بايد وقتي مي بيند نرخ س��ود كاهش پيدا مي كند 
س��پرده خود را در بانك نگ��ه دارد؟ بدين ترتيب 
سپرده گذار ش��روع به انتقال پول خود به جاهاي 
ديگر و لذا سيال كردن سپرده ها مي كند. اگر تا به 
حال نرخ سود باال اقتصاد را منقبض كرده است، از 
اين به بعد تقاضا را منبس��ط مي كند و آثار تورمي 
ظاهر مي شود. بنابراين همان طور كه در سناريوي 
اول امكان ركود ش��ديد وجود دارد، در سناريوي 
دوم اگر واقعا بخواهيم نرخ س��ود را پايين بياوريم 
و در اجراي آن موفق باشيم، تورم مي تواند جهش 
قابل توجهي پيدا كند. البته اين بدان معنا نيس��ت 
كه چنين تورمي تكرار خواهد شد اما حداقل براي 
يك تا دو س��ال اول تورم مانند فنر جهش خواهد 

كرد. 
در طول يك س��ال اخي��ر انتظار بر اين بود كه 
ت��ورم باال برود اما به اين دلي��ل كه بانك مركزي 
ن��رخ ارز را كنترل مي كن��د همچنان تورم كنترل 
ش��ده است. حاال كه نرخ ارز كمي باال رفته است، 
مطمئن��ا اثر خود را در قيمت ها به زودي منعكس 
خواه��د كرد. در طرف مقابل هم نرخ س��ود عمال 

پايين نيامده است.
با وجود اينكه بانك مركزي كاهش نرخ س��ود 
را ابالغ كرد اما اي��ن ابالغ بي فايده بود، چراكه به 
بانك ها موعد داد تا همه س��پرده هاي درش��ت با 
س��ودهاي قبلي تجديد ش��ود. بانك ها هم فوت و 
فن هاي��ي براي اين موضوع پي��دا كردند. بنابراين 
نرخ س��ود كاهش پيدا نكرد و پيش بيني افزايش 
ت��ورم ه��م هن��وز تحقق پي��دا نكرده اس��ت. اگر 
واقع��ا نرخ س��ود كاهش پيدا مي ك��رد، نرخ تورم 
مي توانس��ت از مرز 15درصد ه��م عبور كند و به 

دامنه هاي 15 تا 20درصد وارد شود. 
موازي با مس�اله كاهش نرخ س�ود بانكي 
اي�ن موضوع مط�رح مي ش�ود كه ب�ه دليل 
شرايط ركودي حاكم، شانس اينكه سپرده ها 
به سمت كسب و كارها يا توليد برود، چندان 
باال نيست. فكر مي كنيد با كاهش واقعي نرخ 
سود، سپرده ها بيشتر به سمت كدام بخش ها 

روانه خواهد شد؟
ابت��دا بايد به اين موضوع توج��ه كنيد كه اين 
گ��زاره كه اگر نرخ س��ود پايين بيايد، س��پرده ها 
برداش��ت نمي ش��ود، نمي تواند درست باشد. علت 
اينكه بانك مركزي ب��ه بانك ها موعد داد، به نظر 
م��ن اين بود كه نرخ س��ود پايي��ن نيايد. چون به 
مح��ض اينكه ن��رخ س��ود كاهش پي��دا مي كرد، 
س��پرده ها به س��مت انواع كوتاه م��دت و ديداري 
تغيي��ر مي كرد، وارد بازار ارز مي ش��د و فش��ار در 
بازار ارز هم تا حدودي خود را نش��ان مي داد. اين 
پول ها كم كم مي تواند به بازار مس��كن و طال و... 

هم وارد شود. 
ام��ا درخصوص اينكه آيا كاهش نرخ س��ود به 
تقويت توليد مي انجامد بايد متذكر شد كه كاهش 
نرخ س��ود به معناي تحريك تقاضاس��ت. بنابراين 
كمب��ود تقاضاي فعل��ي هم تا ح��دودي تحريك 
مي ش��ود. از طرف ديگر، هزينه تامين منابع مالي 
توليدكنندگان هم كاه��ش پيدا مي كند. بنابراين 
اگر نرخ س��ود پايين بيايد، مي توان��د مقداري به 
بهب��ود فعاليت ه��اي اقتصادي كمك كن��د و راه  
افت��ادن فعاليت ه��اي اقتصادي هم ب��ه تبع خود 
بهبود اندك��ي در وضعيت اش��تغال ايجاد خواهد 

كرد. 

  فراريان مالياتي از سركشي
به حساب ها ناخرسندند

يك كارشناس حسابرسي مي گويد: موضوع سركشي 
به حساب ها براي بسياري از فراريان مالياتي و افرادي كه 
عالقه يي به اظهار اموال و دارايي خود ندارند ناخوشايند 
است و حواشي اي را ايجاد كرده است. با اين حال سازمان 
امور مالياتي نيز  بايد برخورد مناسب تري اتخاذ مي كرد و 
به حساب هاي پيش از فروردين ماه سال 1395 سركشي 
نمي كرد تا اين ش��ائبه ايجاد نش��ود كه دولت به دنبال 
كاهش درآمدهايش به سركش��ي به حساب ها و تالش 
براي افزايش درآمد مالياتي روي آورد. غالمحسين دواني 
در گفت وگو با ايسنا، درباره موضوع سركشي سازمان امور 
مالياتي به حس��اب هاي بانكي كه اين روزها حاشيه ساز 
شده است، اظهار كرد: خوشبختانه در هفته گذشته بين 
مسووالن مالياتي، نمايندگان مجلس و نمايندگان اتاق 
بازرگاني جلساتي برگزار شد و تفاهمنامه يي به عمل آمد 
تا به موجب آن دستورالعملي براي موضوع سركشي به 
حساب هاي بانكي تعيين شود. به موجب اين تفاهمنامه 
سقف سركشي به حساب هاي بانكي به 5ميليارد رسيد 
و قرار بر اين شد كه آيين نامه يي نوشته شود كه سازمان 
امور مالياتي به هر پولي سركشي نكند. وي افزود: البته 
س��ازمان امور مالياتي نيز تاكنون به هر پولي سركش��ي 
نمي كرد و واقعيت اين اس��ت كه به پول هايي سركشي 
شده اس��ت كه تاكنون مشكل داش��ته اند و تفاهمي به 
عمل آمده و احتماال در هفته جاري بخش��نامه يي صادر 
ش��ود كه سركشي به حس��اب ها از 500 ميليون تومان 
ب��ه پنج ميليارد تومان افزايش يابد و قرار براين ش��د تا 
براي بنگاه هاي توليدي كمتر حساس��يت به خرج داده 
ش��ود و بيش��تر براي تراكنش هاي بانكي مش��كوك به 
پولش��ويي حساسيت به خرج داده شود. به نظر مي رسد 
به اين ترتيب معضالت كمتر شود. اين اقتصاددان اضافه 
كرد: به هرحال در كش��وري كه فرار مالياتي در س��طح 
گس��ترده يي وجود داشته و افراد بس��ياري هستند كه 
عالق��ه ندارند دارايي خود را اظهار كنند، طبيعي اس��ت 
كه هر نوع سركشي براي اين افراد ناخوشايند است و تا 
جايي كه ما در جريانيم اغلب كساني كه مورد بازخواست 
قرار گرفتند، افرادي بودند كه داليل قانع كننده يي براي 
حس��اب هاي خود نداشتند و اگر پاس��خ قانع كننده يي 
داشتند مشكل شان حل مي شد. دواني در ادمه سخنانش 
گفت: فراموش نكنيد كه اگر ش��ما ملكي به ارزش 100 
ميليارد تومان داشته باشيد و آن را بفروشيد و پولش را به 
حساب خود بريزيد كسي با شما كاري ندارد چرا كه شما 
ماليات ملك را داده ايد و اگر س��همي در بورس خريده و 
1000 تومان فروخته باشيد يا ارث كالني برده باشيد باز 
كس��ي با شما كاري ندارد. البته ممكن است مورد سوال 
قرار گيريد ولي در صورتي كه مشخص شود ماليات هاي 
مربوط به آنها را پرداخت كرده ايد كس��ي با اموال ش��ما 
كاري نخواهد داش��ت. وي اضافه كرد: بطور كلي بخشي 
از حواشي اخير به دليل جريان سازي عليه سازمان امور 
مالياتي بود و بخشي ديگر نيز البته به برخورد نامناسب 
برخي ماموران مالياتي بوده اس��ت. ماموران مالياتي بايد 
بياموزند كه نبايد با افراد از ش��يوه ارعاب استفاده شود. 
برخي از افرادي كه اخيرا نس��بت به اين مساله اعتراض 
داشتند گفتند ماموران مالياتي از آنها اقرارنامه گرفته اند 
يا مامور با دستبند ايستاده و آنها ترسيده اند. اين مواردي 

است كه نبايد صورت گيرد. 
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  صنايع بزرگ رانتي
و اقتصاد ايران

جوزف ش��ومپيتر يكي از سه اقتصاددان نامي جهان 
گفته اس��ت رشد اقتصادي هر كش��وري مرهون تالش 
كارآفرينان بوده و غفلت از سرمايه هاي اجتماعي و اتكاء 
به س��رمايه و ماش��ين آالت باعث عقب ماندگي كشورها 
از روند رش��د و توس��عه مي ش��ود. او بر اين باور بود كه 
ابتكارعمل هاي كارآفرينان موجبات س��رمايه گذاري ها و 
اش��تغال جديد، افزايش توليد و رونق اقتصادي را فراهم 
مي آورد. از نظر دولتمردان كش��ور توليد خودرو، فوالد، 
پتروشيمي و س��يمان داراي رتبه هاي جهاني بوده و به 
همين دلي��ل آنها را به عنوان صناي��ع برتر نام مي برند. 
به طور كلي فعاليت اين صنايع بزرگ از پنج ويژگي كلي 

و اساسي ذيل برخوردار است: 
1- تحت مالكيت/كنترل/حمايت بخش هاي دولتي، 
ش��به دولتي و عمومي هستند و سياست هاي اقتصادي 
دولت ها با عملكرد رانتي و غيررقابتي آنها همخواني دارد. 
ت��راز اقتصادي ملي حاصل از فعالي��ت اغلب آنها منفي 

است. 
2- الگوهاي توس��عه آنها بر س��ه پاي��ه تكنولوژي و 
قطعات وارداتي سرمايه بر، منابع طبيعي ارزان و شرايط 
رانتي اس��توار ش��ده اس��ت. فعاليت و ادامه حيات آنها 
بس��تگي به رانت هاي دولتي، منابع خام و انرژي ارزان و 

بازارهاي داخلي حفاظت شده دارد. 
3- س��رمايه بر بوده و اش��تغالزايي بااليي نداشته و 
ارزش افزوده حقيقي پاييني ايجاد مي كنند. بهره وري، 
كيفيت عملياتي و خروجي آنها اغلب از اس��تانداردهاي 
الزم برخوردار نيست. رتبه هاي جهاني آنها كيفي نبوده 
و كمي هس��تند. س��طح نوآوري و خالقيت در آنها كم 
اس��ت. با عمق صنعتي پايين و ع��دم ايجاد زنجيره هاي 
صنعتي كارآمد، ارتباط كافي و موثري با صنايع كوچك 
و متوسط پايين دس��تي داخلي ايجاد نكرده اند. مصرف 
انرژي در ش��اخه هاي صنعت انرژي بر فوالد كشور بين 
38 تا 180 درصد از متوسط جهاني باالتر است. فعاليت 
اغلب پتروشيمي هاي كشور با تامين خوراك ارزان قيمت 
تداوم يافته كه اگر به صورت خام فروخته ش��ود، درآمد 
بيش از فرآوري آن دارد. خودروسازي نيز پس از ربع قرن 
حمايت بي قيد و شرط به سطح مونتاژ قطعات وارداتي و 

خودروهاي بي كيفيت چيني رسيده است. 
4- با اينكه بيش از ربع قرن است تحت حمايت شديد 
و بي قيد و شرط همه دولت ها )از پنجم تاكنون( قرار دارند، 
همواره از دامنه كارآمدي و كارآيي آنها كاسته شده است. 
با اين وجود كماكان درخواست حمايت هاي بيشتر داشته 

و براي رقابتي شدن منابع و زمان بيشتري مي خواهند. 
ب��ر ضد توزي��ع عادالنه ثروت و فرصت هاي ش��غلي 
در كش��ور عمل كرده اند. ارتباط آنها ب��ا اقتصاد داخلي 
در بهره برداري رانتي از منابع ملي و بازار بس��ته داخلي 
متمركز ش��ده و فعالي��ت آنها معموال منج��ر به ايجاد 
اش��تغال مفيد در مناطق محروم نش��ده است. در موارد 
قابل توجهي خسارت هاي زيست محيطي ايجاد كرده و 

سالمت عمومي را به خطر انداخته اند. 

ديدگاه

بانك ها در حال حاضر نمي توانند پاسخگوي سپرده ها باشند و حتي درصدي از آن را هم 
نمي توانند در صورت مراجعه سپرده گذار، پس بدهند. شماري از بانك ها در عمل توانگري 

مالي ندارند و از نظر اصول حسابداري ورشكسته هستند؛ گرچه از نظر قانوني درخواست 
ورشكستگي نكرده اند. اگر بانك ها رسما اعالم كنند كه نمي توانند پاسخگوي سپرده ها 

باشند، ناگهان از نقدينگي هزار و 300هزار ميليارد توماني، حدود 400 تا 500هزار ميليارد 
تومان آن از بين خواهد رفت. اگر اين ميزان از نقدينگي از بين برود، مي تواند ركود عميقي 
در اقتصاد ايجاد كند. به اين دليل كه به يك باره خانوارها، بنگاه ها و مردم بخش زيادي از 

دارايي خود را از دست مي دهند. به اين ترتيب خود به خود توان خريد و توان تقاضا از بين 
مي رود و ركود از چيزي كه امروز وجود دارد هم عميق تر شود

                                                                                                      

به نظر مي رسد در زمينه سياست هاي پولي هنوز دولت به شدت به اينكه با انبساط پولي 
مقابله كند، پايبند است. به عبارتي، دولت تمايلي ندارد كه انبساط پولي انجام دهد 
و اين وجه از ماجرا در اينكه چرا اقتصاد ايران رونق نمي گيرد، بي تاثير نبوده است. 

اما مساله يي كه اتفاق افتاده اين است كه نتيجه سياست پولي كه دولت از ابتداي 
روي كار آمدن در سال 1392 در پيش گرفته است، نشان مي دهد دولت دچار يك 

خطاي محاسباتي شده است. به نظر مي رسد خطاي محاسباتي اين بوده است كه چون 
آمار رشد نقدينگي نشان از رشد مي داد، دولت از اين ناحيه نگراني نداشته و تصور 
مي كرده است كه با اين رشد نقدينگي بخش پولي انبساطي عمل مي كند و بنابراين 

احتياجي نيست كاري انجام دهد

                                                                                                      

گروه اقتصادكالن الهام آبايي 
چن�د ماهي از انتخابات رياس�ت جمهوري و پيروزي 
دوباره روحاني مي گذرد. ام�ا اين بار برخالف آن زمان، 
موافق�ان روحاني دس�ت به انتق�اد زده و از اس�تمرار 
عملكرد ن�ه چندان موف�ق روحاني نگرانند. مقايس�ه 
دول�ت روحاني با دول�ت دوم احمدي ن�ژاد درآن زمان 
ب�راي دفاع  از عملك�رد دولت يازده�م كفايت مي كرد 
ام�ا امروز ديگر به نظر نمي رس�د ادامه وضعيت موجود 
دالي�ل قانع كننده ي�ي داش�ته باش�د و انتظ�ار بهبود 

ملموس تري وجود دارد. 
در حوزه اقتصاد هم مطالبات عمومي از كنترل تورم 
فراتر رفته اس�ت و رون�ق اقتصادي و بهب�ود وضعيت 
اش�تغال با دوره انتظار طوالني مواجه شده كه استمرار 
آن مي تواند بر موج نارضايتي ها بيفزايد. حال اما به نظر 
مي رسد اقتصاد كشور در شرايطي قرار گرفته كه دولت 

با گذش�ت چند ماه همچنان نظاره گر ايس�تاده تا مبادا 
يك اقدام اش�تباه بحران بدتري را در اقتصاد رقم زند. 
دول�ت اين بار تيم اقتصادي اش را پرطمطراق تر بس�ته، 
وزير اقتص�اد را عوض ك�رده، معاونت اقتص�ادي را به 
معاونت هاي خود افزوده و يك تيم كامل براي مديريت 
اقتصاد ترتيب داده است. اما در پس همين تيم پرتعداد 

هنوز دستاوردي براي اقتصاد رقم نخورده است. 
البت�ه برخي بر اي�ن باورند ك�ه دولت ب�راي اجراي 
تعه�دات و عمل به وعده هاي خود وقت كافي در اختيار 
دارد اما بيم آنكه دولت در س�رگرداني قرار گرفته باشد 
مي رود. اين س�رگرداني دولت را ب�ه نوعي بي عملي در 
اقتص�اد وادار كرده تا تنها به اينكه وضعيت از ش�رايط 
موجود هم بدتر نش�ود، بس�نده كند. اما ت�ا چه زماني 
دولت مي تواند به وقت كشي در بازي اقتصاد ادامه دهد؟
تيم�ور رحمان�ي اقتص�اددان و عضو هي�ات علمي 

دانش�گاه تهران بر اين باور اس�ت ك�ه نمي توان گفت 
دولت مسوول اصلي وضعيتي است كه امروز در اقتصاد 
ايجاد شده، اما در طول چهار سال اخير به اولويت هاي 
ديگري پرداخته و همين مساله باعث شده تا مشكالت 
ح�ل نش�ود و رفته رفته بر آنه�ا افزوده ش�ود. به باور 
رحمان�ي امروز دولت در ش�رايط بن بس�ت ق�رار دارد 
و هيچ راه حل س�اده، سريع و عامه پس�ندي براي حل 

مشكالت اقتصادي سراغ ندارد. 
به ب�اور اين اقتصاددان، مهم تري�ن گرفتاري اقتصاد 
كش�ور در حال حاضر نظام بانكي اس�ت و در اين زمينه 
باي�د دولت دس�ت ب�ه اقدام�ات عاجل بزن�د. رحماني 
مي گويد دولت بايد تعهدات بانك ها را برعهده بگيرد كه 
اين امر افزايش پاي�ه پولي را ايجاب مي كند. البته او بر 
اين باور است كه دولت بايد فعال از دستاوردهاي تورمي 
خود صرف نظر كند و وضعيت بانك ها را ساماندهي كند. 

اي�ن اقتصاددان مي گوي�د بانك ه�ا در حال حاضر 
ورشكس�ته هس�تند؛ هرچند از لح�اظ قانوني اعالم 
ورشكستگي نكرده باشند. در اين شرايط اگر بانك ها 
اعالم ورشكستگي كنند، از نقدينگي هزار و 300هزار 
ميلي�ارد توماني، بين 400 تا 500 ه�زار ميليارد تومان 
آن حذف ش�ده و كش�ور در ركود عميقي فرو خواهد 

رفت. 
رحمان�ي بر اين باور اس�ت كه دول�ت بايد در جهت 
كاه�ش واقعي نرخ س�ود بانك ها اق�دام كند و بر فوت 
و ف�ن بانك ها براي ارائه س�ودهاي باالت�ر فائق  آيد كه 
در اين صورت بايد انتظار داش�ت تورم از مرز 15درصد 
ه�م عبور كند و ب�ه دامنه ه�اي 15 ت�ا 20 درصد وارد 
ش�ود. مش�روح گفت وگوي »تعادل« ب�ا تيمور رحماني 
اقتص�اددان و عضو هيات علمي دانش�گاه تهران را در 

ادامه بخوانيد.



كاهش زمان دريافت وجوه 
فروش سهام

گ�روه بورس   دبيركل كان��ون كارگزاران بورس و 
اوراق به��ادار از س��ازمان بورس درخواس��ت كرد زمان 
دريافت وجوه ناش��ي از فروش س��هام مشتريان توسط 
كارگزاران از ۳روز كاري به يك روز كاري كاهش يابد. 

به گزارش»تع��ادل« روح اهلل ميرصانع��ي، دبيركل 
كانون كارگزاران بورس از س��ازمان بورس درخواس��ت 
كرد تا زمان تس��ويه كارگزاران با مشتريان از ۳ به يك 
روز كاهش يابد. وي در نامه يي به علي س��عيدي نايب، 
رييس هيات مديره و معاون نظ��ارت بر نهادهاي مالي 
س��ازمان بورس آورده است: در راستاي افزايش تناسب 
بين زمان واريز و دريافت وجوه توسط مشتريان، كاهش 
زماني دريافت وجوه توس��ط فروش��ندگان و به تبع آن 
افزايش نقدش��وندگي همچنين يكس��ان ش��دن زمان 
تس��ويه اوراق بدهي و سهام، پيش��نهاد مي شود زمان 
تس��ويه سهام از ۳ روز به يك روز كاهش يابد. بنابراين 
در راس��تاي افزايش تناس��ب بين زمان واريز و دريافت 
وجوه توس��ط مش��تريان، كاهش زمان دريافت وجوه 
توسط فروش��ندگان و به تبع آن افزايش نقدشوندگي 
همچنين يكس��ان ش��دن زمان تس��ويه اوراق بدهي و 
 »T+۳« س��هام پيشنهاد مي شود، زمان تسويه سهام از
به »T+1« كاهش يابد. گفتني است تسويه و پاياپاي، 
فرآيندي اس��ت كه طي آن حق��وق و تعهدات طرفين 
معامله در يك جلس��ه معامله محاسبه مي شود و وجوه 
حاصل از معامله، تسويه و اسناد مربوطه مبادله مي شود. 
بر اين اساس فعاليت هاي مرتبط با تسويه و پاياپاي انواع 
معام��ات در بورس اوراق بهادار ته��ران و فرابورس در 
شركت سپرده گذاري مركزي صورت مي پذيرد. جزييات 

ابزارهاي مالي و روزهاي تسويه آن به شرح زير است: 

 حال بد بازار ميلگرد: ميلگرد صادراتي چين اخيرا 
كمي افت داش��ت و ۵۲۶ دالر هر تن فوب شنيده شده 
است. به گزارش ايفنا، البته انتظار مي رود رونق ساخت 
و س��از در جنوب شرق آس��يا تقاضاي ميلگرد چين را 
در بازاره��اي جهاني باال ببرد. فعاالن بازار معتقدند اگر 
قيمت ميلگرد در بازار داخلي چين ثابت بماند ش��ايد 
قيمت هاي پيش��نهادي صادراتي در آينده نزديك تا ۵ 

دالر رشد داشته باشد. 
 عوامل موثر در رشد قيمت فلز سرخ: بررسي بازار 
مس در بورس فلزات لندن، طي هفته يي كه گذش��ت، 
حاكي از رشد 1.۲درصدي قيمت و افت ۲هزار و ۲۲۵تني 
موجودي اين فلز صنعتي در انبارهاي بورس مذكور بود. 
گفتني اس��ت كه روزهاي آغازين هفته، همگام با آغاز 
نشست هفته بورس فلزات لندن )LME WEEK( و 
افزايش موجودي مس شاهد افت قيمت بوديم؛ وليكن 
در روزهاي پاياني، انتشار اخبار مثبت اقتصادي و مثبت 
ش��دن جو رواني بازار، در بازيابي قيمت، سهم بسزايي 
داشتند. همچنين اخبار اقتصادي مثبتي نيز در چين 
منتشر شد؛ شاخص مديران خريد Caixin در بخش 
توليد براي ماه اكتبر در س��طح ۵1.۲ گزارش ش��د كه 
مطابق با انتظارات اهالي بازار بود. قيمت نفت برنت نيز 
 در روز چهارش��نبه، رش��د 0.9درصدي را رقم زد و به

 ۶1.۶0 دالر بر هر بش��كه افزاي��ش يافت. ذخاير مس 
در انبارهاي ب��ورس فلزات لندن در اي��ن روز 9۵0تن 
كاهش يافت و حجم اين ذخاير به ۲۷۳ هزار و ۶۷۵تن 
رس��يد. روز پنج ش��نبه براي بازار مس، ناخوشايند بود 
و قيمت فلز س��رخ در اين روز، تحت تاثير رش��د ذخاير 
بورس فلزات لندن و همچنين، رويكرد سرمايه گذاران 
در افزايش موقعيت هاي ف��روش، نزديك به 0.9درصد 
كاه��ش پيدا كرد و رقم نهايي به زير س��طح ۶ هزار و 
900 دالر بر تن س��قوط كرد. خوش بيني ايجاد ش��ده 
در نشس��ت هفته بورس فلزات لندن، به بهبود قيمت 
اكثر فلزات پايه منجر شد، اما در روز پنج شنبه، قيمت ها 
ش��روع به عقب نشيني كردند. قيمت نفت برنت نيز در 
اي��ن روز كاهش 0.4درصدي را تجربه كرد و به ۶0.۲1 
دالر در هر بشكه افت پيدا كرد. طي روز پنج شنبه، 1۷۵ 
تن به موج��ودي ذخاير مس در انبارهاي بورس فلزات 
لندن اضافه ش��د و حجم ذخاي��ر مس در اين انبارها را 
به ۲۷۳هزار و ۸۵0 تن رس��اند. در روز جمعه، همراه با 
پايان هفته LME و انتشار داده هاي بهتر از حد انتظار 
كش��ور چين، تقاضاي مس افزايش يافت و قيمت اين 
فلز صنعتي شاهد رشد 0.9درصدي بود و درنهايت، فلز 
س��رخ در بورس فلزات لندن سطح باالي ۶هزار و 900 
دالر بر تن خود را بازيابي كرد. رش��د قيمت ها در حالي 
رخ داد كه شاخص ارزش دالر در اين روز افزايش يافت. 
آمارها نشان مي دهد كه در ماه اكتبر، شاخص مديران 
خريد در بخش خدمات نس��بت به انتظارات بازار بهتر 
بود و همچنين در مقايس��ه با ماه سپتامبر نيز عملكرد 
بهتري داشت. موجودي مس در انبارهاي بورس فلزات 
لندن طي روز جمعه ۳ هزار و 4۵0تن افت پيدا كرد و 

به سطح ۲۷0 هزار و 400تن رسيد. 
 آلومينيوم گران شد: هفته گذشته و مصادف با هفته 
بورس فلزات لندن، سخنراني هايي در حوزه بازار فلزات و 
آينده آن برگزار شد كه تاثيرات مهمي در تغييرات روند 
قيمتي فلزات داشت. مهم ترين محور سخنراني هاي انجام 
شده در اين هفته، آينده توليد خودروهاي الكتريكي بود؛ 
گفتني اس��ت كه آلومينيوم به عن��وان اصلي ترين ماده 
مورد اس��تفاده در بدنه اين خودروها، از اين سخنراني ها 
س��ود برد. با اين حال، آلومينيوم هفته گذشته را با رشد 
1.1درصدي نس��بت به روز جمعه هفته پيش از آن در 

نخستين روز از نشست هاي هفته LME آغاز كرد.

چهره

بازارهاي جهاني

واكاوي »تعادل« از دانش مورد نياز براي فعاليت در بازار سرمايه نشان مي دهد

تاثيرنوسانمتغيرهايماليبررفتارمعاملهگري
گروه بورس  

»دانش مالي رفت��اري« معتقد به وجود ردپاي 
روش ه��اي روانشناس��ي در ب��ازار و تصميم��ات 
س��رمايه گذاران اس��ت، در واقع اي��ن دانش مالي 
س��عي دارد با مطالع��ه همزمان جامعه شناس��ي، 
روانشناس��ي، رفتارشناسي، الگوهاي تصميم گيري 
و مدل ه��اي رفت��اري به پيش بين��ي روند و جهت 
حركت قيمت ها بپردازد. بر اين اس��اس برخي در 
تاش هستند تا با گذاشتن سرپوشي بر احساسات 
و هيجان��ات ب��ازار، آن را نش��انه يي از عدم تكامل 

بورس در جامعه كنوني سهامداران عنوان كنند. 
به گ��زارش »تعادل«اما حقيقت آن اس��ت كه 
ب��ه اعتقاد اولس��ن، »دانش مال��ي رفتاري« تاش 
نمي كن��د كه رفت��ار عقايي را تعري��ف كند يا به 
تصميم گيري، برچسب تورش يا اشتباه بزند، بلكه 
ب��ه دنبال فه��م و پيش بيني ب��ازار مالي مبتني بر 

فرآيندهاي تصميم روانشناسي است. 
بر اين اساس يكي از عواملي كه مي تواند موجب 
رشد بازار و تاثير گذاري آن بر صنايع باشد افزايش 
نرخ دالر است. افزايش نرخ دالر در بازار از ۳۸90 
توم��ان ب��ه 40۷0 تومان و از طرف��ي افزايش نرخ 
ارز دالر مبادالتي موجب شده است كه چشم انداز 
قيمت دالر در ميان مدت مثبت باشد و با توجه به 
نشانه هاي رش��د نرخ ارز مي توان انتظار داشت كه 
قيمت دالر تا پايان سال تا محدوده 4۳00 تومان 

افزايش يابد. 
حميدرضا مه��رآور، مديرعامل كارگزاري بانك 
س��امان ضمن بي��ان مطلب فوق به س��ناگفت: در 
بازاره��اي كااليي افزايش نرخ اوره به محدوده هاي 
۲۷0 دالر و رش��د آن در ط��ول دو ماه گذش��ته و 
از طرف��ي افزايش قيمت متانول و رس��يدن آن به 
محدوده ۳۳0 دالر موجب شده كه چشم انداز سود 
آوري گروه پتروش��يمي وابسته به اين محصوالت 

نيز افزايش يابد. 
وي ادام��ه داد: اين عام��ل در كنار افزايش نرخ 
ارز مي توان��د منج��ر به گزارش ه��اي مثبتي براي 
اي��ن گروه ب��ازار ش��ود. انتظاري ك��ه مي توان در 
گزارش هاي 9 ماهه و آخر س��ال براي ش��ركت ها 
با تعديل مثبت همراه باش��د. مديرعامل كارگزاري 
بانك س��امان افزود: ريسك سيستماتيكي كه بايد 
ب��راي اين گ��روه بازار يا ش��ايد براي بس��ياري از 
گروه هاي بازار مد نظر داش��ت ريس��ك تك نرخي 
ش��دن نرخ ارز اس��ت كه بايد مد نظر فعاالن بازار 

قرار گيرد. 
مه��رآور تاكي��د ك��رد: در گروه پااليش��ي هم 
افزايش قيمت نف��ت و از طرفي نرخ دالر مي تواند 
ش��رايط مناسبي به وجود آورد اما اين نكته را هم 
بايد در نظر داش��ت كه قيمت گذاري و تعيين نرخ 
براي محصوالت پااليشگاه ها توسط شركت پااليش 
و پخش انجام مي گيرد و بعضا مشاهده شده است 
ك��ه تعيين نرخ هيچ گونه همبس��تگي با تغييرات 

قيمت نفت ندارد. 
وي با طرح اين س��وال كه ب��ا همه توضيحات 
داده ش��ده پرس��ش اصلي اين اس��ت ك��ه چرا با 
توجه به ش��رايط مناس��ب قيمتي براي بسياري از 
ش��ركت ها، برخي سرمايه گذاران با ديد كوتاه مدت 
و نوس��ان گيري به ب��ازار نگاه مي كنن��د، گفت: به 
نظر پاس��خ اين س��وال را بايد در ريسك سياسي 
موجود در كش��ور دي��د. در حال حاض��ر دولت و 
مجل��س امريكا در حال رايزني بر وضع تحريم هاي 
جديد براي ايران هس��تند و همين موضوع موجب 
شده است كه برخي از س��رمايه گذاران با احتياط 
معام��ات را دنب��ال كنن��د و برخي ديگ��ر صرفا 
نظاره گر بازار باش��ند تا ش��رايط تاييد برجام بطور 

كامل تعيين شود. 

 ارزش گذاري ارزان شركت هاي بورسي 
بررسي ها نش��ان مي دهد عاوه بر ارزش گذاري 
ارزان ش��ركت هاي بورسي، هنوز همه شركت هاي 
مهم و بزرگ كشورمان وارد بازار سرمايه نشده اند. 
مهرآورب��ا بي��ان مطلب ف��وق گفت: در بس��ياري 
از مناب��ع علم مالي، بازار س��رمايه ش��ريان، نبض، 
دماس��نج و قلب اقتصاد كش��ور ناميده مي ش��ود؛ 

يك��ي از دالي��ل اعطاي اي��ن لقب اين اس��ت كه 
بس��ياري از ش��ركت هاي مهم اين بازار در اقتصاد 
كشور فعال بوده و تنوع شركت هاي پذيرفته شده 
به گونه يي اس��ت ك��ه وضعيت اقتص��اد را همين 
شركت ها رقم مي زنند. اين كارشناس بازار سرمايه 
با بيان اينكه يكي از ش��اخص هاي بررسي سامت 
بازار س��رمايه، نس��بت ارزش بازار بورس به توليد 
ناخالص داخلي كش��ور است، افزود: اين نسبت كه 
 Stock Market Capitalization در دنيا به
To GDP Ratio مع��روف اس��ت، وضعيت بازار 
سرمايه را نسبت به اقتصاد كشور نشان مي دهد. 

