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طي  11روز در سيستم بانكي كشور رخ داد

سخن نخست
وقتي عاقبتانديش نيستيم!
حسين حقگو

جانه��اي ب��س عزي��زي را در حادث��ه
دردناك زلزله غرب كش��ور از دست دادهايم و
آسيبديدگان بس��ياري نيز در منظر نگاهمان
هستند .جانهايي كه ميتوانستند و ميبايست
ام��روز در ميانمان باش��ند و زندگي كنند كه
ج��ان عزيز اس��ت و زندگي ش��ريف .آنچه اما
سببس��از آسيبهاي ناگوار انس��اني و نابودي
بسياري از زيرس��اختهاي شهري و روستايي
و مسكن و ماواي مردم شده است غير از زلزله،
بهعنوان ي��ك حادثه طبيعي ،ضعف در كاهش
هزينهه��اي اين امر محت��وم از طريق مديريت
صحيح منابع بوده اس��ت .نمونه آن «مس��كن
مهر» است؛ بهعنوان يكي از شخصيتهاي اين
تراژدي ملي...

صنعت ،معدن و تجارت

جابجايي  140تريليون تومان

همين صفحه

گزارش

Vol.4 No.970 Wed. November 15. 2017

فهرست نيمهتمامها

فهرس��ت طرحه��اي نيمهتم��ام و جدي��د قابل
واگذاري ب��ه بخش خصوصي از س��وي اتاق ايران
منتشر ش��د .اين فهرس��ت در واقع جزئيات كامل
پروژهها ،اعم از «ميزان پيش��رفت فيزيكي پروژهها،
منابع موردنياز براي اتمام و ش��يوه مناس��ب براي
واگذاري پروژهها» را ش��امل ميش��ود كه ميتواند
مرجع مناس��بي براي فعاالن اقتص��ادي كه تمايل
ب��ه همكاري در انج��ام اين پروژهها دارند ،باش��د.
از اي��ن رو ،ليس��ت پروژههاي نيمهتم��ام و جديد
قابلواگذاري در دو س��طح ملي و اس��تاني تدوين
ش��ده كه 3ه��زار و  935ط��رح نيمهتمام ش��امل
ي��ك ه��زار و  49طرح ملي و 2ه��زار و  886طرح
اس��تاني اس��ت .البته در ش��يوه جديد تالش شده
واگذاريه��اي فعلي با مذاكره ص��ورت پذيرد تا از
اين طرق گزينه مناسب براي اجراي پروژه انتخاب
شده و حتي ش��ركتها بهصورت مش��اركتي وارد
كار ش��وند .چراكه در شيوه قبلي كارفرماي پروژه،
عمدتا با برگزاري مناقص��ه ،پيمانكاري كه قابليت
اج��راي كار با قيم��ت پايينتر را داش��ت ،انتخاب
ميك��رد و پروژه با پول نفتي ك��ه در خزانه دولت
بود ،وارد فاز اجرايي ميشد...
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رييسجمهوري در اجتماع مردم شهرستان سرپلذهاب اعالم كرد

كمك بالعوض و
وام بلندمدت براي بازسازي

خيزش خيّران
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ريحانه جاويدي|
2روز از زلزله  7.3ريش��تري كرمانش��اه گذشت،
اگرچه با تاخير دوس��اعته از زمان وق��وع اين زلزله،
ستاد بحران تشكيل شد و از همان ساعات ابتدايي،
مسووالن امدادرساني ،بر ارائه خدمات امدادي،چادر،
مواد غذايي ،وس��ايل گرمايشي و امكانات بهداشتي
و درماني ب��ه مردم اين منطقه به ويژه شهرس��تان
سرپلذهاب ،تاكيد ميكننداما مردم زلزله زده حرف
ديگري ميزنند .هنوز در كوچههاي تخريب شده اين
مناطق آواز درد ميپيچد ،سنگ و خون بر جا مانده
است و تنهايي زير آوار له ميشوند .مادران داغديده
زخم به صورتش��ان ميكشند و خاك مرگ بر همه
شهرهاي كرمانشاه ريخته شده است .اگرچه خبرها
حكاي��ت از آن دارد كه پايان عمليات آواربرداري در
شهرها نزديك ميشود...

جهان

حيات سياسي «ترزا مي»
در گرو سهام «آرامكو»
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سخن نخست

  وقتي عاقبتانديش نيستيم!
حسين حقگو
تحليلگراقتصادي
جانه��اي بس عزي��زي را در حادثه دردناك زلزله غرب كش��ور از دس��ت
دادهايم و آسيبديدگان بس��ياري نيز در منظر نگاهمان هستند .جانهايي كه
ميتوانستند و ميبايست امروز در ميانمان باشند و زندگي كنند كه جان عزيز
اس��ت و زندگي شريف .آنچه اما سببس��از آسيبهاي ناگوار انساني و نابودي
بس��ياري از زيرساختهاي ش��هري و روستايي و مس��كن و ماواي مردم شده
اس��ت غير از زلزله ،بهعنوان يك حادثه طبيع��ي ،ضعف در كاهش هزينههاي
اين امر محتوم از طريق مديريت صحيح منابع بوده اس��ت .نمونه آن «مس��كن
مهر» اس��ت؛ بهعنوان يكي از شخصيتهاي اين تراژدي ملي .پروژهيي كه اين
تنها يكي از جلوههاي فاجعهآفريني آن اس��ت و بخشهاي عميقتري از آن را
متاس��فانه بايد در آينده و در حوزهه��اي اجتماعي و بر هم خوردن تعادلهاي
فرهنگي منتظر بود .زمين لرزهيي خاموش اما ،كه بارها از س��وي كارشناس��ان
نس��بت بدان هش��دار داده و كمتر به آنها توجه شده است و اكنون البته مجال
پرداختن به آن نيست كه مسكن مهر تنها يكي از متهمان فاجعه اخير است و
آسيبهاي امروز متهمان ديگري نيز دارد .واقعيت آن است كه حوادث طبيعي
و در اينج��ا «زلزله» گس��لهايي هس��تند كه يكبار به حرك��ت در ميآيند و
دهان ميگشايند تا ضعفها و سهلانگاريهاي ساليانمان را به رخمان بكشند،
همچون يك ش��وك .اما متاسفانه عمر اين هش��دارها مانند يك شوك ،كوتاه
است و زودگذر و به چشم برهم زدني فراموش ميشوند تا باز...
سالهاس��ت كه گفته ميشود نيازمند بازس��ازي و نوسازي زيرساختهاي
كشور نظير ش��بكه جادهيي ،آب ،برق و ...هستيم و اين در گرو سرمايهگذاري
اس��ت .سالهاس��ت كه گفت��ه ميش��ود بس��ياري از امكانات زندگ��ي مانند
بيمارستانها ،مراكز بهداشتي و درماني ،منازل مسكوني و مدارس و دانشگاهها
و ...نيازمند تعميرات اساس��ي و شايد باز زندهسازي است و اين محتاج افزايش
درآمدهاي ملي و به تعبيري بزرگ ش��دن «كيك اقتصاد» اس��ت .اما متاسفانه
كمتر به اين «بايد»ها توجه ش��ده و حساس��يت نشان داده ميشود .مگر چند
س��الي نيس��ت كه از «چالش» و «ابرچالش» س��خن گفته ميشود ،بهراستي
واكنش بدانها چه بوده اس��ت؟ در همين روزهاي اخير يكي از اقتصاددانهاي
برجس��ته كشورمان در نشس��ت هيات نمايندگان اتاق تهران از وضعيت وخيم
س��رمايهگذاري در كش��ور سخن گفته و اينكه «از س��ال  90با سرعت از رشد
موجودي س��رمايهگذاري كش��ور كاسته ش��ده و اكنون به نزديك صفر رسيده
اس��ت ».يا اين گزارش رس��مي معاونت برنامهريزي س��ابق رياس��تجمهوري
(س��ازمان برنامه فعلي) كه در نموداري نش��ان ميدهد و پانوشت ميدهد كه
«نرخ رش��د تشكيل س��رمايه در اقتصاد ايران نوساني و از نيمه اول برنامه اول
توس��عه يعني س��ال 1371روند نزولي داش��ته و در س��ال  91به سطح منفي
22درصد رس��يده است» (گزارش عملكرد اقتصادي كشور در روند بلندمدت و
وضعيت فعلي .)1393 -از سوي ديگر بايد به اين گفته دستيار ارشد اقتصادي
رييسجمهوري اش��اره كرد كه «متوس��ط درآمد خانوار شهري و روستايي در
س��ال  92به ترتيب حدود  22و 38درصد نس��بت به سال  86با كاهش مواجه
شده است» و براساس تحليل اقتصاددان مطرح ديگري «درآمد سرانه در پايان
س��ال  97به درآمد سرانه در پايان سال  90ميرسد .ضمن اينكه قدرت خريد
كارمندان و كارگران هم بين س��الهاي  1405تا  1410به ميزان قدرت خريد
مردم در سال  84خواهد رسيد» (ليالز.)96/8/13 -
بديهي است هنگامي كه از آهنگ انباشت سرمايه اينچنين كاسته و امكان
دولت براي بازسازي زيرساختهاي اقتصادي بهشدت محدود و نيز توان مردم
نيز براي س��رمايهگذاري و هزينه كردن براي بهرهبرداري از مس��كن و امكانات
بهتر زندگي اينگونه تحليل ميرود« ،زلزله» نيز چنين آسيبهاي جانگدازي
را ب��ر جاي مينهد و روح و روانمان را بهعنوان يك ملت ،س��خت پريش��ان و
داغدار ميس��ازد .اميد اس��ت حادثه بس ناگوار زمينلرزه س��رزمين «فرهاد»
هش��داري باش��د تا به خود آييم و مس��ير ديگري را در نظام «تدبير» كش��ور
درپيشگيريم تا جانهاي «ش��يرين» ديگري چنين س��خت آسيب نبينند و
«زندگي» در جاي جاي اين س��رزمين زيبا نغمه سر دهد كه «جان عزيز است
و زندگي شريف».

رييس قوه قضاييه :مذاكره با گزارشگر
ويژه حقوق بشر مشروط است

رييس قوه قضاييه با بيان اينكه مخالف حضور گزارش��گر ويژه در ايران هستيم،
گفت :مذاكره با اين شخص در خارج از كشور نيز بايد مقيد به اثرگذاري باشد.
ب��ه گزارش مه��ر و ب��ه نق��ل از اداره كل روابطعموم��ي قوه قضايي��ه ،آيتاهلل
آمليالريجاني در نشس��ت اعضاي ستاد حقوق بشر با تاكيد بر لزوم در نظر گرفتن
مباحث حقوق بش��ري از جنبههاي مختل��ف و رعايت ابعاد گوناگون موضوع حقوق
بشر در مواجهه با غرب تصريح كرد :يكي از جنبههاي مهم اين موضوع ابعاد نظري
حقوق بش��ر و به ويژه مباني آن اس��ت كه متضمن بحثهاي دقيق نظري و فلسفي
است .رييس قوه قضاييه با بيان اينكه در برابر ادعاهايي نظير ارتكاب شكنجه توسط
پليس كش��ورمان بايد اوال توضيح داده شود كه بسياري از اين موارد صرفا اتهاماتي
اس��ت كه مخالفان جمهوري اس�لامي و منافقان كه خ��ود از بزرگترين گروههاي
تروريس��تي جهان بودهاند ،مطرح ميكنند و اعتبار حقوق��ي و قضايي ندارد و ثانيا
بايد پرسيد قتل افراد عادي به ضرب گلوله پليس در بسياري از كشورهاي غربي از
جمله امريكا چه توجيهي دارد ،خاطرنش��ان كرد :در زمينه بازداشتگاهها و زندانها
تح��والت بس��يار مثبتي از نظر حقوق ش��هروندي صورت گرفته ك��ه بايد به خوبي
توضيح داده شود .عالوه بر اين مواردي نظير حقوق زنان را مطرح ميكنند كه بايد
از آنها پرس��يد آيا در زمان حكومت طاغوت كه مورد تاييد و حمايت شما بود ،زنان
كشور ما بيشتر در جامعه حضور داشتند يا در حال حاضر؟ از سوي ديگر ميبينيم
كه در بسياري از كشورهاي غربي حجاب را به ويژه در دانشگاهها و مدارس ممنوع
كردهاند ،اين چه توجيه حقوق بشري دارد؟
آيتاهلل آمليالريجاني با بيان اينكه مجموعه كارهاي جمهوري اسالمي در زمينه
حقوق بش��ر به لحاظ تقنيني و نظارتي بايد تبيين ش��ود ،تصريح كرد :يكي ديگر از
مس��ائل مورد بحث ما ،مساله گزارش��گر ويژه حقوق بشر است كه ما اصل و مبناي
انتصاب چنين شخصي را قبول نداريم .عالوه بر اين گزارشهاي گزارشگر ويژه فاقد
اس��تنادات الزم و بدون متدولوژي اس��ت .هر آنچه از س��وي ضدانقالب ،منافقان و
افراد فراري به عنوان ادعا مطرح شده به شكل يك سند در اين گزارشها مشاهده
ميشود كه هر يك از گزارشها نيز از گزارش قبلي شديدتر و تندتر است .بر همين
مبنا اوال بهطور كلي مخالف حضور گزارشگر ويژه در ايران هستيم و ثانيا مذاكره با
اين ش��خص در خارج از كشور نيز بايد مقيد به اثرگذاري باشد و ببينيم كه چنين
مذاكرهيي تاثيري در رويه نادرست آنها دارد يا خير؟
آي��تاهلل آمليالريجاني با بيان اينكه به هر ح��ال در معرض هجومهاي بيپايان
حقوق بشري از سوي دشمنان هستيم بر لزوم طراحي برنامههاي جديد براي مقابله
با اين هجمهها تاكيد كرد و گفت :مذاكرات حقوق بش��ري با كش��ورهاي ديگر نيز
بايد همراه طرح مس��ائل دوجانبه باش��د يعني به اين ش��كل كه اگر ايرادات حقوق
بش��ري نسبت به ما دارند ،بايد در زمينه مسائل مختلف حقوق بشري خودشان نيز
پاس��خگو باش��ند .عالوه بر اين بايد توجه داش��ت كه در مباحث مطروحه از موضع
يكساني مذاكره شود و از حرمت جمهوري اسالمي و نظام اسالمي صيانت شود.
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روي موج خبر
بازدي�د نماينده مقام معظ�م رهبري از مناطق
زلزلهزده كرمانش�اه؛ خبرآنالين| حجتاالس�لام
عبدالحسين معزي ،سرپرس��ت هيات اعزامي از سوي
مق��ام معظم رهبري ب��ه منطقه زلزل��هزده ،از مناطق
زلزلهزده شهر سرپل ذهاب استان كرمانشاه بازديد كرد
و در جريان روند امدادرساني به مصدومان و اوضاع اين
شهر قرار گرفت.
انتص�اب  3عضو جديد ش�وراي عالي آمايش
س�رزمين؛ پ�اد| رييسجمه��ور در حكم��ي بي��ژن
نامدارزنگن��ه ،رض��ا اردكانيان و محمد ش��ريعتمداري
وزي��ران نف��ت ،نيرو و صنع��ت ،معدن و تج��ارت را به
عنوان «عضو ش��وراي عالي آمايش سرزمين» منصوب
كرد .به گزارش ايس��نا ،متن حكم روحاني به اين شرح
اس��ت«:جناب آقاي مهندس بي��ژن نامدارزنگنه؛ وزير
محترم نف��ت ،جناب آقاي دكتر رض��ا اردكانيان؛ وزير
محت��رم نيرو ،جناب آقاي محمد ش��ريعتمداري؛ وزير
محترم صنعت ،مع��دن و تجارت در اجراي تبصره ()3
ماده( )32قانون احكام دايمي برنامههاي توسعه كشور و
نظر به شايستگي ،تعهد و تجارب ارزنده جناب عالي به
موجب اين حكم به عنوان «عضو شوراي عالي آمايش
سرزمين» منصوب ميشويد .توفيق شما و ساير اعضاي
محترم آن ش��ورا را در انجام وظاي��ف محوله با رعايت
اصول قانونمداري ،اعتدالگرايي و منشور اخالقي دولت
تدبير و اميد از خداوند متعال مسألت مينمايم».
چادرهاى بيش�ترى در مناطق توزيع ميشود؛
برنا| وزير كشور گفت :در تالشيم كه آب ،برق ،نيازهاي
غذاي��ي و چادر كه جزو نيازهاي واقعي و ضروري مردم
اس��ت ،تامين ش��ود .عبدالرض��ا رحمانيفضلي پس از
پايان جلسه ش��وراي هماهنگي مديريت بحران استان
كرمانشاه در جمع خبرنگاران اظهار كرد :تعدادي چادر
ميان مردم توزيع شده اما تعداد آن كم بوده كه دستور
داديم امش��ب چادر بيشتري به اين منطقه انتقال داده
ش��ود.وي گفت :بيش از  85درص��د آب و برق منطقه
وصل شده و تا فردا ظهر مسلم كرديم كه انشاءهلل همه
آن وصل شود.
پاريس در توافق هس�تهاي با اي�ران بازنگري
نميكند؛ فارس| رييسجمهور فرانسه تاكيد كرد كه
كشورش در توافق هستهيي با ايران بازنگري نميكند.
منابع خبري به نق��ل از مش��اوران «امانوئل ماكرون»
رييسجمهور فرانسه اعالم كردند كه فرانسه قصد ندارد
در توافق هس��تهيي با ايران بازنگري كند .بنابر گزارش
شبكه خبري الميادين ،ماكرون در عين حال بر اهميت
بحث درباره دو پرونده موش��كهاي بالستيك و نقش
ايران در منطقه تاكيد كرده است .رييسجمهور فرانسه
همچنين به وليعهد عربستان گفته است كه لبنان بايد
خارج از دايره بحرانهاي منطقهيي باشد .وي تاكيد كرد
كه همه و نه فقط ايران بايد از مداخله در يمن دس��ت
بردارند.
سپاه بزرگترين بيمارستان صحرايي كشور را
به كرمانشاه منتقل كرد؛ تس�نيم| سپاه پاسداران،
تجهيزات برپايي بزرگترين بيمارستان صحرايي كشور
را به كرمانش��اه منتقل كرد .س��پاه پاس��داران انقالب
اس�لامي در ادامه كمكرس��اني فوري به زلزلهزدگان
كرمانش��اه ،تجهي��زات برپايي بزرگترين بيمارس��تان
صحرايي كشور را به همت بسيج جامعه پزشكي سپاه
صاحبالزمان(عج) استان اصفهان به كرمانشاه منتقل
كرد .اين بيمارستان صحرايي ،پرتابل و قابل انتقال است
و ش��امل چادر و كانكس ب��وده و از اتاق عمل ،امكانات
بستري س��رپايي و جراحي ،زنان و زايمان ،داروخانه و
آزمايش��گاه راديولوژي حتي دندانپزشكي و آشپزخانه
برخوردار است.
مخالف�ت موگريني با درخواس�ت امريكا براي
افزايش فش�ار بر ايران؛ ايس�نا| مس��وول سياست
خارج��ي اتحادي��ه اروپا ضم��ن رد درخواس��ت امريكا
ب��راي افزايش فش��ارها بر ايران گفت ك��ه اين اتحاديه
هيچ برنامهيي براي بررس��ي تحريمه��اي جديد عليه
تهران ندارد .به نوش��ته روزنامه وال اس��تريت ژورنال،
فدريكا موگريني مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا
درخواستهاي واشنگتن براي افزايش فشارها بر ايران
را رد كرد .موگريني با بيان اينكه برنامهيي براي تحريم
جدي��د ايران وجود ن��دارد ،گفت :ما نه امروز و نه هفته
گذشته درباره تحريمهاي بيشتر از طرف اتحاديه اروپا
عليه ايران صحبت نكردهايم.
برخورد با جريان م�ا افزايش يابد احمدينژاد
افشاگري ميكند؛ اعتمادآنالين| بهمن شريفزاده،
روحاني نزديك به اس��فنديار رحيممشايي احضار مرد
ش��ماره يك بهاري را به دليل اظه��ارات اخير محمود
احمدينژاد درباره س��فارت انگليس ميداند و ميگويد
در صورت��ي كه برخورد با اين جري��ان ادامه پيدا كند،
رييس دولتهاي نهم و دهم واكنشهايي ش��ديدتر از
واكنش��ي كه نسبت به بازداش��ت بقايي داشت ،نشان
ميده��د .ش��ريفزاده در ادامه ميگوي��د :وقتي آقاي
احمدينژاد ب��ه اتفاقي كه براي آق��اي بقايي افتاد آن
واكنش را داش��ت حتما نسبت به آقاي مشايي واكنش
ش��ديدتري خواهد داش��ت .البته اينها حدس اس��ت.
اگ��ر برخورد با جريان ما متوقف نش��ود ،واكنش آقاي
احمدينژاد به آن خيلي ش��ديدتر و تندتر از واكنشي
خواهد بود كه نس��بت به آقاي بقايي نش��ان داد .شايد
حتي خيلي بيشتر صحبتها در مورد سفارت را بگويند
و افشا كنند .آقاي احمدينژاد از اينگونه مسائل زياد در
حافظه خود دارند.
جامعه بينالمللي به جنگ احمقانه يمن پايان
ده�د؛ ايرنا| وزير ام��ور خارجه با ارس��ال نامهيي به
دبي��ركل س��ازمان ملل متح��د ،وضعيت يم��ن را در
نتيجه تج��اوز ،كش��تار غيرنظامي��ان و محاصره همه
جانبه اين كش��ور وخي��م و نگرانكننده دانس��ت و از
جامعه بينالمللي خواس��ت با اق��دام موثر و قاطعانه به
اين جنگ احمقانه پايان دهد .ظريف در بخشي از اين
نامه آورده اس��ت« :عاليجناب؛ مايلم توجه فوري شما
را به وضعي��ت وخيم و نگرانكننده يمن كه در نتيجه
تجاوز ،كش��تار غيرنظاميان و محاصره هم ه جانبه اين
كشور به وجود آمده و رنجهاي تحملناپذيري بر مردم
اين كشور تحميل كرده و منجر به شيوع بيسابقه وبا و
گسترش قحطي در اين كشور شده است ،جلب نمايم.
وظيفه جامعه بينالمللي اين اس��ت كه به نحو موثر و
قاطعانهت��ري درگير بحران يمن ش��ده و به اين جنگ
احمقانه پايان بخشد».
حضور نمايندگان رييس قوهقضاييه در مناطق
زلزلهزده كرمانش�اه؛ مهر| نماين��دگان رييس قوه
قضاييه براي نظارت بر بررس��ي وضعيت حادثهديدگان
زمينل��رزه اخير و نظارت بر نحوه خدمترس��اني وارد
كرمانش��اه ش��دند .بنابر اعالم حسن رحيمي ،مديركل
روابط عمومي قوهقضاييه ،هيات اعزامي درحال حاضر
براي بررس��ي و اطالع از نحوه كمكرس��اني همچنين
نظ��ارت بر آخرين وضعيت امنيت��ي و انتظامي مناطق
زلزلهزده در اين مناطق حضور دارند.
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ايران

رييسجمهوري در اجتماع مردم شهرستان سرپلذهاب اعالم كرد

كمك بالعوض و وام بلندمدت براي بازسازي

گروه ايران
ه��ر چند  3روز از انتش��ار نخس��تين اخبار وقوع
زلزله در غرب كش��ورمان ميگذرد؛ اما هنوز داغ اين
حادثه در ميان ايرانيان تازه مينمايد و بهت و حيرت
ناش��ي از وقوع آن همچنان پابرجاست .تصاوير تلخ و
تكاندهن��ده اين حادثه طبيعي نش��ان داد كه تا چه
اندازه ساختارهاي سختافزاري و نرمافزاري كشورمان
در برابر يك چنين حوادث غيرمترقبهيي آسيبپذيرند
و تا چه ميزان سيس��تم مديريت بحران كشورمان در
برابر حوادث غيرمترقبه نياز به روزآوري دارند.
مردم مناطق زلزلهزده در اس��تان كرمانشاه اما در
ش��رايطي س��ومين روز از وقوع حادثه دلخراش زلزله
غرب كش��ور را پشتس��ر گذاش��تند كه خبر حضور
رييسجمهوري و هيات همراه وي در اس��تان ،كمي
از بار مصايب مردم كاس��ت و اميدواريها را از بهبود
روند رس��يدگي به مردم افزاي��ش داد؛ حضوري كه با
هدف دلگرمي و اطمينانبخشي به مردم آسيبديده و
مصيبتزده انجام شد و دستاوردهاي عيني آن كمي
از آالم و رنجهاي مردم منطقه كاست.
رييسجمه��وري صب��ح روز گذش��ته ابت��دا وارد
كرمانشاه شد و دس��تورات الزم براي بهبود وضعيت
خدمترساني به آسيبديدگان را صادر كرد و بالفاصله
بعد از آن راهي س��رپلذهاب و روستاهاي حادثهديده
شد تا از نزديك و از طريق ديدارهاي رودررو مشكالت
و كمبوده��اي مردم را بش��نود و دس��تورات الزم را
صادر كند .حضور در جلس��ه ستاد مديريت بحران با
حضور وزرا و مس��ووالن دستگاههاي ذيربط از ديگر
برنامههاي رييسجمهور در س��فر دي��روز به مناطق
آس��يبديده بود .جلس��هيي كه در جريان آن رئوس
اصلي برنامهريزيهاي اجراي��ي و خدماتي براي مهار
بحران و رس��يدگي به آسيبديدگان تنظيم و بودجه
الزم براي اجراي آنها صادر شد.
روحاني در جريان گفتوگ��وي چهره به چهره با
مردم ضمن تاكيد نسبت به بررسي موضوع سازههاي
غيراس��تانداردي كه دليل اصلي بسياري از تخريبها
عنوان ش��ده اعالم كرد كه دولت در فرآيند بازسازي
منازل خس��ارتديده در كنار مردم خواه��د بود و از
طري��ق حمايته��اي بالعوض تالش خواه��د كرد تا
اندك��ي از مصايب مردم آس��يبديده را جبران كند.
اظهاراتي كه با استقبال مردم مواجه شد .در كنار اين
موضوع رييس دولت دوازدهم با اش��اره به مشكالتي
كه بهدليل سازههاي غيراستاندارد مسكن مهر ايجاد
ش��ده به مردم قول داد كه فرآيند پيگيري موضوع و
معرفي مقصران حادثه را دنبال خواهد كرد و شخصا
گزارش آن را دراختيار مردم و رس��انهها قرار ميدهد.

رييس دولت دوازدهم همچنين از ارگانهاي مختلف
خدمترس��ان به آس��يبديدگان خواست كه نسبت
به فرآيند رسيدگي خس��ت به خرج ندهند .با وجود
برخي ناهماهنگيها بايد اميدوار بود كه مس��ووالن از
تجربيات تلخ اين حادثه براي جلوگيري از بروز چنين
خسارتهاي شديد انساني و مالي در آينده بهخصوص
در شهرهاي بزرگ و آسيبپذير جلوگيري كنند.
دولت كنار آسيبديدگان
رييسجمه��ور در اجتم��اع م��ردم شهرس��تان
سرپلذهاب ضمن تسليت به خانوادههايي كه عزيزان
خود را در حادثه زلزله از دست دادهاند و آرزوي شفاي
عاجل براي آسيبديدگان ،گفت :دولت براي بازسازي
منازل و كمك به زندگي آس��يبديدگان و كس��اني
كه منازل آنها در اين حادثه در ش��هر يا روس��تا دچار
خس��ارت ش��ده ،كمك بالعوض و وام بلندمدت اعطا
خواهد كرد .به گزارش پاد ،حس��ن روحاني ديروز در
اين ديدار با قدرداني از مردم استان كرمانشاه و سراسر
ايران كه در اين حادثه همچون هميش��ه در كنار هم
بوده و به ياري يكديگر پرداختند ،اظهار داش��ت :بايد
همچنين از تالشهاي نيروهاي امدادرسان و نيروهاي
مس��لح ب��راي كمك و امدادرس��اني ب��ه زلزلهزدگان
قدرداني كرد .دولت همه امكانات خود را براي كاهش
سريع مشكالت مردم بسيج كرده است.
روحاني با اش��اره به نياز م��ردم به چادر و امكانات
زندگي موق��ت در مناطق زلزلهزده ،گفت :عصر امروز
س��تاد بحران در كرمانشاه تشكيل و بودجه الزم براي
بازس��ازي و جبران خس��ارتهاي وارد شده به مردم
اختصاص داده خواهد شد.
رييسجمهور تصريح كرد :بنياد مس��كن انقالب
اسالمي تمام توان خود را براي بازسازي منازل مردم به
كار خواهد گرفت و همه دستگاههاي مسوول نيز اين
بنياد را كم��ك خواهند كرد .دولت تالش ميكند در
اين آزمايش موفق باشد ،كما اينكه از ساعتهاي اوليه
وقوع اين حادثه تالش ما بر حل مش��كل مردم بوده و
همه دستگاهها و مسووالن در اين راستا بسيج شدهاند.
روحان��ي با تاكيد ب��ر اينكه بهطور مس��تمر روند
امدادرس��اني و جبران خس��ارات مردم اين منطقه را
پيگيري خواهد كرد ،ادامه داد :بيمارستانهاي تهران،
كرمانشاه و استانهاي معين براي ارائه خدمات درماني
فوري به مصدومان اين حادثه بسيج هستند.
رييس دولت دوازدهم با اش��اره ب��ه اينكه در اين
حادثه برخي س��اختمانهايي كه بهصورت تعاوني و
دولتي ساخته ش��ده و از عمر احداث آنها زمان كمي
ميگذرد ،تخريب و دچار حادثه ش��دهاند ،گفت :بايد

زلزله و حافظه تاريخي ايرانيان
مهديبيك
يك��ي از نكاتي كه در م��ورد خصلتهاي رفتاري
ايرانيان گفته ميش��ود اين است كه آنها آنگونه كه
بايد و ش��ايد از حافظه تاريخي خود بهره نميگيرند.
بهعبارت روشنتر ايرانيان آزموده را دوباره ميآزمايند
ت��ا زماني كه ديگ��ر آموختههايش��ان دردي را دوا
نميكند و گرهي از مشكالت باز نميكند نمونه بارز

يك چنين خصيصهي��ي را ميتوان در نحوه برخورد
ما با بحرانهاي طبيعي و غيرطبيعي مش��اهده كرد.
در س��الهاي ابتدايي دهه  80خورش��يدي زلزله بم
در اس��تان كرم��ان به وقوع پيوس��ت؛ زمين لرزهيي
كه به اعتقاد بس��ياري از عالمان حوزه زمينشناسي
و ح��وادث غيرمترقبه ،يك��ي از بزرگترين حوادث
طبيعي س��الهاي ابتدايي قرن  21محس��وب ش��د

دادستان تهران:

توقيف كيهان از اختيارات دادستان بود

گروه ايران
هفدهمين نشست شوراي معاونان دادستاني تهران
در موض��وع قانون الحاق يك م��اده به قانون مبارزه با
مواد مخدر و روانگردان روز دوش��نبه بيس��ت و دوم
آبان ماه سال جاري با حضور خداييان معاون حقوقي
قوه قضاييه ،قضات دادگاههاي انقالب ،برخي معاونان
دادس��تان ،سرپرستان دواير نظارت دادسراي تهران و
دادستانهاي شهرستانهاي استان تهران كه در حوزه
قضايي آنها دادگاه انقالب مس��تقر اس��ت به رياست
عباس جعفريدولتآبادي برگزار شد.
جلسهيي كه دادستان تهران در جريان آن با اشاره
به حاش��يههايي كه درباره توقيف كيهان در س��طح
رس��انههاي گروهي مطرح ميشود به اين نكته اشاره

كرد كه اين توقيف در حوزه اختيارات دادس��تاني بود
و دادس��تاني تهران براساس وظايف قانوني خود اقدام
به اجراي آن كرده اس��ت .جعفريدولتآبادي با اعالم
اينك��ه درحال حاضر اس��تان ته��ران از حيث تعداد
محكومان جرايم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان در
صدر استانهاي كشور قرار دارد ،اجرايي كردن قانون
جديد را اقدام مهمي دانس��ت كه نيازمند برنامهريزي
است .وي از ديدار روز دوشنبه معاونان دادستان تهران
با تمام محكوم��ان اعدام و حبس اب��د در زندانهاي
اس��تان ته��ران و درياف��ت درخواس��تهاي تخفيف
مجازات آنان خبر داد .در كنار اين موارد نحوه مواجهه
دستگاه قضا با مجازاتهايي كه براي محكومان مواد
مخدر و الگوهاي جديدي كه دادستاني در اين حوزه

اشكاالت و كاس��تيهاي موجود در ساخت اين بناها
بررسي شود و دولت مطمئنا اين مسائل را دنبال كرده
و مقصران را شناسايي و به مردم معرفي خواهد كرد.
رييسجمه��ور تاكيد ك��رد :دولت م��ردم را تنها
نميگ��ذارد و م��ا بهعنوان خ��ادم م��ردم در كنارتان
خواهيم بود .روحاني گفت ۱۱ :هزار خانه روستايي و
حدود  ۴۵۰۰خانه شهري در اين زلزله تخريب شده و
نياز به ساخت  ۳۰هزار مسكن جديد داريم.
نسبت به رفع نيازهاي زلزلهزدگان
سختگيري به خرج ندهيم
روحان��ي بالفاصل��ه پ��س از بازدي��د از مناط��ق
آس��يبديده راهي جلسه س��تاد بحران استان شد تا
شخصا روند برنامهريزي براي خدمترساني بيشتر به
مردم را تحتنظر داشته باشد.
رييسجمهور كش��ورمان در جلس��ه ستاد بحران
استان كرمانشاه گفت :بايد به نيازهاي ضروري مردم
رس��يدگي كرد و در اين زمينه نبايد سختگيري به
خرج داد ،بلكه بايد دست و دلباز برخورد كرد.
روحاني در جلسه ستاد مديريت بحران كه با حضور
وزرا و مس��ووالن دس��تگاههاي ذيربط در كرمانشاه
برگزار ش��د ،با بيان اينكه ما باي��د امنيت كافي را در
استان كرمانشاه برقرار كنيم ،گفت :ستاد بحران در اين
ن كه مسووالن بنياد مسكن
زمينه تجربه دارد و همي 
ما ميگويند كه به مردم آس��يبديده وام ميدهند و
ش��روع به برآورد هزينهها كردهاند نشاندهنده تجربه
آنان است بهخصوص كه كشور ما متاسفانه حادثهخيز
اس��ت و هر چند وقت يكبار حادث ه دردناكي را شاهد
هستيم .وي افزود :به هر حال مسووالن ما تجربه كافي
دارند و بايد به مشكالت سامان دهند و در حل و فصل
آن تالش كنند؛ چراكه مس��اله امنيت و مديريت اين
بحران مورد تاكيد ماس��ت و نيز به مساله تامين آب
و برق مردم نيز در اين شرايط توجه ويژهيي داريم.
رييسجمهور با اش��اره به گفتوگوه��اي خود با
آس��يبديدگان حادثه زلزله در كرمانشاه ،اظهار كرد:
امروز ك��ه من با برخي آس��يبديدگان اي��ن حادثه
صحبت ميكردم اصل خواستههاي آنان يا تامين آب
آش��اميدني بود يا خواهان افزايش چادرهاي اس��كان
بودند يا در نهايت به مسائلي از قبيل رسيدگي مناسب
به مجروحانش��ان كه در بيمارس��تان بستري بودند
تاكيد ميكردند.
روحان��ي ادام��ه داد :در واقع م��ردم توقع خاصي
نداشتند و ميگفتند حاال كه اين اتفاقات افتاده است
و ما خانههايمان را از دس��ت دادهايم براي بازس��ازي
خانههايمان فكري كنيد ،اين يك خواس��ته طبيعي

اس��ت .من از هيچ كدام از كساني كه با آنان صحبت
كردم نش��نيدهام كه توقع زيادي داش��ته باشند بلكه
توقعشان يك توقع منطقي است.
وي تاكيد كرد :ما باي��د نيازهاي ضروري مردم را
برآورده كنيم و اين حق طبيعي آنهاس��ت و نيروهاي
مس��لح و غيرمس��لح و مس��ووالن و مردم و نيز ستاد
بحران در زمينه حل مشكالت كوشا باشند و شوراها
و فرمانداريها و اس��تانداريها هم در اين زمينه وارد
عمل ش��وند .روحاني با بيان اينكه بايد براي مس��اله
اسكان موقت آس��يبديدگان و بازس��ازي خانههاي
آن��ان برنامهريزيهاي دقيق و منس��جمي را اجرايي
كرد ،گفت :امروز در اين جلس��ه مس��ووالن آماري را
از تخري��ب خانهها ارائه دادند كه حدود  11تا 12هزار
برآورد ش��ده است كه البته در اين زمينه بايد به رقم
دقيقي برس��يم كه بتوانيم آن را مورد اس��تفاده قرار
دهيم و خانههايي كه بهطور كامل تخريب شدهاند يا
ديگر نميتوان از آنها اس��تفاده كرد را مورد بازسازي
ق��رار دهيم و نيز از آقاي نوبخ��ت ميخواهم كه فردا
در جلس��ه هيات دولت اين موض��وع را مطرح كند تا
تصميمگيريهاي الزم براي آن انجام شود .وي با بيان
اينكه نبايد در كمكرس��اني به مردم و رفع نيازهاي
ضروريشان سختگيري كنيم ،اظهار كرد :اگر كسي
چادر ميخواهد نبايد سختگيري كنيم ،بايد آنچه را
كه موردنياز مردم است از قبيل چادر و اينگونه موارد
موردنياز را دراختيارش��ان قرار دهيم و دست و دلباز

و نمونه آن هنوز در جهان به وقوع نپيوس��ته اس��ت.
خبرنگاراني كه در آن دوره تاريخي در سطح رسانهها
فعاليت داشتند به خاطر دارند كه در آن برهه ،مباحث
دامنهداري درباره ضرورت بهبود شاخصههاي كيفي
س��ازههاي ايراني براي جلوگيري از حوادث مش��ابه
مطرح ش��د و هر روز از منظر كارشناسي و تحليلي
مورد بررس��ي قرار گرفتند .در آن زمان بس��ياري از
چهرههاي دولتي ،نمايندگان مجلس و كارشناس��ان
امور ش��هري و ...در جريان گفتوگو با خبرنگاران از
ضرورت توجه به بحث توسعه كيفي سازههاي شهري

و بهبود شاخصهاي مرتبط با ساخت و ساز صحبت
ميكردند ت��ا در زمان وق��وع ح��وادث غيرمترقبه،
آس��يبهاي كمتري نصيب كشور ش��ود .اما نتيجه
عيني اين مباحث دامن��هدار در زمان وقوع زلزله بم
در كمتر از يك دهه پروژههاي مس��كن مهر را آفريد
كه اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان حوزه مهندسي
ساختمان و مسكن در آن زمان آن را برخالف اصول
ايمني ارزيابي ميكردند ام��ا فقدان حافظه تاريخي
و عدم بهرهبرداري از دانش انباش��ته ش��ده برآمده از
تجربه باعث شد تا ما يكبار ديگر آزموده را بيازماييم.

پيگي��ري ميكند از ديگ��ر موضوعاتي بود كه درباره
ابعاد و زواياي گوناگون آن صحبت شد.

احياي دادس��راها كه بر همين روال بوده است ،افزود:
بر اين اساس اختيارات مصرح در قانون مطبوعات در
مرحل��ه تحقيقات مقدماتي و ام��ور مرتبط با وظايف
دادس��را بر عهده دادس��تان اس��ت و لذا اق��دام اخير
دادس��تاني مطابق قانون انجام ش��ده است .دادستان
تهران در م��ورد ادعاي برخي اف��راد مبني بر ارتباط
محكوميت اح��دي از وكال با پرون��ده متهمان طيف
احمدينژاد اعالم كرد ،وكيل مذكور داراي شاكي بوده
و محكوميت صادره ارتباطي به ادعاي مذكور و پرونده
جرياني در دادگاه كاركنان دولت ندارد.

معرفي خزعلي براي تحمل حبس به زندان
دادس��تان ته��ران در مورد مه��دي خزعلي گفت
توس��ط نامبرده پيرو درخواست مرخصي با اخذ تعهد
برگش��ت به زندان در موعد مقرر از چند روز مرخصي
اس��تفاده كرد اما با وجود تعهد قبلي خود ،همس��ر و
فرزندش از بازگشت به زندان خودداري كرد كه توسط
مام��وران پليس مجددا ب��راي تحمل حبس به زندان
معرفي شد .به گزارش ميزان ،جعفريدولتآبادي در
مورد اظهارات احمد توكلي مبني بر غيرقانوني بودن
توقيف روزنامه كيهان توس��ط دادستاني تهران اعالم
ك��رد به موجب ماده  10آييننامه قانون اصالح قانون
تش��كيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب 1381
موس��وم به قانون احياي دادس��راها ،كلي��ه اختيارات
رييس حوزه قضايي به دادس��تان بازگشته و دادستان
با توجه به اين قانون ميتواند در اين زمينه اقدام كند.
وي با اشاره به رويه عملي دادستاني پس از قانون

دستورالعمل اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر
در ادامه خداييان گزارش��ي از مباحث مطرح شده
پيرامون مفاد ماده الحاقي و ابهامات و مشكالت موجود
در اجراي آن ارائه كرد.
وي درخصوص نحوه پيشنهاد و تصويب اين قانون
الحاقي اظهار كرد :ماده واحده پيش��نهاد قوه قضاييه
نب��ود و دي��دگاه قوه قضاييه ،اصالح جام��ع در قانون
مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بود تا عالوه بر اصالح

برخورد كنيم .در تامين آب و وس��ايلي چون پتو هم
كه جزو ضروريات است اين مهم بايد مورد توجه قرار
گيرد .روحاني بي��ان كرد :ما بايد كمكهاي بالعوض
دراختيار افرادي كه خانههايشان را از دست دادهاند،
قرار دهيم تا بتوانند قبل از بازس��ازي خانههايش��ان
روزگار خود را بگذرانند و بايد به اين نكته توجه داشته
باشيم تا جايي كه ميتوانيم كار را به خود مردم واگذار
كنيم.
رييسجمه��ور با تاكيد بر اينك��ه در مواقع بحران
جاي گلهگذاري و مچگيري نيست ،اظهار كرد :نبايد
در ش��رايط بحران��ي فعلي بهدنبال مچگيري باش��يم
ام��ا مثال��ي ميزنم كه امروز ش��اهدش ب��ودم .وقتي
به س��رپلذهاب رفتيم ديديم ك��ه چگونه خانههاي
م��ردم كه در كن��ار خانههاي مس��كن مهر بود حتي
شيشههايش هم نشكس��ته بود اما خانههاي مسكن
مهر تخريب شده بودند كه البته برخي ميگويند علت
اين بوده كه آن خانهها روي گس��ل قرار داش��تند در
حالي كه گسل نقطهيي نيست بلكه يك مسير است و
اگر آن خانههايي كه مربوط به مسكن مهر بوده روي
گسل قرار داشته اس��ت خانههاي مجاورش هم روي
همان گسل قرار داشتند.
روحان��ي ادام��ه داد :پ��س م��ردم اگر خودش��ان
خانههايشان را بسازند بهتر از آن است تا ما مسووالن
برايش��ان خانه بس��ازيم .اگر مردم كارها را به دست
بگيرند بهتر ،زودتر ،دقيقتر و ارزانتر تمام ميشود.
زلزله كرمانش��اه هم تجربهها ،درسها و ناگفتههاي
بسياري دارد؛ ناگفتههايي كه تا ماهها هربار گوشهيي
از آن در رسانهها منتشر ميشود و بعضيها نيز براي
هميشه مثل يك راز باقي ميمانند و خوب است كه
مسووالن اجرايي در اين دوران با استفاده از تجربيات
اين حادثه تلخ راههاي وقوع حوادثي از اين دس��ت را
ببندند و ساختاري اس��تاندارد براي سازههاي كشور
بينديشند .تا سالهاي آينده كه كشورمان با حوادثي
از اين دست مواجه ميشود ،از قبل راهكاري براي آن
انديشيده شده باشد.
مجازاتهاي اعدام و حبس ابد ،تدابير پيشگيرانه نيز
بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
معاون حقوقي قوه قضاييه نظر رييس قوه قضاييه
را ه��م موافق كاهش مجازات اع��دام اعالم كرد اما بر
تاكيد آن مقام مبني بر اصالح هم ه جانبه قانون اشاره
كرد و افزود :نمايندگان ارائهدهنده اين طرح كه آن را
در قال��ب يك ماده واحده ارائ��ه كردند ،عزم جدي بر
تصويب آن داش��تند؛ چراكه هر بار كه مصوبه مجلس
از ش��وراي نگهبان با ارائ��ه ايرادهايي اعاده ميگرديد
ظرف مدت كمي ايراد رفع ميشد .وي قانون را داراي
ابهامات فراوان در مفاد و نحوه اجرا دانس��ت و از تهيه
پيشنويس دس��تورالعملي پيرامون شيوه اجراي اين
قانون توس��ط معاونت حقوقي خب��ر داد كه به زودي
ب��ه تصويب رييس قوه قضاييه ميرس��د و به مراجع
قضايي ابالغ ميش��ود .معاون حقوقي قوه قضاييه در
توضيح مفاد ماده الحاقي اظهاركرد :اين قانون منحصر
به دو مجازات اعدام و حبس ابد است لذا بازنگري در
پروندههايي كه براس��اس آن مجازات اعدام يا حبس
ابد در قانون پيشين حكم صادر شده ،ضروري است.

چهرهها
ت مهم وزارت دفاع
اولوي 

در جلسه «واليتي» با «سعد حريري»

سپنتا نيكنام

بايد به كار خود ادامه دهد

مبارزه با قاچاق كاال و ارز

وزي��ر دف��اع و پش��تيباني نيروهاي
مس��لحتوجه بهاستانداردسازي را يكي
از اولويته��اي مه��م وزارت دف��اع در
برنامه ۴س��اله اعالم كرد و گفت:سطح
استانداردس��ازي رااز س��طح سازماني
به س��طح برونس��ازماني و ملي توسعه
خواهيم داد .به گزارش«تعادل» به نقل
از وزارت دفاع ،امير سرتيپ امير حاتمي
در چهاردهمين جلسه شوراي اس��تاندارد و كيفيت وزارت دفاع با
بيان اينكه در حوزه كيفيت و استاندارد نياز به تالش مضاعفي داريم،
اظهار كرد :نيروهاي مس��لح بايد بتوانند با توجه به شرايط كشور و
منطقه ،ماموريتهاي مهم محولهرا با محصوالت و دس��تاوردهاي
دفاعي با كيفيت و اس��تاندارد به انجام برسانند .وي افزود:تحوالت
بسيار سريع در منطقه غرب آسيا بر حساسيت ماموريت نيروهاي
مس��لح افزوده ونيروهاي مس��لح ب��ا هدايته��اي حكيمانه مقام
معظم فرمانده كل قوابراي انجام اين مهم ،توقع پش��تيباني خوب
و موث��ري از مجموعه وزارت دفاع دارن��د .امير حاتمي تاكيد كرد:
استانداردسازي يكي از اولويتهاي مهم وزارت دفاع در برنامه 4ساله
است كه به حضور مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) ،رييسجمهور
محترم و مجلس تقديم ش��ده اس��ت .وزير دفاع با اشاره به اهميت
توسعه استانداردسازي در وزارت دفاع افزود :بايد بتوانيم در راستاي
هوشمندسازي ،اين برنامه را در جهت اهدف مورد نظر قرار دهيم.

در ش��رايطي كه س��عد حريري در
جريان استعفاي عجيب خود در رياض
ادعاهاي��ي را درباره اي��ران مطرح كرده
بود ،دبي��ركل مجمع جهان��ي بيداري
اس�لامي درباره اتهامات سعد حريري
پيرام��ون مذاكره با وي واكنش نش��ان
داد .به گزارش تسنيم ،علياكبر واليتي
ديروز در نشست خبري اجالس جهاني
محبان اهلبيت و مساله تكفيريها اظهار كرد :مقابله با تكفيريها
يكي از موضوعات اين نشس��ت است و در اين اجالس كميتههاي
مختلف تشكيل و تحوالت منطقه بررسي خواهد شد .وي در پاسخ
به اتهامات س��عد حريري گفت :آق��اي حريري گفتند در مالقاتي
كه با بنده داش��تند ،گفتهان��د در امور داخلي لبنان دخالت نكنيد
درحالي كه اصال چنين حرفي نزد و اصال مذاكرات ما تند و خشن
و تهديدآميز نبود .معلوم ش��د اين القاي سعوديهاس��ت و حاضر
نيستند لبنان را در آرامش و دوستي دو ملت ايران و لبنان را ببيند.
وي افزود :ما آقاي حريري را تهديد نكرديم .ايش��ان ميخواست به
نوعي بين ايران و عربستان سعودي وساطت كند و ما تاكيد كرديم
كه ما مشكلي با عربستان سعودي نداريم اما اينكه سعوديها بيش
از 2س��ال مردم يمن را بمباران ميكنند و اين كش��ور را محاصره
كردند و 700هزار نفر دچار وبا ش��دند اين ديگر ربطي به سياست
ندارد و به خاطر مسائل انساني هم كه شده با يمنيها مذاكره كنند.

نماين��ده يزد در مجلس دهم با بيان
اينكه موضوع س��پنتا نيكن��ام پيچيده
ش��ده اس��ت ،تاكيد ك��رد :ب��ا توجه به
تاييد انتخابات شوراها از سوي نهادهاي
نظارتي و راي مردم بهتر است كه سپنتا
نيكنام همچنان عضو شوراي شهر باقي
بماند .س��يدابوالفضل موسويبيوكي در
گفتوگ��و با ايلنا گفت :موضوع س��پنتا
نيكنام پيچيده شده است .با اين حال بايد تاكيد كنم كه بحث سپنتا
نيكنام يك بحث سياسي نيست بلكه يك بحث فقهي -حقوقي است.
وي افزود :هماكنون براي ش��وراي نگهبان اين مس��اله مطرح شده
ك��ه عضويت آقاي نيكنام با موازين ش��رعي مغايرت دارد .اين عضو
كميس��يون عمران مجلس در تش��ريح راهكارهاي حل و فصل اين
موضوع اظهار كرد :راهكار عدم تكرار چنين مسائلي آن است كه هر
چند ش��وراي نگهبان به هر دليلي و پس از ۲۱سال از تاييد مصوبه
خود به اين نتيجه رسيده كه حضور يك عضو غيرمسلمان در شوراي
نگهبان خالف موازين اس��ت ،اي��ن موضوع يك بار ديگر در مجلس
براي اصالح و بررس��ي به صورت طرح يا اليحه مطرح ش��ود و آنگاه
طرح يا اليحه مذكور به شوراي نگهبان برود .موسويبيوكي با بيان
اينكه نامه شوراي نگهبان درباره عدم حضور نامزدهاي غيرمسلمان
در انتخابات شوراها براي تاريخ بيست و ششم فروردين بود ،تصريح
كرد :هيات نظارت بر انتخابات آن نامه را در همان زمان رد كرد.

الي��اس حضرت��ي ،عضو كميس��يون
اقتصادي مجلس دهم با اشاره به بررسي
اليح��ه اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال
و ارز در جلس��ه نوبت صبح روز گذشته
اين كميس��يون از حض��ور  ۶وزير براي
پاسخگويي به سواالت ۱۶نماينده مجلس
در نشس��ت نوبت بعدازظهر كميس��يون
اقتص��ادي خب��ر داد .به گ��زارش ايلنا،
حضرتي با اشاره به برگزاري نشست نوبت صبح روز گذشته كميسيون
اقتصادي مجلس از ادامه بررسي اليحه مربوط به قاچاق كاال خبر داد
و گفت :اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز در جلسه نوبت
صبح سهش��نبه كميسيون اقتصادي مورد بحث قرار گرفت و بررسي
اين اليحه همچنان در كميس��يون ادامه خواهد داشت .وي افزود :در
اين جلسه عمدتا درباره مصاديق قاچاق كاال صحبت شد و نمايندگان
با بررس��ي ابعاد مختلف موضوع قاچاق كاال ،بررسي مصاديق مختلف
آن و شناسايي مسووالن و متصديان امر مبارزه با اين پديده در كشور
بحث و تبادلنظر كردند .وي ادامه داد :در بخش��ي از اين جلس��ه در
مورد اينكه هر يك از نهادها و دستگاهها چه مسووليتي در شناسايي
و مبارزه به قاچاق كاال و ارز دارند ،صحبت كرديم تا مشخص شود چه
ميزان از مس��ووليت برخورد با اين پديده برعهده گمرك است و چه
ميزان برعهده نيروي انتظامي اس��ت همچنين ستاد مبارزه با قاچاق
كاال چه وظايف و مسووليتي در اين رابطه برعهده دارد.

در برنامه  ۴ساله

چه گذشت؟

ادامه بررسي اليحه اصالح قانون
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«تعادل» عوامل تقويتي پرداختهاي عمراني بودجه  97را بررسي كرد

مستندات افزايش  80درصدي بودجه عمراني

گروه اقتصادكالن الهام آبايي
گزارش اخير رييس س��ازمان برنامه و بودجه از
ش��اخصهاي بودجهريزي عملياتي در بودجه سال
 1397ب��ا اع��داد و ارقامي همراه ش��د كه صحت و
قابليت تحقق آن مورد ترديد اس��ت .روز دوش��نبه
محمدباقر نوبخ��ت از افزايش پرداختهاي عمراني
در بودجه س��ال آينده ت��ا  128هزار ميليارد تومان
خب��ر داد .اين در حالي اس��ت كه همزمان انتش��ار
نماگرهاي اقتص��ادي 6ماهه بانك مركزي حاكي از
آن ب��ود كه از حدود  71هزار ميليارد تومان بودجه
عمراني گنجانده ش��ده در قانون بودجه سال جاري
تنها حدود 10درصد آن تحقق يافته است.
گرچه نوبخت گفت كه نيمي از صرفهجوييهاي
پيشبيني ش��ده از مح��ل بودجهري��زي مبتني بر
عملكرد به بودجه عمران��ي اختصاص خواهد يافت
ام��ا اين مح��ل چندان ه��م براي تضمي��ن بودجه
عمران��ي كه ب��ا افزايش  80درصدي مواجه ش��ده
اطمينانبخش نيس��ت .به نظر ميرس��د س��ازمان
برنامه و بودجه از محلهاي ديگري منابعي را براي
افزايش پرداختهاي عمراني پيشبيني كرده باشد،
چراك��ه حتي افزاي��ش حدود 25درص��دي بودجه
عمراني هم كه در بودجه س��ال ج��اري پيشبيني
شده بود ،نتوانست در عمل راه به جايي ببرد.
در اي��ن ميان البته از گوش��ه و كنار اخباري به
گ��وش ميرس��د كه نش��ان از امي��دواري دولت به
تامين منابع از محل فاينانس اس��ت و ش��ايد يكي
از محلهايي كه قرار اس��ت ،خأل بودجه عمراني را
پر كند ،استفاده از فاينانس باشد .در اين رابطه روز
گذشته يك عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس
گفت كه طبق گزارشهاي ارائه ش��ده براي تامين
مالي پروژهها از مناب��ع خارجي تاكنون ۳۰ميليارد
دالر قرارداد امضا شده است.
امضاي قرارداد  30ميليارد دالر فاينانس
محمدرضا تابش از نشس��ت كميسيون برنامه و
بودجه با حضور رييس كل بانك مركزي و همچنين
مس��ووالن وزارت امور اقتص��ادي و دارايي خبر داد
كه در آن س��يف روند تعام�لات در خصوص تامين
اعتبارات ارزي از كش��ورهاي آس��يايي و اروپايي را
كه ابتدا كند بود ،رو به رش��د و رضايتبخش عنوان
كرده است.
بر اساس گفته تابش ،براي تامين مالي پروژهها
از مناب��ع خارجي تاكنون ۳۰ميلي��ارد دالر قرارداد
امض��ا ش��ده و ب��راي ۴۰ميلي��ارد دالر ديگ��ر نيز
توافق اوليه انجام ش��ده و منابع در دسترس است.
همچنين در جلسه روز گذشته كميسيون برنامه و
بودجه ،در خصوص چگونگي تامين مالي پروژهها از
منابع خارجي تكليف ش��ده در قانون برنامه توسعه
شش��م و قانون بودجه س��ال  ۹۶بحث و بررسي به
عمل آمده است.
به گزارش «ايس��نا» ،تابش اينگونه عنوان كرده
اس��ت كه طرحها و پروژههاي معرفي ش��ده عمدتا
مربوط به س��ازمان بن��ادر ،راهآهن ،پااليش��گاهها،
نيروگاهها ،بيمارستانس��ازي ،كاغذسازي و ...است
كه توس��ط بخش دولت��ي و خصوصي ب��ا ضمانت
وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي ب��ه مرحله اجرا در
ميآيد.
بر اين اس��اس ،اگر اظهارات اميدبخش سيف از
تسهيل روند استفاده از فاينانس خارجي به واقعيت
نزديك باشد ،ميتوان فرض كرد كه يكي از مبناي
جراتورزي س��ازمان برنامه و بودجه براي افزايش
 80درصدي بودجه عمراني تقويت امكان اس��تفاده

چه رويكردي را در اين رابطه اتخاذ خواهد كرد» .
نديم��ي در خص��وص احتم��ال افزايش س��هم
پرداخته��اي عمراني در مجلس گف��ت« :افزايش
اع��داد و ارق��ام بودجه در مجل��س عمدتا به نتيجه
نرسيده اس��ت .بنابراين نه تنها مشكلي حل نشده،
بلكه طول عمر پروژهها هم طوالني شده و در عمل
به دستاورد مورد نظر هم نرسيدهايم .در حال حاضر
6هزار پروژه ملي و 60هزار پروژه استاني داريم .اگر
بخواهيم به اين تعداد اضافه كنيم ،به اين معناست
كه هزينهه��اي جاري پروژهه��اي عمراني به قوت
خود باقي باش��د اما خود پروژه به نتيجه نرس��د .با
اين كار پروژهيي كه ميتوانس��ت يكس��ال بعد به
نتيجه برسد30 ،سال معطل ميماند» .
وي ب��ا بيان اينكه با توجه به ش��رايط اقتصادي
بايد تعريف جديدي از منابع ايجاد شود ،افزود« :در
غير اين صورت هزينه ايجاد كردن كار آساني است
ام��ا جوابگو نخواهد بود .به اي��ن دليل كه منابع ما
مقدار مش��خصي اس��ت و پروژهها هم معلوم است.
اگر قرار اس��ت به اين تعداد اضافه شود ،بايد تعريف
جديدي ارائه ش��ود كه به نظر ميرس��د با توجه به
شرايط موجود اين اقدام منطقي نباشد» .

از فاينانس خارجي باش��د .تجربه نش��ان داده است
ك��ه همواره فش��ار براي افزايش بودج��ه عمراني از
سوي گروههايي اس��ت كه چشم اميد به رانتهاي
مربوط به آن بستهاند .بر اين اساس سازمان برنامه
و بودج��ه باي��د طبيعت��ا مخالف هر گون��ه افزايش
غيرمنطقي در پرداختهاي عمراني باش��د؛ آن هم
در شرايطي كه ميزان تحقق بودجههاي عمراني از
10درصد تجاوز نميكند .مگر اينكه سازمان برنامه
و بودجه اطالعات موثقي در خصوص تقويت امكان
دسترس��ي به س��اير منابع همچون فاينانس داشته
باش��د تا دس��ت به چنين تغيير بزرگ��ي در بودجه
عمراني بزند.
گمانههاي تحقق بودجه 128هزار ميليارد
توماني عمراني
ايرج نديمي مش��اور س��ازمان برنام��ه و بودجه
هم بر اين باور اس��ت كه بودج��ه 128هزار ميليارد
تومان��ي عمراني تنها در صورتي قابل تحقق خواهد
بود كه در قالب يك بسته عمراني شامل همه منابع
ارزي ،ريالي ،فاينانس ،جذب س��رمايه خارجي و...
ديده شود.
نديم��ي در گفتوگو با «تعادل» ب��ا بيان اينكه
بس��ته عمراني در بودجه اعم از هم��ه منابع ارزي،
ريالي و س��اير منابعي اس��ت كه در رابطه با جذب
منابع تعريف شده اس��ت ،اظهار كرد« :الزم نيست
همه اين منابع از بودجه عمومي تامين شود كه در
بودجه عمومي اعداد متفاوتي را ببينيم .فاينانس و
منابع مانند آن ،مشاركت دولت و بخش خصوصي،
واگ��ذاري پروژهه��اي عمراني و اس��تفاده از منابع
بخش خصوصي روشهايي اس��ت ك��ه براي تامين
مالي پروژههاي عمراني وج��ود دارد .بنابراين همه
فعاليتهاي عمراني از طريق بودجه عمومي تعريف
نميش��ود بلك��ه مبني ب��ر منابع خ��ارج از بودجه
عمومي هم تعريف ميشود».
البته نديمي هم بر اين باور اس��ت كه آن دسته

نديمي :سالها از سوي سازمان برنامه و بودجه به مجلس
هشدار داده ميشود كه از نظر منابع و مصارف ،هزينه اصالح
پروژهها ،سن پروژهها و توجيه فني و اقتصادي دچار مشكل
هستيم .در چنين شرايطي عناصر سياسي تنها به تعداد پروژهها
توجه ميكنند .عناصر اجرايي هم با توجه به محدوديت منابع
تخصيص را به صورت قطرهچكاني انجام ميدهند .اين در
حالي است كه اگر پروژه در زمان مناسب انجام شود ،هزينه آن
كمتر ميشود .همچنين اگر پروژهيي در زمان مناسب به اتمام
برسد ،بهتر ميتوان از آن استفاده كرد .از نظر منابع و مصارف هم كمتر به اقتصاد ملي
فشار ميآيد بر اين اساس بايد در رابطه با طول اجرا و بهرهبرداري تجديدنظر اساسي
انجام دهيم
از هزينهه��اي عمراني كه بودج��ه عمومي محدود
ميش��ود به عدد 128هزار ميلي��ارد تومان نخواهد
رس��يد؛ اما اگر مجموعه فعاليتها را در نظر داشته
باش��يم ،ميتوان به چنين ارقامي هم دس��ت پيدا
كرد.
وي در خصوص تقويت امكان اس��تفاده ايران از
منابع فاينان��س خارجي توضيح داد« :نياز به پمپاژ
منابع به خارج از كشورها احساس ميشود .به تعبير
ديگر ،اگر ما به دنيا نياز داشته باشيم ،دنيا هم به ما
نياز دارد .بخشي از سرمايهگذاريها ناشي از نيازي
اس��ت كه كش��ورهاي خارجي به يافت��ن بازارهاي
جدي��د و انجام پروژه دارند .بنابراين فاينانس از اين
جهت ضرورتهايي را در خود تعريف ميكند كه ما
را به اس��تفاده از اين مناب��ع اميدوار ميكند .بر اين
اساس ،اگر تنشهاي سياسي مزاحم نباشند ،امكان
جذب منابع از اين ناحيه وجود خواهد داشت» .
خوشبيني به ورود بخش خصوصي
نديمي يكي ديگر از پتانس��يلهاي موجود براي
تقوي��ت پرداختهاي عمراني را اس��تفاده بيش��تر

مركز پژوهشهاي مجلس بررسي كرد

كليد «غيرقانوني» مبارزه با قاچاق
گروه اقتصادكالن
مرك��ز پژوهشهاي مجلس در گزارش��ي به بررس��ي اليحه
اص�لاح قانون مب��ارزه با قاچ��اق كاال و ارز پرداخته اس��ت .بر
اس��اس اين گزارش برخورد موثر ب��ا قاچاق و حل آن به عنوان
ي��ك معضل تنها با تصويب قانون ميس��ر نبوده و نيازمند تغيير
بس��ياري از س��اختارهاي اقتص��ادي معيوب و اص�لاح فرآيند
رس��يدگي ب��ه پروندههاي متش��كله و هماهنگ��ي كامل ميان
دستگاههاي متكفل امر مبارزه با قاچاق كاال و ارز است .به نظر
كارشناس��ان مركز پژوهشها ،هماكنون مشكل اصلي مبارزه با
قاچاق كاال را بايد در بخشهاي بيرون از قانون جستوجو كرد.
به گزارش «تعادل» سابقه قانونگذاري براي مبارزه با پديده
قاچ��اق به تصويب «قانون مجازات مرتكبين قاچاق» در س��ال
 1312شمسي بازميگردد.
هرچن��د اين قانون ي��ك بار در س��ال  1353و بار ديگر در
سال  1373اصالح گرديد و تالش شد به واسطه تصويب قانون
«نح��وه اعمال تعزي��رات حكومتي راجع به قاچ��اق كاال و ارز»
در سال  1374توس��ط مجمع تشخيص مصلحت نظام بخشي
از مشكالت و نارس��اييهاي قانوني كه به واسطه گذشت زمان
طوالني ايجاد ش��ده بود برطرف ش��ود ،با اين حال نبود قانون
جامع و متناسب با شرايط تجارت خارجي و ظرفيت دستگاهها
و س��ازمانهاي متولي ،ش��رايطي را ب��ه وج��ود آورده بود كه
تصويب قانون در اين خصوص به عنوان يكي از نخستين نيازها
و زيرس��اختهاي ضروري مبارزه با قاچاق كاال و ارز مطرح بود.
در اين ش��رايط مجلس ،قانون مب��ارزه با قاچاق كاال و ارز را در
سال  1392تصويب كرد و در آن توجه ويژهيي به امر مبارزه با
قاچ��اق كاال و ارز از طريق كاهش انگيزههاي مبادرت به قاچاق
كاال و تسهيل تجارت قانوني شد.
تمركز به پيش��گيري از وقوع جرم قاچاق به همراه تشديد
مجازات از مزاياي اين قانون اس��ت .با اين حال به دليل پارهيي
ايرادات ضعيف مطروحه توس��ط برخي دستگاهها و وزارتخانهها
در ابت��داي دولت يازدهم ،اليحه اص�لاح قانون مبارزه با قاچاق
كاال و ارز ،توس��ط دولت تصويب و جهت طي تشريفات قانوني
به مجلس ارس��ال شد كه البته حاوي اصالحات جدي در قانون
مصوب  1392نيس��ت .س��تاد مركزي مبارزه ب��ا قاچاق كاال و
ارز ،ه��دف از ارائه اين اليحه را رفع ابهامات قانون و ش��فافيت
موضوع براي مجريان و دس��تگاههاي مختلف ذكر كرده و مواد
پيش��نهادي ،نتيجه فرآيند برگزاري جلس��ات هي��ات دولت و
بحثهاي كارشناسي دستگاههاي تخصصي بوده است.

م��وارد اصالح��ي پيش��نهادي در اي��ن اليح��ه ب��ا حضور
دس��تگاههاي مرتبط ،در مركز پژوهشهاي مجلس بررسي شد
تا با توجه به تغيير ش��رايط اقتصادي كشور موانع اجراي قانون
برطرف شود.
مرك��ز پژوهشه��اي مجلس گزارش��ي از بررس��ي  33بند
اصالحي اليحه «اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز» منتشر
كرده است كه بر اساس آن نكاتي مورد توجه قرار گرفته است.
بر اس��اس اين گزارش عمده اصالحات مندرج در اليحه ،جز در
چند مورد خاص ،اصالحات ويرايش��ي و بعضا غيرضرور بوده و
به نظر ميرسد عمده موارد فوق موانع اصلي پيش روي اجراي
قانون فعلي مبارزه با قاچاق كاال و ارز محسوب نميشوند .عالوه
بر اين گفته ش��ده درح��ال حاضر در برخي اح��كام مربوط به
حوزههاي پيشگيري ،اجرا و رسيدگي به جرايم مرتبط با قاچاق
كاال و ارز خأله��اي قانون��ي و مقرراتي وج��ود دارد كه نيازمند
اصالح و تكميل قانون است .بر اين اساس اين كارشناسان الزم
دانس��تهاند مواد پيش��نهادي مورد نظر دستگاهها دستهبندي و
ب��ه عنوان مواد الحاقي به اين اليحه اضافه ش��وند .به گفته آنها
بررس��ي دقيق مواد الحاقي از باب عدم تعارض ميان آنها بسيار
حايز اهميت بوده و ميتواند در كيفيت و كارايي قانون اصالحي
موثر باش��د .موضوع سومي كه اين كارشناسان در مورد مبارزه
با قاچاق مورد تاكيد قرار دادهاند ،اين است كه در كنار تصويب
و اصالح قوانين ،ابزارهايي در راستاي تسهيل فضاي كسبوكار
تجاري ،كاهش هزينههاي تجارت رس��مي ،پيشگيري از ايجاد
انگيزه اقتصادي براي بروز قاچاق ،تامين معيش��ت ،گس��ترش
امنيت اقتصادي ،ايجاد اش��تغال پايدار در نقاط مرزي ،توس��عه
س��امانههاي الكترونيك تجارت و مبادل��ه كاال و نظارت دقيق
بر اجراي قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز در نظر گرفته شود.

از مناب��ع بخ��ش خصوص��ي عنوان ك��رد و توضيح
داد« :رويك��رد س��ازمان برنامه و بودج��ه ،واگذاري
پروژهه��اي عمراني و اس��تفاده حداكث��ري از توان
بخش خصوصي است.
در ح��ال حاض��ر محدوديتهاي��ي از لح��اظ
س��رمايهگذاري ب��راي بخ��ش خصوصي ب��ه وجود
آمده اس��ت كه امكان اس��تفاده از منابع اين بخش
در پروژهه��اي عمراني را تقوي��ت ميكند .با توجه
به محدوديتهاي فعاليتي كه امارات متحده عربي
ب��راي ايرانيان ايج��اد ميكند ،اين ام��كان تقويت
ميشود سرمايهگذاراني كه در خارج از كشور قصد
سرمايهگذاري داش��تند ،در داخل اين كار را انجام
دهند» .
مشاور س��ازمان برنامه و بودجه افزود« :بر اساس
رويكرد س��ازمان برنام��ه و بودجه بخش خصوصي و
تعاوني بايد هر چه بيش��تر در اي��ن حوزه ورود پيدا
كنند .بنابراين اين امكان وجود دارد كه در پرتو يك
مديريت جامع اس��تفاده از اي��ن منابع هم به خوبي
تعريف ش��ود .با وجود اين رويكرد در سازمان برنامه
و بودجه بايد ببينيم در نهايت هيات وزيران و دولت

مجلس به اتمام پروژهها فكر كند
نديم��ي تصريح كرد« :مجلس بايد به جاي آنكه
به افزاي��ش پروژهها فكر كند ،به اتمام پروژهها فكر
كن��د .در حال حاضر حداقل ب��ه 450هزار ميليارد
توم��ان نياز داريم تا پروژههاي موج��ود را به اتمام
برسانيم .اگر قرار باش��د پروژههاي جديدي تعريف
شود ،همين پروژهها هم به اتمام نخواهد رسيد» .
وي نس��بت به باال رفتن سن پروژههاي عمراني
هش��دار داد و افزود« :اين موضوع س��الها از سوي
س��ازمان برنام��ه و بودجه به مجلس هش��دار داده
ميش��ود كه از نظر مناب��ع و مصارف ،هزينه اصالح
پروژهه��ا ،س��ن پروژهها و توجيه فن��ي و اقتصادي
دچار مشكل هستيم.
در چني��ن ش��رايطي عناص��ر سياس��ي تنها به
تع��داد پروژهها توجه ميكنن��د .عناصر اجرايي هم
با توجه به محدوديت منابع ،تخصيص را به صورت
قطرهچكان��ي انج��ام ميدهند .اين در حالي اس��ت
كه اگر پروژه در زمان مناس��ب انجام ش��ود ،هزينه
آن كمتر ميش��ود .همچنين اگر پروژهيي در زمان
مناسب به اتمام برسد ،بهتر ميتوان از آن استفاده
ك��رد .از نظر منابع و مصارف ه��م كمتر به اقتصاد
ملي فش��ار ميآيد .بر اين اس��اس بايد در رابطه با
ط��ول اجرا و بهرهبرداري تجديدنظر اساس��ي انجام
دهيم» .
روز گذشته در حالي اعضاي هيات رييسه مجلس
و كميس��يون برنامه و بودجه ،بودجه پيش��نهادي
مجلس را 620هزار ميليارد تومان تعيين كردند كه
بار سنگين هزينههاي دولت هر روز افزايش مييابد
و دول��ت ناگزي��ر به فكر كاه��ش هزينهها از طريق
بودجهري��زي عمليات��ي و كاهش بنده��اي متفرقه
بودجه افتاده اس��ت .در اين ميان گرچه عجيب به
نظر ميرس��د كه با وجود سختگيري براي كاهش
هزينهها دولت بودجه عمراني را با چنين افزايش��ي
پيشبيني كرده باش��د اما يا دولت و سازمان برنامه
و بودجه پيش از فش��ار سياسي نمايندگان مجلس
مبن��ي بر افزايش بودج��ه عمراني خود را تس��ليم
كردهاند ي��ا برآورد منابع جدي��د از محلي مطمئن
دس��ت به چنين افزايش��ي زدهاند كه احتمال مورد
اول بر اس��اس تجربه به مراتب قويتر از مورد دوم
است.

گزارش بانك مركزي نشان ميدهد

كاهش  72درصدي ماليات بر واردات خودرو
گروه اقتصادكالن
وضعي��ت درآمده��اي مالياتي در  6ماهه نخس��ت امس��ال
نش��ان ميدهد ،در حالي كه س��هم ماليات بر ارزش افزوده در
ماليات ستاني به حدود 25درصد از كل مالياتها رسيده است،
درآمدهاي ماليات بر واردات خودرو نس��بت به س��ال گذش��ته
72درصد كاهش يافته است.
ب��ه گ��زارش «تع��ادل» آمارهاي بان��ك مرك��زي در زمينه
وضعيت درآمدهاي مالياتي دولت در ۶ماهه ابتدايي سال جاري
نش��ان ميدهد كه از 59.3هزار ميليارد توم��ان درآمد مالياتي
مصوب43.1 ،هزار ميليارد تومان محقق شده و ميزان رشد آن
نيز منفي 0.4درصد است.
اين مي��زان درآمد مالياتي ش��امل دو نوع ماليات مس��تقيم
و غيرمس��تقيم ميش��ود كه از ه��ر يك آنها ب��ه ترتيب  23.1و
19.9ه��زار ميليارد تومان درآمد كس��ب ش��ده اس��ت .به بيان
ديگر س��هم مالياته��اي مس��تقيم از كل مالياتهاي پرداختي
53.8درصد بوده و به همين ش��كل 46.2درصد از طريق ماليات
غيرمس��تقيم عايد ش��ده اس��ت .البته بر اس��اس مصوب بودجه
س��هم ماليات غيرمستقيم بيشتر از مس��تقيم است .مطابق اين
مصوبه در سال  96درآمدهاي مالياتي بايد به ميزان 116.4هزار
ميليارد تومان باشد كه از اين مقدار  56.8هزار ميليارد از طريق
مالياته��اي مس��تقيم و  59.5ه��زار ميليارد توم��ان با ماليات
غيرمستقيم به دست خواهد آمد .كارشناسان معتقدند كه هرقدر
س��هم مالياتهاي مستقيم بيش��تر باشد ،نش��اندهنده كارايي
و پيش��رفت كش��ورها در زمينه مالياتگيري است .به گفته آنها
ماليات مستقيم اثرگذاري بيشتري در زمينه اجراي سياستهاي
عدالت محورانه و بازتوزيع درآمد دارد .ماليات مس��تقيم ش��امل
ماليات اش��خاص حقوقي ،ماليات بر درآمد ،ثروت ميش��ود و در
كنار آن مالياتهاي غيرمستقيم از طرق مالياتگذاري بر واردات
و كاال و خدمات بخصوص ماليات بر ارزش افزوده حاصل ميشود.
ماليات ب��ر ارزش افزوده به تنهايي س��همي 25درصدي در كل
درآمدهاي مالياتي (مستقيم و غيرمستقيم) دارد.
كاهش 5درصدي مالياتهاي مستقيم
مطابق گزارش بانك مركزي ميزان ماليات مصوب اش��خاص
حقوقي در دوره مورد بررس��ي 18.6ه��زار ميليارد تومان بوده
ك��ه ۱۴ه��زار ميليارد توم��ان آن محقق ش��ده و در اين بخش
۱۲.۱درصد رشد منفي وجود دارد.
همچني��ن از ۸۷.۹هزار ميلياد ري��ال درآمد مصوب مالياتي

اخبار كالن
انعقاد خط اعتباري
 ۴۰ميليارد دالري

رييس كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
از انعق��اد خ��ط اعتباري ح��دود  ۴۰ميلي��ارد دالري با
بانكهاي بينالمللي خبر داد.
غالمرض��ا تاجگ��ردون در گفتوگ��و ب��ا خانه ملت،
در تشريح نشس��ت ديروز كميس��يون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس ش��وراي اسالمي گفت :سيف رييس
كل بانك مركزي ،نمايندگان س��ازمان برنامه و بودجه و
سازمان س��رمايهگذاري وزارت اقتصاد در نشست ديروز
كميسيون حضور يافتند و بانك مركزي گزارشي درباره
اجراي تبصره ( )3قانون بودجه درخصوص فاينانسهاي
خارجي ارائه كرد كه بر اين اساس حدود  40ميليارد دالر
خط اعتباري با بانكهاي بينالمللي بين بانكها منعقد
ش��ده اس��ت كه اين  40ميليارد دالر به تفكيك بانك،
تفكيك طرف خارجي و تفكيك طرح مشخص است.
رييس كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
شوراي اسالمي ،با بيان اينكه گزارشي از سازمان برنامه و
بودجه خواسته شد كه آيا اين فرآيند طي شده و منجر
به عمليات شده است يا خير ،افزود :مقرر شد كه سازمان
برنامه و بودجه گزارش��ي ارائه دهد تا مشخص شود چه
مقدار از اين قراردادها عملياتي ش��ده است البته در هر
صورت كار بانك مركزي اقدامي ارزشمند بوده و خطوط
اعتباري بين بانكها تعريف شده و قراردادها با بانكهاي
بينالمللي منعقد ش��ده كه ش��امل بان��ك چين ،هند،
كرهجنوبي ،اتريش و آذربايجان ميشود و اين گام موثري
بوده كه برداشته ش��ده كه اميدواريم مابقي بخشهاي
دولت نيز در اين بخش ورود كنند.
تاجگردون با اش��اره به دس��تور كار دوم كميسيون
متبوع��ش ادامه داد :مس��ووالن وزارت كار ،تعاون و رفاه
اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه گزارشي درخصوص
نحوه اجرايي كردن سريع برداش��ت 1.5ميليارد دالر از
صندوق توسعه ملي و اختصاص آن به اشتغال در حوزه
روس��تا و ش��هرهاي كوچك ارائه كردند كه در محدوده
زماني مقرر شده آييننامه اجرايي آن تدوين شده است.
وي يادآور شد :گزارشي كه از سازمان برنام ه و بودجه
و وزارت تعاون بهعنوان ناظرين كل اخذ شد ،بيانگر اين
اس��ت كه دولت گامهاي اوليه را برداشته و ضمن اينكه
گزارش كاملي از آنها اخذ شد گزارشي از نحوه تخصيص
منابع اس��تانها دريافت ش��د كه اي��ن نحوه تخصيص
براساس شاخصهاي جمعيت ،نرخ بيكاري و همچنين
عكس درآمد سرانه و اعمال ضريب آنها صورت ميگيرد.
تاجگردون با بيان اينك��ه ضريب جمعيت يك ،نرخ
بيكاري  3و عكس درآمد س��رانه  2است ،افزود :با اعمال
اين ضرايب سهم هر يك از استانها مشخص شده كه از
دستگاههاي متولي درخواست شد كه اين منابع هر چه
سريعتر به دست متقاضيان برسد.
رييس كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
شوراي اس�لامي تصريح كرد :پس از دو ماه مرحله دوم
گزارشگي��ري از نهاده��اي متولي انجام ميش��ود كه
اميدوارم اين منابع به متقاضيان در روس��تاها و شهرها
برس��د و متناس��ب با جدول تنظيم شده بتوان تا حدي
مساله بيكاري را رفع كرد.

استفاده از امكانات سازمان
تمليكي براي زلزلهزدگان

مديرعامل سازمان اموال تمليكي بر بهرهگيري از تمام
توان و امكانات اين سازمان براي كمك به آسيبديدگان
زلزله اخير غرب كشور تاكيد كرد.
به گزارش ايبِنا ،س��ازمان جمعآوري و فروش اموال
تمليكي با اعزام يك تيم متشكل از مسووالن و معاونان
اين سازمان به مناطق زلزلهزده غرب كشور بهويژه استان
كرمانش��اه ،تمام توان و امكانات خ��ود را براي كمك به
آسيبديدگان زلزله اخير بهكار گرفت.
روابط عمومي اين س��ازمان اع�لام كرد :با عنايت به
منويات مق��ام معظم رهبري ب��راي بهكارگيري از تمام
ظرفيتهاي نهادها و دس��تگاههاي اجرايي براي كمك
به آس��يبديدگان و زلزلهزدگان و اجراي عملي دستور
وزير محترم امور اقتصادي و دارايي اين س��ازمان از تمام
ظرفيتهاي ملي و اس��تاني خود جهت كمك به مردم
ش��ريف  ۵اس��تان زلزلهزده غرب كش��ور بهويژه استان
كرمانشاه استفاده خواهد كرد.
اين گزارش ميافزايد :گروه اعزامي از س��وي سازمان
جمعآوري و فروش اموال تمليكي در اس��تان كرمانشاه
مستقر ميشود و با استفاده از امكانات ملي و استاني اين
سازمان بهويژه امكانات مديريت اموال تمليكي استانهاي
همجوار غرب كشور تمام تالش خود را در جهت كاهش
آالم و دردهاي مردم شريف زلزلهزده انجام ميدهد.

 ۱۰۰درصد كاالهاي وارداتي
از گمرك كنترل ميشود

در بخ��ش ماليات بر درآمدها نيز ۷.8هزار ميليارد تومان محقق
ش��ده و در اين بخش ۸.۷درصد رشد وجود دارد .ميزان مصوب
ماليات بر ثروت در  ۶ماهه ابتدايي سال جاري ۱.5هزار ميليارد
تومان بوده كه از اين ميزان 1.3هزار ميليارد تومان محقق شده
و ۵.۱درصد رشد در اين بخش مشاهده ميشود.
مجموع مالياتهاي مس��تقيم مصوب ش��ده در دوره زماني
 ۶ماهه ابتداي س��ال جاري ۲۸.9ه��زار ميليارد تومان بوده كه
از اين ميزان ۲۳.1هزار ميليارد تومان محقق ش��د و رش��د آن
منفي ۵.۱درصد است.
افزايش 11درصدي ماليات بر ارزش افزوده
ميزان ماليات بر واردات تصويب شده نيز تا پايان شهريورماه
س��ال جاري 8.8هزار ميليارد تومان بود ك��ه 4.1هزار ميليارد
تومان محقق ش��د و ۱.۸درصد رشد نشان ميدهد .اين گزارش
حاك��ي اس��ت ۲۱.5ه��زار ميليارد توم��ان ماليات ب��ر كاالها و
خدم��ات در دوره زماني مورد بررس��ي تصويب ش��ده و از اين
ميزان  ۱۵.8هزار ميليارد تومان محقق ش��د و ۶.۶درصد رش��د
داش��ته است .جالب اس��ت ،بدانيم كه از اين 15.8هزار ميليارد
تومان 10.7هزار ميليارد تومان از طريق ماليات بر ارزش افزوده
به دس��ت آمده است .در نيمس��ال اول به ميزان 11.9درصد به
درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده اضافه ش��ده اس��ت ،اين در
حالي اس��ت كه ماليات بر واردات خودرو (زيرش��اخه ماليات بر
واردات) در اين مدت به ميزان 72.6درصد كاهش يافته است.
جمع مالياتهاي غيرمستقيم مصوب در ۶ماهه ابتداي سال
ج��اري ۳۰.3هزار ميلي��ارد تومان بوده كه 19.9ه��زار ميليارد
توم��ان آن محقق ش��د و در اين بخش نيز 5.6درصد رش��د به
ثبت رسيد.

گمرك اي��ران اعالم كرد :تمام كااله��اي وارداتي به
گمركات كشور به كمك سامانه جامع گمركي و پنجره
واحد تجارت فرامرزي كنترل ميش��ود و رصد كاالهاي
وارداتي با اس��تفاده از فناوري اطالعات ،هوش��مند شده
است.
به گ��زارش مه��ر براس��اس اع�لام گم��رك ايران،
هماكنون اطالعات كاالهايي كه به كش��ور وارد ميشود
بهصورت هوش��مند ب��ا بارنامه الكترونيك ،مانيفس��ت
الكترونيك ،فاكت��ور الكترونيك ،عدلبندي الكترونيك،
اظهار الكترونيك ،گواهي مبدا ،قبض انبار الكترونيك و
مجوزهاي الكترونيكي سازمانهاي همكار گمرك تطبيق
و در ص��ورت هرگون��ه مغايرت س��امانه جامع گمركي
بهصورت خودكار از ادامه مراحل انجام تشريفات گمركي
جلوگيري ميكند.
يك��ي از مزيتهاي مه��م س��امانههاي الكترونيكي
گمرك ،ذخيرهس��ازي اطالعات تم��ام كاالهاي وارداتي
و چگونگي اظهار و اس��ناد مرتبط با كاالهاس��ت كه اين
اطالع��ات از ابتداي راهاندازي س��امانه جامع گمركي در
بانك اطالعات اين س��امانه ذخيرهس��ازي و در خدمت
مبارزه با قاچاق كاال و ارز قرار گرفته است.
هماكنون گم��رك ايران براي مبارزه با تخلفات در
مرحله نخست اطالعات اظهاري صاحب كاال يا نماينده
قانوني وي را با اطالعات بارنامه ،مانيفست ،بيمه ،ثبت
س��فارش ،قبض انبار ،مجوزهاي سازمانهاي همكار،
گواهي مب��دا ،فاكتور خريد ،عدلبندي ،نظر ارزياب و
كارشناس بهصورت هوش��مند و كامال الكترونيكي در
س��امانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي
تطبي��ق ميدهد و در ص��ورت هرگونه مغايرت در هر
مرحله روند تش��ريفات گمركي بهصورت خودكار قفل
ميشود.

اخبار
بيمه پارسيان آماده رسيدگي
به بيمهگذاران زلزلهزده

روابطعمومي بيمه پارسيان اعالم كرد :ضمن عرض
تسليت درگذشت تعدادي از هموطنان در حادثه زلزله
غرب كش��ور و آرزوي بهبودي و س�لامت كامل براي
مصدوم��ان ب��ه اطالع ميرس��اند؛ كليه ش��عب بيمه
پارس��يان بخصوص شعب غرب كشور آماده رسيدگي
فوري به پروندههاي بيمهگذاران محترم اين ش��ركت
كه در حادثه اخير دچار زيان ش��دهاند ،هس��تند و در
همين راستا نيز كميته ويژهيي جهت بررسي كامل و
تسريع در رسيدگي به امور بيمهگذاران آسيبديده در
اين زلزله تشكيل شده است.

رشد نرخ سكه دالر و يورو

قيمت س��كه ديروز در ب��ازار ته��ران درحالي روند
صعودي خود را ادامه داد و با ۱۶هزار تومان رشد مواجه
ش��د كه ن��رخ دالر ،يورو و پوند ني��ز افزايش يافت .به
گزارش «تعادل» هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح
جديد روز سهشنبه با ۱۶هزار تومان افزايش يك ميليون
و ۳۹۴هزار تومان فروخته ميشد.
همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم
با يك هزار و  ۸۰۰تومان رشد ،يك ميليون و ۳۰۹هزار
و  ۸۰۰تومان معامله ش��د .نيم س��كه ب��ا ۷هزار تومان
افزايش قيمت  ۶۹۷هزار تومان و هر قطعه ربع س��كه
به��ار آزادي نيز با ۳هزار تومان رش��د ۳۹۴هزار تومان
ارزشگذاري ش��د .قيمت هر قطعه سكه گرمي نيز با
ي��ك هزار و ۲۰۰تومان افزايش ۲۵۸هزار و  ۶۰۰تومان
و هر گرم طالي ۱۸عيار ب��ا ۳۵۰تومان افت ۱۲۵هزار
و  ۸۵۰تومان تعيين ش��ده ب��ود .صرافيهاي پايتخت
ني��ز ه��ر دالر امريكا را ب��ا ۱۹تومان افزاي��ش ۴هزار و
۱۳۲تومان ميفروختند .همچنين قيمت داد و ستد هر
يورو با ۳۱تومان رشد ۴هزار و  ۸۹۶تومان و هر پوند با
۳۴تومان افزايش  ۵هزار و  ۵۴۵تومان تعيين شده بود.

عرضه اوراق گواهي سپرده
مدتدار ويژه بانك ملي ايران

اوراق گواه��ي س��پرده مدتدار وي��ژه بانك ملي
ايران (سرمايهگذاري عام) از روز  30آبانماه تا هفتم
آذرماه در تمام ش��عب سراسر كش��ور عرضه خواهد
ش��د .به گزارش روابطعمومي بانك ملي ايران ،اين
اوراق با نام و با نرخ س��ود عليالحس��اب 16درصد و
ن��رخ بازخريد 14درصد به صورت روزش��مار و معاف
از ماليات است كه حداكثر مدت آن يكسال تعيين
ش��ده است و قابل تمديد نخواهد بود .گفتني است،
اوراق گواهي س��پرده م��دتدار ويژه بانك ملي ايران
فقط به مدت پنج روز كاري عرضه ميش��ود و زمان
فروش تمديد نخواهد شد.

آخرين وضعيت سپردهگذاران
كاسپين

تصميم��ات جديد درب��اره تعاوني منحل��ه وحدت و
افضل توس نش��ان ميدهد كه مبلغ ۲۰۰ميليون تومان
ب��ه تمام س��پردهگذاران اع��م از س��پردهگذاراني كه زير
 ۲۰۰ميلي��ون تومان و بيش از اين ارقام س��پردهگذاري
كردهاند ،پرداخت ميش��ود .به گزارش «تعادل» با توجه
به پرداخت ۱۰درصد كس��ر ش��ده از س��پردهگذاران زير
۲۰۰ميليون تومان كاسپين ،پيشبيني پرداخت سپرده
مش��تريان وحدت و افضل توس تا سقف ۱۰۰ميليون نيز
شده است .در حال حاضر شعب كاسپين با خطوط اعتباري
كه بانك مركزي باز كرده ،پاسخگوي سپردهگذاراني هستند
كه براي دريافت سپرده خود مراجعه ميكنند و به تدريج
تمام سپردهگذاران را در بر ميگيرد .مابقي سپرده مشتريان
كه باالي ۲۰۰ميليون تومان سپردهگذاري كردهاند پس از
شناسايي اموال جديد پرداخت ميشود .قوه قضاييه از طرق
مختلف تالش ميكند تا با بررسي صورتهاي مالي موسسه
مالي  -اعتباري فرش��تگان شناس��ايي كند كه داراييهاي
ايجاد ش��ده در چه مس��يري قرار گرفته است ،يادآور شد:
قوه قضاييه بررسي ميكند كه آيا داراييها بدون حق به به
افراد ديگر منتقل شده يا خير و داراييهايي را كه شناسايي
كند باز ميگرداند و ظرفيت جديدي براي پرداخت سپرده
مش��تريان ايجاد ميش��ود .جلس��اتي به صورت منظم با
نمايندگان س��ران س��ه قوه برگزار ميش��ود ك��ه يكي از
تصميمات جديد در اين جلس��ات درباره تعاوني وحدت و
افضل توس بود كه پيشبيني ش��ده تا مبلغ 100ميليارد
تومان پرداخت ش��ود كه البته هنوز تصميم نهايي در اين
خصوص گرفته نش��ده ،البته سپرده مشتريان تا ۳ميليون
تومان پرداخت ش��ده و ح��دود ۷۶درصد مش��تريان اين
تعاونيها تسويه حساب شدهاند.

بررسي طرح اصالح
قانون چك در مجلس

عضو هيات رييس��ه كميس��يون قضايي و حقوقي
مجلس از بررس��ي طرح الحاق م��وادي به قانون چك
در جلس��ه كميس��يون متبوع خود خبر داد .بهگزارش
خانهملت ،يحيي كماليپور با تشريح نشست سهشنبه
 ۲۳آبان كميس��يون قضاي��ي و حقوقي مجلس گفت:
طرح الحاق موادي به قانون چك مصوب س��ال ۱۳۵۵
و باقي مانده از مجلس قبل مورد بررس��ي قرار گرفت،
البته ادامه بررس��يها جهت كس��ب نظر مسووالن قوه
قضاييه و دولت به جلس��ه آينده موكول شد .نماينده
جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسالمي افزود :در
حال حاضر مشكالت بسياري در حوزه اقتصاد و تجارت
وجود دارد كه بايد با دقت بيش��تري اصالح اين قانون
را مورد ارزيابي ق��رار داد ،هماكنون مركز پژوهشهاي
مجل��س يكي از موانع كس��ب و كار را وجود چكهاي
فعال در بازار ميداند .وي تاكيد كرد :چك در حال حاضر
ارزش واقعي خود را ندارد ،بنابراين براي ايجاد شرايط بهتر
دركسب و كار بايد در قوانين چك اصالحاتي انجام شود،
طبق آمار اعالمي مس��ووالن در سال گذشته ۱۴ميليون
و ۵۰۰هزار چك برگش��تي و در ۸ماهه اول س��ال جاري
تاكنون نيز ۱۷ميليون چك برگشت خورده است؛ بنابراين
بهداش��ت قضايي ،ساماندهي قانون چك و تفاوت در ارائه
چك به افراد با توجه به ميزان س��رمايه از مسائل مهم در
قانون چك است .عضو هيات رييسه كميسيون قضايي و
حقوقي مجلس گفت :كنترل ،نظارت و اعتباربخش��ي به
چك و اس��تفاده از آن در حوزه اقتص��اد بايد مورد توجه
قرار گيرد ،از اين رو مقرر ش��د ك��ه به دليل عدم حضور
مسووالن ذيربط مشكالت مربوط به اين حوزه در جلسه
ديگري بررسي شود.
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بانك و بيمه

مشتريان بانكي به مشاوره و راهنمايي بيش از تنوع خدمات نياز دارند

افزايش 140تريليون توماني سپرده بلندمدت در11روز
نقدينگي به هزار و  ۳۸۹هزار ميليارد تومان رسيد

گروه بانك و بيمه محسن شمشيري
فرص��ت 11روزهيي كه بانك مرك��زي از 31مرداد
تا 11ش��هريور  96ب��ه بانكها داد تا از 11ش��هريور
سياست كاهش نرخ س��ود رعايت شود و قراردادهاي
سود س��پرده بلندمدت را حداكثر 15درصد و سپرده
كوتاهمدت را حداكثر 10درصد محاسبه كنند ،موجب
ش��د كه بانكها و موسس��ات اعتباري طي تماس با
مش��تريان خود از طريق تلفن ،پيامك و ...خواس��تار
تمديد قراردادهاي جذب س��پرده ب��ا نرخهاي قبلي
ش��وند و اين موضوع منجر به كاهش رقم سپردههاي
كوتاهم��دت و افزايش س��پردههاي بلندمدت ش��د و
آمارها نش��ان ميدهد كه مبلغ سپردههاي بلندمدت
در پايان ش��هريور نسبت به پايان مرداد ماه به ميزان
140تريلي��ون تومان افزايش يافته كه احتماال نتيجه
عملكرد 11روز ابتداي شهريور است.
به گزارش«تعادل» بانك مركزي در تاريخ 31مرداد
 96در بخش��نامهيي به شبكه بانكي ،تدابير  8گانهيي
را با تاكيد بر اجتناب از رقابتهاي ناموجه بين بانكها
و موسسات اعتباري در جذب سپردهها ابالغ كرد كه
براس��اس آن از ۱۱ش��هريور ماه بانكها و موسسات
اعتب��اري موظف ش��دند ،نرخ س��ود عليالحس��اب
سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار يك ساله حداكثر
۱۵درصد و سپردههاي كوتاهمدت را حداكثر ۱۰درصد
محاسبه و رعايت كنند.
كارشناس��ان با اش��اره به اثر فراخ��وان بانكها و
موسس��ات اعتباري بر رش��د س��پردههاي بلندمدت
معتقدند كه اين عملكرد 11روزه بانكها و اس��تقبال
س��پردهگذاران براي افزايش س��پردههاي بلندمدت
خود ،نشان ميدهد كه مردم و مشتريان بانكها بيش
از آنكه به خدمات نوين بانكي نياز داش��ته باش��ند به
آگاهيرساني ،اطالعرساني و مشاوره بانكي و مالي نياز
دارند تا با تشخيص تحوالت آينده و ازجمله يك سال
آينده بهترين تصميم كه به نفع آنهاست را اتخاذ كنند.
ه��ر چند كه درحال حاضر اقتص��اد ايران بيش از
هر زمان نيازمند كاهش نرخ س��ود بانكي متناسب با
كاه��ش تورم و كاهش هزينهه��اي مالي و حمايت از
توليد است و بايد منتظر اثر سياست جديد بر ميزان
جذب س��پردهها در ماههاي مهر تا مرداد سال آينده
باشيم كه اين برنامه چقدر به جذب سپرده بلندمدت و
تا چه حد به رشد سپرده كوتاهمدت يا خروج سپرده از
بانكها به سمت بورس ،مسكن و ارز و سكه و ...منجر
خواهد شد اما در عين حال بايد توجه داشت كه روند
رشد سپرده كوتاهمدت بيش از سپرده بلندمدت از دي
ماه سال  95كامال مشهود بوده و نگرانيهايي در بين
كارشناسان بانكي ايجاد كرده بود.
مقايسه نرخ رشد سپردهها در يك سال اخير
بالفاصله بايد سوال شود كه اگر اين سياست بانك
مركزي در كاهش نرخ سود و برنامهيي كه در شهريور
 96اجرا شده ،رخ نميداد اكنون شاخصهاي پولي و
بانكي به چه سمتي ميرفت؟ چه مقدار پول از بانكها
يا از سپردههاي بلندمدت خارج ميشد؟ و اكنون كه
برنامه كاهش نرخ س��ود اجرا شده ،اثر اين سياست بر
نظام بانكي چه بوده است؟
نگاهي به روند اثر سياس��تهاي پسابرجام و رونق
نسبي در اقتصاد همچنين اعالم سياست كاهش نرخ
سود بانكي بر روند سپردهها نشان ميدهد كه تا آذر ماه
 95به خاطر جذابيت سود سپردهها كه فاصله زيادي
با نرخ تورم داشته همواره رقم سپرده بلندمدت بيش
از سپرده كوتاهمدت بوده اما از دي  95به دنبال اعالم
برنامه كاهش سود بانكي به تدريج رقم كوتاهمدت از
رقم بلندمدت پيشي گرفت و اختالف آنها منفي شد
يعني سپرده كوتاهمدت بيشتر از بلندمدت شد و نوعي
نگراني در شبكه بانكي براي خروج سپردهها و هدايت
به س��مت بازارهاي ديگر ايجاد كرد و مش��تريان پول
خود را در حساب كوتاهمدت و حساب جاري نگهداري
ميكردند تا بالفاصله پس از تصميمگيري بتوانند اين
پولها را به س��مت بازار ارز و س��كه و مسكن و ساير
داراييها و بورس و ...هدايت كنند.
اي��ن وضعي��ت در فاصله دي  95ت��ا مرداد 96
به ص��ورت قطعي وجود داش��ته و هم��واره از رقم
بلندمدت كاسته شده و بر ميزان كوتاهمدت افزوده
ش��د و نقدينگي جديد نيز عمدتا جذب كوتاهمدت
شده به طوري كه رشد سپرده كوتاهمدت از آذر 95
تا مرداد  96به ميزان 27.7درصد ظرف  8ماه بوده
درحالي كه رشد س��پرده بلندمدت در اين دوره 8

بدهي دولت به بانكها  172هزار ميليارد تومان شد

مقايسه سپردهها در مرداد و شهريور– هزار ميليارد تومان– درصد
شاخص

مرداد 96

شهريور 96

تغيير شهريور به مرداد

درصد رشد  5ماهه اول 96
نسبت به اسفند 95

درصد رشد شش ماهه اول 96
نسبت به اسفند 95

رقم سپرده بلند مدت

514

654

140

6.3

35.4

رقم سپرده كوتاه مدت

604

481

-123

14.4

-8.9

سپرده ديداري

132

134

2

6.5

8.1

شاخص

اسفند 94

آذر 95

دي 95

اسفند 95

مرداد 96

شهريور 96

رشد مرداد  96به
آذر 95

رشد شهريور 96
به شهريور 95

سپرده بلند مدت

448

487

485

483

514

654

 5.5درصد

34

سپرده كوتاه مدت

370

473

489

528

604
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ماهه تنها  5.5درصد بوده اس��ت .به عبارت ديگر،
رش��د س��پرده كوتاهمدت در اين دوره 2.22واحد
درصد بيشتر از رشد س��پرده بلندمدت بوده است.
اين درحالي اس��ت كه در شهريور تمام اين فاصله و
رشد بيش��تر كوتاهمدت نسبت به بلندمدت جبران
شده و عملكرد يك ساله نظام بانكي نشان ميدهد
كه در يك س��ال ش��هريور  95تا شهريور  96رشد
س��پرده بلندم��دت 34درص��د و رش��د كوتاهمدت
5.15درصد بوده و عمال در اين يك سال ،بلندمدت
5.18واحد درصد رشد باالتري نسبت به كوتاهمدت
داشته است.
البته اي��ن عملكرد يك ماه��ه نميتواند مبناي
كامل��ي براي نتيجهگيري باش��د و باي��د ديد كه با
اضافه ش��دن نقدينگي در ماههاي آينده همچنين
ثاب��ت ماندن نرخ س��ود حداكث��ر 15درصدي چه
روندي در رش��د س��پردهها ش��اهد خواهيم بود و
برخي كارشناس��ان از حاال پيشبيني ميكنند كه
بار ديگر ش��اهد رشد بيش��تر كوتاهمدت نسبت به
بلندمدت در ماههاي آتي باش��يم و بر اين اس��اس
الزم اس��ت كه بانكها همچنان خدمات مشاوره و
راهنمايي و دعوت از سپردهگذاران را به شكلهاي
مختلف ادامه دهند تا در كنار خدمات نوين بانكي،
اثرگذاري س��پردهها بر روند توليد و اقتصاد كش��ور
و كاه��ش هزينهه��ا به خصوص كاهش نرخ س��ود
تسهيالت بانكي را شاهد باشيم.
مقايسه سپردهها در مرداد و شهريور 96
براساس عملكرد سيستم بانكي در ماههاي اخير
تا مرداد ماه سرعت رشد سپرده كوتاهمدت بيش از
س��پرده بلندمدت بوده و رق��م كوتاهمدت در پايان
مرداد 96به  604تريليون تومان و سپرده بلندمدت
به  514تريليون تومان رس��يد و اين نگراني وجود
داش��ت كه با تغيير مقصد س��رمايهگذاريها شاهد
خروج پول از س��پرده بلندمدت و افزايش س��پرده

كوتاهمدت به دليل سياست كاهش نرخ سود باشيم.
اما وقتي برنامه شبكه بانكي اجرا شد و قراردادهاي
جديد با نرخهاي قبلي تمديد ش��د منجر به آن شد
كه سپرده كوتاهمدت در پايان شهريور  96به 481
تريليون تومان برسد و  123تريليون تومان كاهش
ياب��د و س��پرده بلندمدت ب��ه  654تريليون تومان
برسد و  140تريليون تومان افزايش يابد.
فاصله اين دوعدد يعني سپردههاي بلندمدت و
كوتاهمدت در شهريور با مرداد دقيقا نشان ميدهد
كه اثر اين برنامه و سياس��ت كاهش نرخ سود بانك
مركزي مثبت بوده است
ب��ه عبارت ديگر در حالي كه رش��د  5ماهه اول
 96براي س��پردههاي كوتاهمدت  14.4و بلندمدت
 6.3درص��د بوده اما در دوره 6ماهه و بعد از اجراي
برنامه ش��بكه بانكي رشد س��پردههاي كوتاهمدت
 -8.9درص��د و بلندم��دت  35.4درصد بوده و اين
موضوع نش��اندهنده موثر ب��ودن برنامه بانكها در
افزايش سپردههاي بلندمدت و جلوگيري از خروج
سپردهها بوده است.
ح��ال اي��ن پرس��ش مط��رح اس��ت ك��ه اگ��ر
س��پردهگذاران دعوت نميش��دند و به آنها مشاوره
و راهنمايي داده نميش��د تا چه ميزان ميتوانست
موجب خروج س��پردههاي بلندم��دت از بانكها و
هدايت به س��مت بازارهاي مختلف و ...ش��ود؟ زيرا
مهمترين پيام نگهداري پول در سپرده كوتاهمدت،
اس��تفاده از آن در كس��ب وكار ،خري��د و ف��روش،
جابهجاي��ي در بازارها و بانكها و موسس��ات مالي
مختلف اس��ت تا هر زمان كه مشتري تشخيص داد
بالفاصله پول خود را به سمت ديگري هدايت كند.
اما نگهداري پول در سپرده بلندمدت به معناي آن
اس��ت كه حداقل يكسال جابهجا نميشود و بانك
ام��كان آن را دارد كه از اين مناب��ع براي پرداخت
تسهيالت و سرمايهگذاري در توليد و تجارت كشور
بهره ببرد.

اثركاهش نرخ سود بر كنترل تورم
افزايش سپرده بلندمدت از نظر كنترل تورم نيز
موثر است و به تدريج به كاهش نرخ سود تسهيالت
در آين��ده كمك خواه��د كرد و هزين��ه واحدهاي
اقتصادي را از جهت هزينه تسهيالت بانكي ارزانتر
كاهش خواهد داد زيرا باعث توانمند شدن بانكها
در پرداخت تسهيالت ،كاهش هزينه جذب سپرده،
تامي��ن مالي توليد و واحدهاي اقتصادي و ...خواهد
ش��د و اضافه برداش��ت از بانك مركزي و اس��تفاده
از منابع بي��ن بانكي يا مناب��ع گرانقيمت را كمتر
خواه��د كرد و لذا ب��ه تدريج بر كاهش نرخ س��ود
تس��هيالت بانكه��ا ني��ز اثرگذار خواهد ب��ود و در
نهايت تورم را نيز كمتر ميكند .براين اس��اس بايد
منتظر اثر سياس��ت كاهش نرخ سپرده بر نرخ سود
تسهيالت باشيم.
ادام��ه كاهش نرخ تورم نقطه به نقطه و 12ماهه
نيز نش��ان ميدهد كه سياستهاي اخير بار تورمي
نداش��ته و كاه��ش نرخ س��ود لطمهيي به س��طح
عمومي قيمتها نزده و اتفاقا مس��ير سرمايهگذاري
و سپردهها را بهبود بخشيده است.
ن��رخ تورم نقطه به نقطه از  8.6درصد در مرداد
به  8.4در ش��هريور و مهر  96رسيد و عمال كاهش
ياف��ت .نرخ تورم 12ماهه نيز از  10درصد در مرداد
ب��ه  9.9در ش��هريور و  9.8در مهر  96رس��يد كه
كاهش��ي بوده است و حداقل در اين دو ماه شهريور
و مهر  96اثر سياست اجراي كاهش نرخ سود بانكي
و جذب س��پرده در فرص��ت 11روزه ب��ه نرخهاي
قبلي ،مثبت بوده و باعث كنترل تورم ش��ده اس��ت
نه افزايش تورم...
لذا اگر همان روند  5ماه اول در ش��هريور نيز ادامه
ميياف��ت ،اكنون وضعيت س��پردههاي كوتاهمدت و
بلندمدت بدتر شده بود و احتماال بخشي از منابع مردم
و بانكها به بازارهاي ديگر و از جمله به س��پردههاي
كوتاهمدت براي نقل و انتقال سريع هدايت ميشد.

اصالح رويكرد افزايش سرمايه بانكهاي تخصصي

19درصد از سهم بازار اعطاي تسهيالت در اختيار بانك صنعت و معدن است

گروه بانك و بيمه
قائممق��ام بان��ك مركزي گف��ت :افزايش س��رمايه
بانكهاي توسعهيي كه بايد باالي ۲۰درصد باشد اكنون
۱۱درصد اس��ت .به گزارش«تعادل» اكبر كميجاني در
مجمع س��االنه بانك صنعت و معدن كه با حضور محمد
ش��ريعتمداري وزي��ر صنعت ،معدن و تجارت ،مس��عود
كرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي ،حميد پورمحمدي
معاون س��ازمان برنامه و بودجه ،اكبر كميجاني قائممقام
بان��ك مركزي و نمايندگاني از وزارت جهاد كش��اورزي،
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و س��ازمان حسابرسي
برگزار ش��د ،افزود :فعاليتهاي بانك صنعت و معدن در
بخش صنايع كوچك و متوسط مثالزدني است و بانك
مركزي در سال گذشته در كنار بخش مسكن در بخش
 SMEنيز تامين مالي كرده است و اين بانك با مديريت
شايسته مهندس افخمي توانست در راستاي رونق صنايع
كوچك و متوسط اقدامات مثبتي را به انجام برساند.
كميجان��ي بيان ك��رد :بحث افزايش س��رمايه يكي
از مش��كالت بزرگ نظ��ام بانكي اس��ت و درحال حاضر
بانكهاي توس��عهيي كه بايد ب��االي ۲۰درصد افزايش
سرمايه داشته باشد اكنون ۱۱درصد افزايش سرمايه دارد.
وي گف��ت :خوش��بختانه اين بانك با وج��ود دارايي

محدود در ايجاد روابط كارگ��زاري با بانكهاي خارجي
نيز بسيار موفق عمل كرده است.
وزي��ر اقتصاد نيز با تاكيد ب��ر لزوم حمايت بانكها از
استارتاپآپها و طرحهاي دانش بنيان بيان كرد :نياز به
نقدينگي ،نوسازي ،پر كردن ظرفيتهاي خالي و استفاده
از زمينههاي صادراتي احساس ميشود.
مس��عود كرباسيان در مجمع بانك صنعت و معدن
گف��ت :بانك صنع��ت و معدن يك بانك توس��عهيي و
تخصص��ي اس��ت كه انتظ��ار م��يرود در رونق بخش
صنعت ،مع��دن و تجارت اقدامات مهم��ي را به انجام
برس��اند .البت��ه براي رون��ق اين بخشه��ا نبايد بانك
صنع��ت و مع��دن تنها باش��د بلكه صن��دوق ضمانت
صادرات ،بانك توسعه صادرات و مديريت صنعتي هم
بايد حمايت و كمكهايشان را دريغ نكنند.
وي اف��زود :ابت��دا ق��رار ب��ود ،بانك توس��عه تعاون
حمايتهاي الزم را در بحث صنايع كوچك و متوس��ط
داشته باش��د و بايد اين موضوع در زمان مشخص مورد
بررس��ي قرار گيرد از طرفي بانك ايران و اروپا با توجه به
ش��رايط پسابرجام ميتواند به عنوان يك بانك قدرتمند
عمل كند .كرباسيان ادامه داد :در بحث فاينانس نيز كه
حدود ۳۰ميليارد دالر است بيشتر به دو بخش طرحهاي

صنعت��ي و آب پرداخت��ه ش��ده كه اگ��ر بتوانيد بخش
خصوصي را نيز در بحث فاينانس مشاركت دهيد ،آنها
نيز ميتوانند در جهت رونق صنعت كمككننده باشند و
بسيار مطلوب است .وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت:
براي افزايش س��رمايه بانكهاي تخصصي و توس��عهيي
نيازمند رويكرد جديتري هستيم.
محمد شريعتمداري در مجمع بانك صنعت و معدن
گفت :اي��ن بان��ك در هدايت و حماي��ت صنايع بزرگ
اقداماتي مناس��بي را انجام داده و بايد به اين مساله هم
توجه كنيم كه كوچك ش��دن اقتصاد كش��ور به صالح
نيس��ت و بايد در بخشهاي نف��ت ،گاز ،انرژي و معادن
ش بنيان استفاده و حمايت
در كش��ور از شركتهاي دان 
شود و اين ظرفيتها در كشور نشاندهنده اين است كه
اقتصاد ايران بايد وسعت پيدا كند.
ش��ريعتمداري در ادامه گفت :اقتصاد ايران بسيار به
نظام بانكي متصل اس��ت و ما اگر بخواهيم ظرفيتهاي
ش بنيانها تقويت كنيم و تا حدي
ديگري را مانن��د دان 
تمركز اقتصاد ايران را از نظام بانكي كمتر كنيم ،مهمترين
عض��و در نظام بانكي يعني بانك صنعت و معدن اس��ت
چراكه ميتوان��د نقش س��ازندهيي در حمايت از دانش
بنيانها داش��ته باش��د .وي درخصوص افزايش سرمايه

اين بانك افزود :افزايش سرمايه  ۶درصدي بانك صنعت
و معدن توس��ط بانك مركزي بيانگر اين اس��ت كه ما از
شرايط مطلوب بانكهاي تخصصي و توسعهيي دنيا بسيار
عقب هستيم و از آقاي پورمحمدي(معاون سازمان برنامه
و بودجه) درخواست ميكنيم با توجه به تجربياتي كه در
نظام بانكي كشور دارد درخصوص مساله افزايش سرمايه
بانكهاي تخصصي و توسعهيي رويكرد جديتري داشته
باش��ند .مديرعامل بانك صنعت و معدن صبح ديروز در
مجمع عمومي ساالنه اين بانك گفت :در بين بانكهاي
كشور 19درصد از سهم بازار در اعطاي تسهيالت متعلق
به بانك صنعت و معدن است.
افخمي همچنين اف��زود :بانك صنعت و معدن طي
سال  90078 ،1395ميليارد ريال به طرحهاي صنعتي
و معدني تسهيالت پرداخت نموده كه نسبت به سال قبل
 10درصد افزايش داشته است.
وي خاطرنش��ان كرد :سرمايه بانك در پايان سال ،85
مبل��غ  730ميليارد تومان بوده اس��ت و از محل افزايش
سرمايه كه در سال  ،86مبلغ يك ميليارد و 500ميليون
دالر به بانك اختصاص داده ش��د ،سرمايه بانك به 2070
ميلي��ارد توم��ان رس��يد و همچنين در س��ال  95جمعا
 4هزار ميليارد تومان شد .مديرعامل بانك صنعت و معدن

نقدينگي  1389تريليون توماني
نقدينگي در ش��هريورماه س��ال جاري به بيش
از ي��ك هزار و  ۳۸۹ه��زار ميليارد تومان رس��يده
كه نس��بت به اسفندماه س��ال گذشته 10.9درصد
رش��د داشته و نس��بت به مدت مشابه سال گذشته
23.8درصد افزايش نشان ميدهد .حجم نقدينگي
اضاف��ه ش��ده در  6ماهه امس��ال  136هزار و 560
ميليارد تومان بوده است.
س��هم پول از نقدينگي 186هزار و  240ميليارد
تومان ،س��هم ش��بهپول 1221هزار و  710ميليارد
توم��ان و حجم اس��كناس و مس��كوك در دس��ت
اشخاص  34هزار و  470ميليارد تومان بوده است.
در  6ماهه اول امس��ال ش��به پول  12درصد و پول
 3.2درصد رشد كرده است.
همچنان رش��د بدهي دولت به بانكها يكي از
نگرانيهاي عمده سيس��تم بانكي است .در شهريور
 96بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي  237هزار
ميلياردتومان بوده ك��ه از اين رقم ،بدهي دولت به
بانكها مع��ادل 172هزار ميلي��ارد تومان بوده كه
نشاندهنده رشد باالي بدهي دولت به بانكهاست
كه در يكس��ال اخير 7.25درص��د و در 6ماه اول
 5.8درصد رشد كرده است .همچنين بدهي دولت
به بانك مركزي  37و بدهي ش��ركتهاي دولتي به
بانك مركزي 24هزار ميليارد تومان بوده است.
بده��ي بانكه��ا ب��ه بان��ك مرك��زي ني��ز ب��ه
109.71ه��زار ميلي��ارد تومان رس��يده كه رش��د
16.4درصد در يكسال اخير و 10.1درصد در 6ماه
اول بوده است.
حجم پول در اين دوره به 1682.4هزار ميليارد
ريال رس��يد كه نسبت به ش��هريورماه سال گذشته
 13.7و نسبت به اسفندماه سال گذشته 3.2درصد
رش��د يافته است .ميزان ش��به پول در گزيدههاي
آماري منتش��ر شده در ش��هريورماه سال جاري به
۱۲۲۱۷.۱هزار ميليارد ريال رسيده است كه نسبت
به اسفندماه گذشته  ۱۲درصد رشد داشته است.
بدهي بخش غيردولتي را  ۹۹۱۵.۷هزار ميليارد
ريال اعالم شده كه به نسبت اسفندماه سال گذشته
 ۸درصد و به نس��بت مدت مش��ابه س��ال گذشته
17.7درصد افزايش نشان ميدهد.
مي��زان داراييهاي خارجي سيس��تم بانكي در
شهريورماه امسال 6170.9هزار ميليارد ريال اعالم
شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.3درصد
افزاي��ش يافته اس��ت .در عين ح��ال ،بدهي بخش
دولتي در دوره مورد بررس��ي 2373.7هزار ميليارد
ريال اس��ت كه نس��بت به ش��هريورماه سال  ۹۵به
ميزان 16.3درصد رشد نشان ميدهد.
خالصه داراييها و بدهيهاي بانك مركزي
جداول گزيدههاي آماري منتش��ر ش��ده نشان
ميده��د كه داراييهاي خارج��ي بانك مركزي در
ش��هريورماه س��ال جاري به 3542.6هزار ميليارد
ريال رس��يده كه افزايش��ي 4.4درصدي نسبت به
اس��فندماه  ۱۳۹۵داشته است؛ اين رقم در مقايسه
با شهريورماه  ۹۵نيز  ۴درصد افزايش يافته است.
ميزان اس��كناس و مس��كوك در اختي��ار بانك
مركزي در شهريورماه 74.3 ،۹۶هزار ميليارد ريال
اعالم ش��د كه نس��بت به اس��فندماه 48.3درصد و
نس��بت به شهريور سال گذش��ته 43.4درصد رشد
نشان ميدهد.
ميزان س��پرده بانكها و موسسات اعتباري نزد
بانك مركزي در ش��هريورماه س��ال ج��اري به رقم
 7.1503هزار ميليارد ريال رس��يده كه نس��بت به
اس��فندماه 14.5درصد و نس��بت به ش��هريور سال
گذشته 22.9درصد افزايش نشان ميدهد.
س��پردههاي بخش دولتي نزد بان��ك مركزي در
شهريورماه رقم 321.5هزار ميليارد ريال بود كه نسبت
به اسفند سال گذشته منفي 13.9درصد و نسبت به
دوره مشابه سال قبل3.5 ،درصد رشد يافته است.
همچنين براساس اين گزارش ،ميزان بدهيهاي
ارزي بانك مرك��زي در ش��هريورماه 1668.2هزار
ميليارد ريال بوده اس��ت كه نس��بت به اسفند سال
قب��ل 13.5درصد و نس��بت به ش��هريورماه س��ال
گذشته 7.8درصد افزايش يافته است.
اي��ن رقم نس��بت ب��ه ش��هريور ماه س��ال قبل
23.8درصد ( 267هزار و  240ميليارد تومان) رشد
داشته است.
خاطرنشان كرد :سرمايه بانك صنعت و معدن تا پايان سال
 95به 6هزار ميليارد تومان رس��يده است كه اين رقم در
مقايسه با بانكهاي توسعهيي جهان در سطح پاييني قرار
دارد .وزير ام��ور اقتصادي و دارايي گفت :بانك صنعت و
معدن يك بانك توس��عهيي و تخصصي اس��ت كه انتظار
ميرود در رونق بخ��ش صنعت ،معدن و تجارت اقدامات
مهمي را به انجام برس��اند .البت��ه براي رونق اين بخشها
نبايد بانك صنعت و معدن تنها باشد بلكه صندوق ضمانت
صادرات ،بانك توسعه صادرات و مديريت صنعتي همبايد
حمايت و كمكهايشان را دريغ نكنند.
وي افزود :در بحث فاينانس نيز كه حدود  30ميليارد
دالر اس��ت بيش��تر به دو بخش طرحهاي صنعتي و آب
پرداخته ش��ده اس��ت كه اگر بتوانيد بخش خصوصي را
نيز در بحث فاينانس مشاركت دهيد ،آنها نيز ميتوانند
در جه��ت رونق صنعت كمككننده باش��ند و بس��يار
مطلوب اس��ت .كرباس��يان درخصوص نوسازي صنايع
عنوان داش��ت :در رشد 8درصدي س��االنه برنامه ششم
 2.7آن بح��ث افزاي��ش بهرهوري اس��ت ،بدين معنا كه
نياز به نقدينگي ،نوسازي ،پركردن ظرفيتهاي خالي و
استفاده از زمينههاي صادرات احساس ميشود كه بايد
در برنامههاي راهبردي لحاظ شود.
كرباس��يان افزود :از محورهاي مهم��ي كه در بودجه
كش��ور وجود دارد اش��تغال ،دانشبنيانه��ا ،پروژههاي
زيستمحيطي و اصالح ساختار در بخشهاي انرژي ،يارانه
ي است كه سه بخش اول مرتبط با
و صندوق بازنشس��تگ 
حوزه فعاليت بانك صنعت و معدن است و خواهش بنده
اين است كه به اين حوزهها بيشتر توجه شود.
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«تعادل» از چرايي حضور شركتهاي جديد در گفتوگو با كارشناسان بازار سرمايه گزارشميدهد

شفافيت؛ زمينهساز رونق جايگاه بورس
گروه بورس مسعودكريمي
ش��فافيت يكي از اركان اصلي ورود ش��ركتها به
بخش واقعي اقتصاد اس��ت .با توجه به تنوع بورسها
و حض��ور نهادهاي مالي و ابزارهاي مختلف در بورس
كش��ور بهطور قطع بازار سرمايه ايران ميتواند بازوي
محركي براي ارتقاي ش��فافيت و توسعه شركتهاي
پذي��رش ش��ده در س��طح بينالمللي هم محس��وب
ش��ود .از همين رو ،ورود ش��ركتهاي تازه تاس��يس
و افزاي��ش عرضهه��اي اوليه در بازار س��هام عالوه بر
اينكه باعث افزايش نقدينگي ،تنوع شركتها ،حضور
سرمايهگذاران با ساليق مختلف و ...در بازار ميشود،
ميتواند به اعتبار اين دس��ت از شركتها نيز بيفزايد
چراكه ش��ركتهاي بورس��يباي��د در چارچوبها و
قوانين مش��خصي فعاليت كنند كه اين مهم موجب
ايجاد تمايز و افزايش اعتبار اين دس��ت از ش��ركتها
در مقايسه با ساير شركتهاي غيربورسي شده است.
بر اين اس��اس« ،تعادل» به بررسي ضرورتهاي ورود
ش��ركتهاي جديد به ب��ازار س��رمايه ،داليل تامين
مالي از طريق بورس ،مقايس��ه شركتهاي بورسي و
غيربورسي از منظر شفافيت و ...پرداخته است كه در
ادامه ميخوانيد.
اعتماد سرمايهگذاران
سيدياسر شريعت معاون س��رمايهگذاري شركت
ارزشآفرين��ان ف��دك در گفتوگ��و ب��ا «تع��ادل»
درخصوص ضرورت ورود ش��ركتها به بازار س��رمايه
عنوان كرد :در گام نخست بايد ديد كه ورود شركتها
ب��ه بورس چه مزيتهاي��ي را براي ش��ركتها ايجاد
خواه��د كرد به عبارتيبايد انگيزه و محركها در اين
موضوع مورد بررسي قرار گيرد.
وي خاطرنش��ان كرد :پس از ارزيابي بررسيهاي
ص��ورت گرفت��ه ،چگونگ��ي و دالي��ل ورود صنايع و
شركتها به بورس بهطور مشخص روشن خواهد شد.
اين كارش��ناس ارشد بازار س��رمايه اذعان داشت:
تامي��ن مالي ش��ركتها يكي از موضوع��ات مهم در
راستاي ورود به بازار سرمايه محسوب ميشود .باتوجه
به اينكه نقدش��وندگي سهام ش��ركتها پس از ورود
به بورس افزايش قاب��ل مالحظهيي را تجربه ميكند

امكان تامين مالي به صورت مس��تقيم و غيرمستقيم
اين شركتها نسبت به ساير شركتهايي كه وارد اين
بازار نشدهاند نيز بيشتر خواهد بود.
سيدياسر شريعت بيان كرد :تامين مالي مستقيم
در بورس ميتواند از طريق فروش سهام صورت بگيرد،
اين درحالي اس��ت كه غيرمستقيم از تمام روشهاي
متنوع تامين مالي مانند اوراق بدهي و ...كه بسترهاي
آن در بورس وجود دارد نيز ميتواند صورت بگيرد.
معاون سرمايهگذاري شركت ارزشآفرينان فدك
ابراز داشت :ورود به بازار سرمايه ميتواند باعث ايجاد
شهرت براي شركتها شود چراكه در تمام دنيا به اين
صورت است ،اگر شركت وارد بورس شود بهطور قطع
اعتبار شركت مذكور افزايش پيدا ميكند.
وي افزود :چنين اعتباري خود را در موضوعاتي از

تدپيكس در آستانه  88هزار واحد

گروه بورس
ته��ران در معامالت چهارمي��ن روز كاري خود با
117واح��د افزايش همراه ش��د و در رقم  87هزار و
949واح��دي قرار گرفت .از همين رو ،ش��اخص كل
هموزن اما با كاهش  18واحدي عدد  17هزار و 540

واحد را به نمايش گذاش��ت .عالوه بر اين ،ش��اخص
س��هام آزاد شناور نيز با افزايش  130واحدي به رقم
94هزار و 685واحد دست يافت .همچنين ،شاخص
ب��ازار اول اما درحالي با افزاي��ش  93واحدي به رقم
 61هزار و 469واحد دس��ت يافت كه ش��اخص بازار

قبيل تامين مالي يا اثر مثبت تبليغاتي براي ش��ركت
نشان ميدهد.
اين كارشناس ارشد بازار سرمايه گفت :شركتهايي
كه وارد بازار س��رمايه ميشوند خواهناخواه مجبورند
شفافيت بيشتري داشته باش��ند .زماني كه شفافيت
افزايش پيدا كند در مقابل اعتماد س��رمايهگذاران به
شركت هم بيشتر خواهد شد.
مع��اون س��رمايهگذاري ش��ركت ارزشآفرين��ان
فدك عنوان كرد :ش��ركتهاي بورس��ي موظفند كه
هر س��ه ماه گزارش عملكرد خود را در بازار منتش��ر
كنند و اين گزارش��ات توسط حسابرسان معتمد بازار
موردحسابرس��ي قرار ميگيرند .درنهايت اين فرآيند
اعتبار ش��ركتهايي كه بورس��ي هس��تند نسبت به
شركتهاي غيربورسي افزايش پيدا خواهد كرد.