مه��رآور اضافه كرد: اين ش��اخص را كه »وارن 
بافت« سرمايه گذار مشهور بورس ابداع كرده )اين 
نس��بت در دنيا به Buffett Indicator شناخته 
مي شود( نشان مي دهد چه مقدار از توليد ناخالص 
داخلي كش��ور توس��ط بورس آن كشور نمايندگي 

مي شود. 
اين كارشناس مالي ادامه داد: البته تحليلگران 
در دني��ا اع��ام مي كنن��د كه هر گاه اين نس��بت 
بزرگ تر از يك باشد نشان دهنده ارزش گذاري زياد 
بازار سرمايه و طبيعتا نسبت هاي كوچك تر از يك، 
نشان دهنده زير ارزش بازار بودن بورس هاي كشور 
است. وي گفت: به عنوان مثال، در امريكا مجموع 
ارزش بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس هاي 
اوراق بهادار ۲۶ هزار و ۷۶4 ميليارد دالر است كه 
۳۷.1 برابر رقم جي. دي. پي )GDP( اين كش��ور 
است. مهرآور افزود: در كش��ورمان مجموع ارزش 
بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران كه 
همه ش��ركت هاي پذيرفته شده در بازار سرمايه را 
شامل مي شوند معادل 410 هزار ميليارد تومان و 
به عبارتي اندكي باالتر از 100 ميليارد دالر اس��ت 
ك��ه اين رقم حدود يك چهارم توليد ناخالص ملي 

كشور است. 
وي خاطرنش��ان كرد: مقايس��ه اين ۲ شاخص 
در ۲ كش��ور نش��ان مي ده��د ه��م ارزش گذاري 
شركت هاي بورسي ارزان صورت گرفته و همچنين 
هنوز همه شركت هاي مهم و بزرگ كشورمان وارد 
بازار س��رمايه نشدند. اين كارش��ناس بازار سرمايه 
ادامه داد: همچنين اين ش��اخص نش��ان مي دهد 
كه اقتصاد كش��ورمان مي بايس��ت به سمت عمق 

بخشيدن بيشتر در بازار سرمايه حركت كند. 

 سوگيري رفتاري جزئي جدانشدني
از معامالت

كارش��ناس  مي��ان س��ياوش صب��ور  اي��ن  در 
ب��ازار س��رمايه در گفت وگو با خبرگزاري تس��نيم 
ازس��وگيري هاي رفت��اري در بازار ب��ورس تهران را 
مورد اش��اره قرار داد كه در بازار سرمايه، گروهي از 

اين رفتارها به شكل معناداري با يكديگر هم پوشاني 
دارند. صبور با اشاره به اينكه سوگيري هاي رفتاري 
جزئي جدانش��دني از معامات اس��ت گفت: كنترل 
محرك ه��اي خارج��ي مي توان��د ت��ا ح��د زيادي 
س��وگيري هاي ناش��ي از احساس��ات و تصميمات 
افزايش دهنده ريسك را كنترل و تكيه بر معامات 

تصادفي را در بورس كاهش دهد. 
ب��ه گفته صبور؛ از دي��د باربر و اودي��ن، اعتقاد 
بي اس��اس افراد در م��ورد توانايي هاي ش��ناختي و 
قضاوت ه��اي خ��ود و همچنين تكي��ه بيش از حد 
ب��ه عقايي ب��ودن تصميمات را مي ت��وان نيكي از 
تورش هاي رايج دانست كه به فرا اعتمادي معروف 

است. 
اي��ن تحليلگر بازار س��رمايه افزود: ب��ه عبارتي 
بيشتر مردم خود را از آنچه واقعا هستند، باهوش تر 
مي پندارن��د و بر اين باورند كه اطاعات بهتري نيز 
در اختيار دارند و اين موضوع س��بب مي ش��ود در 
مورد توانايي هاي خود در پيش بيني و هم در مورد 
دق��ت اطاعاتي كه در اختيار آن��ان قرار مي گيرد، 
برآوردي بيش از اندازه داش��ته باش��ند. اين اعتماد 
بيش از حد، گاهي در ميان تحليلگران نيز به شكل 

ديگري ظهور مي كند. 
وي ادامه داد: در بازار س��رمايه ب��ا تحليلگراني 
مواجه شده ايم كه به دليل اطمينان بيش از حد به 
توانايي هايشان، در يك دوره طوالني سرمايه گذاري 
گير مي كنند، يا با تكيه بر تعديل سود )غيرواقعي( 
اقدام به معرف��ي، خريد و نگهداري افراطي س��هم 

مي كنند. 
وي ادام��ه داد: در اين س��وگيري كه كانمن آن 
را ات��كا و تعدي��ل مي نامد، تحليلگران در بس��ياري 
از موقعيت ه��ا تخمين هاي خود را با ش��روع از يك 
ارزش ابتدايي پيش مي برند و فرض تعديل را براي 
آن متغير تا جايي ادامه مي دهند كه نتيجه حاصل 
از برآوردها با انتظارات دروني ش��ان معادل گردد و 
با اين اقدام خود و سايرين را در يك چالش حبس 

مي كنند. 

 اصطالح دست داغ در بورس
اين كارش��ناس بازار س��رمايه در اين ميان نوع 
متداول و مهم س��وگيري هاي رفتاري از اين دسته 
كه به وفور ش��اهد آن هس��تيم را با نام دست داغ 

معرفي كرد.
به گفته وي؛ تورسكي نخستين بار اين اصطاح 
را براي افرادي استفاده كرد كه موفقيت هايشان را 
به ويژگي هاي ذاتي خود و شكس��ت ها را به عوامل 

بيروني نسبت مي دادند. 
اين كارش��ناس بازار سرمايه ادامه داد: اصطاح 
دس��ت داغ در مسابقات بسكتبال و بيسبال به كار 
مي رفت و هرگاه بازيكني در بسكتبال چند پرتاب 
موفقيت آميز پياپي داش��ت يا در بيسبال موفق به 
گرفتن توپ ها مي ش��د، در ميان تماش��اچيان اين 
طور شهرت مي يافت كه اين بازيكن دستان داغي 
دارد و انتظار داش��تند ك��ه او در پرتاب هاي بعدي 

نيز همچنان موفق باشد. 
صبور ادامه داد: تورس��كي ثابت كرد كه چنين 
پديده ي��ي وج��ود ن��دارد و پرتاب ه��اي بازيكنان 
بس��كتبال تا حدود زيادي تصادفي هس��تند، ولي 
خطاي دست داغ براي س��رمايه گذاران بورسي از 
آن روز تاكن��ون هنوز ادامه داش��ته اس��ت و هنوز 
تصادفي ب��ودن آن براي بس��ياري از فعاالن قابل 

پذيرش نيست. 

 تمايل افراد غيرحرفه اي در بازار سهام
وي دراي��ن مي��ان سلس��له تحقيق��ات »دي 
بونت« را مورد اش��اره قرار دادك��ه به موجب اين 
تحقيقات مش��خص شده كه تمايلي در ميان افراد 
غيرحرفه يي بازار س��هام وج��ود دارد كه روندهاي 
قيمتي را تش��خيص دهند و انتظار ت��داوم آنها را 
داشته باش��ند، در حالي كه روندهاي مورد انتظار 

آنها عما وجود ندارند. 
وي اضافه ك��رد: البته برخي محققين معتقدند 
كه اين خطاي روانشناس��ي مختص غيرحرفه اي ها 
نبوده و حتي س��رمايه گذاران حرفه ي��ي نيز با آن 

روبرو هس��تند و به همين عل��ت بعضا تصميمات 
بسيار خطرناكي اتخاذ مي كنند. 

صبور اضافه كرد: س��رمايه  گذاران مبتا به اين 
س��وگيري رفتاري پس از يك دوره سرمايه گذاري 
موفق، موفقيت خود را ناش��ي از زيركي و فراست 
دانس��ته و عوامل خارج از كنت��رل را كاما ناديده 
مي گيرند كه اين رفتار مي تواند ريس��ك زيادي به 
همراه داشته باشد، چرا كه سرمايه گذاران به رفتار 

خود، بيش از حد مطمئن مي شوند. 

 احساس نياز به يك نظريه جامع
اين تحليلگر بازار س��رمايه ب��ا علم به تمام اين 
سوگيري ها، از پرس��ش مبني بر توصيه به خريد، 
نگهداري يا فروش يك س��رمايه گذاري بر اس��اس 
نظريه هاي كاس��يك يا بر اس��اس همان خطاها و 
احساسات پيش گفته شده، به عنوان يك پرسش 
مهمي ياد كرد كه ذهن س��رمايه گذاران را درگير 

كرده است. 
به گفته صبور، احساس نياز به يك نظريه جامع 
در اي��ن حوزه، در نهايت پژوهش ها را در س��اليان 
اخير به س��مت حوزه جديدي به نام مالي عصبي 
هدايت كرده است. بر اين اساس پژوهش گران اين 
حوزه، با استفاده از علم اعصاب شناختي به بررسي 
دالي��ل رفتاره��اي تصميم گيرن��دگان، از طري��ق 
بررسي عملكرد مغز انسان در هنگام تصميم گيري 

مالي مي پردازند. 
وي اظهارداش��ت: در واق��ع مال��ي رفت��اري به 
چگونگي فعالي��ت و تعامل م��ردم در فرآيندهاي 
تصميم گيري مالي و تفس��ير اين عمليات براساس 
مفاهي��م و نظريه ه��اي روانشناس��ي ايجاد ش��ده 
مي پ��ردازد؛ در حالي كه مالي عصبي به بررس��ي 
چرايي و چگونگي اين رفتارها بر اساس مشاهدات 
انجام ش��ده در مغز انسان و فعاليت هاي هورموني 
پرداخت��ه اس��ت. وي اضاف��ه كرد: به بي��ان ديگر 
مالي عصبي به تلفيق علوم روان پزش��كي و علوم 
اعصاب شناختي و مفاهيم مالي براي درك داليل 
تصميم گيري ه��اي مالي صورت گرفت��ه پرداخته 
است. ضمن اينكه نورو فاينانس )NF( با استفاده 
از علوم اعصاب شناختي به درك چگونگي عملكرد 

مغز انسان، در هنگام تصميم گيري مي پردازد. 

 استفاده از ابزارهاي نوين
اين كارشناس بازار سرمايه ياد آور شد: در علوم 
مختلف با اس��تفاده از ابزارهاي نوين مورد استفاده 
در پزشكي، مي توانيم تغييراتي را كه در مغز انسان 
ايجاد مي ش��ود، به ش��كلي ملموس مشاهده كرد و 
اين ام��ر، درك عميق تر و پ��ردازش تصميم گيري 
مالي را قادر مي س��ازد. همچنين درك عملكرد مغز 
در زماني ك��ه فرد با گزينه هاي تصميم گيري روبرو 
مي ش��ود، به او كمك مي كند احساسات و عواطف 

خود را در آن لحظه كنترل كند. 
وي اظهارات نوتسون در مطالعه را مورد اشاره 
ق��رار داد كه به موجب اي��ن مطالعات اين محقق 
معتقد است كه حتي محرك هاي خارجي ضمني 
مي توانند بر ريسك پذيري مالي اثر بگذارند و اين 
رفتار به واسطه فعال ش��دن ناحيه خاصي از مغز 

است. 
به گفت��ه صبور؛ مطاب��ق نظريه مالي س��نتي 
افراد هميش��ه به دنبال گريز از ريسك نيستند و 
ن��ورو فايناينس هم اين موض��وع را تاييد مي كند 
اما محرك ه��اي خارج��ي مي توانن��د گرايش به 
ريسك پذيري را در معامله گران به شكلي ملموس 
افزايش دهند و همي��ن عوامل خارجي مي توانند 
زمينه س��از انواع س��وگيري هاي رفتاري در زمان 

تصميم گيري و سرمايه گذاري باشند. 
با اين تفاس��ير و با علم به آنكه س��وگيري هاي 
رفت��اري جزئ��ي جدانش��دني از بازار س��رمايه به 
حس��اب مي آيند، كنترل محيط و عوامل محرك 
خارج��ي مي تواند تا ح��د زيادي س��وگيري هاي 
ناش��ي از احساس��ات و تصميمات افزايش دهنده 
ريس��ك را كنت��رل كن��د و تكيه ب��ر معامات و 
س��رمايه گذاري هاي تصادف��ي را در فع��االن بازار 

كاهش دهد. 

كف بازار

تاريخ تسويهنوع ورقه
 )T+۳( سهام بورس

)T+۳( سهام فرابورس 
)T+۳( حق تقدم سهام 

 واحدهاي سرمايه گذاري صندوق
سرمايه گذاري در سهام 

 )T+۳(

 واحدهاي سرمايه گذاري صندوق
سرمايه گذاري مختلط 

 )T+۲(

 واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه
در اوراق با درآمد ثابت 

 )T+1(

 واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي
زمين و ساختمان 

 )T+۳(

)T+۳( اوراق حق تقدم استفاده از تسهيات مسكن 
)T+1( اوراق مشاركت 
)T+1( صكوك اجاره 
)T+1( صكوك مرابحه 
)T+1( گواهي سپرده 

تحليلگران چه مي گويند
ابهام�ات تامين مالي ارزي: دبورا فور، مدير و 
موس��س يك شركت بين المللي تحقيقاتي در حوزه 
ETF«:صندوق هاي سرمايه گذاري بورسي مي گويد

ها در ايران، امن ترين محل ها براي س��رمايه گذاري 
هستند كه شناس��ايي نوع س��رمايه گذاري در آنها 
الزام��ي نيس��ت.« دبورا ف��ور از فرصت ه��اي قابل 
ماحظه ايران براي سرمايه گذاران خارجي صحبت 
 ETF به ميان آورد و با اش��اره به پتانس��يل باالي
)صن��دوق س��رمايه گذاري قابل معامل��ه( در بورس 
اي��ران به مه��ر گفت: آنچ��ه براي س��رمايه گذاران 
خارجي اهميت دارد، آن اس��ت كه مشخص شود، 
س��رمايه گذار چط��ور مي توان��د در اي��ران فعاليت 
كند؛ اين درحالي اس��ت كه براي بس��ياري از افراد 
»ETF« ها ابزار مناس��بي براي س��رمايه گذاري به 
شمار مي روند؛ چراكه س��رمايه گذارها در اين مدل 
نياز ندارند نوع سرمايه گذاري را شناسايي كنند؛ به 
اين دليل كه اين روش امن بوده و س��رمايه گذاري 
در آن راحت ت��ر اس��ت. وي اف��زود: صندوق ه��اي 
سرمايه گذاري قابل معامله مي توانند با درآمد ثابت 
يا مختلط باش��ند تا اين ام��كان را به مردم بدهند 
از دان��ش متخصصان بازار اس��تفاده ك��رده و حتي 
سرمايه گذاري بلندمدت را تجربه كنند. اين درحالي 
اس��ت كه به جز امريكا، تمام سرمايه گذارهاي دنيا 
در  آي. ت��ي. اف ها س��رمايه گذاري مي كنند. وي با 
 ISKO تاكيد ب��ر اينكه عضويت بورس اي��ران در
مي توان��د در ج��ذب س��رمايه هاي خارج��ي موثر 
باش��د، عنوان كرد: س��رمايه گذارهاي خارجي مايل 

به س��رمايه گذاري در داخل ايران هستند، پس اگر 
بورس اي��ران بتواند عضو isko ش��ود، فرصت هاي 
سرمايه گذاري ايران به جهانيان شناسانده مي شود. 
دب��ورا فور با بيان اينكه بايد اطمينان س��رمايه گذار 
را جلب كرد، معتقد اس��ت: براي تحقق تامين مالي 
ارزي براي كش��ور ايران در نخس��تين مرحله بايد 
مشخص شود چطور س��رمايه گذار مي تواند، پول را 
وارد اي��ران ك��رده و چطور از آن خ��ارج كند؛ پس 
دانش و تخصص در اين زمينه بايد باال رود؛ چراكه 
س��رمايه گذاران حق دارند بدانند چ��ه اتفاقي قرار 
اس��ت، رخ دهد. وي با اش��اره به اينكه فرصت هاي 
بسياري براي س��رمايه گذاري در ايران وجود دارد، 
گف��ت: مردم هم اكنون در بازار مس��كن مش��اركت 

دارند و بايد دانش در اين زمينه باال رود. 
اعالم جزييات واگذاري ها به تفكيك گروه: 
نگاهي به آمارهاي مربوط به واگذاري سهام دولتي 
از س��ال ۸0 تاكنون نشان مي دهد تا پيش از دولت 
يازدهم ۳1۲هزار و ۲۳9ميليارد ريال از واگذاري ها 
معادل ۶۳ درصد مربوط به گروه يك ماده ۲ قانون 
اص��ل 44 بوده كه اين نس��بت در دولت يازدهم به 
1۸1ه��زار و ۸01 ميليارد ريال مع��ادل ۳۷درصد 
رس��يده اس��ت. همچنين ۶9۳ هزار و ۳۲1ميليارد 
ري��ال از واگذاري ه��ا قبل از دول��ت يازدهم مربوط 
به گ��روه ۲ م��اده ۲ قانون اصل 44 ب��وده كه اين 
نس��بت در دولت يازدهم ۲4۶هزار و 4۳4 ميليارد 
ريال معادل ۲۶ درصد برآورد مي ش��ود. 494هزار و 
40ميلي��ارد ريال از واگذاري ه��ا از ابتداي واگذاري 

س��هام ش��ركت هاي دولت��ي)از س��ال ۸0 تاكنون( 
مرب��وط به ش��ركت هاي گ��روه ي��ك و 9۳9هزار و 
۷۵۵ميليارد ريال نيز مربوط به گروه ۲ بوده اس��ت. 
اي��ن گزارش مي افزاي��د: از ابتداي واگذاري س��هام 
ش��ركت هاي دولتي از سال ۸0 تاكنون 494هزار و 
40ميليارد ريال از واگذاري ها مربوط به شركت هاي 
گروه يك و 9۳9هزار و ۷۵۵ميليارد ريال نيز مربوط 
ب��ه گروه دو ماده ۲ سياس��ت هاي اجرايي اصل 44 
بوده اس��ت. به گزارش ايلنا به استناد ماده دو فصل 
دوم سياس��ت هاي اجرايي اصل 44 قانون اساس��ي 
دولت مكلف اس��ت تا 100درصد سهام شركت هاي 
»گ��روه يك« را ب��ه بخش خصوصي واگ��ذار كند. 
همچني��ن در تبصره هاي ماده ۳ فصل ۲ اين قانون 
درخص��وص ش��ركت هاي»گروه ۲« آمده كه دولت 
مجاز اس��ت به  منظور حفظ سهم بخش دولتي در 
فعاليت هاي گروه ۲ م��اده ۲ همچنان ۲0درصد از 
س��هام ش��ركت هاي حاضر در گروه ۲ را در اختيار 
داشته باش��د و مكلف است ۸0 درصد باقي مانده را 
به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي 

واگذار كند. 
حركت همه حوزه هابه سمت نابازار:  تامين 
مالي يكي از مهم ترين مشكات پيش روي صنعت 
در كشور شناسايي شده اس��ت كه اين امر به دليل 
باال بودن نرخ بهره تسهيات بانكي در ايران، باعث 
ش��ده تداوم حي��ات بنگاه هاي اقتصادي با مش��كل 
مواجه ش��ود. در سال هاي اخير استفاده از ابزارهاي 
نوين مالي بازار س��رمايه به موازات بازار پولي كشور 
توانس��ته بسياري از مشكات اس��تفاده كنندگان از 
اين ابزارها را مرتفع س��ازد. يك��ي از راه هاي تامين 
مالي صنايع در بازار س��رمايه بسترهاي موجود در 

بورس كاال و ابزارهايي متنوعي اس��ت كه در آن به 
كار گرفته مي ش��ود. به گزارش مهر، در اين ارتباط، 
س��عيد اس��امي بيدگلي، دبيركل كانون نهادهاي 
س��رمايه گذاري اي��ران پيرامون رون��د تامين مالي 
كوتاه م��دت و بلندمدت صنايع فعال در كش��ور، به 
نقش اصلي بورس كاال اش��اره ك��رد و گفت: تامين 
مال��ي بنگاه هاي اقتصادي از مس��ير بورس كاال در 
اولويت اهميت اهداف و كاركردهاي اين بورس قرار 
دارد؛ البت��ه به اعتقاد بنده آنچه در حال حاضر نياز 
اصلي اقتصاد و بازارهاي كااليي كش��ور است، حوزه 
ش��فافيت و ايجاد بازارهاس��ت و عم��ا ما به همان 
دليل تاش مي كنيم كه بورس كاال در تمام حوزه ها 
قوت بگيرد. اين كارشناس ارشد بازار سرمايه ادامه 
داد: از جمل��ه نتايج��ي كه اج��راي آن مي تواند به 
همراه داش��ته باش��د اين اس��ت كه توليدكنندگان 
مي توانن��د از طري��ق ابزارهاي مختل��ف موجود در 
ب��ورس كاال تامي��ن مالي كنن��د. دبي��ركل كانون 
نهادهاي س��رمايه گذاري ايران بحث نخس��ت براي 
توس��عه بورس كاال را ايجاد ب��ازار كاالهاي مختلف 
عنوان كرد و اظهار داش��ت: در شرايط فعلي كشور 
م��ا تقريبا در همه حوزه ها به س��مت نابازار حركت 
كرده و همين عدم شفافيت ها به اقتصاد آسيب زده 
است؛ به اين ترتيب تقويت حضور كاالهاي مختلف 
در بورس كاال از موارد اصلي است كه شفافيت را به 
اقتصاد كش��ور بازمي گرداند. دومين بحث اين است 
كه بتوان براي بنگاه هاي اقتصادي فعال در كش��ور 

منابع مالي موردنياز را تامين كرد. 
۴ چالش پيش روي قيمت طال: يك تحليلگر ارشد 
 اقتصادي بر اين باور است كه قيمت جهاني طا به

 4 دلي��ل تا پايان س��ال ۲01۷ مي��ادي با كاهش 

روبه رو خواهد ش��د. به گزارش سي ان بي س��ي فيل 
اس��تريبل تحليلگر برجسته موسسه سرمايه گذاري 
آر ج��ي او فيوچرز در س��خناني تاكيد كرد: قيمت 
جهاني طا از ابتداي امس��ال تاكن��ون تحت تاثير 
كاه��ش ارزش دالر امري��كا و تنش هاتي سياس��ي 
بين المللي با رش��د 10درصدي روبه رو ش��ده است 
ولي قيمت طا تا پايان امس��ال ب��ه 4 دليل عمده 
با چالش هاي مهمي روبه رو خواهد شد. وي تصريح 
كرد: نخستين دليل آن اس��ت كه انتظارات نسبت 
به افزايش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر 
بيشتر از قبل شده است. اكنون پيش بيني مي شود 
فدرال رزرو در سال ۲01۸ ميادي نيز سه بار ديگر 
نرخ بهره را افزايش خواهد داد. اين مس��اله موجب 
جذابيت بيش��تر دالر امريكا براي س��رمايه گذاران 
خواهد ش��د و تقاضا براي ط��ا را كاهش مي دهد. 
نظرس��نجي تازه موسس��ه س��ي ام ئي گروپ نشان 
مي دهد كه احتمال افزايش نرخ بهره فدرال رزرو در 
نشست دس��امبر به بيش از 9۸درصد رسيده است. 
وي اظه��ار كرد: واردات طا از س��وي كش��ورهاي 
نوظه��ور و در حال توس��عه به خصوص چين و هند 
در ماه هاي اخير با كاهش روبه رو ش��ده اس��ت. اين 
مس��اله مي تواند تاثير منفي زيادي بر قيمت جهاني 
طا داش��ته باش��د. اين تحليلگر اقتص��ادي گفت: 
چهارمي��ن علت افت احتمالي قيم��ت طا تا پايان 
امسال نيز بهبود اوضاع اقتصادي جهان به خصوص 
كشورهاي صنعتي و توس��عه يافته و رشد تقاضاي 
فلزات صنعتي است. برخي تحليلگران اقتصادي بر 
اي��ن باورند كه قيمت جهاني طا در روزهاي آينده 
بين سطح حمايتي 1۲۶0 و سطح مقاومتي 1۳00 

دالري در نوسان خواهد بود. 

حميدرضا مهرآور: در بسياري از منابع علم مالي، بازار سرمايه شريان، نبض، دماسنج 
و قلب اقتصاد كشور ناميده مي شود؛ يكي از داليل اعطاي اين لقب اين است كه 

بسياري از شركت هاي مهم اين بازار در اقتصاد كشور فعال بوده و تنوع شركت هاي 
پذيرفته شده به گونه يي است كه وضعيت اقتصاد را همين شركت ها رقم مي زنند

سياوش صبور: در بازار سرمايه با تحليلگراني مواجه شده ايم كه به دليل اطمينان بيش 
از حد به توانايي هايشان، در يك دوره طوالني سرمايه گذاري گير مي كنند، يا با تكيه 

بر تعديل سود )غيرواقعي( اقدام به معرفي، خريد و نگهداري افراطي سهم مي كنند
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 عضويت در كميته توزيع ش�وراي پايايي شبكه 
برق كش�ور-كرمان | مديرعامل شركت توزيع نيروي برق 
جنوب استان كرمان از سوي مديركل دفتر راهبري و نظارت 
ب��ر انتقال و توزيع به عضويت كميته توزيع ش��وراي پايايي 
ش��بكه برق كش��ور درآمد. به گزارش روابط عمومي شركت 
توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان، مديركل دفتر راهبري 
و نظارت بر انتقال و توزيع، عبدالصاحب ارجمند طي نامه يي 
عبدالوحيد مهدوي نيا مديرعامل اين ش��ركت را با توجه به 
تجربي��ات و دانش خوب وي در زمينه توزيع سيس��تم هاي 
انرژي الكتريكي به عنوان عضو كميته توزيع ش��وراي پايايي 
شبكه برق كشور منصوب كرد. در قسمتي از اين نامه چنين 
آمده اس��ت: با عنايت به اينكه شوراي پايايي، باالترين نهاد 
سياس��ت گذاري و نظارت بر شبكه كشور است، اميد است با 
هماهنگي رييس كميته و مش��اركت و تعامل با ساير اعضا 

منشا اثرات ارزشمند و ماندگاري در صنعت برق باشيد.
 بازديد از س�امانه هاي 1522 و 122 آبفاي استان 
اصفهان-اصفه�ان| معاون خدمات مش��تركين و درآمد، 
مديران و تني چند از كارشناس��ان ش��ركت آب و فاضالب 
اس��تان تهران از س��امانه هاي 1522 و 122 آبفاي اس��تان 
اصفه��ان بازديد كردند. اين هيات 15نفره با حضور در محل 
سامانه خدمات غير حضوري مشتركين 1522 و سامانه امداد 
و حوادث 122 از نزديك با چگونگي پاسخگويي، ارائه خدمات 
22گانه و رس��يدگي به حوادث آبفا آشنا شدند. اعضاي اين 
هيات سپس در نشستي با معاون خدمات مشتركين و درآمد 
آبفاي اس��تان اصفهان و مديران اين حوزه ش��ركت كردند و 
راه هاي تسهيل و توس��عه در ارائه خدمات به صورت تلفني 
و غي��ر حضوري را مورد بحث و بررس��ي ق��رار دادند. معاون 
خدمات مش��تركين و درآمد آبفاي اس��تان اصفهان در اين 
نشست گزارشي از روند اس��تقرار و راه اندازي سامانه 1522 
ارائه كرد و گفت: از ابتداي فعاليت اين سامانه تاكنون بيش از 
650 هزار متقاضي با سامانه خدمات غيرحضوري مشتركين 
تماس گرفته و در مجم��وع 181هزار خدمت اوليه و ثانويه 

دريافت كرده اند. 
 كس�ب رتب�ه دوم هفتمين جش�نواره انتخاب 
روابط عمومي ه�اي برتر آبفا-اراك| در مراسمي كه براي 
تجليل از روابط عمومي هاي برتر صنعت آب و فاضالب كشور 
با حضور حميدرضا جانباز مديرعامل ش��ركت مهندسي آب 
و فاضالب كش��ور برگزار ش��د از روابط عمومي شركت آب و 
فاضالب اس��تان مركزي براي كسب رتبه دوم در گروه )ب( 
روابط عمومي هاي صنعت آب و فاضالب كشور تقدير شد. به 
گزارش روابط عمومي ش��ركت آب و فاضالب استان مركزي 
زهرا طراوتي فكور با اعالم اين خبر اظهار داشت: اين ارزيابي 
در 5 محور شامل: انتشارات، مديريت و برنامه ريزي، مطالعات 
اجتماع��ي، ارتباط��ات و آموزش همگان��ي و تبليغات انجام 
ش��د. طراوتي تعداد روابط عمومي هاي گروه )ب( را 15 روابط 
عمومي عنوان كرد. گفتني است در ارزيابي عملكرد سال 94 
نيز روابط عمومي ش��ركت آب و فاضالب استان مركزي رتبه 

اول گروه )ج( را كسب كرده بود. 
 كس�ب رتب�ه اول مخابرات منطق�ه مركزي در 
ترابرد پذي�ري-اراك| مخابرات منطقه مركزي در ارزيابي 
شركت ارتباطات سيار در ترابرد مشتركان اپراتورهاي رقيب 
موفق به كس��ب رتبه اول كشوري ش��د. بر پايه اين گزارش 
طبق ارزيابي شركت ارتباطات سيار، مخابرات منطقه مركزي 
در ارزيابي 6ماهه اول سال 96 در ترابرد پذيري موفق به كسب 

رتبه اول كشوري شد. 
 انتظار بي پايان برون قشالقي ها براي تامين اعتبار 
پروژه آب رساني-زنجان| رييس آبفار ماه نشان گفت: پروژه 
آب رساني براي برون قشالقي ها و قره گلي ها همچنان منتظر 
تامين اعتبار است. محمدرضا لطفي با بيان اينكه خوشبختانه 
هم اكنون اهالي روستاي برون قشالق مشكل چنداني از بابت 
تامين آب ش��رب ندارند، اظهار كرد: ايستگاه پمپاژ مجتمع 
برون قشالق و قره گل نيمه تمام است و در صورتي كه تامين 
اعتبار ش��ود، تاثير زيادي روي آباداني و تامين آب شرب اين 
دو روس��تا مي گذارد. البته ايستگاه تا پايان پارسال با صرف 
120ميليون تومان اعتبار تكميل شد و مقرر است كه امسال 

به تاسيسات برق رساني تجهيز شود. 
 توليد 7هزار تن لوبيا در خمين-اراك| مدير جهاد 
كش��اورزي خمين از افزايش 15درصدي توليد لوبيا در اين 
شهرستان خبر داد. احمدرضا جعفري مدير جهاد كشاورزي 
خمين افزود: توليد لوبيا امسال در خمين به 7هزار و 200تن 
رس��يد در حالي كه در سال زراعي گذشته 6هزار و 700تن 
انواع لوبيا از س��طح اراضي كشاورزي اين شهرستان برداشت 
شد. وي علت افزايش توليد اين محصول را افزايش سطح زير 
كشت و رغبت كش��اورزان به كاشت لوبيا عنوان كرد. مدير 
جهاد كش��اورزي خمين گفت: قيمت مناسب اين محصول 
باعث شد، كشاورزان سطح زيركشت سيب زميني، پياز و ذرت 

علوفه يي را كاهش دهند و به توليد لوبيا روي بياورند. 
 معرفي ف�رش دس�تباف بختياري در س�وئد-

ش�هركرد| ش��ب ايراني با رويكرد معرفي فرش دس��تباف 
بختياري در سوئد برگزار مي ش��ود. رييس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان چهارمحال وبختياري گفت: در ديدار 
هيات تجاري اين اس��تان با س��فير ايران در استكهلم سوئد 
پيشنهاد برگزاري شب ايراني با رويكرد معرفي فرش دستباف 
بختياري ارائه ش��د. سيد نعيم امامي در ديدار هيات تجاري 
چهارمحال و بختياري با سفير ايران در استكهلم گفت: وجود 
بيش از 100هزار بافنده فرش و توليد ساالنه 200هزارمترمربع 
فرش دس��تباف در اس��تان چهارمحال وبختياري، اين هنر 
صنعت را ب��ه جلوه بارزي از اقتص��اد مقاومتي تبديل كرده 
است. وي افزود: تسهيل و ارتقاي صادرات اين كاالي هنري، 
رمز تحقق اهداف و سياس��ت هاي اقتص��اد مقاومتي به ويژه 

درمناطق روستايي و كمتر توسعه يافته است.  
 200ميلي�ارد ري�ال زمين در بوش�هر از دس�ت 
زمين خواران خارج شد-بوشهر| مديركل منابع طبيعي 
و آبخيزداري اس��تان بوش��هر گفت: با تالش پليس آگاهي 
شهرستان كنگان اين اس��تان يك باند جعل سند و تصرف 
زمين هاي دولتي شناسايي و 26هزار مترمربع زمين به ارزش 
200 ميليارد ريال از دس��ت زمين خ��واران خارج و به دولت 
بازگردانده شد. سهيل مهاجري ديروز افزود: در بررسي هاي 
انجام شده مشخص شد فردي كه سال هاي گذشته در يكي 
از روستاهاي كنگان داراي مسووليتي دولتي بوده با همكاري 
شماري از كارشناسان دو اداره دولتي در سطحي وسيع اقدام 
به تص��رف زمين هاي ملي كرده ان��د. وي اضافه كرد: در اين 
ارتباط 20پرونده زمين كه براي همه آنها س��ند ثبتي صادر 
ش��ده بود، مورد بررسي قرار گرفت كه در همه آنها متهمان 
با سوءاستفاده از خأل قانوني اقدام به تصرف عدواني 26هزار 

مترمربع زمين هاي ملي كرده بودند. 