گروه بورس
سازوكار خريد توافقي زعفران از طريق بورس كاال با
صدور ابالغيه از سوي وزارت جهاد كشاورزي مشخص
ش��د .بر اين اساس ،معاونت توسعه بازرگاني و صنايع
كشاورزي وزارت جهاد كش��اورزي از تعيين سازوكار
خري��د توافقي محصول زعفران از طريق ظرفيتهاي
ايجاد ش��ده در بورس كاال با قي��د فوريت خبر داد و
دستورالعمل معامالت توافقي اين محصول با استفاده
از گواهي س��پرده كااليي در بورس كاال را ابالغ كرد.
طبق اين دستورالعمل ،خريد زعفران به قيمت توافقي
توسط سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در قالب
دو سناريو درنظر گرفته ش��ده كه زمان اجراي آن از

افزايش تمايل معامله سهام
در س��ويي ديگ��ر ،فردي��ن آقابزرگي كارش��ناس
ارش��د بازار سرمايه با اش��اره به اينكه قرار است سهام
ش��ركتهاي تازهتاس��يس تا پايان س��ال وارد بورس

آمار معامالت
دوم ب��ا افزايش 196واحدي ع��دد  192هزار و 597
واحد را به نمايش گذاش��ت .براس��اس اين گزارش،
روز گذش��ته معامالت س��هام در نماد فوالد مباركه
ب��ا  41واحد ،پاالي��ش نفت اصفهان ب��ا  22واحد و
پارسخودرو با 18واحد افزايش بيشترين تاثير مثبت
را بر محاس��به ش��اخص كل بورس بهنام خود ثبت
كردند .در مقابل ،معامالت س��هام در نماد معامالتي
پتروش��يمي ج��م با  11واح��د ،تاپيكو ب��ا 8واحد و

معامالت توافقي زعفران از طريق بورس كاال
تاريخ  ۲آبان  ۹۶لغايت  ۳۰آذر  ۹۶اس��ت؛ سناريوي
اول ،خريد فيزيكي زعفران اس��ت كه توسط سازمان
مركزي تعاون روستايي ايران با پرداخت ۴۰درصد از
پول كش��اورز بوده كه در آن معامله بهصورت قطعي
انجام ميش��ود و زعفران خريداري شده براي تقويت
بخش صادرات و حف��ظ جايگاه بينالمللي زعفران از
طريق بورس كاال عرضه ميش��ود .همچنين سازمان
مرك��زي تعاون روس��تايي موظف اس��ت مابقي وجه
زعفران خريداري شده از كشاورزان را از محل درآمد
ناش��ي از فروش محصول يا تسهيالت دريافتي براي
خريدهاي تضميني و توافقي تسويه كند .در سناريوي
دوم نيز خريد زعفران به شكل گواهي سپرده كااليي

سيدياسر ش��ريعت اذعان داشت :شركتهايي كه
بورس��ي هستند بهدليل اينكه س��هام آنها مورد داد و
س��تد قرار ميگيرد از ارزش بازار بيش��تري نسبت به
ساير شركتها در اقتصاد برخوردار ميشوند.
اين تحليلگر بازار سرمايه تصريح كرد :بنابراين در
صورتي كه ش��ركت از ايجاد ش��فافيت مالي استقبال
كن��د ،بهدليل انگيزهه��ا و نقاط مثبتي ك��ه ورود به
بورس دارد بهطور قطع ساير شركتها هم از اين مهم
استقبال خواهند كرد.

شود ،گفت :حتي زماني كه ركود در بازار حاكم است،
عرضههاي اوليه ،مجددا نشاط را در بازار ايجاد ميكنند.
وي تاكيد كرد :البته براي بوميس��ازي روشهايي كه
در مطالعات تطبيقي مورد بررسي قرار گرفتهاند ،بايد
دقت بيشتري داشته باشيم زيرا مختصات فعاليتها در
اين حوزه مانند ثبت سفارش بايد بومي باشد و در حال
حاضر نياز به اصالح اس��ت .وي درخصوص لزوم ورود
سهام شركتهاي تازهتاسيس به بورس عنوان كرد :با
وجود اينكه احتماال ورود س��هام شركتهاي تاسيس
باع��ث ورود نقدينگي جديدي به بازار نميش��ود ،اما
سرمايهگذاران و فعاالن بازار عالقهمندي بيشتري براي
خريد و فروش پيدا ميكنند زيرا ميخواهند س��هام
خودشان را به فروش برسانند تا بتوانند از عرضههاي
اوليه بهرهمند شوند.
حداق��ل اي��ن منفع��ت آن اس��ت كه بخش��ي از
زيانهايي كه بعضي سهامداران دچار شدهاند ،كاهش
پيدا كنند .اين كارش��ناس بازار سرمايه در عين حال
به آثار منفي اين اقدام نيز اش��اره كرد و گفت :س��ال
گذش��ته اوراق مشاركت و اوراق بدهي با حجم بااليي
در ب��ازار س��رمايه نمود پيدا ك��رد در حالي كه صرفا
براي اش��خاص حقوقي خاصي بود .وي به قانون بازار
اوراق به��ادار اش��اره كرد و عنوان داش��ت :اين قانون
قدمت 10س��الهيي دارد و اخيرا با پيشنويس قانون
حمايت همهجانبه از بازار س��رمايه كشور ،قرار است
آن قانون ملغي ش��ود كه به نظر ميرسد بايد به اين
روند س��رعت بخش��يد .به گزارش رادي��و گفتوگو،
آقابزرگ��ي بيان ك��رد :مبناي حركت اقتصاد كش��ور
را خصوصيس��ازي گذاش��تهايم اما در ساختار قانون
اوراق بهادار گذش��ته و حتي پيشنويس قانون اخير،
كماكان باالترين ركن تصميمگي��ر و اثرگذار در بازار
سرمايه يعني شوراي عالي پول متشكل از قالب افرادي
است كه سمت دولتي دارند .متاسفانه نگرش كشور در
اقتصاد همچنان بنگاهداري دولتي است كه در تناقض
با اصل  ۴۴قانون اساس��ي اس��ت .اين كارشناس بازار
بورس خاطرنش��ان كرد :براساس اعالم دولت بيش از
۸۰درصد منابع الزم براي بنگاههاي اقتصادي از طريق
نظام بانكي تامين مالي ميشود كه اين كار نيز در بازه
زماني غيرمتعارف انجام ميشود.

بان��ك ملت با  7واحد كاهش بيش��ترين تاثير منفي
را در ب��رآورد اين نماگر به دوش كش��يدند .افزون بر
اي��ن ،ارزش كل معامالت روز گذش��ته بورس تهران
در حال��ي به بي��ش از  179ميلي��ارد تومان نمايش
داده ش��د كه ناش��ي از دس��ت به دست شدن بيش
از 784ميليون س��هم و اوراق مالي قابل معامله طي
 46ه��زار و  240نوبت داد و س��تد بود .در س��ويي
ديگ��ر ،ع�لاوه ب��ر ادامه سبزپوش��ي ش��اخص كل

فرابورس ،ش��اهد بازگشايي  3نماد و توقف يك نماد
معامالتي بوديم .افزون بر اين ،روز گذش��ته بيش از
 260ميليون ورقه به��ادار به ارزش افزون بر  2هزار
و 38ميليارد ريال در بازارهاي فرابورس ايران دست
به دست شد كه اين حجم از معامالت در  31هزار و
442نوبت دادوستدي انجام شد .همچنين ،شاخص
كل فراب��ورس با بيش از يك واحد افزايش در ارتفاع
98واحدي قرار گرفت.

تاالر نقرهاي

مورد معامله در بورس كاالس��ت ك��ه طي آن قيمت
توافقي زعفران برمبناي مش��خصات كيفي و وضعيت
ظاهري انواع محصول ،در  ۴دسته تعيين شده است.
بدينترتيب ،قيمتهاي توافق��ي مصوب زعفران
ممتاز رش��تهيي بري��ده (نگين) ب��هازاي هر كيلوگرم
۵۴ميليون ريال ،قيمت زعفران رشتهيي بريده ممتاز
(س��رگل يا س��رقلم) هر كيلوگرم  ۵۱ميليون ريال و
قيمت توافقي مصوب براي زعفران رشتهيي درجه يك
(پوش��ال مرغوب) هر كيلوگرم به قيمت  ۴۸ميليون
ريال اس��ت .قيمت مصوب توافقي زعفران رش��تهيي
درجه دو (پوش��ال معمولي) نيز ب��هازاي هر كيلوگرم
۴۳ميليون ريال تعيين ش��ده اس��ت .در اين ش��يوه

س��ازمان مركزي تعاوني روس��تايي موظف به خريد
۳۰درص��د گواهي س��پرده كااليي صادر ش��ده براي
كش��اورز با س��ازوكار معامالت گواهي سپرده كااليي
بوده و نس��بت به تسويه حساب با كشاورزان براساس
مقررات ب��ورس اقدام ميكند .افزون بر اين ۷۰درصد
باقيمانده محصول كشاورز توسط مباشر به مدت سه
ماه با اخذ هزينه انبارداري از كشاورز نگهداري ميشود
و در صورتي كه طي س��ه ماه مذكور كشاورز موفق به
فروش محصول خود در بورس نشود۷۰ ،درصد مذكور
نيز پس از سه ماه با همان حداقل قيمت خريد توافقي
توسط مجري طرح با سازوكار معامالت گواهي سپرده
كااليي خريداري شده و با كشاورز تسويه ميشود.
در اين راس��تا ،دو انبار با ظرفيت مناس��ب و قابل
ارتقا در ش��هرهاي مش��هد و تربتحيدريه در بورس
كاال پذيرش ش��دهاند و ظرفيتهاي انباري جديد نيز

در حال پذيرش هس��تند .همچنين جهت تس��هيل
معامالت براي كش��اورزان ،ب��ورس كاال آمادگي خود
را براي فراهم كردن بسترهاي موردنياز از جمله اخذ
كد بورسي ،استقرار نمايندگان شركتهاي كارگزاري
و غي��ره و همچنين تدوي��ن ضوابط موردني��از براي
عملياتي كردن اين طرح ،اعالم كرده اس��ت .پيش از
صدور اي��ن ابالغيه ،رييس ام��ور بازرگاني و خدمات
مالي س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور نيز طي صدور
نامهيي خطاب به مديرعامل س��ازمان مركزي تعاون
روس��تايي ايران با اش��اره به مزيتهاي بورس كاال در
زمين��ه شفافس��ازي معامالت و قيمته��اي عرضه
ش��ده ،حذف واس��طهگريهاي غيرضروري ،كاهش
هزينههاي معامالتي و نگهداري ،ايجاد رقابت سالم و
رونق صادرات ،خواستار هدايت سازوكار فرآيند خريد
توافقي محصول زعفران از طريق بورس كاال شده بود.

نشست

فرصت مهم فرهنگسازي در پنجاهمين سالگرد بازار سرمايه
روز گذشته چهارمين جلسه شوراي اطالعرساني
وزارت ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي با حضور ش��اپور
محمدي رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ،ياسر
ف�لاح مدير روابطعمومي و امور بينالملل س��ازمان
بورس و اوراق بهادار ،س��يد مالك حس��يني مشاور
وزي��ر و رييس مرك��ز روابطعمومي و اطالعرس��اني
وزارت اقتص��اد و همچني��ن مدي��ران روابطعمومي
اركان اين وزارتخانه در سازمان بورس و اوراق بهادار
برگزار ش��د .در ابتداي اين نشست ياسر فالح مدير
روابطعمومي و امور بينالملل سازمان بورس و اوراق
بهادار ضمن خوش��امدگويي به مديران اركان وزارت
امور اقتصادي و دارايي به بازماندگان حادثه دلخراش
غرب كش��ور تس��ليت گفت و بيان كرد :اين جلسه
تقريب��ا با پنجاهمين س��الگرد حيات بازار س��رمايه
مصادف شده اس��ت .مديرعامل شركت اطالعرساني
و خدم��ات ب��ورس ادام��ه داد :نيم ق��رن از فعاليت
بازار س��رمايه كشور گذشته اس��ت و اميدواريم اين

ركن اقتصادي بالندهتر از گذش��ته در مسير توسعه
اقتصادي كش��ور گام بردارد .مش��اور رييس سازمان
بورس ابراز اميدواري كرد :بازار س��رمايه كشور منشا
خي��ر و بركت ب��راي آحاد جامعه باش��د .به گزارش
سنا س��يد مالك حسيني مشاور وزير و رييس مركز
روابطعمومي و اطالعرساني وزارت اقتصاد نيز ضمن
هم��دردي با بازمان��دگان زلزله غرب كش��ور ضمن
تقدير از عملكرد روابطعمومي سازمان بورس و اوراق
بهادار از برگزاري اين نشس��ت قدرداني كرد و گفت:
قطعا پنجاهمين سالگرد فعاليت بازار سرمايه يكي از
رويدادهاي مهم اقتصادي كشور است.
وي ب��ا بي��ان اينكه همه اركان اقتصادي كش��ور
به شكل مستقيم و غيرمس��تقيم با بازار سرمايه در
ارتباط هستند ،گفت :انسجام و همدلي بسيار خوبي
ميان اركان اقتصادي كش��ور شكل گرفته و قطعا در
ماههاي آتي همه آحاد جامعه ش��اهد آثار مثبت اين
رويكرد خواهند بود .در ادامه اين نشست دكتر شاپور

راهاندازي نسخه جديد سامانه نت كلير

گروه بورس
مدير امور ناشران شركت س��پردهگذاري مركزي
اوراق به��ادار و تس��ويه وج��وه (س��مات) از افزايش
قابليتهاي سامانه نت كلير در بازار سرمايه خبر داد.
بر اين اس��اس مريم شاهحس��يني از راهاندازي نسخه
جديد س��امانه ن��ت كلير در بازار س��رمايه خبر داد و
گفت :اضافه ش��دن كد ملي سهامداران روي اعالميه
و گواهينامههاي بازار سرمايه براي نخستينبار امكان

درج و گزارشده��ي هزينه انبار گواهيهاي س��پرده
كااليي و ماليات س��پرده كااليي ب��ر ارزش افزوده آن
و گزارشده��ي ماليات بر ارزش اف��زوده معامالت از
قابليتهاي جديد اين سامانه است.
وي با تاكيد بر تالشهاي انجام شده در چند سال
اخير براي تسهيل ارائه خدمات به كارگزاران ،ناشران و
سهامداران اظهار داشت :سامانه نت كلير جهت تسويه
و پاياپ��اي ان��واع اوراق بهادار و همچنين ب��راي ارائه

محمدي رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ضمن
عرض تسليت به دليل حادثه دلخراش زلزله در غرب
كش��ور براي بازمان��دگان آرزوي صبر كرد .محمدي
ضمن تش��كر از همكاريهاي وزارت اقتصاد در اين
مدت ابراز داشت :اركان اقتصادي از جمله بانكها و
بيمهها به عنوان شركتهاي پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار اهميت بااليي براي بازار سرمايه دارند و
از سوي ديگر وزارت اقتصاد رياست مجمع بانكها را
بر عه��ده دارد .وي در ادامه به نقش پررنگ بيمهها
در اقتصاد اش��اره كرد و افزود :در صورتي كه هر يك
از اركان اقتصادي كش��ور با مشكالتي روبهرو شوند،
همه نهادهاي اقتصادي بايد كمك كنند تا مش��كل
برطرف ش��ود .دبير ش��وراي عالي بورس با تاكيد بر
اينكه هيچيك از مجموعههاي مرتبط با وزارت امور
اقتصادي و دارايي ،قصد ندارند مش��كالت يا مسائل
پيش روي خود را پنهان كنند ،ادامه داد :آنچه براي
مجموعه اقتصادي كش��ور مهم اس��ت ،نقد منصفانه

و ارائه پيش��نهاد براي بهبود عملكرد اس��ت .رييس
س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به پنجاهمين
سالگرد فعاليت بازار سرمايه خاطرنشان كرد :همگي
مديران حاضر در اين نشست به اهميت بازار سرمايه
و نق��ش آن در توس��عه اقتصادي كش��ور واقف و با
عملكرد آن آش��نا هستند .محمدي ادامه داد :اكنون
 50س��ال از فعاليت بازار س��رمايه ايران ميگذرد .از
س��ال  1346فعاليت اي��ن بازار اقتصادي آغاز ش��د
و س��پس در س��ال  1384قانون جديد ب��ازار اوراق
بهادار در مجلس ش��وراي اسالمي به تصويب رسيد
و اصالحات الزم انجام ش��د .اين قان��ون با تغييرات
عمدهيي روبهرو شد.
وي با اشاره به احتمال برگزاري جشن پنجاهمين
س��الگرد فعالي��ت بازار س��رمايه ابراز داش��ت :ما در
اين مراس��م قصد داريم بازار س��رمايه را آنگونه كه
هس��ت ،معرفي كرده و ابزارها ،امكانات و مش��كالت
به شكل كامل و ش��فاف براي آحاد جامعه مشخص
شود .رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به
اينكه براي ورود به اين بازار بايد از دانش و تخصص
كاف��ي برخوردار ب��ود ،گفت :براي فعالي��ت در بازار

سرمايه بايد امكانات ،توانمنديها ،ابزارها و خطرات
ذاتي اين فعاليت اقتصادي روش��ن و شفاف باشد .در
اين راه ني��ز كمك و همكاري همه اصحاب رس��انه
از جمل��ه مديراني كه امروز در اين نشس��ت حضور
دارند ،ضروري اس��ت .س��ازمان بورس و اوراق بهادار
به گرمي از همراهي متخصصان فرهنگس��از جامعه
استقبال ميكند .وي تصريح كرد :ضروري است همه
مردم جامعه به ويژه فعاالن اقتصادي حاضر در بازار
سرمايه از گذش��ته اين نهاد اقتصادي آگاه بوده و از
وضعيت فعلي اطالع الزم را داش��ته باشند تا بتوانند
در خصوص آينده پيشبينيهاي منطقي كنند .دبير
ش��وراي عالي ب��ورس با تاكيد ب��ر اينكه پنجاهمين
س��الگرد فعاليت بازار س��رمايه فرص��ت خوبي براي
فرهنگسازي و آش��نايي مردم با بورس است ،ادامه
داد :هدف ما شفافيت بيشتر اين بازار و توسعه كمي
و كيفي آن اس��ت .محمدي با بيان اينكه اعتماد به
بازار س��رمايه خط قرمز سازمان بورس و اوراق بهادار
است ،گفت :نقدپذيري و پذيرش منصفانه مشكالت
بازار سرمايه در دستور كار سازمان بورس قرار دارد و
همواره در اين راه تالش خواهيم كرد.

رويداد
گواهينامههاي غير كاغذي به س��رمايهگذاران از سال
 90راهاندازي ش��ده است .مدير امور ناشران سمات با
بيان اينكه نت كلير داراي دو سامانه مجزاست ،ادامه
داد :اين س��امانه توسط شركت سپردهگذاري مركزي
ايران توس��عه داده شده كه گزارشهاي الكترونيك و
غيركاغذي را كه منشا آن سامانه پس از معامالت بازار
سرمايه است ،ايجاد كرده و آن را در اختيار ذينفعان
خ��ود قرار ميدهد .وي اضافه كرد :س��امانه اول براي
انتقال دادهه��اي معامالت و گواهينامهها از س��امانه
پس از معامالت به وبس��ايت نت كليراست .سامانه
دوم براي انتشار گواهينامههاي الكترونيك و گزارشات

اختصاص��ي ب��راي كارگ��زاران ،اتاق پاياپاي و س��اير
ذينفعان استفاده ميشود و اعالميههاي الكترونيكي
و گواهينامههاي معامالت را به كمك يك سيس��تم
گزارشگيري الكترونيك ايج��اد كرده و قادر به تهيه
گزارشهاي سفارشي تسويه ،كارمزد و صورتحساب
مالي است.
شاهحس��يني با تاكيد بر افزاي��ش امنيت و اعتبار
گواهينامههاي س��پرده كااليي يا درج كد ملي افزود:
براي نخس��تينبار ك��د ملي افراد حقيقي و شناس��ه
مل��ي افراد حقوقي روي گواهينامهه��اي صادره براي
كليه ابزارهاي مالي درج ش��ده است كه اين امر باعث

افزايش اعتبار و سهولت اعتبارسنجي گواهينامههاي
بازار سرمايه شده است .وي افزود :ناشران ميتوانند با
استفاده از نرمافزار  ،Cert Reporterگواهينامههاي
س��هامداران خود را چاپ كنند .برخي از ويژگيهاي
اين س��امانه را ميتوان به كاربرد آن در اوراق س��لف
نفتي ،اوراق مش��اركت ارزي ،ب��ورس ارز ،قابليتهاي
تس��ويه اوراق با واحدهاي پ��ول متفاوت و همچنين
قابلي��ت تعريف پوياي ارزه��اي جديد ،تهاتر با بورس
و فرابورس ،س��رعت باال  20000معامل��ه در دقيقه،
غيركاغذي شدن گزارشهاي كارمزدها ،پاياپاي روزانه،
اعالميهها ،گواهينامه و ...نام برد.

ديدگاه
احتمال ورود پول الكترونيكي
به فرابورس

مديرعامل فرابورس از احتمال استفاده از بيت كوين
در اين بازار خبر داد .امير هاموني درباره اس��تفاده از پول
الكترونيكي در بازارهاي مالي ايران گفت :اخيرا ش��وراي
عالي بورس مصوبه اوراق ارزي را نهايي كرد كه ب ه موجب
آن اگر اوراقي غير از ريال منتشر شود ،نيازمند اين است
كه از س��ازمان ب��ورس و بانك مركزي مج��وز بگيرد .به
گ��زارش ايبنا ،وي در ادامه درباره اس��تفاده از بيت كوين
در فراب��ورس افزود :بهتازگي در واحد تحقيق و توس��عه
فرابورس اين قضيه مورد بررس��ي قرار گرفت و اگر به اين
نتيجه برسيم كه مزاياي استفاده از پولهاي الكترونيكي
بيش��تر از معايب آن اس��ت ،ميتواند در دس��توركار قرار
گرفت��ه و از آنها اس��تفاده كرد .گفتني اس��ت در همين
رابط��ه مديرعامل بورسكاال نيز چندي پيش اعالم كرد،
قرار اس��ت با تش��كيل يك كارگروه كاري براي بررس��ي
ويژگيهاي بيتكوين ،راهكارهاي استفاده از بيت كوين
س كاال مورد بررس��ي قرار گيرد .وي در عين
در حوزه بور 
حال تاكيد كرد :نهاد رسمي تنظيم مقررات در اين زمينه
س كاال به عنوان جزئي از يك
بانك مركزي اس��ت و ب��ور 
كل قادر نيست چنين كاري را به طور مستقل انجام دهد.

روي خط شركتها
انتش�ار عملكرد گروه صنعتي سپاهان :شركت
گروه صنعتي س��پاهان پيشبيني درآمد هر سهم سال
مالي منتهي به  29اس��فند ماه  96را حسابرس��ي شده
و با س��رمايه مع��ادل  650ميليارد ريال منتش��ر كرد.
همچنين ،اين ش��ركت پيشبيني درآمد هر سهم سال
مالي منتهي به  29اس��فند م��اه  96را مبلغ 151ريال
اعالم كرده اس��ت .اين ش��ركت طي  6ماه با اختصاص
مبلغ  49ريال س��ود بهازاي هر سهم اختصاص داد و به
32درصد از پيشبينيهايش رسيد كه در مقايسه با دوره
مش��ابه س��ال مالي قبل معادل 48درصد كاهش يافت.
گفتني اس��ت اين شركت در دوره مشابه سال مالي قبل
مبلغ  95ريال س��ود بهازاي هر س��هم محقق كرد و به
38درصد از پيشبينيهايش رسيد .در سويي ديگر ،اين
ش��ركت داليل تغيير اطالعات پيشبيني سال مالي 96
را حسابرسي شده نس��بت به اطالعيه قبلي اعالم كرد.
بر اين اس��اس ،باتوجه به كاه��ش 9درصد مقدار فروش
و 3.5درصد نرخ متوس��ط فروش بهدليل ركود حاكم بر
بازار از يك طرف و افزايش 5.5درصد نرخ متوسط مواد
اولي��ه به علت افزايش قيمت بازار جهاني و به تبعيت از
آن توليدكنندگان داخلي سود ويژه شركت از 4درصد به
2درصد كاهش يافته است .همچنين ،با وجود مديريت
هزينهه��ا و كاهش هزينههاي توليدي و عمومي و مالي
سود هر سهم شركت از  257به 151ريال كاهش يافته
است.
پوش�ش پيشبينيه�اي معدني املاح ايران:
شركت معدني امالح ايران پيشبيني عملكرد سال مالي
 96را حسابرسي ش��ده و با سرمايه معادل 210ميليارد
ريال منتش��ر ك��رد .همچنين ،اين ش��ركت پيشبيني
درآمد هر سهم س��ال مالي منتهي به  29اسفندماه 96
را حسابرس��ي شده مبلغ  2هزار و  20ريال اعالم كرد و
طي  6ماه با اختصاص مبلغ يك هزار و 103ريال س��ود
بهازاي هر س��هم معادل 55درصد از پيشبينيهايش را
محقق كرد .اين رقم در مقايسه با دوره مشابه سال مالي
قبل معادل 14درصد افزايش داشته است .بر اين اساس،
ش��ركت در دوره مشابه سال مالي قبل مبلغ  964ريال
س��ود بهازاي هر س��هم اختصاص داد و ب��ه 52درصد از
پيشبينيهايشرسيد.
عملكرد  6ماهه سيمان خزر :شركت سيمان خزر
عملكرد  6ماهه نخس��ت س��ال مالي  96را حسابرسي
شده و با سرمايه معادل  230ميليارد ريال منتشر كرد.
همچنين ،اين ش��ركت پيشبيني درآمد هر سهم سال
مالي منتهي به  29اس��فندماه  96را حسابرس��ي شده
مبل��غ  354ري��ال اعالم كرد و طي  6م��اه با اختصاص
مبلغ  284ريال س��ود بهازاي هر سهم معادل 80درصد
از پيشبينيهاي��ش را محق��ق كرد .براس��اس گزارش
منتش��ر ش��ده اين رقم در مقايس��ه با دوره مشابه سال
مالي قبل مع��ادل 914درصد افزايش داش��ت .گفتني
اس��ت «س��خزر» در  6ماهه مشابه سال مالي قبل مبلغ
 28ريال س��ود بهازاي هر س��هم كنار گذاشت و معادل
9درصد از پيشبينيهايش را پوشش داد .همچنين ،اين
شركت داليل تغيير اطالعات پيشبيني سال مالي  96را
حسابرسي شده نسبت به اطالعيه قبلي اعالم كرد .بر اين
اس��اس ،كاهش توليد كلينكر به ميزان 8درصد ،كاهش
توليد س��يمان به ميزان 9درصد ،كاهش مبلغ فروش به
ميزان 15درصد ،كاهش بهاي تمام ش��ده كاالي فروش
رفته به ميزان 9درصد ،كاهش هزينههاي عمومي ،اداري
و تش��كيالتي به ميزان 14درص��د و افزايش هزينههاي
مالي به رقم 30درصد ناش��ي از تبديل تسهيالت ارزي
به ريالي است.
انتش�ار عملكرد س�يمان فارس :شركت سيمان
فارس پيشبيني درآمد هر س��هم سال مالي منتهي به
 29اسفندماه  96را حسابرسي شده و با سرمايه معادل
 233ميليارد ريال منتش��ر كرد .همچنين ،اين شركت
پيشبيني درآمد هر س��هم سال مالي  96را حسابرسي
شده مبلغ  351ريال اعالم كرد و طي 6ماه با اختصاص
مبلغ  243ريال س��ود بهازاي هر سهم معادل 69درصد
از پيشبينيهايش را محقق كرد .اين رقم در مقايس��ه
با دوره مشابه س��ال مالي قبل معادل 26درصد افزايش
داشته اس��ت .عالوه بر اين ،شركت در دوره مشابه سال
مالي قبل مبلغ 193ريال س��ود بهازاي هر س��هم كنار
گذاشت و به 49درصد از پيشبينيهايش رسيد.
سود  3ريالي «فجام» :شركت فرآوردههاي غذايي
و قند تربتجام با سرمايه ثبت شده  312ميليارد ريال،
اطالعات و صورتهاي مالي مياندورهيي 3ماهه منتهي به
پايان شهريور  96براي سال مالي منتهي به پايان خرداد
 97را منتش��ر كرد .همچنين ،اين شركت فرآوردههاي
غذايي و قن��د تربتجام در دوره 3ماهه منتهي به پايان
ش��هريور  96بهازاي هر سهم 30ريال زيان محقق كرد.
اين ش��ركت در دوره  3ماهه س��ال مالي قبل بهازاي هر
س��هم  48ريال سود خالص س��اخته بود .بر اين اساس،
«قج��ام» در پايان دوره 12ماهه منته��ي به خرداد 96
بهازاي هر س��هم 3ريال سود شناس��ايي كرد .افزون بر
اين ،ش��ركت فرآوردههاي غذاي��ي و قند تربتجام براي
س��ود انباش��ته پايان دوره 3ماهه منتهي به شهريور ماه
امس��ال  57ميليارد و 741ميليون ريال زيان اعالم كرد.
اين ش��ركت در 6ماهه قبلي  31ميليارد و  786ميليون
ريال زيان انباشته داشته كه در  6ماهه امسال 82درصد
افزايش يافت.

اخبار
حساب ايرانيها در امارات
بسته نشده است

رييس اتاق مش��ترك بازرگاني اي��ران و امارات ضمن
تكذيب خبر بسته شدن حساب ايرانيان در امارات تصريح
كرد ك��ه اين اتفاق تنها براي يك نفر افتاده اس��ت و اين
موضوع ارتباطي با ايراني بودن افراد ندارد .در پي انتش��ار
اخب��اري مبني بر اينك��ه «امارات حس��اب بانكي فعاالن
اقتصادي ايراني را بس��ته و به تج��ار ايراني اعالم كرده كه
حق مراودات اقتصادي و برداشت پول از بانكهاي امارت
را ندارند» مسعود دانشمند -رييس اتاق مشترك بازرگاني
ايران و امارات -در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد :نامهيي كه
از س��وي يكي از خبرگزاريها منتشر و بعد در رسانههاي
ديگر بازنشر شد ،مربوط به پايان همكاري آن بانك با يكي
از صاحبان حساب ايراني بود و تا آنجا كه ما ميدانيم اين
نامه تنها براي يك نفر ارس��ال ش��ده اس��ت .وي افزود :با
پرسوجويي كه از اعضاي اتاق بازرگاني و فعاالن اقتصادي
ايراني در دوبي داشتيم ،مشخص شد اين اتفاق براي ديگر
تجار ايراني كه در اين بانك حس��اب دارند ،نيفتاده است
ي بودن صاحب حس��اب ندارد.
و در واق��ع ارتباطي با ايران 
دانش��مند تصريح كرد :بررسيها نشان ميدهد اين اقدام
بانك اماراتي مرتبط به قانون مبارزه با پولش��ويي اس��ت.
ريي��س اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و ام��ارات افزود :در
مواردي كه ايرانيها امكان ارائه مستندات و مدارك معامله
را نداشته باشند ،معموال بانك طي يك نامه كه فرمت آماده
و مش��خصي دارد از مشتري درخواست ميكند به ارتباط
خود با بانك پايان دهد؛ بنابراين اين مس��الهيي نيست كه
براي همه ايرانيان عموميت داشته باشد و دولت امارات هم
با توجه به حجم باالي معامالت مابين امارات و ايران مايل
نيست رابطه تجارياش با ايران را از دست بدهد.

واكنش به
واردات احتمالي كيوي

رييس اتحاديه باغداران اس��تان ته��ران با بيان اينكه
كش��ور حتي در فصل غيرتوليد نيازي ب��ه واردات كيوي
ندارد ،گفت :ايران از صادركنندگان مطرح منطقه اس��ت.
مجتبي شادلو در واكنش به مباحث مطرح شده از سوي
مقام��ات اروپايي درباره توافقنامه اي��ران و نيوزيلند براي
واردات كيوي به كش��ورمان همچنين تقاضاي آنان براي
ص��ادرات ميوهه��اي تازه خوري خ��ارج از فصل توليد به
ايران اظهار كرد :ما اصال نيازي به واردات ميوه به كش��ور
نداريم ،خارجيها در اين زمينه فقط منافع خودشان را در
نظر دارند و به فكر بازاريابي براي محصوالتشان هستند،
مس��ووالن كشور ما بايد به اين مساله توجه كنند كه نفع
كش��ور ما در چيس��ت .وي با بيان اينكه كيوي كشور در
فصل پاييز برداش��ت ميشود و تا تابس��تان سال بعد در
س��ردخانهها قابليت مان��دگاري دارد ،گفت :كيوي توليد
داخل ميوهيي مرغوب و بازارپسند است و ما طي سالهاي
اخير صادركننده قابل توجه منطقه بودهايم و به كشورهايي
مانند روس��يه ،تركيه ،پاكستان و كشورهاي حوزه خليج
فارس كيوي صادر كردهايم .رييس اتحاديه باغداران استان
تهران با اشاره به اينكه اگر صادرات نباشد ،در بازار داخلي
بازار كيوي مشكل پيدا ميكنيم ،افزود :هميشه ظرفيت
توليد در كش��ور بيش از مصرف بوده است .شادلو با بيان
اينكه ايران جزو كشورهاي نوظهور در زمينه توليد كيوي
است ،اضافه كرد :ضمن اينكه هنوز ۳۰درصد باغات كيوي
كش��ور نهالهاي جوان دارن��د و در انتظار ورود به چرخه
توليد هستند .وي تصريح كرد :تنوع ميوهيي كشور بسيار
زياد است و اين محصوالت ميتوانند هر مصرفكنندهيي
را با هر س��ليقه راضي كنند بنابراي��ن ما نيازي به واردات
هيچ محصولي نداريم ،اگر بخواهيم چند محصول وارداتي
به سبد مصرف ميوه اضافه كنيم پس تكليف توليد داخل
و بحث اقتصاد مقاومتي چه خواهد شد.

آشنايي نمايندگان سوئدي با
توانمنديزنان بخش تعاون

نشست مشترك نمايندگان سوئد با رييس كميسيون
بانوان اتاق تعاون و مشاور رييس اتاق تعاون ايران در امور
بانوان برگزار شد .نشست مشتركي ميان نمايندگان سوئد
و خاطره استادرضايي ،رييس كميسيون بانوان اتاق تعاون
ايران و تهمينه دانيالي ،مش��اور رييس اتاق تعاون ايران
در امور بانوان با هداف آش��نايي با توانمنديهاي بخش
تع��اون در حوزه بانوان در محل اتاق تعاون برگزار ش��د.
براس��اس اين گزارش ،در اين نشست گزارش مبسوطي
از آمار و اطالعات بانوان تعاونگر در تمام رش��تهها ارائه و
نمايندگان سوئدي با توانمنديهاي بانوان تعاونگر آشنا
شدند .به گفته رييس كميسيون بانوان اتاق تعاون ايران،
پيرو عقد تفاهمنامه معاونت امور زنان رياستجمهوري
ايران و كش��ور سوئد در سال گذشته اين نشست برگزار
ش��ده است .همچنين به گفته دانيالي مشاور امور بانوان
اتاق تعاون ايران ،دعوت و اعزام هياتهاي تجاري بانوان
تعاونگر هر دو كش��ور در اين نشست عنوان شده است.
گفتني اس��ت ،نمايندگان سوئدي نيز در اين نشست به
معرفي بخش تعاون در كشور متبوع خود پرداختند.

خريد توافقي شير خام
متوقف شود

عليرض��ا عزيزاللهي ،مديرعامل اتحادي��ه دامداران با
اش��اره به آخرين وضعيت خريد توافقي شير خام اظهار
كرد :با توجه به آنكه قيمت خريد شير خام از دامداران تا
حدي مطلوب شده است ،كارخانههاي لبني به بهانههاي
مختل��ف به وزارت جهاد كش��اورزي فش��ار ميآورند تا
خريد توافقي شير خام را متوقف كنند .وي با بيان اينكه
دولت عراق تعرفه صادرات محصوالت لبني را تا س��قف
40درص��د افزايش داده اس��ت ،اف��زود :كاهش صادرات
لبنيات به بازار عراق مشكالتي در اجراي اين طرح ايجاد
كرده اس��ت .عزيزاللهي ادامه داد :ب��ا وجود آثار مطلوب
اجراي طرح خريد توافقي ش��ير خام در حفظ و ارتقاي
نسبي قيمت از وزارت جهاد كشاورزي انتظار ميرود كه
كم��اكان اين طرح را ادامه ده��د چراكه تعلل دولت در
استمرار خريد توافقي ميتواند خسارت قابل توجهي به
صنعت دامپروري وارد كند .اين مقام مسوول با اشاره به
اينكه پس از گذشت 3سال نرخ خريد شير خام به قيمت
مصوب 1440تومان نرسيده است ،تصريح كرد :با وجود
اعتراضات مكرر دامداران ،كارخانههاي لبني تن به اجراي
نرخ مصوب ش��ير خام ندادن��د و هماكنون قيمت خريد
هر كيلو شير خام از 1300تا 1400تومان در استانهاي
مختلف متغير است .مديرعامل اتحاديه دامداران با بيان
اينكه قيمت شير تابع عرضه و تقاضاست ،اذعان كرد :با
توج��ه به افزايش تقاضا در برخي فصول و رونق صادرات
انتظار ميرود كه قيمت اين محصول افزايش يابد.
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آيا بودجه  97در خدمت بخش خصوصي خواهد بود

هر چه به زمان ارائه بودجه  97نزديكتر ميشويم
اين بحث كه چگونه بودجه دولتي ميتواند در خدمت
توسعه بخش خصوصي باشد بيشتر قوت ميگيرد .با
وجود اين به نظر ميرس��د ،ديدگاه بخش خصوصي
اين اس��ت كه هي��چگاه بودجههاي دولت در مس��ير
توس��عه بخش خصوصي قرار نداشته است و سيستم
بودجهري��زي ايران و اين مس��اله كه اص��ول اقتصاد
كش��ور با بودجه تعريف ميش��ود خود يكي از داليل
عقبماندگي بخش خصوصي است.
نگاه دولتي در قانونگذاري
در همي��ن رابطه عضو ات��اق بازرگاني ايران گفت:
هم��ه از بخش خصوصي مطالبه دارن��د اما در بخش
سياس��تگذاري و تصميمس��ازي ،بخ��ش خصوصي
هيچ جايگاهي ندارد .س��يد حسين معروف عضو اتاق
بازرگاني ايران در خصوص بودجه  ۹۷و انتظارت بخش
خصوصي اظهار داشت :بخش خصوصي در ايران بسيار
كم جان و كم رمق است و جايگاه خاصي نيز ندارد و
در يك اقتصاد رانتي چشمش به دستان تصميمسازان
و تصميمگيرندگان دولتي است.
وي افزود :همه از بخ��ش خصوصي مطالبه دارند
اما در بخش سياس��تگذاري و تصميمسازي ،بخش
خصوصي هيچ جايگاهي ندارد و در دهههاي گذشته
در مجالس قانونگذاري يا بخشهاي تصميمس��از در
س��طح كالن هيچوقت نمايندهيي از بخش خصوصي
حضور نداش��ته و ش��ايد ش��مار افرادي كه از بخش
خصوصي اقتصادي در مجلس وارد شدند از انگشتان
دست هم كمتر باشد.
عضو اتاق بازرگان��ي ايران با تاكيد بر اينكه بخش
خصوصي جايگاهي در قانونگذاري تا به حال نداشته
گفت :اگر تركيب مجالس قانونگ��ذاري را نگاه كنيم
عمدتا معلمان و نظاميان بازنشسته بودند و به همين
دليل تفكر غالب اقتصادي در مجلس وجود نداش��ته
و مشكل اصلي اقتصاد كش��ور در نظام تدبير است و
قانونگذاري در اين بخش بايد اصالح شود.
معرف تاكيد ك��رد :تعدد مراكز تصميمس��ازي و
قانونگذاري نيز يكي ديگر از مشكالت است و نهادها و
سازمانهايي در كشور وجود دارند كه هم پايه مجلس
شوراي اسالمي قانونگذاري ميكنند و نتيجه آن هم
اين است كه در حال حاضر تعداد زيادي قانون مخل و
منسوخ داريم كه گرهها و مشكالت را بيشتر كردهاند.
وي با بيان اينكه مشكالت قانونگذاري به ويژه در
بخش اقتصاد زياد اس��ت ،گفت :يك اراده جدي براي
قانونگذاري و سياس��تگذاري در بخش اقتصاد وجود
ندارد و تامين منافع ملي جاي خود را به تامين منافع
خرد و جزيي داده است و نمايندهيي به دليل اينكه در
حوزه انتخابيه خود به مردم قول داده كه چنان عملي
را انجام خواهد داد ،بودجهها را در آنجا هزينه ميكند
و براي اينكه بتواند مجددا راي بياورد ،منافع محلي و
خرد را فداي منافع ملي و تكميل پروژههاي اساس��ي
كشور ميكند.
عضو اتاق بازرگاني ايران تاكيد كرد :مش��كالت در
بخش بودجهنويس��ي متعدد است و تا زماني كه يك
نگاه منطقي و علمي به اين مقوله وجود نداشته باشد
نباي��د انتظار تغيير و تحول جدي در س��طح كالن را
داشت و اوضاع به همين منوال پيش خواهد رفت.

بخش خصوصي و موسم بودجه

كوچك و متوسط در بودجه امسال هم درنظر گرفته
نشده است.
وي تصريح كرد :دولت پدرخوانده اصلي كشور در
تمام حوزههاس��ت و در تم��ام بخشها دخالت دارد و
بخش خصوصي در سياس��تگذاري حتي يكدرصد
هم اثرگذاري ندارد.
حريري افزود :پول نفت در دس��ت دولت اس��ت و
بهطور مس��تقيم و غيرمس��قيم بر تمام امور از طريق
شركتهاي صندوق بازنشس��تگي ،نهادهاي عمومي
غيردولتي و بخش خصولتي تسلط دارد و صاحب تمام
ثروت كشور است.
عض��و اتاق بازرگان��ي ايران گفت :طي  ۳۰س��ال
گذش��ته مجلس  ۲تا  ۵درصد توانس��ته روي بودجه
مصوب��ه هيات دولت كه به مجلس آمده تاثير بگذارد،
تقسيم رانتي بودجه در مجلس نيز وجود دارد.
ريي��س انجم��ن صادركنن��دگان و واردكنندگان
صنايع دستي تاكيد كرد :چرا بايد ثروتهاي كشور به
جاي اينكه در دس��ت مردم باشد در جيب دولت قرار
بگيرد و مردم از دولت تقاضاي كمك بكنند.
حريري بيان كرد :بر اساس وضعيت موجود ،از يك
سو نوعي تقسيم غنايم و از سوي ديگر دريافت رانت
را داريم كه هر سال بودجه كوچك ترو نسبت به سال
قبل كاهش مييابد.
وي ادامه داد :اگر ميزان بودجه هر س��ال بيش��تر
از س��ال قبل ميش��ود وهزينه نگه داري يك كشور

معروف با اش��اره به اش��كال در بودجهنويس��ي و
سختگيري در اخذ ماليات گفت :ما سختگيري در
گرفتن مالي��ات را تجربه كردهايم و از آنجا كه قبل از
قانونگذاري و شناخت رفتارهاي اقتصادي مهمتر است
بايد توجه داش��ت كه دور زدن قانون در حجم وسيع
انجام ميشود لذا به جاي سختگيري در قانونگذاري
بايد ساختارهاي معيوب را اصالح كرد.
وي همچنين بيان كرد :تحقق اقتصادي مقاومتي
در گرو رويههاي توس��عه متوازن است وتوسعه نيز با
س��اختارهاي موجود اتفاق نميافت��د و نظام تدبيردر
ايران بايد همانند كش��ورهاي مال��زي و كره جنوبي
محدود ومشخص باشد تا بس��ياري از مشكالت حل
شود.
بودجههايي كه اقتصاد را دولتيتر ميكند
عضو ات��اق بازرگاني اي��ران با بي��ان اينكه بخش
خصوصي در سياس��تگذاري حتي ي��ك درصد هم
اثرگذاري ندارد ،گفت :افزايش ميزان بودجه هر سال
نسبت به س��ال گذشته افتخار نيست ،اين امر بيانگر
اين است كه روز به روز كشور دولتيتر اداره ميشود.
مجيدرضا حريري ريي��س انجمن توليدكنندگان
و صادركنندگان صنايعدس��تي و عضو اتاق بازرگاني
اي��ران ،در خصوص بايدهاي بودج��ه  ۹۷انتظارات و
نيازهاي مه��م توليد و بخش خصوص��ي اظهار كرد:
انتظ��ارت فعاالن بخ��ش خصوصي به وي��ژه صنايع

دبير انجمن قطعهسازان خودرو اعالم كرد

چشمانداز صادرات يك ميليوني خودرو
در س��ند راهبردي وزارت صنعت ،معدن و تجارت مقرر ش��ده
تا در پايان س��ال  1404مجموعا  21ميليارد دالر صادرات قطعه
و خودرو از ايران انجام ش��ود كه س��هم خودرو در اين برنامهريزي
 15ميليارد دالر تعيينش��ده اس��ت .با نگاهي به قيمت و كيفيت
برخي توليدات كنوني صنعت خودرو به نظر ميرسد به لحاظ جلب
رضايت مشتري و رقابتپذيري در جايگاه مطلوبي به سر نميبريم.
محمدرض��ا نجفي منش ،دبير انجمن قطعهس��ازان خودرو در
گفتوگو ب��ا اگزيم نيوز در مورد وضعيت ص��ادرات خودرو گفت:
مدتهاس��ت كه انتقادهايي به صنعت خودرو وارد ميشود؛ اينكه
مدل خودروهاي ما قديمي است و خودروها بهروز نيست .براي به
روز ش��دن خودروهاي داخلي دو راه وجود دارد؛ اينكه يا خودمان
بايد ش��روع به طراحي كنيم يا خودروس��ازان ديگر كمك بگيريم
هرچند برخي توليدات ما با تكنولوژي قديمي ،حداقل بيست سال
قبل ساخته ميشوند ،اما خودروهاي جديد ما اين مشكل را ندارند
و حرف براي گفتن دارند.
نجفيمن��ش اف��زود :ايده طراح��ي مجدد زمانب��ر و هزينهبر
اس��ت .بهترين راه در اين وضعيت همكاري با خودروسازان مطرح
بينالمللي بود كه خوشبختانه قراردادهاي همكاري بسته شده و
نتيجه اين همكاري انتقال تكنولوژي روز دنيا به صنايع خودروسازي
كش��ور و نيز موجب تحرك در بخش صادرات خودرو خواهد شد.
دبير انجمن قطعهس��ازان خودرو :ما نبايد تنها به صادرات به بازار
عراق دلخوش باش��يم .در صورت توليد مطابق با س��ليقه بازار اين
امكان وجود دارد تا سهم بيشتري از بازار منطقه را هدف صادراتي
خ��ود قرار دهيم .ما در صورت ارتقا تكنول��وژي در صنايع خودرو
ظرفيت صادرات يك ميليون خودرو در سال را داريم.
يك ميليون خودرو در س��ال ،در صورت توليد خودرو بهروز و
با تكنولوژي باال دور از دسترس نيست و امكان گسترش بازارهاي
صادرتي خودرو وجود دارد.
وي ص��ادرات خودرو داخلي را به قيمت پايينتر از بازار داخلي
بهشدت رد كرد و گفت :نبايد به شايعات و حرفهاي بيپايه در اين
حوزه دامن زد .اين موضوع بيپايه و غلط است.
محمدرضا نجفيمنش خاطرنشان كرد :توسعه صادرات در گرو

فراهم آوردن س��ازو كار صادراتي اس��ت و يكي از مهمترين اركان
آن تولي��د رقابتپذير اس��ت .رقابتپذيري بدون س��اماندهي نرخ
سود بانكي ،كنترل تورم و واقعيسازي نرخ ارز امكانپذير نيست.
همچنين تعيين مشوقهاي صادراتي براي ايجاد انگيزه و مقرون
به صرفه بودن صادرات ضروري اس��ت .از طرفي ميتوان از طريق
خدمات پس از فروش و اعطاي اعتبار صادراتي به كش��ورهايي كه
بنيه مالي ضعيف دارند ،چرخ صادرات خودرو را به حركت انداخت.
به گفته نجفيمنش مش��اركت با خودرو سازهاي مطرح دنيا
گام اول براي رش��د ،توس��عه صناي��ع خودروس��ازي و ايجاد بازار
براي توليدات صنايع خودروس��ازي كشور اس��ت و ادامه اين روند
چشمانداز روشني را براي صنايع خودروسازي رقم خواهد زد.
نجفيمن��ش در موردقيمت محص��والت صنايع خودرو گفت:
يادمان باشد كه 40درصد از پولي كه مصرفكننده داخلي پرداخت
ميكند به جيب خودروساز نميرود20 .درصد اين رقم هزينههاي
مالي مترتب بر اين صنعت ،اعم از خودروساز و قطعهساز9 ،درصد
ماليات ب��ر ارزش افزوده 3 ،درصد هزينه ش��مارهگذاري4 ،درصد
هزينه بيم��ه و تقريبا 6درصد هزينههاي گمرك��ي براي قطعات
وارداتي ميشود .اگر يك خودرو را  20ميليون تومان قيمتگذاري
كرده باش��د 12 ،ميليون تومان آن به خودروساز تعلق ميگيرد و
مابقي صرف هزينههاي ذكر شده ميشود.
وي افزود :البته در همه كش��ورها يكي از منابع درآمد دولتها
از محل توليدات خودرو ،ماليات و عوارض بر توليد خودرو اس��ت.
در آلمان 25درص��د از درآمد مالياتي دولت از صنايع خودرو اخذ
ميشود .نجفي منش در مورد قيمت خودرو در ايران و دنيا گفت:
هر كشور بنا بر شرايط خود و درآمد مردم خودرو را قيمتگذاري
ميكند .الزم به ذكر است قيمت حال حاضر خودرو در كشور براي
خودروساز با زيان همراه است اما اينكه فرمول و قاعده نوشته شده
براي قيمتگذاري خودرو وجود ندارد .موضوع قيمت فعلي خودرو
در كش��ور ،كاهش آن و رقابتي كردن آن بحث مفصلي اس��ت كه
در گرو اصالح سود بانكي ،نرخ ارز ،كاهش تورم ،توليد در مقياس
باالست .اين حلقههاي به هم پيوسته بايد شكل بگيرد تا رضايت
مشتري داخلي و نيز توليدكننده فراهم شود.

افزايش پيدا ميكند ،اين امر حاكي از اين اس��ت كه
هم��ه دولتها روزبه روز بزرگتر ،پر خرجتر و تنبلتر
شدهاند.
عضو ات��اق بازرگاني ايران گفت :ب��ه هر اندازه كه
در اتاقها س��هم دولتي افزاي��ش پيدا ميكند ،ميزان
مش��اركت مردم پايين ميآيد و سهم افراد جامعه به
صورت قطره چكاني ميشود.
وي بيان كرد :بودجهنويسي يك كار تكنيكال مالي
و تخصصي است كه اگر قرار است دولت كشور را اداره
بكند ،منابعش بايد مش��خص باش��د و مصارف هم بر
اساس سياستگذاري مشخص تبيين شود.
حريري با اشاره به اينكه ساختار اقتصادي نياز به
تحول اساس��ي دارد ،افزود :زمان��ي ميتوانيم بگوييم
بودجه در مسير درست قرار گرفته كه در بودجههاي
ساالنه به دليل سياستهاي بهره وري شاهد كاهش
هزينههاي دولت باش��يم و همچني��ن انضباط مالي
راحاكم و صرفهجويي اقتصادي ميكنيم.
عضو اتاق بازرگاني ايران در پايان بيان كرد :افزايش
ميزان بودجه هر س��ال نسبت به سال گذشته افتخار
نيست زيرا اين امر بيانگر اين است كه روز به روز كشور
دولتيتر اداره ميشود.
در بودجه  ۹۷بخش خصوصي حضور ندارد
همچني��ن رييس اتاق بازرگاني اي��ران و چين با
اشاره به اينكه در بودجه امسال هم بخش خصوصي

عدم رعايت ضوابط مرتبط با ساخت و ساز در كشور
بعد از وقوع زلزله بوئين زهرا در كشور در سال  1347آييننامه
زلزله در كش��ور تدوين شد و تمام ساخت و سازهاي كشور ملزم
به رعايت اين آييننامه ش��دند اما س��وال اين است كه آيا واقعا
رعايت شد؟ اگر ميشد ما در اين سالها و زلزلههاي بعدي واقعا
ش��اهد اين حوادث تلخ و تا اين اندازه شاهد ريزش ساختمانها
نبودي��م االن از س��ال  1347حدود  50س��ال ميگذرد .محمد
اميرزاده ،رييس كميس��يون خدمات فني و مهندسي اتاق ايران
و از كارشناس��ان عمران كشور ميگويد :با وجود اينكه آييننامه
زلزله و قوانين متعددي روي بحث ساخت و ساز اصولي در كشور
وجود دارد ولي به دليل عدم اجراي درست اين قوانين و آييننامه
زلزله و نظارت درست و اصولي شاهد تخريب شديد ساختمانها
و سازههاي نوساز در جريان زلزلهها در كشور هستيم.
در دو روزي ك��ه از وق��وع زلزله در ش��هرهاي م��رزي غرب
كش��ور ميگ��ذرد ،بخش��ي از تصاويري ك��ه بي��ش از همه در
شبكههاي اجتماعي دست به دست شده است مربوط به تخريب
ساختمانهاي مسكن مهر است ،ساختمانهايي كه بخش مهمي
از س��ازه آنها كه قرار بود در برابر زلزلههايي تا  8ريش��تر مقاوم
باشند ،حاال ريخته است.
عالوه بر مسكن مهر ساختمان بيمارستان نوساز سرپل ذهاب
ك��ه به تازگي افتتاح ش��ده بود و حاال بخشه��اي زيادي از آن
فروريخته هم س��واالت بس��ياري را ايجاد كرده كه مشكل اصلي
كجاست؟
امي��رزاده ك��ه عضو هيات نماين��دگان اتاق تهران اس��ت در
پاس��خ به اين سوال ميگويد«:مش��كل اصلي در امضافروشي به
وجود آمده است ،شما به عنوان كسي كه ميخواهيد سازهيي را
بس��ازيد در زمان ساخت با چندين و چند امضا رو به رو هستيد،
طراح تاسيسات ،ناظر تاسيس��ات ،طراح سازه ،ناظر سازه و ...كه
تنه��ا پولي دريافت ميكنند و برگهها را امضا ميكنند ولي اصال
نظارتي ندارند و كارشان را اصولي انجام نميدهند .مشكل ما اين
اس��ت كه چرا صاحب و مالك حق انتخاب ناظر را نبايد داش��ته
باشد؟»
او در ادامه با اشاره به تدوين قوانين و آييننامهها ميگويد«:بعد

از وقوع زلزله بوئين زهرا در كشور در سال  1347آييننامه زلزله
در كش��ور تدوين شد و تمام ساخت و س��ازهاي كشور ملزم به
رعايت اين آييننامه شدند اما سوال اين است كه آيا واقعا رعايت
ش��د؟ اگر ميشد ما در اين سالها و زلزلههاي بعدي واقعا شاهد
اين حوادث تلخ و تا اين اندازه ش��اهد ريزش ساختمانها نبوديم
االن از سال  1347حدود  50سال ميگذرد .توجه داشته باشيد
بع��د از زلزلههاي طب��س ،رودبار و بم هم باز ش��اهد بازنگري و
سختگيريهاي بيشتر در آييننامه بوديم ولي واقعيت اين است
كه اتفاقي رخ نداده و همچنان ش��اهد تخريب س��ازههاي جديد
در زلزلهها هس��تيم .عالوه بر اين آيين نامه در قوانين مربوط به
گرفتن پروانه ساختمان هم بر ساخت و ساز اصولي تاكيد بسيار
شده است ولي ميبينيم كه متاسفانه نظام مهندسي نظارت كافي
را انجام نميدهد و بيش��تر شاهد امضا فروشي هستيم تا رعايت
وظايف اصولي نظارت و» ...
امي��رزاده ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه بايد ب��ه تخلف��ات صورت
گرفته در س��اخت و س��ازها به صورت جدي رس��يدگي ش��ود،
ميگويد«:متاس��فانه شاهديم كه به صورت دقيق و با حساسيت
باال به تخلفاتي كه در نظارت و ساخت صورت ميگيرد ،رسيدگي
نميش��ود و حاصل اين موضوع چيزي جز شرايط كنوني نيست.
االن در جري��ان زلزل��ه رخ داده باي��د به پرونده س��اختمانهاي
نوس��ازي كه ريختهاند مانند مسكنهاي مهر رسيدگي شود زيرا
ناظران در ميزان تخريبها سهيم هستند .توجه داشته باشيد كه
اگر يك س��ازهيي حتي روي گسل هم قرار داشته باشد با رعايت
اصول و ايمني مشخص امكان ساخت سازه وجود دارد و تنها بايد
مسائل و مقررات رعايت شوند».
رييس كميسيون خدمات فني و مهندسي اتاق ايران همچنين
پيش��نهاد ميدهد كه«:به اعتقاد من كميس��يون عمران مجلس
ش��وراي اسالمي بايد به اين بحث ورود پيدا كند و با بازنگري در
اختيارات س��نتي كه هماكنون به نظام مهندسي و ...داده شده و
اضافه ش��دن بيمهها و اجباري ش��دن آنها عالوه بر اينكه جلوي
ح��وادث احتمالي را بگيرد ،ميزان آس��يبها را بعد از زلزلههاي
مشابه بهشدت كاهش دهد و روند بازسازيها را تسريع كند».

تالش براي تامين مالي پروژههاي پتروشيمي در نشست بروكسل
فع��االن اقتصادي براي بازارگش��ايي در بلژيك،
قلب اروپا خيز برداشتهاند؛ قرار است طي همايشي
دو روزه كه در آذرماه و در بروكسل ،پايتخت كشور
بلژيك برگزارميش��ود ،از پروژههايسرمايهگذاري
اي��ران در حوزههاي انرژي و معدن رونمايي ش��ود.
اين همايش توس��ط بخش خصوص��ي و با حمايت
اتاق تهران و فدراس��يون اتاقهاي بازرگاني بلژيك
برگ��زار ميش��ود .البته اين نخس��تينبار نيس��ت
ك��ه بخ��ش خصوص��ي ب��راي معرف��ي طرحهاي
سرمايهگذاري موجود در كشور ،چنين نشستهايي
را برگزارميكند .چه ،در آذرماه س��ال گذشته نيز

حض��ور ندارد ،گفت۱۸ :درصد اقتصاد ما در دس��ت
بخش غيردولتي اس��ت ك��ه از اين مي��زان كمتر از
۱۵درص��د در اختيار بخش خصوصي واقعي اس��ت.
اسداهلل عس��گراوالدي كارش��ناس اقتصادي و عضو
ات��اق بازرگاني ايران و چي��ن ،در خصوص بايدهاي
بودجه  ۹۷انتظ��ارات و نيازهاي مهم توليد و بخش
خصوصي در برنامه اقتص��ادي راديو گفتوگو اظهار
كرد :بودجه ابالغ ش��ده ازنظر بنده با برنامه شش��م
توس��عه هماهنگي ندارد و حداقل  ۶۰درصد بودجه
نفتي بسته شده است.
وي افزود :بايد هزينهها و درآمدها مش��خص باشد
بطوريكه اگر در نيمه س��ال بودجه افزايش پيدا كند،
قطعا تا پايان سال  ۲۰تا  ۳۰درصد به هزينهها افزوده
و از درآمدها كاسته خواهد شد.
عسگراوالدي با اشاره به اينكه در بودجه امسال هم
بخش خصوصي حضور ندارد ،گفت ۸۲ :درصد اقتصاد
ما دولتي است و  ۱۸درصد در دست بخش غيردولتي
است كه اين ميزان كمتر از  ۱۵درصد در اختيار بخش
خصوصي واقعي است.
وي با بيان اينكه اين نوع بودجهريزي اقتصاد كشور
را سامان دهي نميكند ،افزود :بودجه همچنان وابسته
به نفت اس��ت و داراي توازن و تعادل نيست .كسري
بودجه امس��ال هم بين  ۳۵تا  ۴۵هزار ميليون تومان
بوده اين در حالي است كه هنوز درآمدها تحقق نيافته
و ميزان هزينه كردها مشخص نيست.
اين كارش��ناس اقتصادي تصريح كرد :بحث ديگر
هزينه تحميلي يارانههاس��ت ،در ح��ال حاضر به ۷۰
ميليون نفر يارانه نقدي داده ميش��ود در صورتي كه
فقط بايد تقريبا به  ۳۰ميليون نفر دهك پايين جامعه
يارانه تعلق بگيرد ،زيرا اين رقم فشار مضاعفي به دولت
وارد ميكند.
عض��و اتاق بازرگان��ي ايران و چين بي��ان كرد :در
بودجههاي  ۶سال اخير اين دولت و دوره دولت قبلي
هزينهها بين  ۱۰تا۲۰درصد افزايش داش��ته است كه
در خصوص اين امر بايد بازنگري صورت بگيرد.
وي با بيان اينكه مديريت دولت فقط براي افزايش
هزينه اس��ت ،گفت :هر س��ال بدون اينكه درآمدها را
افزاي��ش دهيم مي��زان حقوقها و دس��تمزدها را باال
ميبريم.
عسگراوالدي ادامه داد :خواسته ما اين است كه با
اتاقه��اي بازرگاني و اصناف در خصوص امور مربوطه
مشورت انجام شود و اين طور نباشد كه حرفهاي ما
فقط شنيده شود و به آن عمل نشود.
عضو ات��اق بازرگاني ايران و چين بي��ان كرد :اگر
بودجه  ۹۷با مثل س��الهاي گذشته با افزايش هزينه
همراه باشد قطعا با شكست روبهرو خواهد شد.
وي در پاس��خ به اين س��وال كه اگ��ر بخواهيد در
بودج��ه  ۹۷بخ��ش خصوص��ي را وارد كار كنيد ،چه
رويكردي خواهيد داش��ت ،گفت :شركتهاي بزرگ
دولتي را بايد به حراج بگذاريم تا از دست دولت خارج
و به بخش خصوصي واگذار شود.
عسگراوالدي با اشاره به اينكه دولت بايد به مساله
ارز بپ��ردازد ،تصريح كرد :ارز پاي��ه و محور اقتصاد و
بودجههاس��ت و بانك مركزي بايد در برنامه شش��م
توس��عه اين امر را مدنظر قرار دهد و همچنين دولت
بايد براي صادرات هم برنامهريزي بكند.

رييس كميسيون خدمات فني و مهندسي اتاق ايران انتقاد كرد

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران توضيح داد

نخس��تين دور اين كنفرانس ،ب��راي تامين مالي و
ج��ذب س��رمايهگذاري براي پروژههاي توس��عهيي
ايران ،از س��وي گروه پارس��يان هوشمند و موسسه
فرانتير اكسچنج با مشاركت اتاق بازرگاني ،صنايع،
معادن و كشاورزي تهران و همكاري وزارت تجارت
بينالملل انگليس در لندن برگزار شد.
مهدي شريفي نيكنفس ،عضو هيات نمايندگان
اتاق تهران با اش��اره ب��ه اينكه بخش��ي از پروژههاي
پيش��نهادي هي��ات ايراني در نشس��ت بروكس��ل به
صنعت پتروش��يمي اختص��اص يافته اس��ت ،گفت:
تعدادي از موسس��ات مالي در بروكسل استقرار دارند

تشكلها

و ما قصد داريم بخشي از پروژههاي مربوط به صنعت
پتروش��يمي را براي تامين مالي به اين موسس��ات و
به سايرس��رمايهگذاران خارجي در نشست بروكسل
معرفي كنيم.
او ادام��ه داد :با توجه به اينكه اكثر اين پروژهها از
سوي بخش خصوصي طراحي ش��ده و داراي توجيه
فن��ي و اقتصادي اس��ت ،به نظرميرس��د بتواند نظر
سرمايهگذاران را جلب كند .البته نبايد اين نكته مهم را
از نظر دور داشت كه جلب نظرسرمايهگذاران ،مستلزم
رعايت پيششرطهايي است.
شريفي نيكنفس ،سپس به برخي الزامات تامين

مالي پروژههاي پتروش��يمي توسطس��رمايهگذاران
خارجي اش��اره كرد و گفت :يكي از پيشزمينهها آن
است كه بتوانيم اين پروژهها را به خوبي معرفي كنيم
و صورتهاي مال��ي آنها در چارچوب  IFRSطراحي
شده باشد .ضمن آنكه الزم است ،اطالعات مورد نياز
س��رمايهگذاران را از قبل پيشبيني ك��رده و بتوانيم
جذابيتهاي الزم را ب��راي آنها ايجاد كنيم تا آنها به
مشاركت در اين پروژهها ترغيب شوند.
اين عضو هيات نمايندگان ات��اق تهران ادامه داد:
اكنون ح��دود  52طرح پتروش��يمي در حوزه توليد
پليم��ر ،متانول ،اوره و آمونياك در كش��ور وجود دارد

كه ميزان پيش��رفت آنها از 5درصد تا 95درصد است
و اين ضرورت وجود دارد كه در س��ه تا  5سال آينده
بتوانيم پروژههاي موجود را به بهرهبرداري برسانيم تا
چشماندازي كه براي صنعت پتروشيمي ترسيم شده،
تحقق پيدا كند.
او با اش��اره به اينكه پس از اجرايي ش��دن برجام،
س��رمايهگذاران به كش��ور آمدهاند و اكن��ون در حال
مذاكره هس��تند ،توضيح داد :در پ��س اين مذاكرات،
عمليات تعدادي از پروژهها نيز آغاز ش��ده اس��ت اما
هنوز انتظارات برآورده نشده است .پروژههاي موجود
در كشور از مرحله مهندسي پايه تا تامين تجهيزات،
نياز عم دهيي به س��رمايه دارد و يكي از راههاي جذب
سرمايه ،بهرهگيري از اعتبار توليدكننده است .يعني
ك نيازي باش��د،ميتوانيم از طريق
ب��دون آنكه به بان 
اعتباري كه توليدكنندگان اعطاميكنند ،سرمايه مورد
نياز را تامين كنيم .اين روش در گذشته توسط يكي از
هلدينگها نيز مورد استفاده قرار گرفته است.
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يدهد؟
چرا بريتانيا 2ميليار د دالر به عربستان وام م 

حيات سياسي «ترزا مي»در گرو سهام آرامكو

گروه جهان|
«ت��رزا مينخس��توزير بريتاني��ا بهگونهيي رفتار
كند كه گويا حيات سياسي او در گرو حضور يا عدم
مي 
حضور سهام غول نفتي آرامكو در بورس لندن است».
چند روز
نشريه واشنگتنپست با اش��اره به خبرهاي 
2ميليارد دالري دولت بريتانيا به

گذشته مبني بر وام
خود در
آرامكو ،شركت نفتي عربستان براي ارائه سهام 
بود كه ترزا ميبه همراه
بازارهاي لندن نوشته آوريل 
شد و
ژاوير رولت مديرعامل بورس لندن راهي رياض 
ناظران مالي فهرست از قوانيني را با هدف فراهم كردن
ش��رايط حضور سهام آرامكو در بازار بورس لندن ارائه
پيشنهاد اعطاي

دادند .در اين ميان دولت بريتانيا نيز
2ميليارد دالري به اين غول نفتي را ارائه كرد.

وام
واشنگتنپست نوش��ته ،واقعيت اين است كه ترزا
ميبراي پذيرش يا عدم پذيرش اين طرح گزينههاي
زيادي پيش روي نداشته و ندارد .بريتانيا براي جذب
سهام آرامكو رقابت نزديكي با اياالت متحده و دونالد
ارد و اين در حالي اس��ت كه شكس��ت بازار
ترام��پ د 
تواند ب��ه اين معني
ب��ورس لندن در اي��ن ميدان مي 
باش��د كه روابط اين مركز بزرگ مالي پس از برگزيت

خواهد شد .اما موفقيت بورس لندن

ود
بهشدت محد 
در جذب س��هام آرامكو فعاليتهاي اي��ن مركز را به
برد و به اين ترتيب ش��ش كش��ور
خواهد 

خاورميانه
عضو ش��وراي همكاري خليجف��ارس در مركز تمركز
استراتژي تجاري پس��ابرگزيتي بريتانيا قرار خواهند
ورود س��هام آرامكو
اعتقاد ناظران اقتصادي 

گرفت .به
ب��ه بازار بورس لندن حجم مب��ادالت را در اين مركز
خواهد داد .به عنوان مثال،

بهطور چش��مگيري تغيير
ش��ركت نفت دولتي ابوظبي بازار ب��ورس لندن را به
خردهفروش��ي در نظر گرفته
عن��وان يكي از بازوهاي 
تواند به معني ق��راردادي به ارزش 14
اس��ت كه مي 
ميليارد دالر باشد.

واشنگتنپس��ت نوش��ته« :ترزا ميكه در شرايط
ارد و هر روز از گوشه
بس��يار متزلزل سياس��ي قرار د 
و كن��ار لندن خب��ري مبني بر احتمال اس��تيضاح او

رس��د به پيروزي در اي��ن طرح نياز د 
ارد
به گوش مي 
خود را با كس��ب و كارهاي
بتواند روابط ش��كننده 

تا
خود در برابر
بتواند از 

ارد كه
بهبود بخشد .لندن نياز د 

تاثيرات برگزيت دفاع كند .به همين دليل اس��ت كه
دولت بريتانيا اينچنين به دنبال عش��قبازي و جلب
نظر آرامكوست».
ميليارد دالري جنجالي

وام 2
بلومبرگ پيشتر نوش��ته ،در حال��ي كه امريكا و
بريتانيا در حال رقابت براي ميزباني عرضه اوليه سهام
خود هستند ،دولت
غول نفتي عربستان در بورسهاي 

2ميليارد دالري به

بريتانيا با اعطاي يك تضمين وام
شركت نفتي آرامكو موافقت كرده است.
بود ك��ه اين تضمين اعتبار
در اي��ن گزارش آمده 
صادرات��ي قاب��ل توجه و غيرمعمول ك��ه براي تامين
خريد كاالهاي بريتانيا پيشبيني شده ،از سوي
مالي 
بس��ياري از تحليلگران به عنوان تالش دولت بريتانيا
براي تشويق عربستان سعودي به عرضه سهام شركت
آرامكو در بورس لندن تفسير شده است.
ونالد ترامپ
اين در حالي اس��ت كه چندي پيش د 
خود به
رييسجمهوري اي��االت متح��ده ،در توييتر 
صراحت نس��بت به عرضه س��هام ش��ركت آرامكو در

ب��ورس نيويورك اب��راز عالقهمندي ك��رده بود .حتي

محمد
ند كه آنچه باعث شده تا
برخي منابع اعالم كرد 
شود تا سهام يكي
وليعهد عربستان ،قانع 

بن س��لمان
از بزرگترين ش��ركتهاي نفتي را در بازارهاي بورس
كند ترغيبهاي ترامپ بوده است.
عرضه 
با اين ح��ال يك مقام س��ابق وزارت خزانهداري
انتق��اد از دولت ت��رزا مي ،اي��ن اقدام را

بريتاني��ا با
آزاد توصيف كرده است .نيكالس
توهيني به بازارهاي 
مك فرس��ون كه تا س��ال  2016يكي از ارشدترين
مقامات وزارت دارايي بريتانيا به ش��مار ميرفت در
خود نوشته اس��ت« :تضمين اعطاي وامي به
توييتر 

آرامكو به معناي سقوط بيشتر در ورطه مركانتيليسم
اعتقاد ناظران ،رقم اين وام از آن جهت قابل

است».به
رسد كه طي 5سال گذشته ،آژانس
توجه به نظر مي 
18ميليارد دالر

اعتب��ار صادرات��ي بريتانيا مجموع��ا
اعتب��ار براي حمايت از فروشه��اي خارجي بريتانيا
نهاد رفتار مالي،
اختصاص داده اس��ت .پيش از اين ،
عاليتري��ن رگوالتور مالي بريتانيا بهدليل پيش��نهاد
ايجاد تغييراتي در مقررات عرضه سهام شركتها در

بورس لندن كه موجب تس��هيل عرضه سهام آرامكو
در اين بورس ميشود ،با انتقاداتي مواجه شده بود.
ميليارد دالري

سرمايهگذاري ۳۰۰

2ميليارد
همزمان با انتش��ار خب��ر اعط��اي وام
دالري بريتاني��ا به عربس��تان در همي��ن حال مدير
ارش��د آرامكوي س��عودي گفته اين شركت

اجرايي
برنامهريزي كرده ظرف ۱۰سال آينده ۳۰۰ميليارد
دالر در پروژههاي اكتشاف نفت و گاز سرمايهگذاري
كن��د .به گزارش رويترز ،اي��ن پروژهها در برگيرنده
پروژههاي اكتش��افي در س��احل ،دور از س��احل و
پروژههاي شراكتي در عربس��تان و خارج عربستان
خواهد بود .همچنين گفته ش��ده ب��زودي در مورد

موقعيت مكاني فهرست كردن سهام اين غول نفتي
خواهد شد.

تصميمگيري
وليعهد عربستان

محمد بن سلمان،

ماه گذش��ته
بود كه نخس��تين ارائه عمومي س��هام آرامكو
گفته 
س��عوديها براي

كه بخش��ي از اقدامات جاهطلبانه
تنوعبخشي به اقتصادزا تشكيل ميدهد ،طبق برنامه
خواهد شد.

در  ۲۰۱۸انجام
ش��ركت ملي نفت آرامكو عربس��تان سعودي كه
تحت حاكميت دولت مركزي اين كش��ور اس��ت ،از
لحاظ مالكيت ذخاير نفت و گاز يكي از با ارزشترين
ش��ركتهاي جهان محسوب ميش��ود .اين شركت
توليد ميكند
روزانه بيش از 10ميليون بش��كه نفت 
توليد ش��ركت نف��ت و گاز
ك��ه اين 3براب��ر ميزان 
امريكايي «اكسون موبيل» است.

اقتصاد در بحران سياسي بيروت آسيب ميبيند

هراس لبنان از تكرار بحران قطر

گروه جهان|
امانوئل ماك��رون رييسجمهوري فرانس��ه ،براي
بازگش��ت سع د حريري نخس��توزير مستعفي لبنان
به كش��ورش ضرباالجلي را تعيين و هشدار داده در
صورت لزوم ،اين پرونده را به سازمان ملل متح د ارجاع
خواه د داد .در همين حال ،مسوول سياست خارجي
اتحاديه اروپا از حريري خواسته به كشورش بازگر دد.
بلومب��رگ ،فايننش��ال تايمز و رويترز ني��ز از نگراني
بانكها و تجار لبناني نوشتهاند؛ نگراني از اينكه بحران
محاصره اقتصادي قطر اينبار براي آنان رقم بخورد.
پ��س از كنارهگي��ري غيرمنتظره س��ع د حريري
از نخس��توزيري ،احتمال بازداش��ت و حصر وي در
عربستانسعودي مطرح ش��ده و مصاحبه تلويزيوني
يكش��نبه او با «المس��تقبل» هم تاثي��ري در پايان
دادن به شبههها نداش��ت .وزير خارجه لبنان نيز كه
براي مش��اوره با مقامات اروپايي اكنون در بروكس��ل
بهس��ر ميب��رد ،تاكي د كرده كش��ورش مش��كالت با
عربستانسعودي را از طريق روابط دوجانبه و دوستانه
حل ميكند .وي همچنين گفته بيروت موضع خو د را
در قبال تحوالت اخير تا پيش از جلسه روز يكشنبه
اتحادي��ه عرب اتخ��اذ خواه د كرد؛ جلس��هيي كه به
درخواس��ت عربس��تان و براي گفتوگو درباره ايران
تشكيل ميش��ود ،اما انتظار ميرو د رياض در جريان
اين جلس��ه بهطور رس��مي تعليق عضويت لبنان در
اتحاديه عرب را خواس��تار ش��ود .اين همان مسالهيي
اس��ت كه بيش از هر موضوع ديگري سياستمداران و
بانكداران لبناني را نگران ميكند .بس��ياري در لبنان
بر اين باورن د كه عربستانس��عودي قص د دار د درست
همانن د آنچ��ه براي قطر پي��ش آورد ،متحدان عربي
خو د را به تحريم اقتص��ادي لبنان وادار كند .حريري
نيز در مصاحبه يكش��نبه خ��و د درخصوص احتمال

تحريمهاي عربي عليه لبنان س��خن گفته بود .اما در
حالي كه قطر كش��وري ثروتمن د اس��ت و تاكنون زير
فشار تحريمهاي كشورهاي عربي همسايه دوام آورده،
لبنان كش��وري بهش��دت بدهكار است كه در صورت
قطع روابط با كش��ورهاي عربي با مش��كل گس��ترده
مواجه خواه د شد.
به گ��زارش رويت��رز ،خالف قطر ك��ه بزرگترين
تامينكنن��ده گاز ماي��ع طبيعي جه��ان با جمعيتي
300هزار نفري است ،لبنان نه منابع طبيعي و نه منابع
مالي الزم براي دوامآوردن زير چنين فشاري را ندارد
و همين مس��اله لبنانيها را بهش��دت نگران ميكند.
نزديك ب��ه  400ه��زار لبناني در كش��ورهاي عربي
حاش��يه خليجفارس مشغول بهكار هستن د و مجموع
وجوه ارسالي اين افرا د به لبنان بين  7تا 8ميليار د دالر
در سال برآور د شده و اين وجوه ارسالي يكي از منابع
اصلي گ��ردش وجوه نق د در اقتصا د لبنان محس��وب
ميشون د و كارايي دولت بهشدت بدهكار بيروت به اين
منبع مالي وابسته است.
سع د حريري كه چهارم نوامبر در حيرت و شگفتي
عمومي و به عقيده بس��ياري زير فش��ار سعو ديها از
نخستوزيري لبنان استعفا كرد ،در مصاحبه يكشنبه
از وجو د چنين تهديدهايي عليه كشورش سخن گفت
و درخصوص تحريمهاي احتمالي كش��ورهاي عربي
و ب��ه خطر افتادن جان صدها هزار لبناني س��اكن در
كش��ورهاي عربي حاشيه خليجفارس هش��دار دا د و
شرايط رياض براي عدم وقوع اين تحريمها را اينچنين
بيان كرد« :حزباهلل كه قدرت اصلي سياسي در يمن
و بخش��ي از ائتالف حاكم محس��وب ميشود ،باي د به
مداخله در درگيريهاي منطق��ه ازجمله يمن پايان
دهد ».اين در حالي است كه منابع آگاه گفتهان د بعيد
اس��ت حزباهلل امتيازات قابلتوجهي قائل شود .يك

موافقت دادگاه با اجراي محدود
فرمان مهاجرتي ترامپ
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ي��ك دادگاه اس��تيناف در امريكا روز دوش��نبه با اجراي محدو د جديدترين دس��تور
مهاجرتي و مس��افرتي دونال د ترامپ تا زمان بررس��ي كامل درخواست تجدي د نظر دولت
توسط ديوان عالي موافقت كرد.
به گزارش بيبيس��ي ،دادگاه نهم اس��تيناف در سانفرانسيس��كو اعالم كرد ،دس��تور
رييسجمهوري امريكا فقط ميتوان د در مور د كساني اجرا شو د كه داراي پيون د خانوادگي با
امريكا نيستند .حكم دادگاه استيناف در مور د شهروندان ايران ،ليبي ،سوريه ،يمن ،سومالي
و چا د قابل اجراست اما بر دو كشور ديگر مشمول دستور يعني كرهشمالي و ونزوئال تاثيري
نميگذارد .به اين ترتيب آن دس��ته از ش��هروندان اين  6كش��ور كه داراي پيوندي اصيل
ازجمله پيون د خانوادگي يا دانش��جويي يا كاري در امريكا باش��ن د از دستور اجرايي جديد
ترامپ معاف خواهن د ش��د .حكم جدي د دادگاه اس��تيناف سانفرانسيسكو بر مبناي حكم
ماه ژوئن ديوان عالي امريكا داده شده كه طبق آن امكان اجراي محدو د دستور مهاجرتي
پيش��ين ترامپ فراهم آمده بود .طبق حكم ديوان عالي ،افرادي با ارتباط اصيل كه پيوند
خانوادگي ،موقعيت كاري و دانشجويي در امريكا را داشتن د از دستور اجرايي ترامپ مستثنا
ميش��دند .يك سخنگوي وزارت دادگستري امريكا گفته است كه دولت اجراي دستور را
مطابق با حكم دادگاه اس��تيناف شروع خواه د كرد .فرمان جدي د مهاجرتي دونال د ترامپ
اواخر ماه سپتامبر و همزمان با پايان دوره اجراي محدو د فرمان پيشين صادر شد .دستور
مهاجرتي اول ترامپ ب ه كلي شكس��ت خور د و اجرايي نش د و دستور اجرايي دوم نيز پس
از مخالفت دادگاههاي ايالتي با آن با موافقت ديوان عالي بهصورت محدو د به اجرا درآمد.
سومين فرمان مهاجرتي ماه گذشته توسط دادگاه فدرال در هاوايي معلق ش د و دادگاهي
در مريلن د هم اعالم كر د اين فرمان را در ارتباط با كساني كه رابطه اصيل در امريكا دارند،
اجرا نميكند .دولت در هر دو مور د درخواس��ت تجديدنظر كرده و قرار اس��ت ماه آينده
بررسي شود .داگ چين ،دادستان ايالت هاوايي كه حكم دادگاه هاوايي در پي شكايت وي
صادر شده در بيانيهيي درباره حكم دادگاه استيناف نوشت« :خوشحالم كه روابط خانوادگي
ازجمله پدربزرگ و مادربزرگها محترم شمرده ش دهاند .ما همچنان براي ارائه ادله قوي در
برابر دادگاه استيناف نهم ششم دسامبر در سياتل آماده ميشويم».

منبع آش��نا به تفكر حزباهلل گفت« :حزباهلل ممكن
اس��ت امتيازات صوري قائل شود؛ اما در مقابل شروط
عربستان تسليم نخواه د شد ».يك منبع لبناني آشنا
با ديدگاههاي عربس��تان در اين باره گفت« :مصاحبه
يدا د اگر دو طرف به مصالحه نرسند،
حريري نشان م 
چ��ه اتفاقي در انتظار ما خواه د بود .نمونه آن در قطر
مشهو د اس��ت ».يك مقام ارش�� د دولت لبنان نيز به
رويترز گفت« :براي اقتصا د لبنان كه هماكنون نيز در
شرايط وخيمي بهسر ميبرد ،اينها تهديدهايي جدي
محسوب ميش��وند .اگر آنها انتقال وجوه ارسالي اين
افرا د را قطع كنند ،فاجعه به بار ميآيد».
بدهيهاي سرسامآور لبنان
ب��ه گزارش بلومبرگ ،لبنان يك��ي از بدهكارترين
كش��ورهاي جهان اس��ت و صن��دوق بينالمللي پول
پيشبيني كرده نس��بت بدهي اين كش��ور به توليد
ناخال��ص داخل��ي تا پايان س��ال جاري مي�لادي به
152درص د ميرس د و بازپرداخت آنها به وجوه ارسالي
لبنانيه��اي س��اكن در منطقه بس��تگي دارد .رياض
س�لامه ك��ه از  1993تاكنون رياس��ت بانك مركزي
لبنان را برعهده دارد ،گفت بانك جهاني مجموع وجوه
ارسالي كارگران لبناني شاغل در خارج از كشور را در
سال كنوني حدو د  8ميليار د دالر برآور د كرده كه يك
ميليار د دالر آن به وجوه ارس��الي از كشورهاي عربي
حاش��يه خليجفارس مربوط ميش��و د (اين اظهارات
س�لامه با گزارش رويترز كه پيشتر به آن اشاره شد،
در تناقض است).
سالمه معتق د است نظام مالي اين كشور بدون هيچ
تدابير يا ابتكار عمل خاصي زير بار فشار بحران سياسي
اخير دوام ميآورد .سالمه دوشنبه در مصاحبهيي در
لن��دن گفت« :طبق تجربه ش��خصي م��ن ،وقتي كه

دريچه
پوتين باز هم نامزد
انتخابات ميشود
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كر د كه والديمير پوتين رييسجمهوري روسيه ،تصميم
دار د در انتخابات آتي رياستجمهوري كشورش نامزد
شود .ب ه گفته مقامات مسكو ،اكنون در كرملين بحث بر
سر اين موضوع است كه پوتين باي د تصميم خو د را چه
زماني و چگونه اعالم كند.
گفته ش��ده پوتين قبل از اينكه شوراي فدراسيون
(مجلس س��نا) ش��روع دوره رقابته��اي انتخاباتي را
تعيين كن د يا پس از آن ،نامزدي خو د را بهطور رسمي
اعالم خواه د كرد .ش��وراي فدراسيون باي د بين  7تا 17
ماه دس��امبر دوره انتخاباتي را تعيي��ن كند .انتخابات
رياس��تجمهوري روس��يه  18م��ارس 27( 2018
اسفندماه) برگزار خواه د شد.
ع دهي��ي معتقدن د كه پوتين پس از تعيين رس��مي
زمان آغ��از كارزارهاي انتخاباتي در اواس��ط دس��امبر
نامزدي خو د را اع�لام ميكند ،اما احتمال اينكه اوايل
ژانويه نامزدي خو د را براي ش��ركت در انتخابات اعالم
كن�� د نيز وج��و د دارد .انتظ��ار م��يرو د دوره مبارزات
انتخاباتي پوتين كوتاه باش��د ،چرا ك��ه درباره پيروزي
وي در انتخابات ترديدي نيس��ت .در حالي كه كمتر از
 5ماه به انتخابات رياستجمهوري روسيه مانده است،
يدهن د كه مردم
نتيجه جديدترين نظرسنجيها نشان م 
اين كشور كارنامه پوتين را تايي د ميكنند .طبق نتايج
نظرسنجي مركز سنجش افكار عمومي روسيه (وسيوم)،
82.2درص د از مردم روسيه از اقدامات رييسجمهوري
اين كشور در عرصههاي مختلف حمايت ميكنند.
طبق قانون اساس��ي روس��يه ،هر ف��ردي ميتواند
دو دوره متوال��ي رييسجمه��وري باش�� د و پوتين نيز
اي��ن امكان را دار د كه در انتخابات س��ال  2018نامزد
ش��ود .وي از  31دسامبر  1999به مدت  2دوره 4ساله
رييسجمهوري روس��يه را برعهده داشت و پس از آن
به مدت  4س��ال تا  2012و طي دوره رياستجمهوري
مدودف ،نخستوزير اين كشور شد .پوتين پس از آغاز
دوره س��وم رياس��تجمهوري خو د در م��ارس ،2012
مدودف را در س��مت نخست وزير روسيه منصوب كرد.
اكنون مطابق قانون اساس��ي و پس از اصالحات قانوني
صورت گرفته در روسيه ،پوتين ميتوان د براي عه دهدار
ش��دن يك دوره  6ساله رياستجمهوري ،در انتخابات
پيش رو شركت كند.
از ديگ��ر ش��ركتكنندگان احتمال��ي در انتخابات
رياستجمهوري روس��يه ،گنادي زوگانف ،رهبر حزب
كمونيس��ت و دومين حزب پارلماني روسيه ،است كه
براي شش��مين مرتبه در انتخابات رياس��تجمهوري
شركت ميكند .احتمال نامزدي والديمير ژيرينفسكي،
رهبر حزب ليبرال دمكرات ،و گريگوري ينخستينسكي،
رهب��ر حزب يابلوكا ،ني��ز وج��و د دارد .دو زن از جمله
يك مجري تلويزيوني به نام كس��نيا سابچاك نيز براي
نامزدي در انتخابات آتي رياستجمهوري روسيه اعالم
آمادگي كر دهاند.

كوتاه از منطقه
توافق سه جانبه چين
براي مبارزه با تروريسم

يدهد ،ش��ديدترين ش��وك در
بحراني در لبنان رخ م 
آغاز بحران قابل مش��اهده اس��ت ».وي در ادامه اين
س��خن خو د به بيش از  800ميليون دالر وجوهي كه
از بانكهاي لبنان بيرون كش��يده ش��ده اشاره كر د و
ندهنده مقاومت بازار مالي است؛
گفت اين رقم نش��ا 
چراكه در لبنان عمدتا س��قف «پ��ول داغ» يا همان
سرمايهيي كه براي افزايش منافع بين نهادهاي مالي
جابهجا ميش��ود 3 ،ميليار د دالر است .سالمه گفت:
«م��ردم براي خارج كردن پول از لبنان به وحش��ت و
تكاپو نيفتا دهان د و ما هنوز از هيچ بانكي نشني دهايم كه
با كمبو د نقدينگي مواجه شده باشد».
اس��تعفاي ناگهان��ي حريري نگرانيه��ا را درباره
تبديل لبنان به مركز رقابتهاي عربستانس��عودي
با ايران افزايش داده است .ارزش اوراق قرضه لبنان
در بازاره��اي اروپاي��ي پس از آغاز بح��ران كاهش
يافت؛ اما مصاحبه يكش��نبه حريري و مطرح شدن
احتمال بازگشت وي به لبنان ،با افزايش ارزش اين
اوراق همراه بود .اما تنشها همچنان ش��دي د اس��ت

درخواست چين براي تجارت آزاد
با كرهجنوبي و ژاپن
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چن�� د روز پ��س از توافق اعض��اي بزرگترين پيمان تج��اري آزا د جهان (ترانس
پاس��يفيك) ب��راي ادامه همكاري خو د ب��دون حضور اياالت متح��ده ،لي كهگيانگ
نخس��توزير چين درخواس��ت كرده كه مذاكرات براي توافق تجارت آزا د بين چين،
ش برده ش��ود .چين عضو پيمان ترانس پاس��يفيك نيست و
ژاپن و كرهجنوبي به پي 
به اعتقا د كارشناس��ان ژاپن تالش دار د تا از اين پيمان (با  11عضو) به عنوان ابزاري
براي مقابله با تماميتخواهي اقتصادي چين استفاده كند .بهگزارش شينهوا اين سه
كشور مذاكرات براي قراردا د تجارت آزا د را در نوامبر  ۲۰۱۲آغاز كردن د و آخرين دور
اين مذاكرات در آوريل در توكيو برگزار ش��د .لي كهگيانگ در در نشس��ت منطقهيي
مانيل گفته است« :چين آماده همكاري با طرفهاي مربوطه براي سرعت بخشيدن به
مذاكرات توافق تجارت آزا د چين-ژاپن-كرهجنوبي است» .
شينزو آبه نخستوزير ژاپن و شي جينپينگ رييسجمهوري چين ،شنبه در حاشيه
نشست همكاري آسيا و اقيانوس آرام با يكديگر ديدار كرده و به توافق رسيدن د تا همكاري
دوجانبه ميان دو كش��ور را از س��ر گيرند .اين در حالي است كه روابط ميان چين و ژاپن
همواره بر سر موضوعاتي همچون اختالفات و درگيريهاي تاريخي و همچنين اختالف
ارضي متشنج بوده است .لي كهكيانگ نخستوزير چين نيز با اشاره به اين مساله گفته كه
اختالفات موجو د قابل انكار نيست اما دو كشور در تالش هستن د تا با همكاري با يكديگر
اختالفات را به حداقل برسانند .لي كهگيانگ از زمان انتخاب شدن به عنوان نخستوزير
چين در سال  2013تاكنون سه بار با شينزو آبه ديدار كرده است.
ب��ه اعتقا د كارشناس��ان با وجو د تمايل دو كش��ور براي افزاي��ش همكاريها و يافتن
زمينههاي مش��ترك براي رس��يدن به تفاهم بر سر مسائل منطقهيي ميان چين و ژاپن
چندان آسان نخواه د بود .به عنوان مثال در خصوص موضوع كرهشمالي ،در حالي كه ژاپن
بر اعمال فشار بيشتر بر اين كشور تاكي د دار د و ميگوي د كه يكي از گزينههاي مور د توافق
توكيو ،واشنگتن و اس��تراليا براي افزايش فشار بر كرهشمالي اجراي كامل قطعنامههاي
ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متح د عليه پيونگيانگ است ،چين بر حل مسالمتآميز
بحران از طريق مذاكره تاكي د ميكند.

و عربس��تان ش��هروندان خو د را به خ��روج از لبنان
فراخوانده است.
امانوئل ماك��رون رييسجمهوري فرانس��ه ،براي
بازگش��ت نخستوزير مس��تعفي لبنان به اين كشور
چارچوب زماني تعيين كرده و گفته در صورت پايان
مهلت تعيينشده و عدم بازگشت الحريري ،كاخ اليزه
اين مس��اله را به شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد
يدهد .روزنامه االخبار لبنان به نقل از منابعي
ارجاع م 
در كاخ اليزه نوش��ت« :ماكرون تا عصر روز چهارشنبه
به الحريري زمان داده كه براي ارائه اس��تعفاي قانوني
خو د يا بازگشت به سمتش و بهبو د شرايط به بيروت
بازگر دد ».ماكرون همچنين با آنتونيو گوترش دبيركل
س��ازمان ملل متحد ،درب��اره اقداماتي ك��ه ميتوان
درقبال لبنان از طريق س��ازمان ملل متح د پيگيري
كرد ،گفتوگو كرده اس��ت .فدريكا موگريني مسوول
سياست خارجه اتحاديه اروپا نيز پس از نشست وزراي
خارجه اين بلوك در بروكس��ل از حريري خواست به
كشورش بازگر د د و در راس دولت وحدت قرار بگيرد.

پسر ترامپ با «ويكيليكس»
تماس داشته است

گروه جهان|
پايگاه افش��اگر ويكيليك��س  ۲۰۱۶در جري��ان انتخابات رياس��تجمهوري امريكا
در پ��ي تماسهايي با تيم دونال د ترامپ بوده و از قرار معلوم در تماس با پس��ر ارش�� د او
ت داشته است .به گزارش دويچهوله در جريان بررسي ماجراي تالش روسيه براي
موفقي 
تاثيرگذاري بر انتخابات رياس��تجمهوري در امريكا معلوم شده ،پسر ارش د دونال د ترامپ
در جريان كارزار انتخاباتي با پايگاه افشاگر ويكيليكس تماس داشته است .اكنون ترامپ
جونيور پيامهايي را منتشر كرده كه از طريق توييتر ميان او و ويكيليكس ر د و بدل شده
است .پايگاه افش��اگر ويكيليكس در جريان كارزار انتخاباتي رياستجمهوري در امريكا
ايميلهاي اردوي دموكراتها پيرامون هيالري كلينتون را هك و منتشر كرد .اين امر به
وجهه كلينتون آسيب زد .سرويسهاي اطالعاتي امريكا ،روسيه را متهم كردن د كه در هك
كردن ايميلها دست داشته است.
اكنون از پيامهاي منتشر شده توسط پسر ترامپ معلوم ميشو د كه ويكيليكس چندين
بار از او سوال كرده است .نخستين سوال به يك كميته فعال سياسي مربوط است و دونالد
يدان د كيست اما درباره آن پرسوجو خواه د كرد .دومين بار
ترامپ جونيور پاسخ داده كه نم 
ويكيليكس از پسر ترامپ خواسته ،كامنتي علني درباره گزارشي در مور د كلينتون بنويسد.
پسر ترامپ پاسخ داده كه اين كار را كرده است .در مور د يك افشاگري كه به جزييات آن
اشاره نشده است ،ويكيليكس در سومين پيام ،پرسيده چه كسي پشت افشاگري است اما
از پس��ر ترامپ پاس��خي دريافت نكرده و از آن پس پاسخي از سوي او به ويكيليكس داده
نشده و فقط پيامهاي ويكيليكس ديده ميشود .براي نمونه كاربر حساب توييتري در اكتبر
 ۲۰۱۶به پسر ترامپ پيشنها د كرده كه برگه توضيح مالياتي پدرش را به ويكيليكس بدهد
تا آنها آن را منتشر كنند .همچنين توصيه شده كه اگر ترامپ در انتخابات شكست خورد،
نباي د تسليم شو د بلكه باي د به نتيجه اعتراض كند .وكيل دونال د ترامپ به جونيور گفته انتشار
اين پيامها نگرانكننده نيست .مايك پنس ،معاون ترامپ هم در اين ميان گفته است كه از
تماس ميان پسر ترامپ با ويكيليكس اطالعي نداشته است .جوليان آسانگ نخست اعالم
كر د كه نميتوان د اين خبرها را تايي د كن د اما سپس از آنها دفاع كرد .به گفته او ويكيليكس
ميخواه د برخي انسانها را متقاع د كن د كه شفافيت به نفع آنان است.

3كش��ور چين پاكستان و افغانس��تان بر توسعه روابط
در حوزه مبارزه با تروريس��م به توافق رسيدند .به گزارش
روزنامه «اكس��پرس تريبيون» پاكس��تان ،معاونان وزراي
امور خارجه  3كش��ور در نشست س�� ه جانبه مشورتي در
پكن بر توسعه روابط در حوزه تبادالت امنيتي و اطالعاتي
براي ريشهكن كردن تروريس��م توافق كردند .وزارت امور
خارجه پاكستان روز سهشنبه در بيانيه كوتاهي اعالم كرد
كه در اين نشست درخصوص جديدترين وضعيت امنيتي
منطقه و جهان همچنين نحوه همكاري 3كشور در مبارزه
با تروريسم بحث شد.

د عربستان
بغدا د از وليعه 
استقبالنميكند

ي��ك منبع عراق��ي گفته ،بغدا د در ش��رايط كنوني
نميتوان�� د از وليعه د عربستانس��عودي كه قرار اس��ت
طي ماه جاري ميالدي به عراق برود ،استقبال كند .به
گزارش ش��فق نيوز ،جاسم جعفر از نمايندگان نزديك
به حيدرالعبادي ،نخستوزير عراق ،گفته العبادي طي
س��فر اخير خو د به عربستان از محم د بن سلمان براي
س��فر به بغدا د دعوت به عمل آور د و قرار بو د اين سفر
اوايل ماه ميالدي جاري باش�� د اما رخدادهاي اخير در
عربس��تان و منطقه و مس��اله لبنان و اس��تعفاي سعد
حريري ،نخستوزير اين كشور اوضاع را پيچيده كرده
اس��ت .در نتيجه براي عراق س��خت است كه از فردي
اس��تقبال كن د ك��ه در آينده و در پي مش��كالت ميان
عربس��تان و ايران احتماال براي ما ضرر داش��ته باشد.
روابط عراق و عربس��تان اخيرا به ويژه بع د از سفر وزير
خارجه عربس��تان به بغ��دا د و پس از آن س��فر حيدر
العبادي به رياض شاه د تحوالتي بوده است.

صدور حكم بازداشت وزير
دارايي پاكستان

يك دادگاه ض د فس��ا د در پاكستان حكم بازداشت وزير
داراي��ي را صادر كرد .به گزارش رويت��رز ،اين دادگاه پس از
قدار» اين سياستمدار پيشكسوت در چند
عدم حضور «اسحا 
قدار درحال
جلس��ه پاسخگويي اين راي را صادر كرد .اسحا 
حاض��ر تحت مداواي پزش��كي در لندن ق��رار دار د و انتظار
ميرو د كه وي پس از بازگشت به پاكستان بازداشت شود .با
اين حال وي همه اتهامات را ر د و ادعا كرده بيگناه است.

سفر وزير خارجه مصر به عمان

وزير خارجه مصر در ادامه س��فر منطقهيي خود ،پس
از ديدار با مقامات اماراتي ،سهشنبه وار د مسقط پايتخت
سلطاننشين عمان شد .به گزارش ايرنا ،سامح شكري در
س��فر به عمان با يوسف بن علوي وزير خارجه اين كشور
دي��دار و در خصوص روابط دو جانب��ه و آخرين تحوالت
كش��ورهاي عربي و منطقهيي گفتوگو كرد .اين دومين
س��فر شكري به سلطاننشين عمان در سال جاري است.
وزير خارجه مصر كه س��فر منطقهيي س��ه روزه خو د به
كش��ورهاي منطقه ش��امل سلطان نش��ين عمان ،اردن،
كويت ،بحرين ،عربس��تان وامارات را يكشنبه آغاز كرده
است ،از مسقط راهي عربستان خواه د شد.

كشاورزي
ت قرنطينه گياهان
ايجاد پس 
در مناطق آزاد

رييس س��ازمان حفظ نبات��ات از ايجاد پس��تهاي
قرنطينهي��ي گياه��ي در مناطق آزاد خب��ر داد و گفت:
نخستين مركز قرنطينه در منطقه آزاد چابهار فعال شده
و در مناط��ق آزاد ماكو و كيش نيز تا ۲هفته آينده وارد
مدار ميشود .محمدعلي باغستاني در گفتوگو با فارس
از ايجاد مركز قرنطينه حفظ نباتات در مناطق آزاد كشور
ي كه با س��ازمان مناطق
خب��ر داد و گفت :طي هماهنگ 
آزاد و ويژه اقتصادي داش��تهايم3 ،هفته اخير نخس��تين
مركز قرنطينه در منطقه آزاد چابهار ش��روع به كار كرد.
وي همچنين از احداث مركز قرنطينه و حفظ نباتات در
منطقه آزاد كيش خبر داد و افزود :فضاي الزم در اختيار
ما قرار گرفته و كار احداث اين مركز درحال انجام اس��ت
و اميدواريم تا دو هفتهآينده مركز قرنطينه كيش نيز كار
ن در منطقه آزاد ماكو .رييس
خود را آغاز كند همچني�� 
س��ازمان حفظ نباتات به اين نكته اشاره كرد كه تاكنون
پيش از اين هي��چ مركز قرنطينه گياهي در مناطق آزاد
وجود نداش��ت و اگر قرار بود ،گياهي به س��رزمين اصلي
كش��ور وارد شود در شهرهاي اصلي قرنطينه ميشد كه
مش��كالتي را در بازار به وجود آورده بود .وي در توضيح
بيش��تر اين موضوع گفت :وقتي قرار بود نوعي از گياهان
وارد مناط��ق اصلي بش��ود به دليل نداش��تن ش��رايط و
استانداردهاي الزم امكان ورود را نداشت .باغستاني گفت:
قرار بر اين ش��د تا محصوالت كشاورزي از ابتدا با نظارت
قرنطينهيي وارد مناطق آزاد شوند تا اگر الزم بود ،آنها وارد
سرزمين اصلي ش��وند ،ديگر مشكلي نداشته باشيم .دو
هفته اخير تفاهمنامهيي بين رييس سازمان مناطق آزاد
كشور و وزير جهاد كشاورزي به امضا رسيد تا در مناطق
آزاد هم مراكز قرنطينه گياهي ايجاد ش��ود .ورود گياهان
غيربومي به كشور خطر ورود آفات و بيماريهاي جديد
را به همراه دارد كه به سرعت به گياهان بومي كشور قابل
انتقال خواهد بود .آفت مگس زيتون و ش��بپره شمشاد
ازجمله آفات وارداتي اس��ت .ورود ميوه و گياهان قاچاق
ع�لاوه بر ضربه به توليد داخل خطر انتقال آفات گياهي
را ه��م به دنب��ال دارد چراكه در واردات رس��مي مراحل
قرنطينه گياهي قبل از ورود به داخل كشور طي ميشود.

محورهاي پيشنهادي تحقيق
و تفحص از دامپزشكي

عضو كميس��يون عمران مجلس ش��وراي اس�لامي از
تصميم برخي نمايندگان ب��راي تحقيق و تفحص درباره
س��ازمان دامپزش��كي كش��ور خبر داد و 10مح��ور آن را
برش��مرد .س��ازمان دامپزش��كي كش��ور به وزارت جهاد
كش��اورزي وابس��ته اس��ت و وظيفه حفاظت از سالمت
حيوانات به ويژه حيوان��ات اهلي و نظارت بر فرآوردههاي
دامي را بر عهده دارد .پيشينه تشكيل اين سازمان به سال
ت حيواني
ي ب ه نا م دف ع آفا 
س شعب ه مخصوص 
1303و تاسي 
ي زير نظر موسس ه پاستور برميگردد.
و سرمساز 
قانون «س��ازمان دامپزشكي» سال ۱۳۵۰و تشكيالت
سازماني آن 4سال بعد توسط مجلس ملي تصويب شد.
سال  ۱۳۷۹در پي ادغام وزارتخانههاي جهاد سازندگي
و وزارت جهاد كش��اورزي ،سازمان دامپزشكي كشور زير
نظر وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفت.
عضو كميس��يون عمران مجلس ش��وراي اس�لامي از
پيگي��ري تحقي��ق و تفحص از س��ازمان دامپزش��كي در
دستكم 10محور و با امضاي برخي نمايندگان خبر داد.
شهرام كوس��ه غراوي گفت :گزارشهاي متعدد حاكي از
نارضايتي جدي دامپزشكان از وضعيت سازمان دامپزشكي
است ،بتازگي نيز تعدادي از اين افراد در اعتراض به وضع
اين س��ازمان در مقابل مجلس تجم��ع و اعتراض خود را
اعالم كردن��د .نماينده مينودش��ت در مجلس ش��وراي
اس�لامي يكي از محورهاي تحقيق و تفحص را تاخير در
برگزاري انتخابات ش��وراهاي استاني به مدت 4سال اعالم
كرد .وي اضافه كرد :توقف غيرقانوني روند انتخابات س��ال
 95نارضايتي از عملكرد و مديريت س��ازمان دامپزش��كي
كش��ور ،برگزار نشدن مجامع عمومي و فوقالعاده سازمان
دامپزش��كي در  8سال گذشته و فقدان شفافيت مالي در
س��ازمان مركزي دامپزشكي از ديگر محورهاي مورد نظر
نمايندگان در تحقيق و تفحص است.
به كارگيري مشاوران و افراد فاقد صالحيت در سازمان
مركزي و اتالف منابع مالي ،اجراي نامناسب وظايف قانوني
تكليف��ي ازجمله م��اده  5قانون نظام جام��ع دامپروري و
ماده  2قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي ،ناكارايي
مديريتي و صرف هزينههاي گزاف در س��فرهاي اس��تاني
تبليغاتي ،تعطيلي غالب شوراهاي استاني به سبب ضعف
مديريتي و ايج��اد تقابل با ادارههاي كل دامپزش��كي در
سراسر كشور و بيتوجهي به مطالبات اعضاي سازمان نظام
دامپزشكي از ديگر مسائل مورد نظر در تحقيق و تفحص از
سازمان دامپزشكي به شمار ميرود.
به گزارش ايرنا ،سازمان دامپزشكي كشور اهدافي مانند
تامين بهداشت و سالمت و فراهمسازي رفاه دام ،كنترل،
پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي ،تامين و تضمين
بهداشت و سالمت فرآوردههاي دامي و پيشگيري و مبارزه
با بيماريهاي مشترك انسان و دام پيگيري ميكند.
فراهمسازي ش��رايط ورود به بازارهاي جهاني ،توسعه
پاي��دار و س��رمايهگذاري در بخش دام و اج��راي الزامات،
مق��ررات و دس��تورالعملهاي بهداش��تي س��ازمانهاي
بينالمللي مرتبط از ديگر وظايف اين سازمان است.

 1.6ميليون نفر تحت پوشش
صندوق بيمه كشاورزي

قائممق��ام صن��دوق بيم��ه اجتماعي كش��اورزان،
روستاييان و عشاير آمادگي اين صندوق را براي پوشش
بيمه اجتماع��ي بافندگان فرش دس��تباف با پرداخت
ماهيان��ه  ۴۰هزار تومان اعالم كرد .به گزارش ايس��نا،
صمداهلل فيروزي در همايش اقتصاد مقاومتي ،توليد و
اشتغال فرش دس��تباف اظهار كرد :در اصل  ۲۹قانون
اساس��ي يكي از جامعترين تعريفه��ا در حوزه تامين
اجتماعي ديده ميش��ود .برابر اين اصل برخورداري از
تامين اجتماعي در قبال حوادث پيري ،از كارافتادگي،
بازنشس��تگي ،فوت و س��وانح حقي اس��ت همگاني و
دولت مكلف است با اس��تفاده از منابع عمومي نسبت
ب��ه اين ح��ق عمومي اقدام كنن��د .وي ادام��ه داد :با
تصويب قانون س��اختار نظ��ام جامع تامين اجتماعي و
شكلگيري وزارت رفاه و تامين اجتماعي صندوق بيمه
اجتماعي كش��اورزان ،روستاييان و عشاير شكل گرفت
كه سهلترين و ارزانترين بيمه اجتماعي كشور متعلق
به اين صندوق اس��ت .في��روزي افزود :اين صندوق در
عمر ۱۲ساله خود يك ميليون و  ۶۰۰هزار نفر جمعيت
روستايي ،عشاير و كشاورزي را تحت پوشش قرار داده
و بيش از ۴۰هزار سرپرست خانوار مستمريبگير دارد.
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پرونده

كسري تجاري نه خوب است نه بد؛ يك بده بستان است

كسري تجاري امريكا چقدر اهميت دارد؟

اعظم سالمتي
يك��ي از اولويتهاي دول��ت دونالد ترامپ ،كاهش
كس��ري تجاري امريكاس��ت كه در دهههاي اخير به
طرز چش��مگيري افزايش يافته اس��ت .ترامپ و تيم
مشاورانش مذاكرات مجددي درباره معامالت تجاري،
ارتقاي سياس��تهاي خريد امريكا و مواجهه با چين
انجام دادهاند .اين تغييرات اقتصادي در آينده كسري
تجاري امريكا را منقبض و كوچك ميكند و مشاغل
جدي��د ايجاد ميكند و منجر ب��ه تقويت امنيت ملي
خواهد شد .بسياري از اقتصاددان و كارشناسان تجاري
باور نميكنند كه كس��ري تجاري ب��ه اقتصاد امريكا
صدمه ميزند و بر خالف آن هشدار ميدهند و تالش
ميكنن��د تا روابط تجاري با كش��ورهاي خاصي را به
اثبات برس��انند .ديگر كارشناسان باور دارند كه ادامه
كسريهاي تجاري اغلب يك مساله است و بحثهاي
مهمي وج��ود دارد كه چه ميزان از كس��ري تجاري
توسط دولتها و سياست خارجي آنها ايجاد ميشود.
كه در اين صورت بايد به دنبال كاهش آن بود.
در اين نوش��تار س��عي بر آن اس��ت كه به مفهوم
كسري تجاري و علل آن و تغيير كسري تجاري امريكا
در طول دهههاي اخير و نگراني ناظران از اين تغييرات
و اقداماتي كه روند كسري تجاري را كاهش ميدهد،
پرداخته شود.
ماهيت كسري تجاري
كس��ري تجاري زمان��ي رخ ميدهد ك��ه واردات
مل��ي بيش از صادرات آن باش��د .ب��ه عنوانمثال در
س��ال  2016صادرات امريكا حدود 2/2تريليون دالر
در كااله��ا و خدم��ات ب��ود درحالي ك��ه واردات آن
2/7تريليون دالر بود .كس��ري تجاري به جاي مانده
تقريبا  500ميليارد دالر بود .خدماتي از قبيل توريسم،
مالكيت معنوي ،كمك مالي تقريبا يكسوم صادرات
امريكا را تشكيل ميدهد .درحالي كه كاالهاي اصلي
صادراتي ش��امل هواپيما ،تجهيزات پزشكي ،كاالهاي
كش��اورزي و پتروشيمي هس��تند .در ضمن كاالهاي
وارداتي شامل كاالهاي س��رمايهيي ،مانند تجهيزات
كامپيوتري و كاالهاي مصرفي شامل صنعت پوشاك،
خدمات الكترونيكي و نفت خام اس��ت( .كس��ري در
كاالها كه حدود 750ميليارد دالر اس��ت باالتر از كل
كسري است .ازاينرو بخشي از كسري كاالها با مازاد
آن در تجارت خدمات جبران ميشود).
ت��وازن واردات و صادرات ي��ا توازن تجاري يكي از
ابعاد وس��يع معامالت اقتصادي امريكا با بقيه جهان
اس��ت .كه بهصورت توازن قيمتها ش��ناخته ش��ده
اس��ت .توازن اقتصادي قيمتها شامل توازن تجاري
يا حس��ابجاري يا حس��ابهاي مالي يا فعاليتهاي
خريدوفروش داراييهاي خارجي اس��ت .حسابهاي
مالي شامل داراييهاي مالي مانند سهام و اوراق قرضه
همچنين س��رمايهگذاري مستقيم خارجي است .اين
ب جاري يا كسري
حس��ابها عموما ،كسري حس��ا 
تجاري را متوازن ميكند و منتج به مازاد حساب مالي
متوازن ميشود بهگونهيي كه سرمايه خارجي به داخل
كشور جاري ميشود.
داليل كسري تجاري
از داليل اصلي كس��ري تجاري ع��دم توازن ميان
نرخهاي ذخاير و س��رمايهگذاري كشور است .مارتين
فلدس��تين از كارشناسان دانش��گاه هاروارد ميگويد
يكي از داليل براي كس��ري تج��اري امريكا ميتواند
هزينه كردن پول بيش��تر به نس��بت ايجاد كردن آن
ب جاري ميشود .اين
باشد كه منجر به كسري حسا 
پولهاي هزينه شده سمت كاالها و خدمات خارجي
ميرود .اين نوع هزينهها هم ش��امل قرض گرفتن از
قرضدهندگان خارجي ميشود كه به بدهيهاي ملي
امريكا ميافزايد هم شامل سرمايهگذاري خارجي در

داراييهاي امريكا كه همان حس��ابهاي سرمايهيي
است ،ميشود.
بهطوريكه اقتصادداناني همچون هافبائر و ژيائويو
از موسس��ه بينالمللي پيترس��ون گفتند كه چندين
عامل بر حوزه كسري تجاري تاثير ميگذارد.
 ن��رخ باالي هزينههاي صرف ش��ده دولتي ،اينمساله اگر منجر به كسري بودجه فدرال در ابعاد وسيع
شود كاهش نرخ ذخاير ملي و افزايش كسري تجاري
را به دنبال داريم .بخشي از اين كسري بودجه شامل
افزايش ميزان قرضهاي امريكا از خارج است.
 ن��رخ تب��ادل دالر ني��ز خيلي مهم اس��ت .بهعن��وان يك دالر قويتر محصوالت خارجي را براي
مصرفكنن��دگان امريكايي ارزانتر ميكند درحالي
ك��ه ص��ادرات امريكا را ب��راي خري��داران خارجي
گرانتر ميكند.
 اقتصاد رو به رش��د امريكا اغلب منجر به كسريوسيعتر ميشود .از زماني كه مصرفكنندگان درآمد
بيشتري را دارند تا كاالهاي بيشتري را از خارج بخرند.
اقتصاددان��ان به ط��ور كلي اين عوامل را بس��يار
مهمت��ر از سياس��ت تجاري در تعيين كلي كس��ري
ميدانن��د .زي��را آس��انتر كردن يا س��ختتر كردن
تج��ارت با كش��ورهاي خاص منجر به س��اده كردن
تغيي��ر كس��ري تج��اري به س��اير ش��ركاي تجاري
ميش��ود .بنابراين اقتصاددانان هش��دار ميدهند در
مقابل تركيب كسريهاي دوجانبه كه شرايط خاصي
از روابط تجاري با كشورهاي خاص و كسري كلي كه
عوامل مهمي را در اقتصاد منعكس ميكند.
تغيير كسري تجاري امريكا
كس��ري  500ميلي��ارد دالر امروز امريكا ،نش��ان
ميده��د حدود 2/7درصد رش��د توليد داخلي پايين
اس��ت .به نسبت اوج آن در س��ال  2006كه بيش از
760ميلي��ارد دالر بوده اس��ت .كه بي��ش از  5درصد
رش��د توليد داخلي بود .متوس��ط كس��ري تجاري از
س��ال  2000حدود  535ميليارد دالر است كه باالتر
از دهههاي قبلي اس��ت .امريكا در فاصله س��الهاي
1960و  1970كس��ري تجاري را مديريت كرد بعد از
كس��ري بزرگ در س��ال  1980اين كسري در فاصله
سالهاي 1990و  2000ادامه پيدا كرد .بيشترين عدم
توازن تجاري دوجانبه با چين اس��ت .امريكا در سال
 2016كس��ري تجاري 374ميليارد دالري با چين را
مديريت كرد.
بزرگترين كمككننده بعدي به كسري تجاري در
حدود  68ميليارد دالر ،ژاپن است.
كسري با چين از ابتداي سال  2000با يك متوسط
ح��دود 34ميلي��ارد دالر در س��ال  1990ب ه صورت
ناگهاني افزايش پيدا كرد .بس��ياري از اقتصاددانان از
اين مس��اله به عنوان «ش��وك چين» ياد كردند و آن
را به رشد سريع غيرمنتظره بخش كاالهاي صادراتي
چي��ن از اواخر  1990اختصاص دادهاند .به دنبال ابن
تحوالت چين اصالحات اقتصادي عميقي را آغاز كرد
و سياستهاي يارانه توليدات را به كار گرفت همچنين
تسريع روند صنعتيس��ازي و افزايش صادرات را آغاز
ك��رد .در اين فرآيند چين عنوان «كارخانه جهان» را
به دست آورد .تسريع رشد اقتصادي چين بعد از ورود
آن به سازمان تجارت جهاني در سال  2001است.
اي��ن فاكتورها جري��ان ورود كاالهاي الكترونيك،
صنعت پوشاك و بقيه كاالها به داخل امريكا را افزايش
ميده��د و به جريان كس��ري تج��اري امريكا كمك
ميكند كه از سوي چين به داخل امريكا جريان پيدا
كرده است .مشاغل توليدي امريكا از 26درصد در سال
 1970به  8/5در صد در سال  2016تنزل پيدا كرده
است .اين تنزل بنا به گفته هافبائر و ديگران با رقابت
چين افزايش پيدا كرده است .با وجود آن اقتصاددانان
اذعان دارند كه اين روند به شكل كاهش ماشينآالت

دونالد ترامپ كه حامي پايان عدم توازن تجاري است ،اذعان دارد كه كسري
تجاري بطور وحشتناكي به اقتصاد صدمه ميزند .او معامالت وحشتناك با مكزيك
و كره جنوبي و ساير كشورها را كه واردات خارجي ارزان را اجازه ميدهد و
كارخانه جات امريكا را فلج كرده و مشاغل را از بين ميبرد ،سرزنش ميكند
كسري تجاري براي اقتصاد امريكا بهتنهايي يك مساله نيست زيرا كه كسري تجاري
بزرگتر ميتواند نتيجه يك اقتصاد قويتر باشد .حركت به سمت مازاد تجاري
امريكا ميتواند منجر به كاهش رشد جهاني و افزايش بيثباتي اقتصادي در ميان
شركاي تجاري امريكا شود
و افزايش محصوالت تولي��دي و تقاضا براي تغيير از
كاالها به خدمات است.
نگراني ناظران از كسري تجاري
دونالد ترامپ كه حام��ي پايان عدم توازن تجاري
است ،اذعان دارد كه كسري تجاري بطور وحشتناكي
به اقتص��اد صدمه ميزند .او معامالت وحش��تناك با
مكزيك و كره جنوبي و س��اير كشورها را كه واردات
خارجي ارزان را اجازه ميدهد و كارخانه جات امريكا را
فلج كرده و مشاغل را از بين ميبرد ،سرزنش ميكند.
پيتر ناوارو ،مشاور ارش��د رييسجمهور در زمينه
تجارت و صنعت اين باور را دارد كه كس��ري ،امنيت
مل��ي را تهديد ميكند و امري��كا را به بدهي خارجي
و س��رمايهگذاري خارجي وابس��ته ميكند ت��ا آن را
مديري��ت مالي كند .دولت ترام��پ درحال كم كردن
كسري با مكزيك اس��ت اين مذاكرات در پيمان نفتا
صورت گرفته اس��ت .ترامپ همچنين ممكن است از
توافق تجارت آزاد امريكا و كره جنوبي در سال 2012
عقبنش��يني كند .از آن س��ال به بعد كسري تجاري
امريكا با كره جنوبي دو برابر ش��ده اس��ت و صادرات
امريكا حدود 3ميليارد دالر كاهش پيدا كرده اس��ت.
منتقدين سياس��تهاي عمدي تصويب ش��ده ،كره
جنوبي را از قبي��ل محدوديتهاي قانون كار و تقلب
پول سرزنش كردند.
ادوارد آلدن معامله نااميدكننده است از زماني كه
تحليلگران پيشبيني كردند ،رش��د ص��ادرات امريكا
حداقل 10ميليارد دالر است .او ميگويد كره به نسبت
امريكا يك اقتصاد بس��ته اس��ت اما پاره كردن توافق
تجارت آزاد ميان كره جنوبي و امريكا مس��اله را حل
نخواهد كرد.
برخ��ي از واضعان قانون دموكرات ،گروههاي كار و
كارخانهداران انتقاد ميكنند كه برخي از كش��ورهاي
خارجي خصوصاً چي��ن از كارهاي ناعادالنه همچون
تقلب پول و س��ركوب درآم��دي و يارانههاي دولتي
اس��تفاده كرده اس��ت ت��ا ص��ادرات را افزايش دهد
درحالي كه واردات امريكا را بلوكه كرده اس��ت .برخي
از اقتصاددان��ان باور دارند كه رقابت چين ريش��ه در

سفير آلمان در تهران مطرح كرد

رشد ساالنه 20درصدي روابط ايران و آلمان پس از برجام
س��فير آلمان در ايران برجام را «ام��ري كليدي در
معم��اري جهاني عدم اش��اعه س�لاحهاي هس��تهيي»
ميداند و ميگويد توافق هس��تهيي ايران و شش قدرت
جهاني موجب شده حجم روابط تهران  -برلين هر سال
20درصد رشد داشته باشد.
رواب��ط ايران ب��ا اتحاديه اروپ��ا به ويژه آلم��ان بعد از
توافق هس��تهيي در مس��ير رو به رشدي قرار گرفته است.
«ميكاييل كلور -برشتولد» سفير آلمان در تهران ميگويد
«ما همچنان توسعه روابط اقتصادي را پيگيري ميكنيم».
او پيشبيني كرد كه با رش��د  20درصدي س��االنه روابط
دو كش��ور ،حجم مبادالت تجاري ايران و آلمان امسال از
م��رز 3ميليارد دالر عبور كند .برش��تولد برجام را يك امر
كلي��دي در معماري جهاني عدم گس��ترش س�لاحهاي
هستهيي و داراي اهميت خاص براي امنيت منطقه عنوان
ميكند كه حاصل  12س��ال مذاكره اس��ت .وي با اش��اره
ب��ه تالشهاي رهبران اروپايي ب��راي حفظ برجام در عين
ح��ال در خصوص اعمال تحريمهاي فرامرزي امريكا عليه
كش��ورهاي ديگر ميگويد آلم��ان و اروپا از اياالت متحده
امريكا انتظار دارند كه يك جانبه اقدام نكند ،بلكه منافع و
همچنين تاثيرات تصميمات بر مابقي جهان را نيز درنظر
گيرد .قدرتيابي راستگرايان و مليگرايان در غرب ،روابط
اروپا و امريكاي ترامپ ،چشمانداز روابط ايران و آلمان بعد
از توافق هس��تهيي از جمله سواالتي است كه ايرنا با سفير
آلمان در تهران در ميان گذاشته است:
ط�ي يكي ،دو س�ال اخير در برخي كش�ورهاي
اروپايي و البته امريكا جريانات راس�تگرا و ملي گرا
آراي قابل اعتنايي كس�ب كردند چه اتفاقاتي افتاد
كه چنين گرايشاتي در جامعه اروپا و امريكا با اقبال
مردمي مواجه شد؟
منظور شما مخالفان مدرنيته جهاني است  -متاسفانه
اين آدمها در هم��ه جاي جهان ،در اياالت متحده ،اروپا و
ديگر نقاط جهان وج��ود دارند .به جاي جهانگرايي ،فرياد
انزواطلبيش��ان در دنيا شنيده ميش��ود .به جاي پذيرش

مس��ووليتهاي مش��ترك ،ش��اهد خودخواهيهاي ملي
هستيم .به جاي تجارت منصفان ه جهاني ،بسياري به دنبال
معامالت ملي خود هستند .به جاي تقويت حقوق بينالملل،
قوانين آن كس كه قويتر است بايد در جريان باشد .همه
اينه��ا موجبات نگران��ي ما را فراهم ميكنن��د و تحوالتي
ارتجاعگرايانه هس��تند كه بشريت به آنها احتياجي ندارد.
اينكه به رأيدهندگان بگوييم به كمك ديوار ناسيوناليسم
ميتوانيم آنها را از تالشهاي دنياي مدرن و به همپيوسته
محافظت كنيم ،غيرمسووالنه است .دنيا نيازي به ديوارهاي
جديد ن��دارد! دنيا به ضد مدرنيته نياز ندارد! جهان نيازي
به محدوديت ذهني ،دگماتيس��م و آش��تيناپذيري ندارد.
دنيا نيازمند امنيت ،عدالت ،همبستگي و مشاركت عادالنه
اس��ت .خواهان جهانديدگي ،كنجكاوي و خواهان تنوع.
خواهان حكومتهايي كه در س��طح بينالملل قانون مدار
باشند و عملكرد اقتصادي خوبي داشته باشند.
در انتخابات پارلماني در آلمان ش�اهد به قدرت
رسيدن خانم مركل براي چهارمين بار بوديم ارزيابي
ش�ما از اين اتفاق چيست .آيا جامعه سياسي آلمان
راه و مس�ير جدايي در مقايس�ه با ساير كشورهاي
اروپايي طي ميكند؟
به عنوان يك ديپلمات ،اجازه تجزيه و تحليل انتخابات
پارلمان��ي آلمان را ندارم .اما اگر درباره نقش آلمان در اروپا
بپرسيد ،آلمان يكي از اعضاي بنيانگذار اتحاديه اروپاست و
در آينده هم براي اتحاد و همبستگي اعضاي اين اتحاديه
تالش خواهد كرد.
طي س�الهاي اخير به ويژه با راي مردم انگليس
ب�ه جدايي از اتحادي�ه اروپايي و مش�كالتي كه در
ش�رق اروپا همچون يونان رخ داد و حضور گسترده
مهاجرين ،ش�اهد بروز چالشهاي�ي پيش روي اين
اتحاديه بوديم .چشمانداز ش�ما براي اتحاديه اروپا
چيست؟ آيا اين اتحاديه كماكان در مسير رو به رشد
خود طي مسير خواهد كرد؟
از بع��د كاري اطمين��ان دارم كه اتحادي��ه اروپا بر
چالشهاي بس��ياري ك��ه پي��شرو دارد ،غلبه خواهد

كرد .ما بر حس��ب تجربه دريافتهايم كه بحرانها ما را
قوي و قويتر ميكنند.
ب�ا توجه ب�ه موضعگيريه�اي ترام�پ در قبال
اتحاديه اروپا و استقبال وي از برگزيت ،ارزيابي شما
از رابطه اتحاديه اروپا با امريكاي ترامپ چيست .آيا
دو طرف در مس�ير همگرايي هس�تند يا واگرايي و
فاصله گرفتن از هم؟
اروپا و امريكا در گفتوگوي مستمر با يكديگرهستند،
كه بس��يار مهم اس��ت .و اروپاييها با ي��ك صدا صحبت
ميكنن��د كه اين ني��ز از اهميت زيادي برخوردار اس��ت.
س��ران دولت و دولتمردان سه كشور اروپايي ( E3فرانسه،
انگلس��تان و آلم��ان) در خصوص تصمي��م رييسجمهور
امريكا ترامپ ،مبني بر عدم تاييد پايبندي ايران به برجام،
به صورت مشترك اعالميه صريح و شفافي صادر نمودند.
آنها دولت امريكا و كنگره امريكا را تش��ويق كردهاند
كه پيش از برداشتن قدمهايي كه ميتواند باعث تضعيف
برجام ش��ود ،پيامده��اي تصميمگيريه��ا را در ارتباط با
امنيت امريكا و متحدانش بررسي كنند .وزيران خارجه 28
كش��ور عضو اتحاديه اروپا نيز به اتف��اق آرا در بيانيهيي از
اياالت متحده خواستهاند تا به تعهدات خود در قبال برجام
پايبند بماند و پيش از هر اقدامي پيامدهاي امنيتي آن را
براي امريكا ،شركاي خود و منطقه مورد بررسي قرار دهد.
فدريكا موگريني ،رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا
در ماه نوامبر به واش��نگتن س��فر كرد تا در اين خصوص
مذاكراتي را با طرف امريكايي پيش ببرد .اين س��فر براي
پيش��برد مذاكرات اروپاييها با طرف امريكايي بسيار حائز
اهمي��ت بود .گفتوگوه��اي او با آقاي ظري��ف ،وزير امور
خارجه ايران در س��مرقند نيز نش��ان داد كه ما اروپاييها
كانالهاي گفتوگو را با همه باز نگه داشتهايم .بهتر است
با هم حرف بزنيم ،تا درباره هم.
ترامپ طي ماههاي اخير مدام از توافق هستهيي
بدگويي ك�رده و با بيان اينكه اي�ران به روح توافق
هس�تهيي پايبن�د نب�وده تهدي�د ب�ه اعلام عدم
پايبن�دي ايران به اين توافق كرده اس�ت .در عين

حمايتگرايي آن و درگيري دولت در اقتصاد است كه
صادرات را در لبه ناعادالنهيي تشويق ميكند و قوانين
تجارت جهاني را نقض ميكند .افزايش ذخيرهسازي
در كشورهاي آسياي ش��رقي همچون چين به علت
سياس��تهاي دولتي ،حجم وسيعي از مازاد دولتي را
ايجاد ميكند كهبايد توس��ط كشورهايي كه كسري
دارند مانند امريكا جذب شود.
تمركز كس��ري در بخش توليد ،نگرانيهايي را در
ميان اقتصاددانان در طول از دس��ت دادن مش��اغل و
تاثير بد آن بر جوامع محلي افزايش داده است.
تحقيق موسسه سياست اقتصادي نشان ميدهد
ك��ه هجوم واردات چين دس��تمزد را ب��راي كارگران
تحصيلنكرده پايين آورده اس��ت .و از س��ال 2001
حدود 3/4ميليون ش��غل را در امري��كا ارزشگذاري
كرده اس��ت .درحالي كه تحقيق منتشر شده توسط
موسسه تكنولوژي ماساچوست حدود 2ميليون است.
بس��ياري از اقتصاددانان ترس دارند كه از دس��ت داد
ن مش��اغل مرتبط ب��ا واردات در حال پس زدن روند
تجارت و جهانيشدن هستند و در آينده نتايج سياسي
متناقضي دارند.
نگرانيهايي از س��مت اقتصاددانان در زمينه عدم
تعادل وس��يع و مداوم وجود دارد موسس��ه پيترسون
هش��دار ميدهد كه بدهي ،الزم اس��ت كه كسري را
تامين مالي كند .رييس كميس��يون سابق فدرال بن
برنانكه و جرد برنش��تاين ،مش��اور اقتصادي روساي
جمهور جورج ب��وش و باراك اوباما اذعان كردهاند كه
جريان سرمايه خارجي كه كسري تجاري را همراهي
ميكند ممكن است منجر به اميدهاي زودگذر مالي
شود و اين مساله شكسته شدن جايگاه امريكا را كه از
سال  2006آغاز شده است بهدنبال دارد.
راهكارهاي كاهش كسري
دونالد ترامپ قول داده است كه كسري تجاري را
كاهش دهد .هر چند كه طرحهاي دولت نامش��خص
است .پيشنهاد اصلي ترامپ اجراي تعرفههاي باال براي
كاالهاي چيني است كه احتماال بيتاثير خواهد بود.
اما اقتصاددانان ميگويند ،مذاكره بهترين دس��تاورد
ح�ال به وي�ژه در هفتههاي اخير ش�اهد تالشهاي
گسترده اروپا براي حفظ اين توافق هستيم .اهميت
برجام براي اروپا در چيست و اين توافق تاكنون چه
دستاوردهايي داشته است؟
اروپاييها در ش��وراي امور خارجي اخير تاكيد كردند
كه برجام نتيجه 12سال ديپلماسي تحت حمايت اتحاديه
اروپاست كه در قطعنامه  2231شوراي امنيت سازمان ملل
متحد به اتفاق آرا تصويب شده است .اين يك امر كليدي
در معماري جهاني عدم گس��ترش سالحهاي هستهيي و
داراي اهميت خ��اص براي امنيت منطقه اس��ت .وزيران
خارجه نيز تصريح كردهاند كه لغو تحريمهاي هس��تهيي
تاثي��ر مثبتي بر روابط تجاري و اقتص��ادي با ايران دارد –
و البت��ه در جهت رفاه مردم ايران .در اين راس��تا همكاري
تقويت يافته و فرصتي براي گفتوگوي مس��تمر با ايران
ايجاد خواهد شد.
امري�كا از زمان راهيابي ترامپ به كاخ س�فيد از
پيمانه�ا و توافقات بينالمللي خارج ش�ده اس�ت.
اكنون هم تهديد به خروج از توافق هس�تهيي كرده
است .چنين تالشهايي چه پيامدهايي در عرصه نظم
و امنيت بينالمللي خواهد داشت .با اين وضعيت آيا
چش�ماندازي براي حل و فصل بحرانهايي همچون
بحران شبه جزيره كره وجود دارد؟
اعتماد و پايبندي به قراردادها براي ديپلماسي موفق،
ضروري اس��ت .اين امر بطور يكس��ان شامل همه اعضاي
جامعه بينالمللي ميشود .ما ميدانيم كه ايران – به حق -
مقايسه با كره شمالي را رد ميكند .اما اين نيز درست است
كه برجام ميتواند الگويي باشد براي چگونگي رسيدگي و
حل مشترك مناقشات طوالني مدت و تقريبا غير قابل حل
در زمينه مسائل هستهيي باشد.
تص�ور ش�ما از برجام بدون امريكا چيس�ت؟
آيا ام�كان ادامه حيات اين تواف�ق بدون امريكا
وج�ود دارد؟ آلمان چه راه�كاري در قبال حفظ
اين توافق دارد؟
ح��ال بايد با تمام ت��وان تالش نمايي��م كنگره اياالت
متحده را نس��بت به مزاياي توافق هستهيي متقاعد كنيم.
البته در ديپلماسي همواره ميبايست با همه گفتوگو كرد
و به حرفهاي همه گوش س��پرد .همگي ما اميدواريم كه
ب��ا همكاري يكديگر راهحلهاي��ي بيابيم براي گفتوگو با
تمام ذينفعان در خصوص مس��ائلي كه همگي نس��بت به
آنها نگراني داريم.