اخبارشهرستانها

»تعادل« ديدگاه كارشناسان درباره ظرفيت هاي اقتصادي بندر چابهار را بررسي مي كند

دريچه اي رو به توسعه شرق

مهم ترين راهكار كارآفريني موفق

بنگاه ها|
يكي از مهم ترين اركان توس��عه پايدار اقتصادي در 
هر جامعه يي اس��تفاده از ظرفيت ه��اي متنوع حمل و 
نقل و تجارت در بخش هاي گوناگون است كه به اعتقاد 
كارشناسان شاه كليد توسعه كسب وكار و رونق توليد و 

صادرات محسوب مي شود. 
ح��دود 90درصد از تجارت جهاني از طريق حمل و 
نق��ل دريايي انجام مي گيرد زيرا اي��ن نوع حمل و نقل 
داراي مزاياي قيمت ارزان، انتقال حجم و وزن انبوه كاال، 

انتقال سريع و بي خطر كاالهاست. 
اين مزايا باعث شده كه حمل و نقل دريايي و راه هاي 
آبي از توجه ويژه يي برخوردار باش��ند. براساس آمارهاي 
س��ازمان تجارت جهاني به طور ميانگين ساالنه حدود 
25هزارميليارد تن بار توسط حمل و نقل دريايي جابه جا 
مي ش��ود. حمل و نقل درياي��ي كاالها نقش كليدي در 
تجارت خارجي به ويژه تجارت فراقاره يي جهان دارد لذا 
بدون وجود حمل و نقل دريايي، واردات و صادرات كاال 

كه پايه تجارت مدرن جهاني است، امكان پذير نيست. 
بنابراين بنادر هر كش��ور نقش دارايي هاي راهبردي 
ملي را در سراس��ر جهان بازي مي كنند. كشورهايي كه 
بتوانند مطابق ميل بازار و مشتريان و همگام با تكنولوژي 
روز، مس��ير توس��عه و بهبود بنادر را بپيمايند و جايگاه 
بهينه و بهره ور را نه تنها براي خود بلكه براي ذي نفعان 
نيز در بازار رقابتي جهاني فراهم آورند، بس��يار معدودند 
همچنين وجود بنادر كارا و فعال عالوه بر اينكه مي توانند 
منجر به متنوع سازي اقتصادي و خروج از تك محصولي 
ب��ودن صادرات ايران به خاطر اتكاي ش��كننده به نفت 
ش��وند، نقش سيار ارزشمندي را نيز در بهاي تمام شده 
كاالها ايفا مي كنند لذا بنادر جزو دارايي هاي نامش��هود 
ملي هس��تند كه از دو جهت عمده بر بهاي تمام ش��ده 

كاالهاي داخلي تاثيرگذار است. 
مجموعه اين داليل از سال92 دولت يازدهم را متوجه 
اهميت زيربنايي توس��عه بنادر كرد؛ از منظر دولتمردان 
اعتدالي وجود بنادر تاثيرگذار در درياي خزر، درياي عمان 
و خليج فارس ظرفيت هاي مغفول مانده يي بودند كه  بايد 
با سرمايه گذاري مناسب در مسير توسعه قرار بگيرند. يكي 
از اين ظرفيت هاي مغفول مان��ده بندر چابهار در درياي 
عمان اس��ت كه با نگاه ويژه دولت هاي يازدهم و دوازدهم 
امروز به ظرفيت هاي تازه يي در مس��ير توسعه و افزايش 
دامنه هاي صادراتي رسيده است.  بندر راهبردي چابهار با 
موقعيت مناسب و همجوار با آب هاي اقيانوسي از پل هاي 
مهم ارتباطي كشورهاي آسياي ميانه و جنوب شرق آسيا 
براي ورود به آب هاي آزاد و بازارهاي جهاني اس��ت. بندر 

ش��هيد بهش��تي چابهار پس از تكميل فاز نخست آن و 
رسيدن به ظرفيت تخليه و بارگيري هشت و نيم ميليون 
تن كاال در س��ال مي تواند عالوه بر ايجاد هزاران شغل به 
رونق و توس��عه اقتصادي سيستان و بلوچستان و مناطق 
همجوار كمك ش��اياني كند. از چابهار ب��ه عنوان حلقه 
تكميلي زنجيره محور ترانزيت ش��رق كشور ياد مي شود 
كه در بعد ملي به عنوان نقطه اتكا)توس��عه محور شرق( 
و در بعد فراملي مسير تجاري چابهار- ميلك- افغانستان 
است كه مي تواند ترانزيت كاالهاي افغانستاني به بازارهاي 
جهاني به ويژه حاش��يه اقيانوس هند را فراهم كند. ورود 
110هزار تن گندم اهدايي هندوس��تان به افغانستان در 
بن��در چابهار و حمل آنها به نوعي اس��تارت فعاليت بندر 
شهيد بهش��تي را زده است. اس��تارتي كه روز گذشته با 
وزورد دومي��ن محموله به اين بندر وارد مرحله تازه يي از 
س��رويس دهي رسيده اس��ت. با توجه به اهميت موضوع 
در جريان اين گ��زارش از دل اظهارنظرهاي مس��ووالن 
استاني و كشوري قصد داريم، نوري به ابعاد و زواياي تازه 
فعاليت هاي بندري بتاباينيم كه قرار است، نقش ويژه يي 

در توسعه صادرات و اشتغال زايي كشورمان ايفا كند. 

 پهلوگيري دومين كشتي حامل گندم افغانستان
 دومين كشتي شيبا حامل گندم ترانزيتي كشور 
هندوس��تان به افغانس��تان كه صبح ديروز در بندر 
 شهيدبهش��تي چابه��ار پهلوگيري كرد ب��ار خود را 

تخليه كرد. 
مديركل بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان 
در گفت وگو ب��ا ايرنا اظهار كرد: اين كش��تي 655 
دستگاه كانتينر 20فوت به ميزان 15هزار تن گندم 
را از هن��د به چابهار حمل ك��رده كه پس از تخليه 
با كاميون از طري��ق راه ترانزيتي چابهار- ميلك به 

افغانستان حمل مي شود. 
بهروز آقايي بيان كرد: چابهار موقعيت مناسبي 
در زمين��ه تج��ارت، حمل ونق��ل و ترانزيت كاال به 
كشورهاي آس��ياي ميانه به ويژه افغانستان دارد و 
نزديك تري��ن و با صرفه ترين مس��ير براي صادرات 
و واردات كاال از كش��ورهاي مختلف به افغانس��تان 

محصور در خشكي است.
وي افزود: در هفته گذشته نيز نخستين كشتي 
با 640 دستگاه كانتينر به ميزان 15هزار تن گندم 

از بندر كاندالي هند وارد بندر شهيد بهشتي چابهار 
ش��ده اس��ت. وي ادامه داد: در آيين ورود نخستين 
كش��تي گندم اهدايي هند به افغانس��تان، سفيران 
كش��ورهاي هند و افغانس��تان، معاون حمل و نقل 
وزارت راه و شهرس��ازي و مع��اون ام��ور بندري و 
مناطق ويژه اقتصادي س��ازمان بنادر و دريانوردي، 
معاون اس��تاندار سيستان و بلوچس��تان و فرماندار 
ويژه چابهار، مديرعامل منطقه آزاد چابهار و جمعي 
از مسووالن كشوري، استاني و محلي در بندر شهيد 

بهشتي چابهار حضور داشتند. 
مديركل بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان 
تصريح كرد: در مجموع 110هزار تن گندم اهدايي 
هند به افغانستان از طريق بندر شهيد بهشتي چابهار 
انتقال پيدا مي كند كه اين ميزان گندم قرار است با 
بيش از 5 هزار دستگاه كاميون به كشور افغانستان 
حمل ش��ود. آقايي گفت: تردد اين كاميون ها عالوه 
بر ايجاد اشتغال، مجتمع هاي خدمات رفاهي طول 
مس��ير چابهار- ايرانش��هر- خاش- زاهدان- ميلك 

هيرمند نيز جان تازه يي خواهند گرفت. 

 3 هزار شركت سرمايه گذاري ثبت شده
معاون اس��تاندار سيستان و بلوچستان و فرماندار 
شهرس��تان ويژه چابهار با اشاره به ظرفيت هاي ويژه 
بن��در چابهار گفت: چابهار با داش��تن بندر و منطقه 
آزاد تجاري- صنعتي نقش مهمي در توسعه سواحل 

مكران ايفا مي كند. 
ايوب درويشي افزود: در منطقه آزاد بيش از 3هزار 
ش��ركت س��رمايه گذاري داخلي و خارجي ثبت شده 

است كه نقش مهمي در توليد و اشتغال دارند. 
وي احداث كارخانه هاي فوالد و پتروشيمي را در 
صادرات محصوالت آنها و اش��تغال مفيد ارزيابي كرد 
و افزود: ب��ه زودي فازهايي از اين 2 كارخانه تكميل 

خواهند شد و توليدات را آغاز مي كنند. 
وي گف��ت: دس��تگاه هاي اجراي��ي شهرس��تان 
چابهار براي س��هولت در س��رمايه گذاري و كمك به 

سرمايه گذاران از هيچ كوششي دريغ نمي كنند. 

 ظرفيت باالي كريدور مشترك براي تجارت
محمدعلي نشاطي، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي زاهدان در همين خصوص 
مي گويد: توسعه كيفي بندر چابهار ظرفيت هاي زيادي 

دارد كه امكان تجارت وسيعي را به وجود مي آورد. 
 وي درب��اره فعاليت هندي ها در ح��وزه بندر، نفت 
و پتروش��يمي در چابهار مي گويد: چندي پيش خبر از 
س��رمايه گذاري 15ميلي��ارد دالري هندي ها در چابهار 
منتش��ر ش��د كه خبر توافقنامه ايجاد كري��دور ايران- 
افغانستان- هند نشان از اهميت اين بندر براي هندي ها 
دارد كه به نظر مي رسد، قصد فعاليت وسيع و گسترده 

در چابهار را دارند. 
اين عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي زاهدان با اشاره به اينكه توافقنامه كريدور 
3كشور بيش��تر از همه به نفع هند و افغانستان خواهد 
بود، مي گويد: اين توافقنامه هر چند كه اهميت بس��يار 
زيادي دارد اما تجارت اين 2كش��ور را تسهيل مي كند. 
نش��اطي در ادامه به طرح توسعه بندر چابهار مي پردازد 
و ادامه مي دهد: طي سال هاي اخير فعاليت هاي عمراني 
و خدماتي بسيار خوبي در چابهار اتفاق افتاد همچنين 
ط��رح توس��عه بندر چابه��ار هم به پيش��رفت فيزيكي 
مناسبي رس��يد. اين عضو هيات رييس��ه اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي زاهدان ادامه مي دهد: با توجه 
به اينكه طرح توس��عه بندر درحال اجراست، پيش بيني 
مي ش��ود تا 2س��ال آينده روند رش��د اقتصادي چابهار 

چشمگير باشد. 

عضو هيات علمي دانش��گاه آزاد سنندج گفت: مهم ترين 
راهكار يك كارآفرين موفق، شناس��ايي نيازها و كمبودهاي 

جامعه است. 
 به گزارش ايس��نا، منصور ايراندوست عضو هيات علمي 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج ديروز در مراسم دومين 
روي��داد دورهمي ديدار ب��ا محوريت »فن��اوري اطالعات« 
اظهار كرد: ي��ك كارآفرين موفق بايد ابت��دا نيازهاي مبرم 
جامعه خود را به درس��تي شناسايي كرده و يك استاندارد 

غالب از ايده يا محصول خود داشته باشد. 
وي اف��زود: همچنين ي��ك كارآفرين موف��ق در مرحله 
بع��د بايد رقباي موجود در زمينه كاري خود را شناس��ايي 
ك��رده و آن نيازها را به ي��ك فرصت خوب براي كارآفريني 
خالقانه تبدي��ل كند. اين عضو هيات علمي دانش��گاه آزاد 

سنندج بيان كرد: يك كارآفرين مخصوصا در زمينه فناوري 
اطالع��ات و IT باي��د به نكات��ي از جمله انتش��ار فناوري، 
پيش��گامي در عرص��ه ايده م��ورد نظر، ايجاد ي��ك تجربه 
خوش��ايند در استفاده از محصول توس��ط كاربر يا مشتري 
و نيز اس��تفاده از تجربه هاي اس��تفاده كنندگان از محصول 
نهايي خود توجه داش��ته باش��د. وي با بيان اين مطلب كه 
امروزه تمام دنيا به س��مت هوشمندس��ازي و متمايزسازي 
خدمات خ��ود در زمينه فناوري اطالع��ات مي روند، عنوان 
كرد: فناوري اطالعات باعث شفاف  سازي و آگاه سازي مردم 

و همچنين باعث بهبود سطح رفاه اقشار جامعه مي شود. 
ايراندوس��ت در ادامه س��خنان خود اتحاد اس��تراتژيك 
در بين ارائه دهنده گان خدم��ات در زمينه هاي متفاوت كه 
باعث ارزش افزوده مي شود را از مهم ترين نكات پيشنهادي 

ب��ه كارآفرين��ان در زمينه فن��اوري اطالعات دانس��ت. وي 
همچنين به تولي��د انعطاف پذير كه به معناي توليد نكردن 
از قبل است، اشاره و خاطرنشان كرد: توليد انعطاف پذير به 
اي��ن معنا بوده كه هيچ محصول ي��ا كااليي از قبل توليد و 
انبار نش��ود و بيش��تر به صورت سفارشي و آني و لحظه يي 
باشد كه نمود اين رفتار بيشتر در صنعت داروسازي نمايان 
شده است. در ادامه اين نشست تعدادي از كارآفرينان موفق 
در زمين��ه فناوري اطالعات از جمل��ه محمد زاهد رحماني 
مديرعامل شركت داده نگار با نرم افزارهاي مختلف در زمينه 
حس��ابداري در سراسر كش��ور و همچنين محمد حيدري 
مديرعامل ش��ركت ژوري مانگ با بازي هاي كامپيوتري در 
س��طح كشوري و بين المللي به ارائه تجربيات و سختي ها و 

موانع سر راه خود اشاره كردند. 

سيستان و بلوچستان|
ب��ا توجه ب��ه اهميت اس��تفاده از 
بخش ه��ا  در  روز  ب��ه  فناوري ه��اي 
و حوزه ه��اي مختل��ف اقتص��ادي و 
اجرايي بهروز آقاي��ي، مديركل بنادر 
و  سيس��تان  اس��تان  دريان��وردي  و 
موفقيت آميز  اج��راي  از  بلوچس��تان 
طرح آزمايش��ي هوشمندسازي عالئم 

كمك ناوبري در بندر چابهار با كمترين هزينه خبر داد. 
آقايي اظهار كرد: عاليم كمك ناوبري بندر چابهار ش��امل 9 
بويه مجهز به چراغ هاي مخصوص در مس��ير آبراه بنادر ش��هيد 
بهش��تي و ش��هيد كالنتري بوده كه مس��ير ايمن جهت ورود و 
خروج كشتي ها به بندر را به صورت شبانه روزي فراهم مي كنند 
و اطمينان از سالمت و عدم خاموشي چراغ ها در شب به جهت 
حفظ ايمن��ي ترافيك دريايي بندر از اهمي��ت بااليي برخوردار 
اس��ت؛ به طوري كه بررسي آماده به  كاري مداوم بويه ها توسط 

تكنسين هاي دريايي الزامي  است. 
وي خاطرنش��ان كرد: ب��ا اجراي اين طرح ب��دون نياز به 
حضور ميداني كارشناس��ان و با تلفيق سيستم الكترونيكي و 
مخابراتي، وضعيت به صورت 24س��اعته پايش شده و كنترل 
بويه از طريقGPRS ،GSM و GPS در اختيار كارش��ناس 
مربوطه قرار مي گيرد به گونه يي كه بروز هر مشكل در بويه ها 
از طريق تماس، پيامك و راديو مودم گزارش مي ش��ود. آقايي 
اظهار كرد: نصب و راه اندازي آزمايشي پروژه هوشمند سازي 5 
عدد از بويه هاي موجود بندر چابهار انجام و پس از تست هاي 
نهاي��ي مربوطه به صورت فعال تحويل اداره ايمني و حفاظت 
دريايي ش��د. وي اف��زود: طرح نهايي هوشمند س��ازي عالئم 
كمك ناوبري شامل بازطراحي چراغ هاي دريايي و سازگاري 
با سيس��تم وب و اندرويد پ��س از حصول نتيجه طرح كنوني 

قابل دستيابي و اجرا خواهد بود. 

 طرح هوشمند سازي عالئم كمك ناوبري
بندر چابهار با موفقيت انجام شد

اردبيل|
رف��اه  و  كار  تع��اون،  مدي��ركل 
اجتماع��ي اس��تان اردبي��ل گف��ت: 
براس��اس آخري��ن آم��ار جمعيت��ي 
در اين اس��تان بي��ش از 65 هزار و 
450نفر بيكار در اس��تان شناسايي 
شده اس��ت. به گزارش ايسنا، قاسم 
رحيم��ي در جمع خبرنگاران با بيان 
اي��ن مطلب افزود: از ي��ك ميليون و 270ه��زار نفر جمعيت 
اس��تان 418هزار نفر جمعيت فعال هس��تند كه از اين تعداد 
352هزار نفر ش��اغل در بخش دولتي و خصوصي هستند. وي 
با بيان اينكه مركز آمار ايران هر فصل تنها يك درصد استان ها 
را سرش��ماري كرده و آمار اشتغال و بيكاري را بر همين مبنا 
احصا مي كند، خاطرنش��ان كرد: با وجود ايرادات وارده بر اين 
آمارگيري ما موظف هستيم براساس اطالعات مركز آمار نرخ 
بي��كاري و مش��اركت را اعالم كنيم كه براس��اس آخرين رقم 
اعالم شده، نرخ مشاركت اقتصادي در استان اردبيل 39درصد 
و نرخ بيكاري نيز در تابستان 96 در اين استان 9.9درصد بوده 

كه پايين تر از نرخ متوسط كشوري است. 
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اردبيل با اشاره 
به اينكه اش��تغال دولتي در اين اس��تان از متوس��ط كشوري 
پايين ت��ر بوده اما در حوزه اش��تغال بخش خصوصي آمار اين 
استان باالتر از ميانگين كش��وري است، اذعان كرد: ميانگين 
اشتغال دولتي در استان 12.4درصد و بخش خصوصي حدود 

78درصد است. 
رحيم��ي باالتري��ن آمار بيم��اري را ن��زد فارغ التحصيالن 
دانش��گاهي به ويژه ليس��انس يادآور ش��د و گفت: در استان 
اردبي��ل بيش از 500 هزار نفر جمعيت تحت پوش��ش تامين 
اجتماعي هس��تند كه از اين تعداد 103هزار نفر بيمه ش��ده 

اجباري و 22هزار نفر كارگاه فعال وجود دارد. 

 شناسايي بيش از 65 هزار بيكار 
در استان اردبيل

تهران|
رييس ش��وراي زكات استان تهران 
و  ميلي��ارد   8 مبل��غ  امس��ال  گف��ت: 
300ميليون تومان در 6 ماهه نخس��ت 
س��ال كه بخش عم��ده آن زكات فطره 
است با هماهنگي دستگاه هاي مربوطه 
به دبيرخانه شوراي زكات استان تهران 

رسيده است. 
به گزارش تسنيم، حجت االسالم س��يدصالح ياسيني ديروز در 
دومين جلس��ه ش��وراي زكات اس��تان تهران كه با حضور مقيمي 
اس��تاندار ته��ران برگزار ش��د، اظهار ك��رد: در اس��تان هاي ديگر 
مس��ووليت ش��وراي زكات با نمايندگان ولي فقيه است كه حدود 
4سال قبل در اس��تان تهران خأل اين موضوع سبب شد به صورت 
مكتوب اين موضوع بررسي شود. وي ادامه داد: از آن زمان شوراي 
زكات اس��تان س��امان گرفت و در اين چند سال چندين جلسه با 
استاندار سابق داشتيم كه اعضاي شوراي زكات نيز مشخص شدند. 
در همين راس��تا نيز 11عضو از ارگان هاي مختلف عضو اين ش��ورا 
هس��تند كه بايد اعضا در حد توان در جهت پيشبرد اهداف شوراي 

زكات گام بردارند. 
رييس ش��وراي زكات اس��تان تهران با اش��اره به ميزان زكات 
جمع آوري شده در استان تهران تصريح كرد: 9ميليارد تومان زكات 
در س��ال 94و 95 در استان تهران جمع شده كه امسال اين مبلغ 
به 8 ميليارد و 300ميليون تومان در 6 ماهه نخس��ت سال رسيده 
كه بخش عمده آن زكات فطريه است كه با هماهنگي دستگاه هاي 

مربوطه به دبيرخانه شوراي زكات رسيده است. 
ياس��يني با بيان اينكه ب��ا توجه به ظرفيت هاي اس��تان تهران 
اين رقم نمي تواند رقم واقعي زكات باش��د و نياز به تالش بيشتري 
دارد، گف��ت: برخ��ي از مردم زكات خود را ب��ه دفاتر مراجع تقليد، 
بيمارستان ها، مس��اجد و موسس��ات خيريه پرداخت مي كنند كه 

تجميع و ساماندهي آنها نقش موثري در پيشبرد اهداف دارد. 

تهراني ها 6 ماهه ۸ ميليارد و 300 ميليون  تومان 
زكات دادند

لرستان|
ريي��س س��ازمان صنع��ت، معدن 
و تج��ارت لرس��تان گفت: مب��ارزه با 
پولش��ويي يك��ي از راهكارهاي تحقق 

عدالت است. 
ب��ه گزارش»تع��ادل« ب��ه نق��ل از 
ايسنا، محمدرضا صفي خاني در كارگاه 
آموزش��ي مبارزه با پولش��ويي و تامين 
مالي تروريسم در حوزه اصناف اظهار كرد: اقتصاد مقاومتي يكي از 
اركان شفافيت اقتصادي و ايجاد اقتصاد سالم در يك كشور است. 
وي پولش��ويي را يكي از معضالت سيستم اقتصادي عنوان كرد و 
گفت: بايد پولي كه قابليت ورود به سيستم گردش پولي كشور را 

ندارد، شناسايي كرد چراكه باعث مريض شدن اقتصاد مي شود. 
صفي خان��ي، شناس��ايي پول هاي كثي��ف را از مطالبات مردم 
برشمرد و اضافه كرد: مردم مي خواهند در فضايي با اقتصاد سالم 
زندگي كنند و اين مهم يكي از مهم ترين اهداف نظام در كش��ور 
است. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان خاطرنشان 
كرد: ايجاد اقتصاد س��الم از وظايف دولت ها بوده كه نتوانس��تند 
آن را به خوبي به انجام برس��انند و در خيلي از جاها ش��فافيت در 

اموال نيست. 
وي با بيان اينكه هم اكنون هر ايراني به طور متوسط 5 حساب 
بانكي دارد، ادامه داد: پول هاي سرگردان زيادي در اقتصاد كشور 
وج��ود دارد. صفي خان��ي از وجود 400ميليون حس��اب بانكي و 
42موسسه مالي و بانك در كشور خبر داد و با بيان اينكه اصناف 
بايد در حس��اب هاي خود ش��فافيت مالي داشته باشند، افزود: در 
لرستان از اين موضوع استقبال مي شود اما بايد در اين رابطه شرح 

وظايف شود و اصناف تكليف خود را در اين رابطه بدانند. 
رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت لرس��تان يادآور شد: 
يكي از مطالبات مردم ايجاد عدالت بوده و مبارزه با پولشويي يكي 

از راهكارهاي تحقق اين مهم است. 

 شناسايي پول هاي كثيف
از مطالبات مردم است
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اقتصاد اجتماعي12
 ترافيك پرحجم و روان

در مرز ايران و عراق
رييس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهور 
از وضعيت ترافيكي »پرحج��م و روان« در محورهاي 
منته��ي به پايانه هاي مرزي اي��ران و عراق خبر داد و 
گفت: تصادفات در اين محورها نسبت به مدت مشابه 

در سال گذشته با كاهش همراه بوده است. 
نادر رحماني در مورد وضعيت ترافيكي محورهاي 
مواصالت��ي به پايانه ه��اي مرزي اي��ران و عراق اظهار 
ك��رد: ترافيك در محوره��اي مواصالتي به مرز مهران 
يعني صالح آباد-مهران و ملكش��اهي-مهران در استان 
ايالم پرحجم و روان اس��ت. ريي��س مركز اطالعات و 
كنترل ترافيك پليس راهور در مورد وضعيت ترافيكي 
در محوره��اي منته��ي ب��ه پايانه هاي مرزي اس��تان 
خوزستان نيز به ايسنا گفت: محورهاي بستان-چذابه 
و خرمشهر-ش��لمچه ترافيك، پرحجم است ولي گره 
ترافيك��ي و مش��كل خاص��ي ديده نمي ش��ود و تردد 
در ح��ال انجام اس��ت. او در م��ورد وضعيت جوي نيز 
گف��ت: در محورهاي اين دو اس��تان از نظر جوي نيز 
مشكل خاصي وجود ندارد. رحماني با اشاره به كاهش 
تصادف ها نيز گفت: خوشبختانه امسال تصادف ها هم 
در ايالم و هم خوزستان نسبت به زمان مشابه در سال 

قبل كاهش يافته است. 

تاخير ۱۴ ماهه در پرداخت 
كارانه پزشكان و پرستاران

عض��و كميس��يون بهداش��ت و درم��ان مجلس با 
انتقاد از تاخير ۱۴ ماهه در پرداخت كارانه پزش��كان 
و پرس��تاران از س��ازمان برنامه و بودجه خواس��ت در 
 اي��ن مورد راهكاري اتخاذ كند. بهروز بنيادي از تاخير
 ۱3 ت��ا ۱۴ ماه��ه در پرداخ��ت كارانه پرس��تاران و 
پزش��كان انتقاد ك��رد و با بيان اينك��ه عدم تخصيص 
كامل بودجه يكي از مهم ترين معضالت س��د راه طرح 
تحول س��المت اس��ت، به خانه ملت گفت: متاسفانه 
س��هم قانون��ي ط��رح تح��ول س��المت از ۱0درصد 
هدفمندي يارانه و ي��ك درصد ارزش افزوده پرداخت 
 نش��د بنابراي��ن اين انباش��ت بدهي منجر ب��ه تاخير
 ۱3 ال��ي ۱۴ ماه��ه در پرداخ��ت كارانه پزش��كان و 

پرستاران شد. 
نماينده كاش��مر در مجلس ش��وراي اس��المي، با 
بيان اينكه وزارت بهداش��ت نزديك به 5 هزار ميليارد 
تومان به پزشكان و پرستاران بدهي دارد، تصريح كرد: 
انتظار مي رود وزارت بهداشت با تمهيدات اتخاذ شده 

به تدريج اين مطالبات را پرداخت كند. 
بني��ادي با ي��ادآوري اينك��ه تاخي��ر ۱۴ ماهه در 
مطالبات پزش��كان و پرس��تاران نارضايت��ي آنها را به 
دنبال داش��ته است، گفت: در گذشته مدت زمان اين 
بدهي به ۴ يا 5 ماه مي رس��يد و كاركنان به اين وضع 
پرداخت��ي عادت كرده بودند ام��ا تاخير فعلي به هيچ 
وجه پس��نديده و مقبول نيس��ت. نماينده كاشمر در 
مجلس دهم ب��ا بيان اينكه س��ازمان برنامه و بودجه 
بايد هر چه سريع تر راهكاري براي پرداخت مطالبات 
پزشكان و پرستاران اتخاذ كند، تصريح كرد: متاسفانه 
در سيستم بهداش��ت و درمان كشور با كمبود نيروي 
انس��اني به ويژه پرستار مواجه هستيم و در اين رابطه 
مقرر ش��ده ۱6 هزار نفر از طريق آزمون جذب شوند؛ 
هر چند با جذب اين نيروها بخش��ي از مشكالت رفع 
مي ش��ود اما هنوز نسبت به س��رانه جمعيت كشور با 
كمبود پرستار و پزش��ك متخصص و عمومي روبه رو 
هس��تيم. عضو كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس 
ش��وراي اس��المي، با تاكيد بر اينكه با امكانات فعلي 
و مناب��ع موج��ود بايد در جهت رفع مش��كالت حوزه 
س��المت گام برداش��ت، ادامه داد: بايد با به كارگيري 
راهكارهاي موثر در منابع حوزه س��المت صرفه جويي 

و مقوله پيشگيري در دستور كار قرار گيرد. 

احتمال استخدام ۱6 هزار نفر 
در آموزش و پرورش

رييس مركز برنامه ريزي منابع انس��اني و فناوري 
اطالع��ات وزارت آم��وزش و پ��رورش از احتم��ال 
تخصي��ص ۱5ه��زار س��هميه اس��تخدامي جديد و 
برگ��زاري آزم��ون در بهمن ماه در ص��ورت موافقت 
س��ازمان امور اداري و استخدامي خبر داد. اسفنديار 
چهاربند درباره آخرين مذاكرات انجام شده پيرامون 
برگ��زاري آزمون اس��تخدامي جديد ب��راي آموزش 
و پ��رورش اظهار ك��رد: مذاكراتي با س��ازمان اداري 
و اس��تخدامي در حال انجام است و مشغول قطعي 
كردن ش��اخص ها هستيم. به محض آنكه شاخص ها 
قطعي شوند در مورد س��هميه استخدام براي زمان 
باقي مانده س��ال 96 تصميم گي��ري مي كنيم. او به 
ايس��نا گفت: در س��ال جاري يك مرحله جذب ۱0 
هزار نفري و يك مرحله جذب 8هزار نفري داشتيم. 
پيشنهاد ما اين است مجددا ۱5 هزار سهميه جديد 
براي بهمن  ماه به ما تخصيص دهند ولي در مجموع 

براي سال آينده عدد بيشتر از اينهاست. 
رييس مركز برنامه ريزي منابع انس��اني و فناوري 
اطالع��ات وزارت آم��وزش و پ��رورش در پاس��خ به 
پرسش��ي درباره سرانجام مصوبه مجلس درخصوص 
جذب نيروهاي حق التدريس و آموزش��ياران نهضت 
س��وادآموزي نيز اظهار كرد: مخال��ف هرگونه طرح 
و سياس��ت مغاير س��ند تح��ول بنيادين هس��تيم. 
خوش��بختانه رويكرد مجلس به اي��ن طرح همراه با 
تامل و بررس��ي بوده است و تاكنون بسياري مسائل 
روش��ن ش��ده و الزم اس��ت از مجلس و كميسيون 
آم��وزش تقدير كنيم كه در نهايي كردن اين مصوبه 
تعجي��ل نكردند. پيش بيني مي كنيم آنچه در نهايت 
تصوي��ب ش��ود با مصالح س��ند تح��ول و آموزش و 

پرورش همخوان باشد. 
چهاربند درباره شمار مشموالن اين مصوبه گفت: 
آنچه برآورد ش��ده حدود ۱20 هزار نفر است، البته 
تعاريف مش��موالن در طرح و قوانين قبلي مشخص 
نشده بود و به همين علت تفاوت در آمارها به شدت 
باالست. به عنوان مثال مشموالن نهضت سوادآموزي 
ب��ا يك تعري��ف 35 هزار نفر و با ي��ك تعريف ديگر 
۱30هزار نفر مي ش��وند. او همچني��ن درباره ادغام 
چند معاونت در اين وزارتخانه عنوان كرد: بايد تعداد 
معاونت ها به پنج مورد برس��د. البته مس��ووليت اين 
امر با معاونت توس��عه مديريت و پش��تيباني است. 
بايد يك اصالح س��اختار صورت بگيرد. طبق قانون 
برنامه ششم توس��عه بايد ۱5درصد نيروهاي اداري 
در طول برنامه كاس��ته شوند كه تكليفي براي همه 

دستگاه هاست. 

اخبار

مصرف بيش از حد دارو در ايران، چالش نظام درمان شده است

ايرانيان بزرگ ترين مصرف كنندگان دارو

كالش بافي از شيراز تا مناطق كردنشين مي تواند اقتصاد محلي را متحول كند 

اقتصاد گيوه اي
گروه اقتصاد اجتماعي|ريحانه جاويدي|

 گيوه بافي هنري اس��ت كه زن��ان و مردان كرد 
با آن بزرگ مي ش��وند، مقداري نخ مي خواهد، يك 
ق��الب و ي��ك كفي آم��اده. كفي كه م��ردان آن را 
از پنب��ه و به ص��ورت اليه الي��ه مي بافند. آن وقت 
نوب��ت به نازك كاري زنان مي رس��د تا هنر خود را 
ب��ه نمايش بگذارند، رويه گيوه را ببافند و در نتيجه 
اي��ن تعام��ل، گيوه يا ب��ه زبان ك��ردي » كالش« 
متولد ش��ود. پاپوش س��نتي كه دو شهر» نودشه« 
در كرمانشاه و» مريوان« در كردستان به سبب آن 
ثبت ملي شد و حاال مريوان نامزد ثبت در فهرست 
ش��هرهاي جهاني صنايع دستي هم هست تا به اين 
ترتيب پاپوش كردي در جهان هم اس��م و رس��مي 
ب��ه هم زند. با اين حال هنوز آمار رس��مي از ميزان 
صادرات اين پاپوش س��نتي در دس��ت نيست و به 
سبب وجود مشكالتي، هنرمندان ترجيح مي دهند، 
از مبادي غيررسمي هنر خود را به كشورهاي ديگر 

ارسال كنند. 

  ابهام در آمار صادرات
تركيه و ع��راق دو مقصد اصلي ص��ادرات گيوه 

ك��ردي ب��ه ش��مار مي روند ام��ا آنطور ك��ه معاون 
صنايع دس��تي اس��تان كردس��تان مي گوي��د انواع 
صنايع دس��تي صادر ش��ده به كش��ورهاي مختلف 
به تفكيك مشخص نمي ش��ود تا بتوان بطور دقيق 
مشخص كرد سهم صادرات هر هنر دستي در سال 
چقدر اس��ت. از طرفي باال ب��ودن هزينه گمرك به 
وي��ژه در كش��ور عراق يكي از عواملي اس��ت كه به 
صادرات غيررس��مي دام��ن زده و هنرمندان براي 
صرفه جويي در هزينه ها ترجيح مي دهند از مبادي 
غيررس��مي اقدام به صدور هنر خ��ود كنند. با اين 
وجود نظري معتقد است بطور تخميني ساالنه بين 
50 تا 70 هزار جفت گيوه از كردس��تان به عراق و 
تركيه ارسال مي ش��ود و در سال گذشته تنها يكي 
از بافنده هاي مريواني، 28 هزار جفت گيوه به عراق 

صادر كرده است. 