اس��ت كه ميتواند ص��ادرات امريكا را ب��ه بازار چين
تسهيل كند.
ترام��پ همچنين قول داده اس��ت كه برچس��ب
دستكاري در سيستم پولي را به چين بزند ،طرحي كه
كارشناسان ميگويند تاثيرات عيني كمي را ميتواند
داشته باشد .اما سرانجام ذهنيتش را تغيير داد .ويلبر
راس وزير صنايع امريكا گفته است كه مساله تعرفههاي
باال ،يارانهها موانعي است كه كاالهاي امريكا در چين و
اروپا با آن مواجه است .او ميگويد ،سياستهاي امريكا
تمركز بر افزايش فعاليتهاي بهبود روند تجاري تحت
قوانين س��ازمان تجارت جهاني خواهد بود و داشتن
بهترين معامالت با شركاي تجاري است.
آلدن از اعضاي ش��وراي روابط خارجي مينويسد،
اقدامات يكجانب��ه واردات را بلوكه ميكند و نگراني
نسبت به يارانههاي خارجي متحدان امريكا را عصباني
ميكند و ضرر به صنايع امريكا وارد ميكند .وقت آن
است كه به سياس��تهاي اقتصادي ريچارد نيكسون
و رونال��د ريگان برگردي��م تا با اقدام��ات تهديدآميز
كشورهاي ديگر را به توقف سياستهاي تغيير تجاري
تحري��ك كنيم .ريگان و نيكس��ون متح��دان خود را
همانند ژاپ��ن و آلمان با تعرفههاي يكجانبه متقاعد
كردند كه پولش��ان را مورد ارزيابي مجدد قرار دهند.
يك دالر ضعيفتر ممكن اس��ت ب��ه افزايش صادرات
امريكا كم��ك كند .هر چند ترامپ عقي��ده دارد كه
دالر خيلي قوي اس��ت .از زمان به قدرت ترامپ ،دالر
بهآرامي حركت كرده است.
سستر از اعضاي شوراي روابط خارجي بر اين باور
اس��ت كه سياستمداران بايد به چين و ساير كشورها
فش��ار بياورند ت��ا سياس��تهايي را تصويب كنند كه
نرخه��اي ذخاير را پايين بياورند .در حوزه سياس��ت
داخلي ،افزايش نرخ ذخاير ميتواند كسري تجاري را
ي كه صندوق بينالمللي پول و
پايين بي��اورد .بهطور 
سايرين نشان دادند كه يكي از راههاي مستقيم براي
انجام دادن آن ،كاهش كس��ري بودجه دولت اس��ت.
بودجه پيشنهادي ترامپ شامل هزينههاي دفاعي باال
و ط��رح اصالح مالياتي كه احتماالً كس��ري بودجه را
افزاي��ش ميدهد .طرح افزايش نرخ بهره در گذش��ته
با تقويت دالر همراه ب��وده و درحال حاضر با افزايش
كسري تجاري خود را نشان ميدهد.
نتيجهگيري
كسري تجاري براي اقتصاد امريكا بهتنهايي يك
مساله نيست زيرا كه كسري تجاري بزرگتر ميتواند
نتيجه يك اقتصاد قويتر باش��د .حركت به س��مت
مازاد تجاري امريكا ميتواند منجر به كاهش رش��د
جهاني و افزايش بيثباتي اقتصادي در ميان شركاي
تجاري امريكا شود .ارتقاي تجارت با كاهش قيمتها
و افزاي��ش تولي��دات امكان دارد .تج��ارت با هدايت
منابع به جايي كه اقتصاد رقابتي اس��ت فرصتهاي
جدي��د را ايج��اد ميكند و جامعه را به س��مت جلو
ميبرد و زندگ��ي خوبي را براي همه فراهم ميكند.
راههاي س��نتي اندازهگيري سالمت اقتصادي مانند
توليد ناخالص داخلي و آمارهاي تجاري مش��كالتي
را براي محاس��به رش��د اقتصادي س��ريع و اقتصاد
ديجيتال ايجاد ميكند .سياستهاي حمايتگرايي
ميتواند ضد توليدي باش��د زيرا بلوكه كردن واردات
بدون تغيير ذخاير اساس��ي و سطوح سرمايهگذاري
بهس��ادگي ارزش دالر را افزاي��ش ميدهد و دليلي
اس��ت تا صادرات كاهش پيدا كن��د .تمركز بيشاز
حد روي كسري تجاري منجر به تقويت سياستهاي
حمايت گرايي و جنگ جهاني تجاري جديد ميشود
كه اوضاع را براي همه بدتر ميكند.
كس��ري تجاري نه خوب است و نه بد بلكه نوعي
نسبت شامل يك بده بستان است.
منبع :شمس
در ماهه�اي اخيرش�اهد اعم�ال دور تازهي�ي از
تحريمه�اي فرامرزي از س�وي امري�كا عليه ايران
و روس�يه بودهايم .اگ�ر چنين تالشه�ا و اقدامات
يكجانبه تبديل به « رويههاي جاري » در مناس�بات
اقتصادي بينالمللي شود ،ممكن است بر فعاليتهاي
ش�ركتها و فعاالن اقتصادي اروپاي�ي هم تاثيرات
منفي داش�ته باش�د .آلمان و اروپا چه رويكردي در
قبال اين اقدامات دارند؟
آلمان و اروپا از اياالت متحده امريكا انتظار دارند كه يك
جانبه اقدام نكند ،بلكه منافع و همچنين تاثيرات تصميمات
بر مابقي جهان را نيز درنظر گيرد.
با عنايت به تجارب تاريخي؛ ايران چه جايگاهي
در رواب�ط خارجي آلمان دارد؟ ضم�ن بيان ارزيابي
جنابعالي از مناس�بات سياس�ي و حج�م مبادالت
اقتصادي آيا دو طرف توانستهاند به سطح روابط قبل
از توافق هسته اي (برجام) برگردند؟
ايران پس از انعقاد برجام توانس��ته است صادرات نفت
خ��ود را به س��طح پي��ش از تحريمها افزاي��ش دهد ،اين
دستاورد بسيار مهمي است .ارتباطات سياسي ،اقتصادي و
فرهنگي بين ايران و اروپا و به خصوص آلمان شدت يافته
و تقويت شدهاند .حجم تجارت خارجي بين ايران و آلمان
امسال احتماال به بيش از  3ميليارد يورو خواهد رسيد ،نرخ
رش��د ساالنه از زمان انعقاد برجام بيش از 20درصد است.
اينها اخبار بسيار خوبي هستند و ما همچنان توسعه روابط
اقتصادي را پيگيري ميكنيم.
يكي از چالشهايي كه در يكي ،دو سال اخير در
زمينه مناسبات اقتصادي ايران وجود داشته ،مساله
محدوديتهاي بانكي اس�ت .در اين مورد نظرتان را
بفرماييد .اكنون چه گش�ايشهايي در زمينه بانكي
و بيمه براي مراودات اقتصادي با ايران ايجاد ش�ده
است؟
در حال حاضر نيز برخي بانكهاي ايراني در آلمان فعال
هستند و فعاليتهاي ميليوني دارند ،از جمله بانك تجارتي
ايران و اروپا در هامبورگ .همچنين برخي موسسات مالي
با تمركز منطقهيي ،مانند فولكسبانكها و اشپاركاسههاي
آلم��ان نيز فعاليتهاي موفقيتآميزي با ايران دارند .البته
موضع اياالت متحده امريكا در اين بخش بيشتر قابل لمس
است ،بسياري از بانكهاي داراي فعاليت با اياالت متحده
هنوز از ريس��ك فعاليت با ايران بي��م دارند .اما فقط نبايد
شكوه كنيم .تنها گفتوگو ميتواند راهگشا باشد.
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 50اختراعي كه اقتصاد مدرن را شكل داد

از سيم خاردار تا تهويه مطبوع

مولف| تيم هارفورد|
مترجم| اميرمسعو د جهانبين|
آتالنتيك — در آغاز ،مش��كل بيش��تر رطوبت بو د تا
كارگران شركت چاپ و ليتوگرافي
حرارت .در سال ۱۹۰۲
ِ
ِ
رطوبت
س��كت و ويلهلمز در نيويورك ،از ش��دت گرما و
تابس��تان كالفه ش��ده بودند؛ گرما و حرارت��ي كه باعث
تغيير ش��كل كاغذها و خرابي چاپهايشان ميشد .براي
رفع اين مشكل ،سيستم كنترل رطوبت الزم بود .چالش
مذكور به مهندسي جوان به نام ويليس كرير محول شد.
او سيس��تمي ابداع كر د كه هوا را در طول سيمپيچهايي
كه با آمونياك فشرده سر د ميش د به حركت در ميآورد.
عملكر د اين ماش��ين فوقالعاده بود ،رطوبت را كاهش داد
و ليتوگرافهاي نيويورك را قادر س��اخت كه بدون واهمه
از مرطوب شدن كاغذها و جاري شدن جوهر روي آنها به
كار چاپ بپردازند .اما كرير ،انديش��هيي بزرگتر داشت .او
دريافت كه دستگاه هواساز براي كنترل رطوبت ،پتانسيل
كنت��رل حرارت را نيز دارد .او آنقدر پيش رفت تا به توليد
انبوه نخستين تهويه مطبوع مدرن در شركت كرير دست
ياف��ت كه هنوز هم يك��ي از بزرگتري��ن توليدكنندگان
سيس��تم گرمايش ،هواس��ازي و تهويه مطبوع در جهان
محسوب ميشود .گستره تاثير تهويه مطبوع بسيار فراتر از
چاپ مدرن بود ،اين نوآوري به بهرهوري جهاني ،مهاجرت
و حتي سياست شكل جديدي بخشيد.
داس��تان تهويه مطبوع و  ۴۹پيش��رفت علمي ديگر،
موضوع كتابي تازه اس��ت به ن��ام  50اختراعي كه اقتصاد
مدرن را ش��كل داد ،نوش��ته تيم هارف��ورد ،اقتصا ددان و
س��توننويس فايننش��يال تايمز .من بهتازگي با او درباره
مهمتري��ن اي دههاي كتابش گفتوگو كردم .مكالمه ما به
قص د وضوح و اختصار ويراسته شده است.
م دته�ا پيش از اختراع كرير ،انس�انها تمايل
به خنك كردن خو د داش�تن د اما شيوهيي كه براي
اين كار برميگزيدند ،به نوعي رقتانگيز است .شما
كسب وكار ش�ركتهاي نيوانگلن د در اوائل قرن ۱۹
را توصيف ميكني د كه مكعبهاي يخ تراش�يده كه
د را به سراسر كشور
با پوشال عايقبندي شده بودن 
حمل ميكردند .رس�ما ميتوان گفت كه نيوانگلند
به همان ترتيبي ي�خ صادر ميكر د كه جورجيا هلو
صادر ميكن د حتي طي زمستانهاي معتدل ،كمبود
وجو د داشت« ،قحطي يخ».
حقيقتا ،خنك كردن اش��يا دشوار بود! پيش از اختراع
تهوي��ه مطبوعباي د چيزي كه بس��يار س��ر د اس��ت را بر
يداشتي د و به مكانهاي گرم ،منتقل ميكرديد .معضالت
م
جالبي وجو د داشت .مثال وقتي كه منابع آب تامينكننده
يخ ،مانن د درياچهها ،آلوده ميشدند ،آالين دهها در تكههاي
يخ حبس ميش��دند .وقتي اين تكههاي يخ براي استفاده
ذوب ميشدند ،هوا را از بوي نامطبوع پر ميكردند.
دقيقا ،خدا را ش�كر بابت اخت�راع ويليس كرير!
اثرات جهاني تهويه مطبوع كه شما توصيف ميكنيد،
شگفتانگيزند .تهويه مطبوع ،افق شهرها را تغيير داد
و وجو د آس�مانخراشهاي بلن د شيشهيي را ممكن
ساخت كه مردم در طبقات فوقانياش از گرما نپزند.
تهويه مطبوع ،ويژگيهاي جمعيتشناسي را تغيير
دا د و مهاج�رت را در اي�االت متحده بس�ان بلت ،به
آتالنتا و فينيكس ممكن كرد .شما به نقل از استيون
جانس�ون گفتهاي د كه تهويه مطبوع بازنشس�تگان
محافظ�هكار را قادر كر د كه به جنوب و غرب برون د و
به اين ترتيب سبب انتخاب رونال د ريگان شد.
بل��ه و البته باي د دورنمايي جهان��ي را نيز م د نظر قرار
داد .اي��ن اختراع تنها امريكا را دگرگون نكرد؛ بلكه جهان

را تغيير داد .جاهايي مثل س��نگاپور و شانگهاي در فصل
گرم��ا و رطوب��ت غيرقابل تحمل ميش��وند ،ام��ا اكنون
كالنش��هرهايي جهانياند .پژوهشهاي��ي مدعيان د كه
بهرهوري انس��ان در حدو د ۲۱درجه س��انتيگرا د به اوج
ميرسد .اين بدان معناست كه تهويه مطبوع ،ما را كاراتر
كرده است ،همچنين با ايجا د تراكم در سنگاپور ،مردم را
قادر ميس��از د به مدتي طوالنيتر كار كنن د و جهان را به
مكاني غنيتر بدل سازند .تهويه مطبوع سويهيي تاريك نيز
دارد .اين واحدهاي تهويه ،دماي داخل را خنك ميكنند،
اما خوره انرژيان د و در گرمايش جهاني سهيماند.
نخستين اختراع موجو د در كتاب ،گاوآهن است
كه زمينهس�ا ِز انقالب در بخش كشاورزي شد .شما
مينويس�ي د كه «فراواني در كش�اورزي ،فرمانروا و
فرمانب�ر ،ارب�اب و رعيت و نابرابري ث�روت را پديد
ميآور د كه از آنها در جوامع شكارچي -جمعكننده
خبري نبود» .
اخت�راع دوم در كت�اب گرامافون اس�ت؛ كه به
بيش�تر خوانندگان اجازه دا د در خانههاي سراس�ر
د به طوري كه ستارگان محلي
جهان طنينافكن شون 
به ستارگان جهاني تبديل شدند .اين نيز به نابرابري
ثروت�ي انجامي د كه در جوامع پي�ش از گرامافون از
آن خبري نبود .آيا فكر ميكني د كه فناوري ،ذاتا اثر
سوپراستار ۲و نابرابري را پدي د ميآورد؟
در اينجا دو پرس��ش وجو د دارد .اول اينكه آيا فناوري
هم��واره بر نابراب��ري ميافزايد؟ دوم اينكه ،آيا سياس��ت
ميتوان د آن را جبران كند؟
پاس��خ پرسش نخس��ت ،منفي اس��ت .نمونه مشهور
فناورياي كه كارگران را از كار بيكار كرد ،دستگاه بافندگي
ماش��يني بو د كه معروف است توسط الدايتها  ۳تخريب
شد .اين ماشينها ،مالكان خو د را ثروتمن د ساختن د اما به
نظر من ميتوان گفت كه آن دس��تگاهها در واقع نابرابري
درآم��دي را كاهش دادند ،زي��را كارگران كممهارتتر نيز
ميتوانستن د از اين دستگاههاي بافندگي جديد ،استفاده
كنن د و از اين طريق پول بيشتري به دست آورند .از سوي
ديگر فكر ميكنم كه امروزه ،بخش عمده فناوري به سوي

يك كتاب جديد  50اختراع بزرگي را بررسي ميكند كه اقتصاد مدرن را شكل
دادهاند .تيم هارفورد ِ اقتصاددان در اين كتاب به بررسي اختراعاتي پرداخته كه
زندگي فردي و اجتماعي ما را دگرگون كرده است و توضيح ميدهد كه چرا اختراع
سيمخاردار انقالب بود ،پول كاغذي تصادف بود و سيستمهاي گرمايش ،هواسازي
و تهويه مطبوع موجب افزايش بهرهوري در توليد بودند .درك تامسون درباره چند
مورد از برجستهترين اختراعهاي كتاب با هارفورد گفتوگو كرده است
افرا د با مهارت متمايل شده كه اين موضوع ميشود ،اثرات
موسوم به «برنده صاحب هم ه چيز» ۴را تشدي د ميكند.
اما سياس��ت و حقوق هس��تن د كه معم��وال برندگان
فناوري را تعيين ميكنند .اگر نظام مالكيت اياالت متحده
وجو د نداشت تا اجازه نده د نرمافزارهاي بيل گيتس كپي
ش��وند ،او هيچوقت نميتوانست چنين ثروتي دست و پا
كن��د .انتخابهاي سياس��ي بو د كه باعث ش�� د او يكي از
ثروتمندترين افرا د اين كره خاكي شود.
آيا سياست ميتوان د نابرابري را نيز جبران كند؟ البته
كه ميتواند .دولت رفاه قادر به انجام چنين كاري هست.
در واق�ع «دولت رفاه» اختراعي اس�ت كه ش�ما در
اي�ن كتاب درب�اره آن بحث ميكنيد ،ك�ه اين تعريفي
موسع از اختراع محسوب ميشود .به گفته شما،
بسيار ّ
بنيانگذاران دولت رفاه مدرن به جنگافزار بيش از رفاه
عالقهمن د بودند .اوتو فن بيسمارك ،زماني كه مستمري
بازنشس�تگي را ايجا د كرد ،نيازمن د ارتشي متعه د بود.
موس�وليني براي سركوب رقباي سوسياليست و حفظ
حماي�ت عموم مردم ،چندين برنام�ه رفاه اجتماعي را
ارائه كر د كه مرخصي با حقوق و نگهداري كودك از آن
جمله بود .به نظر من ضرورت سياس�ي مادر اختراعات
سياسي بود.
دول��ت رفاه ،همانطور كه از نامش بر ميآيد ،براي تقويت
نقش دولت طراحي ش��د .در ابتدا اين مفهوم طراحي ش�� د تا
دولت را قدرتمندتر ساز د و اعتما د مردم به دولت را جلب كند.
به بي��ان كليتر «ضرورت ب��ه عنوان م��ادر اختراع»
كليش��هيي تاملبرانگيز اس��ت .گاهي اين كليشه درست

دو دهه
زلــزلـهايران

آذربايجان شرقي

1391

شدت زلزله  6.4ريشتر
تعداد كشتهها –  306نفر
خانههاي مسكوني تخريب شده –  5329دستگاه
ميزان خسارت – بيش از  1000ميليارد تومان

زرند كرمان

1383

شدت زلزله –  6.4ريشتر
تعداد كشتهها –  900نفر
خانههاي تخريب شده –  8000دستگاه

1392

شدت زلزله  6.3ريشتر
تعداد كشتهها –  37نفر
تخريب واحدهاي مسكوني –  3000دستگاه
ميزان خسارت –  22ميليارد تومان

1385

بوئينزهرا  -قزوين

شدت زلزله –  6.5ريشتر
تعداد كشتهها  262 -نفر
دستگاههاي تخریب شده 120 -
خسارت  90 -میلیون دالر

طرح و اجرا:
ناصر يوسفي زنوز

بروجرد – لرستان

شدت زلزله –  6.1ريشتر
تعداد كشتهها –  70نفر
اثر تاريخي به طور كامل  39تخريب شد
ميزان خسارت –  555ميليارد تومان

1382
1381

شنبه – استان بوشهر

بم – كرمان

شدت زلزله –  6.6ريشتر
تعداد كشتهها –  30هزار نفر
درصد شهر تخريب شده 90
ميزان خسارت – بالغ بر  185ميليون دالر

1376

قائنات  -خراسان

شدت زلزله  7.3 -ریشتر
تعداد كشتهها 1567 -نفر
تخریب كامل چند روستا
میزان خسارت  100 -میلیون دالر

نيس��ت .اختراعي مانن�� د رمزنگاري نامتق��ارن را در نظر
يداناني را داش��تي د كه براي
بگيري��د .اينج��ا ش��ما رياض 
مدت��ي طوالني با اعدا د اول ور ميرفتند ،كاري كه ممكن
بو د بيفايده به نظر رس��د .آنگاه برخي دانش��مندان علوم
كامپيوتر فهميدن د كه ميتوانن�� د از نتايج اين پژوهشها
درباره اعدا د اول براي رمزنگاري پيامها اس��تفاده كنن د اما
از ابتدا نميش د تصور كر د كه تحقيق درباره اعدا د اول در
نهايت به كجا ختم ميشود .اما بع د از آن ،سيم خاردار را
در نظ��ر بگيريد .اينجا ضرورت به وضوح مادر اختراع بود.
امريكاييها سالهاي سال براي محصور كردن زمينهاي
ب��زرگ در اياالت متحده غربي ،ني��ازي حياتي به چيزي
ارزان قيمت داشتن د كه چوب زيادي مصرف نكند.
در  ۱۸۷۵س�يم خاردار به عن�وان «بزرگترين
كش�ف عصر» به بازار معرفي ميش�د .بع د از آنكه
رييسجمهور لينكل�ن ،زمينهاي دولتي غرب را با
امضاي قانون هومس�ت د در  ۱۸۶۲به روستانشينان
واگذار كرد؛ س�كونت در غرب امريكا دش�وار بود؛
زيرا ساكنان نميتوانستن د مرزهاي مايملك خو د را
د كه
يدهي 
به درستي مشخص كنند .شما توضيح م 
چگونه سيم خاردار ،مفهوم مدرن مالكيت خصوصي
را ايجا د كرد.
بع د از قانون هومستد ،سيم خاردار به كشاورزان اجازه
دا د تا حق مالكيت خو د را عملي كنند .در هر كسب وكاري،
اگر در عمل نتواني د حق مالكيت را به اجرا درآوريد ،ديگر
اهميتي ندار د كه قانون چه ميگويد .شما اهميت اجراي
اين حق را در صنعت موس��يقي مشاهده ميكنيد .قانون

ميگوي�� د كه توليدكنندگان موس��يقي ،مالك حقوق آن
هستند .اما حق معنوي ،در جهان امروز ،وقتي كه افرا د به
آساني ميتوانن د به طور قانوني آهنگ دانلو د كنند ،معنايي
بسيار متفاوت دارد .مديريت حق ديجيتال ،كوششي است
براي ايجا د س��يم خاردار براي محصوالت ديجيتال .هدف
آن نيز حل مسأله «حصاركشي» در موسيقي است.
كدام اختراع ذكر ش�ده در اين كتاب را بيش�تر
د اختراعي كه معتقدي د بيش
دوس�ت داريد ،يا شاي 
از همه دست كم گرفته شده است؟
اختراع مور د عالقه من ،كاغذ بود .در ابتدا به نظر خودم
نرس��يده بود .ديگران گفتن د كه« :باي د ماشين چاپ را در
كتاب بگنجاني .اين [صنعت] نحوه تفكر ما را دگرگون كرد
و منجر به اصالحات و خيزش اروپا شد » .اما بدون كاغذ،
ماش��ين چاپ چندان به كار نميآيد .بله ،شما ميتوانيد
روي پوست حيوانات چاپ كنيد .اما  ۵۰۰۰نسخه از يك
كتاب ،نيازمند۲۵۰ ،هزار گوسفن د است .كاغذ چيزي است
كه صنع��ت چاپ را به لحاظ اقتص��ادي مقرون به صرفه
ميكن��د .همچنين كاربردهاي عمل��ي ديگري ،همچون
دستمال توالت ،دارد.
همانگونه كه ش�ما مينويسيد ،نخستين نمونه
پول كاغ�ذي در تاريخ جهان توس�ط بازرگانان در
سيچوان چين در حدو د س�ال ۱۰۰۰ميالدي درست
ش�د .اين نمونه يك س�ن د بدهكاري(آي .اٌ .يو) بود.
رايج رسمي دولتي نبود .اما
اين نوع پول نوعي پول ِ
وعده ارزش ،يكي از ويژگيهاي پول اس�ت ،واي .اُ.
يو وع�ده پول اس�ت بنابراين افرا د ب�ه جاي حمل
س�كههاي فلزي با خود ،به معامله اسنا د بدهكاري
خو د دست زدند .آنها تصادفا پول رايج خصوصي را
اختراع كردند.
پول كاغذي ،نوعي سن د بدهكاري قابل معامله بو د كه
از بدهي اصلي مش��تق شده بو د و اگر بدهي قابل معامله
باشد ،حكم پول را دارد.
درسي زيبا در شكلگيري پول وجو د دار د و شما
مينويسي د وقتي دولت چين از اين موضوع با خبر
د كه عرضه اوراق بدهي را كنترل كند.
شد ،كوشي 
در واقع دولت خيلي به دنبال كنترل اين پول نبو د بلكه
بنا داشت تا آن را به انحصار خو د در آورد .علتش هم اين
است :فرض كني د شما يك س��ن د بدهكاري از من داريد.
به فروش��گاه محله ميرويد .ميگوييد«:خُ ب ،ميتونم يه
سن د بدهكاري برات بنويسم يا ميتونم اين سن د متعلق به
تيم هارفور د رو بهت بدم كه خيلي آدم خوبيه ».فروشنده
ممكن است بگويد«راس��تش ،من به تيم بيشتر از درك
اعتم��ا د دارم پس همون رو به من بده» .پس حاال ،بدهي
من (س��ن د بدهكاري متعلق به تيم) به عنوان پول دست
به دست ميشود.
شگفتي در اينجاست كه سن د بدهكاري تيم ميتواند
بارها و بارها معامله شود ،همانگونه كه شما با آن در مغازه
معامله كردي�� د اما هيچ كس هرگز براي طلب آن پول به
سراغ من نميآيد .اين سن د وقتي مفيدتر است كه هرگز
نق د نشود .اين س��و د خالص است بنابراين مطمئنا دولت
مايل است كه خو د را در چنين فرآيندي وار د كند.
آيا شما در تاليف اين كتاب ،چيزي درباره اينكه
اختراعات از كجا ناشي ميشوند ،آموختيد؟
اين ،كتابي درباره منش��أ اي دهها يا چگونگي رخ دادن
اختراعات نيست .برخي از اختراعات در اين كتاب از نوابغ
بخش خصوصي سرچش��مه ميگيرن د و برخي از موار د با
حمايت دولت روي دا دهاند .اصليترين الگويي كه ميتوان
از آن س��خن گفت اين است كه سخت ميتوان از الگويي
واح د نام برد.

اسلوب برجام
قطبنماي امنيت پايدار در خاورميانه

توافق هس��تهيي ايران و  5+1صرفنظر از ام��كان و زمان پايايي،
قاع دهيي را در حل و فصل مسالمتآميز اختالفات پدي د آور د و آثاري
قابل توجه را به همراه داش��ت .چنين اسلوبي ضمن مهيا كردن بستر
ثب��ات در تالطم تنش و بحرانهاي منطقه ميتوان د در جايگاه كتاب
راهنماي امنيت پايدار خاورميانهيي قرار گيرد.
ژئوپليتيك بحرانس��از خاورميانه ،اين منطق��ه را به مانن د فالتي
مس��تقر بر فراز گسلهايي عميق و هميش��ه فعال ،مستع د بيثباتي
و رخدادهاي غيرمترقبه ساخته است .با نگاهي به تحوالت چن د دهه
گذشته خاورميانه ميتوان گفتي اين منطقه هيچگاه از تنش و چالش
به دور نبوده و س��ازوكارهاي بح��رانزا همواره در حال پويايي يا بروز
بو دهاند.
در كنار اش��غالگري صهيونيس��تها و سياس��تهاي تجاوزكارانه
رژيمصهيونيستي ،تقابل دولتهاي غيرمر دمساالر و رانتير با مطالبات
سياس��ي و مدني ش��هروندان ،نض��ج گرفتن انديش��ه و فعاليتهاي
بنيادگرايان��ه و تن��درو ،تعارض��ات قومي و ن��ژادي ،اختالفات مرزي
و ارضي ،سياس��تهاي توس��عهطلبانه برخي حاكم��ان منطقه و نيز
رقابتهاي مستمر بازيگران اصلي از عناصر مهم بيثباتيهاي منطقه
بوده اس��ت .در وضعيت كنوني كه دولتهاي ملي در بغدا د و دمشق
با غلبه بر گروههاي افراطي مس��لح ،مس��ير عبور از چالش تروريسم
تكفي��ري و تجزيه س��رزميني را ميپيمايند ،سياس��تهاي خصمانه
برخ��ي دولتها و دامن زدن ب��ر رقابت يا به عب��ارت بهتر تعارضات
منطقهي��ي از مهمترين منابع التهاب در خاورميانه به ش��مار ميآيد
و از دي�� د برخي ناظران نگرانيهايي را در زمينه درگيريهاي نظامي
برانگيخته اس��ت .با وجو د نگراني و چالشهاي موجود ،بس��ياري از
يدارند
صاحبنظران و نيز مقامات سياسي در منطقه و جهان اذعان م 
ك��ه وضعيت خاورميانه منهاي توافق هس��تهيي تيرماه  94به مراتب
تهديدزاتر از وضعيت كنوني بود .اين در حالي اس��ت كه معدودي از
دولتهاي منطقه و بهطور ويژه رژيم صهيونيستي از هيچ تالشي براي
كارشكني در مذاكرات هستهيي فروگذار نكردند.
برج��ام كه به گفته مقامات غربي ب��ه ويژه رهبران وقت امريكا در
دوره دموكراتها ،جهان را به س��مت امنتر ش��دن پيشبرد ،با وجود
كارش��كنيهاي يادش��ده منجر به افزاي��ش ضريب ثب��ات و امنيت
خاورميانه شد؛ توافقي كه آشكارا سايه بروز جنگ بر اثر وقوع بنبست
احتمالي در حل و فصل اختالفات هستهيي را از ايران و حوزه حساس
خليج فارس دور كرد .پيام د بلندم دتتر برجام جلوگيري از گسترش
مسابقات تسليحاتي به حوزه جنگ افزارهاي اتمي بود .به اين ترتيب،
توافق هستهيي سبب ش د تا برخي كشورهاي منطقه نتوانن د با توجيه
ايجا د بازدارندگي در برابر فعاليتهاي صلحآميز هس��تهيي جمهوري
اس�لامي ايران ،به س��مت خريداري و كس��ب فناوريه��اي اتمي با
كاركردهاي دوگانه گام بردارند.

گروه تحليل ،تفسير و پژوهشهاي خبري ايرنا با بيان اين مطلب
در گزارشي افزود :نكته قابل تامل اينكه روي كارآمدن دولتي يكجانبه
گ��را در امريكا و تهديدات مكرر «دونال د ترامپ» رييسجمهوري اين
كشور مبني بر خروج و برهم زدن برجام نيز نتوانسته ضربهيي بر پيكر
اس��لوب برجام وار د آور د و با توجه به كارآمدي اين اس��لوب در رفع
منازعات و جلوگيري از تهديدات امنيتي در س��طح منطقه و جهان،
ديگر اعضاي گروه كش��ورهاي  5+1به ش��كلي تمام ق د به حمايت از
توافق هستهيي پرداختهاند.
بررسي كاركردهاي توافق هستهيي به شكل فرآيندهاي امنيتساز
به نوعي موي د ديدگاههاي مبتني بر كارآمدي حقوق و س��ازمانهاي
بينالمللي و كاربس��ت ديپلماس��ي در جهت پايان دادن به اختالفات
ميان واحدهاي ملي اس��ت؛ ديدگاهي كه در نظريههايي چون مكتب
انگليس��ي و نهادگرايي ب��راي جامعه بينالمللي اصال��ت قائل بوده و
برخالف رئاليس��تها و نورئاليس��تها قدرت و امني��ت را تنها عناصر
يدانند.
لدهنده به تحوالت نم 
اصلي شك 
چنين تف��اوت ديدگاهي را ميتوان در وضعي��ت كنوني ،در نگاه
متعارض رهبران اروپا و امريكا در خصوص برجام شاه د بود .برخالف
نگاه جزم انديش و متصلب به مولفههاي قدرت س��خت براي پيشبرد
اهداف بينالمللي واشنگتن ،وجو د رگههايي از انديشههاي ليبراليستي
در سياست و حكومت اروپا سبب شده تا قواع د و هنجارهاي بينالمللي
همچنان دست افزارهاي مهم در سياستورزي اروپاييها به شمار آيد.
از همي��ن منظر ،برج��ام با ايجا د قاع دهيي ن��و در عرصه دعاوي و
اختالفات سياسي -حقوقي س��بب تقويت عمومي هنجارمن ديهاي
رفتاري در عرصه بينالملل ش��ده و گامهاي رو به جلويي را به سوي
اين هنجارمندي برداشته است.
در دوره زمان��ي پ��س از تواف��ق هس��تهيي ،گزارشه��اي نه��اد
راستيآزماي تعهدات ايران يعني آژانس بينالمللي انرژي اتمي همگي
موي د پايبندي تهران به اين توافق بوده اس��ت .ايجا د اين فضا خو د به
خو د موجب ايجا د زمينههاي مساعدتري براي اقدام جامعه بينالمللي
در جهت گس��ترش دايره پيمان خلع س�لاح اتمي و ديگر تجهيزات
كشتار جمعي شده است.
در ش��رايط تايي د صلحآميز ب��ودن فعاليته��اي اتمي جمهوري
اسالمي ايران ،اين پرسش به صورتي متقن و ج ديتر مطرح ميشود
ك��ه چرا و ب��ا چه توجيهي حكومتي چون رژيم اش��غالگر قدس فارغ
از تعه��دات بينالملل��ي زرادخانههاي هس��تهيي خ��و د را در منطقه
غيرهستهيي خاورميانه فعال نگه داشته است.
افزاي��ش مطالباتي از اين دس��ت و پايان دوره ايران هراس��ي در
جامعه بينالمللي واقعيتي است كه صرف نظر از تداوم يا پايان برجام
وضعيتي متفاوت با دوره پيش از توافق هس��تهيي را پديدار ساخته و
امنيت را براي منطقه به ارمغان آورده است.

اخبار
نان از هفته آينده به قيمت
د فروخته ميشود
جدي 

رييس اتحاديه نانوايان س��نتي با اش��اره به موافقت
س��تا د تنظيم ب��ازار با افزايش ۱۵درص��دي قيمت نان
اعالم كرد :قيمتهاي جدي د نان در اس��تانهاي كشور
بر اس��اس تصميمگيري اس��تانداريها و فرمانداريها
مشخص شده و از اول آذر ماه جاري اجرايي ميشود.
قاس��م زراعتكار در گفتوگو با ايس��نا اظهار كرد :با
توجه به اينكه طي سه س��ال گذشته با وجو د افزايش
هزينهه��اي تولي د مانن د هزينههاي كارگري قيمت نان
افزايش نيافته بود ،س��تا د تنظيم ب��ازار مصوب كر د در
كشور ۱۵درص د قيمت انواع نان بدون تغيير وزن چانه
و با ش��رايط كنوني توليد ،افزايش ياب د كه اين قيمتها
از ابتداي آذرماه اجرايي ميشود.
وي افزود :در تهران با تصميمگيري در اتاق اصناف
و در شهرس��تانها و اس��تانهاي ديگر با تصميمگيري
استانداريها و فرمانداريها قيمت نان تغيير ميكند.
ريي��س اتحاديه نانوايان س��نتي گف��ت :تا يك ماه
آينده باي د جلسات ،طرح و برنامه مور د نظر براي طرح
يكسانس��ازي طرح گندم ،آر د و نان به نتيجه برس د و
اجرايي شود ،اما در يكسانسازي افزايش قيمت نداريم.
زراعتكار اعالم كرد :با توجه به اينكه سه سال است
قيم��ت نان تغيير نكرده اس��ت ،افزاي��ش ۱۵درصدي
مصوب ميتوان�� د تنها هزينههاي كارگري را پوش��ش
بده د و به زودي طرح يكسانسازي گندم ،آر د و نان در
دستور كار قرار گرفته و اجرا ميشود.
در اي��ن زمينه روز گذش��ته رييس ات��اق اصناف از
موافقت ستا د تنظيم بازار با افزايش ۱۵درصدي قيمت
نان خبر داد.
علي فاضلي در حاشيه دهمين اجالسيه دوره ششم
نمايندگان اتاق اصناف در پاس��خ ب��ه آخرين وضعيت
قيمت نان توضيح داد :در آخرين جلس��ه ستا د تنظيم
ب��ازار يكي از بحثهاي مطرح ش��ده مربوط به افزايش
قيمت نان بود.
وي با بيان اينكه در اين زمينه درخواست اتحاديهها
افزاي��ش حداقل ۳۰درصدي قيمت بوده اس��ت ،اظهار
كرد :در جلس��ه مذكور موافقت ش د كه افزايش قيمت
در ح د ۱۵درص د و به شرط افزايش كيفيت نان باشد.
فاضلي افزود :البته به ش��خصه بهطور ۱۰۰درصدي
مخال��ف با افزايش قيمت نان بودم و بر اين نكته تاكيد
دارم كه نان باي د تكنرخي باشد.

قيمت اينترنت ۳۰درصد
كاهش مييابد

وزي��ر ارتباطات ب��ا ارائه توضيحات جدي��دي درباره
قيمتهاي جدي د اينترنت پرسرعت ثابت ،گفت :با اجراي
اين طرح براي كاربران كاهش قيمت حدو د  ۳۰درصدي
اينترنت پيش بيني ميشود.
به گزارش مهر ،محمدجوا د آذري جهرمي در صفحه
اينس��تاگرام خو د به رفع ابهام درمور د قيمتهاي جديد
اينترنت كه صبح امروز اعالم شد ،پرداخت.
وي با بيان اينكه به نظر ميرس د ابهامات زيادي درباره
طرح تعرفه جدي د اينترنت ثابت ( )ADSLايجا د ش��ده
است ،توضيح داد :در قياس با تعرفه قبلي ،حداقل حدود
۳۰درص د كاهش هزينه اينترنت با اجراي اين طرح براي
كاربران پيشبيني ميشود.
جهرم��ي خطاب به كاربران گفت :اطمينان داش��ته
باش��ي د كه حتي با وج��و د مفهوم «مص��رف منصفانه»
بيش از  ۸۰درص�� د كاربران ديگر نيازي به خري د حجم
يا پرداخت هزينه اضافه نخواهن د داشت .وزير ارتباطات
افزود :س��رعت خريداري ش��ده باي د به وسيله شركتها
تضمين شو د و اشتراك بين تعدا د زيا د كاربر در اينجا معنا
ندارد .آذريجهرمي گفت :كاربران كمي صبوري كنن د تا
ش��ركتها طرحهاي خو د را ارائه كنند .اطمينان خاطر
يدهم كه ديدگاههاي جمع زيادي از مصرفكنندگان
م
لحاظ شده است .وي با تشكر از كاربراني كه ديدگاههاي
خو د را درباره تعرفههاي جديد ،به اش��تراك گذاشتهاند،
افزود :به عنوان يك ش��هرون د درخواس��ت دارم در طرح
مطالب شخصيت ساير شهروندان را در نظر داشته باشيم.
وزير ارتباطات گفت :نميشو د از دولت انتظار اشتغال
داشت و همزمان از توليدات بومي حمايت نكرد .جوانان
ايران��ي هم��واره در عرص��ه س��رويسهاي نوين خوش
درخشي دهان د و اليق حمايتهاي ما و شما هستند.
به گفته وي ،اس��تفاده از سرويسهاي ايراني برابر با
ايجا د اشتغال براي جوانان اين مرز و بوم است .ما به نوبه
خ��و د تالش كرديم گامي در حماي��ت از آنها برداريم به
حمايت مردم هم مثل هميشه امي د داريم.
جهرمي اظهار اميدواري كر د كه س��اير موانع هم به
وسيله ديگران به سرعت از جلوي پاي كسب و كارهاي
نوپاي ايران برداش��ته ش��و د تا با همراه��ي هم يكي از
مشكالت مهم كشور كه بيكاري است را رفع كنيم

بررسي معافيت ماليات بر
ارزش افزوده كشاورزي

سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس ،گفت :اليحه
معافيت ماليات بر ارزش اف��زوده تمام نها دههاي بخش
تولي د و فرآوري محصوالت كش��اورزي در كميس��يون
كشاورزي ،آب و منابع طبيعي تصويب شد.
عليمحم د ش��اعري در گفتوگو با خان��ه ملت ،در
تشريح نشست روز گذشته كميسيون كشاورزي ،آب و
منابع طبيعي اظهار داشت :در اين جلسه دو دستور كار
مطرح ش د كه دستور كار اول درخصوص اليحه حفاظت
از منابع ژنتيكي اعاده شده از سوي شوراي نگهبان بود.
سخنگوي كميسيون كشاورزي ،آب و مابع طبيعي
مجلس ش��وراي اس�لامي با بيان اينكه در اين جلسه
نماينده شوراي نگهبان حضور داشت و ايرادات اليحه
حفاظت از منابع ژنتيكي برطرف ش��د ،گفت :دومين
دستور كار جلس��ه درخصوص معافيتهاي ماليات بر
ارزش افزوده بو د كه در اين جلسه مور د بحث و بررسي
قرار گرفته شد.
نماينده بهش��هر ،نكا و گلوگاه در مجلس ش��وراي
اسالمي با اشاره به اينكه اين اليحه در خصوص معافيت
مالي��ات بر ارزش اف��زوده ارزه تم��ام نها دههاي بخش
توليدات كش��اورزي و فرآين د بع د از تولي د محصوالت
مانن د سم ،كود ،بذر ،ماشينآالت فرآوري محصوالت و
كاالهاي س��رمايهيي است ،ادامه داد :مقرر ش د كه اين
اليحه در صحن ارائه و تصميمات الزم گرفته شود.
اين نماينده مردم در مجلس ش��وراي اس�لامي در
پايان خاطرنشان كرد :اليحه معافيت ماليات بر ارزش
افزوده تمام نها دههاي بخش تولي د و فرآوري محصوالت
كشاورزي در كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي
تصويب شد.

گزارش
اهداف مغفول احداث
شهرهاي جديد

س��اخت ش��هرهاي جدي��د در اطراف ش��هرهاي
مادر ،ايدهيي بود كه در اواخر دهه  60عملياتي ش��د
و با اج��راي آن چندين هدف دنبال ميش��د كه اين
اهداف عبارتند از عرض ه مس��كن ارزانقيمت ،همراه با
خودكفايي شغلي و خدماتي ،بهگونهاي كه رفتوآمد
روزانه به ش��هرمادر را تش��ويق نكند ،اما با وجود اين،
ش��اهد هستيم كه ساخت ش��هرهاي جديد چندان با
هدف در نظرگرفته شده مطابق نيست و اگرچه قيمت
مسكن در اين شهرها نسبت به شهرمادرشان ارزانتر
است ،اما در زمينه شغلي و خدماتي خودكفا نيستند.
بر همين اساس و با توجه به تفاوت بسيار ميان اهداف
در نظرگرفت��ه ش��ده در زمان طراحي و س��اخت اين
شهرها با شرايط كنوني آنها روزنامه تعادل ،گزارشي از
چند و چون شهرهاي جديد منتشر ميكند.
در اواخر دهه  ۶۰هيات دولت با هدف تس��ريع
در برنامهري��زي ب��راي ايجاد س��كونتگاههاي جديد
طرحي به نام ايجاد ش��هرهاي جديد را تصويب و در
مجلس ارائه كرد و به قانون تبديل شد.
ش��هر جديد به نقاط جمعيتي اطالق ميش��ود
كه در چارچوب طرح مصوب شوراي عالي شهرسازي
و معماري اي��ران خارج از مح��دوده قانوني و حريم
استحفاظي ش��هرها (هريك كه بزرگتر باشد) براي
اس��كان حداقل ۳۰هزار نفر به اضافه س��اختمانها و
تاسيس��ات مورد نياز عموم��ي ،خدماتي ،اجتماعي و
اقتصادي ساكنان آن پيشبيني ميشود.
براس��اس قانون مقرر شد  ۱۸ش��هر جديد در
 ۱۱اس��تان شامل ش��هرهاي پرديس ،پرند ،انديشه،
هشتگرد ،ش��هر مجلسي ،فوالدش��هر ،سهند ،صدرا،
گلبه��ار ،بينالود ،عالي ش��هر ،مهاج��ران ،اميركبير،
علوي ،رامين ،ش��يرين شهر ،رامش��ار و تيس ايجاد
ش��وند .ضمن اينكه جمعيت مورد نظر براي سكونت
در اين ش��هرها حداكثر ۴ميليون و ۷۰۰هزار نفر در
نظر گرفته ش��د ،ولي در حال حاضر در اين  ۱۸شهر
جديد  ۸۰۰هزار نفر مستقر شدهاند.
در افق س��ند چشمانداز ۱۴۲۰كشور ،شهرهاي
جدي��د اي��ران در تالشاند ت��ا براي پاس��خگويي به
نيازهاي فعلي اين مناطق در مس��ير تعادلبخشي و
تاب آوري به عنوان ش��هري اقتص��ادي و كارآفرين
عم��ل كنند و م��واردي از جمل��ه يكپارچگي ،تنوع
اجتماع��ي و هويتپذيري و س��رمايه اجتماعي را از
اهداف اصلي خود قرار دهند.
وزارت مسكن و شهرسازي بايد پس از اطمينان
از اس��كان حداقل  ۱۰هزار نفر جمعيت در هر ش��هر
جدي��د مراتب را به وزارت كش��وراع�لام كند و اين
وزارتخانه موظف اس��ت ،نس��بت به تشكيل شوراي
ش��هر و ايجاد ش��هرداري در ش��هر جديد ياد ش��ده
(حتي اگر طرح ش��هر جديد به پايان نرسيدهباشد)
اقدام كند.
هدف از ايجاد ش��هرهاي جديد دو برنامه كالن
ب��ود ،يكي جذب س��رريز جمعيت ش��هرهاي بزرگ
و جلوگي��ري از توس��عه بيروي��ه ش��هرهاي مادر و
كالنش��هرها ،و هدف ديگر ايجاد س��كونتگاه و شهر
براي زندگي كاركنان و كارگران مجموعههاي بزرگ
صنعتي.
تعداد شهرهاي جديد
هماكنون  17شهر جديد دولتي در حال احداث
هس��تند ك��ه پيشبيني ميش��ود ح��دود  ۴ميليون
جمعيت در  ۴۰هزار هكتار زمين دولتي ساكن شوند.
اغلب  17ش��هر موجود در كنار شهرهاي مادر
احداث شدهاند.
عالوه بر  ۱۷ش��هر جديد در دس��ت احداث8 ،
شهر جديد ديگر با جمعيتي بالغ بر  ۶۵۵هزار نفر در
مرحله تصويب و طراحي به س��ر ميبرند كه در حال
حاضر مطالعات امكانس��نجي و مكانيابي و طراحي
آنها به همراه شهركهاي دولتي در حال انجام است.
براساس برآورد اوليه در  17شهرجديد در حال
احداث تعداد 150پروژه س��رمايهگذاري شناس��ايي
ش��دهاند ،اين پروژهها ش��امل احداث واحد مسكوني
وياليي و آپارتماني ،خدمات تجاري ،اداري ،ورزشي،
تفريح��ي ،صنعت��ي و ...در مقياسه��اي عملكردي
مختلف اعم از محلهيي ،ناحيهيي ،شهري و فراشهري
است.
ش��هرجديد هش��تگرد در اس��تان البرز با 675
ه��زار نفر بيش��ترين و مهاج��ران اس��تان مركزي و
رامشار چهارمحالوبختياري با  60هزار نفر كمترين
جمعيت مصوب را دارند.
براساس پيشبينيها ،جمعيت شهرهاي جديد
از ح��دود 800هزار نفر به  2ميليون و  500هزار نفر
طي  5سال آينده افزايش پيدا ميكند.
مراحل مطالعاتي ساخت  3شهر جديد «تيس»،
«كوشك» و «خوارزمي» سپري شده و مراحل اجرايي
ساخت اين  3شهر جديد ،آغاز شده است.
سرمايهگذاري درشهرهاي جديد
احداث ش��هرك و ش��هرجديد توس��ط بخش
غيردولتي در مقررات پيشبيني و با اس��تقبال خوبي
مواجه شده كه در اين راس��تا تاكنون پروانه احداث
يك شهرجديد و  ۴شهرك صادر و  ۵مورد نيز فرايند
امكان سنجي و مكانيابي و طراحي را طي ميكند.
از س��ال  ۹۲ت��ا  ۹۶حج��م س��رمايهگذاريها
افزاي��ش ياف��ت و در حالي كه تا س��ال  ۹۲تنها ۲۵
ميليارد توم��ان بخشهاي غيردولتي در ش��هرهاي
جديد س��رمايهگذاري كرده بودند ،اما در س��ال ۹۳
اين ميزان به  ۴۸ميليارد تومان ،در سال  ۹۴به ۷۲۳
ميليارد تومان و در س��ال  ۹۵به  ۵۰۳ميليارد تومان
افزايش يافت و همچنين حجم س��رمايهگذاريها در
شهرهاي جديد در نيمه اول سال  ۹۶از مرز يك هزار
ميلي��ارد و  ۸۰۰ميليون تومان گذش��ت و انتظارمي
رود تا ش��ش ماه آينده هزار ميلي��ارد تومان قرارداد
جديد براي توس��عه و عمران شهرهاي جديد به امضا
برسد.
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پرونده

«تعادل» سرمايهگذاري در ساخت مسكن شهرهاي جديد را آسيبشناسي ميكند

توسعه شهرهاي اقماري نيازمند تعامل دولت با انبوهسازان

گروه راه و شهرسازي زهره عالمي
نگاهي به آمار منتشرشده از سوي شركت عمران
ش��هرهاي جديد حكايت از رشد جمعيت ساكن در
ش��هرهاي جديد طي سالهاي آينده دارد .بر اساس
پيش بينيها تعداد ساكنان اين شهرها از  800هزار
نفر درش��رايط كنوني به 2ميلي��ون و  500هزار نفر
طي  5س��ال آينده افزايش پيدا ميكند و اين رشد
جمعيت نيازمند افزايش ساختوساز مسكن ،بهبود
زيرساختها و روس��اختها ازجمله ساخت مدرسه،
راه و ...را دوچندان ميكند كه در اين ميان س��اخت
مس��كن در ش��هرهاي جديد به عهده انبوهسازان و
بخش خصوصي است.
اما آيا بخش خصوصي مسكن تمايلي به افزايش
سرمايهگذاري براي ساخت و ساز در شهرهاي جديد
دارد؟ براس��اس آمار رس��مي حجم س��رمايهگذاري
بخش خصوصي در ش��هرهاي جديد از س��ال  92تا
نيمه اول سال  96رشد بيش از 70برابر داشته است
در واقع ميزان س��رمايهگذاريها در س��الهاي اخير
افزايش پيدا كرده ام��ا با اين وجود بخش خصوصي
انتقاداتي را به بخش دولتي وارد ميداند.
فع��االن بخش خصوصي معتقدند كه دولت براي
ساخت و س��از مس��كن درش��هرهاي جديد تعامل
چندان��ي ب��ا اين بخ��ش ن��دارد و با اعم��ال قوانين
توپاگير مانع حضور بيشتر اين بخش در ساخت
دس 
و سازمسكن ميشود درحالي كه دولت براساس اصل
 44قانون اساس��ي باي��د از بخش خصوصي حمايت
كن��د اما اظه��ارات فع��االن اين بخش خ�لاف اين
موضوع را نش��ان ميدهد .آنها ميگويند كه ساخت
و ساز در شهرهاي جديد اگر چه از نظر فعاليتهاي
ساختماني تفاوت چنداني با ساخت و ساز شهرهاي
مادر ندارد اما بازگشت سرمايه در اين شهرها به علت
پايين بودن توان مش��تريان اين مناطق چندان قابل
توجه نيس��ت و برهمين اس��اس دولت بايد حمايت
بيشتري از سازندگان بخش خصوصي مسكن در اين
شهرها به عمل آورد.
حسن محتش��م ،دبيرس��ابق انجمن انبوهسازان
تهران كه يكي از س��ازندگان مس��كن درش��هرهاي
جديد اس��ت ،درباره مش��اركت بخش خصوصي در
ساخت وساز ش��هرهاي جديد ازجمله پرند،پرديس
به «تعادل» ميگويد :ش��هرهاي جديد ،س��هم قابل
توجه��ي درحجم س��اخت و س��ازهاي انجام ش��ده
مس��كن دارند و زماني كه س��اخت شهرهاي جديد
در برنامهه��اي بخش مس��كن و شهرس��ازي دولت
پيشبيني ش��د ،هدف از س��اخت آن پوشش سرريز
جمعيت شهرهاي مادر و كالنشهرها بود.
محتشم ميافزايد :با وجود اينكه ساخت شهرهاي
جدي��د با اهداف مثبتي همچون ارائه مس��كن ارزان
قيمت و كاهش تجمع در ش��هرهاي مادر طراحي و
س��اخته ش��د ،اما در تحقق اهدافش موفق نبود زيرا
دولت نتوانست زيرس��اختها ،روساختها ،خدمات
زيربنايي و ...مناسب براي اين شهرها را فراهم كند و با
گذشت حدود 3دهه از ارائه برنامه و ساخت شهرهاي
جديد اما همچنان مشكالت شهرهاي جديد ساخته
شده ،وجود دارد و ساكنان آنها هويت جداگانه خود
از شهرهاي مادر را هم نپذيرفتهاند .او اظهار ميكند:
اگرچه س��اخت و ساز مس��كن در شهرهاي جديد به
عهده انبوهس��ازان بوده است و دولت درساخت و ساز
مسكن اين ش��هرها دخالتي نداشته است اما متولي
اصلي اين شهرها وزارت راه و شهرسازي و به طور ويژه
شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد است .به
عبارت ديگر ،طراحي و تدوين برنامه جامع شهرهاي
جديد به عهده دولت بوده اما س��اخت و ساز به بخش
خصوصي واگذارشده است.
سهم  95درصدي بخش خصوصي
ب��ه گفته محتش��م ،بخ��ش خصوص��ي بيش از
95درصد از س��اخت و س��از مس��كن در ش��هرهاي
جديد را انجام داده اس��ت كه اين رقم درباره ساخت
و س��از مس��كن در س��اير ش��هرها هم همين گونه
اس��ت البته بايد ساخت وساز مس��كن مهر از حجم
ساخت و س��ازها كنار گذاشته شود زيرا مسكن مهر
در ش��هرهاي جديد سهم عمدهيي را ايفا ميكند به
عنوان نمونه درش��هرجديد پرديس ،حدود 90هزار
واحد مس��كن مهر ساخته ش��ده كه حجم بااليي از
ساخت و سازهاي اين شهر را به خود اختصاص داده
و متصدي ساخت آنها هم دولت بوده است.
رييس سابق انجمن انبوهسازان ،تصريح ميكند:
در دولت نهم و دهم مسكن مهر طراحي شد و همين

افزايش سرمايهگذاري در شهرهاي جديد از سال 92

سيدمحمود ميريان ،عضو هياتمديره شركت عمران شهرهاي جديد با تاكيد
بر اينكه براي سرمايهگذاري در شهرهاي جديد نبايد تنها به سرمايهگذاران داخلي
اكتفا شود ،ميگويد :شركت عمران بايد براي پاسخگويي به نيازهاي اين مناطق
از سرمايهگذاران خارجي هم استفاده كند .به همين دليل طي يك سال گذشته
 ۸تفاهمنامه با شركتهاي خارجي در شهرهاي جديد امضا شده است.
عضو هياتمديره شركت عمران شهرهاي جديد ،انتخاب بزرگترين مقياس
براي س��رمايهگذاري در ش��هرهاي جديد را امري ض��روري ميداند و ميگويد:
ش��هر مفهوم انتهايي ندارد ،بنابراين در تمام زمينههاي مربوط به س��اخت شهر
(زيرس��اخت ،ايجاد ش��بكه معابر ،آب ،برق و ،)...خدمات روبنايي شهر (فضاهاي
تجاري ،خدماتي ،آموزش��ي ،بهداشتي ،فرهنگي و )...و همچنين ساير بسترهاي
مشابه نياز به سرمايهگذاريهاي سنگيني دارد .به گفته اين مقام مسوول ،به هيچ
عنوان ش��هرها با بهرهگيري از يك مديريت دولتي قادر به س��رمايهگذاري با اين
حجم نيستند .ميريان با بيان اينكه طبق برنامه  ۵ساله ششم كشور ،بايد ساالنه

داراي  ۸درصد رشد اقتصادي باشيم ،ميگويد :اين امر محقق نميشود ،مگر با
استفاده از پتانسيلهاي بخش خصوصي داخلي و خارجي كه بايد در اين زمينه
تالش كرده و به آن توجه كنيم.
او با تاكيد بر اينكه ش��هرهاي جديد تا س��ال  ۹۲ش��اهد جذب تعداد زيادي
سرمايهگذار در اين مناطق نبوده و جاذبهيي نداشتهاند ،اظهار ميكند :با توجه به
اقدامات صورت گرفته ميزان سرمايهگذاريها از سال  ۹۲تا  ۹۶بهشدت افزايش
يافت ،به نحوي كه در س��ال  ۹۲بالغ بر ۲۵ميليارد تومان سرمايهگذاري در اين
مناطق به ثبت رسيد كه اين رقم در سال  ۹۳به ۴۸ميليارد تومان و در سال ۹۴
به ۷۲۳ميليارد تومان افزايش پيدا كرد.
ميريان ادامه ميدهد :شركت عمران در سال  ۲۵ ،۹۴فقره پروژه سرمايهگذاري
را تعري��ف و منعقد كرد ،قراردادهاي منعقده در س��ال  ۵۰۳ ،۹۵ميليارد تومان
افزاي��ش پي��دا كرد و در نيمه اول س��ال  ۹۶هم جمع اين س��رمايهگذاريها در
شهرهاي جديد از مرز  ۱۸۰۰ميليارد تومان عبور كرد.

روشهاي نوين تامين مالي درانتظار پروژههاي شهرهاي جديد

حبيباهلل طاهرخاني مديرعامل ش��ركت عمران شهرهاي جديد به استفاده
از ظرفيت بخش خصوصي در ش��هرهاي جديد به ويژه نسل نوين شهرها اشاره
ميكند و ميگويد :شركت عمران شهرهاي جديد در اين دوره نگاهي آمايشي به
شهرهاي جديد داشته و تصميم دارد تا با حركت به سمت بخش جنوبي كشور
و سواحل مكران از فرصتهاي موجود در اين ناحيه استفاده كرده و جمعيت را
به س��مت اين مناطق جذب كند .طاهرخاني همچنين از تمايل سرمايهگذاران
خارجي اعم از ايتاليا ،بلژيك ،فرانس��ه و ...براي مش��اركت در ش��هرهاي جديد
خبر ميدهد و ميافزايد :مهمترين مس��اله در اين حوزه ريس��ك تغيير نرخ ارز
در كش��ور است كه اگر در سطح كالن بررس��ي و حل شود ،قطعا موج جديدي
از سرمايهگذاران براي حضور در اين پروژهها از ساير كشورها ايجاد خواهد شد.
او اضاف��ه ميكند :با توجه به محدوديت اعتبارات بخش دولتي ،اس��تفاده از
بخش خصوصي در حوزه زيرس��اخت كشور از جمله ش��هرهاي جديد بهشدت
طرح موجب افزايش تصديگري دولت در س��اخت
وساز مسكن شد و نتيجه آن هم موفقيتآميز نبود.
او با اش��اره به اهميت نق��ش بخش خصوصي در
ساخت و س��از مسكن ميافزايد :دولت براي افزايش
نقش و س��هم بخش خصوصي در س��اخت و س��از
مس��كن ش��هرهاي جديد بايد قوانين دست و پاگير
براي فعاليت اين بخش درش��هرهاي جديد را اصالح
كند ،همچنين دولت بايد اراضي دولتي اين ش��هرها
را براي س��اخت و س��از دراختي��ار بخش خصوصي
قرارده��د كه از اي��ن طريق بخش مس��كن در اين
مناطق رونق ميگيرد.
واگذاري زمين در پيچ و تاب بروكراسي
به گفته محتشمدرحال حاضر واگذاري زمينهاي
دولتي در شهرهاي جديد به بخش خصوصي زمانبر
است و انبوهسازان درگير بروكراسي اداري ميشوند
كه اين موضوع تمايل س��رمايهگذاران و س��ازندگان
بخش خصوصي براي س��اخت و س��از در شهرهاي
جديد را كاهش ميدهد و س��اخت و ساز مناسب با
نياز انجام نميشود.
اين فعال بخش مس��كن اضاف��ه ميكند :حضور

ضروري اس��ت ،بنابراين شركت عمران ش��هرهاي جديد به دنبال ايجاد تنوع در
روشهاي سرمايهگذاري در اين شهرهاست.
به گفته طاهرخاني ،شركت عمران شهرهاي جديد هماكنون به دنبال تعيين
يك مدل مالي مش��خص براي ساخت شهرهاي جديد است ،چرا كه با توجه به
مشكالت فراوان احداث شهرهاي جديد در سنوات گذشته و رويكرد جديد وزارت
راه و شهرسازي در اين دوره عمليات اجرايي هيچ يك از شهرهاي نسل نو بدون
تعيين مدل تامين مالي مشخص آغاز نميشود.
مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد همچنين در تشريح روشهاي نوين
تامين مالي پروژههاي سرمايهگذاري در شهرهاي جديد بيان ميكند :ايجاد مراكز
محله در تمام شهرها خصوصا در سايت مسكن مهر يكي از رويكردهاي شركت
عمران با توجه به ركود بازار ساختوس��ازهاي مس��كوني است كه در دستور كار
خود قرار دادهايم.

سرمايهگذار خارجي تابع سياستهاي خارجي است
اما اين سرمايهگذاران به دنبال تضمين سرمايه خود
هس��تند و اگر دولت بازگش��ت س��ود و سرمايه اين
س��رمايهگذاران را برعهده بگيرد شاهد حضور بخش
خصوصي در ساخت و ساز اين شهرها خواهيم بود.
دولت بيشتر تعامل كند
ايرج رهب��ر ،يكي ازاعض��اي هياتمديره انجمن
انبوهس��ازان مس��كن تهران هم با گفتههاي حس��ن
محتشم،رييس سابق انجمن انبوهسازان موافق است
و خواس��تار تعامل بيش��تر دولت با بخش خصوصي
درشهرهاي جديد است .رهبر درباره سهم سازندگان
بخش خصوصي در س��اخت و ساز مسكن شهرهاي
جدي��د ب��ه «تعادل» ميگوي��د :هماكن��ون بيش از
95درصد از س��اخت و سازهاي انجام شده همچنين
ساختمانهاي درحال ساخت شهرهاي جديد توسط
انبوهسازان انجام شده و ميشود و جايگاه انبوهسازان
در ساخت و س��از مسكن ميان مردم و مسووالن در
زمينه ساخت و ساز مسكن مشخص شده است.
رهبر ميافزايد :ساخت و ساز مسكن در شهرهاي
جديد براي انبوهس��ازان تفاوت چنداني با س��اخت

مسكن درشهرهاي مادر ندارد ،به عنوان نمونه درباره
هزينههاي انجام شده از سوي انبوهسازان بايد گفت
كه درشهرهاي مادر هزينهيي براي آمادهسازي انجام
نميش��ود اما در بسياري از ش��هرهاي جديد چنين
هزينهيي از سوي انبوهسازان انجام ميشود.
او ادام��ه ميده��د :مزيت فعاليت در ش��هرهاي
جديد اين اس��ت كه در اين ش��هرها ماش��ينآالت
حم��ل مصالح به راحتي رفت و آمد ميكنند و مانند
شهرهاي مادر با محدوديتهاي زماني همراه نيستند
بر همين اس��اس انبوهس��ازان در زمين��ه جابهجايي
مصالح درشهرهاي جديد با مشكالت كمتري نسبت
به ساير شهرها مواجه هس��تند زيرا به عنوان نمونه
حمل بتون در ش��هر تهران از س��اعت 10تا 16عصر
امكانپذير است درحالي كه چنين محدوديتهايي
را در شهرهاي جديد شاهد نيستيم.
به گفته اين عضوهياتمديره انجمن انبوهس��ازان
تهران ،حمل و نقل مصالح به شهرهاي جديد اگرچه
محدوديت زماني ندارد اما به علت فاصله از شهرهاي
مادر ممكن است زمانبر باشد كه اين موضوع يكي از
مشكالت فعاليت و ساخت و ساز درشهرهاي جديد
اس��ت .رهبر اظهار ميكند :در كل ساخت و ساز در

شهرهاي جديد تمايز چنداني با شهرهاي مادر ندارد
و عواملي هم كه ذكر شد نميتواند تاثير بسزايي در
روند ساخت و ساز مسكن ايجاد كند.
او درباره چگونگي بازگشت س��رمايه انبوهسازان
براي ساخت و سازدر شهرهاي جديد اظهار ميكند:
درحال حاضر كه در ركود مس��كن به س��ر ميبريم
و حجم قراردادهاي خريد و فروش در تمام ش��هرها
كاهش يافته اس��ت بازگشت سرمايه براي ساخت و
ساز درهر منطقهيي به سختي انجام ميشود و فرق
چنداني ميان شهرهاي جديد و شهرهاي مادروجود
ندارد.
رهبرادام��ه ميده��د :البت��ه ناگفت��ه نمان��د كه
بخش خصوصي براي س��رمايهگذاري در س��اخت و
سازمسكن ،ميزان بازگش��ت سرمايه و ارزش افزوده
پروژه را ميس��نجد و پروژهيي را براي ساخت و ساز
انتخاب ميكند كه بيشترين ارزش افزوده را به همراه
داشته باشد و تجربه نش��ان داده است كه ساخت و
ساز در مناطق ارزان قيمت،بازگشت سرمايه چنداني
ن��دارد .زيرا توان خريد مش��تريان دراين مناطق كم
اس��ت اما با اين وجود ،به علت رك��ود حاكم تفاوت
بس��زايي ميان ساخت مسكن درش��هرهاي جديد با
شهرهاي مادر وجود ندارد.
اين فعال بخش مس��كن تصري��ح ميكند :البته
بازگش��ت س��رمايه مس��كن مهرش��هرهاي جدي��د
بامش��كالت عديدهي��ي از جمل��ه نح��وه پرداخت،
قيمت واحدها و ...وجود دارد اما بازگش��ت س��رمايه
مسكنهاي شخصي ساز شهرهاي جديد با شهرهاي
م��ادر تفاوتي ندارد .رهبر اضافه ميكند :درس��اخت
مس��كن مهر ش��هرهاي جديد با توجه به مشكالت
موجود ،دراغل��ب موارد بازپرداخته��اي الزم براي
پيش��برد پروژهها با تاخير در اختيار انبوهسازان قرار
ميگيرد و همي��ن موضوع هزينه ثابت س��ازندگان
را افزاي��ش ميدهد و زمان انجام پ��روژه را طوالني
ميكن��د و با توجه به اينكه هزينه س��اخت برعهده
انبوه س��از نيس��ت و زمانبر بودن پروژههاي مسكن
مهر،هزينه س��اخت را افزايش داده و همين موضوع
به ضرر سازندگان تمام ميشود.
اين عضوهياتمديره انجمن انبوهس��ازان مسكن
تهران ،با اش��اره به هزينه مش��خص س��اخت و ساز
در پروژههاي مس��كن مهر ميافزايد :با توجه به اين
موضوع ،س��ازندگان تمايل دارند كه هرچه سريعتر
اين پروژهها پايان يابد اما نبود برنامهريزي مناسب در
اين زمينه ،عالوه بر تحميل هزينه ،بازگشت سرمايه
سازندگان را هم با تاخير مواجه كرده است.
نقش موثر دولت در ساخت شهرهاي جديد
رهب��ر درب��اره نقش دول��ت در بهبود س��اخت و
ساز مس��كن درش��هرهاي جديد ميگويد :مالكيت
زمينهاي موجود درشهرهاي جديد مربوط به دولت
اس��ت .برهمين اساس دولت ميتواند كمك بسزايي
درساخت و س��از و آباداني شهرهاي جديد ايفا كند
و ب��ا تعامل با بخ��ش خصوصي ميتواند س��اخت و
سازمس��كن درشهرهاي جديد را رونق دهد و به تبع
آن براي بسياري از فعاالن بخش مسكن اشتغالزايي
كند ضمن اينكه بس��ياري از صنايع مرتبط با بخش
مس��كن هس��تند و با بهبود ساخت و س��از ،شاهد
بازگشت رونق به اين صنايع هم خواهيم بود.
اين عضو هياتمديره انجمن انبوهس��ازان مسكن
تهران ،ميافزايد :درحال حاضر بيش از  300صنعت
مرتب��ط با بخش مس��كن وجود دارد ك��ه با افزايش
س��اخت و ساز درشهرهاي جديد ،عالوه بر رونق اين
صنايع ،ميزان اشتغالفعاالن اين صنايع رشد ميكند.
او اظهار ميكند :بخش مسكن يكي از بخشهاي
پيشران اقتصاد محسوب ميشود كه با افزايش تعامل
دول��ت با بخش خصوصي درس��اخت و سازمس��كن
درش��هرهاي جديد ،ميتوان به رونق اين بخش و به
تبع آن رش��د سرمايهگذاري بخش خصوصي در اين
شهرها اميدواربود ،البته پيش زمينه اين رونق،تعامل
دولت بابخش خصوصي و واگذاري زمينهاي موجود
درشهرهاي جديد براي ساخت و ساز است.
به گفته اين فعال بخش مس��كن ،تعامل دولت با
بخ��ش خصوصي ،ميتوان��د ارزش افزوده زمينهاي
ش��هرهاي جدي��د را افزايش دهد به عن��وان نمونه
درآغاز پروژه مس��كن مهر دربرخي شهرهاي جديد
اطراف تهران ،قيمت هرمترمربع زمين در اين شهرها
ح��دود 100هزار توم��ان بود اما با پيش��رفت پروژه
هماكنون قيمت هرمترمربع زمين در همين مناطق
به بيش از يك ميليون تومان افزايش يافته است.

فرصت طاليي سرمايهگذاري در نسل دوم شهرهاي جديد
دول��ت براي گس��ترش
و تعمي��ق عدال��ت در همه
عرصهه��ا و تامين نيازهاي
اساس��ي م��ردم ب��ه وي��ژه
مس��كن و همچني��ن براي
كاهش فشارهاي جمعيتي
و مهاجرتهاي گسترده به
ش��هرهاي بزرگ وگسترش
اكبر رحمتي
بيرويه آنها ،نابساماني نظام
مسكن
كارشناس
استقرار و س��ازمان فضايي
س��كونتگاههاي انس��اني،
تش��ديد نياز به احداث مسكن شهري و محدوديت
توسعههاي جديد شهري در درون شهرها و اراضي
بالفصل آنها ،ضرورت ايجاد نس��ل دوم ش��هرهاي
جديد را به عنوان يكي از راهبردهاي اساسي توسعه
شهري در نظر گرفته است .طبق اين رويكرد نوين
شهرهاي جديد نس��ل دوم بر اساس اهداف تعيين
شده ،فضايي بكر را براي ورود سرمايهگذاران داخلي
و خارج��ي در ايج��اد كامل اين ش��هرها به صورت
مشاركتي يا خصوصي فراهم كرده است.
درهمي��ن رابطه ،نس��ل نو ش��هرهاي جديد با
آسيبشناس��ي و بررس��ي تج��ارب گذش��ته و ب��ا
رويكردهاي جديد در دس��ت طراح��ي و اجرا قرار
گرفتند .اين ش��هرها بس��تري بكر و مناس��ب براي

یادداشت

س��رمايهگذاري هس��تند و مجموع��ه برنامهريزي،
اقدام��ات و مش��وقهاي در نظ��ر گرفته ش��ده هم
براي ساخت اين ش��هرها ،حاكي از رويكردي نوين
در ح��وزه س��رمايهگذاري براي توس��عه ش��هري و
شهرنش��يني است .رويكردي كه شهر را پويا و فراتر
از اقدامات كالبدي و عمراني و مبتني بر برنامهريزي
همهجانب��ه با تاكيد ويژه ب��ر جنبههاي اجتماعي و
فرهنگي و اقتصادي ميداند.
اين نوع از ش��هرهاي جديد ،شهروند محور بوده
و نهاده��اي غير دولتي و بخ��ش خصوص بازيگران
اصلي در سياستگذاري ،برنامهريزي ،شكلگيري،
تكوين و اداره آنها به حس��اب ميآيند و دولت تنها
نقش سياس��تگذاري كالن ،راهب��ري و نظارت را
برعه��ده دارد .دراين ميان اگرچه ش��هرهاي جديد
در دس��ت اح��داث ظرفيت بااليي ب��راي انطباق با
رويكرد فوق را دارند ،ليكن تبلور آن در قالب نس��ل
نو شهرهاي جديد به عنوان شهرپايدار ،نوگرا ،آينده
نگر و هوشمند صورت تحقق به خود خواهد گرفت.
بناب��ر اي��ن اح��داث اين ش��هرها ب��دون توجه
ب��ه نظامه��اي مالي مبت��ي بر مش��اركت و جذب
سرمايهگذاري داخلي و خارجي محكوم به شكست
اس��ت .در اين ميان بهبود فضاي س��رمايهگذاري و
امنيت بخش��ي و س��وددهي ب��ه جريان س��رمايه،
ميتواند اين ش��هرهاي را به فضايي بكر و بيبديل

جهت شكوفايي توسعه اقتصادي تبديل نمايد.
دراين شرايط شركت عمران شهرهاي جديد به
عنوان متولي اصل��ي اين حوزه بايد به دنبال جذب
س��رمايهگذاريهاي داخل��ي و خارجي براي جذب
نقدينگي ،انتقال فناوريهاي جديد ،ايجاد اش��تغال
و درنهايت توسعه همهجانبه در اين شهرها باشد كه
اظهارات مسووالن اين شركت حاكي از آن است كه
شركت عمران شهرهاي جديد طرحها و پروژههاي
مختلف��ي را از مقي��اس محل��ي گرفته ت��ا مقياس
فراشهري ،در قالب يك برنامه مدون و دقيق جهت
مش��اركت بخ��ش خصوصي و جذب س��رمايههاي
داخل��ي و خارجي تعريف نموده اس��ت ،بطوري كه
براي توس��عه اين ش��هرها و همچنين ارتقا كيفيت
زندگ��ي در ش��هرهاي جديد كنوني ،مش��وقهاي
متنوعي براي س��رمايهگذاران در نظر گرفته ش��ده
و ظرفيتهاي س��رمايهگذاري در قالب هفت گروه
كلي (پروژههاي تجاري و اداري ،تفريحي ،مسكوني
اقامت��ي ،صنعت��ي و تجهيزات ش��هري ،فرهنگي و
آموزش��ي و درماني) برنامهريزي و دستهبندي شده
است.
گفتني اس��ت كه طي يك سال گذشته شركت
عمران ش��هرهاي جدي د  ۸تفاهمنامه با شركتهاي
خارجي امضا كرده است كه امضاي پنج تفاهمنامه
همكاري با آلمان ،س��ه تفاهمنامه ب��ا ايتاليا ،چهار

تفاهمنام��ه با لوكزامب��ورگ و يك م��ور د با تايلن د
ازجمل��ه اين موار د بهش��مار م��يرو د ضمن اينكه
شرايط همكاري با برخي وزارتخانهها و دانشگاههاي
اين كش��ورها را جهت تبادل دانش و سوابق فراهم

كرده اس��ت .اميد اس��ت ب��ا جذب هر چه بيش��تر
سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي علي الخصوص
س��رمايهگذاري بخ��ش خصوصي ش��اهد توس��عه
همهجانبه شهرهاي جديد نسل دوم باشيم.

اطالعات و مشخصات نسل دوم شهرهاي جديد
شهر جديد

موقعيت

نقش و عملكرد

جمعيت (هزار مساحت (هكتار)
نفر)

ايوانكي

سمنان

مسكوني  -خدماتي

50

560

سيراف

بوشهر

مسكوني  -خدماتي

12

1200

مكران

هرمزگان

مسكوني  -خدماتي

-

-

حورا

همدان

مسكوني  -خدماتي

120

1200

تيس

سيستان و
بلوچستان

مسكوني  -خدماتي

80

2000

خوارزمي

تهران

مسكوني  -خدماتي

35

500

كوشك

هرمزگان

مسكوني  -خدماتي

120

1200

دل عالم

كرمان

مسكوني  -خدماتي

-

-

پارس

بوشهر

مسكوني  -خدماتي

30

500-300

تابناك

فارس

مسكوني  -خدماتي

50-30

670

بنگاهها
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رييس سازمان توسعه تجارت تشريح كرد

رييس س��ازمان توس��عه تجارت با بيان اينكه نهادهاي كشور صادراتگرا
نيس��تند ،جزئيات صادرات پوش��اك و مواد غذايي در هفت ماهه امس��ال را
اعالم كرد.
به گزارش ايس��نا ،مجتبي خس��رو تاج در مراس��م بزرگداش��ت روز ملي
صادرات كه ديروز در اهواز برگزار شد ،با بيان اينكه بزرگترين سرمايه كشور
براي توسعه صادرات ،س��رمايه فكري است ،اظهار كرد :اين چه نوع مملكتي
اس��ت كه مهندس در كار اقتصاددان ،اقتصاددان در كار مهندس ،پزشك در
كار هر دوي آنها و ...دخالت ميكند .هر كس در رشته تخصصي خود صاحب
نظر و فكر است و اگر هر شخصي در جاي خود حرف بزند ،ميتوانيم اميدوار
باشيم تا كارها در كشور با روال منطقي پيش بروند.
وي افزود :صادركنندگان نمونه در كش��ور توانستهاند در هفت ماهه سال
ج��اري حدود  ۱۸۰ميلي��ون دالر آبزيان صادر كنند كه در مقايس��ه با دوره
مش��ابه س��ال گذش��ته كه  ۱۲۳ميليون دالر بود ،شاهد رش��د  ۳۵درصدي
هس��تيم .صادركنندگان در هفت ماهه گذش��ته توانس��تند ۵۰۰ميليون دالر
محصوالت لبني به دنيا صادر كنند كه نس��بت به دوره مش��ابه سال گذشته
رشد  ۴۰درصدي را رقم خورده است.
ريي��س كل س��ازمان توس��عه تج��ارت تصريح ك��رد :در بح��ث صادرات
فرآوردههاي لبني از ابتداي امس��ال تاكنون حدود  ۱۰۰ميليون دالر ماست،
 ۷۳ميليون دالر ش��ير خشك صنعتي و هفت ميليون دالر دوغ به كشورهاي
جهان صادر شده است.
قائممقام وزير صنعت ،معدن و تجارت تصريح كرد :صادركنندگان كش��ور
در هفت ماهه امس��ال توانس��تند  ۵۹۵ميليون دالر ميوه و ترهبار صادر كنند
كه اين ميزان نس��بت به مدت مشابه در س��ال گذشته آن رشد  ۲۱درصدي
را نش��ان ميده��د ۱۳۸ .ميليون دالر ص��ادرات هندوان��ه ۹۵ ،ميليون دالر
ص��ادرات گوجه فرنگي ۷۰ ،ميليون دالر صادرات س��يب زميني و ...از جمله
محصوالتي هس��تند كه به كش��ورهاي جهان صادر شدهاند .خسروتاج عنوان

افزايش  48درصدي صادرات پوشاك
قائممقام وزير صنعت ،معدن و تجارت اظهار كرد :بخشي از واحدهاي
توليدي و صنعتي پوش��اك در كشور از واردات و قاچاق پوشاك در كشور
مينالن��د اما در همين ش��رايط ،بنگاههاي اقتصادي در كش��ور بودند كه
توانس��تند در هفت ماهه امس��ال  ۳۷ميليون دالر پوشاك صادر كنند كه
اين ميزان نسب به مدت مشابه سال گذشته  ۴۸درصد رشد داشته است.
خسروتاج با بيان اينكه بزرگترين سرمايه كشور براي توسعه صادرات،
سرمايه فكري است ،گفت :اينكه امروز شوراي عالي صادرات شكل گرفته
اس��ت و بر اس��اس آن برشهاي استاني در نظر گرفته ش د براي آن بود تا
كش��ور بتوان د همه ظرفيت نيروي انس��اني و خرد جمعي را به كار بگيرد
و بداند در اين فضايي ك��ه مرتبا تغييرات تكنولوژيكي انجام ميگيرد ،به
كدام جهت حركت كند.
وي ادامه داد :استان خوزستان ،استاني است كه هم به مواد اوليه و هم
به آبهاي آزاد جهت صادرات محصوالت دسترس��ي دارد .اگر امروزه در
برخي از اس��تانها مشكل توجيه اقتصادي اجراي پروژهها را داريم اما در
خوزس��تان چنين مشكلي وجود ندارد و عمده سرمايهگذاريها ،بر اساس
يك توجيه اقتصادي اساسي است.

قائممق��ام وزير صنعت ،مع��دن و تجارت بيان
ك��رد :روند تحوالت آت��ي در جهان ميطلبد كه
در رش��تههاي جدي��دي به فعالي��ت بپردازيم.
امروز بزرگترين كار براي كارگروههاي توسعه
صادرات در اس��تانها ،شناسايي پتانسيلها و
ظرفيتهاي آتي كشور است كه نشان ميدهد
در چه زمينه و مسيري بايد حركت كنيم.
خس��روتاج عن��وان ك��رد :در س��ه چه��ار
ماه گذش��ته س��فرهايي به كش��ور قطر انجام
گرفت تا بازارهاي صادراتي شناس��ايي ش��ود.
كل صادرات به كش��ور قطر در س��ال گذشته
ح��دود ۹۰ميليون دالر بود ام��ا در طول هفت
ماه گذش��ته تاكن��ون ح��دود  ۱۴۰ميليون دالر
محصوالت به كشور قطر صادر كرديم و بنگاههاي
اقتص��ادي ايران به صورت حرفهيي به اين كش��ور
صادرات انجام دادند.
وي خاطرنش��ان كرد :مذاكراتي با كش��ورهاي
مختلف جهان در حال انجام است تا صادركنندگان
ايراني در ش��رايط رقابتي بتوانند در بازارهاي جهاني
حضور يابند و نس��بت به ص��ادرات محصوالت خود اقدام
كنند .در دوران تحريم بخشي از اين كارها انجام نگرفت و
در اين زمينه اندكي عقب هس��تيم .قائممقام وزير صنعت،
معدن و تجارت با بيان اينكه نهادهاي كش��ور صادرات گرا
نيس��تند ،تصريح كرد :نهادهايي پولي و مقرراتي در كشور
وجود دارد كه احس��اس ميش��ود ،اين نهادها صادرات گرا
نيستند و صادرات هدف اصلي آنها نيستند.

اقدام جالب شركت نفت
ايرانول در كمك به زلزلهزدگان

روابطعمومي شركت نفت ايرانول اعالم كرد :هياتمديره
اين ش��ركت ضمن عرض تس��ليت به مناسبت در گذشت
هموطنان عزيزم��ان در حادثه زلزله اخير در مناطق غربي
كشور و آرزوي سالمتي و صبر براي بازماندگان آن عزيزان
سفر كرده هزينه چاپ و توزيع سررسي د (سالنامه و تقويم)
سال جاري خو د را براي ساخت مدرسه در مناطق زلزلهزده
يدهد.
اختصاص م 

رييس كميسيون صنعت اتاق تهران:

راهكارهاي اجرايي براي افزايش توليد بنگاهها و توقف خام فروشي
رييس كميسيون صنعت اتاق تهران ،آزادسازي اقتصادي و
ح��ذف رانت را به عنوان راهكار جلوگيري از خامفروش��ي مواد
اوليه دانس��ت و گفت :برخي صنايع باالدس��ت به دليل وجود
امتيازات ،به سمت صادرات تمايل دارند.
مهدي پورقاضي در گفتوگو با مهر با بيان اينكه يك راهحل
مناسب براي جلوگيري از خام فروشي مواد اوليه و صادرات آن،
عرض��ه در ب��ورس كاال طبق ماده  ۳۷قانون رف��ع موانع توليد
رقابت پذير اس��ت ،گفت :اصل قضيه اين اس��ت كه عرضه مواد
خام به گونهيي باش��د كه صنايع پايين دستي بتوانند با قيمت
رقابتي حاكم بين عرضهكنندگان موا د اوليه خود را متناسب با
قيمتهاي جهاني تامين و اقدام به تولي د كنند.
وي ،آزادس��ازي اقتصادي و حذف ران��ت را به عنوان ديگر
راهكاره��اي جلوگيري از خام فروش��ي موا د اوليه جهت تامين

مواد اوليه مصرفي صنايع پايين دس��تي برشمرد و تاكيد كرد:
اگر اقتصاد به س��مت آزادس��ازي حركت ك��رده و قيمتها به
صورت رقابتي تعيين ش��ود ،صنايع پايين دس��تي حوزه فلزي
ي��ا معدني ميتوانن��د راحتتر و با قيمتهاي مناس��بتر مواد
اوليه مورد نياز خود را تامين كنند و فعاالن صنايع باالدس��تي
ني��ز ميتوانن��د ارزيابي كنند كه آيا عرض��ه داخلي به صرفهتر
است يا صادرات مواد خام .ضمن اينكه اجراي اين ماده قانوني
ميتواند ارزش اف��زوده به مراتب باالتري براي اقتصاد كش��ور
به همراه داش��ته باش��د و عالوه بر افزايش ش��فافيت ،به حذف
واس��طهها و دالالن نيز منتهي گ��ردد .پورقاضي ،وجود برخي
امتيازات در صنايع باالدس��تي را عامل ع��دم رعايت اين ماده
قانون��ي براي عرضه در ب��ورس كاال دانس��ت و گفت :در حال
حاضر برخي صنايع باالدس��ت به دليل وج��ود اين امتيازات و

انگيزههاي غيراقتصادي به س��مت ص��ادرات تمايل دارند .اين
شرايط ملزم ميكند تا نظارت بيشتري روي آنها اعمال شود تا
رانتهاي موجود از بين رفته و بازارها به ثبات برسد .اين عضو
اتاق بازرگان��ي ،صنايع ،معادن و كش��اورزي تهران ،حركت به
سمت آزادسازي اقتصاد را برنامهيي بلندمدت جهت جلوگيري
از خ��ام فروش��ي مواد اولي��ه صنايع ياد كرد و اف��زود :اگر اين
ه��دف محقق گردد ،صنايع باالدس��ت در مييابند كه صادرات
به نفع آنهاس��ت يا تامين نياز ب��ازار داخلي .به اعتقاد بنده ،در
مس��ير رس��يدن به اقتصا د باز ،عرضه در ب��ورس كاال ميتواند
همراه با اتخاذ سياستهايي همچون لغو معافيتهاي صادراتي
مواد خ��ام و در نظر گرفت��ن عوارض ناچيز ب��راي صادرات به
تس��ريع اين امر كمك كند .پورقاضي با تاكيد بر اينكه صنايع
باالدس��تي در صادرات م��واد خام در صناي��ع مختلف از رانت

زيادي برخوردار بوده و انگيزه بخش خصوصي را ندارند ،اظهار
كرد :اين سياس��تهاي صنايع باالدست اس��ت كه مانع عرضه
مواد خام اوليه صنايع پايين دست آنها در بازار ميشوند؛ از اين
رو ،بايد آنها را ملزم به عرضه در بورس كاال و در فضاي رقابتي
ك��رد .بر اس��اس اين گزارش ،طبق م��اده  ۳۷قانون رفع موانع
توليد رقابتپذي��ر به دولت اجازه داده ميش��ود براي فرآوري
موادخ��ام و تبديل كاالهاي ب��ا ارزش اف��زوده پايين داخلي و
واردات��ي به كاالهاي ب��ا ارزش افزوده باال از انواع مش��وقهاي
الزم اس��تفاده كند .وضع هر گونه عوارض ب��ر صادرات كاالها
و خدم��ات غيريارانهيي و مواد خ��ام و كاالهاي با ارزش افزوده
پايي��ن مازاد بر نياز داخلي يا فاقد توجيه فني و اقتصادي براي
فرآوري در داخل با لحاظ حفظ درصدي از س��هم بازار جهاني
به تشخيص وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت ممنوع است.

سخنگوي دولت اعالم كرد

تسهيالت بازسازي در دستور كار هيات دولت

رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه گفت :اختصاص
تس��هيالت الزم براي بازس��ازي من��ازل زلزلهزده در
دستور كار جلسه فرداي هيات دولت قرار دارد.
به گزارش مهر ،محمدباقر نوبخت رييس سازمان
برنامه و بودجه در حاشيه جلسه ستا د بحران كرمانشاه
گفت :جلس��ه مديريت بحران به اتمام رسي د و صبح
امروز نيز رييسجمهور از مناطق زلزلهزده بازدي د و با
مردم صحبت كرد.
وي گف��ت :رييسجمه��ور به مناط��ق مختلفي
از س��رپلذهاب س��فر كردن د و با م��ردم درخصوص

نيازهايشان صحبت شد .وي با اشاره به اينكه عمده
مش��كالت مردم نيازمن ديها و وس��ايلي بو د كه براي
اس��كان اضطراري الزم داشتند ،گفت :اين مطالب از
س��وي مردم در جلسه س��تا د بحران نيز مطرح ش د و
رييسجمهور دستور دا د با فوريت نيازمن ديهاي مردم
شامل چادر ،پتو و آب و وسايل ارتزاق موقت با سرعت
ارسال شود .نوبخت بيان كرد :از ديروز تا االن از طريق
حم��ل و نقل هواي��ي مبالغ قابلتوجه��ي از مردم به
كرمانشاه ارسال ش د و االن در كرمانشاه دپو شده است
و رييسجمهور دستور دادن د كه با سرعت توزيع شود.

چهرههاي استاني

وي گفت :رييسجمهور همچنين دس��تور دادن د
براي صبح فردا كه جلس��ه دولت تش��كيل ميشود،
باتوجه به مستندات ماده  10قانون تنظيم و  12قانون
مديريت بحران ،براي تس��هيالتي كه نياز وجو د دارد
براي بازس��ازي و كمك بالعوض براي اس��كان مردم
تصميم گرفته شود.
وي گف��ت :رييسجمهور همچنين به اس��تاندار
كرمانش��اه نيز دستور دادن د جلس��هيي تشكيل شود
و توزي��ع اقالم��ي كه االن جمع ش��ده به ش��هرها و
روستاهاي مختلف برسانند.

۲۰۰ميليار د تومانبراي تكميل راهآهن اردبيل

د مسكوني مناطق زلزلهزده
17هزار واح 

2هزار كاالي وارداتي به كشور پروانه استاندارد

نبود رونق بازار مشكل

اردبيل|
اس��تاندار اردبيل گفت :ب��ا توجه به
اهميت تكميل پ��روژه راهآهن اردبيل و
پيگيريهاي انجام يافته مقرر ش�� د سال
آينده ۲۰۰ميلي��ار د تومان اعتبار به اين
پروژه اختصاص يابد.
به گ��زارش تس��نيم ،اكب��ر بهنامجو
ديروز در جلس��ه بررس��ي وضعيت پروژه
راهآهن اردبيل اظهار داش��ت :با توجه به اهميت تكميل پروژه راهآهن
اردبيل و پيگيريهاي انجام يافته مقرر ش�� د سال آينده  200ميليارد
توم��ان اعتبار به اين پروژه اختصاص ياب د تا بتوانيم اجراي اين پروژه را
تسريع ببخشيم .وي افزود :اتمام اين پروژه به 400ميليار د تومان اعتبار
س��االنه نياز دار د كه در صورت تخصيص اعتبارات به موقع و مناس��ب
ميتواني��م اجراي اين پروژه را با موفقيت ادام��ه داده و به تمام اهداف
خو د در اين زمينه دس��ت يابيم و يكي از اصليترين مطالبات مردم را
در استان تحقق بخشيم .اس��تاندار اردبيل گفت :پروژه راهآهن اردبيل
جزو مهمترين پروژه ريلي كش��ور محسوب ميشو د و جزو چهار پروژه
تدار ريلي دولت است كه اميدواريم در موقع مقرر شاه د اتمام اين
اولوي 
پروژه و دستيابي به اهداف مور د نظر در راستاي حل مشكالت مور د نظر
در اين زمينه باشيم .بهنامجو بيان كرد :پيگيري براي افزايش اعتبارات
توس��ط نمايندگان مردم در مجلس همواره باي د مور د توجه واقع شود
تا بتوانيم به تمام اهداف خو د در اين زمينه دس��ت يابيم و اجراي اين
پروژه را تسريع بخشيم چرا كه اين مساله براي ما حايز اهميت بسيار
اس��ت كه باي د مور د توجه واقع ش��ود .وي تصريح كرد :اتمام اين پروژه
بهطور حتم ميتوان د در رش د اقتصادي استان نقش قابل توجهي داشته
باش د و صادرات را نيز با تحول عظيمي روبهرو كن د كه به همين منظور
پيگيريهاي الزم در اين زمينه مبناي كار قرار گرفته است.

كرمانشاه|
اس��تاندار كرمانش��اه گفت12 :هزار
مسكن شهري و 5هزار مسكن روستايي
شدهاند.
استان در زلزله اخير ويران 
به گزارش ايس��نا ،هوش��نگ بازوند
س��تاد بحران كه به رياست

در نشس��ت
رييسجمه��ور و ب��ا حضور وزي��ر نفت،
ريي��س س��ازمان برنام��ه و بودج��ه و
نمايندگان استان در مجلس شوراي اسالمي در استانداري كرمانشاه
برگزار ش��د ،اظهار كرد :دكتر روحاني رييسجمهور از همان لحظات
اولي��ه وقوع زلزله به صورت تلفني و به ش��كل مداوم پيگير وضعيت
اس��تان هس��تند .وي با بيان اينكه زلزله كرمانش��اه در 50سال اخير
گستردهيي را در پي داشته،

بيس��ابقه بوده و تلفات جاني و خسارات
گفت :در اين زلزله 12هزار مسكن روستايي و 5هزار مسكن روستايي
اس��تان به صورت كامل تخريب شده اس��ت .وي افزود15 :هزار واحد
بازوند گفت :هماكنون به
يدهاند .
رصد خس��ارت د 
نيز بين  20تا 70د 
دلي��ل پس لرزههاي مداوم در منطقه ،مردم س��خت خواهان چادر و
بايد به
بعد 
بايد تامين كنيم .در مرحله 
هستند كه 

اس��كان اضطراري
دنبال تهيه اسكان موقت براي مردم باشيم .وي اظهار كرد :در شرايط
بايد يك مبلغ بالعوض در اختيار زلزلهزدگان قرار گيرد
اضطراري فعلي 
بايد تسهيالتي هم
تا بخشي از مشكالتشان را مرتفع كنند .همچنين 
براي ساخت مسكن در اختيار مردم آسيب ديده قرار بگيرد .البته روند
بايد سريعتر
نشود و 
نبايد درگير بروكراسي بانكها 
اعطاي تسهيالت 
در اختيار مردم قرار گيرد .وي افزود :استان براي ترميم اين آسيبها
نيازمند يك خط اعتباري مستقل است .بازوند

و خسارتهاي گسترده
نيازمند حمايتهاي اقتصادي و

عنوان كرد :بنگاههاي اقتصادي سخت
بخشودگيهاي مالياتي دو ساله و تنفسهاي مالياتي هستند.

گلستان|
معاون ارزيابي كيفيت س��ازمان ملي
اس��تاندار د ايران گفت :از 20هزار كاالي
واردات��ي از مبادي ورودي مجاز كش��ور،
تنها 2هزار كاال تاكنون پروانه استاندارد
اجباري دريافت كر دهاند.
ب��ه گ��زارش ايرن��ا جهانبخ��ش
سنجابيش��يرازي دي��روز در حاش��يه
گردهماي��ي منطقهيي حوزه معاونت ارزيابي كيفيت س��ازمان ملي
استاندار د در گرگان اظهار كرد :نداشتن پروانه استاندار د مابقي كاالها
در واقع يك تهدي د و آس��يب براي مصرفكنن��دگان در بخشهاي
مختلف است .وي عنوان كرد :تا پايان سال جاري حدو د  200كاالي
ديگر نيز پروانه اس��تاندار د اجباري درياف��ت خواهن د كر د و در يك
برنامه  10ساله با رش د متوسط 10درصدي همه اين كاالها مشمول
دريافت پروانه استاندار د اجباري خواهن د شد .سنجابيشيرازي ادامه
داد :با توجه به آمارهاي ض د و نقيضي كه ارائه ميش��ود ،در مجموع
س��االنه بين  10ت��ا 20ميليار د دالر كاالي قاچ��اق از طريق مبادي
غيرقانوني به كش��ور وار د ميشو د و براساس آزمايشها و بررسيها،
يكچهارم اين نوع كاالها كه در بازار نيز مشتري دارند ،غيراستاندارد
اس��ت .معاون ارزيابي كيفيت سازمان ملي استاندار د ايران افزود :در
زمينه صادرات نيز ممكن اس��ت برخي س��ودجويان اقدام به صدور
كااله��اي كم كيفيت كنند ،اما در صورت مش��اهده بهطور جدي با
توليدكنندگان اين محصوالت برخور د ميشود ،زيرا اين اقدام اعتماد
يدهد .وي در زمينه استانداردسازي
بازار كشورهاي ديگر را كاهش م 
كاالهاي وارداتي يادآور ش��د :كااليي كه وار د كش��ور ميشو د باي د به
صورت خو د اظهاري به گمرك اطالع داده ش��ود ،در غير اين صورت
به عنوان يك كاالي قاچاق محسوب ميشود.

مازندران|
رييس اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و
كشاورزي مازندران گفت :مهمترين مشكل
اقتصا د استان نبو د رونق بازار است.
ب��ه گ��زارش مه��ر ،عب��داهلل مهاجر
ديروز در آيين تجليل از اس��تاندار سابق
مازندران با بيان اينكه مش��كالت زيادي
در بخشهاي مختلف صنعت وجو د دارد،
اظهار ك��رد :به دليل نبو د رونق در ب��ازار توليدكنندگان تواني براي
ادامه كار در بخش تولي د ندارن د و اگر در اين زمينه تالش��ي صورت
نگير د بر مشكالت افزوده ميشود .وي با بيان اينكه اگر رونق در بازار
اتفاق بيفت د توليدكننده نيازي به تس��هيالت بانكي نخواه د داشت،
اف��زود :رونق در ب��ازار تقاضا را افزايش داده و ب��ا فروش محصوالت
وضعيت تولي د رو به بهبو د خواه د رفت و توليدكنندگان محصوالت و
خدمات خو د را به بازار عرضه ميكنن د و چرخه اقتصادي ادامه پيدا
ميكند .مهاجر با تاكي د بر اينكه در حوزه رونق تولي د هنوز نتوانستيم
مش��كالت در بازار را حل كنيم ،بيان داشت :هر چن د تالشهايي از
سوي دولت تدبيرو امي د صورت گرفته است اما مشكالت هنوز باقي
است .وي يادآور شد :بانكها مشكالت جدي را براي توليدكنندگان
ايجا د ميكنن د و در بخش تولي د مشكالت به حدي است كه حمايت
دولتي در سال گذشته هم نتوانسته از آن بكاهد .رييس اتاق بازرگاني
مازن��دران در ادامه بابيان اينكه تزريقات خوبي در دولت تدبيرو اميد
در بخش تولي د انجام شد ،گفت :حمايتها هرچن د روي تولي د اثرگذار
بو د ام��ا رونق بازار را محقق نكر د ت��ا توليدكننده به فروش مطلوب
دست ياب د و بتوان د تسهيالت بانكي را بازپرداخت كنند .مهاجر با اشاره
به اينكه ظرفيت بالقوه خوبي در اس��تان داريم ،گفت :تولي د يكي از
ظرفيت جدي استان براي كاهش آمار بيكاري و ايجا د اشتغال است.

اختصاص مييابد

كرمانشاه ويران شده است

اجباري دارند

تمديد ۲۴ساعته مكالمه رايگان
همراه اول در مناطق زلزلهزده

هم��راه اول از تمدي�� د ط��رح مكالمه راي��گان و عرضه
سيمكارت رايگان در مناطق زلزلهزده خبر داد.
به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات س��يار
ايران ،پس از وقوع زلزله مهيب غرب كش��ور ،شبكه اپراتور
اول در آن مناط��ق كامال پاي��دار بوده و ترافيك بدون هيچ
مشكلي صورت ميگيرد.
بر اساس اين گزارش ،دقايقي پس از وقوع زلزله ،تيمهاي
فني و امدادي اپراتور اول در اين مناطق حاضر ش��دن د و با
توجه به نياز اعالم شده ،با افزايش دوبرابري ظرفيت شبكه،
ارس��ال  ۱۰سايت اضطراري و  ۵۰ژنراتور ديزلي از تهران و
ساير اس��تانهاي همجوار ،سايتهايي را كه به دليل قطع
برق در معرض اتمام شارژ باتري بودن د را دوباره فعال كردند.
بهطوري كه تمام س��ايتها با ژنراتورهاي ارس��الي فعاليت
خو د را از سر گرفتهاند .گفتني است با اقدامات پيشگيرانه و
اجراي طرح مقاومسازي سايتها ،خوشبختانه بر اثر زلزله،
هيچ آسيبي به س��ايتهاي همراه اول در مناطق زلزلهزده
وار د نش��ده است .از س��وي ديگر همراه اول با تمدي د طرح
مكالمه رايگان در ۱۴شهر زلزلهزده استانهاي كرمانشاه و
ايالم (اسالمآبا د غرب ،پاوه ،تازهآباد ،جوانرود ،روانسر ،سرپل
ذهاب ،قصر ش��يرين ،كرن��د ،گهواره ،گيالن غ��رب ،چوار،
زرنه ،ايوان و س��رابله) اعالم كر د كه اين طرح تا ساعت ۱۴
چهارشنبه ۲۴آبان ماه ادامه خواه د داشت.
در اقدامي ديگر ،همراه اول با ارس��ال س��يمكارتهاي
اعتباري رايگان جهت توزيع بين زلزلهزدگان سعي در بهبود
وضعيت ارتباطي مناطق زلزلهزده داشته است.

جزئيات صادرات پوشاك و مواد غذايي
كرد :صادركنندگان ايراني  ۳۸۵ميليون دالر محصوالت ش��يريني و شكالت
در اين مدت به كش��ورهاي ديگر جهان صادر كردند كه اين ميزان نسبت به
مدت مشابه سال گذشته كه  ۲۹۶ميليون دالر بود ،نشانگر رشد  ۳۰درصدي
در زمين��ه صادرات اين نوع اقالم اس��ت .وي گف��ت :در بخش صنايع تبديلي
كش��اورزي در كش��ور از جمله محصوالتي مانند رب گوجه فرنگي ،كمپوت و
انواع كنس��انتره و آبميوه ،صادركنندگان ايراني توانس��تند  ۵۷۲ميليون دالر
صادرات داش��ته باش��ند كه اين ميزان صادرات نيز نسبت به مدت مشابه در
سال گذشته رشد ۱۰درصدي داشته است.

ويژه

اقتصاد مازندران است

اخبار شهرستانها
كش�ف ه�زار و 128كانتين�ر كاالي قاچاق در
بندرعباس-بندرعب�اس| روابطعمومي وزارت اطالعات
از كش��ف هزار و  128كانتينر كاالي قاچاق در بندرعباس
خبر داد .اين كانتينرها شامل لوازم اداري ،خانگي ،ورزشي،
س��اختماني و هتلداري است .براساس اعالم روابط عمومي
وزارت اطالعات بان د  23نفره در اين رابطه دستگير و تحويل
مراجع قضايي ش��دند .متهمان با استفاده از اسنا د مجعول
و اظه��ار خالف واقع و همچنين تباني ب��ا برخي كاركنان
دستگاهاي مختلف اقدام به خروج غيرقانوني اين ميزان كاال
از گمرك كر دهاند.
توليدكننده جهاني نداريم-قزوين| معاون توسعه
كاال و خدمات سازمان توسعه تجارت ايران در آيين تجليل
از صادركنندگان نمونه استان قزوين گفت :سازمان توسعه
تجارت ،نماينده بخش خصوصي و مدعيالعموم مطالبات آن
توليدكننده جهاني است .وي عنوان كرد :به جاي كليگويي
و بي��ان مش��كالت باي د به دنب��ال راهكار باش��يم .به گفته
مودودي ،در بخش پتروش��يمي موفق بوديم و باي د همين
كار را در ساير بخشها نيز عملياتي كنيم .وي گفت :عرضه
درس��ت بخش مهمي از كار صادرات اس��ت .معاون توسعه
كاال و خدمات سازمان توسعه تجارت ايران گفت :صادرات
از  ۵۰۰ميليون دالر به  ۴۴ميليار د دالر رس��يده است .وي
افزود :بيشتر توليدكنندگان محلي ،استاني و در نهايت ملي
هستن د و در كشور توليدكننده جهاني نداريم.
اختصاص هزار و ۶۰۰ميليار د تومان تس�هيالت
اشتغالزايي-اصفهان| نخس��تينبار در استان اصفهان،
هزار و ۶۰۰ميليار د تومان تسهيالت فراگير اشتغالزايي براي
اجراي طرحهاي كش��اورزي ،صنع��ت و خدمات اختصاص
يافت .مدير كارآفريني و اشتغال اداره كل تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي اس��تان اصفهان گفت :اين ميزان تسهيالت براي
توس��عه فعاليت در بخشهاي كشاورزي ،صنعت و خدمات
در قالب اجراي طرح تكاپو براي نخس��تينبار در استان در
اختي��ار متقاضيان قرار ميگي��رد .كمالالدين ميرهادي با
اشاره به اينكه س��و د اين تسهيالت بر اساس سو د متعارف
بانكي محاسبه ميشود ،افزود :كارفرمايان اقتصادي استان
ميتوانن�� د ب��ا 20تا30درص د آورده خو د از اين تس��هيالت
براي اجراي طرحهاي اش��تغالزايي اس��تفاده كنند .وي با
اش��اره به اينكه اعطاي اين تسهيالت به متقاضيان تا پايان
برنامه ششم توسعه ادامه دارد ،گفت :پيشبيني ميشو د تا
پايان امسال بيش از 40درص د متقاضيان تسهيالت فراگير
اشتغالزايي را دريافت كنند.
خراس�انجنوبي پيشتاز در آموزشهاي فني و
حرفهاي-بيرجند| سهم خراس��انجنوبي از آموزشهاي
فني و حرفهاي 5/36 ،درص د باالتر از ميانگين كشوري است.
مدي��ركل دفتر فني وحرف��هاي وزارت آموزشوپرورش
در كارگاه آموزشي خراسان جنوبي پيشتاز در آموزشهاي
فني و حرفهاي تبيين سياس��تهاي نظام جدي د و استقرار
پايه يازدهم در هنرس��تانها كه ام��روز در بيرجن د برگزار
شد ،گفت :در سال تحصيلي جدي د  42درص د دانشآموزان
خراسان جنوبي در دوره دوم متوسطه در هنرستانهاي فني
وحرفهاي وكاردانش مشغول به تحصيل هستن د كه نسبت به
ميانگين كشوري 5/36 ،باالتر است .وي با بيان اينكه بيش
از 60درص د شاغالن فني جامعه ،فارغالتحصيل هنرستانها
و كاردانشها هستند ،گفت :با اجراي نظام تحصيلي جديد،
آموزشها در هنرس��تانها از دوسال تخصصي به سه سال
افزايش يافته اس��ت تا هنرجويان با تخصصهاي بيشتري
وار د بازار كار ش��وند .مديركل دفت��ر فنيوحرفهاي وزارت
آموزش وپرورش با اشاره به وجو د  41رشته در هنرستانها
و 160رشته در كارودانشها گفت :مكاترونيك ،حملونقل،
فتوگرافي ،تولي د برنامهه��اي تلويزيوني ،معماري داخلي و
صناي عدس��تي با گرايش فرش ،رشتههاي جديدي هستند
امسال در هنرستانها راهاندازي شده است.

اخبار
تحصيل جهشي 4700
دانشآموز در سال جاري

رييس س��ازمان آموزش و پرورش اس��تثنايي آمار
جهش تحصيلي دانشآموزان در س��ال جاري را اعالم
ك��رد و گف��ت 9000 :دانشآموز درخواس��ت جهش
تحصيلي ارائه كرده بودند كه از اين ميزان با درخواست
 4700دانشآموز موافقت ش��د .مجيد قدمي با اشاره
به اينكه بودجه س��ازمان آموزش و پرورش اس��تثنايي
نس��بت به سال  ،92چهار برابر ش��ده است اظهار كرد:
برنامهريزيهايي انج��ام داده بوديم و پيش بينيهايي
داشتيم كه توانستيم به اغلب آنها عمل كنيم .اميدواريم
تم��ام بودجه مصوب ،تخصيص يابد .او افزود :بهويژه در
زمينه تامين س��رويس اياب و ذه��اب اقدامات خوبي
ص��ورت گرفت ،ب��ه گونهيي كه اكن��ون ميتوان گفت
به صورت ميانگين در س��طح كش��ور  70تا  80درصد
نياز به س��رويس اياب و ذهاب برطرف ش��ده اس��ت و
در مناط��ق محروم نيز پوش��ش 100درص��دي داريم.
چاپ و توزيع به موقع كتابهاي درس��ي ،اجراي طرح
تلفيقي فراگير و اجراي طرح خدمات حمايتي از ديگر
اقداماتي است كه انجام دادهايم .رييس سازمان آموزش
و پرورش اس��تثنايي همچنين آم��ار جهش تحصيلي
در س��ال جاري را اعالم كرد و به ايس��نا گفت9000 :
دانشآموز درخواست جهش تحصيلي ارائه كرده بودند
كه از اين ميزان با درخواست  4700دانشآموز موافقت
شد .قدمي ادامه داد :جهش تحصيلي ميتواند در زمره
اقدامات آموزش و پرورش براي تيزهوش��ان باشد و اگر
با بررس��يهاي كارشناس��ي دقيق جلو برود مفيد واقع
ميشود .ما امكانات سنجش دانشآموزان براي جهش
تحصيلي را در اختيار داريم و طبق مصوبه شوراي عالي
آموزش و پرورش هر ساله اين كار را انجام ميدهيم .او
ب��ا بيان اينكه اگر هزينه هر دانشآموز حدود 2ميليون
و  500هزارتومان تمام ش��ود ،ميتوان گفت كه جهش
تحصيلي باعث صرفهجويي 10ميليارد توماني ميشود،
گفت :يكي ديگر از مزيتهاي جهش تحصيلي كاهش
تراكم دانشآموزي است.

طرح تحول سالمت مهمترين
دستاورد دولت يازدهم

احم��د حم��زه با اش��اره به مش��كالت پي��شرو و
چالشهاي طرح تحول نظام سالمت و چشمانداز تداوم
اين ط��رح در بودجه  97گفـت :طرح تحول س�لامت
مهمترين دستاورد دولت يازدهم در عرصه داخلي بوده
و اين طرح رضايت نسبي مردم را به همراه داشت.
عضو كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس شوراي
اس�لامي خواس��تار پرداخت ياران��ه در قالب خدمات
س�لامت به مردم ش��د و افزود :متاس��فانه طرح تحول
س�لامت در حال مواجه ش��دن با چالش بوده و عمده
چال��ش آن نيز منابع مالي اس��ت و در غير اين صورت
همه مسووالن و دست اندركاران نظام معتقدند كه طرح
تحول سالمت طرح مثبتي است و بايد ادامه پيدا كند
اما الزم اس��ت كه منابع مورد نياز طرح به ميزان كافي
فراهم شود .او با بيان اينكه فراهم شدن منابع الزم براي
ادامه طرح مستلزم صرفه جويي در هزينههاست ،اظهار
كرد :بخش��ي از اين هزينهها اجتناب ناپذير اس��ت اما
زماني كه در كشور نظام ارجاع و پزشك خانواده نداشته
و هنوز نميتوانيم داشته باشيم ،طبيعي است كه فقدان
اي��ن نظام هزينهيي به كش��ور تحمي��ل ميكند .عضو
كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس در ادامه به خانه
ملت گفت :زيرساخت اصلي اين طرح ،وجود زيرساخت
مخابراتي الزم براي پرونده الكترونيكي س�لامت است
كه در كشور فراهم نيست و هنوز اينترنت پرسرعت به
اندازه كافي در همه نقاط كش��ور در دسترس نيست و
تا زماني كه اين زير ساختها فراهم نشود نظام پزشك
خانواده نميتواند مس��تقر شود .وي ادامه داد :هر طرح
بزرگي كه ش��روع ميش��ود ،از ابتدا همه ابعاد آن قابل
پيش بيني نيس��ت اما در حال حاضر وزارت بهداشت
به نقاط ضعف و قوت اين طرح دست پيدا كرده و بايد
راهكارهايي براي صرفهجوي��ي در هزينههاي طرح به
كار بندد .وي يادآور ش��د :نظام ارجاع ،پزشك خانواده،
پرونده الكترونيك ،خريد راهبردي ،راهنماهاي باليني و
اقدامي كه جديدا انجام دادهاند مبني بر اينكه بخش��ي
از اف��رادي كه ميتوانند بعض��ي از هزينههاي درمان و
بيمه خ��ود را پرداخت كنند ،اين هزينه بپردازند ،همه
اينها راهكارهاي مختلفي است كه ميتوان براي كاهش
هزينههاي مربوط به طرح تحول سالمت اتخاذ كرد.