  زيركالش سخت ترين بخش در بافت گيوه
اگرچه در ظاهر دوخت كفشي با دوام و راحت 
آن هم از جنس نخ، دش��وار به نظر مي رس��د اما 
استادكاران كالش باف معتقدند در عرض دو ماه 
مي شود گيوه بافي را آموزش داد بطوري كه پس 

از پايان اين دوره، هنرجو مي تواند به تنهايي يك 
گيوه ببافد البته به شرط آنكه كفي گيوه را آماده 
تهي��ه كند، چرا كه دش��وارترين بخش در بافتن 
گي��وه، تهيه كفي يا زيركالش اس��ت كه معموال 
مرده��ا اين كار را انجام مي دهند و پنج ماه زمان 
الزم اس��ت تا يك فرد مبت��دي بتواند روزانه يك 
زير كالش توليد كند. براي بافت زيركالش حدود 
پنج متر پارچه نخي متقال يا چلوار الزم اس��ت، 
دو رش��ته چرم گاو، دو قطعه قظيف، ميخ و موي 
بز الزم است و براي بافت روي گيوه از نخ پنبه يي 

استفاده مي شود. 

  تاريخچه
افس��انه هاي فراوان��ي درب��اره تاريخچه گيوه 
وجود دارد، در برخ��ي منابع اين پاپوش نخي را 
به يكي از ش��خصيت هاي شاهنامه پيوند داده اند 
آنچنان كه در كتاب بهار عجم آمده اس��ت، گيوه 
منصوب به گيو گودرز اس��ت و گيو آن را هنگام 
سرگرداني در توران زمين ترتيب داد چون براي 
راهپيمايي هاي طوالني خ��ود نياز به پاي افزاري 
بادوام، سبك و خنك داشت، بعدها همه  كساني 

كه چنين ش��مايلي از پاپ��وش را مي بافتند، نام 
آن را گي��وه مي گذاش��تند. ام��ا گذش��ته از اين 
داس��تان هاي افس��انه يي بط��ور دقيق مش��خص 
نيس��ت براي نخس��تين بار چه كس��ي و در كدام 

نقطه از ايران گيوه را بافته است. 
اگرچ��ه امروزه گي��وه به نام كردها ش��ناخته 
مي ش��ود اما در قرن هش��تم هج��ري قمري كه 
دوران اوج اس��تفاده از اين كف��ش نخي بوده، به 

اس��تان فارس هم ب��ه عنوان يكي از ش��هرهاي 
برجس��ته در زمينه گيوه بافي اش��اره شده است، 
چناچ��ه ابوالعب��اس زركوب ش��يرازي در كتاب 
شيرازنامه كه در س��ال هاي پيش از 75۴ قمري 
نوشته شده از بازار گيوه دوزان در شيراز ياد كرده 
و در مكاتبات خواجه رشيدالدين فضل اهلل، گيوه 
به عن��وان يكي از محصوالت عمده كازرون مورد 

اشاره قرار گرفته است.

گروه اقتصاد اجتماعي|
مصرف دارو بين ايرانيان س��ه برابر استاندارد 
جهاني است و ايران را به لحاظ مصرف دارو جزو 
20 كشور برتر دنيا قرار داده است. ايران در آسيا 
ني��ز بعد از چين رتب��ه دوم را دارد. اين درحالي 
اس��ت كه 20 درص��د كل داروه��اي مصرفي در 
ايران به صورت خودسرانه و بدون تجويز پزشك 

مصرف مي شود. 
تجوي��ز داروهاي متنوع براي ي��ك بيماري و 
همچني��ن تجويز بيش از ح��د نياز هر دارو براي 
ي��ك دوره درمان��ي، باعث ش��ده ه��ر ايراني در 
خانه اش يك شبهه داروخانه داشته باشد. برخي 
پزش��كان براي هر بيماري ساده يي چند نوع دارو 
و از ه��ر دارو بيش از 20 ع��دد، تجويز مي كنند؛ 
داروهايي ك��ه برخي از آنها ب��راي بيماري اصال 

استفاده نمي شوند. 
ق��رارداد برخي مراك��ز درماني و پزش��كان با 
ش��ركت هاي داروس��ازي و واردات دارو و اجرايي 
نشدن طرح نس��خه الكترونيك كه ميزان داروي 
تجويزي هر پزش��ك را قابل رصد مي كند، دليل 
مصرف روزافزون دارو در ايران است؛ مصرفي كه 
بخش قابل توجهي از بودجه درمان كش��ور را به 

خودش اختصاص مي دهد. 
عضو هيات رييس��ه كميس��يون بهداش��ت و 
درمان مجلس نسبت به برابر بودن ميزان مصرف 
دارو در ايران با كشور چين كه جمعيتي چندين 

برابر كشورمان دارد، انتقاد كرد.
يعقوب شيوياري با اش��اره به اينكه درصورت 
عدم تصميم گيري و فكر اساس��ي براي پرداخت 
نزدي��ك  درآينده ي��ي  داروس��ازان  مطالب��ات 
مشكالت اساس��ي براي بخش بهداشت و درمان 
به وج��ود مي آيد، گفت: ايجاد مش��كل در حوزه 
بهداش��ت و درم��ان بطورحت��م آس��يب فراواني 
را ب��ه م��ردم وارد مي كند، ضم��ن اينكه درحال 
 حاضر مص��رف بي روي��ه دارو در جامعه بس��يار 
زياد اس��ت.نماينده مردم ميانه درمجلس شوراي 
اس��المي، با تاكيد براينكه صنعت دارو بس��يار پر 
س��ود است، افزود: افرادي كه در واردات و توزيع 

دارو در كشور فعال هستند، سود فراواني را از اين 
حوزه كس��ب مي كنند؛ البته داروهاي مورد نياز 
براي بيماران خ��اص و صعب العالج نيز ازطريق 
واردات به كشور آمده و چاره يي جز واردات براي 

برخي اقالم دارويي وجود ندارد. 

  واردات داروهايي كه نيازي به آنها نيست
وي ب��ا بيان اينك��ه واردات برخ��ي داروها به 
كش��ور بيش��تر جنبه تبليغاتي داشته و به لحاظ 
درمان��ي كارب��ردي ندارن��د، اظهار ك��رد: دولت 
براس��اس تعهدات خود به ح��وزه دارو بايد طبق 

قانون مطالبات ش��ركت هاي دارويي را پرداخت 
كند، نمي توان بيش��تر از اين يك شركت دارويي 
را هرچند دولتي ب��ه دليل نبود نقدينگي و عدم 
پرداخت بدهي بيمه ها بازه��م براي توليد تحت 
فشار قرار داد. شيوياري با اشاره به اينكه درحال 

حاضر 60 ش��ركت ب��زرگ توليد كنن��ده دارو در 
كشور فعال هس��تند، گفت: بيشتر اين شركت ها 
داراي مطالبات هنگف��ت از دولت بوده و بيمه ها 
ني��ز خود مطالبات بس��ياري از دول��ت دارند، به 
عنوان مثال در مورد بيمه س��المت ايرانيان بيش 
از۱0 ميلي��ون نفر داراي دفترچه بيمه هس��تند 
كه ارائه خدمات به آنه��ا هزينه هاي زيادي را به 
دنبال دارد؛ ضمن اينكه بيش از 30 درصد داروي 
مصرفي در كشور براي حوزه درمان هزينه سازي 

صرف است. 
اين نماين��ده مردم در مجلس ده��م، با بيان 
اينكه براي برخي بيماري ه��ا به هيچ عنوان نياز 
ب��ه تجويز دارو وجود ن��دارد، به خانه ملت گفت: 
در اكث��ر خانواده ها داروهاي بس��ياري نگهداري 
مي شود كه براي هركدام از اين داروها هزينه هاي 
بس��ياري انجام شده است، همچنين مصرف دارو 
تنها بايد در زمان مقرر و توس��ط پزش��ك براي 
بيمار تجويز شود؛ از س��وي ديگر طبق آمارهاي 
مطرح ش��ده ميزان مصرف دارو در كش��ور برابر 
 با كش��ور چين آن هم با چندي��ن برابر جمعيت 

ايران است.
او ب��ا تاكيد براينكه فقدان آموزش هاي الزم و 
فرهنگ سازي افراد را ترغيب به استفاده بي رويه 
از دارو مي كن��د، اظهار كرد: وزارت بهداش��ت و 
درمان در مس��ير اجراي طرح تحول سالمت بايد 
در زمينه پيش��گيري نيز اقدام��ات الزم را انجام 
دهد، يعني درجلوگي��ري از مصرف بي رويه دارو 

عوارض آن به مردم اطالع داده شود.
 عضو هيات رييسه كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس، با اشاره به اينكه دولت بايد خط اعتباري 
ويژه براي پرداخت مطالبات بيمه ها در نظربگيرد، 
گفت: بيمه ها نيز بايد پرداخت بدهي هاي خود به 
صنعت دارو را با اولويت دردستور كار قرار دهند، 
اگر منابع پايدار براي حوزه بهداشت و درمان در 
نظرگرفته نشود؛ شركت هاي دارويي دچار مشكل 
شده و افراد بسياري بيكار مي شوند؛ ضمن اينكه 
در اين شرايط به ناچار بايد داروهاي بسياري را با 

واردات در اختيار بيماران قرار داد. 

كودكان كار جمع آوري مي شوند، ساماندهي مي شوند و پس 
از چن��د روز، با دريافت تعهد، به خانواده هايش��ان تحويل داده 
مي ش��وند؛ خانواده هايي كه به هر دليلي آنها را به كار گرفته اند 
و بعد از رها ش��دن فرزندشان، آنها را دوباره يا در خيابان، يا در 
كارگاه ه��اي زيرزميني به كار مي گيرن��د. اين همان ايرادي بود 
كه فعاالن حقوق كودكان و آس��يب هاي اجتماعي نيز به طرح 

ساماندهي كودكان كار و خيابان وارد مي كردند. 
حاال رييس سازمان بهزيس��تي كشور با اعالم اين خبر كه 
در حال تدوين آيين نامه س��اماندهي كودكان كار هس��تند، از 
همكاري ش��ش وزارتخانه بهداش��ت، ام��ور خارجه، آموزش و 
پ��رورش، دادگس��تري، كار و اطالعات ب��راي تحقق اين مهم 

خبر داد. 
محس��ني بندپي با اش��اره به بخش��ي از ايين نامه در حال 
تدوين سازمان بهزيس��تي براي ساماندهي كودكان كار اظهار 
ك��رد: اگر ق��وه قضاييه بپذيرد، مي توان ك��ودكان كاري را كه 
بي��ش از چهار بار پذيرش ش��ده و تحت تربيت قرار گرفته اند، 
اما ب��ار ديگر خانواده مطالبه كرده و ب��راي بار پنجم با همان 
مشخصات وارد خيابان شده اند، بعد از پذيرش و تربيت مجدد 

از والدينشان سلب حضانت شود. 
انوش��يروان محس��ني بندپي در تش��ريح روند ساماندهي 
ك��ودكان كار گفت: بر اس��اس قانون برنامه شش��م توس��عه، 
مديريت و س��اماندهي كودكان كار برعهده سازمان بهزيستي 
گذاش��ته شده است و ما نيز بر اس��اس اين تكليف قانوني، در 
حال تدوين آيين نامه يي هس��تيم تا نسبت به پذيرش و جذب 

آنها اقدام كنيم. 
رييس س��ازمان بهزيس��تي كش��ور ادامه داد: هم اكنون اين 
ايين نامه مراحل پاياني خود را طي مي كند و در آن دستگاه هايي 
كه در اين زمينه مي توانند همكاري كنند، از جمله ش��هرداري، 
وزارتخانه هاي تعاون، كار و رف��اه اجتماعي، آموزش و پرورش، 
بهداشت و درمان و كميته امداد امام خميني)ره( مشخص شده  
و ت��ا دو هفته آينده نيز از آن رونمايي خواهد ش��د. محس��ني 
بندپ��ي در بيان نحوه همكاري هر كدام از وزارتخانه هاي تعيين 
ش��ده براي س��اماندهي كودكان كار به خانه ملت گفت: ممكن 
اس��ت برخي از اين ك��ودكان مبتال به بيماري ب��وده و از توان 

مالي كافي براي هزينه هاي درمان برخوردار نباش��ند كه وزارت 
بهداشت براي ورود به اين بخش اعالم آمادگي كرده؛ همچنين 
برخ��ي از اين كودكان به داليلي از ادام��ه تحصيل بازمانده اند، 
ك��ه وزارت آموزش و پرورش مي تواند آنها را به چرخه تحصيل 
برگرداند، ضمن اينك��ه كميته امداد نيز مي تواند كودكان كاري 
را ك��ه خانواده هايش��ان آنها را به دليل ع��دم تمكن مالي روانه 

خيابان ها كرده اند، تحت پوشش قرار دهد. 
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، با اش��اره به ش��يوه 
س��اماندهي كودكان��ي كه توس��ط گروه هاي مافياي��ي كنترل 
مي شوند، يادآورشد: در اين مورد نيز نيروي انتظامي، دادستاني، 
دادگستري و وزارت اطالعات براي شناسايي سردسته هاي اين 
بانده��ا وارد عم��ل خواهند ش��د، ضمن اينكه س��اماندهي اين 
كودكان، خود عامل��ي در جهت قطع ابزار فعاليت اين باندهاي 

مافيايي بوده، كه در بخشي از ايين نامه بدان پرداخته ايم. 
رييس سازمان بهزيستي كشور، با انتقاد از نحوه جمع آوري 
كودكان كار ك��ه از طريق نيروي انتظامي ص��ورت گرفته بود، 
آن را اقدام��ي موقت��ي و خ��ارج از پروتكل و نظارت س��ازمان 
بهزيستي دانست، كه با اعتراض اين سازمان متوقف شده است، 
همچنين تاكيد كرد مشاركت س��ازمان هاي مردم نهاد، بهترين 

راه ساماندهي كودكان كار خواهد بود. 

وزي��ر تعاون، كار و رفاه اجتماع��ي با بيان اينكه امروز به 
خير جمعي بيش از هر چيز ديگري نياز داريم، گفت: امروز 
ديگر فقرا ديده نمي ش��وند و الب��ه الي اليه هاي اجتماعي 

پنهان شده اند و مساله ما چگونگي مساعدت به آنهاست. 
علي ربيعي در نخستين همايش نيكوكاري و خيرجمعي 
كه در مركز خيريه معلوالن وحدت برگزار ش��د با اش��اره به 
ض��رورت خير جمعي، گفت: كار خير در همه جوامع جاري 
و س��اري اس��ت و در همه دوران ها وجود داش��ته است. در 
دوراني هس��تيم كه س��نت هاي ديرين و نهادهاي سنتي ما 
نقش هاي زيادي چون وقف ايفا كرده اند. جامعه به س��رعت 
پوس��ت اندازي كرده و امروز نياز داري��م نهادهاي معين را 
براي گس��ترش خير جمع��ي اضافه كني��م و در عين حال 

نهادهاي سنتي را از دست ندهيم. 
او ب��ا بي��ان اينكه امروز به خير جمع��ي بيش از هر چيز 
ديگ��ري ني��از داريم عن��وان كرد: ام��روز ديگر فق��را ديده 
نمي ش��وند. قبال خانواده ها از همديگر اطالع داشتند و فقرا 
ديده مي ش��دند، اما امروز فق��را البه الي اليه هاي اجتماعي 
پنهان ش��ده اند و مس��اله ما چگونگي مساعدت به آنهاست. 
وزي��ر تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه فقرا توده وار 
ش��ده اند گفت: حاشيه نشيني شهري نوع جديدي از فقر را 

به وجود آورده است. 
او با اشاره به آثار فقر در مسائل اجتماعي اظهار كرد: بايد 
گونه هاي فقر شديد و مطلق را مورد توجه قرار داده و روي 
آن متمركز ش��ويم. امروز بي��ش از هر دوره ديگري نيازمند 

خيرجمعي هستيم. 
ربيعي ادامه داد: در دوره گذار و ش��كل جديد زندگي در 
جوامع، تنهايي بيش از گذش��ته است. حركت فردي و انزوا 

گرايانه بيش از گذشته شده است.
وزي��ر تع��اون، كار و رفاه اجتماعي با بي��ان اينكه زماني 
مي توانيم فرهنگ را گسترش دهيم كه كيفيت زندگي براي 
همگان گس��ترش يابد، افزود: در بحث فرهنگ خيرجمعي 

بايد بيش از گذشته فعاليت كنيم. 
اكن��ون در امري��كا 62۱ ميلي��ارد دالر در خيرجمع��ي 
هزينه مي ش��ود و در آلم��ان ۱۱8ميلي��ارد دالر. در دولت 

 اقدامات��ي انجام مي ش��ود ام��ا حس��ابداري خيرجمعي در 
جامعه نداريم. 

وي اف��زود: ۱0ه��زار و ۴00 ميليارد توم��ان در دو نهاد 
حمايت��ي بودجه ص��رف مي كنيم. ۱5هزار ميلي��ارد تومان 
هزينه بيمه س��المت همگاني اس��ت و در طول چهارس��ال 
گذش��ته پنج هزار ميليارد تسهيالت ارائه كرديم. نزديك به 

هزار ميليارد تومان صرف بسته هاي غذايي مي شود. 
ربيع��ي با تاكيد بر ضرورت تس��هيل گري و راحت كردن 
فعاليت هاي مرتبط با امور خيرجمعي گفت: امروز بايد نوعي 
موسسات هماهنگ خيرجمعي به واسطه خود خيران ايجاد 
كنيم و ساماندهي بهتري انجام دهيم. خيرجمعي فقط پول 
دادن نيس��ت بلك��ه تقديم لبخند و مهربان��ي يك ايراني به 

ايراني ديگر است. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: س��ال ها به دنبال 
آن بودم بهزيس��تي و مس��جد را با يكديگر همراه كنم. بايد 
ارزش هاي ديني و ايراني اس��المي را مورد توجه قرار دهيم. 
ربيع��ي با بيان اينكه در اين راس��تا 8000 خير براي كمك 
مالي و ۴5هزار خير چون وكال، معلمان و پزشكان براي ارائه 
خدمات تخصصي ثبت ن��ام كرده اند، گفت: تالش مي كنيم 

نظام داوطلبي خيرجمعي را در صنوف ايجاد كنيم. 

وزير رفاه اجتماعي مطرح كرد 

زندگي توده وار فقرا
رييس سازمان بهزيستي كشور خبر داد

تالش براي سلب حضانت از والدين كودكان كار

 برخي پزشكان براي هر بيماري ساده يي چند نوع دارو و از هر دارو بيش از 20 عدد، تجويز مي كنند؛ داروهايي كه 
برخي از آنها براي بيماري اصال استفاده نمي شوند. برخي بيماري ها به هيچ عنوان نياز به تجويز دارو وجود ندارد. در 

بيشتر خانواده ها داروهاي بسياري نگهداري مي شود كه براي هركدام از اين داروها هزينه هاي بسياري انجام شده است، 
همچنين مصرف دارو تنها بايد در زمان مقرر و توسط پزشك براي بيمار تجويز شود؛ از سوي ديگر طبق آمارهاي مطرح 

شده ميزان مصرف دارو در كشور برابر با كشور چين آن هم با چندين برابر جمعيت ايران است.  بيش از 30 درصد 
داروي مصرفي در كشور براي حوزه درمان هزينه سازي صرف است
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پارلمان شهري پايتخت كليات طرح سياست ها و الزامات تدوين اليحه بودجه سال آينده شهرداري را تصويب كرد

رونمايي از 5 الزام بودجه 97 شهرداري تهران

در همايش حمل و نقل و لجستيك مطرح شد

آمادگي بخش خصوصي براي ورود به طرح هاي ترابري

گروه راه و شهرسازي|
 بررس��ي طرح سياس��ت ها و الزام��ات تدوين اليحه 
بودجه س��ال آين��ده ش��هرداري ته��ران در نوزدهمين 
جلس��ه علني شوراي اسالمي ش��هر تهران مورد بحث و 
بررس��ي قرار گرفت و كليات آن به تصويب رس��يد، اما 
برخي اعضاي ش��ورا در خصوص جزئي��ات اين طرح به 
توافق نرس��يدند و برخي اعضا با بيان اينكه نظرات آنها 
در اين رابطه اخذ نش��ده  اعتراض كردند. در نتيجه مقرر 
شد، تدوين جزئيات به كميسيون ها بازگشت داده شود. 
همچنين به اعضا فرصت داده شد تا پيشنهادات خود را 
به كميس��يون برنامه و بودجه براي تصميم گيري نهايي 
ارائه كنن��د. »تحول در جذب س��رمايه گذاري داخلي و 
خارجي«، »كاهش هزينه هاي ش��هر«، »دس��ترس پذير 
كردن ش��هر ب��راي معلوالن«، »گس��ترش حمل و نقل 
عموم��ي ب��ه خص��وص BRT و LRT« و »نوس��ازي 
س��الن هاي س��ينما و تئاتر« 5 سياس��ت و الزامي است 
كه به باور اعضاي ش��وراي ش��هر ته��ران بايد در اليحه 
بودجه س��ال 97 ش��هرداري مورد توجه قرار گيرند. بر 
اساس اين گزارش، اين طرح در سرفصل ها، ماده واحده 
و تبصره هايي تدوين ش��ده، ضمن اينكه در تبصره هاي 
اشاره شده منابع بودجه مصرفي سازمان ها و شركت هاي 
ش��هرداري تهران مشخص است. همچنين در اين طرح 
تاكيد ويژه يي بر پيوست هاي بودجه يي شهرداري تهران 
ش��ده اس��ت. در اين طرح ش��هرداري موظف شده كه 
گزارشي از بودجه سال 1395 شهرداري تهران در اختيار 
ش��ورا قرار دهد. همچنين شهرداري بايد گزارشي را نيز 
از عملكرد بودجه يي خود در 9 ماهه سال 96 ارائه كند. 

 مهم ترين الزامات در بودجه سال ۹۷
مجيد فراهاني عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي 
شهر تهران در تشريح جزئيات اين طرح 5 موضوع را الزام 
اساسي بودجه 97 برشمرد و توضيح داد: تحول در جهت 
جذب س��رمايه هاي داخلي و خارجي نخستين سياست 
اس��ت كه متاس��فانه ش��هرداري در اين زمينه تاكنون 
عملكرد مناسبي نداشته و نتوانسته سرمايه هاي داخلي 
و خارجي را در اين حوزه بس��يج كند. الزامي اس��ت كه 
از روش هاي مش��اركت بخش خصوصي استفاده شود تا 
پروژه هاي قابل س��رمايه گذاري در شهر تهران از طريق 

جذب سرمايه ها ادامه پيدا كند. 
عضو كميس��يون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران 
تصري��ح ك��رد: مطل��ب بعدي بح��ث ض��رورت كاهش 
هزينه هاي شهر اس��ت، امروز ش��هر تهران بسيار گران 
اداره مي شود و الزم است تا هزينه هاي شهري به نحوي 
برنامه ريزي ش��ود كه بتوان تا جايي كه مي شود، بخش 
اجرايي و جاري بودجه را كاهش داد و به بخش عمراني 
بودجه اضافه كرد. وي با اش��اره به بحث دسترس پذيري 
ش��هر براي نابينايان و معلوالن اظهار كرد: يكي ديگر از 
مس��ائل اولويت دار براي شوراي ش��هر، دسترس پذيرتر 
كردن ش��هر تهران اس��ت. ش��هر تهران امروز يك شهر 
دسترس پذير و آماده براي استفاده معلوالن نيست و الزم 
است كه در اين حوزه نيز اقدامات بيشتري صورت گيرد 
و بخش ه��اي ديگري كه در بخش الزام��ات و راهبردها 
آمده در اين حوزه اس��تفاده ش��ود. فراهاني در پاسخ به 
اينكه آيا براي نوسازي اتوبوس هاي فرسوده نيز بودجه يي 

در نظر گرفته ش��ده است، اظهار كرد: گسترش حمل و 
نقل عمومي از جمله مهم ترين دغدغه هاي شوراي شهر 
پنجم اس��ت، ما اگر دو چال��ش آلودگي هوا و ترافيك را 
به عنوان دو معضل اصلي و تاريخي ش��هر تهران بناميم، 
راه��ي نداريم جز اينكه حمل و نقل عمومي با محوريت 
حم��ل و نقل ريل��ي و همچنين دوچرخه را گس��ترش 
دهي��م. بايد خريد و تامين واگن هاي مت��رو را به جايي 
رساند كه بتوان ظرفيت 2ميليون مسافر را كه پتانسيل 
افزايش آن به 1۰ميليون مسافر وجود دارد را افزايش داد 
و »سرفاصله« را از متوسط باالي 1۰ دقيقه امروز به زير 
يك دقيقه رس��اند. وي ادامه داد: همچنين مساله بعدي 
بحث گسترش حمل و نقل عمومي در اتوبوس هاي تندرو 
BRT و همچنين ش��بكه LRT اس��ت كه برنامه ريزي 

شده و شما آثار آن را در بودجه سال 97 خواهيد داد. 
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با 
اشاره به اختصاص بودجه براي بخش فرهنگي و نوسازي 
سالن هاي سينما و تئاتر شهر اذعان كرد: مهم ترين مساله 

سالن هاي سينما اين است كه تجربه راه اندازي بخش هاي 
خصوصي تئاتر نشان مي دهد هرچه بخش خصوصي در 
اين حوزه پا در مياني كرده، به همان ميزان نيز موفق تر 
عمل ش��ده اس��ت، ما بايد از اين تجربه استفاده كنيم و 
در بخش س��ينما نيز زمينه هاي جذاب��ي را براي بخش 
خصوصي فراهم كنيم تا براي نوس��ازي، بازس��ازي و در 

اختيار گرفتن سالن هاي سينما سرمايه گذاري كنند. 

 بودجه سال ۹۷ با نگاه به آينده 
محم��د س��االري رييس كميس��يون شهرس��ازي و 
معماري شوراي ش��هر تهران نيز در اين باره توضيحاتي 
ارائه داد و گفت: اليحه بودجه سال 97 جز نگاهي كه به 
برنامه 5 ساله دوم دارد بايد نگاهي هم به برنامه هاي ما در 

آينده يعني برنامه 5 ساله سوم داشته باشد. 
س��االري افزود: اين اليحه به ش��هردار تهران كه تازه 
2 ماه اس��ت مستقر شده، مي گويد بودجه سال 97 را با 
چه اولويت ها، سياست ها، راهبردها و الزاماتي ارائه دهد. 

اما بايد در نظر داشت كه ما يك سند فرادست كه همان 
برنامه 5 ساله دوم عملياتي شهرداري تهران است را داريم 
كه اكنون در سال پنجم آن قرار داريم. بنابراين برنامه و 
بودجه س��ال 97 بايد برش��ي از برنامه 5ساله دوم باشد، 
برنامه ي��ي كه بيش از 7۰درصد احكام آن اجرا نش��ده و 
بودجه ها در راستاي احكام مصوب تخصيص نيافته است. 
وي ادامه داد: شوراي پنجم و شهردار هنوز شناخت 
كاف��ي از اينكه احكام برنامه در چ��ه حوزه يي اجرايي 
ش��ده و ك��دام حوزه اجرا نش��ده اس��ت، ندارند و اگر 
بخواهيم اين برنامه را ذيل برنامه دوم 5ساله بنويسيم، 
قطعا آينده خوبي نخواهد داشت. از اين رو من معتقدم 
اي��ن برنامه بايد ضمن اينكه نگاهي به برنامه 5س��اله 
دوم دارد، نگاه��ي هم به برنامه هاي ما در آينده يعني 
برنامه 5س��اله سوم داشته باش��د. از آنجايي كه برنامه 
دوم اجرايي نشده و بودجه ها بر اساس ساليق مديران 
تخصيص داده ش��ده بايد قيد تبعيت از برنامه 5 ساله 

دوم را از اين اليحه حذف كنيم. 

ساالري با اش��اره به وجود اشكال ساختار سازماني 
در ش��هرداري ته��ران گف��ت: معاون��ت برنامه ري��زي 
ش��هرداري تهران بايد به تمام معاونت ها تسلط داشته 
باش��د و هنگامي كه برنامه 5ساله عملياتي شد، تمام 
تخصيص ها با محوريت معاونت برنامه ريزي انجام شود 
در صورتي كه در طول سال هاي گذشته اين گونه نبوده 
اس��ت. وي افزود: يكي از اش��كاالت ديگري كه موجب 
عملياتي نش��دن برنامه عملياتي 5س��اله شد، اين بود 
كه آموزش هاي الزم به س��ازمان ها، نهادها، معاونت ها، 
ادارات كل، شهرداري هاي مناطق براي نحوه عملياتي 
كردن برنامه داده نشده بود و الزم است موضوع آموزش 
و پشتيباني نيز توسط معاونت برنامه ريزي انجام شود. 

 گاليه از انتصاب ها در شهرداري
ب��ه گزارش »تعادل« يكي ديگ��ر از مواردي كه در 
جلس��ه علني روز گذشته شوراي ش��هر تهران مطرح 
شد، مربوط به انتصابات ش��هردار بود. انتصابات اخير 
شهردار واكنش هاي زيادي در فضاي مجازي و رسانه ها 
به دنبال داشته اس��ت. محمدجواد حق شناس رييس 
كميس��يون فرهنگي و اجتماعي ش��وراي شهر تهران 
در نطق پيش از دستور خود نسبت به انتصابات اخير 
ش��هرداري تهران گاليه كرد و گفت: اگر كارشناسان 
و مدي��ران الي��ق اصالح طل��ب در دولت مه��رورزان 
م��ورد بي مهري قرار گرفت يا اخ��راج و حتي به اجبار 
بازنشس��ته شدند، قرار نيست پش��ت درهاي مديريت 

شهر تهران تا اطالع ثانوي بالتكليف بمانند. 
حق ش��ناس با بيان اينكه انتخابات مجلس يازدهم 
در س��ال 98 پي��ش روي ما ق��رار دارد و ش��رايط به 
گونه يي اس��ت كه جلب مجدد اعتماد مردم به جريان 
اصالح طلب آس��ان نخواهد بود، گفت: كسب موفقيت 
ش��ورا موجب توفيق جريان اصالح طلب��ي و ناكامي، 
سرآغاز دومينوي شكست و از دست دادن اعتماد آحاد 
مردم خواهد بود و اين هشداري است كه بايد از همين 

االن آن را جدي بگيريم. 
وي با بيان اينكه ماهيت ش��ورا نظارت مس��تمر و 
پاسخگويي مداوم اس��ت، گفت: از دكتر نجفي انتظار 
مي رود، در روند خدمت ش��ان و انجام انتصابات دقت و 
مراقبت بيشتري داشته باشند و بايد بگويم عمده ترين 
پاس��خي كه در روزها و هفته ه��اي اخير در قبال نقد 
انتصابات ش��هردار تهران شنيده مي ش��ود، اين است 
كه ديگ��ران از رزومه مطلوبي برخوردار نيس��تند، اما 
باي��د بگويم آقاي نجفي اگر جوانان اصالح طلب رزومه 
ندارند، ناش��ي از محروميت ش��ان از تصدي پست هاي 
مديريتي و حتي كارشناس��ي و جلوگيري از ورودشان 
به سيستم اداري شهر در 14سال گذشته بوده است. 

محمد عليخاني نيز در تذكري خطاب به ش��هردار 
تهران گفت: اخبار نگران كننده يي در برخي انتصابات 
در شهرداري تهران مي شنويم. شهردار تهران در كانال 
تلگرامي خود تاكيد كرده اند كه مصلحت شهر چيزي 

فراتر از تعلقات جناحي و گرايش هاي سياسي است. 
عليخان��ي تاكيد ك��رد: آق��اي نجف��ي راي مردم 
حق الناس است. به راي مردم ظلم نكنيد. فرصت سوزي 
نكني��د. از جوانان و اصالحات غافل نش��ويد و مردم را 

نااميد نكنيد. 

 تشويق بازگشت به روستا
با وام ساخت مسكن

معاون بازس��ازي و مسكن روستايي بنياد مسكن گفت: 
افراد س��اكن در ش��هرها در صورت بازگش��ت به روس��تا از 
تسهيالتي با سود كم براي ساخت مسكن در روستا بهره مند 

مي شوند. 
به گزارش تسنيم، عزيز اهلل مهديان افزود: اگر افرادي كه 
قصد بازگش��ت به روستا را دارند، زميني براي ساخت خانه 
نداشته باشند، زمين به قيمت تمام شده در اختيار آنها قرار 
مي گيرد. معاون بازس��ازي و مسكن روستايي بنياد مسكن 
ادامه داد: به عنوان نمونه روستايي در اردبيل تخليه شده بود 
اما با پرداخت تس��هيالت هم اكنون 5۰ خانوار در آن ساكن 
هس��تند. او درباره ارائه تس��هيالت ب��ه خانواده هاي محروم 
روستايي گفت: به اين خانوارها تسهيالت پرداخت مي شود 
و اگر روس��تاييان آورده يي نداش��ته باشند، بنياد مسكن از 
حس��اب 1۰۰ به آنها كمك مي كند و عالوه بر تس��هيالت 
كمك بالعوض هم پرداخت مي كند. مهديان بيان كرد: براي 
كساني كه نتوانستند واحدهاي مسكوني خود را تكميل كنند 
و خانواده هايي كه داراي دو معلول هستند عالوه بر تسهيالت 

18ميليون توماني، كمك بالعوض هم پرداخت مي شود. 

پايداري قراردادهاي خريد هواپيما 
رييس سازمان هواپيمايي كش��وري گفت: قراردادهاي 
خريد هواپيما از شركت هاي اروپايي و امريكايي همچنان به 

قوت خود باقي است. 
عل��ي عاب��دزاده در گفت وگو با ايرنا افزود: ش��ركت هاي 
س��ازنده هواپيما ك��ه قرارداده��اي فروش با ش��ركت هاي 
ايران��ي منعقد كرده اند هن��وز هم اجراي اي��ن قراردادها را 
دنب��ال مي كنند. مع��اون وزير راه و شهرس��ازي اظهار كرد: 
محدوديت هاي جديد كنگره امريكا و دولتمردان اين كشور، 
قراردادهاي خريد هواپيماها را تحت تاثير قرار نداده و هيچ 
مقام رسمي در دولت امريكا در اين خصوص اعالم نظر نكرده 
است. عابدزاده با بيان اينكه آن چيزي كه در خريد هواپيما 
براي ايران اهميت زيادي دارد، تامين هزينه هاي آن از منابع 
مالي بين المللي است، گفت: بايد تالش كنيم منابع مالي آن 
را از طري��ق فاينانس خارجي تامين كنيم اما درحال حاضر 

شرايط سخت شده است. 

 تعيين تكليف قطعه سوم 
آزاد راه شمال تا پايان سال

معاون توسعه ساختمان و انرژي بنياد مستضعفان در تشريح 
آخرين وضعيت آزاد راه تهران- ش��مال گفت: وضعيت اجرايي 

قطعه سوم آزاد راه تهران- شمال امسال مشخص مي شود. 
به گزارش ايرنا، منوچهر خواجه دلويي افزود: اكنون براي 
ساخت قطعه سوم آزاد راه تهران- شمال با فاينانس خارجي 
درحال مذاكره هستيم و تا پايان سال جاري پيگيري ها براي 
اي��ن پروژه به ص��ورت ويژه ادامه دارد. ب��ه گفته او 4 قطعه 
در اجراي اين پروژه پيش بيني ش��ده كه قطعه 4 از س��ال 
94 از م��رزن آباد تا كمربندي چالوس زير بار ترافيك رفته 
است. خواجه دلويي ادامه داد: قطعه اول اين پروژه به عنوان 
مهم ترين بخش آن، تهران را به شهرستانك در شمال استان 
البرز متصل مي كند. ضمن آنكه مس��ير تهران- چالوس تا 
حدود زيادي با گش��ايش اين قطعه كوتاه مي شود و هزينه 

ساخت اين قطعه 2هزار و 4۰۰ميليارد تومان است. 
او بي��ان ك��رد: قطع��ه دوم آزاد راه ته��ران- ش��مال از 
شهرستانك تا پل زنگوله ترسيم شده كه اكنون شركت هاي 
پيمانكاري درحال انجام آن هستند. معاون توسعه ساختمان 
و انرژي بنياد مستضعفان يادآور شد: تونل البرز بزرگ ترين 
تونل كش��ور در قطع��ه دوم آزاد راه تهران- ش��مال احداث 
مي ش��ود، بخش شرقي اين تونل درحال اجرا و بخش غربي 

آن به مناقصه گذاشته شده است. 

كاهش نرخ بليت پروازهاي اربعين 
دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي ب��ا تاكيد بر اينكه 
سايت هاي اينترنتي مجاز به فروش بليت پروازهاي اربعين 
نيستند، افزود: درحال حاضر پرواز اربعين ايرالين  هاي داخلي 

به پايين تر از قيمت مصوب  رسيده است. 
مقصود اسعدي س��اماني در گفت وگو با تس��نيم درباره 
پروازهاي اربعين اظهار كرد: درحال حاضر برخي پروازهاي 
ايرالين هاي داخلي به نجف و بغداد خالي انجام مي ش��ود و 
حتي ش��ركت ها براي مسير رفت بليت با قيمت 58۰ هزار 
تومان عرضه مي كنن��د اما پرواز خالي اس��ت. او بيان كرد: 
اين گونه نيس��ت كه به  دليل تقاضاي زياد براي سفر هوايي 
ب��ه عتبات عاليات قيمت ه��ا افزايش يافته اس��ت. از مردم 
مي خواهيم در صورت هر گونه گرانفروش��ي بليت پروازهاي 
اربعي��ن، موضوع را اطالع دهند. دبير انجمن ش��ركت هاي 
هواپيمايي اظهار كرد: زائران باالتر از نرخ هاي مصوب و اعالم 
 شده پروازهاي اربعين، بليت را خريداري نكنند. چنانچه بليت 
شركتي با قيمت هاي باالتر فروخته مي شود مردم با مراجعه 
 )www.aira. ir( به سايت انجمن شركت هاي هواپيمايي

مي توانند با فرد رسيدگي كننده شكايت تماس بگيرند. 

ايرانشهر

نوبت اول

 ROOF TOP( 1- مناقص��ه ش��ماره 200961063000013 ب��ا موضوع »تهيه، نصب و راه اندازي 6 دس��تگاه پكيج يونيت 40تن واقع��ي يكپارچه
PACKAGE( ب��ا ظرفي��ت هوادهي cmf 25000 داراي كوئل آبگرم و تهيه، حمل، نصب و راه اندازي كانال هوا اس��پيرال رفت و برگش��ت در 
س��الن هاي B 38 مطابق نقش��ه پيوس��ت و باز كردن كانال هاي قديمي به همراه كانال هاي ارتباطي مربوطه و نيز باز كردن 6 دستگاه ايرواشر 

سالن فوق با كليه لوازم و تجهيزات و حمل آنها به محل مورد نظر كارفرما در نمايشگاه بين المللي«
2- مناقصه ش��ماره 200961063000014 با موضوع »تهيه، نصب تس��ت و راه اندازي يك دس��تگاه چيلر تراكمي آب خنك به ظرفيت 300 تن 
برودتي واقعي دو كمپرس��وره و انجام كليه كارها ش��امل كابل كش��ي، لوله كش��ي هاي مربوط��ه جهت ارتباط پكيج فوق ب��ا برج هاي خنك كننده 
و لوله هاي هواس��ازهاي داخل موتورخانه ميالد، س��اخت فونداس��يون پكيج، مطابق مش��خصات فني جهت موتورخانه س��اختمان ميالد نمايشگاه 

بين المللي«
ش��ركت سهامي نمايش��گاه هاي بين المللي ج.ا.ايران در نظر دارد مناقصه هاي عمومي فوق الذكر را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت 
برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، 
مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 

تاريخ 96/08/15 مي باشد.
تضمين شركت در مناقصه ها:

1- مناقصه شماره 200961063000013 : 800.000.000 ريال
2- مناقصه شماره 200961063000014 : 330.000.000 ريال

بصورت: ضمانت نامه بانكي يا چك تضميني يا چك بانكي، به نام شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري اسالمي ايران كه اعتبار آن كمتر 
از سه ماه نبوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد

آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 18:00 روز يكشنبه تاريخ 96/8/21
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد:   ساعت 18:00 روز شنبه تاريخ 96/09/4

زمان بازگشايي پاكت ها:   ساعت 9:00 روز يكشنبه تاريخ 96/9/5
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد:

الف: آدرس: نمايشگاه بين المللي – ساختمان فني و مهندسي – مديريت ساختمان و تاسيسات – تلفن: 21912590-21912815-21912676
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

مركز تماس 41934 دفتر ثبت نام:  85193768 و 88969737

موضوع فراخوان مناقصه هاي عمومي دومرحله اي

دبيرخانه كميسيون معامالت

گروه راه و شهرسازي|
خبر تهيه آيين نامه مراكز لجس��تيك كشور در حالي 
براي نخس��تين بار در همايش حمل و نقل و لجس��تيك 
رسانه يي شد كه مسووالن حمل و نقلي كشور همچنان 
به ضرورت ايجاد هاب هاي لجستيك در كشور و كمبود 
نيروي متخصص لجستيك انتقاد داشتند و فعاالن بخش 
خصوصي هم براي بهبود جايگاه ايران در شاخص عملكرد 
لجس��تيك، آمادگي خود را براي جذب س��رمايه گذاري 

خارجي در بخش حمل و نقل  اعالم كردند. 
به گزارش ف��ارس، رييس اتاق بازرگان��ي تهران در 
اي��ن همايش نرخ حمل بار در كش��ور را در مقايس��ه با 
كش��ورهايي نظير تركيه و افغانستان بسيار باال توصيف 
كرد و گفت: توان رقابت با اين قيمت ها گرفته شده است 

كه بايد براي آن فكري كرد. 
محمد خوانس��اري افزود: متصل نبودن رانندگان با 
شركت هاي حمل و نقل يكي از عواملي است كه سبب 
باال بودن قيمت حمل بار در كش��ور شده است و اتصال 
رانندگان با ش��ركت هاي حمل و نقل��ي، راهكاري براي 

كاهش هزينه حمل بار خواهد بود. 
خوانساري بخش حمل و نقل را موتور محركه كشور 
دانس��ت و گفت: كمبود بودجه در بخش دولتي و نبود 
نقدينگي در بخش بانكي مانعي براي توسعه اين بخش 
هستند. بخش خصوصي اين آمادگي را دارد براي جذب 
س��رمايه گذاري خارجي با هدف توس��عه بخش حمل و 
نقل وارد ش��ود. ب��ه گفته او بخ��ش خصوصي مي تواند 
براي جذب س��رمايه گذاري خارج��ي در بخش بنادر و 
فرودگاه��ي اقدام كن��د و بر اين اس��اس نيازمند تغيير 
برخي سياست ها هس��تيم تا بخش خصوصي بتواند به 

بهره ور شدن حمل و نقل كمك كند. 
خوانساري بيان كرد: بيشترين بخشي كه از تحريم ها 
ضرب��ه خ��ورد، بخش حمل و نقل كش��ور ب��ود و ايران 
مي توانس��ت بهترين مركز )هاب( هوايي و دريايي باشد 
كه تحريم ها سبب شد مركز هوايي به كشورهايي نظير 
تركيه منتقل شود و مركز )هاب( دريايي هم دوبي شود. 
رييس اتاق بازرگان��ي تهران، فرودگاه امام خميني )ره( 
را بهتري��ن ف��رودگاه منطقه توصيف ك��رد كه به دليل 
تحريم ها اين فرودگاه نتوانس��ت نق��ش خود را در هاب 
هوايي شدن بازي كند. او بر تالش براي جبران گذشته 
تاكي��د كرد و ادامه داد: بايد براي پيوس��تن به بازارهاي 
جهان��ي بيش از پي��ش تالش كرد و نس��بت به جذب 

سرمايه گذاري خارجي بيشتر همت كرد. 
خوانس��اري با بيان اينكه كشورهاي منطقه بيشتر از 
5۰ تا 6۰ميليارد دالر سرمايه گذاري براي توسعه بخش 
حمل و نقل انجام داده اند، افزود: اين درحالي اس��ت كه 
در اي��ران تنها نزديك به يك ميليارد دالر در اين زمينه 

س��رمايه گذاري انجام شده كه در قياس با ساير كشور ها 
بسيار كم اس��ت. رييس اتاق بازرگاني تهران گفت: بايد 
ت��الش كرد تا جذب س��رمايه گذاري در بخش هوايي و 
دريايي بيشتر شود گرچه كشتيراني جمهوري اسالمي 
گام هاي خوبي برداش��ته اس��ت، اما كافي نيست و بايد 
بيشتر شود. خوانساري خواس��تار جذب سرمايه گذاري 
خارجي با همكاري داخلي براي بخش هاي بنادر و حمل 
و نقل هوايي ش��د و گفت: گرچه در اين دو، س��ه سال 
اخير گام هاي خوبي در بخش هوايي برداش��ته شده اما 
توسعه فرودگاهي نيازمند جذب سرمايه گذاري خارجي 
بيشتري است. او با اشاره به بخش حمل و نقل جاده يي 
گفت: بيشتر مش��كالت اين بخش داخلي است و انجام 
نشدن رقابت كامل در اين بخش از عوامل توسعه نيافتن 
آن است. خوانساري متوسط پيمايش جاده يي در جهان 
را 21۰ هزار كيلومتر عن��وان كرد و گفت: اين درحالي 
است كه در كشور اين رقم 7۰هزار كيلومتر است كه اين 
موضوع خود از عوامل باالتر بودن قيمت ها در مقايس��ه 
با ساير كشور هاس��ت. رييس اتاق بازرگاني رشد ارزش 
افزوده حمل و نقل در كش��ورمان را 7درصد بيان كرد و 
گفت: سال هاس��ت كه اين رقم ثابت مانده است و ثابت 
ماندن اين رش��د به دليل مصرف نش��دن سود در خود 

بخش بوده كه بايد براي تغيير آن تالش كرد. 

 تهيه آيين نامه مراكز لجستيك
مع��اون حمل و نق��ل وزير راه و شهرس��ازي نيز در 
همايش حمل و نقل و لجستيك گفت: آيين نامه مربوط 
به مراكز لجس��تيك در ش��وراي عالي ترابري تهيه شد 
ك��ه مكان يابي آن در حال انجام اس��ت و اميدواريم اين 

آيين نامه به زودي تصويب شود. 
مهرداد تقي زاده اظهاركرد: ترانزيت و لجس��تيك در 
دنيا رش��د فزاينده يي دارد و در ايران هم بايد اشكاالت 
توس��عه اين دو را بررس��ي و رفع كنيم. معاون حمل و 
نقل وزير راه و شهرس��ازي با تاكيد بر اينكه مشوق هاي 
س��رمايه گذاري در بخش لجس��تيك تهيه شده است، 
اف��زود: در عرص��ه ترانزيت 66 مش��كل را احصا كرديم 
كه مرب��وط به بخش هاي دولت��ي، خصوصي، گمرك و 
غي��ره بود كه در حال حاضر بخش��ي از اين مش��كالت 
رفع ش��ده است. تقي زاده با بيان اينكه مكان يابي مراكز 
لجس��تيك در حال انجام است، گفت: براي هر كريدور 
ترانزيتي كش��ور بايد يك نفر مدير داشته باشيم كه در 
نخس��تين گام مدير كريدور شمال- جنوب را انتخاب و 
هدف گ��ذاري كرده ايم براي هر كريدور كش��ور يك نفر 
مدير انتخاب ش��ود. او تاكيد ك��رد: اين مديران موظف 
هس��تند كه در هيچ جاي ديگر س��مت و مس��ووليتي 

نداشته باشند و هر 4 ماه بيالن كار بدهند. 

 رتبه ۹6 ايران در لجستيك دنيا
رييس فدراس��يون حمل ونقل و لجس��تيك ايران با 
اش��اره به گزارش بانك جهاني درباره شاخص عملكرد 
لجس��تيك گفت: ايران در رتبه 96 و جزو كش��ورهاي 
كم  درآمد محس��وب مي ش��ود. اين در حالي است كه 
ام��ارات در رتبه 13 و قطر در رتبه 3۰ دنيا و به عنوان 

كشورهاي پردرآمد در اين حوزه محسوب مي شوند. 
 مس��عود پل مه كه از ديگر س��خنرانان اين همايش 
بود با اشاره به موقعيت مناسب جغرافيايي ايران از نظر 
كريدورهاي ترانزيتي اظهار كرد: در اين باره مي توان به 
وابستگي كشورهاي حوزه قفقاز و سازمان پيمان امنيت 
دس��ته جمعي )CIS( به آبراهه هاي آزاد توسط ايران و 
وجود زيرساخت هاي پايه لجستيك در ايران اشاره كرد. 
او با اش��اره ب��ه اينكه 9۰درصد زم��ان گردش كاال 
در فرآيند لجستيك اس��ت، افزود: خدمات لجستيكي 
حاص��ل از مديريت هوش��مند و رقابت پذير با باالترين 
قابليت اطمينان، كمترين ميزان تاخير و كمترين هزينه 

را بايد فراهم كند. 
پل مه با تاكيد بر اينكه لجستيك مي تواند به عنوان 
صنعتي اشتغال زا و درآمدزا مطرح باشد، گفت: ايران از 
نظر ژئوپليتيكي موقعيت مناسب تجاري - لجستيكي 

دارد و جايگاه لجستيكي ايران در دنيا رتبه 96 است. 
ريي��س فدراس��يون حمل ونقل و لجس��تيك ايران 
افزود: بانك جهاني كش��ورها را از نظر شاخص عملكرد 
لجستيكي تقسيم كرده كه بر اساس اين گزارش ايران 
در زمره كش��ورهاي با عملكرد نسبي لجستيك است و 

اين شامل كشورهاي با درآمد پايين است. 
پل م��ه ادام��ه داد: بهتري��ن رتب��ه اي��ران در حوزه 
زيرساخت هاي لجستيك 72 است و در كارايي فرآيند 
ترخيص، رتبه لجستيكي ايران 11۰ است. او اظهاركرد: 
س��هم حمل ونقل اي��ران از قيمت تمام ش��ده كاال در 
دنيا 12درصد اس��ت. رييس فدراس��يون حمل ونقل و 
لجستيك ايران گفت: ش��اخص هاي بخش لجستيكي 
مدرن در كشور مجموعه يي پيشرفته از زيرساخت هاي 

حمل ونقل است. 
پل مه ادامه داد: امارات با ايجاد شهر لجستيكي دوبي 
حركت خود را به سمت رشد لجستيكي آغاز كرده است 
و قطر، تركيه، عمان و عربستان دنبال توسعه لجستيكي 
خود با س��رمايه گذاري هاي ميليون دالري هس��تند. او 
اظهار كرد: مسووالن بايد دقت كنند كه لجستيك فقط 
خدمات حمل ونقل و انبارداري نيست، بلكه لجستيك 
مهم ترين حلقه زنجيره تامين اس��ت. رييس فدراسيون 
حمل ونقل و لجستيك ايران بر ضرورت ايجاد هاب هاي 
لجستيك در كشور تاكيد كرد و گفت: متاسفانه كمبود 

نيروي متخصص لجستيك داريم.

حجت اهلل ميرزايي معاون برنامه ريزي ش��هرداري ته��ران نيز با حضور در صحن 
ش��وراي شهر تهران گفت: از ابتداي كار ش��هرداري، پيوندي ميان كار كارشناسي و 
بودجه وجود نداشته و از همان روزهاي نخست انحراف بودجه در تمام سطوح احصا 

شده است. 
وي افزود: گزارش هاي ارزيابي نش��ان مي دهد آيين نامه هاي بودجه اجرايي نشده 
است. از اين رو پيشنهاد مي كنيم براي پيوند حداكثري جهت برنامه هاي توسعه يي و 

بودجه، برنامه سوم توسعه شهرداري تهران با يك سال تاخير تدوين شود. 
معاون برنامه ريزي شهرداري تهران ادامه داد: كليات برنامه بودجه تدوين شده و 
براي اخذ نظر كميسيون ها به تمام كميسيون ها ارسال شده است و بي ترديد با حضور 

همه اعضاي شوراي شهر تهران براي نظام برنامه ريزي صحبت خواهيم كرد. 
ميرزايي تاكيد كرد: در كليات تصويب شده برنامه، رويه اصالح طلبي در راستاي 

كاهش نابرابري هاي اجتماعي به عنوان مهم ترين مساله مدنظر قرار گرفته است. 
وي ب��ا اش��اره به پيوند ميان برنامه و بودجه به عنوان يك��ي ديگر از رويه هاي در 
نظر گرفته ش��ده براي برنامه سوم توسعه شهرداري تهران تاكيد كرد: در اين برنامه 
جذب مش��اركت مردم، عدالت اجتماعي، پاسخگويي، شفافيت و تمركززدايي به طور 
ج��د مدنظر قرار گرفته و تالش ش��ده دخي��ل كردن دولت و دع��وت از دولت براي 
مس��ووليت پذيري و پرداخت هزينه هاي پايتخت و همچنين جلب مش��اركت مردم 

به طور جد مدنظر قرار گيرد. 

 درخواست تدوين برنامه سوم شهرداري با تاخير

 كاهش 12 درصدي آلودگي هوا 
با پايش مستمر خودروها

 LEZ وحيد حسيني، مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران از عدم اجراي كامل و دقيق طرح
انتقاد كرد و گفت: نمي دانم چرا جديت خاصي در زمينه اجراي كامل و بي نقص طرح LEZ وجود ندارد. 
به گزارش ايس��نا، حسيني با اشاره به اينكه هزينه آلودگي هوا براي شهر بسيار باالست، اظهار كرد: طبق 
آمار وزارت بهداشت ساالنه مرگ 5۰۰۰ نفر در شهر تهران منتسب به آلودگي هواست. به همين علت هر 
ساله معادل بودجه شهرداري تهران و معادل 2درصد توليد ناخالص داخلي)GDP( كشور هزينه مرگ و 
مير ناشي از آلودگي هوا پرداخت مي شود. اين درحالي است كه براي اجراي طرح LEZ )طرح محدوده كم 
آالينده(- كه مي تواند بخش زيادي از مساله آلودگي هوا را حل كند- حاضر نيستيم، هيچ هزينه يي پرداخت 
كنيم. البته مقصود از هزينه صرفا هزينه هاي مالي نيست بلكه منظور هزينه هاي اجتماعي و فشار آوردن 

به نهادها و دستگاه هاي مختلف است. هزينه هايي كه بايد در رده هاي مختلف حاكميتي پرداخته شود. 
وي با اشاره به نتايج يك مطالعه در مورد ميزان اثرگذاري طرح LEZ بر كاهش آلودگي هواي 
تهران اظهار كرد: طي بررس��ي اي كه از س��وي دانش��گاه تربيت مدرس انجام شده است. اگر همه 
خودروهاي تهران معاينه فني صحيح و مستمر بگيرند، آلودگي هوا بين 1۰تا 12درصد كاهش پيدا 
مي كند. عدد 1۰تا 12درصد، عدد بسيار بزرگي در مورد آلودگي هواست. عددي است كه دستيابي 
 LEZ به آن سال ها طول مي كشد؛ درحالي كه مي توان با اجراي بي نقص و جدي قانوني مثل قانون

چنين اثربخشي در حوزه كاهش آلودگي هوا ايجاد كرد. 
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صنعت، معدن و جتارت14
حركت به سمت 

كسب وكارهاي نوپا 
ش�اتا   وزي��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت ۲۰ درصد از 
ش��ركت هاي دانش بنيان تاييد ش��ده را صنعتي دانست و 
گفت: راه اندازي فناوري هاي نوين و نوين سازي فعاليت هاي 
موجود بايد به صورت همزمان در دس��تور كار قرار بگيرد 
و در استفاده از اينگونه فعاليت ها موضوع مهم اشتغال نيز 
فراموش نش��ود.محمد شريعتمداري در جلسه مشترك با 
معاون علمي و فن��اوري رييس جمهوري با تاكيد بر تاثير 
فعاليت هاي دانش بنيان و فناورانه در توليد و اش��تغال به 
خصوص در حوزه هاي صنعتي، افزود: بايد س��هم استفاده 
از منابع موجود كش��ور را به حداقل برس��انيم و به سمت 
فعاليت هاي دانش بنيان، فناورانه و كس��ب وكارهاي نوين 
مانند اس��تارت آپ ها با هدف دستيابي به بهره وري بيشتر 
حركت كنيم.  وي با اعالم اينكه ۲۰ درصد از شركت هاي 
دانش بني��ان تاييد ش��ده موجود در كش��ور ب��ه صورت 
۱۰۰درص��د صنعتي هس��تند، تصريح ك��رد: از معاونان 
ذي رب��ط در وزارت صنعت، معدن و تجارت خواس��ته ام تا 
فعاليت ه��اي خود را در اين حوزه براي حمايت از اينگونه 
فعاليت هاي نوآورانه بيشتر كنند. شريعتمداري حركت در 
مسير فعاليت هاي دانش بنيان و كسب و كارهاي نوين را يك 
نياز و ضرورت براي كشور توصيف كرد و گفت: به حمايت 
و همكاري معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري نياز 
داريم، تا بتوانيم فعاليت هاي خود را براين پايه استوار كنيم. 
 وزير صنعت، معدن و تج��ارت با تاكيد بر تاثيرگذاري 
ورود فناوري هاي نوين در زمينه اكتشاف معادن و پهنه هاي 
معدن��ي، تصريح كرد: در ح��وزه اينترنت اش��يا و موضوع 
شهرك هاي صنعتي هوشمند نيز استفاده از اينگونه روش ها 
موثر خواهد بود. ش��ريعتمداري شروع فناوري هاي نوين و 
نوين س��ازي فعاليت هاي موجود را دو اولويت اس��تفاده از 
فعاليت هاي دانش بنيان و فناورانه دانس��ت و يادآور شد: در 
همه صحنه ها بايد به موضوع اشتغال توجه كرد و در استفاده 
از فناوري هاي نوين نيز اين موضوع نبايد فراموش شود. وي 
تاكيد كرد: بنگاه ه��ا براي ايجاد ارزش اف��زوده و بهره وري 
بيش��تر در تمامي مراحل فعاليت خود از مديريت عمليات 
تا نرم افزارهاي مورد اس��تفاده و نيروي انساني مي توانند از 
فناوري هاي نوين بهره مند شوند و وضعيت بهتري به دست 
آورند.  از آن س��و، معاون علمي و فناوري رييس جمهور نيز 
در اين جلس��ه با اعالم اينكه در دو س��ال گذشته بيش از 
۲ميليارد دالر سرمايه گذاري خارجي در حوزه فناوري جذب 
شده اس��ت، افزود: بروكراسي اداري و سيستم تامين مالي 
دو مشكل شركت هاي دانش بنيان و كسب وكارهاي فناورانه 
است كه بايد مورد توجه بيشتري قرار بگيرد. سورنا ستاري 
كاه��ش هزينه ه��ا و ورود تكنولوژي روز دني��ا را دو مزيت 

استارت آپ ها و كسب وكارهاي نوين دانست.

فعاليت 800 هزار واحد صنفي 
بدون پروانه 

ايسنا   معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه 
در ح��ال حاضر ۸۰۰ هزار واحد صنف��ي بدون پروانه داريم، 
گفت: به ازاي هر ۲۵ نفر يك واحد صنفي داريم كه اين آمار 
براي كش��ورهاي عقب افتاده است. سيدمحمود نوابي اظهار 
كرد: امروزه در كشور بسياري از بنگاه ها در تبليغات مدعي 
هستند، اما در مميزي حاضر به شركت نيستند. افرادي كه 
حرفي براي گفتن و جرات در ش��ركت فرآيند مميزي دارند 
در اين گونه مراس��م ها ثبت نام مي كنن��د. او با بيان اينكه در 
اس��تان اصفهان ۲۲ واحد در مميزي شركت كردند كه ۱۴ 
واحد لوح حماي��ت از مصرف كنندگان را دريافت مي كنند، 
اف��زود: تمام واحدها بايد حق��وق مصرف كنندگان را رعايت 
كنند و اميدوارم روزي را ش��اهد باشيم كه بتوانيم متخلفان 
را معرفي كنيم. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان 
اينكه بايد به حق الناس توجه كنيم، ادامه داد: ۱۴ واحد اين 
استان در سطح ملي تنديس و لوح دريافت كرده اند كه اين 
نش��ان از صنعتي بودن اين استان است و البته انتظار هم از 
آن باالست، اميدوارم با تبليغات سالم در آينده شاهد همايش 
پرشورتري باشيم. او با بيان اينكه امروز ديگر مصرف كننده 
هر كااليي را مصرف نمي كند، ادامه داد: اول كيفيت، سپس 
خدمات پس از فروش و رعايت ساليق مشتري ها مهم است 

و در انتها قيمت مطرح مي شود. 

 رشد دانش بنيان ها
در مناطق آزاد

مهر   معاون توليد، صادرات و فناوري دبيرخانه ش��وراي 
عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در گزارش عملكرد مناطق 
آزاد درخصوص تاس��يس شركت هاي دانش بنيان و فناور از 
 موفقيت مناط��ق آزاد و گذر از كل اهداف س��االنه در دوره

7 ماهه مناطق در اين حوزه خبر داد. مهدي بازارگان گفت: 
اس��تقرار اين شركت ها در 7 ماهه نخس��ت سال نسبت به 
عملكرد س��ال ۹۵، حدود ۳۱ درصد رشد را نشان مي دهد و 
اين رقم فراتر از برنامه ابالغي با هدف ۲۰ درصدي در برنامه 
است و انتظار مي رود مناطق آزاد در اين بخش تا پايان سال 
نسبت به كل هدف تعيين شده عملكردي ۲۰۰ درصدي را 
تجربه كنند. او افزود: عملكرد اين مناطق در بخش حمايت 
از شركت هاي دانش بنيان و فناور نشان مي دهد تا پايان سال 
۹۵ تعداد ۲۰۰ ش��ركت در اين مناطق تاس��يس شده بوده 
)عملكرد س��ال ۹۵ برابر ۹۰ واحد( و برنامه تعيين شده در 
س��ال جاري، تاسيس ۴۰ شركت دانش بنيان و فناور جديد 
در اين مناطق اس��ت. بازارگان افزود: تا انتهاي مهرماه سال 
۹6 نيز ايجاد ۲۲ ش��ركت پيش بيني شده بود، در حالي كه 
عملكرد 7 ماهه اول نش��ان مي دهد 6۲ شركت دانش بنيان 
يعني سه برابر تعداد هدف گذاري شده، در اين بازه زماني در 
مناطق آزاد جذب شده اند و مجموع واحدهاي دانش بنيان و 
فناور مستقر در مناطق آزاد به ۲6۲ واحد افزايش يافته است. 

 ضرورت رسوخ علم
و فناوري در صنايع 

ايرن�ا   مع��اون آم��وزش، پژوهش و فن��اوري وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت با تاكيد بر نقش علم و فناوري 
در صنع��ت افزود: اقتصاد ما هنوز از حالت خام فروش��ي 
خارج نش��ده و يكي از راهكارهاي خروج از اين وضعيت، 
رس��وخ علم و فناوري در توليدات و صنايع اس��ت. برات 
قبادي��ان اظه��ار كرد: هفت��ه پژوهش فرصتي اس��ت تا 
اقدامات انجام ش��ده بين صنعت و دانشگاه را در فضاي 
مش��ترك به نمايش گذاش��ته و تعامالت بيشتري ايجاد 
شود. او در مورد اهميت برگزاري هفته پژوهش مشترك 
ب��ا وزارت عل��وم، تحقيق��ات و فناوري با اش��اره به آمار 
واحدهاي صنعتي در كش��ور و لزوم رس��وخ فناوري در 
صنايع كش��ور ادامه داد: ح��دود ۹۰ هزار واحد صنعتي 
در كش��ور اس��ت كه اگر بخواهند با روند فعلي در مسير 

دانش بنيان شدن قرار بگيرند، سال ها طول مي كشد. 

اخبار

بازوي پژوهشي مجلس اليحه »ايجاد 7 منطقه آزاد و 12 منطقه ويژه اقتصادي« را بررسي كرد

انحراف مسير با تعدد مناطق آزاد
تعادل     

بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسالمي در گزارشي 
به بررسي اليحه ايجاد 7 منطقه آزاد تجاري– صنعتي 
و ۱۲منطقه ويژه اقتصادي كه در دستور كار مجلس 
شوراي اسالمي قرار گرفته، پرداخته است. نتايج اين 
پژوهش نش��ان مي دهد، تاس��يس مناطق آزاد جديد 
بدون تامين پيش نيازها و الزامات آن و در مس��احتي 
وسيع و بدون داشتن الگوي كالن درخصوص توسعه 
مت��وازن منطقه يي، تضمين كننده توس��عه اقتصادي 
كشور نيس��ت حتي موجب ايجاد فرآيندهاي زائد در 
نظام قانوني و اجرايي كش��ور نيز خواهد ش��د. از اين 
رو چنانچه مناطق آزاد جديد به ش��كلي كه در اليحه 
دولت درج ش��ده، ش��كل بگيرند همانند مناطق آزاد 
فعلي با چالش هايي جدي مواجه خواهند شد و نقطه 
انحراف آنها از بدو تاسيس جهت تامين زيرساخت هاي 
مورد نياز با توسل به كسب درآمدهاي ناپايدار ازجمله 
»ف��روش اراضي، اخذ عوارض از واردات و تردد خودرو 
س��واري وارداتي« آغاز مي ش��ود بنابراين پيش��نهاد 
مي شود براي اينكه مناطق آزاد جديد به شيوه اصولي 
و مطابق مناط��ق آزاد موفق جهان ايجاد ش��وند؛ در 
گام نخست مس��احت مناطق آزاد جديد كاهش يابد 
و توضيحات كاملي از وضعيت زيرساخت هاي مناطق 
پيش��نهادي ارائه ش��ود. در گام بعدي دولت مي تواند 
منابعي را جهت تكميل زيرساخت هاي اين مناطق با 
مشاركت بخش خصوصي و تعاوني اختصاص دهد تا 
مطابق تجربه مناطق آزاد موفق دنيا در مساحت هايي 
محدود و محصور ش��ده، زيرس��اخت هايي با رويكرد 
توليدي و تخصصي ايجاد شوند. اين پژوهش همچنين 
در ادامه به ارائه ۸ ايراد اساسي به اليحه ايجاد مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي جديد پرداخته و در پايان اقدام به 

ارائه 6 پيشنهاد كرده است. 