آغاز موج آنفلوآنزا
از نيمه آبان

معاون اداره بيماريهاي واگير وزارت بهداش��ت تاكيد
ك��رد كه مردم نگ��ران بيماريهاي تنفس��ي زائران كربال
نباش��ند؛ چرا كه در روزهاي سفر به دليل نداشتن فرصت
استراحت كافي ،بيماريهايي مانند سرماخوردگي ،عوارض
بيش��تري دارن��د و اين به معني ش��يوع بيم��اري جديد
نيس��ت .محمود نبوي درباره رصد بيماريهاي تنفس��ي
واگير زائران اربعين حس��يني توضيح داد و به ايسنا گفت:
ويروس آنفلوآنزا در حال حاضر در ايران نيز ش��روع ش��ده
و اي��ن طور نيس��ت كه بگوييم فقط در عراق اس��ت و در
ايران نيس��ت .مردم در روزهايي كه س��فر نميكنند ،اگر
به س��رماخوردگي مبتال ش��وند ،چند روز اول استراحت
ميكنند و كمتر به عوارضي مانند برونش��يت ،ذات الريه
و ...دچار ميش��وند ،اما زماني كه در س��فر هستند مانند
روزهاي اربعين و حج ،به دليل نداشتن فرصت استراحت
كافي ،ش��اهد عوارض بيش��تري خواهند بود .اين موضوع
به معني ايجاد نوعي بيماري جديد نيس��ت .او با اشاره به
فعاليت بيمارستانهاي سيار هالل احمر در خاك عراق و
دانشگاههاي علوم پزشكي شهرهاي مرزي در زمينه ارائه
خدمات الزم به زائران كربال ،ادامه داد :در حال حاضر موج
آنفلوآنزا در كش��ور به تدريج در حال افزايش است .هنوز
ويروسه��اي پاييزي غلبه دارند ،ام��ا موج اول آن معموال
از نيمه دوم آبان ش��روع ميشود و سه موج پشت سر هم
خواهد داشت .فعال موج H۱N۱و  Bدر حد متوسط و به
ان��دازه آنفلوآنزاي فصلي وج��ود دارد .معاون اداره كنترل
بيماريهاي واگير وزارت بهداش��ت تصري��ح كرد :حدود
هفت س��ال است سيستم مراقبت آنفلوآنزاي پيشرفتهيي
در كشور ايجاد شده است و  ۷۰۰درمانگاه در تمام كشور
موارد سرماخوردگي را رصد ميكنند .هرگاه تعداد بيماران
به بيش از دو درصد رسيد به معني شروع اپيدمي آنفلوآنزا
است ۱۰ .آزمايشگاه منطقهيي و يك آزمايشگاه ملي نيز در
اين زمينه فعاليت ميكنند .از بيماران تنفسي شديد نمونه
گرفته و براي آزمايش ويروسشناسي به اين آزمايشگاهها
فرستاده ميشود.
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اقتصاد اجتماعي

«تعادل» از امدادرساني ضعيف در روستاها و تالش مردمي براي كمك مستقيم به زلزلهزدگان گزارش ميدهد

خيران
خيزش ّ

ريحانه جاويدي|
2روز از زلزله  7.3ريش��تري كرمانش��اه گذشت،
اگرچ��ه با تاخير دوس��اعته از زمان وق��وع اين زلزله،
ستاد بحران تشكيل ش��د و از همان ساعات ابتدايي،
مسووالن امدادرساني ،بر ارائه خدمات امدادي،چادر،
مواد غذايي ،وس��ايل گرمايشي و امكانات بهداشتي و
درماني به مردم اين منطقه به ويژه شهرستان سرپل
ذهاب ،تاكيد ميكننداما مردم زلزله زده حرف ديگري
ميزنند .هنوز در كوچههاي تخريب شده اين مناطق
آواز درد ميپيچد ،س��نگ و خون بر جا مانده است و
تنهايي زير آوار له ميشوند .مادران داغديده زخم به
صورتشان ميكش��ند و خاك مرگ بر همه شهرهاي
كرمانش��اه ريخته شده است .اگرچه خبرها حكايت از
آن دارد كه پايان عمليات آواربرداري در شهرها نزديك
ميش��ود ،اما مردم ميگويند هنوز هم عزيزانشان زير
خاك ماندهاند.
مظلوميت «زرده»
روستاها هنوز رنگ امداد به خود نديدند و مردم
گرس��نه و تش��نه،در دماي زير صفر به سر ميبرند.
مردم روس��تاهاي ده جامي،گه��واره،بيونيج،آيينه
همه چش��م انتظار امدادرس��اني هس��تند« .زرده»
ه��م يكي از اين روستاهاس��ت در توابع شهرس��تان
داالهو ،انتهاي جادهيي بن بس��ت در  10كيلومتري
شهرستان سرپل ذهاب كه اين روزها نامش سر زبان
همه ميچرخد ،به « زرده» ميرس��د ،روستايي كه
درد ،اش��ك و ماتم با نامش گره خورده اس��ت ،هنوز
زخم بمباران شيميايي  31تير 1367بر تن مردمش
تازه است اما بايد با غم زلزله هم سر كنند .با گذشت
دو روز از زلزله ،اهالي زرده هنوز هيچ كمكي دريافت
نكردهان��د ،مردمي كه بيشترش��ان جانباز ش��يمايي
هستند و اغلب با سرطان هم ميجنگند ،بدون دارو
و تجهيزات پزش��كي،در س��رماي زاگرس،روز را به
ش��ب و ش��ب را به روز وصل ميكنند تا شايد نوبت
امداد رساني به روس��تاي آنها هم برسد .شيرمحمد
كرمي ،فعال مدني و عضو ش��وراي روس��تا به تعادل
ميگويد« :روس��تايمان  1300نفر جمعيت داش��ت
ام��ا نميدانم چند نفر زن��ده ماندهاند .هنوز يك نفر
هم براي كمك به ما وارد روس��تا نشده است،نه آب
داريم،نه غذا ،نه وسيلهيي كه خودمان را گرم كنيم.
مردم زير آوار جان ميدهند اما خبري از نيروي امداد

نيست .روستاي ما بن بست است ،كسي نه صداي ما
را ميشنود،نه ما را ميبيند .هر بار كمكهاي امداد
تا نزديكي روستا ميرسد اما هجوم مردم روستاهاي
ديگر اجازه نميدهد چيزي به زرده برسد».
ش��يرمحمد دس��ت تنها تمام اي��ن دو روز مردم
روس��تا را آرام كرده ،توانش به انتها ميرسد ،بغضش
ميترك��د و با ه��ق هق ادام��ه دهد« :هم��ه به فكر
امدادرس��اني به سرپل هس��تند ،ولي كسي داالهو را
ياد نميكند ،به مس��ووالن بگوييد،مگر داالهو ش��هر
نيست؟ روستاهايمان خاك شدند،زنان و كودكانمان
زير آوار ماندهاند و س��رما اس��تخوانمان را ميسوزاند.
بدون امكانات س��رگردان ماندهايم،گرس��نه و تشنه.
كجاس��ت اين همه تجهيزات كه براي زلزله زدههاي
كرمانشاه فرس��تادند؟ چرا هيچ كدامش نصيب زرده
ايها نميشود؟»
كمبود بودجه هاللاحمرخود را نمايان كرد
طبق اعالم مرتضي سليمي ،رييس سازمان امداد و
نجات جمعيت هالل احمر ،تقريبا 99درصد عمليات
امداد و نجات انجام ش��ده و در تمام روستاها ارزيابي
اوليه صورت گرفته است .اگرچه تاكنون تمام نهادهاي
امدادرس��اني ب��راي كمك به مردم زلزل��ه زده به اين
منطقه اعزام ش��دهاند،اما مردم و مسووالن استاني از
روند ارائه خدمات ناراضي هس��تند .گاليه مردم زلزله
زده اي��ن منطقه از كمبود چادر و بينظمي در توزيع
خدمات ،به گوش همه رس��يده اس��ت .ن��ازار باراني،
شهردار شهرستان ازگله هم از وضعيت موجود گاليه
دارد،او ميگويد«:متاسفانه از شهر ازگله اطالعرساني
خوب نش��ده اين در حالي اس��ت كه كانون زلزله در
شهر ازگله بوده و خسارات زيادي وارد شده و متاسفانه
ما هم فوتي داريم و روند كمكرس��اني ضعيف است.
ديروز وزير كش��ور ،وزير بهداشت و استاندار كرمانشاه
به اين ش��هر آمدند و قول مس��اعد براي كمكرساني
دادند اما متاس��فانه ما چ��ادر نداريم و نياز ضروري به
چادر داريم و مردم خانههايش��ان دچار مشكل است
به گونهيي كه  80درصد خانهها در اين شهر تخريب
شده است».
او افزود« :نياز ش��ديد به چ��ادر داريم و خواهش
ميكنم نهادهاي دولتي و هر كس��ي ميتواند كمك
كند چادر ،خشكبار ،نان ،خرما ،شير و لوازم بهداشتي
نياز داريم .گازوئيل در اين ش��هر تمام ش��ده و بنزين

نيز در دس��ترس نداريم ،البته س��پاه و بسيج زحمات
زيادي كشيدهاند و فرماندار و بخشدار نيز در اين راستا
زحمت كشيدند ولي ما نياز شديد به چادر داريم».
باراني بيان كرد«:دو ش��ب است زن و بچه مردم
بي��رون ميخوابن��د و با توجه به ض��رر و زياني كه به
ساختمانهاي شهر وارد ش��ده و در حال آواربرداري
اس��ت ما وس��ايل كم داريم و ماشينآالت خيلي كم
است نيروهاي متخصص نداريم و امكاناتمان ضعيف
اس��ت .در حال حاضر كارها خوب پي��ش نميرود و
انتظار كمك داريم و انتظار داريم كاالهاي ضروري هر
چه زودتر به دست ما برسد».

با گذشت دو روز از زلزله ،اهالي
زرده هنوز هيچ كمكي دريافت
نكردهاند ،مردمي كه بيشترشان
جانباز شيمايي هستند و اغلب با
سرطان هم ميجنگند ،بدون دارو
و تجهيزات پزشكي،در سرماي
زاگرس،روز را به شب و شب را
بهروز وصل ميكنند
نارضايتيها در حالي اس��ت كه عم��ده بار كمك
رس��اني به عهده جمعيت هاللاحمر كش��ور اس��ت،
جمعيتي ك��ه داوطلبانه به مردم كم��ك ميكنند و
در س��الهاي اخي��ر همواره با مس��اله كمبود بودجه
دس��ت و پنجه نرم كرده اس��ت بهطوري كه  21دي
سال گذش��ته مس��ووالن جمعيت هاللاحمر كشور
ب��ه اليحه بودجه س��ال  96در جمعي��ت هاللاحمر
اعتراض نش��ان دادند و روحاهلل فروزش مديركل امور
مجل��س جمعيت هاللاحمردرب��اره وضعيت بودجه
اين نهاد امدادرس��اني گفت« :اين جمعيت در س��ال
 95از محل اعتبارات ماده  10قانون تنظيم بخشي از
مق��ررات مالي دولت و ماده  12قانون مديريت بحران
100ميليارد تومان دريافت كرده و در سال  94نيز از
اين محل هيچ دريافتي نداشته است .يعني از مجموع
 700ميلي��ارد توماني كه مجلس در س��ال  94براي
جمعيت پيشبيني كرده بود هيچ اعتباري اختصاص
نيافت .طبق بند  2ماده  18قانون اساسنامه جمعيت
هاللاحمر از حق ثبت سفارش��ات بايد  55درصد آن

به جمعيت اختصاص پيدا كند ولي متاسفانه در اليحه
بودجه س��ال  96با وجود اينكه معاونت امور عمومي
سازمان برنامه و بودجه كشور مكاتبه مكتوب دارد كه
بايد س��هم هاللاحمر از اين محل پرداخت شود ولي
هيچ مبلغي را در اليحه لحاظ نكردهاند».
آن زمان ف��روزش درباره كمبود امكانات جمعيت
ه�لال احمر هم هش��دار داده و بيان ك��رده بود« :ما
در ح��ال حاضر براي تكمي��ل  22قلم كاالي امدادي
در انباره��ا ،به مي��زان  10درصد جمعيت در تهران و
 2درصد جمعيت در س��اير مناطق كش��ور به حدود
 2ه��زارو  300ميلي��ارد تومان ني��از داريم كه فاصله
وضعيت��ي كه اكنون در آن قرار داريم با وضع مطلوب
بسيار زياد است .همچنين در زمينه افزايش پايگاههاي
امداد و نجات و توسعه ناوگان هوايي براي  10استان
نيازمند بالگرد هس��تيم كه ب��راي تحقق آن به منابع
كالن��ي نياز داريم ك��ه اگر اعتبارات وصول نش��ود با
مشكل روبرو خواهيم شد».
بنابراي��ن جاي تعجب ندارد كه اگرچه از جمعيت
ه�لال ا حمر در س��اير اس��تانهاي كش��ور تاكنون
كمكهايي به كرمانش��اه ارسال ش��ده اما جوابگوي
حجم خسارت و مردم آسيب ديده اين منطقه نيست
چ��را كه وقتي پيش از وقوع بحران به آن انديش��يده
نش��ود،مديريت آن بعد از وقوع با مش��كالت فراواني
همراه است.
مردم منتظر دولت نماندند
با اين حال گشتي در شبكههاي اجتماعي نشان
ميدهد ،همه اي��ران براي غم مردم كرمانش��اه به پا
خواس��تهاند و تجربههاي حوادث پي��ش از اين مردم
را ب��ه مديران بحراني تبديل ك��رده كه منتظر دولت
نميمانن��د .تاكنون جمعيتهاي خيري��ه ،خيرين و
هركس��ي كه توان كمك به مردم زلزله زده كرمانشاه
را داش��ته اس��ت ،اق��دام به جم��عآوري اق�لام مورد
ني��از زلزلهزدگان كرده اس��ت« .تيپاك��س» ،يكي از
شركتهاي ارسال كاال و مرسوالت ،در راستاي كمك
به ارسال مواد غذايي و كمك رساني مردم به مناطق
زلزل��ه زده اقدام به ارائه خدمات ارس��ال رايگان كرد.
كه با مراجعه به وبس��ايت اين شركت خدمات رساني
اطالعات الزم ارائه خواهد شد .از طرف ديگر جمعيت
امام علي هم يكي از موسسات خيريه بود كه از ابتداي
وقوع زلزله براي كمك رس��اني به مردم كرمانشاه در

صحنه حاضر شد .اين موسسه كمكهاي مردم را نه
تنها از سراسر ايران بلكه از ايرانيان مقيم اروپا و امريكا
هم جمعآوري كرده و به دست زلزلهزدگان كرمانشاه
ميرساند كه با مراجعه به سايت و صفحات اجتماعي
اين جمعيت در اينس��تاگرام و تلگ��رام اطالعات الزم
دراختيار مخاطبان قرار ميگيرد .از طرف ديگر برخي
پزشكان هم اعالم آمادگي كردهاند تا براي ارائه خدمات
درماني رايگان در مناطق زلزله زده حاضر ش��وند .اين
ميان اهالي رس��انه هم يكي از گروههايي بودند كه نه
تنها خودشان كمكهاي نقدي و غيرنقدي براي كمك
جمعآوري كرده و براي اطالعرس��اني درباره وضعيت
م��ردم در اين مناطق حاضر ش��دند،بلكه از مراجعي
بودند كه مردم به آنها اعتماد كرده و كمكهاي خود
را به آنها سپردند تا به دست مردم كرمانشاه برسد .از
طرف ديگر در ميدانهاي ولي عصر،هفت تير،ونك،
تجريش و صادقيه تهران امكان جمعآوري كمكهاي
مردمي براي زلزلهزدگان فراهم شده است.
مدعيالعموم به پرونده مسكن مهر ورود كند
هنوز هم بحث تخريب مس��كن مهر و بيمارستان
سرپل ذهاب،داغ است .بيمارستاني كه بايد در چنين
ش��رايطي محلي براي درمان آسيب ديدگان ميشد،
در فهرس��ت نخستين بناهايي است كه بر سر مردم و
پرسنل تخريب شد .بيشترين آمار كشتهشدگان هم
به گفته مسووالن مربوط به دو مجموعه مسكن مهر
بود كه نه تنها واكنشهاي مردم را به همراه داش��ت،
بلكه مسووالن هم نسبت به آن سكوت نكردند .محمد
محمودي شا ه نش��ين ،نماينده مردم شهريار ،قدس،
مالرد در مجلس ش��وراي اسالمي،در واكنش به اين
اتف��اق گفت« :به صورت جدي نياز اس��ت دس��تگاه
قضايي و مدعي العموم به اين موضوع ورود و با افرادي
كه دقت الزم را در طراحي ،جانمايي ،س��اخت و ساز
و كيفيت مصالح نداش��تند به ص��ورت جدي و قاطع
برخورد كنند ».با اين حال گش��تي در ش��بكههاي
اجتماعي نش��ان ميدهد ،همه اي��ران براي غم مردم
كرمانشاه به پا خاستهاند و تجربههاي حوادث پيش از
اين مردم را به مديران بحراني تبديل كرده كه منتظر
دولت نميمانند .تاكنون جمعيتهاي خيريه،خيرين
و هركسي كه توان كمك به مردم زلزله زده كرمانشاه
را داش��ته اس��ت ،اقدام به جمعآوري اقالم مورد نياز
زلزلهزدگان كرده است.

وزير آموزش و پرورش :درباره صندوق ذخيره فرهنگيان مبالغه شد

تخريب شديد  ۴۴مدرسه در كرمانشاه
«اگر زلزل��ه در روز اتفاق افتاده بود معلوم نبود
چن��د دانشآموز ج��ان خود را از دس��ت ميدادند.
حادث��ه در ش��ب رخ داده و تلف��ات م��ا در بخش
دانشآموزي بس��يار ك��م بوده اس��ت ».اين جمله
محمد بطحايي مدير ارش��د  30س��ال گذش��ته در
آم��وزش و پرورش و وزير كنوني اي��ن وزارتخانه را
بايد با افسوس گفت و نوشت 44 .مدرسه در زلزله
غزب كش��ور تخريب ش��ديد ش��دهاند و بسياري از
مدراس ديگر نيز با توجه به خس��ارات وارده ،امكان
ورود دانشآموزان به آن وجود ندارد.
دانشآموزان ش��انس آوردهاند كه زلزله در شب
اتفاق افت��اده و در خانههايش��ان بودهان��د ،نه در
مدرس��ههايي كه فرس��ودهاند و امكان تخريب آنها،
بيشتر از خانههايشان بوده است.
بازس��ازي و مقاومس��ازي م��دارس كش��ور ب��ه
بودجهي��ي بيش از  10ه��زار ميلي��ارد تومان نياز
دارد ،ام��ا گويا تخريب و ويراني و صرف هزينههاي
بيش��تر مادي و معنوي ،تا ح��دودي دولتها را به
فكر ساخت مدرس��ه ،آن هم تنها در همان منطقه
زلزل��هزده ترغي��ب كند .وزير آم��وزش و پرورش با
اش��اره به زلزله يكشنبه ش��ب غرب كشور گفت:
بر اس��اس آخري��ن آمارها  ۲۱ت��ن از دانشآموزان
عزيزجان خود را در زلزله از دست دادند و تعدادي
از همكاران فرهنگي ما نيز زخمي شدهاند.
محم��د بطحاي��ي در نشس��ت خب��رياش ب��ا
خبرنگاران افزود ۴۴ :واحد آموزش��ي در كرمانشاه
به نحوي تخريب ش��دهاند كه امكان استفاده ندارند
البته مدارس جديد آسيب نديدند و مدارس قديمي
ساز آسيب ديدهاند و اين زنگ خطري براي ماست
ك��ه به صورت جدي در مقول��ه ايمني مدارس وارد
شويم.
بطحايي ادامه داد :همچنين ما واحدهايي داريم
ك��ه آس��يب آنها در حدي اس��ت كه ام��كان ورود
دانشآموزان وجود ندارد و ش��كافهايي در س��ازه
آنها ايجاد شده كه نميشود اطمينان كرد.

او ب��ا بيان اينك��ه اميدواريم به س��رعت بتوانيم
مناطق آس��يبديده را بازس��ازي كنيم ،گفت :با دو
ش��يفت كردن مدارس س��الم و احيانا تهيه كانكس
براي برخي روس��تاها موقتا اين مش��كل را برطرف
خواهيم كرد .بايد در بودجههاي س��نواتي اعتبارات
الزم را براي س��اخت م��دارس درياف��ت كنيم .در
كردستان هم به دليل فرس��وده بودن ساختمانها
در برخي شهرها با وجود آنكه تخريب نداشتيم ،اما
س��ازه آسيب ديده و مطمئن نبود و به همين دليل
برخ��ي مدارس كردس��تان هم تعطيل ش��د و اميد
اس��ت به سرعت مقاومس��ازي انجام شود .بطحايي
اف��زود :صح��ت و س�لامت دانشآموزان ب��راي ما
اولويت اول است ولو آنكه تحصيلشان براي مدتي
به تاخير بيفتد يا ناچار ش��ويم ادامه تحصيلشان را
براي مدتي در فضاهاي موقت داش��ته باشيم .تيمي
امشب عازم مناطق زلزلهزده خواهد شد و براساس
گ��زارش اين تي��م برنامه فوري ب��راي آماده كردن
فضاي آموزشي اجرا خواهيم كرد.
وزي��ر آموزش و پ��رورش به وضعي��ت صندوق
ذخيره فرهنگيان اشاره كرد و گفت :همواره معلمان
مطالبه داش��تهاند كه نمايندگان��ي در هيات امناي
صندوق داش��ته باشند تا در فرآيند تصميمگيريها
مشاركت كنند .بعد از فراهم كردن زيرساختهاي
حقوقي فردا فراخواني منتشر ميكنيم و بنا داريم تا
پايان سال با انتخابات الكترونيك دو نفر از معلمان
اعضاي صندوق مستقيما توسط ساير اعضا انتخاب
و عضو هيات امنا ش��وند و يك ب��ازرس ويژه هم از
معلمان انتخاب شود.
مبالغه درباره صندوق فرهنگيان
وزير آموزش و پرورش ادامه داد :صندوق ذخيره
در يك س��ال اخير با اس��ترسهاي شديدي مواجه
بود .طي دو ماه اخير پنج جلسه هيات امنا و هشت
جلس��ه هياتمديره برگزار ش��د ك��ه در آن حضور
داش��تم .در ساختار شركتها و سبد سرمايهگذاري

صن��دوق يك تحول اساس��ي رخ خواهد داد .ضمن
آنكه راه و زمينههاي مفسده آميز احتمالي با تغيير
ساختارها بسته ميشود.
بطحاي��ي با بيان اينك��ه در حق صندوق ذخيره
جفا ش��ده است ،اظهاركرد :در سالهاي  ۷۴تا ،۹۵
ن��رخ بازده سهمالش��ركه اعضا در صندوق س��االنه
۱۷.۹درصد بوده اس��ت .طي اين س��الها در برخي
شركتها با وجود وضعيت اقتصادي ناپايدار ،ارزش
داراييها تا چهار برابر شده است.
او ادامه داد :متاسفانه مبالغههايي درباره صندوق
صورت گرفته و اطالعرس��انيهاي ناقص ناخواسته
باعث س��قوط س��هام برخي ش��ركتها شده است.
درخواس��ت ميكنم رعايت دقت در اطالعرسانيها
انجام شود زيرا اطالعرسانيهاي ناقص ناخواسته به
جيب فرهنگيان ضرر زده است.
بطحايي در پاس��خ به پرسش��ي درباره وضعيت
معلمان زنداني گفت :گاهي پاسخ به برخي سواالت
فرآين��د كار را پيچيدهت��ر ميكند .م��ا تالشهايي
انجام داديم اما اجازه دهيد پاس��خ مش��روح ندهم
زيرا گاهي حاشيهس��ازي و سوءاستفادهها ادامه كار
را با سختي مواجه خواهد كرد .اميد است آن بخش
از جرايم قابل بخش��ش و بازنگري مورد توجه قرار
گيرد و تسهيالتي براي همكارانم فراهم شود.
ساالنه  ۲۶هزار فرهنگي
به مرخصي زايمان ميروند
وزير آموزش و پ��رورش درباره اخباري مبني بر
وج��ود ۶۰هزار نيروي بي��كار در آموزش و پرورش
گفت :اين عدد و رقم دقيق نيست .نيروهايي داريم
كه س��اعت كارش��ان كم اس��ت .افرادي در برخي
مناط��ق داريم ك��ه كالس نداريم ب��ه او بدهيم نه
اينكه بخواهد حقوق مفتي بگيرد .وي ناچار اس��ت
در دفتر مدرسه بماند و كارهاي متفرقه انجام دهد.
در برخ��ي مناطق هم كمبود داري��م و اين اختالل
در توزيع نيروي انس��اني وجود دارد .از نظر قانوني

نميتواني��م ني��روي مازاد را به منطق��ه ديگري كه
كمبود هست بفرستيم.
او ادامه داد :ساالنه ۲۶هزار نيروي انساني داريم
كه به مرخصي زايمان ميروند۱۱ .هزار نيروي ما در
ماموريتها هس��تند و در دستگاههاي ديگر خدمت
ميكنن��د و ۴۲هزار نفر دانش��جوي تربيت معلم و
در ح��ال تحصيل هس��تند .اين اف��راد جمعا حدود
۱۳۰ه��زار نفر يعني  ۱۴درصد كل نيروي انس��اني
ما را در برميگي��رد .از اولويتهاي اصلي ما اصالح
و سازماندهي نيروي انساني است .سازماندهي قبال
اصالح شده اما به نقطه مطلوب نرسيده است.
آمار بازماندگان از تحصيل به تفكيك
مقاطعتحصيلي
وزي��ر آموزش و پرورش درب��اره ترك تحصيل و
آم��ار بازماندگي گفت :با افرادي روبرو هس��تيم كه
م��دارس را پس از دو تا س��ه س��ال درس خواندن
رها ميكنن��د .بهخصوص در مناطقي كه اش��تغال
كاذب وجود دارد افراد به انگيزه كسب درآمد درس
را ره��ا كرده و به كار روي ميآورند .در متوس��طه
دوم ح��دود  ۳۴۰هزار بازمان��ده از تحصيل داريم.

در متوس��طه اول ۲۰۰ه��زار و در دوره ابتدايي نيز
۲۰۰هزار بازمانده از تحصيل داريم.
وزير آموزش و پرورش درباره زمان ارائه گزارش
تحقي��ق و تفحص از صن��دوق ذخي��ره فرهنگيان
عن��وان كرد :تصور ميكنم اين گزارش ظرف يك تا
دو هفته آينده آماده شود .ابعاد مختلف تخلفات در
صندوق و بانك س��رمايه مورد واكاوي قرار گرفته و
اميدوارم از ابتداي تاس��يس صندوق باشد و محدود
به دو سه سال اخير نباشد.
او درب��اره تاس��يس بانك فرهنگي��ان نيز گفت:
تاس��يس بانك در حد ايده و پيش��نهاد است و بايد
كار كارشناسي روي آن صورت گيرد.
بطحاي��ي همچنين ب��ه جزيي��ات كارگروه اهل
س��نت ني��ز اش��اره و عنوان ك��رد :يك م��اه پيش
كارگروه بررس��ي مس��ائل دانشآموزان اهل سنت
تشكيل و چارچوبي براي آن تعيين شد تا در حوزه
برنامه درس��ي ،نيروي انساني و برنامههاي آموزشي
و پرورش��ي آسيبشناس��يهاي الزم صورت گيرد
و راهكارهاي��ي ظرف س��ه ماه طراحي ش��ود .هفته
آينده نتايج اين آسيبشناسي آماده و جلسه بعدي
كارگروه هم برگزار خواهد شد.
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زلزله غرب كشور ،مباحث تازهترين نشست پارلمان شهري پايتخت را تحت تاثير قرار داد

تعبيه  ۳۲۰مخزن آب در تهران براي روز مبادا

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|
جلس��ه روز گذشته شوراي شهر تهران متاثر از زلزله
يكشنبه ش��ب غرب كشور بيشتر بر مباحث مربوط به
زلزله ،امكانات و تابآوري ش��هر ته��ران در برابر حوادث
طبيع��ي به ويژه زلزله تمركز داش��ت .تذكرات اعضا نيز
ح��ول اين مح��ور بو د و حت��ي بر خ�لاف روال معمول
دستور جلسه نيز تغيير يافت و امين عارفنيا ،مدير روابط
عمومي شهرداري تهران براي اداي توضيحات درخصوص
اقدامهايي كه شهرداري تهران براي كمك به زلزلهزدگان
كرمانشاه انجام داده در صحن شورا حضور يافت.
ب��ه گزارش«تعادل» از آنجا كه ابهامهاي بس��ياري
درخصوص سالمت آب شرب تهران وجو د دارد ،محمد
پرورش مديرعامل شركت آب و فاضالب استان تهران با
حضور در شوراي شهر تهران توضيحاتي درباره عملكرد
اين س��ازمان به نمايندگان مردم شهر تهران ارائه كرد.
البته صحبتهاي پرورش نيز تحت تاثير زلزله كرمانشاه
قرار داش��ت و ابتدا به بيان اقدامهايي كه سازمان آب و
فاضالب براي مقابله با زلزله انجام داده است ،پرداخت.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان تهران با اشاره
به اينكه اين سازمان براي مديريت شبكه آبي در شرايط
بح��ران تمهيدات��ي را در نظر گرفته اس��ت در اين باره
توضيح داد :طرحي در دست اقدام داريم كه براساس آن
320نقطه در شهر تهران كه اكثرا داخل پاركها هستند،
جانمايي شده و مخازني در آنها تعبيه خواه د ش د تا در
ص��ورت وقوع زلزله در 3روز اول بتوانيم به ش��هروندان
آبرس��اني كنيم .يكي از اين نقاط در پارك شهر و رو به
روي ساختمان شوراي ش��هر قرار دارد .همچنين براي
بحث بحران در خيابان فاطمي ،ساختماني را مربوط به
شريانهاي حياتي در شهر تهران اختصاص دا دهايم كه
اميدواريم اعضاي ش��وراي شهر تهران از اين ساختمان
بازديدي داش��ته باشند .به گفته پرورش آستانه تحمل
مردم تهران پس از وقوع حوادثي چون زلزله در بحث آب
ش��رب بيش از 3ساعت نيست بنابراين باي د براي مواقع
بحراني به س��مت برنامهريزي مناس��ب حركت كرده و
طرحهاي متناسب با زمان وقوع بحران پيشبيني شود.
سهم شهرداري از آب و فاضالب
مديرعام��ل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان تهران در
ادامه به بيان توضيحاتي درخصوص عملكر د اين سازمان
پرداخت و گفت33 :درص د س��هام شركت آب و فاضالب
تهران مرب��وط به شهرداريهاس��ت .اكنون  8ش��ركت،
خدمترس��اني به ش��هروندان تهراني را برعهده دارند .در
مجموع در اس��تان تهران 13.5ميليون نفر تحت پوشش
س��ازمان آب ق��رار دارن د كه حدو د 4ميلي��ون واح د آحاد
يدهد25 .درص د تولي د آب شرب
مشتركين ما را تشكيل م 
كش��ور در اس��تان تهران انجام ميشو د كه چيزي معادل
1350ميليون متر مكعب است اين درحالي است كه حجم
آب تولي د شده در كشور  5400ميليون متر مكعب است.
د تامينكننده آب پايتخت
5س 
به گفته وي ،آب ش��رب شهر تهران از  5س د ماملو،
طالق��ان ،الر ،اميركبير و لتيان تامين ميش��ود175 .
ايس��تگاه پمپاژ در اس��تان تهران وظيفه انتقال آب به
نقاط مرتفع را با ظرفيت 224هزار متر مكعب در ساعت
بر عه��ده دارن د كه اكثر آنها به عمق فرس��ودگي خود
رسي دهان د و باي د جايگزيني و نوسازي انجام شود .با وجود

اينكه بسياري از كارشناسان معتقدند ،آب شرب تهران از
كيفيت و سالمت برخوردار نيست و حتي چندي پيش
يكي از كارشناس��ان ارش�� د محيط زيست در گفتوگو
ب��ا «تعادل» از ورو د فاضالب و پس��اب چاههاي جذبي
و بس��ياري آلودگيهاي ديگر به همراه گازوييل ،نفت و
مازوت به رودخانههاي منبع تامين آب شرب تهران خبر
داد .وي آلودگي ناشي از ورو د اين موا د نسبت به آلودگي
ناش��ي از شست و شوي گوسفندان كه به گفته رييس
س��ازمان حفاظت از محيط زيس��ت در اين رودخانهها
صورت ميگير د را خطرناكتر دانسته بو د اما پرورش در
جلسه روز گذشته اظهار كر د كه كيفيت آب شرب شهر
تهران در ح د مطلوب است .وي در اين باره افزود :حدود
 80آزمايشگاه ما كه دو تا از آنها به عنوان آزمايشگاههاي
مرجع محسوب ميشوند ،بحث كيفيت آب شهر تهران
يدهند
را ب��ه طور مداوم مور د س��نجش و پايش قرار م 
كه اعضاي ش��ورا ميتوانن د از اين آزمايش��گاهها بازديد
كنند .پرورش در تشريح آخرين مراحل پيشرفت شبكه
فاضالب ش��هر تهران نيز گفت :اج��راي بيش از  6هزار
كيلومتر ش��بكه جمعآوري و نصب بيش از  600هزار
انش��عاب فاضالب در شهر تهران ما را در مرحله بهتري
از تكميل اين ش��بكه نسبت به گذشته قرار داده است.
با اجراي شبكه فاضالب شهر تهران حدو د  850ميليون
متر مكعب فاضالب ميتوان د به چرخه مصرف بازگردانده
شود .تاكنون 6527كيلومتر از 9000كيلومتر كل شبكه
فاضالب شهر تهران يعني معادل 73درص د اجرايي شده
است .وي در بخش ديگري از صحبتهاي خو د به طرح
تلهمتري و اسكادا(هوشمندسازي تاسيسات) اشاره كرد
و افزود :در تمام دنيا حدو د  6پايتخت وجو د دارن د كه به
سمت هوش مصنوعي حركت كر دهان د و امروز در تهران
نيز اين هوشمندس��ازي درحال انجام است .مديرعامل
ش��ركت آب و فاضالب اس��تان تهران ب��ه پنجره واحد
شهري و دستاوردها و اقدامات انجام شده در اين حوزه

اش��اره كر د و افزود :قطعا در تعامل بيش��تر با مديريت
شهري ميتوانيم در تامين مالي براي جايگزيني نوسازي
شبكه آبرساني همچنين شبكه فاضالب شهر تهران از
ظرفيتهاي شورا بهره بگيريم.
جاي خالي اطمينان به آب شرب
بع د از صحبتهاي پرورش ،احم د مس��جدجامعي
عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر نسبت
به كيفيت آب ش��رب تهران اظهار تردي د كر د و گفت:
امروز جاي خالي اطمينانبخش��ي نسبت به آب شرب
تهران احس��اس ميشود .وي در توضيح اين موضوع به
اصالح وجو د نيترات در آب تهران اشاره و تصريح كرد:
درست است كه امكانات وسيعي در اختيار سازمان آب و
فاضالب شهر تهران قرار دار د اما نكته مهم اين است كه
هيچگاه مجري نميتوان د ناظر خوبي بر كار خو د باشد.
مس��جدجامعي با بي��ان اينكه در س��الهاي اخير
گزارشهايي را درخصوص وجو د نيترات در آب تهران از
منابع مستقل دريافت كرديم ،تصريح كرد :پيگيري اين
گزارشها باعث ش د اين مش��كل اصالح شو د از اين رو
الزم است كه اقدامات درخصوص اطمينانبخشي نسبت
به آب شهر از طريق نها د مستقلي ادامه يابد.
نفوذناپذيري آب و فرو نشست زمين
مسجدجامعي در بخش ديگري از سخنانش به موضوع
فرونشست زمين در شهر تهران اشاره كر د و گفت :يكي
از مهمترين داليل فرونشس��ت زمين نفوذناپذيري آب و
بارندگي در شهر است .خيابانها و كوچهها و پشتبامها
و حتي كانالهاي آب رو ددرهها همه نفوذناپذير هستن د و
باي د در تصميمگيريهاي مديريت شهري نكاتي اصالحي
در اين موار د ديده شو د و بارندگي از طريق چاههاي جذبي
به منابع زيرزميني انتقال يابد .وي همچنين نفوذ فاضالب
بيمارستاني به منابع زيرزميني و حتي فاضالب شهري

را بس��يار خطرناك دانست و خواس��تار ارائه گزارشي در
اين خصوص از سوي رييس سازمان آب و فاضالب شهر
تهران شد .افش��ين حبيبزاده عضو شوراي شهر تهران
نيز در اين باره تذكراتي دا د و گفت :در سال  91شوراي
شهر تهران مصوبهيي در خصوص تصفيهخانه منطقه 22
داشت كه متاسفانه اجراي آن تاكنون به نتيجه نرسيده
است و از اين روي باي د به دنبال مساله مهم مشاركت بين
مديريت شهري و وزارت نيرو باشيم .وي ادامه داد :مشكل
ديگر بوي نامطبوعي است كه از تصفيهخانه غرب تهران
به مشام ميرس�� د و اعتراض شهروندان را در پي داشته
كه باي�� د اقدامات اصالحي در خصوص آن صورت گيرد.
وي همچنين پيشنها د دا د كه از هيات دولت بخواهيم تا
شهردار تهران عضو شوراي عالي آب كشور شود.
احاله مساله آب به كميسيون سالمت
محسن هاشمي رييس شوراي شهر تهران پيگيري
موضوعات مرتبط با اين دستور جلسه را به كميسيون
سالمت ،محيط زيست و خدمات شهري محول كرد.
بع د از زلزله دو ش��ب پيش در كرمانش��اه بار ديگر
صحبت در خصوص زلزله شهر تهران كه به گفته بهرام
عكاشه پدر علم زلزلهشناسي ايران وقوع آن حتمي است
به بحث اصلي كارشناس��ان و مس��ووالن تبديل شده و
همانطور كه گفته ش د جلسه روز گذشته شورا نيز متاثر
از اين موضوع بود .به گزارش «تعادل» اعضاي ش��وراي
چهارم بع د از حادثه پالس��كو بارها در خصوص عواقب
زلزله در تهران هش��دار دادن د و حتي ابوالفضل قناعتي
عضو هيات رييسه شورا در يكي از جلسات شورا اظهار
داشت :بدون تردي د تهران هيچ آمادگي در مقابل زلزله
ن��دار د و با يك زلزله بي��ش از ۲ميليون تلفات خواهيم
داشت .اما تاكنون هيچ يكي از اين هشدارها مسووالن را
براي برنامهريزي و آما دهسازي شهر تهران در برابر زلزله
احتمالي ترغيب نكرده است.

د هواپيماي ATRتا  45روز ديگر
تحويل  8فرون 

گروه راه و شهرسازي|
درحالي كه انتظار ميرفت تا پايان سال  ،2017تمام 20
فرون د هواپيماي ATRخريداري ش��ده به هما تحويل داده
شود ،اما مدير شركت  ATRدر گفتوگويي اعالم كرده كه
تا پايان سال جاري ميالدي ۸ ،فرون د هواپيماي ديگر به ايران
تحويل داده ميشود ،اين خبر در شرايطي منتشر ميشو د كه
تاكنون  6فرون د از اين هواپيماي دو ملخه به ايراناير تحويل
داده ش��ده كه اين موضوع نشانگر اين اس��ت كه  6فرون د از
هواپيماهاي ذكر ش��ده در قراردا د در س��ال  2018ميالدي
دراختيار ايران قرار ميگيرند.
داس��تان تحوي��ل ن��دادن  6فرون�� د از هواپيماه��اي
 ATRذك��ر ش��ده در ق��راردا د وقت��ي بغرنج ميش��و د كه
چن��دي پيش نماين��ده فروش ش��ركت  ATRك��ه اعالم
ك��ر د مج��وز اوفك ب��راي ف��روش هواپيما به اي��ران تنها تا
پاي��ان  ۲۰۱۸صادر ش��ده اس��ت و تاخي��ر در زمان تحويل
 6فرون د باقيمانده در طول سال  2018ممكن است به قيمت
عدم اجراي قراردا د و بدعهدي شركت  ATRتمام شود.
پ��س از امضاي برجام ،ايران س��فارش خري د  ۲۰۰فروند

استارت پروژه  73طبقه
گلريز بدون پروانه ساخت
محم د ساالري ،رييس كميسيون شهرسازي
و معماري شوراي شهر گفت :گودبرداري مجتمع
تج��ارت جهاني گلريز ب��دون عمل به تكاليف و
ب��دون دريافت پروانه اقدام انجام ش��ده كه بايد
رسيدگي شود.
به گزارش«تعادل» س��االري در اين باره توضيح
داد :اي��ن پروژه با مس��احت ۴۸هزار متر و ۷۳طبقه
واقع در بزرگراه حكيم و كردستان در دوره مديريت
شهري گذشته در كميس��يون ماده  ۵مور د بررسي
قرار گرفته و ش��روطي براي اجرايي شدن اين پروژه
تعيين شده است .رييس كميس��يون شهرسازي و
معماري ش��وراي ش��هر ادامه داد :اين شروط شامل
تملك زمينهاي اطراف پروژه و تبديل به يك بلوك
شهري همچنين تعيين يك مسير دسترسي از اتوبان
به اين مجتمع بو د كه باي د پس از انجام اين اقدامات
مج ددا براي تصويب به كميسيون ماده  ۵ميرفت كه
انجام نشد .ساالري افزود :اين موضوع درحال حاضر
موجب نگراني بسياري از ديدبانهاي شهري اعم از
متخصصان شهرسازي و معماري و مهندسين مشاور
ايران ش��ده چراكه احداث ساختمانهاي بلندمرتبه
ب��دون توجه ب��ه پيوس��تهاي مطالعات��ي ،تبعات
قابل توجهي براي شهر تهران دارد.

هواپيماي نو شامل  ۱۰۰فرون د ايرباس ۸۰ ،فرون د بويينگ و
 ۲۰فرون د  ATRرا به  ۳شركت فرانسوي ،امريكايي و ATR
ارائه دا د كه تاكنون  9فرون د از اين هواپيماها شامل  ۳فروند
ايرباس و  6فرون د  ATRاز دي ماه س��ال گذش��ته به كشور
وار د شده است.
در همي��ن رابط��ه« ،كريس��تين ش��رر» مدير ش��ركت
هواپيماس��ازي  ATRدر نمايش��گاه هوايي دوبي ميگويد:
سفارش��ات جدي د اين ش��ركت در س��ال جاري ميالدي در
مقايسه با س��ال قبل  ۵۰درص د افزايش پيدا كرده است كه
انتظار م��يرو د تحويل هواپيماهاي خو د را در س��ال ۲۰۱۷
ميالدي ب��ه  ۸۰فرون د يا كمي متجاوز از آن برس��انيم تا به
توازن بازار كمك كنيم.
مدير  ATRميافزايد :در حال حاضر  ATRبا ش��ركت
هواپيمايي بمباردير كانادا رقابت ميكن د و در تعدا د سفارشات
خو د در سال جاري ميالدي بهبو د پيدا كرده است در حالي
كه سفارشات اين شركت در سال  ۲۰۱۶ميالدي به بيش از
نصف و به رقم ۳۶فرون د كاهش پيدا كر د كه كمترين رقم در
 ۷سال اخير محسوب ميشود.

«ش��رر» اظهار كرد :تا پايان سال جاري ميالدي ۸فرون د
هواپيماي ديگر به ايران تحويل خواهيم دا د البته پيش از اين
 ATRتحت مجوز صادرات اخذ شده از سوي امريكا  ۶فروند
هواپيما به ايران در سال  ۲۰۱۷ميالدي تحويل داده است.
گفتن��ي اس��ت ارزش ه��ر هواپيم��اي  ۷۰صندل��ي
 ATR 600-72براس��اس فهرست قيمتها  ۲۶.۸ميليون
دالر اس��ت و براس��اس برنامه از پيش تعيين شده فاينانس
هواپيماهاي  ATRاز محل منابع داخلي تامين شو د و باوجود
آنكه خارجيها عالقهمن د به فاينانس خري د هواپيما براي ايران
يدهن د كه هزينه خري د اين
بودند ،اما مسووالن هما ترجيح م 
هواپيماها از محل منابع داخلي فاينانس ش��ود .ناگفته نماند
كه ب هدليل اينكه بي��ش از ۱۰درص د از قطعات هواپيماهاي
 ATRامريكايي هس��تند ،فروش آنها نياز به صدور مجوز از
س��وي وزارت خزان هداري امريكا دار د و پيش از اين به دليل
تحريمهاي وضع ش��ده علي��ه ايران چنين مج��وزي صادر
نميشد؛ اما با برداشته شدن تحريمهاي بينالمللي در سال
 ۲۰۱۶ميالدي عليه اي��ران ،وزارت خزان هداري امريكا مجوز
فروش هواپيمايهاي  ATRبه ايران را صادر كرد.

اوجگيري قيمت بليت پرواز تهران-مشهد

در آس��تانه اي��ام پاياني ماه صف��ر ،برخ��ي ايرالينها و
آژانسهاي خدمات مسافرت هوايي نرخ بليت پرواز تهران-
مشه د و بالعكس را به طرز چشمگيري افزايش دا دهاند.
به گزارش مهر ،با نزديك ش��دن ب��ه روزهاي پاياني ماه
صفر كه با ايام رحلت پيامبر اكرم (ص) و شهادت امام حسن
مجتبي(ع) و امام رضا(ع) مصادف اس��ت ،بليت هواپيما در
مس��ير تهران-مش��ه د براي روز جمعه  ۲۶آبان ماه از سوي
برخي ش��ركتهاي هواپيمايي با نرخه��اي بااليي در حال
فروش است.
به عنوان نمونه يك شركت هواپيمايي بليت چارتري پرواز
 7 :15صب��ح جمعه ( ۲۶آبان) را  ۳۰۹ه��زار و  ۸۰۰تومان
عرضه كرده اس��ت .همچنين در همين روز بليت سيستمي
پ��رواز  8:15صبح يكي ديگ��ر از ايرالينها به نرخ  ۳۶۶هزار
و  ۶۰۰تومان قابل خريداري است .يكي ديگر از شركتهاي
هواپيمايي هم بليت چارتري پرواز ساعت  13:30روز جمعه
را به قيم��ت  ۳۶۹هزار و  ۸۰۰تومان به فروش ميرس��اند.
از س��وي ديگر تنه��ا ايرالين دولتي بليت پرواز سيس��تمي
س��اعت  17:05روز جمع��ه  ۲۶آبان را به ن��رخ  ۵۵۹هزار و
 ۲۰۰تومان قيمتگذاري كرده است .همچنين قيمت بليت
سيستمي پرواز ساعت  19:50همين روز از سوي يك شركت
هواپيمايي ديگر به قيمت  ۳۴۴هزار و  ۵۰۰تومان اعالم شده
اس��ت .اين ش��ركت هواپيمايي دولتي همچنين نرخ بليت
سيستمي پرواز تهران-مشه د روز شنبه  ۲۷آبان ساعتهاي
 07:00و  08:50صبح را با همان نرخ روز قبل (حدودا ۵۶۰
هزار تومان) عرضه كرده است.

ي��ك ايرالين ديگر ني��ز قيمت بليت سيس��تمي پرواز
تهران-مش��ه د روز ش��نبه  ۲۷آب��ان را  ۴۷۰ه��زار و ۷۰۰
تومان به فروش ميرساند .پرواز ساعت  14:05همين روز با
ايران اير  ۴۷۴هزار و  ۴۰۰تومان تعيين شده است .يكي ديگر
از ش��ركتهاي هواپيمايي قديمي نيز نرخ بليت سيستمي
پرواز شنبه هفته آينده س��اعت  14 :30را  ۳۶۱هزار تومان
اعالم كرده است .از آنجا كه موج تقاضاي سفرهاي برگشت
هوايي در روز يكش��نبه  ۲۸آبان از مش��ه د به سمت تهران
است ،قيمت بليت مسير مشهد-تهران براي اين روز نيز بسيار
باالست .به عنوان نمونه يك شركت هواپيمايي قيمت بليت
چارتري مش��هد-تهران روز يكش��نبه  ۲۸آبان ساعتهاي
 06:45و  07:30صبح را  ۴۵۹هزار و  ۸۰۰تومان نرخگذاري
كرده اس��ت .در همين روز بليت چارتري هواپيمايي ديگري
براي پرواز س��اعت  15:50با قيمت  ۴۵۹هزار و  ۸۰۰تومان
قابل خريداري اس��ت .يكي از ايرالينهاي متعلق به يكي از
مناطق آزا د نيز بليت چارتري س��اعت  16:45را  ۴۰۹هزار و
 ۸۰۰تومان در معرض فروش قرار داده و شركت هواپيمايي
متعلق به منطقه شمال غرب كشور ،همين نرخ را براي پرواز
چارتري  :17اعالم كرده اس��ت .ضم��ن اينكه يكي ديگر از
ايرالينها ۲ ،پرواز چارتري در س��اعتهاي  22:15را  ۴۷۰و
 22:35را  ۴۶۰هزار تومان به فروش ميرساند.
گفتني اس��ت با توجه ب��ه قانون آزادس��ازي نرخ بليت
هواپيما ،اين نرخها موقتي بوده و ممكن اس��ت در روزهاي
آينده و با افزايش حجم تقاضاي س��فر به مش��ه د مقدس،
قيمتهاي ذكر شده باز هم افزايش يابد.

 ۶منطقه داراي خطرپذيري باال از زلزله
به گزارش «تعادل» روز گذش��ته محسن هاشمي
رييس ش��وراي ش��هر تهران نيز در اين باره هش��دار
داد :وضعي��ت تابآوري در تهران مناس��ب نيس��ت.
وي ادام��ه داد :مناط��ق  ۱۶ ،۱۷ ،۱۲ ،۱۰ ،۹و ۱۴
داراي خطرپذي��ري باالي��ي هس��تن د و مناطق ،۸ ،۷
 ۱۹ ،۱۸ ،۱۵ ،۱۳و  ۲۰خطرپذيري متوس��ط دارند.
به گفته هاش��مي  ۸۶س��ازمان و نه��ا د در مديريت
بحران پايتخت مس��ووليت دارن د كه چندين بار براي
هماهنگي آنها تمرين ش��ده اما هماهنگيهاي دوباره
ضروري است.
انتقا د از تغيير كاربري سولههاي بحران
در ادام��ه جلس��ه زه��را صدراعظمن��وري رييس
كميسيون س�لامت شوراي ش��هر تهران نيز از تغيير
كارب��ري س��ولههاي بحران ش��هرداري گالي��ه كرد.
موضوع��ي ك��ه در دوره قبلي نيز باره��ا در خصوص
آن تذك��ر داده ش�� د ام��ا همچنان س��ولههاي بحران
كاربريهاي ورزش��ي-تفريحي داشته و برخي سولهها
نيز به مكاني براي ضبط برنامههاي صدا و سيما تبديل
ش�� دهاند .نوري با بيان اينكه تهران به عنوان پايتخت
ايران باي د از ظرفيت تابآوري بااليي برخوردار باش��د
ت��ا بتوان د در مقابل انواع رخدادها و پدي دههاي طبيعي
ايس��تادگي كند ،اظهار داش��ت :از اينرو از شهرداري
تهران ميخواهم ،برخالف رويه ناصواب نحوه مديريت
پايگاههاي پشتيباني مديريت بحران به جاي اختصاص
دادن بي��ش از ۶۰پاي��گاه ب��ه فعاليتهاي ورزش��ي،
دانشگاه علمي كاربردي ( ۶پايگاه) ،صدا و سيما ،غرفه
كودك و غيره پايگاهها را به كاربر د متناسب با اهداف
آنها برگردان د و توجه جدي به س��ازمان پيش��گيري و
مديريت بحران ،ارتقاي جايگاه سازمان و نيز تخصيص
اعتب��ارات كافي و تامين تجهيزات م��ور د نياز كن د تا
اين س��ازمان در مواقع حس��اس و ض��روري بتوان د به
ماموريتهاي ذاتي خو د بپردازد.
انتقا د از عملكر د هاللاحمر در زلزله غرب كشور
شهربانو اماني عضو كميسيون عمران و حمل و نقل
نيز از عملكر د س��ازمان هاللاحمر در زلزله اخير انتقاد
كر د و گفت :متاسفانه مشخص نيست كه اين سازمان
كجاس��ت و اين در حالي اس��ت كه باي د سازمان امداد
و نجات و رييس آن ،نخس��تين س��ازماني باش د كه در
محل حاضر باشد .يكي از مواردي كه در زلزله بم مورد
توجه قرار گرفت ،حضور م ددكاران سازمان بهزيستي و
روانشناس��ان و روانكاران در محل حادثه بو د كه به نظر
ميرس د در اين دوره نيز باي د مور د توجه قرار بگيرد.
اماني تصريح كرد :يكي ديگر از موضوعاتي كه بايد
مور د توجه قرار بگيرد ،جمعآوري كمكهاي نقدي براي
حادث هديدگان زلزله اخير اس��ت كه پيشنها د ميشود،
شهردار تهران دس��توري را به شهرداران مناطق اعالم
و تمهيدات��ي را ب��راي جمعآوري كمكه��اي نقدي و
غيرنقدي براي هموطنان زلزله غرب كشور انجام دهد.
به گزارش «تعادل» در جلس��ه روز گذشته بررسي
طرح الزامات تدوين بودجه س��ال  97شهرداري تهران
براي بار سوم در صحن شورا مطرح و پس از توضيحات
بهاره آروين ،مخبر كميسيون برنامه و بودجه به تصويب
اعضاي شوراي شهر تهران رسيد.

ايرانشهر
زلزله كرمانشاه ،در تهران
يدهد
يك ميليون كشته م 

عل��ي بيتاللهي مدير بخش زلزل��ه مركز تحقيقات
راه ،مس��كن و شهرس��ازي با بيان اينكه وقوع زلزلهيي
به بزرگي زلزله كرمانش��اه در تهران يك ميليون كشته
و مصدوم به جاي ميگذارد ،گفت :پيشبيني ميشود
مناط��ق  17 ،16 ،11 ،10و  18تهران باتوجه به اينكه
بافت فرسوده گستر دهتري دارن د پس از زلزله بيشترين
تخريب و خسارات را داشته باشند.
بيتالله��ي در گفتوگ��و با ايلنا ،با بي��ان اينكه اگر
زلزلهيي به بزرگي زلزله كرمانش��اه در تهران رخ دهد،
 200هزار س��اختمان تخريب كام��ل و ريزش خواهند
داش��ت ،گفت :ريزش اين تعدا د ساختمان بهطور قطع
يك ميليون كشته و مصدوم خواه د داشت كه اين يك
فاجعه است .متاس��فانه در تهران ساختمانهاي جديد
يدوام فراوان هس��تن د كه اين ساختمانها در برابر
اما ب 
زلزلههاي��ي به بزرگي زلزله كرمانش��اه يعني 7ريش��تر
مقاومت ندارند.
دبي��ر كارگروه مل��ي زلزله ادامه داد :آمار كش��ته و
مصدوم شدن يك ميليون نفر در زلزله احتمالي تهران
با بزرگي  7ريشتر ناشي از ريزش ساختمانها بوده كه
اگر مخاطرات ثانويه زلزله از جمله انفجارها را حس��اب
كنيم اين رقم بزرگتر خواه د شد .وي تاكي د كرد :قطعا
با احتس��اب مخاطرات ثانويه دامنه تلفات پس از زلزله
تهران گس��ترش پيدا ميكند .بيتاللهي با بيان اينكه
در حال حاضر 200هزار پالك و ساختمان فرسوده در
ته��ران وجو د دارد ،اظهار ك��رد :از بيش از يك ميليون
پ�لاك در تهران  200هزار آن در بافت فرس��وده واقع
ش�� دهان د كه مي��زان تخريبها در اين مناطق بيش��تر
اس��ت .دبير كارگروه ملي زلزله ادامه داد :يكي ديگر از
مخاط��رات جدي پس از وقوع زلزل��ه در تهران انفجار
گاز اس��ت كه بهط��ور قطع منطقه ش��هران كه داراي
مخازن گازي اس��ت آسيب بس��يار جدي خواه د ديد.
وي تاكي�� د كرد :بارها اع�لام كر دهايم كه مخازن گازي
منطقه شهران را به منطقه ديگري منتقل كنن د چراكه
در صورت وقوع س��وانح احتمال ج��دي انفجار در اين
منطقه وجو د دارد.

مسكن مهر سرپلذهاب
و كرمانشاه  2نفر فوتي داشت

عبدالرضا غفوري مدير مسكن و ساختمان اداره راه
و شهرس��ازي كرمانشاه با بيان اينكه تعدا د فوتيها در
واحدهاي مسكن مهر سرپلذهاب و كرمانشاه تاكنون
 2نفر بوده اس��ت ،گفت :خوش��بختانه در هيچ يك از
واحدهاي مس��كن مهر در اين منطقه ريزش نداشته و
اسكلتها سالم باقي مانده است.
غف��وري در گفتوگو با ايلنا ،با بيان اينكه بالفاصله
پس از وقوع زلزله تمام واحدهاي مس��كن مهر تخليه
ش��دند ،اظهار ك��رد :خوش��بختانه در اي��ن واحدها و
مجتمعهاي مس��كن مهر ش��اه د ريزش ب��ه اين معنا
كه س��قف روي ساختمان آوار شود ،نبوديم .در همين
حال ،مديركل مس��كن مهر بنيا د مسكن با بيان اينكه
اين نها د متولي مس��كن مهر ش��هرهاي باالي ۲۵هزار
نفر نيس��ت ،گفت :واحدهاي مس��كن مهر در مناطق
زلزل��هزده با كمتر از  ۲۵هزار نفر جمعيت ،خس��ارتي
نداش��ت .به گزارش مهر به نقل از صداو س��يما ،اميد
محم��دي درباره خس��ارت مس��كن مه��ر در مناطق
زلزلهزده افزود :مس��كن مهر سه متولي در كشور دارد
كه ش��هرهاي جدي د را شركت عمران شهرهاي جديد،
ش��هرهاي زير  ۲۵هزار نفر را بنيا د مسكن و شهرهاي
باالي ۲۵هزار نفر را وزارت راه و شهرسازي ميسازد.
وي ادامه داد :س��رپلذهاب ازجمله شهرهاي باالي
۲۵هزار نفر جمعيت است كه مسكن مهر را وزارت راه
و شهرسازي ساخته است.

«کمبود آب جدی است ،در مصرف آن صرفهجویی نمائیم»

آگهي فراخوان انتخاب مشاور
شماره  1سال ( 96نوبت اول)
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روي موج خبر
مزيت صنعتي اسلواكي
براي ايران

فارس دبيركل ات��اق بازرگاني تهران گفت :اگر بتوانيم
از خ��ط اعتباري ۲۰۰ميلي��ون دالري كه ۱۰۰ميليون دالر
آن مرب��وط به اس��لواكي و ۱۰۰ميلي��ون دالر آن مربوط به
اتريش اس��ت ،خوب اس��تفاده كنيم كم كم ميتوان آن را
اضافه كرد .بهمن عش��قي با اشاره به همايش تجاري ايران
و اسلواكي گفت :اسلواكي كشوري تقريبا توسعه يافته است
اما ش��اخصهاي توسعهيافتگي در آن درحال رشد است .او
با بيان اينكه اس��لواكي اين قابليت را دارد كه به دروازه ورود
ايران به بازار اروپا تبديل ش��ود ،گفت :حقيقت اين است كه
اي��ران دروازه چنداني براي ورود به اتحاديه اروپا ندارد و اين
كش��ور ميتواند چنين نقشي را براي ايران ايفا كند .عشقي
تصريح كرد :نخستين مرحله حل مسائل بانكي است زيرا با
توجه به گفتههاي تجار دو كشور موضوع روابط بانكي بين دو
كشور حاد است .عشقي افزود :اگر اعتبار 200ميليون دالري
كه 100ميليون دالر آن مربوط به اس��لواكي و 100ميليون
دالر آن مربوط به اتريش است را خوب استفاده كنيم ،كمكم
ميتوان آن را اضافه كرد .عش��قي با بيان اينكه نگاه من به
اس��لواكي نگاه صادراتي نيست ،بيان كرد :اسلواكي كشوري
هدفمند و مزيتهاي ش��ناخته شده دارد كه ميتوان از اين
مزيتها براي راهاندازي چرخ صنعت ايران استفاده كرد .او با
بيان اينكه اسلواكي به لحاظ سرانه توليد خودرو در دنيا اول
است ،تصريح كرد :اين كشور هم پول و هم دانش فني دارد
كه ميتواند براي ايران سودمند باشد.

كاهش صادرات فرش
متوقف شد

ايس�نا رييس مركز ملي فرش اي��ران ارزش صادرات
فرش ايران در نيمه نخس��ت امس��ال را ۱۵۳ميليون دالر
اعالم كرد و گفت اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل
رشد ۱۳درصدي را نشان ميدهد .حميد كارگر در همايش
اقتصاد مقاومتي ،توليد و اشتغال فرش دستباف اظهار كرد:
در س��ال گذش��ته ارزش صادرات فرش ايران ۳۵۹ميليون
دالر بود كه اين رقم نسبت به ۳۰۰ميليون دالر سال قبل
رش��د خوبي را نش��ان ميدهد .او با انتقاد از سازمان امور
مالياتي در حذف معافيت مالياتي فرش دستباف اظهار كرد:
با وجود اصرار وزير سابق صنعت و معدن مبني بر معافيت
ماليات فرش دستباف متاسفانه س��ازمان امور مالياتي در
تدوين اليحهيي كه به مجلس فرستاده ،معافيت ماليات بر
درآمد فرش دستباف را حذف نكرده كه اميدوارم نمايندگان
مجلس با برگرداندن اين اليحه نسبت به آن موضعگيري
كنند .به گفته كارگر درحال حاضر هيچ بخش��ي مشابه و
همتراز با فرش دستباف نميتوان يافت كه تا اين حد مقاوم
باشد و با سرمايهگذاري كم اشتغالزايي بااليي ايجاد كند.
رييس مركز مل��ي فرش ايران گفت :در چند س��ال اخير
روند صادرات فرش مطلوب ب��وده ولي عدد صادرات قابل
قبول نبوده اس��ت .اگرچه رون��د كاهش صادرات متوقف و
روند افزايش جايگزين آن شده ولي انتظار ميرود با اجراي
برجام و بعد از  6سال وقفه صادرات فرش ايران توسط تجار
ايراني با قدرت و گستردگي بيشتري انجام شود.

تفاهمنامه انجمنهاي صنايع
لبني ايران و اتحاديه اروپا

تسنيم انجمنهاي صنايع لبني ايران و اتحاديه اروپا
«س��ند همكاري مش��ترك» در زمينه انتقال تجربيات و
دان��ش صنايع لبني امضا كردند .دبير انجمن صنايع لبني
اي��ران در اين باره گفت :اين س��ند همكاري با محوريت
موضوعات��ي چ��ون تبادالت علم��ي و تجرب��ي در زمينه
ارتقاي كيفي شير خام در كشور و مطابقت استانداردهاي
محصوالت لبني ايران با اس��تاندارد اتحادي��ه اروپا()CE
به نح��وي كه محصوالت لبن��ي ايران قابلي��ت صدور به
كشورهاي اين اتحاديه و به تمام كشورهاي دنيا باشد .رضا
باكري با اش��اره به افزايش 300تا 350كيلوگرمي مصرف
لبنيات خانوارهاي اتحاديه اروپا به طور ساالنه گفت :يكي
ديگر از محورهاي اين تفاهمنامه انتقال تجربيات اتحاديه
اروپا در زمينه افزايش مصرف س��رانه ساالنه خانوار ايراني
اس��ت .تبادل تجربيات و دانش علمي در ارتباط با زنجيره
تامين ش��ير و تبادل دانشجو و متخصص در حوزه صنايع
لبني نيز از ديگر محورهاي اين تفاهمنامه بوده است.