 تاسيس 8 منطقه آزاد جديد
ايجاد مناطق آزاد بدون تامين زيرساخت هاي الزم 
و در مساحت هايي وسيع و بدون داشتن الگوي كالن 
توسعه اقتصادي كشور تضمين كننده پيشرفت كيفي 
و متوازن در كشور نيست. واقعيت اين است كه مناطق 
آزاد موف��ق در دنيا در مس��احتي محدود و تخصصي 
و پس از تامين كليه زيرس��اخت هاي مورد نياز ايجاد 
ش��دند تا بتوانند در مس��ير تحقق اهداف اصلي خود 
يعني »توسعه صادرات، جذب سرمايه گذاري خارجي 
و انتقال فناوري و تقوي��ت اقتصاد ملي« گام بردارند. 
ايج��اد مناط��ق آزاد در محدوده هايي وس��يع بدون 
زيرس��اخت هاي اقتصادي، كارك��رد مطلوبي از جهت 
تخصي��ص و توزيع بهين��ه منابع ب��راي اقتصاد ملي 
نخواهد داشت. همچنين با وجود 7منطقه آزاد تجاري 
و صنعتي در كشور و 6۴ منطقه ويژه اقتصادي نيازي 
به توس��عه كمي مناط��ق آزاد و ويژه اقتصادي جديد 
به ش��كل فعلي نيست در صورت ايجاد مناطق جديد 
نيز توصيه مي ش��ود اين مناط��ق در محدوده هايي با 
مس��احت هاي محدود، محصور، فاقد جمعيت ساكن، 

تخصصي و با رويكرد توليدي ايجاد شوند. 
به موج��ب حكم صريح تبصره»۳« ماده)۱( قانون 
چگونگ��ي ايجاد مناطق آزاد تجاري- صنعتي مصوب 
سال ۱۳7۲ مجلس شوراي اسالمي، ايجاد مناطق آزاد 
جديد و تعيين محدوده مناطق آزاد بنا به پيش��نهاد 
دولت و تصويب مجلس ش��وراي اس��المي است. اين 
مناطق داراي قواعدي ازجمله معافيت حقوق ورودي 
و معافي��ت ماليات بر درآمد يا قوانين خاص در زمينه 
ورود و خ��روج اتب��اع خارج��ي و فعالي��ت بانك ها و 
بيمه هاي خارجي هستند و مسووليت تعيين محدوده 

مش��مول اين امتيازات به موجب قانون برعهده نهاد 
تقنيني است. بنابراين تنها نهاد تصميم گير براي ايجاد، 
تعيين يا توس��عه و حتي كاهش محدوده مناطق آزاد 
با توجه به تبعات قانوني حاكم بر آن، مجلس شوراي 
اس��المي اس��ت. همچنين به موجب نظرات متعدد 
شوراي نگهبان در تاريخ ارديبهشت ۸۸ و ارديبهشت 
۸۳ تعيين محدوه مناطق آزاد تجاري- صنعتي از امور 
تقنيني به ش��مار آمده و واگذاري آن به هيات وزيران 
مغاير اصل هشتادوپنجم قانون اساسي است. از طرفي 
مح��دوده ۳منطقه آزاد »كيش و قش��م و چابهار« در 
س��ال ۱۳7۲ به موجب مصوبه مجلس تعيين شد با 
اين حال در سال ۱۳۸۲ تعيين محدوده ۳منطقه آزاد 
»اروند، ارس و انزلي« به هيات دولت تفويض شد كه 
هم اكنون موجب بروز مشكالتي در بي ثباتي محدوده 
مناطق مذكور نيز شده است ازاين رو در زمان تصويب 
منطقه آزاد ماكو در سال ۱۳۸۹ مصوبه مجلس مبني 
بر اج��ازه تعيين محدوده توس��ط دولت م��ورد ايراد 
ش��وراي نگهبان قرار گرفت و مح��دوده مورد نظر به 
موجب نقشه پيوست اليحه به تصويب مجلس شوراي 
اسالمي رسيد. بنابراين عبارت مندرج در بند »يك« 
ماده واحده مبني بر ايج��اد مناطق در محدوده هايي 
كه به تصويب هيات وزيران مي رس��ند و تبصره»۲« 
بند»۲« اليحه اصالح��ي مبني بر كاهش محدوده ها 
پ��س از تصويب در مجلس مغاير حكم صريح تبصره 
»۳« م��اده )۱( قان��ون چگونگي ايج��اد مناطق آزاد 
تجاري- صنعتي مصوب سال ۱۳7۲ مجلس شوراي 
اس��المي و خالف صريح اصل هش��تادوپنجم قانون 
اساسي اس��ت و دولت مطابق قانون نمي تواند پس از 
تصويب نقشه ها در مجلس شوراي اسالمي به موجب 

مصوبه هيات وزيران، محدوده ها را تغيير دهد. 

 ايجاد 12 منطقه ويژه اقتصادي جديد
مطاب��ق آيين نامه چگونگي ايج��اد مناطق ويژه 
اقتص��ادي مص��وب خ��رداد۱۳۹۳ هي��ات وزيران، 
ايج��اد مناطق ويژه نيازمند رعايت مواردي از قبيل 
داشتن طرح توجيهي به همراه نقشه جانمايي، ارائه 
موافقت بدون قيدوشرط دستگاه هاي اجرايي جهت 
تامين خدمات زيرس��اختي و ساير موارد مندرج در 
آيين نامه مذكور اس��ت كه تامين شروط مذكور در 
اليح��ه پيش��نهادي نيازمند بررس��ي دقيق يكايك 
مناطق اس��ت. از كل 6۴ منطقه ويژه اقتصادي كه 
به موجب تبصره»۲۰« قانون برنامه اول توس��عه و 
ج��زء »۱« بند »د« تبصره »۲۵« قانون برنامه دوم 
توس��عه توس��ط دولت يا به موجب قانون تشكيل و 
اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب تير ماه سال ۸۴ 
توسط مجلس شوراي اسالمي ايجاد شده است تنها 
۲۴منطقه شامل ۱6منطقه اوليه مصوب دولت و ۸ 
منطقه جديد مصوب مجلس داراي گمرك هستند. 
همچنين صرف��ا در ۱۸منطقه فعاليت هاي توليدي 
و خدمات��ي، واردات، ص��ادرات و... انجام مي ش��ود. 
ب��ا توجه به روند ف��وق، ايجاد مناط��ق ويژه جديد 
مستلزم بررسي علل عملياتي نشدن مناطق مصوب 
اس��ت تا مناطق جدي��د نيز به سرنوش��ت نامعلوم 
برخ��ي از مناطق ويژه فعلي دچار نش��وند. به طور 
كلي ضرورت بازنگ��ري در نحوه ايجاد اين مناطق، 
نداش��تن توجيه اقتصادي ايجاد برخ��ي از مناطق 
ويژه، نبود س��ازمان هاي مس��وول توانمند به لحاظ 
مالي، فني و مديريتي، نداشتن زيرساخت هاي مورد 
نياز اين مناطق، عدم بازنگري در نحوه اداره و شرح 
وظايف س��ازمان اداره كننده و... از مش��كالت عمده 

اين مناطق هستند. 

 8 ايراد كليدي 
اين پژوهش در ادامه به ارائه برخي از نكات مهم 

در اين زمينه اشاره كرده كه به شرح زير است: 
۱- در تبصره »الف« ماده )6( قانون برنامه ششم 
توس��عه صراحتا آمده كه در طول س��ال هاي برنامه 
وضع هر گونه تخفيف، ترجي��ح يا معافيت مالياتي 
و حقوق ورودي طي س��ال هاي برنامه ممنوع است. 
ح��ال با توجه ب��ه اينكه مناط��ق آزاد و ويژه داراي 
مولفه ه��ا و امتيازات��ي مانند معافي��ت از ماليات بر 
درآمد و معافيت از ماليات بر واردات كاال هس��تند 
بنابراين ايجاد مناطق آزاد و ويژه جديد چه در قالب 
اليحه و چ��ه در قالب طرح برخ��الف قانون برنامه 
ششم توس��عه بوده و جهت تصويب نيازمند كسب 

۲/۳ آراي نمايندگان است. 
۲- اكث��ر مطالع��ات موجود در ح��وزه عملكرد 
مناط��ق آزاد و ويژه اقتصادي در ايران حاكي از آن 
است كه اين مناطق نتوانسته اند به  صورت مطلوب 
ب��ه اهداف اصلي خود دس��ت يابن��د. اهداف اصلي 
اي��ن مناطق در دنيا با رويك��رد كامال تخصصي و با 
تمركز بر فناوري هاي پيشرفته و دانش بنيان ايجاد 
ش��ده اند، »جذب س��رمايه گذاري خارجي، ارتقاي 
س��طح توليد، ايجاد اش��تغال مولد، توسعه صادرات 
ب��ه خصوص در كااله��اي با ارزش افزوده باالس��ت 
بنابراين توس��عه كيفي اين مناطق بر توسعه كمي 

آنها اولويت دارد. 
۳- در شرايط فعلي كه مناطق آزاد به دليل عدم 
وجود زيرساخت هاي اوليه و تامين درآمد مورد نياز 
ب��راي ايجاد اين زيرس��اخت ها به اخ��ذ عوارض از 
واردات كاالهاي مصرفي، شماره گذاري خودروهاي 
واردات��ي لوكس و ف��روش اراض��ي روي آورده اند، 
اهدافي مغاير با سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي 
را دنب��ال ك��رده و تحقق اقتص��اد مقاومتي در گرو 
آسيب شناسي عملكرد گذش��ته و اصالح رويه هاي 
ناصحيح حاكم بر مناطق آزاد و ويژه اس��ت. از ديگر 
مغايرت هاي اين اليحه با سياس��ت هاي كلي نظام، 
مغايرت ب��ا بند »۱۹« سياس��ت هاي كل��ي برنامه 
شش��م توس��عه مبني ب��ر »شفاف س��ازي اقتصاد و 
سالم س��ازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت ها و 
زمينه هاي فسادزا در حوزه هاي پولي، تجاري، ارزي 
و... « اس��ت. بنابراين با توجه به وجود مغايرت هاي 
گوناگ��ون اليح��ه ب��ا سياس��ت هاي كل��ي اقتصاد 
مقاومتي، برنامه ششم توسعه، آمايش سرزمين و... 
مي توان به مغايرت اليحه پيش��نهادي با بند »يك« 

اصل يكصدودهم قانون اساسي اشاره كرد. 
۴- نكت��ه ديگر آنك��ه اگر قواني��ن و مقررات در 
س��رزمين اصلي تا اين اندازه داراي اش��كال اس��ت 
ك��ه ايجاد مناطق آزاد و وي��ژه اقتصادي جديد تنها 
راه ح��ل براي فعاالن مولد اقتصادي اس��ت تا بتوانند 
ب��ا قوانين آس��ان تري فرآينده��اي اداري و توليدي 
خ��ود را انجام دهند به نظر مي رس��د، اصالح قوانين 
و مقررات سرزمين اصلي مقدم بر ايجاد مناطق آزاد 
جديد است چون منافع آن ملي و كالن است و ايجاد 

تبعيض منطقه يي نمي كند. 
۵- يك��ي از اهداف سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ 
قانون اساس��ي، كوچك سازي دولت و محدودسازي 
اندازه سازمان ها و شركت هاي دولتي است، اين در 
حالي اس��ت كه ايجاد مناط��ق آزاد جديد به  دليل 
ايجاد سازمان ها و شركت هاي دولتي جديد مغاير با 

سياست هاي كوچك سازي دولت است. 
6- ايج��اد مناط��ق آزاد و وي��ژه اقتص��ادي جديد 
برخالف سياست هاي آمايش سرزميني است و توسعه 

نامتوازن منطقه يي كش��ور نه تنها با توسعه كمي اين 
مناط��ق الزاما بهبود نمي يابد، بلكه به بروز مش��كالتي 
براي مناطق همجوار نيز منجر مي شود. جهت تقويت 
امنيت مرزها و بهبود معيش��ت مرزنش��ينان مي توان 
سياست هاي توسعه مناطق مرزي و محروم كشور را به 
وسيله مجموعه يي از سياست هاي منسجم و هدفمند 
ملي طراحي و اجرا كرد. بنابراين افزايش تجارت الزاما 
نياز به ايجاد منطق��ه آزاد ندارد و مي توان با ابزارهاي 
تج��اري و اس��تفاده از توافقات منطقه يي به توس��عه 
تج��ارت پرداخ��ت. در درجه اول باي��د زمينه ارتقاي 
رقابت پذيري كاالهاي س��اخت داخل فراهم شود و در 

گام بعدي وارد فرآيند مذاكرات تجاري شد. 
7- همچنين با عنايت به بررس��ي مطالعات انجام 
ش��ده و طرح مباحث كارشناسي از طرف متخصصان 
اقتص��ادي مبني ب��ر وجود چالش ه��اي كاركردي در 
عملك��رد مناط��ق آزاد در ايران و ع��دم تحقق برخي 
اهداف مورد نظر به  نظر مي رس��د، توس��عه كمي اين 
مناطق ب��دون رفع چالش هاي پيش رو ب��ا مولفه هاي 
اقتص��اد مقاومت��ي، سياس��ت هاي تج��اري مبتني بر 
توس��عه صادرات، سياست هاي كلي نظام اداري مبني 
بر كوچك س��ازي دولت، سياس��ت هاي مالي مبني  بر 
تمركز بودجه و سياست هاي مبني  بر افزايش شفافيت 
مالي و اداري و توجه به آمايش سرزميني مغاير است. 
از اين رو بايد در ضمن اين اليحه يا به واس��طه اصالح 
قانون چگونگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نسبت به 

رفع مشكالت موجود تالش كرد. 
۸- در س��ال ۱۳7۲ كه س��ه منطقه آزاد »كيش، 
قش��م و چابهار« تاس��يس ش��دند، امتياز ورود كاالي 
همراه مس��افر به مناطق ياد شده داده شد، ولي ورود 
كاالي همراه مسافر براي سه منطقه آزاد »اروند، ارس 
و انزلي« كه در س��ال ۱۳۸۲ ايجاد ش��د به هر ميزان 
ممنوع ش��د. اين موضوع مورد انتقاد مسووالن محلي 
اين مناطق قرار گرف��ت و به موجب مصوبه مجلس و 
براي رفع تبعيض نس��بت به مناطق آزاد )اروند، انزلي 
و ارس( كه در س��ال ۱۳۸۲ و منطقه آزاد ماكو كه در 
س��ال ۱۳۸۹ ايجاد ش��دند، ورود كاالي همراه مسافر 
مجاز ش��د. بنابراين اگر مناطق آزاد پيشنهاد جديدي 
با مساحت هاي محدود )تا سقف ۳هزار هكتار(، خالي 
از جمعي��ت س��اكن و با رويكرد تولي��دي و تخصصي 
ايجاد شوند، نيازي به ورود كاالي همراه مسافر به اين 
مناطق نيس��ت. با اين حال در صورتي  كه اين مناطق 
در مس��احت هايي وس��يع و مطابق مناطق آزاد فعلي 
ايجاد ش��وند نياز به برخي جذابيت هاي الزم از جمله 

ورود كاالي همراه مسافر دارند. 

 6 پيشنهاد كاربردي
اين پژوهش در ادامه به ارائه 6 پيشنهاد در اين 

زمينه مي پردازد كه شامل موارد زير است: 
۱- اگر هدف از ايجاد مناطق آزاد جديد، »جذب 

س��رمايه، توليد و صادرات« است، پيشنهاد مي شود 
دولت مس��احت مناطق آزاد پيش��نهادي در اليحه 
را تا س��قف ۳هزار هكتار كاهش دهد و نقش��ه هاي 
اصالح ش��ده را به مجلس ش��وراي اسالمي ارسال 
كند. در اين صورت مناطق فوق قابل محصور شدن 
هستند، رويكرد توليدي و صادراتي خواهند داشت 
و با آس��يب هايي مانند انگيزه براي واردات و كاالي 
همراه مسافر و تردد خودرو نيز مواجه نخواهند شد. 
۲- در راس��تاي اج��راي ماده ۲۳ قان��ون برنامه 
شش��م توس��عه مبني بر ضرورت اخ��ذ مجوزهاي 
مورد نياز الزم اس��ت، تاييديه هاي زيست محيطي، 
نظامي، امنيتي و زيرساخت هاي موجود در محدوده 
مناطق آزاد پيش��نهادي به مجلس شوراي اسالمي 

ارائه شود. 
۳- هرگون��ه الح��اق مناطقي جدي��د به مناطق 
مندرج در اليحه يا توسعه محدوده مناطق فعلي به 
دليل تس��ري معافيت ماليات بر درآمد و ماليات بر 
واردات به مناطقي جديد موجب كاهش درآمدهاي 
دولت ش��ده و مغاير اصل 7۵قانون اساس��ي است. 
مس��ير اضافه كردن مناطق جديد به حوزه مناطق 
آزاد و ويژه پيشنهاد اين مناطق به دبيرخانه شوراي 
عالي مناطق آزاد و دولت و احراز شرايط آن و ارائه 

به مجلس در لوايح آتي دولت است. 
۴- با توجه به حكم صريح تبصره »الف« ماده 6 
قانون برنامه ششم توسعه مبني بر ممنوعيت وضع 
هرگونه معافيت جديد طي سال هاي اجراي قانون، 
تصوي��ب اين اليحه به معناي اص��الح قانون برنامه 
بوده و جهت تصويب در كميسيون هاي تخصصي و 

صحن علني مجلس نيازمند دوسوم آراست. 
۵- با توجه به اينكه مس��احت مناطق آزاد فعلي 
در اليحه پيشنهادي دولت در محدوده هايي وسيع 
اس��ت، پيشنهاد مي شود: اوال مساحت محدوده هاي 
مناط��ق آزاد پيش��نهادي تا س��قف ۳ه��زار هكتار 
كاه��ش ياب��د و ثانيا با توجه به اينك��ه مناطق آزاد 
جديد پيش��نهادي در اكثر نقاط مرزي كشور واقع 
ش��ده و توسعه پايدار آنها اقدامي ملي و در راستاي 
توسعه مرزها و تقويت معيشت مرزنشينان محسوب 
مي ش��ود، مي توان منابعي از صندوق توس��عه ملي 
جهت تامين زيرس��اخت هاي اين مناطق با تصويب 

مجلس تخصيص داد. 
6- در نهايت راه اصولي تر براي اختصاص بودجه 
جهت توسعه زيرس��اخت هاي مناطق آزاد در قالب 
رديف بودجه ش��ركت هاي دولتي به صورت س��االنه 
در بودجه هاي س��نواتي است. به عبارتي با توجه به 
اينكه سازمان هاي مناطق آزاد سازماني دولتي بوده 
و در مراح��ل اوليه تاس��يس زيانده هس��تند و طي 
سال هاي بعد از تشكيل به سوددهي خواهند رسيد، 
دول��ت مي تواند در قالب طرح هاي توس��عه عمراني 
مناطق، منابعي را در بودجه درج و اختصاص دهد.

سفير بلژيك در تهران در ديدار با رييس پارلمان بخش خصوصي عنوان كرد

البي بلژيك با واشنگتن به نفع ايران

گروه تجارت  
روز گذشته بلژيكي ها ميهمان طبقه دهم اتاق ايران 
بودند. مهم ترين پپام حضور هيات اقتصادي بلژيكي در 
خان��ه بخش خصوصي، تمايل فع��االن اقتصادي اين 
كش��ور براي هم��كاري با ايران بود. »افزايش س��طح 
مب��ادالت تج��اري ميان دو كش��ور، برق��راري روابط 
بانكي، تسهيل صدور ويزا« مهم ترين محور مذاكرات 
ريي��س پارلمان بخش خصوصي ب��ا مقامات بلژيكي 
بود. از آن س��و س��فير بلژيك در ايران در اين نشست 
از البي  گسترده با واشنگتن و پارتنرهاي مختلف براي 

حفاظت از توافق هسته يي ايران خبر داد. 
اگرچه به گفته اين مقام بلژيكي، اين امكان وجود 
دارد كه فش��ارهاي فرامنطقه يي زي��ادي به اتحاديه 
اروپا وارد شود، اما اروپا در حال تمهيد راه هايي است 
كه از منافع شركت هاي خود در ايران محافظت كند. 
از سوي ديگر يكي از ماموريت هاي هيات تجاري اين 
كشور قبل از ترك ايران را مي توان »امضاي قرارداد 
دوجانبه س��رمايه گذاري بين دو كشور« عنوان كرد، 
چراك��ه بنا به اظهارات »فرانس��وا دل��ه« قراردادها و 
موافقتنامه هاي��ي بين ايران و بلژيك امضا ش��ده كه 
بايد اجرايي ش��ود و همچنين بلژيك به فكر امضاي 
قراردادهاي جديد با ايران اس��ت. »تس��هيل روابط 

بانك��ي با ايران« از ديگر موضوعات��ي بود كه در اين 
نشست مورد اشاره قرار گرفت. سفر بلژيك در ايران 
بر اين باور بود كه در اين زمينه بايد ضمانتنامه هايي 
در سطح دولتي و كشوري صادر شود تا شركت هاي 
بلژيكي در ايران بتوانند، فعاليت هاي خودش��ان را با 
وجود اين مش��كالت ادامه دهند، اما او در عين حال 
بر اين موضوع نيز تاكيد كرد كه نمي توان بانك ها را 
به درپيش گرفتن رويه يي اجبار كرد، به هر حال آنها 
ريسك هاي خودشان را دارند. در مقابل غالمحسين 
ش��افعي، مبناي اصلي حركت فع��االن اقتصادي دو 
كشور را موضوع مناس��بات بانكي و بيمه يي دانست 
و عنوان كرد: برخي بانك هاي ايراني براي راه اندازي 
شعب خود در كش��ور بلژيك اعالم آمادگي كرده اند 
كه اين كار مي تواند بخش��ي از مش��كالت بانكي دو 
كشور را حل كند و ما اميدواريم بلژيك در اين زمينه 

اقدامات جدي تري داشته باشد. 

 پيش شرط افزايش تبادالت تجاري 
براس��اس آمارها س��طح مبادالت تجاري ايران 
و بلژي��ك قب��ل از تحري��م بي��ش از يك ميليارد و 
۲۰۰ميلي��ون دالر در س��ال مي رس��يد، ام��ا طي 
س��ال هاي تحريم اين رقم ب��ه ۴۰۰ميليون دالر در 

س��ال كاهش ياف��ت كه نش��ان دهنده افت بيش از 
۵۰درصدي حجم مبادالت دو كشور است. حال بر 
اساس جديدترين آمار منتشر شده در نيمه نخست 
س��ال جاري، ميزان مبادالت تجاري دو كش��ور در 
بخش كاالهاي غيرنفتي ۲۰۰ ميليون دالر بوده كه 
ايراني ه��ا در اين م��ورد ۵۰ ميليون دالر صادرات و 
۱۵۰ميليون دالر واردات داشته  است. از آن سو مقرر 
شده تا پايان سال ۹6 اين رقم به ۴۰۰ ميليون دالر 
برسد؛ تحقق اين هدف در حالي مدنظر دولتمردان 
قرار گرفته ك��ه رييس پارلمان بخش  خصوصي نيز 
در ديدار اخير خود با س��فير و رييس فدراس��يون 
اتاق هاي بازرگاني بلژيك بر افزايش حجم مبادالت 

تجاري بين دو كشور تاكيد داشت. 
غالمحس��ين ش��افعي همچني��ن ب��ا اش��اره به 
زمينه ه��اي هم��كاري بين دو كش��ور و آنچه براي 
توس��عه مناسبات ضروري اس��ت، خواستار اجرايي 

شدن تفاهم هاي گذشته بين ايران و بلژيك شد. 
او درعين ح��ال نحوه همكاري ب��ا بلژيكي ها را 
تش��ريح كرد و گف��ت: بلژيك به دلي��ل آزادي هاي 
اقتصادي و مالي از يك سو و از طرف ديگر به دليل 
وجود مقر ناتو و تعدادي از س��ازمان هاي بين المللي 
در اين كش��ور، براي فعاالن اقتصادي ايراني جذاب 
اس��ت. ريي��س پارلمان بخ��ش خصوص��ي افزود: 
خوش��بختانه زمينه هاي همكاري با بلژيك متنوع و 
پرظرفيت است. دو كش��ور مي توانند در حوزه هاي 
پزش��كي، صنعت خودروس��ازي، لوازم بهداشتي و 

مواد معدني با هم همكاري كنند. 
ش��افعي با تاكيد ب��ر اهميت و جاي��گاه صنايع 
كوچ��ك و متوس��ط در ايران و بلژي��ك، اين بخش 
را نيز براي همكاري هاي مش��ترك مناسب ارزيابي 
كرد و افزود: بلژيك از نظر انرژي هاي تجديدپذير و 
آبياري زمين هاي كشاورزي از فناوري و دانش هاي 
روز برخ��وردار ب��وده و مي توان��د از اي��ن منظر نيز 
با اي��ران هم��كاري خوبي داش��ته باش��د. موضوع 
حمل ونقل به ويژه راه آهن موضوع ديگري است كه 
با توجه به برنامه هاي توسعه يي ايران در اين بخش 

مي تواند زمينه همكاري دو كشور باشد. 
او در ادامه بر لزوم اجرايي شدن تفاهمنامه هايي 

كه در گذش��ته توس��ط دو كش��ور به امضا رسيده 
اس��ت، تاكيد كرد و خواس��تار برگزاري كميسيون 

مشترك اقتصادي ايران و بلژيك شد. 
شافعي افزايش مراودات اقتصادي ايران و بلژيك 
را مش��روط به تقويت مناسبات بانكي و بيمه عنوان 
كرد و گفت: چنانچه بتوانيم زمينه گسترش و تقويت 
مناسبات بانكي بين دو كشور را فراهم كنيم، سطح 

روابط به طور چشمگير افزايش پيدا مي كند. 
 ريي��س پارلمان بخش  خصوص��ي ايران با بيان 
اينكه ظرفيت هاي بس��يار متنوع��ي براي همكاري 
بين دو كش��ور اي��ران و بلژيك وج��ود دارد، گفت: 
كش��ور بلژيك با توجه به س��ابقه يي ك��ه با صنايع 
مختلف دارد، مي تواند كش��تي حم��ل گاز مايع را 
ب��راي ما فراهم كند و اين موض��وع مي تواند زمينه 

مذاكرات بين دو كشور قرار گيرد. 
 او همچنين در زمينه طرح هاي بزرگ نفت، گاز 
و انرژي بين دو كش��ور گفت: در حال حاضر حدود 
۲۰۰ ميلي��ارد دالر طرح هاي مختلف تعريف ش��ده 
و قاب��ل اجرا براي كش��ور در زمينه هاي مختلف از 
قبيل نف��ت، گاز، انرژي وجود دارد كه ما مي توانيم 
با معرفي اين طرح ها به س��رمايه گذاران كشورهاي 
مختل��ف از جمله بلژيك زمينه ه��اي همكاري هاي 

اقتصادي را به وجود آوريم. 

 البي با واشنگتن در مورد ايران 
از س��وي ديگر »فرانسوا دله« س��فير بلژيك در 
ايران در بخشي از س��خنانش اين مالقات را بسيار 
مهم توصيف كرد و گفت: حضور هيات بلژيكي اين 
پي��ام را مي دهد كه همكاري ب��ا ايران براي فعاالن 
اقتص��ادي ما مهم اس��ت. ايران و اتحادي��ه اروپا به 
دنبال حفاظت از توافقات هسته يي هستند و بلژيك 
در اين مورد تالش بس��ياري مي كند. او در ادامه به 
اجرايي شدن توافقات گذش��ته اشاره و اظهار كرد: 
بلژيك عالوه بر اجرايي ش��دن توافقات هس��ته يي 
خواس��تار انعق��اد توافقات جديد به وي��ژه در حوزه 
س��رمايه گذاري هاي خارجي اس��ت و م��ا ماموريت 

داريم در اين سفر اين توافق را به امضا برسانيم. 
»دل��ه« همچنين با بيان اينكه البي هاي بس��يار 
زيادي با واشنگتن و پارتنرهاي مختلف انجام شده 
تا از توافق هسته يي محافظت شود، در پاسخ به اين 
پرس��ش كه آيا تمهيدي انديشيده شده كه پس از 
۲۰ماه از گذشت برجام روابط تجاري ايران و بلژيك 
گس��ترش ياب��د و متاث��ر از تصميمات كش��ورهاي 
فرامنطقه ي��ي مثل امريكا نباش��د، گفت: ما هم در 

س��طح اتحاديه اروپا و هم در س��طح ملي با جديت 
در حال تعقيب اين موارد هستيم و اين اراده در هر 
دو س��طح وجود دارد. حتي با ف��رض اينكه ممكن 
است فش��ارهاي فرامنطقه يي به اتحاديه اروپا وارد 
شود، اروپا در حال تمهيد راه هايي است كه از منافع 

شركت هاي خود در ايران محافظت كند. 
 او از برق��راري پ��رواز مس��تقيم بي��ن اي��ران و 
بلژيك و احياي خط كش��تيراني بين دو كشور ابراز 
خرس��ندي كرد و گف��ت: دو دولت بايد تالش خود 
را براي ارتقاي س��طح مناس��بات اقتص��ادي انجام 
دهند. س��فير بلژي��ك در ادامه به مس��ائل بانكي و 
بيمه يي اشاره كرد و افزود: متاسفانه شرايط موجود 
موجب ش��ده تا س��طح روابط بانكي با ايران رش��د 
خوبي نداشته باش��د. اميدواريم كه اين مشكل نيز 
با سرعت بيشتري پيگيري و برطرف شود. در مورد 
فاينانس ها نيز س��عي داريم از طريق مذاكرات بين 

مسووالن دو كشور مساله را حل كنيم. 
دل��ه در پاس��خ به اين س��وال كه چ��را با وجود 
اينكه يكي از بندهاي موافقتنامه هسته يي، تسهيل 
معامالت بانكي اس��ت، اما بعد از دو سال از موافقت 
هسته يي و برجام در اين رابطه تغييري ايجاد نشده، 
گفت: در اين راس��تا الزم است، ضمانتنامه هايي در 
س��طح دولتي و كش��وري صادر ش��ود براي اينكه 
ش��ركت هاي بلژيكي در اي��ران بتوانند فعاليت هاي 
خودشان را با وجود اين مشكالت ادامه دهند. سفير 
بلژيك در ايران نيز نس��بت ب��ه كند بودن مبادالت 
تجاري انتقاد كرد و گفت: همان طور كه تجار ايراني 
اذعان دارند، روابط بانكي بس��يار س��خت است و از 
اين رو نمي توان بانك ها را به درپيش گرفتن رويه يي 
اجبار كرد، به هر حال آنها ريس��ك هاي خودشان را 
دارن��د. با وج��ود اينكه برقراري رواب��ط بانكي ابتدا 
كامال غيرممكن به نظر مي آيد، ولي بانك ها اين كار 

را با سختي انجام مي دهند. 
در عي��ن حال »رنه براندرز« رييس فدراس��يون 
اتاق ه��اي بازرگان��ي بلژيك نيز ب��ر اهميت اجرايي 
ش��دن تفاهمنامه ه��اي قبل��ي س��خن گف��ت. او 
تاكيدك��رد: چنانچ��ه بتواني��م اين توافق��ات را به 
ش��كل موضوعي تقس��يم كنيم، اجرايي كردن آن 
امكان پذير مي ش��ود. او اف��زود: در روابط اقتصادي، 
اقدام��ات اتاق هاي مش��ترك بس��يار مهم اس��ت. 
بنابراي��ن كارآم��دي فعاليت هاي اتاق مش��ترك از 
اولويت هاي فدراسيون اتاق هاي بازرگاني بلژيك به 
ش��مار مي آيد. براي بلژيك مايه افتخار است كه در 

حوزه هاي مختلف با ايران همكاري كند.
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15 نفت و انرژي
  آرامكو را در نيويورك

عرضه كنيد
ايسنا  رييس جمهور امريكا از پادشاه عربستان سعودي 
خواس��ت، سهام شركت ملي نفت آرامكو را در نيويورك 
عرضه كند. دونالد ترامپ كه به ژاپن سفر كرده است، روز 
يك شنبه گفت با پادشاه عربس��تان درباره عرضه سهام 
ش��ركت نفتي آرامكو در نيوي��ورك صحبت كرده و آنها 
اس��تفاده از بازارهاي س��هام امريكا را مورد بررسي قرار 
خواهند داد. ترامپ يك سفر ۱۲روزه را به آسيا آغاز كرده 
و انتظار مي رود در اين س��فر كره ش��مالي موضوع اصلي 
ديدار وي با شينزو آبه، نخست وزير ژاپن و ساير رهبران 
آسيايي باشد. رييس جمهور امريكا همچنين در توييتي 
كه روز ش��نبه ارس��ال كرد، عرضه اوليه سهام آرامكو را 

مورد توجه قرار داد و نوشت: براي امريكا مهم است. 
س��اير سياس��تمداران از جمله ترزا مي نخست وزير 
انگليس و شينزو آبه نخست وزير ژاپن براي جذب آرامكو 
به بازارهاي سهام كشورشان تالش كرده اند اما مذاكرات 
آنها محرمانه بوده اس��ت. بازارهاي س��هام جهان تالش 
مي كنند، ش��انس عرضه اوليه سهام غول نفتي آرامكو را 
داشته باشند. عرضه اوليه سهام آرامكو بزرگ ترين عرضه 
اوليه سهام در جهان خواهد بود و انتظار مي رود چندين 
ميليارد دالر ارزش داش��ته باشد. بازار نيويورك در برابر 
رقيبان خارجي به خصوص بازار سهام لندن براي اينكه 
مكان عرضه سهام آرامكو باشد، به شدت رقابت مي كند. 
اگرچه مقامات س��عودي براي انتخاب بازار نيويورك كه 
سرمايه زيادي در آن وجود دارد، ابراز تمايل كرده اند اما 
تحليلگران مي گويند عرضه سهام آرامكو در امريكا، دولت 
عربس��تان را در معرض ش��كايت ها و همچنين مقررات 
ش��ركتي س��خت گيرانه قرار مي دهد. بر اساس گزارش 
نيوي��ورك تايمز، مقامات آرامكو در كنفرانس��ي كه ماه 
گذشته از سوي دولت عربستان برگزار شد، اعالم كردند 
كه همچنان در مس��ير عرضه اوليه س��هام در نيمه دوم 
سال ۲۰۱۸ پيش مي روند، اما هنوز درباره بازار خارجي 
ك��ه بايد براي عرض��ه بين المللي س��هام انتخاب كنند، 

تصميم نگرفته اند. 

  ايده تاسيس
شركت كشتيراني پتروشيمي

نيپن�ا  مديرعامل ش��ركت بازرگاني پتروش��يمي با 
اشاره به ارائه پيشنهاد تاسيس نخستين شركت مشترك 
كشتيراني پتروش��يمي ايران با مشاركت هلدينگ هاي 
پتروشيمي كش��ور اعالم كرد: براي صادرات محصوالت 
پتروشيمي بايد ۱5۰ كش��تي خريداري كنيم. »مهدي 
شريفي نيك نفس« درباره ايده تشكيل نخستين شركت 
كش��تيراني پتروش��يمي ايران گفت: »س��ال گذش��ته 
ش��ركت هاي پتروش��يمي ايران حدود ي��ك ميليارد و 
5۰۰ميليون دالر هزينه براي انجام عمليات لجس��تيك 
و حم��ل درياي��ي محص��والت صادراتي پتروش��يمي و 
پليمري پرداخت كرده اند.« مديرعامل شركت بازرگاني 
پتروشيمي با اعالم اينكه در شرايط فعلي به طور متوسط 
س��االنه ح��دود 3۰ تا 35 ميليون تن ان��واع محصوالت 
پتروش��يمي، پليمري، گاز مايع و ميعانات گازي از ايران 
به بازارهاي جهاني صادر مي ش��ود، تصريح كرد: »بر اين 
اس��اس تاسيس يك شركت مشترك كش��تيراني براي 
حمل محصوالت ش��ركت هاي پتروشيمي ضروري بوده 
و داراي صرفه اقتصادي اس��ت.« وي با اشاره به برگزاري 
نشست مشتركي بين تعدادي از شركت هاي پتروشيمي، 
كش��تيراني جمهوري اسالمي، شس��تا، شركت حمل و 
نقل پتروش��يمي براي انجام مطالعات بيش��تري درباره 
راه اندازي نخس��تين ناوگان كشتيراني پتروشيمي ايران 
بيان كرد: »هم اكن��ون با توجه به وضعيت ركود جهاني 
بهترين فرصت براي س��اخت و خريد كشتي ويژه حمل 
محصوالت مايع پتروشيمي و گازمايع است.« شريفي با 
يادآوري اينكه مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه در 
حال حاضر دست كم به ۱5۰كشتي براي حمل دريايي 
محصوالت صادراتي پتروش��يمي نياز داريم، تاكيد كرد: 
»ب��ا توجه به هزينه س��االنه ۱.5 ميلي��ارد دالري حمل 
محصوالت پتروشيمي مي توان بخشي از اين هزينه را به 
عنوان هزينه اوليه راه اندازي اين ناوگان كشتيراني مورد 

استفاده قرار داد.« 
 

  حمايت نمايندگان
از پايين دستي هاي پتروشيمي

ايس�نا   بيش از ۴۰نماينده مجلس شوراي اسالمي 
طي نامه يي خطاب به اسحاق جهانگيري در اعتراض به 
قيمت خوراك پتروشيمي ها تقاضا كردند مبناي محاسبه 
نرخ خوراك از صنايع باالدستي پتروشيمي تا واحدهاي 
پتروشيمي بين مجتمعي پايين دستي بخش خصوصي 
و دولتي ب��ا ارزش مبادله يي صورت گيرد يا در غير اين 
صورت براي جلوگيري از تبعيض و رانت مضاعف برخي 
واحدها عرضه گاز و مايع پتروشيمي از صنايع باالدست 
و پايين دس��تي به طور يكسان با نرخ آزاد محاسبه شود. 
در اي��ن نامه به مع��اون اول رييس جمهور آمده اس��ت: 
»براساس سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي الزم است 
از صنايع پايين دس��ت براي اش��تغال و رشد اقتصادي و 
صادرات محصول نهايي حمايت شود، ولي با اين تفاسير 
تنها از صنايع باالدستي و صادرات مواد خام حمايت شده 
كه اين مغاير با منافع و مصالح عمومي كشور و برخالف 
سياست هاي ابالغي است. اگرچه صنايع باالدست اكثرا 
خصوصي شده اند )كه البته اصطالحا شبه دولتي هستند( 
ولي خوراك اين مجتمع ها دس��ت دولت اس��ت و از اين 
طريق مي توان كنترل كرد تا سهم بري عادالنه عوامل در 
زنجيره توليد تا اجرا ش��ده و سود حاصله تنها در صنايع 
باالدست حاصل نش��ود. طي بررسي هاي به عمل آمده 
براساس صورت هاي مالي سال ۱3۹5 ميزان سود ناشي 
از عمليات شركت هاي باالدستي نظير پتروشيمي پارس، 
پتروش��يمي نوري، خليج فارس، آريا ساس��ول و غيره از 
۲۴ تا بيش از 5۰ درصد بوده و اين در حالي اس��ت كه 
مجتمع هاي صنايع پايين دستي سود حدود ۲تا 5درصد 
حاصل كرده اند. بنابراين دستور فرماييد براساس قوانين 
مذكور مبناي محاس��به نرخ خوراك از صنايع باالدستي 
پتروش��يمي تا واحدهاي پتروش��يمي بي��ن مجتمعي 
پايين دستي بخش خصوصي و دولتي با ارزش مبادله يي 
صورت گي��رد يا در غير اين صورت ب��راي جلوگيري از 
تبعيض و رانت مضاعف برخي واحدها عرضه گاز و مايع 
پتروش��يمي از صنايع باالدس��ت و پايين دستي به طور 

يكسان با نرخ آزاد محاسبه شود.«

بينالملل

رويخطپتروشيمي

مديرعامل تاپيكو در گفت  و گو با »تعادل«  حيات »ستاره خليج فارس« را منوط به ارائه تخفيف در خوراك دانست

دردسرهايپااليشگاهسازيدراقتصادبيحسابوكتاب

گفت وگ�و را ب�ا داغ ترين موض�وع روز آغاز 
مي كني�م. آخرين وضعيت تغيي�رات مديريتي 
پااليش�گاه س�تاره خليج فارس ب�ه چه صورت 
اس�ت؟ س�رانجام و محتواي نامه يي كه در اين 

زمينه به آقاي زنگنه ارسال كرديد چه بود؟
نامه خدمت وزير محترم نفت ارسال شده است. ما 
در اين نامه تنها درخواست جلسه داشتيم. هيات مديره 
شركت نيز هنوز از ما براي تشكيل جلسه دعوت نكرده 

است. 
درخواست شما براي جلسه با آقاي وزير بوده 

است؟
اي��ن نامه در س��طح جناب آقاي تركان نگاش��ته 
ش��د و تقريبا نوعي گله اس��ت. وزارت نفت حق دارد 
نمايندگان خود را عوض كند اگر جلس��ه هيات مديره 
طبق روال عادي نيز تش��كيل مي ش��د، حتي اگر ما 
مخال��ف هم بوديم چون اكثري��ت آرا را نداريم، اتفاق 
خاصي نمي افتاد. تنها چيزي كه باعث كدورت ما شده 
اين است كه چرا جلسه هيات مديره را تشكيل ندادند. 
آيا نمايندگان تاپيكو )آقايان امامي و وارطان( 

در هيات مديره تغيير خواهند كرد؟
فع��ال تصميمي براي تغيير آنها نگرفته ايم. منتظر 
جلسه با مديران پااليش و پخش هستيم تا هماهنگي 
با وزارت نفت صورت بگيرد. پس از آن با نظر شس��تا 

تصميم گيري خواهد شد. 
از نظر شما مديرعامل فعلي پااليشگاه ستاره 

خليج فارس كيست؟
آقاي دادور. 

پس ش�ما انتصاب ايشان را به صورت قانوني 
تاييد مي كنيد؟

در ه��ر ص��ورت آقاي��ان با س��ه رايي ك��ه دارند، 
مي توانس��تند اي��ن كار را بكنن��د. اما هنوز جلس��ه 
هيات مديره يي با حضور نمايندگان ما تش��كيل نشده 
است كه بخواهند صحبتي در اين زمينه داشته باشند. 
ف�ارغ از كدورت ه�اي پيش  آمده، نظر ش�ما 
درب�اره اعض�اي جدي�د هيات مدي�ره س�تاره 

خليج فارس چيست؟
ما نمي توانيم مخالفتي داشته باشيم. روال اين است 

كه هماهنگي و مشورت صورت گيرد. 
پرس�ش م�ن اي�ن اس�ت ك�ه اگر جلس�ه 
هيات مدي�ره طبق روال عادي برگزار مي ش�د و 
پيشنهاد بركناري آقاي امامي و جايگزيني آقاي 

دادور داده مي شد، نظر شما چه مي بود؟
ببينيد آقاي امامي درس��ت اس��ت كه نماينده ما 
بود، اما در حقيق��ت مديرعامل وزارت نفت بود. آقاي 
امامي به عنوان يك��ي از اعضاي اجرايي پارس جنوبي 
چهره شناخته ش��ده يي بود، اما معرفي شده ما نبود. 
جناب آقاي نوروززاده كه در آن زمان مديرعامل شستا 
بودند نيز با جناب آقاي زنگنه بر س��ر مديريت عاملي 
آقاي امامي تفاهم داش��تند. قطعا راي ما آقاي امامي 
بود چون دو ماه پيش به او حكم داده بوديم اما طرف 

مقابل سه راي دارد. 
اينكه آقاي صادق آبادي به عنوان نخس�تين 
اقدام ج�دي و تنها چند روز پ�س از معرفي به 
عنوان مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش، 
دس�ت به چنين اين اقدام جنجالي مي زنند اين 
ش�ائبه را به وجود مي آورد كه او چراغ سبز را از 

وزير نفت گرفته بود. 
سخت است كه من بخواهم چنين چيزي را قبول 
كنم. ب��ه همين دليل نيز ما تعجب كرديم. يعني اگر 
ما مي دانس��تيم به قول شما جناب آقاي زنگنه چراغ 
سبز را داده اند كه تعجب نمي كرديم. ما اين حركت را 
تحت آنچه به عنوان حركات جهادي، انقالبي، هيجاني 
و امثال اينها معروف است، مي بينيم. وگرنه همان طور 
كه گفتم اگر جلس��ه هيات مديره تشكيل مي شد نيز 
همين نتيجه حاصل مي شد. زماني شما مي توانيد در 
رابطه با چراغ سبز و بحث هاي اينچنيني صحبت كنيد 
كه در نتيجه تفاوتي ايجاد مي شد. گله ما از اين است 
كه چه لزومي دارد كه كسي را برنجانيد و بگوييد كه 

او هيچ كاره است. 
پس به نظر شما آقاي صادق آبادي خودجوش 
و بدون مش�ورت با آقاي زنگنه اين كار را انجام 

داده است؟
بله، به نظر من اگر ايش��ان با آقاي زنگنه مشورت 
مي كرد حتما وزير به ايشان مي گفت كه با سهامداران 

خود هماهنگ باشيد. 
حرك�ت آق�اي صادق آب�ادي را حام�ل پيام 
خاص�ي نمي دانيد؟ به هر حال ايش�ان هم آگاه 
بودند كه برگزاري جلسه هيات مديره نيز همين 
نتيجه را در پي مي داشت اما تصميم گرفتند كه 

شبانه و آخر هفته اين تغييرات را انجام دهند. 
به هر حال يك مدير جوان بايد فرقي با من داشته 

باشد. 
جوانگراي�ي ب�راي افزايش تح�رك و انرژي 
در بدن�ه مديريتي اس�ت نه اينك�ه تصميمات 

نسنجيده گرفته شود. 
بله، درست است. ش��ما به عنوان مثال در فوتبال 
هم نمي بيني��د كه يك بازيكن جوان صرفا بي دليل و 
بالفاصله در تيم بزرگس��االن بازي كند و بايد مراحل 
مختل��ف را طي كن��د. بازيك��ن جواني ك��ه در تيم 
بزرگساالن بازي مي كند صرفا به دليل سنش نيست 
بلكه مهارت الزم در رده هاي مختلف ملي به دس��ت 

آورده است. لذا جوانگرايي نيز مرحله بندي دارد. 

من اجازه دارم اين استنباط را از صحبت هاي 
شما بكنم كه ش�ما آقاي صادق آبادي را در تيم 

بزرگساالن پااليش و پخش نمي بينيد؟
من همين دو ماه پيش با ايش��ان در سئول بودم. 
من ايشان را قبول داشته و دوست دارم. من نمي گويم 
كه ايشان مراحل را طي نكرده اند. اما يك سري اصول 
علم��ي و اخالقي وجود دارد كه يك انس��ان را بزرگ 

مي كند. 
پس نهايتا شما فعال در انتظار برگزاري جلسه 
با مقامات وزارت نفت براي بررسي اين موضوع 

هستيد؟
بل��ه، بايد ببيني��م كه هيات مديره شس��تا هم در 
رابطه با نمايندگان تاپيكو در س��تاره خليج فارس چه 
تصميمي مي گيرند. به هرحال اين سيس��تم بايد كار 
كند. از نظر من پروژه س��تاره خليج فارس يك پروژه 
ملي و نه يك پروژه بنگاهي اس��ت. اي��ن پروژه براي 
كش��ور خيلي ارزش��مند اس��ت، چرا كه اوال مشتري 
دايم خوراك ۹فاز پارس جنوبي مي ش��ود، ثانيا نيمي 
از متوس��ط بنزين مصرفي كش��ور را با كيفيت يورو۴ 
توليد مي كند. در هر صورت ما از يك مديريت منسجم 
استقبال مي كنيم، اما مشكل اصلي ستاره خليج فارس 
تكنيكي و فني نيس��ت كه بگوييم آقاي صادق آبادي 

مهارت الزم در اين رابطه را دارد يا ندارد. 
ش�ما مديريت آق�اي امام�ي را در اين مدت 
كوتاه چگونه ارزياب�ي مي كنيد؟ چون انتقادات 

زيادي به او وارد شده است. 
عمر مديريت ايش��ان به دو ماه هم نرسيد. ايشان 
فق��ط فرصت اين را پيدا كرد كه داده ها را جمع آوري 
و ارزيابي كند و برنامه خود را ارائه بدهد. ما بايد درك 
كنيم كه اين پروژه به داليلي كه گفتم، ملي اس��ت و 
منافع يك سرمايه گذار يا يك گروه را تامين نمي كند 
بلكه متعلق به ۸۰ميليون اس��ت. چيزي كه س��تاره 

خليج فارس نياز دارد، منابع مالي است. 
ش�ما در آخري�ن نشس�ت خب�ري خ�ود 
درخواست تخفيف براي خوراك اين پااليشگاه 

را منتشر كرديد. 
بله، اين پيشنهاد كارشناس��ي من از ديدگاه ملي 
اس��ت. منافع ملي براي من مهم ترين سند باالدستي 
اس��ت. چه من باشم يا نباش��م يا تاپيكو در اين پروژه 
سهم داش��ته باشد يا نداشته باش��د، تنها راه سرعت 
بخش��يدن به اين پروژه ملي ارائه تخفيف است، چون 
مش��كل واردات بنزين و مشكالت زيست محيطي را 
برطرف مي كند. وقتي م��ا مي گوييم نفت و ميعانات 
گازي به طور مس��اوي متعلق به مردم است پس بايد 
پول مردم را به اين پروژه اختصاص دهيم چرا كه ما را 
بي نياز از واردات بنزين مي كند. ارائه تخفيف خوراك، 
به نوعي فاينانس داخلي محس��وب مي ش��ود و باعث 
مي شود فازهاي دو و سه پااليشگاه زودتر افتتاح شود. 
ش�ما خودتان زماني كه قائم مقام پتروشيمي 
بودي�د در گفت وگ�و ب�ا »تع�ادل« نس�بت ب�ه 
واحدهاي�ي ك�ه درخواس�ت تخفي�ف خوراك 
مي كردند، انتقاد داشتيد. شما در آن زمان عنوان 
كرديد كه پتروش�يمي هايي كه خواهان تخفيف 
هستند فاقد مديريت اس�تراتژيكند و حيات و 

بقاي آنها نبايد به خوراك ارزان وابسته باشد. 
به ياد ندارم كه اين جمالت را به اين شكل گفته ام. 
من اكنون راجع به پتروشيمي ها صحبت نكردم بلكه 
در مورد پااليشگاهي كه منافع ملي را تامين مي كند 

صحبت مي كنم و نه منافع بنگاهي را.
در ه�ر ص�ورت مس�ووالن ه�ر پ�روژه اي 
مي توانند ادعا كنند كه بخش�ي از منافع ملي را 

تامين مي كنند. 
پتروش��يمي ها خصوصي يا به اصطالح خصولتي 
ش��ده اند. من معتق��دم اگر س��رمايه گذار داخلي پول 
خ��ود را در صنايع نفت، گاز و پتروش��يمي خرج كند 
بايد در چارچوب اقتصاد كالن نرخ خوراك را بررسي 
كنيم و ببينيم خ��وراك را با چه قيمتي در اختيار او 
بگذاريم. من اقتصاددان نيس��تم اما از نظر من هدف 
نهايي اقتصاد اين اس��ت كه مش��كل بيكاري نداشته 
باش��يم لذا نرخ خوراك نيز با توجه به اين هدف بايد 
تعيين ش��ود. كه سرمايه گذاري در اين صنعت شتاب 
الزم را پي��دا كند اما اين مس��اله تح��ت تاثير عوامل 
زيادي است. اصلي ترين دليلي كه وزارت نفت تصميم 
ب��ه افزايش نرخ خوراك گاز گرف��ت، بحث يارانه هاي 
نقدي بود. وقتي پتروش��يمي ها در اختيار وزارت نفت 
بودند، درآمدهاي آنها به شركت ملي پتروشيمي واريز 
مي شد اما االن اين اتفاق نمي افتد درحال حاضر تنها 
عايدي وزارت نفت از پتروشيمي ها پول خوراك است. 
اما شما نبايد پتروش��يمي ها را با ستاره خليج فارس 
مقايسه كنيد. ستاره خليج فارس يك پروژه ملي است. 

آقاي مهندس پروژه ملي يعني چه؟
پروژه ملي يعني مش��كالت كشور را حل مي كند. 
وقتي كش��وري 7۰ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين 
دارد و يك پروژه نصف اين مصرف را تامين مي كند و 
ش��ما هم وارد كننده بنزين هستيد، آيا اين يك پروژه 

ملي نيست؟
اگ�ر از لح�اظ س�اختار مالكيت�ي بخواهيم 
مقايسه كنيم، پتروشيمي ها و پااليشگاه ستاره 
خليج فارس تقريبا وضعيت مش�ابهي دارند. در 
هر دو گروه صندوق هاي بازنشس�تگي و تامين 

اجتماعي نقش اول هستند. 
درس��ت اس��ت. اگر من در زمان س��رمايه گذاري 
در س��تاره خليج فارس مس��وول تاپيكو بودم با نظر 
هيات مدي��ره توصيه نمي كردم كه در صنعت پااليش 
ورود پي��دا كنيم اما در پتروش��يمي س��رمايه گذاري 
مي كردم. چون در پتروشيمي ارزش افزوده لحظه يي 
وجود دارد. يك كارخانه تبديل اتان به اتيلن، كارخانه 

چاپ اسكناس است. 
پ�س با اين اس�تدالل ش�ما، پتروش�يمي ها 
مستحق تر از پااليشگاه ستاره خليج فارس براي 

دريافت تخفيف در خوراك هستند. 
همانط��ور كه گفتم عامل يارانه نقدي جلو تعيين 
نرخ منطقي خوراك را متناس��ب با برنامه هاي رش��د 
اقتصادي كش��ور گرفته است. شما پاسخ اين پرسش 
را ب��ه من لطف كنيد كه اگر پول يارانه نقدي را آقاي 
مهن��دس زنگنه در پتروش��يمي ها تزري��ق كنند چه 
اتفاقي مي افتد؟ وزير نفت از خدا مي خواهد كه به جاي 
واريز يارانه به كارت بانكي مردم، آن را در پتروشيمي 

سرمايه گذاري كند. 
وقتي ش�ما مي گوييد كه پااليش�گاه ستاره 
خليج فارس ملي است و دولت بايد به آن كمك 
كند، بدين معني اس�ت كه اين پ�روژه از لحاظ 

اقتصادي توجيه ندارد؟
اين كمك دولت نيست. كمك دولت يعني اينكه 
در بودج��ه رديفي براي دريافت تخفيف خوراك براي 

پااليشگاه ستاره خليج فارس مشخص شود. 
مسلما دولت چنين كاري را نمي تواند بكند. 

من ه��م مي گويم چني��ن چيزي نيس��ت و اين 
كمك دولتي نيس��ت. شما تخفيف خوراك پااليشگاه 
را بايد با صادرات نفت خام و ميعانات گازي مقايس��ه 
كنيد. قيمت صادراتي دس��ت ما نيست و مرتب باال و 
پايين مي شود. اگر شما امروز اين تخفيف ۱۰درصدي 
نس��بت به فوب خليج فارس را ب��راي اين پروژه ملي 
ارائه نكنيد، فردا اگر قيمت جهاني نفت خام 5 درصد 
افت پيدا كند، بدين معنا خواهد بود كه معادل اين 5 
درصد به ازاي هر بش��كه نف��ت خام يا ميعانات گازي 
از كش��ور خارج شده اس��ت. عرض بنده اين است كه 
وقتي ما وارد كننده بنزين در مقاطعي از زمان هستيم 
اين تخفيف را به خودمان بدهيم تا زودتر جلو واردات 

گرفته شود. 
تمام�ي پااليش�گاه هاي جه�ان ب�ا نوس�ان 
قيمت مواجه هستند، يارانه دولتي هم دريافت 
نمي كنن�د و به كار خود ادام�ه مي دهند. چطور 
مي ش�ود كه ادامه حيات ستاره خليج فارس به 

تخفيف خوراك وابسته مي شود؟
چ��را ش��ما اي��ن س��وال را نمي كني��د ك��ه چرا 
پااليش��گاه هاي داخلي نياز به تخفي��ف دارند تا چرخ 
آنها بچرخد اما پااليش��گاه هاي جه��ان نفت خام را با 
قيمت بين المللي از ايران مي خرند و مي برند و س��ود 

هم مي كنند؟

بسيار عالي. لطفا پاسخ اين پرسش را بدهيد. 
چون ما مشكل داريم. تفاوت ما با آنها در اين است 
كه سيس��تم  ما تنظيم نيس��ت و همه  چيز سر جاي 
خودش نيست. در ساير نقاط جهان اقتصاد، حساب و 
كتاب دارد و همه افراد سر جاي خودشان هستند. ما 
يك پروژه نيمه تمام ۱۰ساله داريم با پيشرفت فيزيكي 
۹۲درص��د كه براي اتمام ۸ درص��د باقي  مانده و قرار 
گرفتن در ش��رايط نرمال يك پااليشگاه در استاندارد 
جهاني طب��ق آخرين گزارش ه��اي دريافتي احتماال 
۲س��ال وقت الزم است و اتمام آن نيز براي ما حياتي 
است؛ معناي اين ش��رايط اين است كه ما در شرايط 

خاصي قرار داريم. 
جناب مهندس، بنده در رابطه با درخواس�ت 
ش�ما براي تخفي�ف از آقاي زنگنه پرس�يدم و 
ايش�ان صراحتا بيان كردند كه مبن�اي قانوني 

ندارد و قانون اجازه اين كار را نمي دهد. 
تا جايي كه م��ن مي دانم، ماده ۱۲و ۱3قانون رفع 
موانع توليد اجازه اين كار را به ايش��ان مي دهد. با اين 
مش��كالت، اتمام اين پااليشگاه قطعا از موفقيت هاي 
وزارت نف��ت اس��ت. من حتي مي گوي��م جناب آقاي 
زنگن��ه اگر مبناي قانوني هم براي ارائه تخفيف وجود 
ندارد، درخواس��ت تخفيف خوراك براي ستاره خليج 
فارس را به دولت و مجلس ببريد و آنجا مصوب كنيد 
تا شأن قانوني پيدا كند. همه اين حرف ها به اين دليل 
وجاهت پيدا مي كند كه ما با هزينه گزافي بنزين وارد 
مي كنيم. صحبت من اين است كه بايد جريان مداوم 
و پايدار نقدي به پااليش��گاه تزريق شود تا فازهاي آن 

به طور كامل به بهره برداري برسند. 
اينك�ه مي فرماييد ب�ا درياف�ت تخفيف در 
خوراك تكميل پروژه تسريع پيدا مي كند دقيقا 

به چه معناست؟
ميعانات گازي خوراك ارزاني نيست. مارجين آن با 
بنزين فاصله زيادي ندارد. پروژه زماني حالت اقتصادي 
پيدا مي كند كه حداكثر بهره برداري از ظرفيت صورت 
بگيرد اما س��تاره خليج فارس درح��ال حاضر فاز به 
ف��از جلو مي رود و بخش زيادي از آن معطل اس��ت و 
توليد ندارد. درحالي كه پروژه به گفته مديران بيش از 
۹۰درصد پيشرفت دارد. در واقع ما مي خواهيم كه با 
دريافت تخفيف در فاز اول، كمك ش��ود كه فاز ۲و 3 

سريع تر راه اندازي شوند. 
يعني براي فازهاي 2و 3 درخواس�ت تخفيف 
ب�راي خوراك نداريد؟ مش�خصا براي چه مدت 

درخواست تخفيف داريد؟
زمان آن را مي توان در دولت و مجلس محاسبه و 
اعالم كرد كه تا زماني كه پااليشگاه به توليد استاندارد 
برسد، استثنائا خوراك آن از تخفيف بيشتري برخوردار 
باشد. بنده مفتخرم كه همواره نظرات كارشناسي خود 
را در موارد مختلف خدمت جناب آقاي مهندس زنگنه 
عرضه كرده ام و ايشان هم غالبا يه بنده لطف داشته اند. 
درحال حاضر نيز نظر من در مورد ستاره خليج فارس 
نظر كارشناسي است و ارتباطي با تاپيكو ندارد. راه اين 
پروژه اين اس��ت كه بدون ايجاد فش��ار به بخش هاي 
ديگر، كشور تخفيفي به خودش ارائه بدهد چون كشور 

واردات بنزين دارد. 
با اين وضعيت فكر مي كنيد پااليشگاه ستاره 

خليج فارس چه زماني به بهره برداري برسد؟
آخرين ارزيابي كه به بنده ارائه شد تا پيش از ۹۸ 
فاز ۲و 3 به بهره برداري نخواهد رسيد كه خود من هم 
تعجب ك��ردم. پيش بيني من اين بود كه تا پايان ۹7 
اين پروژه به بهره برداري كامل برسد اما آخرين ارزيابي 
آقاي امامي س��ال ۹۸ بود. شايد اصال به همين دليل 
ايشان عزل شدند چون برنامه ايشان مورد قبول نبوده 
است. بهترين كار اين است كه در فاز نخست تخفيف 
۱۰درصدي نسبت به فوب خليج فارس داده بشود تا 
فازه��اي ۲و 3 به توليد برس��ند و واردات بنزين قطع 
ش��ود و پس از آن هم��ان 5 درصد فوب خليج فارس 

را اعمال كنند. 
از موضوع تخفي�ف خوراك بگذري�م. آقاي 
ن�وروززاده به عنوان مديرعامل جديد ش�ركت 
ملي پتروش�يمي منصوب ش�دند. گويا ايشان 
گزينه مديريت هلدينگ خليج فارس هم بودند؟
من هم در همين حد شنيده بودم. اما به نظر من 
معرفي آقاي نوروززاده به عنوان مديرعامل شركت ملي 
پتروش��يمي كار درستي بود چون كه هلدينگ خليج 
فارس ۱۰۰درصد عملياتي است و من شخصي قوي تر 
از نژادس��ليم نمي بينم كه باالسر اين هلدينگ باشد. 
مديريت توليد در اين هلدينگ بسيار مهم است و نياز 
به مراقبت تكنيكي بااليي دارد. حضور آقاي نوروززاده 
به نظر من بسيار به نفع شركت ملي پتروشيمي خواهد 
بود و ارزش شركت ملي صنايع پتروشيمي در جامعه 
صنعتي كش��ور وزن بيشتري پيدا خواهد كرد. ايشان 
س��ال ها در كميس��يون صنايع و كميته پتروشيمي 

مجلس شوراي اسالمي نقش مهمي داشتند. 

ايرنا  
پاتري��ك پويان��ه مديرعام��ل توت��ال گف��ت: با 
وج��ود مواض��ع س��ختگيرانه دولت دونال��د ترامپ 
رييس جمه��وري امريكا عليه ايران، اين ش��ركت در 
قرارداد توس��عه صنعت گاز ايران به آس��اني تسليم 
نمي شود. به گزارش روز يك شنبه تارنماي گلف نيوز، 
مديرعامل توتال در س��خناني در انديش��كده »چتم 
هاوس« در لندن گفت: حتي با وجود تهديد ترامپ 
براي اعمال تحريم هاي بيشتر عليه ايران و خروج از 
توافق چندجانبه يي ك��ه كار را براي فعاليت تجاري 

در اين كش��ور آس��ان تر كرد، اين ش��ركت به دنبال 
توصيه ه��اي قانوني قبل از تصميم گي��ري براي هر 
اقدام��ي خواهد ب��ود. وي گفت: م��ا منتظر تصميم 
كنگ��ره و چارچ��وب جديد تحريم ها هس��تيم. اگر 
نتوانيم اين موضوع را به ش��كل قانوني دنبال كنيم، 
مجبور خواهيم شد كار را متوقف كنيم اما ما تسليم 
نخواهيم ش��د. گلف ني��وز ادام��ه داد: توتال جوالي 
گذشته قراردادي را براي توسعه فاز ۱۱ ميدان گازي 
پارس جنوبي امضا كرد و نس��بت به س��رمايه گذاري 
يك ميلي��ارد دالري متعه��د اس��ت. به نوش��ته اين 

تارنما، ترامپ ماه گذشته با وجود خودداري از تاييد 
پايبندي ايران به توافق هس��ته يي از لغو آن اجتناب 
ك��رد. گلف نيوز نوش��ت: ش��ركت هاي مهمي چون 
توتال تاكنون تالش كرده ان��د به برخي تحريم هاي 
امريكا احترام بگذارند كه ش��امل ممنوعيت استفاده 
از دالر در مراوادت تجاري اس��ت. اما به گفته پويانه، 
توتال توانسته با اس��تفاده از دارايي هايش )يا همان 
وجوه سرمايه گذاري شده از سوي صاحبان شركت( 
درياف��ت فاينانس را دور بزند. پويانه همچنين گفت 
كه توتال خطرات بازگشت به ايران را ارزيابي كرده و 
بر اين باور است، از اينكه نخستين شركتي بوده كه 
پس از لغو تحريم ها در ژانويه س��ال گذشته فعاليت 

در اي��ران را آغاز كرده منفعت خواهد برد. وي گفت: 
»اين يك تصميم برد-برد بود« و »وقتي نخس��تين 
باشيد، اين فرصت را داريد كه نوآوري داشته باشيد 
و بهتري��ن قراردادها را از آن خود كنيد.« به گزارش 
ايرنا، ش��ركت توتال پيش تر نيز باره��ا بر تعهد اين 
شركت به ادامه فعاليتش در ايران تاكيد كرده است. 
مدير اين ش��ركت چندي پيش اظهار كرد: اگر ايران 
به برجام پايبند بماند و اتحاديه اروپا، چين و روسيه 
همچنان بر اين نظر باش��ند كه برج��ام قابل اعمال 
است، در اين صورت امريكا مجبور است تحريم هاي 
يكجانبه اعمال كند. اما ما به نوبه خود تالش خواهيم 
كرد تا مطمئن ش��ويم كه مي توانيم به فعاليت هاي 

خ��ود )در ايران( ادامه دهيم و اين اولويت نخس��ت 
اس��ت. پويانه همچنين گفته بود كه اين شركت در 
حال بررس��ي گزينه هاي خود اس��ت و اين گزينه ها 
بستگي به تصميم كنگره امريكا پيرامون برجام دارد. 
دوازدهم تيرماه امسال، نخستين قرارداد جديد نفتي 
در پساتحريم بين ش��ركت ملي نفت و كنسرسيوم 
بين المللي به رهبري شركت نفتي توتال فرانسه براي 
توس��عه فاز ۱۱ پارس جنوبي امضا شد. براساس اين 
قرارداد، يك كنسرسيوم بين المللي به رهبري توتال 
فرانسه ايجاد شده كه شاخه بين المللي شركت ملي 
نف��ت چين و پتروپ��ارس ايران اعض��اي ديگر آن را 

تشكيل مي دهند. 

توتال تسليم ترامپ نمي شود

آقاي زنگنه اگر مبناي قانوني هم براي 
ارائه تخفيف وجود ندارد، درخواست 

تخفيف خوراك براي ستاره خليج 
فارس را به دولت و مجلس ببريد و آنجا 

مصوب كنيد تا شأن قانوني پيدا كند. 
همه اين حرف ها به اين دليل وجاهت 

پيدا مي كند كه ما با هزينه گزافي بنزين 
وارد مي كنيم

                                                                                                      

شما در فوتبال هم نمي بينيد كه يك 
بازيكن جوان صرفا بي دليل و بالفاصله 

در تيم بزرگساالن بازي كند و بايد 
مراحل مختلف را طي كند. بازيكن 
جواني كه در تيم بزرگساالن بازي 

مي كند صرفا به دليل سنش نيست بلكه 
مهارت الزم در رده هاي مختلف ملي به 

دست آورده است. لذا جوانگرايي نيز 
مرحله بندي دارد

                                                                                                      

گروه انرژي  حميد مظفر 
چهره اش نشان نمي دهد اما از بيژن زنگنه 
نيز سن بيش�تري دارد، شايد به همين دليل 
اس�ت ك�ه برنمي تاب�د جواني ك�ه تنها چند 
صباحي از عمر مديريتي اش گذشته با دعوت 
نكردن تاپيكو به جلسه هيات مديره، اعتبارش 
را زير سوال ببرد. به  طور قطع براي كسي كه 
عكس هاي محمدرضا نعمت زاده بر جاي جاي 
ديوارهاي اتاق كارش در خيابان س�هروردي 
كوبيده ش�ده و خود را از نسل مديران برنامه 
س�وم توس�عه مي داند كه جهشي در صنعت 
پتروش�يمي  ايجاد كرد، كهن�ه كاري اهميت 
زيادي دارد. به همين دليل اس�ت كه اعتقاد 
دارد، صادق آب�ادي چ�راغ س�بز حركتي كه 
رسانه ها از آن با عنوان »شبه كودتا« ياد كردند 
را از وزي�ر نفت نگرفته و اين حركت، حركتي 
»هيجاني« بوده اس�ت كه از يك مدير جوان 
برمي آيد. عصر يك شنبه 7 آبان، محمدحسن 
پيوندي با ما به گفت وگو نشست. گفت وگويي 
كه ش�ايد به دليل موقعيت حساس كنوني از 
مس�ائل مختلفي در آن س�خن به ميان آمد. 

جذابيت ديگر اين گفت وگو در اين اس�ت كه 
پيوندي در طول چند سال اخير از پشت ميز 
دولتي به پش�ت ميز خصوصي رفت و همين 
مس�اله س�بب تغيير در برخي بيانات او شد. 
وقتي بخش�ي از پاسخش به پرسش روزنامه 
»تع�ادل« در مهر ماه س�ال 1394و زماني كه 
قائم مقام پتروشيمي بود را برايش مي خوانم، 
يكه مي خورد و صندلي اش كمي عقب مي رود. 
او در آن زم�ان گفته بود:»نبايد حيات و بقاي 
يك بنگاه اقتصادي به قيمت خوراك وابسته 
باشد« حاال اما خواس�تار تخفيف در خوراك 
ستاره خليج فارس است و استداللش»ملي« 
بودن اين پروژه اس�ت كه در مقايسه صنعت 
پااليشي ديگر كشورها نيز »حساب و كتاب« 
داش�تن اقتصاد آن ها را عام�ل موفقيت اين 
صنعت مي داند. حدس�ش از دلي�ل بركناري 
»امامي« از مديرعاملي ستاره نيز جالب توجه 
و خواندني اس�ت. مشروح گفت وگوي صريح 
»تعادل« با محمدحس�ن پيوندي، مديرعامل 
اي�ن روزهاي هلدين�گ تاپيك�و را در ادامه 

مي خوانيد. 
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توصيههاي»استفنكينگ«براينوشتن
»اس��تفن كینگ« را به ج��رات مي توان يكي از موفق ترين نويس��نده هاي حال حاضر دانس��ت؛ طبعا حرف هاي چنین 
نويسنده يي از بايدها و نبايدهاي نويسندگي مي تواند، قابل توجه باشد. »اينديپندنت« ۲۲توصیه ماندگار از »استفن كینگ« 

براي تبديل شدن به يك نويسنده موفق را در قالب گزارشي منتشر كرده است. 
برخي از اين توصیه ها اين گونه است: 1- ديگر تلويزيون تماشا نكن، به جاي آن تا مي تواني كتاب بخوان.۲- بیش از آنچه 
فكر مي كني، خود را براي شكست و انتقادهاي آتي آماده كن.3- وقتت را با تالش براي راضي كردن مردم تلف نكن.4- اول 
براي خودت بنويس.5- با چیزهايي سر و كله بزن كه نوشتن درباره شان سخت است.6- موقع نوشتن، ارتباطت را با بقیه 
دنیا قطع كن.7- تظاهر نداش��ته باش.8- از قیدها و پاراگراف هاي طوالني بپرهیز.9- زياد درگیر گرامر نباش.10- در هنر 
توصیف اس��تاد ش��و. 11- اطالعات پس زمینه  زيادي به خواننده نده.1۲- درباره كارهايي كه مردم واقعي مي كنند، داستان 
بگو.13- ريسك كن؛ با احتیاط بازي نكن. 14- سعي نكن صداي كس ديگري را بدزدي. 15-بدان كه نويسندگي، فرمي 

از تله پاتي است.16- نوشتن را جدي بگیر و... 

چهرهروز

نگاهيبهافزايششماررويدادهايآبوهواييوتاثيرآنبراقتصادجهان

خسارِتگرم
گروهگوناگون|

 در سال هاي گذشته خبرهاي متعددي 
حاكي از رويدادهاي آب وهوايي ش��ديد به 
گوش مي رس��د. از ركورد بیشترين سرعت 
باد، باالترين درجه حرارت، بیش��ترين میزان بارش هاي 
سیل آسا تا سنگین ترين دانه هاي تگرگ همگي اخباري 
اس��ت كه شايد پیش از اين در هیچ  كجاي جهان شنیده 
نشده بود. از طرفي افزايش آلودگي و گرمايش جهان نیز 
نگراني هاي بس��یاري ايجاد كرده است. پیش از اين گفته 
ش��ده بود كه با گرم ش��دن زمین، آب و هوا نوسان هاي 
غیرقاب��ل  پیش بیني خواهند داش��ت؛ به  حدي كه حتي 
ويروس ه��ا هم نمي توانند با ش��رايط پر نوس��ان خود را 

تطبیق دهند. 
تازه ترين گزارش هفته نامه پزش��كي لنس��ت نش��ان 
مي دهد، ش��مار حوادث مرگباري كه مربوط به تغییرات 
آب وهوايي هستند، سال  به  سال درحال افزايش است. آن 
طور كه اين آمار نشان داده از سال ۲007تا ۲016 تعداد 
حادثه هاي شديد آب وهوايي از سال ۲000 تاكنون حدود 

46درصد افزايش داشته است. 
طبق گزارش هاي به دست آمده تا چند سال گذشته، 
اقتصاددان ها تصور نمي كردند كه نوسان هاي آب وهوايي 
تاثیري منفي بر فعالیت هاي اقتصادي داشته باشد؛ چراكه 
تغییرات فصلي همواره در استخدام ها يا نوسان  در خريد، 
مس��اله يي طبیع��ي در اقتصاد به  ش��مار مي رفت. طبق 
تازه ترين تحقیقات اقتصادي، رويدادهاي شديد آب وهوايي 
قطعا بر آمارهاي اقتصاد كالن  تاثیرگذار هستند. آن طور 
كه پیش از اين در گزارش ها گفته شده به طور كلي توفان 
و سیل از مهم ترين حوادث طبیعي به  شمار مي روند كه 
آسیب هاي جدي به اقتصاد وارد مي كنند به عنوان مثال 
خسارت توفان كاترينا در سال ۲005 حدود 108میلیارد 

دالر برآورد شد. 
طبق آماري كه در لنست منتشر شده از سال 1990 
تاكنون ش��مار حوادث طبیعي كه ناش��ي از گرمايش و 
آلودگي بوده، روندي صعودي را آغاز كرده است. براساس 
گزارش هاي منتشر شده در سال 1997 قوي ترين رخداد 
ال نینو روي داد. در اين س��ال اين رخداد كه ناشي از رها 
ش��دن انرژي انباشته شده در حوزه اقیانوسي جهان بود، 

شكس��ت بزرگي براي اقتصادهاي درحال توس��عه بود. تا 
س��ال ۲006 خسارت هاي وارد شده به اقتصاد جهاني بر 
اثر ح��وادث طبیعي بین 60 میلیارد تا 144میلیارد دالر 
در نوس��ان بود. در س��ال ۲006 تعداد ح��وادث طبیعي 
مرگبار كه خس��ارت بس��یاري ب��ه اقتصاد جهان��ي وارد 
كرد حدود 606 مورد اعالم ش��د. پس از آن ش��مار اين 
رويدادهاي طبیعي رو به افزايش رفته و در س��ال ۲010 
به 6۲5 مورد رسید. هر چند كه به نظر مي رسد بسیاري 
از رويدادهاي ش��ديد مانند توفان هاي دريايي، باران هاي 
سیل آس��ا و انق��راض ناگهان��ي گونه ه��اي حیات وحش 
بدون هش��دار قبلي رخ مي دهند اما ب��ا توجه به افزايش 
اين حوادث طبیعي، تالش هاي بسیاري براي پیش بیني 
اين رويدادها با استفاده از الگوهاي كلیدي پیش از وقوع 
رويدادهاي ش��ديد صورت گرفت. به نظر مي رسد، نتیجه 
اين تالش ها منجر به كاهش خسارت ها با توجه به افزايش 
رويدادهاي آب وهوايي ش��ده باش��د؛ چراكه طبق آمار در 
سال ۲004 با 4۲4مورد حادثه طبیعي، خسارتي معادل 
144میلیارد دالر به اقتصاد جهاني وارد ش��د. اين هزينه 
در س��ال ۲010 با 6۲5 مورد حادثه حدود 115میلیارد 
دالر ب��ود. هر چند ممكن اس��ت اين رويدادهاي ش��ديد 
آب وهوايي در مكان هايي مانند اقیانوس ها رخ داده باشد 

كه تلفات انس��اني چنداني به بار نیاورد. در س��ال ۲01۲ 
شمار حوادث طبیعي به 719مورد رسید كه اين رويدادها 
بیش از 161میلیارد دالر هزينه براي اقتصاد جهاني ايجاد 
كرد. در اين سال دانشمندان اعالم كردند كه ذوب شدن 
يخ و برف قطب ش��مال با وخیم تر ش��دن موج گرما در 
تابس��تان و بارش هاي نامنظم در اروپ��ا، امريكا و مناطق 
ديگر در ارتباط بوده و نشان دهنده مقیاس تهديد ناشي از 
گرمايش جهاني اس��ت. در سال ۲014 تعداد رويدادهاي 
شديد آب وهوايي 7۲6مورد اعالم شد كه در سال ۲016 
تا حدود 800 مورد افزايش يافت. در سال ۲016 خسارات 
ناشي از تغییرات آب وهوايي كه به اقتصاد جهاني وارد شد 

حدود 130میلیارد دالر بود. 
بررسي هاي كارشناسان نشان مي دهد، پديده گرمايش 
زمین و تغیی��رات آب وهوايي عالوه بر تاثیرات مخرب بر 
محیط زيس��ت، نقش��ي منفي بر اقتصاد جهاني داشته و 
پیش بیني مي ش��ود با ت��داوم اين موض��وع، يك بحران 
اقتصادي پیش رو باشد. اين بررسي ها حاكي از تاثیر بسیار 
شديد موضوع تغییرات اقلیمي بر اقتصاد جهاني بوده و با 
توجه به روند فعلي تغیی��رات آب و هوايي انتظار مي رود 
كه يك بحران اقتصادي و مالي براي سال ۲0۲3میالدي 

مشابه بحران اقتصادي ۲007 ايجاد شود. 

آمارنامه

بازارهنر

بازارموسيقيآنسويمرزها
كنس��رت دولتمن��د خال��ف، هنرمند 
تاجیكس��تاني در جش��نواره فارسي زبانان 
اروپ��ا برگ��زار مي ش��ود همچنی��ن گروه 
موسیقي ايراني »كلون زمان« در فستیوال 
بین المللي هن��ر دهلي به اج��راي برنامه 

مي پردازد. 
به گزارش ايسنا، كنسرت گروه »فلك« 
تاجیكس��تان با رهب��ري دولتمند خالف، 
خواننده و موسیقیدان برجسته اين كشور 
در بخش جنبي نخس��تین جشنواره هنر 

فارسي زبانان اروپا برگزار مي شود. 
دولتمند خالف موسیقیدان، نوازنده و خواننده بنام 
تاجیك اس��ت كه در طول سال ها فعالیت هنري خود 
افتخارات داخلي و بین المللي بسیاري را براي كشورش 
به ارمغان آورده اس��ت. اين هنرمند كه اغلب آهنگ ها 
و آوازهايش برگرفته از اش��عار موالناست چندي پیش 
نش��ان طاليي كش��ور فرانس��ه را نیز از ژاك شیراك، 

ريیس جمهور وقت اين كشور دريافت كرد. 
درح��ال حاضر چند آلبوم از گزيده آثار اين هنرمند 
در ايران نیز منتش��ر شده اس��ت. همین پیوند و قرابت 
با فرهنگ و ادبیات فارس��ي در كش��ور ايران نیز باعث 
ش��د تا گروه »فلك« در نخستین جشنواره بین المللي 
فارسي زبانان اروپا در كنار دو كنسرت از كشور افغانستان 

و كنسرت سیمرغ همايون شجريان حضور پیدا كند. 

نخستین جش��نواره هنري فارسي زبان 
اروپ��ا به هم��ت انجمن فرهنگ��ي- هنري 
پرش��یانا ژانوي��ه ۲018 در پاري��س برگزار 
مي ش��ود. همچنین گروه موسیقي »كلون 
زمان« به سرپرس��تي حمی��د قنبري ۲0و 
۲1 آب��ان م��اه در فس��تیوال بین الملل��ي 
هن��ر دهلي به اج��راي برنامه مي پ��ردازد. 
حمید قنبري سرپرس��ت گروه درباره اين 
اجراها گفت: قطعات اجراي��ي اين گروه با 
محوريت ريتم و س��ازهاي كوبه يي اس��ت 
كه برخي از اين قطعات با همراهي س��نتور اجرا خواهند 
ش��د. مجنون، چهل ضربي، بس��ته بال، زرد، پژمرده و... 
قطعاتي هستند كه در اين شب ها براي دوستداران هنر 
موسیقي اجرا مي شوند. فستیوال بین المللي هنر دهلي 
س��االنه 900هنرمند از رشته هاي مختلف هنري مانند 
موسیقي، رقص، نقاشي، تئاتر، ادبیات و... را در بیش از 
40سالن ازجمله سالن هاي كنسرت روباز و سرپوشیده، 
دانش��گاه ها، سالن هاي كنفرانس و نمايشگاه ها میزباني 
كرده و توج��ه میلیون ها هنردوس��ت را به خود جلب 
مي كند. فستیوال بین المللي هنر دهلي كه از مطرح ترين 
فس��تیوال هاي چند رشته يي هند است از تاريخ دهم تا 
بیس��ت و پنجم نوامبر مصادف با 19تا 4 آذر ماه برگزار 
مي شود. گروه موسیقي»كلون زمان« از ايران در دو روز 

اين جشنواره اجراي برنامه خواهد داشت. 

درخشش»بافندگانخيال«
فیلم مستند »بافندگان خیال« از تولیدات 
مركز گسترش سینماي مستند و تجربي به 
كارگرداني »سیدمحمدصادق جعفري« برنده 
جايزه بهتري��ن فیلم مس��تند خارجي زبان 

جشنواره »كارديف« ولز شد. 
به گزارش فارس، نخستین دوره جشنواره 
بین الملل��ي كارديف از 5 تا 7 آبان  ماه 96 در 
كش��ور ولز برگزار شد و مس��تند »بافندگان 
خیال« ساخته »سیدمحمدصادق جعفري« 
برنده جايزه بهترين فیلم مستند خارجي زبان 

اين جشنواره شد. 
در اي��ن رويداد كه در خلیج »كارديف« در ولز ش��رقي 
برگزار ش��د حدود ۲00فیلم مس��تند و كوتاه داستاني به 
نماي��ش درآمد. پیش از اين اعالم ش��ده بود كه مس��تند 

»بافن��دگان خیال« ضمن نامزدي در دومین 
دوره جواي��ز فیلم هاي صنعت��ي و اجتماعي 
ايتالی��ا، برن��ده جايزه بهترين فیلم مس��تند 
امريكا   )Moondance (موندنس جشنواره 
 )Lifft India(و جش��نواره جهان��ي هن��د
ش��ده اس��ت. اين فیلم تا پايان م��اه آبان در 
جش��نواره هاي PLEBEIAN  سن ديه گو 
و OJAI كالیفرنی��اي امريكا نیز به نمايش 
درمي آي��د. ضمن اينكه »بافن��دگان خیال« 
نامزد دومین دوره جايزه مس��تقل سینماي 
ك��ودك و نوجوان WOLVES هم ش��ده كه در كش��ور 
لیتواني برگزار خواهد شد. مستند »بافندگان خیال« روايت 
زندگي تعدادي نابیناست كه قالیبافي مي كنند و وقتي با هم 

هستند، لحظات شاد زندگي خود را مي گذرانند. 

نمايشگاهيازپوسترهايشاهنامهاي
نمايش��گاه گروهي پوستر با مضمون 
داستان هاي »شاهنامه« برگزار مي شود. 

به گ��زارش ايس��نا، اين نمايش��گاه 
داس��تان هاي  مضم��ون  ب��ا  گروه��ي 
»شاهنامه« با هدايت المیرا نیكنام از ۲0 

آبان  ماه بر پا مي شود. 
بناب��ر اع��الم، اين نمايش��گاه حاصل 
8 س��ال گ��ردآوري، مطالعه و كوش��ش 
اي��ن هنرمند در زمینه طراحي پوس��تر 
با مضمون ش��اهنامه و فردوس��ي است 

ت��ا راهنماي��ي باش��د براي طراح��ان جوان��ي كه به 
طراحي هاي��ي با مضامی��ن و ش��خصیت هاي ايراني 

عالقه مندند. نخستین نمايشگاه گروهي 
پوس��تر با مضمون ش��اهنامه با نمايش 
آثاري از مرتضي ممیز، قباد شیوا، ابراهیم 
حقیق��ي، داري��وش مخت��اري، كورش 
پارس��انژاد، بیژن جناب، بیژن صیفوري، 
میث��م نام��دار، حس��ن فوزي تهران��ي و 

حمیدرضا وصاف همراه خواهد بود. 
آيی��ن گش��ايش نمايش��گاه گروهي 
پوستر با مضمون شاهنامه شنبه، بیستم 
آب��ان  م��اه از س��اعت 18ت��ا ۲1 برگزار 
مي ش��ود. اين نمايشگاه همچنین تا چهارم آذر ماه از 

ساعت 10تا ۲۲ برپا خواهد بود.

توفاندرخاندانآلسعود
نيويورکتايمز:

در  روزنام��ه  اي��ن 
صفحه اول خود گزارشي 
دس��تگیري  م��وج  از 
شاهزادگان و مقامات در 
منتشر  عربستان سعودي 

كرده است. 
به گفته نیويورك تايمز 
پادش��اهي عربس��تان به 
بهانه مبارزه با فساد مالي، 

دس��تور بازداشت 11ش��اهزاده و 30مقام سابق و 
فعل��ي را صادر ك��رد. در میان بازداشت ش��دگان 
برجس��ته ترين آنه��ا وزير گارد ملي اس��ت. حكم 
بازداش��ت اين افراد به دس��تور كمیت��ه مبارزه با 
فساد كه امروز به فرمان پادشاه عربستان تشكیل 
شد، صادر شده است. رياست اين كمیته را محمد 
بن س��لمان پسر پادشاه عربس��تان بر عهده دارد. 
به گفته تحلیلگران، اين اقدام پادش��اه عربس��تان 
گام��ي در جهت پاكس��ازي دربار س��عودي براي 
زمینه س��ازي انتقال قدرت به پسرش است. گفته 
شده كه پادش��اه س��عودي همچنین وزير جديد 
گارد ملي را تعیین كرد. در جمع بازداشت شدگان 
ن��ام ش��اهزاده »ولید ب��ن طالل ب��ن عبدالعزيز« 
ثروتمندتري��ن ف��رد در عربس��تان نیز به چش��م 
مي خورد. گفته مي ش��ود به دنبال ش��اهزادگان و 
مس��ووالن فعلي و سابق عربس��تان به اتهام فساد 
مالي، بازار سهام اين كشور امروز در ساعات اولیه 

معامالت سقوط كرد. 

واشنگتنپست:
در صفح��ه اول اي��ن 
روزنام��ه خب��ري از نامه 
ب��ه  خط��اب  پنتاگ��ون، 
كره ش��مالي منتشر كرده 

است.
به گزارش واشنگتن پست، 
امري��كا  دف��اع  وزارت 
در نامه ي��ي خط��اب ب��ه 
دولتمردان اين كش��ور با 

تاكید بر نامش��خص بودن می��زان تلفات احتمالي، 
موضع خود درباره انهدام تس��لیحات هسته يي اين 

كشور را اعالم كرد. 
پنتاگ��ون در اي��ن نامه اع��الم كرده ك��ه تنها 
راه ممك��ن براي شناس��ايي و تخريب س��ايت هاي 
هسته يي كره ش��مالي، تهاجم زمیني به اين كشور 
اس��ت. هرچند كه وزارت دفاع امريكا با تشريح نوع 
درگیري احتمالي با كره شمالي، ارزيابي سناريوهاي 
ممكن پیرامون میزان تلفات را با توجه به مجاورت 
اين كش��و ر با كره جنوبي دشوار اعالم كرد. آن طور 
كه گفته ش��ده در اين نامه چگونگي مقابله امريكا 
با حمله هس��ته يي كره شمالي مش��خص نیست و 
پیش��نهاد ش��ده تا توضیحات الزم در يك نشست 

محرمانه توسط نمايندگان ارائه شود. 

الپايس:
س��ريالي  تنش ه��اي 
از استقالل كاتالونیا  ناشي 
از اس��پانیا تمام��ي ندارد. 
ال پايس در گزارش صفحه 
اول خود به حكم بازداشت 
كارل��س  بین الملل��ي 

پوجدمون پرداخته است.
به گزارش اين روزنامه، 
يك قاضي اسپانیايي حكم 

بین المللي بازداشت كارلس پوجدمون ريیس بركنار 
شده دولت سابق كاتالونیا و ديگر همكاراني كه او را تا 

بلژيك همراهي كرده اند، صادر كرده است. 
پیش از اين مقامات دولت منحل شده كاتالونیا 
به شورش و اغتشاش متهم شده بودند. اين حكم 
در حالي صادر ش��ده كه دفتر دادس��تاني بلژيك 
اعالم كرده كه در حال بررسي حكم جلب اروپايي 
صادر شده توسط اسپانیا براي رهبر كاتالونیاست. 
قرار است تصمیم اولیه در اين باره تا 15روز آينده 
گرفته ش��ود اما اين بررسي ممكن است، هفته ها 

طول بكشد. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

»كني«هابيشترينجايزهاروپارادريافتكردند
فیلم ه��اي برگزيده جش��نواره هاي كن و 
برلین بیشترين تعداد نامزدي را در جوايز فیلم 

اروپا ۲017 كسب كردند. 
به گزارش هالیوود ريپورتر، فیلم سوئدي 
»میدان« ب��ه كارگرداني »روبن اوس��تلوند« 
ك��ه نگاهي هجوآمیز به دنیاي هنر دارد و در 

جش��نواره فیلم كن امسال جايزه نخل طالي بهترين فیلم را از آن خود كرد، پیشتاز 
س��ي اُمین دوره جوايز فیلم اروپا نام گرفت. اما فیلم مجارس��تاني »در جسم و روح« 
س��اخته »ايلديكو اِنیادي« برنده خرس طالي بهترين فیلم جشنواره فیلم برلین نیز 
در 4 ش��اخه از جوايز فیلم اروپا از جمله بهترين فیلم نامزد كس��ب جايزه شده است. 
ديگر نامزدهاي شاخه بهترين فیلم اين جوايز سینمايي شامل درام روسي »بي عشق« 
س��اخته »آندري زوياگینتسف«، درام خانوادگي و سورئال »كشتن آهوي مقدس« به 
كارگردان��ي »يورگن النتیم��وس« هر كدام با نامزدي در 3 بخ��ش و  »۲0 تپش در 
ثانیه« س��اخته »روبن كامپیلو« برنده جايزه بزرگ هیات داوران جشنواره كن و درام 
»روي ديگر امید« ساخته »آكي كوريسماكي« با موضوع بحران مهاجرت هر كدام با 
۲ نامزدي مي ش��ود. »ژولیت بینوش« و »ايزابل هوپر« ۲ س��تاره سینماي فرانسه به 
 ترتیب براي بازي در فیلم هاي »طلوع خورشید به دورن« و »پايان خوش« در بخش 
بهترين بازيگر زن نامزد كسب جوايز فیلم اروپا شدند و با »پائوال بیر« )فرانتز( از آلمان، 
»فلورنس پو« )لیدي مكبث( و »الكس��اندر بوربلي« )در جسم و روح( رقابت خواهند 
كرد. به گزارش ايسنا، در شاخه بهترين بازيگر مرد نیز عالوه بر »كالس بنگ« براي 
فیلم »دايره« چهره هاي ديگري ش��امل »كالین فارل« )كشتن آهوي مقدس(، »پرز 
بیسكايارت« )1۲0 تپش در دقیقه(، »ژان لوئي ترينتیگنانت« )پايان خوش( و »جف 
ِهیدر« بازيگر اتريش��ي براي فیلم كمدي »خداحافظي با اروپا« رقابت مي كند. »شیر 
خوني« س��اخته »هوبرت ش��ارول«، »بي خدا« به كارگرداني »رالیتزا پتروا«، »لیدي 
مكبث« از »ويلیام اولدرويد«، »تابس��تان 1993« به كارگرداني »كارال س��یمون« و 

»ارمیتیس« از »روني تراكر« نیز نامزد جايزه ديسكاوري جوايز فیلم اروپا هستند. 

بيراهههايپرمخاطره
اواخر هفته گذشته انتشار خبرهايي از كوير 
جهاني لوت، نگراني هاي��ي را از محدود كردن 
ورود و خروج به اين منطقه رازآلود كه در چند 
س��ال اخیر برخي مسافرانش را بلعیده، ايجاد 
كرد. جمعیت مسافراني كه به بیراهه هاي اين 
كوير كمتر ش��ناخته  شده قدم مي گذارند، هر 

سال در حال افزايش است؛ كويري كه بخش هايي از آن زماني گذرگاه قاچاقچیان بود. به 
همین خاطر حريم نظامي در آن تعیین و مناطقي از آن مین گذاري شد؛ مین هايي كه 
در سال هاي اخیر جان برخي گردشگران را به مخاطره انداخت. اكنون با گسترش سفر 
به دل لوت، مديركل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كرمان خبر داده 
كه ورود تورهاي فاقد مجوز به بیابان لوت ممنوع است و برپايي تورهاي گردشگري به 
اين مقصد بايد در چارچوب قوانین پايگاه ثبت جهاني بیابان لوت باشد. به گزارش ايسنا، 
معاون گردشگري كرمان گفت: ما ورود به لوت را محدود نكرديم؛ اصال بحثي با عنوان 
ممنوعیت يا محدوديت سفر به اين بیابان كه ثبت جهاني شده، مطرح نیست. موضوع 
ما فقط سامان دهي تورهاي غیرحرفه يي و غیرمجاز در اين منطقه است، تورهايي كه با 

افراد ناآشنا و نابلد اجرا مي شود و مشكالتي را به وجود مي آورند. 
خلیل همايي راد مديركل امنیتي و انتظامي اس��تانداري كرمان، پیرو اين اتفاق 
به حريم هاي تعیین شده براي ورود به كوير لوت اشاره كرده و گفته بود: اين كوير 
براس��اس مصوبات امنیتي و مالحظات ايمني به  3 بخش سبز )ورود آزاد(، نارنجي 
)نیازمند مجوز و با هماهنگي( و قرمز )ممنوعه( تقس��یم شده و هرگونه ورود بدون 
مجوز به مناطق نارنجي و قرمز مي تواند مخاطرات جدي براي امنیت گردش��گران 
به دنبال داشته باشد. او افزوده بود: مفقود شدن، گرفتار شدن در توفان هاي كويري 
يا زمین هاي نامناسب و صعب العبور ازجمله مخاطرات سفر به مناطق حساس لوت 
است، ضمن اينكه كوير لوت در رصد اطالعاتي نیروهاي نظامي و امنیتي قرار داشته 
و عدم هماهنگي براي ورود به مناطق كويري )جز محدوده سبز( مي تواند موجب بروز 

مشكل براي كساني شود كه مقررات ورود به كوير را ناديده گرفته اند. 

تاريخنگاري

لغو كاپيتوالسيون در مجلس شوراي اسالمي 
پانزدهم آبان ماه سال 58، دو روز پس از تسخیر سفارت 
امري��كا در ايران، مجلس ش��وراي اس��المي در مصوبه يي 
تصويب كرد كه ش��هروندان امريكايي اگر مرتكب اقدامي 
علیه جان ش��هروندان ايران يا منافع جمهوري اس��المي 
ايران شوند در دادگاه هاي داخل كشور محاكمه مي شوند. 
جلوگیري از محاكمه امريكايي ها در محاكم قضايي ايران 
به سال 43 برمي گردد. سوم مرداد سال 1343، نمايندگان 
مجلس س��ناي ايران اليحه كاپیتوالس��یون را به تصويب 
رس��اندند. به موجب اين قانون، مستش��اران امريكايي از 
مصونیت قضايي برخوردار مي شدند و محاكم قضايي ايران 
حق احضار و بازخواست از امريكايي ها را به سبب جرايمي 

كه مرتكب مي شدند، نداشتند. 
ريش��ه كاپیتوالسیون در ايران به عهدنامه تركمنچاي 
برمي گردد، در سال 18۲7 به موجب عهدنامه تركمنچاي 
از طرف دولت روس��یه تزاري به ايران تحمیل شد و پس 
از آن انگلستان و ساير كشورهاي اروپايي هم اين امتیاز را 
براي خود قائل شدند، البته پیش از آن در دوران صفويه، 
فرانس��وي ها از حق كاپیتوالسیون بهره مند بودند؛ ولي به 
دلی��ل اجراي ش��رايط برابر براي دو كش��ور  اين قانون در 
آن زم��ان تاثیرات منفي زيادي برجاي نگذاش��ت. بعد از 
تصويب كاپیتوالس��یون در مجلس شوراي ملي در تاريخ 
۲1 مهرماه 1343، امريكا میدان فعالیت را وسیع تر يافت؛ 
تش��كیالت سازمان سیا فعال تر شد و بسیاري از نیروهاي 
اطالعاتي خ��ود را از قبرس روانه ايران كرد. جیمزبیل در 
كتاب »عقاب و ش��یر« تصويب اي��ن اليحه را از بدترين و 

اشتباه آمیزترين كارهايي مي داند كه امريكايي ها مرتكب 
شدند: »كاپیتوالسیون اش��تباه مرگباري است كه منافع 
امريكا را دچار مش��كل خواهد كرد. اين عمل ناش��یانه و 
زشت، نشانه يي از رفتار خشن و احمقانه امپريالیسم است، 
ولي با اين همه، ما آن قدر فشار آورديم تا به اجرا درآمد...« 
برخالف قرارداد كاپیتوالس��یون كه بیش��تر در برگیرنده 
نظامیاني بود كه در فراسوي درياها خدمت مي كردند؛ در 
تنظیم نوع ايراني آن به طور اس��تثنايي به اياالت متحده 
امري��كا اجازه داده ش��ده بود تا در تمام م��وارد و در مورد 

تمام كارمندان )حتي غیرنظامي( تنها از حوزه قضايي خود 
استفاده كنند، ولو اينكه افراد مسوول در امريكا نخواهند 
اين كار را انجام دهند. اين شكل از قرارداد كه بین ايران و 
امريكا منعقد شده بود به استثناي مواردي از آن در آلمان 
غربي در هیچ يك از كش��ورهاي ديگر س��ابقه نداشت و 
به ويژه به لحاظ كاربرد  بسیار گسترده مي نمود، زيرا هرگونه 
نظارت قانوني ايرانیان را بر گروه هاي امريكايي مستقر در 
ايران كه دايما نیز رو به فزوني بود،  بي اثر و خنثي مي كرد 
و اين مي توانست به خويشان و بستگان آنها نیز بسط يابد. 

حاشيه

ثبت21طالقدرهرساعت
هر چهار ازدواج، يك جدايي؛ اين آمار رس��مي میزان 
طالق در ايران است. برنامه هاي دولتي براي كاهش طالق 
و افزاي��ش ازدواج نیز تاثیري در كاهش اين آمار نداش��ته 
است. برخي داليل اقتصادي را يكي از ريشه هاي مشكالت 
خانوادگي مي دانند و برخي تغییر س��بك زندگي، ضعف 
آم��وزش در م��دارس و دانش��گاه ها و... را از داليل طالق 
عنوان مي كنند. از طرفي افزايش طالق جنبه هاي مثبتي 
نیز دارد به طوري كه استقالل زنان باعث جلوگیري از ادامه 
كشمكش هاي سال هاي طوالني شده و عقیده رفتن زير 
يك س��قف و تحمل هر مش��كلي تا زمان مرگ ديگر در 
حال رنگ باختن است. قائم مقام مشاركت هاي اجتماعي 
سازمان بهزيستي كشور با بیان اينكه جامعه سالم مامن 
آرامش و بس��تر رشد و ش��كوفايي استعدادهاست، گفت: 

براي آنكه بخواهیم، جامعه يي س��الم داشته باشیم بايد از 
بار آس��یب ها بكاهیم. خیران حوزه سالمت اجتماعي در 
جهت كاهش اين آسیب ها گام بر مي دارند و بايد نهضت 
كار خی��ر در حوزه س��المت اجتماع��ي را نهادينه كنیم. 
محمدعلي كوزه گر به آمار طالق اشاره كرد و گفت: روزانه 
493طالق ثبت مي شود. به عبارتي هرساعت ۲1طالق در 
كشور به ثبت مي رسد. بخش��ي از اين زنان مطلقه دچار 
آسیب مي ش��وند و نیازمند حمايت بهزيستي هستند. او 
افزود: براي آنكه جامعه س��المي داش��ته باشیم، گام اول 
ايجاد همدلي، گام دوم عمل به سیاس��ت هاي بهزيستي 
اس��ت كه بارها اعالم ش��ده اس��ت. در همین راس��تا سه 
استراتژي كاهش و پیش��گیري آسیب ها، اقدام به موقع و 

ياري طلبیدن از مردم از سوي بهزيستي مدنظر است. 
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