پيوند بخش خصوصي
با نظام آموزشي

پاي�گاهخبرياتاقتهران رييس ات��اق تهران ضمن
ابراز همدردي با زلزلهزدگان كرمانشاه ،به نقش تربيتي
مدارس اش��اره كرد و گفت :وظيف��ه اتاق تهران اگرچه،
بيشتر معطوف به حمايت از صنعتگران ،توليدكنندگان،
بازرگانان و كش��اورزان است اما به اين نتيجه رسيدهايم
ك��ه رون��ق در توليد و پوياي��ي اقتصاد كش��ور در گرو
آموزش و پرورش كارآمد و تربيت نيروي انس��اني است.
مس��عود خوانس��اري ،با بيان اينكه ات��اق تهران يكي از
ماموريتهاي خود را تربيت نيروي انس��اني و آموزش و
پرورش قرار داده است ،افزود :اتاق تهران توانسته است
به  150دانش��جو و دانشآموز در سال بورسيه تحصيلي
اختص��اص دهد ك��ه اغلب در مناطق محروم هس��تند.
ضم��ن اينك��ه ،اعضاي هي��ات نمايندگان ات��اق تهران
ه��ر يك ارقام قابلتوجهي در ح��وزه آموزش و پرورش
هزينه ميكنند .چنانكه پويش��ي توس��ط اعضاي هيات
نمايندگان اتاقهاي بازرگاني كش��ور با عنوان ايران من
راهاندازي ش��ده است كه ساخت حدود يكهزار مدرسه
در كشور را در دستور كار قرار داده است.
او س��پس به بازگشت مديريت بيمارستان بازرگانان
از كميت��ه ام��داد به اتاق تهران س��خن گف��ت و اينكه
اتاق تهران در راس��تاي ايفاي مسووليتهاي اجتماعي
خويش قصد دارد اين بيمارستان را براي خدمترساني
به محرومان به بيمارستان مجهزي تبديل كند .رييس
اتاق تهران در ادامه اين نكته اش��اره كرد كه هر چه در
حوزه آموزش و پرورش سرمايهگذاري شود باز هم كافي
به نظر نميرسد.
نايبرييس اتاق تهران نيز در مراس��م افتتاح س��الن
كمك آموزش��ي دبيرس��تان س��وم ش��عبان تهران طي
س��خناني بر اهميت مقوله آم��وزش و پرورش در نظام
جمهوري اس�لامي و جاي��گاه آن در ارتق��اي فرهنگي
كش��ور و جامعه اش��اره كرد و نقش خيرين مدرسهساز
در س��اختار نظام آموزش��ي كش��ور را بيبديل دانست.
عال ميرمحمدصادق��ي كه از بنيانگذاران مدرس��ه رفاه
و ازجمله خيرين مدرسهس��از در ايران اس��ت ،از بخش
خصوصي و فعاالن اقتصادي كشور بهعنوان يار و همراه
وزارت آموزش و پرورش كش��ور در توس��عه مكانهاي
آموزشي بهويژه در مناطق محروم ،ياد كرد.
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صنعت ،معدن و جتارت

ح قابل واگذاري به بخش خصوصي منتشر شد
با همت اتاق ايران ليست  4هزار طر 

فهرست نيمهتمامها

تعادل
فهرس��ت طرحه��اي نيمهتم��ام و جدي��د قابل
واگ��ذاري به بخ��ش خصوصي از س��وي اتاق ايران
منتشر ش��د .اين فهرس��ت در واقع جزئيات كامل
پروژهها ،اعم از «ميزان پيش��رفت فيزيكي پروژهها،
مناب��ع موردنياز براي اتمام ،ش��يوه مناس��ب براي
واگذاري پروژهها» را ش��امل ميش��ود كه ميتواند
مرجع مناس��بي براي فعاالن اقتصادي كه تمايل به
همكاري در انجام اين پروژهها دارند ،باش��د .از اين
رو ،ليست پروژههاي نيمهتمام و جديد قابلواگذاري
در دو س��طح ملي و استاني تدوين شده ،كه 3هزار
و  935ط��رح نيمهتم��ام ش��امل يك ه��زار و 49
طرح ملي و 2هزار  886طرح اس��تاني اس��ت .البته
در ش��يوه جديد تالش ش��ده واگذاريهاي فعلي با
مذاكره صورت پذيرد تا از اين طرق گزينه مناس��ب
براي اجراي پروژه انتخاب ش��ده و حتي ش��ركتها
بهصورت مشاركتي وارد كار شوند .چراكه در شيوه
قبلي كارفرماي پروژه ،عمدت��ا با برگزاري مناقصه،
پيمان��كاري كه قابليت اجراي كار با قيمت پايينتر
را داش��ت ،انتخاب ميكرد و پروژه با پول نفتي كه
در خزانه دولت بود ،وارد فاز اجرايي ميش��د؛ اما از
اي��ن به بعد اين سيس��تم ،جز در تع��داد محدودي
از پروژهه��ا ،قابليت واگذاري نخواهد داش��ت .البته
به گفته كارش��ناس واگ��ذاري پروژههاي نيمهتمام
دولتي اتاق ايران ،تغييرات جديد در روند واگذاري
پروژهه��اي نيمهتم��ام دولتي به بخ��ش خصوصي،
ميتواند منجر به يكس��ري مقاومتها شود؛ چراكه
در ايران دهههاست كه سيستم واگذاري پروژهها به
شيوه كارفرما-پيمانكاري بوده و تغيير آن ميتواند
زمانبر باش��د .حال بايد منتظ��ر ماند و ديد كه آيا
طرحهاي نيمهتمام اعالمي با جزئيات واگذاريها با
استقبال بخش خصوصي مواجه خواهد شد يا خير.
شيوه جديد واگذاريها
كارگ��روه تكمي��ل و بهرهب��رداري پروژهه��اي
نيمهتمام دولتي اتاق اي��ران ،با همياري واحد امور
بنگاهها ،ش��وراها و توس��عه مش��اركتهاي مردمي
س��ازمان مديري��ت و برنامهريزي كش��ور ،ليس��ت
پروژهه��اي نيمهتمام و جديد قابلواگذاري كش��ور
را در دو س��طح ملي و اس��تاني تهيه ومنتشر كرد.
مهمتري��ن موضوع��ي ك��ه در فرآين��د واگذاريها،
مدنظر قرار گرفت ،اين بود كه پروژههاي نيمهتمام
موجود در س��طح كش��ور با الگ��وي واگذاري طبق
ماده  27شناسايي ش��ود .برهمين اساس ،كارگروه
تكمي��ل و بهرهبرداري پروژهه��اي نيمهتمام دولتي
ات��اق ايران ،با همياري واحد امور بنگاهها ،ش��وراها
و توسعه مش��اركتهاي مردمي سازمان مديريت و
برنامهريزي كش��ور ،ليس��ت پروژههاي نيمهتمام و
جديد قابلواگذاري در س��طح ملي و اس��تاني تهيه
كرده و در اختيار بخش خصوصي قرار داده اس��ت.
ليست انتشار يافته از پروژههاي نيمهتمام ،جزئيات
ضروري پروژهها ،از عنوان پروژه ،كاربري و دستگاه
اجراكننده آن گرفته تا ميزان پيش��رفت فيزيكي و
اعتبار موردنياز براي اتمام آن را نيز شامل ميشود.
عالوه بر اينها ،ش��يوه مناس��ب ب��راي واگذاري هر

پروژه نيز بنا به پيشنهاد كارشناسان همان حوزه در
دستگاه اجرايي در اين فهرست براي اغلب پروژهها
پيشنهاد شده كه البته بخش خصوصي ميتواند آن
را تغيير دهد.
همچنين در اين فرآيند ،س��ازمان برنامهوبودجه
از دستگاههاي اجرايي مختلف خواسته تا پروژههاي
نيمهتمام يا جديد را اعالم كنند و اين اطالعات در
كارگروهي كه به همين منظور در اتاق ايران شكل
گرفته غربال ش��ده و اطالع��ات آن تا حد ممكن به
شيوهيي تنظيم شده كه بتواند به پيمانكاران بخش
خصوصي براي گرفتن اين پروژهها كمك كند.
البت��ه براس��اس جديدترين اظهارات كارش��ناس
واگذاري پروژههاي نيمهتمام دولتي اتاق ايران ،شيوه
واگ��ذاري طرحه��اي نيمهتمام ب��ه بخش خصوصي
دستخوش يكسري تغييرات شده كه خود اين موضوع
ميتواند بخش غيردولتي اقتصاد را براي ورود به انجام
اين نوع طرحهاي نيمه تمام ترغيب كند.
نيما امينيان در عين حال بر اين باور اس��ت كه
اعمال تغييرات جديد در هر سيستمي ممكن است
با يكس��ري مقاومتهاي اوليه روبهرو ش��ود .از اين
رو ،واگذاري پروژهه��اي نيمهتمام دولتي به بخش
خصوصي ني��ز ميتواند چنين وضعيت��ي را تجربه
كند؛ چراكه در ايران دهها س��ال اس��ت سيس��تم
واگذاري پروژهها به شيوه كارفرما-پيمانكاري بوده
و تغيير آن ميتواند زمانبر باشد.
ازاين رو ،نهادهاي مس��وول مصمم شدند تا براي
به س��رانجام رساندن داس��تان دنبالهدار واگذاريها،
شيوه قبلي را كه براساس آن كارفرماي پروژه ،عمدتا

اجرا كند ،اما اين روشها فقط در حد پيش��نهاد است
و بخش خصوصي ميتواند پس از مطالعات كارشناسي،
روشهاي ديگري را انتخاب كند .از س��وي ديگر ،براي
برخي از اين پروژههاي نيمهتمام مرقوم شده در ليست،
گ��زارش توجيه فن��ي و مالي نيز تدوين ش��ده و اين
ام��كان وجود دارد كه بخ��ش خصوصي اين گزارشها
را از دستگاه اجرايي مربوطه دريافت كند .ضمن اينكه
بخش خصوصي راسا نيز ميتواند براي تهيه گزارش FS
آنها ،اقدام كند .از طرقي ،به عقيده كارشناس كارگروه
تكمي��ل و بهرهبرداري پروژههاي نيمهتمام دولتي اتاق
ايران ،ليست فعلي ،تالش اوليه اتاق ايران در اين مسير
است و قطعا نيازمند دقت بيشتري دارد.

رييس كارگروه پيگيري پروژههاي نيمهتمام:
بخش خصوصي هم به دنبال منافع مالي خودش است؛ از اين رو ،اين بخش براي
ورود و به سرانجام رساندن اين طرحها نياز به يكسري انگيزههاي قوي دارد.
«عدم دخالت دولت در پروژهها» يكي از امتيازاتي است كه ميتوان بخش خصوصي
را ترغيب كرد .برهمين اساس ،چنانچه فعاالن اقتصادي فضا را براي فعاليت مهيا
ببينند بدون معطلي ورود خواهند كرد
با برگ��زاري مناقصه ،پيمانكاري ك��ه قابليت اجراي
كار ب��ا قيمت پايينتر را داش��ت ،انتخ��اب ميكرد و
پ��روژه با پول نفتي ك��ه در خزانه دولت بود ،وارد فاز
اجرايي ميش��د ،را تغيير دهند .چراكه در سيس��تم
قبلي يا هم��ان نظام پيمانكاري (اع��م از پيمانكاري
صرف يا  )EPCمنابع مورد نياز پروژه توسط كارفرما
دراختيار پيمانكار قرار ميگرفت ،اما در شيوه جديد،
از اين پس جز در تعداد محدودي از پروژهها ،قابليت
واگ��ذاري ديگر به اين روش قبلي امكانپذير نخواهد
بود .ب��ه عبارتي ديگر ،در نظام پيمان��كاري با اضافه
ش��دن فاينانس به آن به سيس��تم ( )EPCFتبديل
ش��ده و بخش خصوصي بايد بتوان��د در تامين منابع
پروژهها از مسير فاينانس نيز وارد شود.
در عين ح��ال ،كارش��ناس واگ��ذاري پروژههاي
نيمهتمام دولتي اتاق ايران بر اين باور است ،براي ايجاد
تغيير در هر سيس��تمي نميتوان بهصورت انتحاري
وارد عمل شد .از همين رو ،دولت بر اساس ماده ()27
قان��ون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخش��ي از
مقررات مالي دولت و بند الف تبصره  19قانون بودجه

 96كشور ،تس��هيالتي را براي سيستمهاي واگذاري
درنظ��ر گرفته اس��ت كه براس��اس آن پيمانكار براي
هر پروژه بايد حداقل  20درصد آورده داش��ته باش��د
و دول��ت نيز 25درصد از منابع م��ورد نياز اجراي آن
را بهصورت تسهيالت بدون س��ود به بانك ،پرداخت
ميكن��د تا بانكها بتوانند با نرخ س��ود پايينتري در
مورد فاينانس و تامين مالي پروژه ،پيشنهاد بهتري را
به سرمايهگذار ارائه كنند.
بر اين اس��اس ،پروژههاي نيمهتمام در دو فهرست
جداگانه ملي و اس��تاني طبقهبندي ش��دهاند و دولت
اجازه داده ،پروژههاي��ي تحت عنوان جديد نيز به اين
ليس��ت اضافه ش��وند .همچنين برخي پروژهها هم كه
تكميل ش��دهاند ،فقط ب��راي واگ��ذاري بهرهبرداري از
آنها به بخش خصوصي ،در اين ليس��ت قرار گرفتهاند.
از س��وي ديگر ،در ليست پروژههاي نيمهتمام استاني،
براي ه��ر يك از اين پروژهها روش��ي ب��راي واگذاري
پيشنهاد شده است .روشهاي پيشنهادي ،شيوههايي
است كه به نظر ميرسد بخش خصوصي بهتر ميتواند
در چارچوب آنه��ا پروژههاي نيمهتم��ام را فاينانس و

امتياز ويژه به بخش خصوصي؟
از سوي ديگر ،رييس «كارگروه پيگيري پروژههاي
ي طرحها به
نيمهتمام» درباره ش��يوه جديد واگ��ذار 
«تعادل» ميگويد :به عقيده ما ديگر نيازي به حضور
پيمانكارها هم در طرحهاي نيمهكاره نيست .مهم اين
است كه كسي كه مديريت پروژه را برعهده ميگيرد
بتوان��د منابع مالي را فراهم كن��د و آن كار را به نحو
مطلوبي به پايان برساند .علي عبدالعليزاده درادامه با
اش��اره به شيوه گذشته در واگذاري طرحها ميافزايد:
در سيس��تم گذش��تهمنابع مورد نياز پروژه توس��ط
كارفرما دراختيار پيمانكار قرار ميگرفت كه اين شيوه
مورد نارضايتي بخش خصوصي ق��رار گرفت؛ چراكه
نبايد پاي پيمانكار در قراردادها باز شود و طرحها بايد
با حضور بخشخصوصي انجام شود.
حال به گفته رييس كارگروه پيگيري پروژههاي
نيمهتم��ام« ،ورزش» و «آم��وزش» جزو طرحهاي
پرطرفدار بهش��مار ميرون��د و طرحهايي همچون
تصفي��ه خان��ه فاضالبه��ا ،اتوبانه��ا و جادهها از
جمل��ه طرحهاي جذاب هس��تند ك��ه در اين باره
بخشخصوصي مش��تاق اس��ت كه در اين حوزهها
ورود پيدا كند؛ از س��وي ديگر طرحهاي نيمهتمام
صنعت��ي و معدني هم مش��تريهاي خاص خودش
را دارد .ام��ا بايد اش��اره كرد كه دول��ت طرحهاي
نيمهتمام صنعتي و معدني زيادي در آستين ندارد.
ب��ه گفته او ،باالي  80درص��د پروژههاي نيمهتمام
پروژههاي استاني هستند كه بيشتر مربوط به حوزه
بهداشت ،جاده و آبرسانيها ميشود.
عبدالعليزاده همچنين در پاس��خ به اين پرسش
ك��ه براي س��اماندهي و اتم��ام اين پروژهه��ا و ورود
بخشخصوصي چ��ه اقداماتي صورت گرفته اس��ت،
عنوان ميكند :بخش خصوص��ي هم به دنبال منافع
مالي خودش اس��ت؛ از اينرو ،اي��ن بخش براي ورود
و به س��رانجام رس��اندن اين طرحها نياز به يكسري
انگيزههاي قوي دارد .بنابراي��ن« ،عدم دخالت دولت
در پروژهها» يكي از امتيازاتي است كه ميتوان بخش
خصوص��ي را ترغيب كرد .برهمين اس��اس ،چنانچه
فع��االن اقتصادي فضا را ب��راي فعاليت مهيا ببينند،
بدون معطلي ورود خواهند كرد .اين گزارش در ادامه
ميافزاي��د كه اتاق ايران ليس��ت پروژههاي نيمهتمام
قابلواگذاري كشور شامل پروژههاي ملي و استاني را
براي دسترس��ي بخش خصوصي و عالقهمندان ،روي
پايگاه خبري خود قرار داده است.

فاضلي در اجالس دوره ششم نمايندگان اتاق اصناف ايران مطرح كرد

مخالفت با كوچ بنگاههاي مزاحم
تعادل
«اصناف كش��ور در دهه پيش رو با يك چالش و
تهديد جدي مواجه خواهند شد؛ تهديدي كه هنوز
پاس��خي براي آن وجود ن��دارد ».اين جملهيي بود
كه از س��وي معاون وزير صنع��ت ،معدن و تجارت
در جمع اصنافيها مطرح ش��د .حس��ن سينكي بر
اين موض��وع تاكيد كرد كه صنوف كش��ور همگام
با توس��عهيافتگي و تجاري شدن فعاليتها حركت
نكردهاند؛ از اين رو تهديدي كه طي سالهاي پيش
رو متوجه جامعه ش��بكههاي س��نتي خواهد شد را
بيپاس��خ گذاش��تهايم .او با ابراز نگران��ي از حيات
فعالي��ت اقتص��ادي فع��االن خرد در آين��ده گفت:
واحدهاي صنفي در معرض رفتارهاي جديدي قرار
گرفتهاند و مشخص نيس��ت كه وضعيت فعلي اين
واحدهاي كوچك به چه شكل خواهد بود .از سوي
ديگر به گفته متولي اصناف كش��ور كم توجهي به
بخش خصوصي و بنگاههاي اقتصادي در برنامههاي
كالن اقتص��ادي با اصل اقتص��اد مقاومتي و اقتصاد
مردم مح��ور منافات دارد .علي فاضل��ي با انتقاد از
برخي س��نگاندازيها در مس��ير حرك��ت اصناف
تاكي��د كرد :اصناف آنقدر مش��غول تصميمات يك
شبه دولت هستند كه فرصتي براي ورود به اقتصاد
مقاومت��ي پي��دا نميكنند .او در بخ��ش ديگري از
صحبتهاي خود با اش��اره به اينكه بسته حمايتي
ب��راي جابهجايي بنگاههاي آالينده اجرايي نش��ده،
عنوان كرد :به همين دلي��ل ديگر اجازه نميدهيم
كه بنگاههاي آالينده كوچ كنند.
مخالفت اصناف با سركشي حسابها
سال گذشته درحالي معاون اول رييسجمهوري
وعده تزريق تس��هيالت ارزان قيم��ت را به اصناف
داد ك��ه رييس اتاق اصناف ايران در جمع روس��ا و
نماين��دگان اتاق اصناف گفت :اصن��اف تنها بخش
خودكفا و مس��تقل در اقتصاد كش��ور هس��تند كه
هي��چ بهرهيي از س��فره نف��ت نبردهان��د و از نظام
بودجهبندي كش��ور ني��ز بيبهرهاند .عل��ي فاضلي
اظه��ار كرد :ك��م توجهي ب��ه بخ��ش خصوصي و
بنگاههاي اقتص��ادي در برنامههاي كالن اقتصادي
كش��ور با اص��ل اقتص��اد مقاومتي و اقتص��اد مردم
مح��ور منافات دارد .اصناف در ۳۹س��ال گذش��ته
هيچگونه بس��ته حمايتي را دريافت نكردهاند .او در
عين حال افزود :س��ال گذشته براي نخستينبار با
تالشهاي صورت گرفته هيات رييس��ه اتاق اصناف
ايران برنامهيي تقديم هيات دولت شد كه براساس

آن قرار بر پرداخت بسته ۱۰هزارميليارد توماني به
اصن��اف تصويب و تمامي س��رفصلهاي آن تدوين
ش��د اما تاكنون هيچ گونه ابالغيهيي براي پرداخت
تسهيالت حمايتي به دست اصناف نرسيده است.
به گفته فاضلي طي 3س��ال گذشته برنامههاي
متعددي براي اتاق اصناف ايران در نظر گرفته شده
و براي نخس��تين بار اتاق اصن��اف با يك برنامه ۶۰
مادهيي وارد ميدان عمل شد.
ريي��س اتاق اصن��اف ايران اف��زود :در برخي از
م��وارد هنوز ش��اهد بروز ي��ك س��ري چالشها و
س��نگاندازيها براي اصناف هستيم .اگر دولت به
دنبال ايجاد اش��تغال در كشور است بايد به بخش
اصناف اهتمام و توجه خاصي داشته باشد.
فاضلي در بخش ديگري از سخنانش به موضوع
بن��د  ۲۰ماده  ۵۵قان��ون ش��هرداريها درخصوص
ك��وچ دادن بنگاهه��اي مزاح��م ب��ه خارج از ش��هر
اش��اره كرد و گف��ت :تاكنون بس��ته حمايتي براي
كوچ دادن بنگاههاي مزاحم پرداخت نش��ده و آنچه
كه در ش��هركهاي صنفي تا به امروز س��اخته شده
با س��رمايههاي خ��ود اصناف بوده و ن��ه زمين و نه
زيرساخت الزم به آنها داده نشده است .اين درحالي
است كه با توقف ساخت شهركهاي صنفي بسياري
از واحدهاي تابعه با ضرر و زيان مواجه شده و بخش
زيادي از اين بنگاهها تعطيل و سرمايه آنها به سمت
داللي غيرمولد سوق داده شده است.
او ب��ا بيان اينكه وضعيت توليد كش��ور بس��يار
نااميدكننده اس��ت ب��ه گونهيي كه در س��ال  ۶۴و
 ۶۵نس��بت واحده��اي توليدي ب��ه خدماتي ۴۸به
 ۵۲درص��د بوده اس��ت ،گفت :ام��ا درحال حاضر و
طي س��الهاي اخير اين نس��بت به ۱۹تا ۲۰درصد
رسيده است .با اين اوضاع چگونه ميتوان از توسعه،
پيشرفت و تحكيم در اقتصاد صحبت كرد.
او ب��ا تاكيد بر اينك��ه تمام ان��رژي اتاق اصناف
ص��رف ح��ل و گرهگش��ايي از چالشهاي��ي ك��ه
دس��تگاههاي دولتي براي اصناف درست ميكنند،
ش��ده اس��ت ،گفت :برخي بخشهاي دولتي با هر
برنامه و مصوبهيي به دنبال جداس��ازي بخش��ي از
صنوف بودهاند.
ريي��س اتاق اصناف ايران تصريح كرد :در اليحه
خروج از رك��ود رييسجمهوري بي��ان كرد در پي
كوچك كردن دولت هس��تيم .آيا با بردن بنگاههاي
صنفي اين مساله سازگاري دارد؟ فاضلي همچنين
با بي��ان اينكه دخالت در ام��ور اتحاديهها و تصرف
شغلهاي صنفي به نفع اقتصاد كشور نيست ،افزود:

از سوي برخي ارگانهاي دولتي مبادرت به دخالت
و تصرف مش��اغل صنفي صورت گرفته مانند كاري
كه در اتحاديه عكاس��ان صورت گرفت؛ اين مساله
دخال��ت و به هم ريختگي در س��اختار اجتماعي و
اقتصادي را به دنبال داشته است.
او با تاكيد بر اينكه هر گونه تصميمسازي در مسائل
اصناف بايد با تايي��د اتاق اصناف ايران صورت بگيرد،
اظهار كرد :اين مساله چند سال پيش در هيات دولت
به تصويب رسيد اما خود دولت تاكنون اين موضوع را
رعايت نكرده و مجموعه كارهاي نادرس��تي از س��وي
وزارتخانهها را شاهد بودهايم كه فرصت برنامهريزي را
از اتاق گرفت و صرف دفاع از اتاق اصناف شد.
رييس ات��اق اصناف اي��ران درخصوص مباحث
ماليات��ي گفت :با وجود قدمه��اي خوبي كه در اين
زمينه برداش��ته شده گاهي ش��اهد اعمال قوانيني
هستيم كه براي اصناف قابل هضم نيست .در بحث
اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده زحمات زيادي
كش��يده ش��ده كه اميدواريم نتيجه ده��د .فاضلي
ادام��ه داد :در تم��ام دنيا براي صاحبان س��رمايه و
كارآفرينان ارزش قائل هس��تند و ب��ه توليدكننده
كم��ك ميكنند .اما با وج��ود همه تعامالت صورت
گرفته ش��اهد برخورده��اي غيرمنطقي هس��تيم.
بحث تراكنشهاي بانكي و سركشي به حسابهاي
خصوصي صاحبان سرمايه و كارآفرينان كار درستي
نبود كه صورت گرفت.
فاضل��ي با تاكيد ب��ر اينكه اص�لاح قانون نظام
صنف��ي مطالبه اصل��ي اصناف اس��ت ،تصريح كرد:
زحم��ات زي��ادي ب��راي تدوين قانون نظ��ام صنفي
كش��يده ش��ده و ۱۲م��اده اصلي كه باي��د در قانون
ميآمد در آن گنجانده ش��ده و اميدواريم اين قانون
ب��دون تغيير و كم و كاس��تي به تصويب برس��د .او
اف��زود :دولت بايد اهتمام ويژهيي به بخش خصوصي
داشته باشد و تشكلهاي صنفي را تقويت همچنين
بودجه بازرسي اتاقهاي اصناف را تامين كند .فاضلي
ادامه داد :تش��كيل اتحاديههاي كشوري در  3بخش
سي.ان.جي ،فروشگاههاي زنجيرهيي و فضاي مجازي
تشكيل شده و به دنبال اتحاديههاي استاني هستيم.
توقف كاال در  13ايستگاه
از آن س��و معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت كه
در جم��ع اصنافي حضور يافته بود با اش��اره به اينكه
واس��طههاي متعددي ميان توليد و مصرف كاالهاي
توليدي كشورمان وجود دارد ،گفت :كاالها تا به دست
مصرفكننده برس��د در  ۱۳ايس��تگاه توقف ميكند

نامه وزير صنعت خطاب به اصناف

وزي��ر صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت در پيامي به
دهمين اجالس��يه شش��مين دوره نماين��دگان اتاق
اصناف كه توسط حس��ن سينكي قرائت شد ،گفت:
ب��ه تدريج ب��ا رعايت امانت��داري از س��وي اصناف و
نظارت مس��ووالنه اصناف بر اصناف معني الكاس��ب
حبي��باهلل در كش��ور درحال جامه عمل پوش��يدن
است .محمد شريعتمداري با بيان اينكه با نظارت بر
كيفيت توليد صنوف توسط اتاق اصناف و اتحاديهها

و توق��ف در هر ايس��تگاه مقداري به ن��رخ آن افزوده
ميشود .حسن يونسسينكي اظهار كرد :طوالني بودن
اين مس��ير آفتي براي توليدكننده و مصرفكننده به
حساب ميآيد كه اين مسيرها و ايستگاههاي طوالني
مصرف ت��ا توليد كماكان نيز وجود دارد .س��ينكي با
بيان اينكه در مواردي به نگاههاي كارشناس��ي اصيل
در اقتصاد كش��ور بيتوجهي ميكنيم ،گفت :موضوع
قاچاق امروز از نقاط آسيبزننده به اقتصاد كشور است
و صرفا با عمليات نظامي و امنيتي قابل رفع نيس��ت
بلكه در اتخاذ سياس��تهاي اقتصادي بايد تغييراتي
صورت بگيرد.
او گفت :خود اصناف ميتوانند رفتارهايي اتخاذ
كنند كه كاالي قاچاق قدرت نفوذ در ش��بكه توزيع
نداشته باش��د .او با اشاره به گسترش فروشگاههاي
زنجيرهي��ي و كاهش نرخ اجناس در ش��بكه توزيع
گفت :روزي به دنبال توس��عه فعاليت فروشگاههاي
زنجيرهي��ي در كش��ور بوديم و اصرار داش��تيم اين
فروش��گاهها با س��هامداري خودش��ان ايجاد شوند.
سينكي با بيان اينكه نگران حيات فعاليت اقتصادي
فع��االن خرد در آينده هس��تيم ،گف��ت :واحدهاي

قابليت گسترش فوقالعاده صادرات اين بخش وجود
دارد ،گفت :با برنامهريزي بهتر شرايط براي بازگشت
صنوف توليدي به صادرات غيرنفتي فراهم ميشود.
شريعتمداري تصريح كرد :ايجاد شركتهاي متوسط
و بزرگ صادركننده با س��هامداري واحدهاي صنفي
ازجمله انتظاراتي است كه بايد توسط جامعه صنفي
كشور عملي شود .وي در پايان زدودن هر گونه فساد
از انتخابات را از مهمترين وظايف اصناف عنوان كرد.

صنف��ي ام��روز در معرض رفتاره��اي جديدي قرار
گرفتهاند و معلوم نيس��ت تا 10سال ديگر وضعيت
فعل��ي اين واحدهاي كوچك به چه ش��كل خواهد
بود .او با طرح اين سوال كه هماكنون حضور اصناف
خرد در فروش��گاههاي زنجيرهيي و بزرگ كجاست،
گف��ت :بايد اصناف از فرصتهاي موجود اس��تفاده
كنند و توجه داش��ته باش��ند كه براي حفظ س��هم
خود در اقتصاد كش��ور بايد تغييراتي اعمال كنند.
همچنين به گفته س��ينكي  500هزار واحد صنفي
تولي��دي در ايران نياز به نوس��ازي و نوينس��ازي
فعاليتهاي خود دارند .اما بايد در نظر داش��ت كه
امروز س��هم اي��ن بخش توليدي در اقتصاد كش��ور
كاهش يافته اس��ت .او با بي��ان اينكه بانكها نقش
كم��ي در توس��عهيافتگي واحدهاي صنف��ي دارند،
گفت :در كشورهاي توسعهيافته بانكها در ايستگاه
دوم كمك به واحدهاي صنفي و توليدي قرار دارند
اما اين رتبه در ايران در ايس��تگاه س��ي و هفتم تا
چهلم اس��ت .به گفته س��ينكي ،دولت در عمل به
برخي تعهداتش نتوانس��ته به درس��تي عمل كند و
بازرسي صنوف يكي از اين موارد است.

نفت و انرژي
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يد آژانس بينالمللي انرژي و اوپك را بررسي ميكند
«تعادل» گزارشهاي ماهانه جد 

يد نفت محتاج تنش در خاورميانه
نُرم جد 

انرژي|حميد مظفر|

گروه
طبق روال هر ماه ،آژانس بينالمللي انرژي از س��مت
كش��ورهاي مصرفكنن��ده نفت و اعض��اي  OECDو
سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) گزارشهاي
ي خود
خود را از وضعيت فعلي ب��ازار و پيشبين 
ي��د 
جد 
از آينده منتشر كردند .گزارش اوپك در مقطعي منتشر
شود كه تمام نگاهها به نشست آخر ماه اين كارتل در
مي 
يد احتمالي توافق كاهش
وين و تصميمگيري براي تمد 
هد كه به
توليد است .آمارهاي گزارش اوپك نشان ميد 

توليد در دو كشور
لطف تنشهاي اخير عراق و نيز كاهش 
معاف از اجراي توافق ،پايبندي اوپك در ماه اكتبر قريب
رصد است .از آنسو آژانس بينالمللي انرژي ،در
به 100د 
خود به اين موضوع پرداخته كه برخالف
يد 
گ��زارش جد 
ت نفت خام بيش از هر
بسياري از تحليلها ،افزايش قيم 
چيز مرهون تنشهاي ژئوپليتيك در خاورميانه است و در
ص��ورت از بين رفتن اين تنشها ،تقاضا مجددا از عرضه
يد در بازار جهاني
ايج��اد نرم جد 

عقب ميافتد .در واقع
نيازمند تداوم تنشهاي ژئوپليتيكي است.

نفت،
بررس��ي «تعادل» از گزارشهاي اوپك و  IEAرا در
ادامه ميخوانيد.
ح��وادث اخي��ر در عربستانس��عودي تكان��ه جديد
وارد ك��رده و آن را از
رش��د نف��ت خام 

به حركت رو به
 45دالر در هر بش��كه به  63دالر در هر بش��كه رساند.
در همس��ايگي رياض نيز اختالل عرضه قابلتوجهي در
اد و  170هزار بشكه از محمولههاي ارسالي
عراق روي د 
اد و اربيل شد.
از ش��مال اين كشور قرباني اختالفات بغد 
تولي��د اوپك در م��اه اكتبر نيز بهواس��طه كاهش توليد

چشمگير در الجزاير ،نيجريه و ونزوئال بيش از  150هزار
بشكه در روز كمتر شده است .در امريكا ،مكزيك و درياي
حد انتظار مشاهده شده است.
توليد كمتر از 
شمال نيز 
خود كه روز
يد 
آژانس بينالمللي انرژي در گزارش جد 
موارد باال ،عنوان ميكند
شد با اشاره به 
گذش��ته منتشر 
كه اخت�لا ل در عرضه ،تنشه��اي ژئوپليتيك ،احتمال
يد تواف��ق اوپك و غيراوپك وراي م��ارس  2018و
تمد 
تقاضاي همچنان قوي ،دليل قيمتهاي باالي نفت خام
در وضع فعلي را توضيح ميدهند.
شود كه
در ادامه اين گزارش ،اين پرسش مطرح مي 
ايجاد نرم جديدي در نفت خام
آيا اين شرايط به معناي 
اس��ت كه در آن كف قيمت از  50دالر در هر بش��كه به
 60دالر در هر بش��كه افزايش يافته است؟ ممكن است
اين ديدگاه اغواگر به نظر برسد ،با فرض اينكه اختالالت
عرضه ادامه يافته و تنشها در خاورميانه به سهولت قابل
حل نباشند.
ند كه اگر ثابت ش��ود
اما كارشناس��ان  IEAمعتقد 
اين مش��كالت مقطعي هس��تند ،پيشبيني سابق اين
تايي��د قرار ميگيرد.

مورد
نهاد در گزارش ماه گذش��ته 

بود كه تع��ادل عرضه در
اي��ن پيشبيني حاك��ي از اين 
س��ال  2018به قدرتي كه بعضيها ميپسندند ،نيست
يد در بازار
و درنتيج��ه نميتوان وضع فعلي را ن��رم جد 
تلقي ك��رد .آژانس بينالمللي ان��رژي در گزارش جديد
خود ،پيشبيني تقاضا براي  2017و  2018را بهترتيب
 50هزار و  190هزار بشكه در روز كاهش داده است.
يد  IEAعنوان شده است:
در بخش��ي از گزارش جد 
توليد فعلي اوپك در آن حفظ
«در س��ناريويي كه سطح 
باش��د بازار نفت خام با چالشي س��خت در فصل

ش��ده
خواهد شد؛ جايي كه انتظار

نخست سال  2018روبهرو
رود عرضه از تقاضا فراتر رود .واقعيت اين اس��ت كه
م��ي 
رش��د عرضه نفت خ��ام اندك بوده

وجود اينكه
حتي با 
توليد غيراوپك در
اس��ت ،افزايش  700هزار بش��كهيي 
 2017با افزايش روزانه يك ميليون و  400هزار بشكهيي
خواهد شد .در نتيجه تقاضاي نفت

توليد در  2018همراه

توليد مواجه شود.
بايد با اين سطح از 
خام در سال آينده 
به همين واس��طه اس��ت كه در صورت غياب تنشهاي
ژئوپليتيك نميتوان از نرم جديدي در بازار نفت س��خن
به ميان آورد».
پيش از انتش��ار گ��زارش آژانس بينالملل��ي انرژي،
گزارش ماه نوامبر اوپك نيز در روز دوش��نبه منتشر شد.
سبد نفتي مرجع
هد كه قيمت 
اين گزارش نش��ان ميد 
اوپ��ك در ماه اكتبر به ميانگين 55دالر و 50س��نت در
رسيد كه نس��بت به ميانگين قيمت نفت در
هر بش��كه 
رش��د  2دالر و  6س��نتي را تجربه كرد.

ماه س��پتامبر،
بدينترتيب قيمت نفت در ماه اكتبر در باالترين س��طح
خود در دو سال و نيم اخير قرار گرفت .همچنين ميانگين

قيمت نفت خام از ابتداي سال  2017تا ماه اكتبر نيز به
 50دالر و  68سنت در هر بشكه رسيد.

خود عنوان
فارس| رييس توتال در تازهترين اظهارنظر 
كرده كه در ص��ورت تغيير تصميم امري��كا درباره برجام
اد گاز پارس جنوبي را بازنگري ميكنيم .درحالي كه
قرارد 
خود را در
چند شركت از امريكا حضور 
خريد سهام 
توتال با 
اين كشور افزايش داده است ،اينبار رييس توتال با نگراني
اد با ايران صحبت كرده و گفته است
بيشتري درباره قرارد 
بگيرد درباره قرارداد
اگر امريكا موضع سختي در برابر ايران 
گاز پارس جنوبي بازنگري ميكنيم.
به گزارش ش��بكه خبري سيانان ،براساس قراردادي
كه بين ش��ركت فرانس��وي توتال با ايران انجام شده قرار
است ،ميلياردها دالر در توسعه ميدان گازي پارس جنوبي
ايران س��رمايهگذاري شود .اين نخستين سرمايهگذاري از
اين نوع از زمان لغو تحريمها عليه ايران است.
يد كرده اس��ت در صورتي كه
اما پس از آن ترامپ تهد 
اد هستهيي به
كنگره از توافق و همپيمانانش درباره قرارد 
خواهد شد.

اد خارج
بخورند از اين قرارد 

بنبست
در اي��ن زمينه پاتريك پويانه ،رييس توتال به ش��بكه
خبري س��يانان گفته اس��ت؛ در صورت��ي كه چارچوب
وجود داشته باشد ،ما ميتوانيم اين قرارداد(توسعه
قانوني 
اد پارس جنوبي) را به صورت قانوني پيش ببريم .اما
قرارد 
اد را اجرا
اگ��ر نتوانيم به داليلي رژيم تحريمي اين ق��رارد 
اد بازنگري كنيم.
كنيم ،مجبوريم در اين قرارد 
ترامپ موضع سختي را ماه گذشته درباره ايران اتخاذ
ك��رد ،او تهران را به نقض اج��راي تعهدات برجام متهم و
كند ك��ه لغو تحريمها به نفع
تاييد نمي 
كرد ديگر 
اع�لام 
امريكا بوده اس��ت .اين توافق درحال حاضر كامال در برزخ
بگيرد چه موضعي
قرار گرفته تا زماني كه كنگره تصميم 
باشد اما خطرات استراتژي ترامپ زنجيرهيي از
بايد داشته 

ايجاد كرده كه ادامهدار شده است.
اتفاقات را 
وجود اين پويانه گفت :اگر رژيم تحريمي براي ايران
با 
وجود داشته باشد ،مجبوريم آن را ب ه شدت بررسي كنيم.

ما با امريكا كار ميكنيم ،ما س��رمايههايي در امريكا داريم
كه باعث افزايش بيشتر سرمايههاي ما در امريكا ميشود.
خود را در امريكا با خريد
توتال هفته گذش��ته حضور 
س��رمايههاي گاز طبيعي مايع از ش��ركت انجي افزايش
اد همچنين سهام شركتهاي كمرون الانجي تاجكت
د 
در ايال��ت لويزيانا را خريداري ك��رد .پويانه ،رييس توتال
همچنين گفت :ما روي پروژه كار ميكنيم ،ما مناقصههايي
بايد قراردادهاي مربوط به اين مناقصه را
را برگزار كرديم و 
تا ژانويه اجرا كنيم ،من اميدوارم تا آن زمان كنگره پاسخي
باش��د و رييسجمهور بتواند

براي رييسجمهور داش��ته
كند يا نه.
بگيرد كه آيا موضع جديدي اتخاذ مي 
تصميم 

عملكرد فراتر از انتظار كش��ورهاي عضو

تغيير انتظارات،
 OECDدر س��ال  2017بوده است .اصالحات مالياتي
اياالتمتحده ،عاملي است كه بسياري از كارشناسان به
بهبود ببخشد .در
اقتصاد را 

رشد جهاني
اند تا 
آن دل بسته 
هند نيز كمافيالسابق اميدواركننده
رشد چين و 
كنار آن 
رشد اقتصادي كوتاهمدت
است و خبرهاي مثبتي نيز از 
برزيل و روسيه به گوش ميرسد.
تقاضاي جهاني نفت
رشد اقتصادي ،مسلما منتج به
بهبود پيشبينيها در 

بهبود پيشبينيها در رابطه با تقاضاي جهاني نفت خام

يد اوپك پيشبيني شده است كه
ميشود .در گزارش جد 
رشد جهاني تقاضا در سال  2017به ميزان يكميليون و

شد كه نسبت به
خواهد 

 530هزار بش��كه در روز بيشتر
آخرين گزارش اين كارتل ،به ميزان 74هزار بشكه در روز
بهبود پيشبيني نيز
بهبود داشته است .علت اصلي اين 

رشد فراتر از انتظار چينيها در 3ماهه سوم سال 2017

ي رشد
خود را بر پيشبين 
بوده است .اين تغييرات اثرات 
خود را در
برآورد 

تقاضاي  2018نيز گذاشته و اوپكيها
اين زمينه به ميزان  130هزار بش��كه در روز باال بردهاند
رشد تقاضاي  2018را معادل يك ميليون و 510هزار
و 
زدهاند.
بشكه در روز تخمين 

در اين ميان قيمت نفت س��نگين ايران نيز با رشدي
2دالر و  2س��نتي به  54دالر و  29س��نت در هر بشكه
رس��يد .باالترين قيمت نف��ت در ميان اعض��اي اوپك،
ارد كه بش��كهيي
اختص��اص به نفت بانياليت نيجريه د 
57دالر و  97س��نت معامله شد .پايينترين قيمت نفت
نيز طبق روال هميشگي به نفت ونزوئال اختصاص دارد.
نفت اين كش��ور در ماه اكتبر بهطور ميانگين  50دالر و
 70سنت فروخته شد.
نفتهاي برنت و وس��ت تگ��زاس اينترمديت نيز به
ند كه از ميانههاي سال 2015
سطحي از قيمت رس��يد 
بعد مشاهده نشده بود .قيمت معامالت آتي نفت برنت
به 
در بورس لندن با افزايش��ي معادل  2دالر و 13سنت در
هر بشكه به  57دالر و  65سنت رسيد .بورس نيويورك
كرد و قيمت
روند مش��ابهي را طي 
نيز با ش��دتي كمتر 
آتي نفت دبليوتيآي با يك دالر و 72س��نت افزايش ،به
 51دالر و  59سنت در هر بشكه رسيد .فاصله نفت برنت
و دبليوتيآي در ماه اكتبر تقريبا بدون تغيير و البته زياد
باقي ماند .تفاوت هر بشكه نفت دبليوتيآي و برنت در ماه
اكتبر باالي 6دالر بود .كارشناس��ان اوپك در تحليل اين
ادهاند.
افزايش قيمت ،دو عامل اساس��ي را مدنظر قرار د 
عواملي كه پيشتر نيز از سوي ديگر نهادهاي بينالمللي
انرژي موردتوجه ق��رار گرفته بود؛ افزايش جهاني تقاضا
يد توافق كاهش توليد بود.
و انتظارات در رابطه با تمد 
اد پوزيش��نهاي خريد
نتيجه اينكه در ماه اكتبر تعد 
اتخاذ شده توسط صندوقهاي پوشش ريسك در بورس
نيوي��ورك و لندن به ترتيب به مي��زان 29هزار و  456و
واحد بيش��تر ش��د .براساس گزارش ماه
 21هزار و  592

نوامب��ر اوپك ،وضعيت نفت در بازاره��اي لندن و دوبي
بكوارديش��ن (يعني قيمت معامالت آتي نفت از قيمت
سررس��يد قراردادها كمتر است) است.

انتظاري در زمان
چند هن��وز وضعيت كانتانگو
در ب��ازار نيويورك نيز هر 
(عكس بكوارديش��ن) حاكم اس��ت اما شدت آن كمتر
شده است.
توليد اوپك

كاهش  150هزار بشكهاي
گرد هم
ود دو هفت��ه ديگر در وي��ن 
اوپكيه��ا ح��د 
ي��د توافق كاهش توليد
آمد تا در رابطه با تمد 
خواهن��د 

خود ت��ا پاي��ان س��ال  2018تصميمگي��ري كنند .در

پايبند ماندن اعضاي اوپك به س��طح

چنين ش��رايطي
خود بيش از پي��ش اهميت پيدا ميكند .گزارش
توليد 

يد اوپك نش��ان از پايبندي قابلتوجه اعضاي اوپك
جد 
ادههاي منابع
توليد اين كارتل براس��اس د 
دارد .س��طح 
ثانوي��ه در م��اه اكتبر مع��ادل 32ميلي��ون و 589هزار
بش��كه در روز ب��وده اس��ت .اين ب��ه معن��اي پايبندي
توليد تعيين شده در
99.7درصدي اوپكيها به س��طح 
توافق اس��ت .حتي آن دسته از كش��ورهايي كه همواره
ند و حتي نيجريه كه
متهم به عدم پايبندي كام��ل بود 
از اجراي توافق مس��تثنا ش��ده اس��ت نيز در ماه اكتبر
توليد داش��تند .گ��زارش اوپك
كاه��ش قابلتوجهي در 
هد كه عراق در فاصله ماه سپتامبر تا اكتبر
نش��ان ميد 
تولي��د مواجه بوده

ب��ا كاه��ش  131هزار بش��كهيي در
است كه بيشترين س��طح كاهش در ميان تمام اعضاي
توليد اين كشور به  4ميليون و
اوپك است .بدينترتيب 
 383هزار بش��كه در روز رس��يده اس��ت .بدون ش��ك

قيمت نفت مرجع(دالر)

سبد نفتي اوپك


سپتامبر 2017

اكتبر 2017

53.44

55.50

2.06

53.03

55.02

1.99

عربستانسعودي

53.29

نيجريه

56.55

آنگوال

56.83

كويت

52.23

ونزوئال

49.13

اكوادور

51.30

الجزاير

56.32

عراق
ليبي

ايران
قطر

امارات
گابن

گينه استوايي

55.73
57.97

55.07

56.48

52.27

54.29

52.91

55.14

54.94
55.10
56.57

مطلق

54.50

2.27

53.77
56.31

57.88
57.73

2.23

1.57
2.45
2.47
1.21
1.56

1.16

اكوادور

534

3.8

گينه استوايي

1.42

2.02

الجزاير
آنگوال

2.6

1.8

3.9
4.3
4.2

3.2
4.5

4.8
2.2

2.8

2.1

سپتامبر
1050

3.9

2.5

57.88

57.39

درصد

2.44

1.41

اقتصاد جهاني

روند رو به
اقتص��اد به 

رش��د جهاني

در ماه اكتبر نيز
يد اوپك نشان
خود ادامه داده اس��ت .گزارش جد 
رش��د 

ه��د ك��ه اين كارت��ل نفتي در بررس��يهاي جديد
ميد 
اقتصاد در س��ال جاري

رش��د جهاني

خ��ود ،پيشبيني
بهب��ود داده و به

رصد
مي�لادي را به مي��زان يكدهم د 
رشد اقتصادي سال
رصد رسانده است .پيشبيني 
3.7د 
رصد نسبت به گزارش قبلي اوپك بهبود
آينده نيز 2ده م د 
رصد رسيده است .عامل اصلي اين بهبود،
يافته و به 3.7د 

روند تغييرات ذخاير

تم��ام قيل و قالها در بازار نف��ت نهايتا در تغييرات
نمود و معنا پيدا ميكند .همانطور كه هدف
در ذخاي��ر 
ود كردن عرضه نيز،
توليد و مح��د 
اصل��ي توافق كاهش 
رس��يدن به ميانگين  5س��اله اخير ذخاير جهاني نفت
خام عنوان ش��ده اس��ت .گزارش ماه نوامبر اوپك باز هم
حامل اخبار خوشي در اين زمينه است و نشان ميدهد
كه ذخاير تجاري نفت خام كش��ورهاي  OECDدر ماه
ادههاي ذخاير
س��پتامبر (گزارش اوپك با تاخير 2ماهه د 
ميليارد و

نفت را منتش��ر ميكند) كاهش داشته و به 2
 985ميليون بش��كه رسيده اس��ت .بدينترتيب فاصله
ود تقريبا 154
ذخاي��ر فعلي ب��ا ميانگين 5س��اله ح��د 
مازاد ذخاير ،سهم نفت خام
ميليون بش��كه است .از اين 
فرآوردهها معادل

مع��ادل  129ميليون بش��كه و س��هم
 25ميليون بش��كه است .به عبارت ديگر ،ذخاير تجاري
نف��ت خ��ام كش��ورهاي  OECDت��ا  62.3روز آينده
بود كه
خواهد 

پاسخگوي نيازهاي مصرفي اين كشورها
به ميزان 1.9روز بيشتر از ميانگين  5ساله است.

كوتاه از دنياي انرژي
توقف فروش برق دولتي
به مشتركين باالي  ۵مگاوات

تس�نيم| قائممق��ام وزي��ر ني��رو گف��ت :كليه
مصرفكنندگان باالي  ۵مگاوات (اعم از موسسات
ب��زرگ و هتلها و )...باي د ب��رق مور د نياز خو د را از
بخش خصوصي خريداري كنن د چراكه وزارت نيرو
ديگر حاضر نيست با اين موسسات بزرگ قراردادي
منعق د كند .وي اين اقدام را در راستاي تالش براي
خصوصيس��ازي نيروگاهه��ا و تامينكنندگان برق
بيان كرد.
عليرضا دايمي قائممقام وزير نيرو در امور بينالملل
و پش��تيباني از صنعت آب و برق كش��ور در مصاحبه
با راديو پيرامون سرانجام طرحهاي نيمهتمام عمراني
اظه��ار كرد :در ح��ال حاضر واحده��اي نيروگاههاي
تجديدپذير ما تقريبا و تماما توس��ط بخش خصوصي
اداره ميشو د اين در حالي است كه خريدار برق ،دولت
اس��ت و اين عمليات از طريق خري د تضميني صورت
ميپذيرد.
وي افزود :بيش از 5 0درص د برق كشور نيز توسط
توليدكنندگان بخش خصوصي تامين ميش��و د و در
حال حاضر تنها واح د نيروگاهي تجديدپذير (نيروگاه
منجيل ،در ناحيه لوشان) قابل واگذاري است.
قائممق��ام وزير نيرو در امور بينالملل تصريح كرد:
ما عمال از اعتبارات و رديفهاي دولتي در فرآيندهاي
واگذاري اس��تفاده نميكنيم و پيشبيني ميش��و د تا
پايان برنامه شش��م توس��عه30 ،درص�� د نيروگاههاي
باقيمان��ده كش��ور را نيز به بخش خصوص��ي واگذار
خواهيم كرد.
وي با بيان اينكه تنها 2 0درص د نيروگاههاي برقي
كشور در اختيار دولت اس��ت ،اذعان كرد :ايندرصد
صرفا براي حفاظت از پايداري شبكهها خواه د بود.

توليد نفت خام اوپك براساس منابع ثانويه (هزار بشكه در روز)


4.6

1.05

50.70

تغييرات

تنشه��اي روي داده در ش��مال عراق پ��س از رفراندوم
اس��تقالل كردس��تان ،اصليترين عام��ل در اين كاهش
توليد بوده است .پس از عراق ،نيجريه معاف
چش��مگير 
ارد كه بيش از 54هزار
توليد در رده دوم قرار د 
از كاهش 
خود را در اين ماه از دس��ت داده است.
توليد 
بش��كه از 
يد اوپك ،كش��ور آنگوالس��ت كه
ام��ا پديده گزارش جد 
توليد روزانه خود
ود  70هزار بش��كه ب��ه 
در يك ماه حد 
توليد اين كش��ور تا سطح
افزوده اس��ت .در حال حاضر 
يك ميليون و  711هزار بش��كه در روز باال رفته اس��ت.
توليد روزانه
ود  17هزار بشكه به 
عربستانسعودي نيز حد 
توليد 10
خود در اين بازه زماني افزوده اس��ت و با ثبت 

ميليون بش��كهيي در رتبه نخست توليدكنندگان اوپك
قرار گرفته اس��ت .پس از عربستانسعودي ،عراق و ايران
توليد ايران در ماه
در رتبههاي دوم و س��وم قرار گرفتند .
ود 11هزار و  300بشكه در روز كاهش داشته
اكتبر حد 
توليد اين كشور اكنون به  3ميليون و  823هزار
و سطح 
بشكه در روز رسيده است.

عرضه جهاني نفت
در س��مت عرض ه نيز پيشبينيه��اي اوپك به نفع
يد اين س��ازمان ،رشد
قيمت نفت اس��ت .در گزارش جد 
عرضه كش��ورهاي غيراوپك��ي در س��ال  ،2017حدود
20هزار بش��كه نسبت به گزارش ماه گذشته كمتر شده
و به س��طح  650هزار بش��كه در روز رسيده است .براي
رشد عرضه
سال آينده ميالدي نيز پيشبيني اوپكيها از 
غيراوپكيها به ميزان  70هزار بش��كه كمتر ش��ده و در
سطح  870هزار بشكه در روز قرار گرفته است.

گابن

ايران
عراق

كويت
ليبي

نيجريه
قطر

عربستان سعودي
امارات

ونزوئال

مجموع اوپك

1641
130

201

3835
4514

2712
920

1792
606

9983
2917
1907

32740

اكتبر

تغييرات

1012

-38.4

541

7.1

1711
135

203

3823
4383
2708
962

1738
600

10000
2911
1863

32589

69.8
5.4

1.8

-11.3
-131
-3.7

42.3

-54.4
-5.9

16.9
-6.0

-43.6

-150.9

 10روز تا روشن شدن
ماجراي رگ سفيد

«تعادل» گزارش ميدهد

ابهام در وضعيت آب زلزلهزدگان با تداوم پسلرزهها

عكس:مهدي نصيري ايلنا

گروه انرژي|
مشكل آب و برق مردم مناطق زلزلهزده همچنان ادامه
هد منطقه تا چه اندازه براي
دارد .موضوعي كه نشان ميد 
مواجهه با اين مشكالت ضعف و كاستي داشته است .در
بود كه
حالي كه در اواس��ط ظهر روز دوشنبه اعالم شده 
وضعيت آب س��رپل ذهاب و قصر شيرين با رفع كدورت
از چش��مههاي تامين آب به حالت عادي برگشته است،
پيگيري «تع��ادل» از مطلعان حاضر در محل حكايت از
ماجراي ديگري داشت .به اين ترتيب در نهايت حميدرضا
جانبار مديرعامل شركت آب و فاضالب كشور اعالم كرد
كه با توجه به پسلرزههاي عصر روز دوشنبه و صبح روز
سهشنبه ،آب چشمهها دوباره دچار كدورت شده و مردم
نخواهند توانست از آن استفاده كنند .اشاره جانباز به اين

پسلرزهها و اثر آن بر چشمه در حالي مطرح شده است
كه پيش از اين رييس مركز لرزهنگاري كش��ور گفته بود،
ممكن اس��ت پسلرزههاي اين زمينلرزه بزرگ تا ماهها
ارد كه
وجود د 
وجود داش��ته باشد .با اين وصف اين سوال 

چطور و چگونه پيشبيني اين شرايط در منابع آب غرب
افند غيرعامل نيز
كشور كه مكررا با برگزاري مانورهاي پد 
همراه شده و به دليل «مرزي» بودن اهميت ويژهيي دارد،
صورت نگرفته بود؟
آنطور ك��ه منابع محلي ب��ه «تع��ادل» ميگويند،
دسترسي مردم به ويژه در روستاهاي اطراف كرمانشاه به
آب شرب بسيار ضعيف است .يكي از مردم محلي ميگويد
خود اغلب
افتد كه مردم 
كه اين ماجرا در حالي اتفاق مي 

دس��ت به كار ش��ده و با پر كردن اتومبيلهايشان از آب
معدني راهي سرپل ذهاب و ديگر مناطق ميشوند .او اما
گويد كه در بعضي از روستاها همهچيز با خاك يكسان
مي 
شده و اوضاع بسيار ناگوار است .مردم اين روستاها به آب
دسترسي ندارند.
در اين بين اظهارات مديرعامل ش��ركت مهندس��ي
مانند سايه
آب و فاضالب كش��ور از خطرات ديگري كه 
كند نيز حكايت دارند .حميدرضا
زلزلهزدگان را دنبال مي 
بايد انجام بدهيم،
جانباز عنوان كرده اس��ت كه آنچه ما 
اين است كه اطمينان داشته باشيم آب باعث فرونشست
شود چرا كه اكثر انشعابات شكسته شده است.
منازل نمي 
بنابراي��ن در حال ارزيابي نقاطي هس��تيم كه به صورت
اد خطوط لوله
اند تا نسبت به انس��د 
يده 
جدي آس��يب د 
اقدام كنيم .به اين ترتيب خطر فرونشست منازل كمتر
آسيبديده به واسطه شكستن انشعاب آب نيز همچنان
ارد و احتماال تا زمان مشخص نشدن نقاط دقيق
وجود د 

روند آبرساني به مردمان
شكستگي لولهها از عادي شدن 
نخواهد بود.

زلزلهزده خبري
بايد به اين نكته توجه داش��ت كه موضوع
در اينج��ا 
آسيب ديدن «تاسيسات آب و فاضالب» به واسطه زلزله
در دني��ا به صورت موضوع تخصص��ي تاكنون بارها مورد
توجه قرار گرفته و س��عي بر اين ش��ده اس��ت كه ميزان
حد ممك��ن كاهش يابد .اين
آس��يبپذيري به كمترين 
مورد توجه آكادميسينها بوده است.
موضوع در ايران نيز 
ارشد عمران در مقالهيي تحت
مهدي فرجي كارش��ناس 

عنوان «تامين آب اضطراري در ش��هرهاي بزرگ پس از
وقوع زلزله» نوش��ته است« :در بحرانهاي مناطق بزرگ
ش��هري ،عمليات بازيابي سريع و آسان تاسيسات جهت
تداوم آبرس��اني در هر وضعيت ممكن براي حفظ حيات
انس��انها نظير نصب ش��يرهاي موقت آب بسيار مهم و
ضروري است».
اين در حالي اس��ت كه با قطع جريان آبرساني سابق
در مناطق زلزلهزده غ��رب ايران ،راه جايگزين توزيع آب
معدني و آبرس��اني با تانكر بوده اس��ت ك��ه بهطور قطع
نخواهد بود.

پاسخگوي نيازهاي بهداشتي مردم منطقه
همچنين اشاره مديرعامل آبفاي كشوري به احتمال
وجود خطوط لوله
شكستگي در شبكه انتقال آب نيز از 
بايد پيش از
كند كه بهطور قطع 
فرسودهيي حكايت مي 

مورد تعمير ق��رار ميگرفتند .فرجي در مقاله خود
اين 
در اين باره عنوان كرده اس��ت« :لولههاي فرس��وده كه
باي��د در دوره عادي
ارند 
در معرض شكس��تگي ق��رار د 
شوند تا در زمان زلزله
بهرهبرداري و تعميرات جايگزين 
ايجاد نكنند ».او در بخ��ش ديگري از مطلب
مش��كلي 
خود عنوان كرده اس��ت« :بررس��ي موقعيت جغرافيايي

موجود جهت

تاسيسات آبرساني نس��بت به گسلهاي
اتخاذ تدابير پيشگيرانه در برابر زلزله نظير نصب اتصاالت
انعطافپذير و غيره ب��راي خطوط انتقال و توزيع امري
مهم و ضروري است ».در واقع با نگاهي به اين بخش از
شود كه تامين آب
مقاله ،تامل در اين مساله معنادار مي 
از چش��مههايي كه نسبت به زلزله و حتي پسلرزههاي

ارند تا چه
ند واكنش د 
رتمند نبود 
آن ك��ه چندان نيز قد 
رويكرد پيش��گيرانه در برابر بحرانهاي اينچنيني

اندازه
صورت گرفته بوده اس��ت؟ اين در حالي است كه با گذر
روزها ،نياز مردم منطقه به آب جنس ديگري نيز به خود
خواهد گرفت و در صورت كمبود ،مش��كالت بهداشتي

خواهد آورد .در بخش��ي از مقاله

غير قابل كنترلي به بار
ارش��د عمران در اين باره آمده است:

فرجي كارش��ناس
«متناسب با پيشرفت كار تعميرات ،تقاضاي آب در زمان
بحران معموال روزبهروز جهت مصارف آشاميدن تا توالت
اد مخازن
و حم��ام افزايش مييابد .بنابراين افزايش تعد 
اضط��راري آب ،تانكرهاي آب و غي��ره نيز براي كاهش
خس��ارات ناشي از زلزله بس��يار مهم و ضروري است».
اما آب تنها مس��اله م��ردم داغدار مناط��ق غربي ايران
نيس��ت .طبق گزارشها بخش عظيمي از مردم ش��ب
نخس��ت پس از زلزله را در تاريكي به س��ر بردند .ديروز
مديرعامل ش��ركت توزيع برق كرمانشاه در گفتوگويي

چند س��اعت پس از وقوع زلزله
كرد كه 
تلويزيوني اعالم 
برق قصر شيرين ،ثالث باباجاني و برخي روستاها وصل
شود اما در سرپل ذهاب به دليل آسيبهاي فراواني
مي 
كه پستهاي  20كيلوولت و شبكه فشار ضعيف متحمل
وجود نداشت.
شدند ،امكان وصل سريع برق 
كرد كه به همين دليل مردم سرپل
او در ادامه عنوان 
ذهاب تا عصر روز دوشنبه به برق دسترسي نداشتند ،در
شود اما به
نهايت معابر اين شهر در شب دوشنبه روشن مي 
دليل مشكالت شبكه فشار ضعيف ،بخشي از شهر دوباره
به خاموش��ي فرو ميرود .مديرعامل ش��ركت توزيع برق
كرمانش��اه در اين گفتوگوي تلويزيوني در نهايت عنوان
كرد كه تالش آنها اين است كه تا پايان روز سهشنبه برق

مورد نياز مردم و ارگانهاي خدماتدهنده متصل شود.

همانطور كه مش��خص اس��ت ،وضعيت برق مناطق
مانند تاسيس��ات آب از ع��دم آمادگي براي
زلزلهزده نيز 
بحرانهاي اينچنيني حكايت دارند.

خانه ملت| فريدون حس��نون د در تشريح نشست
روز دوشنبه كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي
گفت :پيرو حادثهيي كه در ميدان نفتي رگسفي د رخ
دا د اعضاي كميس��يون ان��رژي در محل حادثه حاضر
شدن د و ابعا د حادثه را از نزديك بررسي كردند.
رييس كميس��يون انرژي مجلس شوراي اسالمي
افزود :در همين راستا روز دوشنبه مديرعامل شركت
ملي نفت و اعضاي هياتمديره آن ،مديرعامل شركت
ملي حف��اري و مديرعامل ش��ركت مناطق نفتخيز
جنوب در كميس��يون انرژي حضور يافتن د و گزارشي
پيرام��ون چگونگي رخ��دا د اين حادث��ه ،برنامهريزي
زمانبندي جهت اطفاي حريق و كاهش خس��ارتها
به اعضاي كميسيون ارائه دادند.
وي با بيان اينكه در اين نشس��ت س��واالت متع دد
فني و مهندس��ي از س��وي اعضاي كميسيون مطرح
شد ،ادامه داد :يكي از مهمترين سواالت ،داليل فني و
مديريتي در وقوع اين حادثه بو د كه مسووالن شركت
مل��ي نفت اعالم كردن�� د كه ت��ا  10روز آينده برخي
عوامل و داليل بروز حادثه در چاه شماره  147ميدان
نفتي رگسفي د را اعالم ميكنند.
حسنون د با بيان اينكه احتمال بحث خرابكاري در
اين حادثه در حداقل ممكن است ،اظهار كرد :اعضاي
كميس��يون ابهاماتي درخصوص برخ��ي تجهيزات و
اقدامات فني داش��تن د كه در اين جلس��ه مطرح شد
اما به تحقيق و بررس��ي بيش��تر مس��تندات ،مدارك
و مش��اهدات نياز اس��ت .وي افزود :براس��اس جدول
زمانبندي ارائه شده حريق ظرف  45روز اطفا ميشود
اما همه دستگاهها باي د به اين موضوع ورو د كنن د تا هر
چه سريعتر خاموش شود.

چهارشنبه  24آبان  26 1396صفر  1439شماره 970

W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R

Wed. November 15. 2017

صاحب امتیاز :موسسه رسانهنگاران خوبانديش
مديرمسوول :الياس حضرتي
سردبیر :منصور بيطرف
نشانی :خيابان ستارخان -خيابان كوثر دوم -بنبست مينو    
تلفن  - 66420769 :نمابر66420417 :
چاپ :روزتاب    -توزيع :نشر گستر امروز  -تلفن          61933000 :
سازمان شهرستانها66126088 :
اذان ظهر   11:49 :اذان مغرب   17:16 :اذان صبح فردا05:14 :
i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

مرامنامه اخالقي روزنامه تعادل در وبسايت رسمي روزنامه در دسترس است

عكس روز

چهره روز

درخواست مهران رجبي براي پخش يك فيلم

مهران رجبي گفت :شايد پس از سالها بد نباشد فيلم «بيدار شو آرزو» پخش شود تا هم مردم بهتر ماهيت زلزله را درك
كنند و همچنين مردم چند استان زلزلهزده كشورمان بدانند كه اين اتفاق تنها براي آنها رخ نداده است و در فقداني كه پيش
آمده همه مردم شريكند.
اين بازيگر س��ينما و تلويزيون س��ال  1382پس از زلزلهيي كه در بم رخ داد به محل وقوع زلزله رفت تا در جريان همان
مخروبههايي كه از اين حادثه باقي مانده بود ،كيانوش عياري فيلم «بيدار شو آرزو» را بسازد .او كه اين روزها در سريال جديد
اين كارگردان بازي ميكند درباره زلزلهيي كه ش��امگاه يكش��نبه  21آبانماه در چند اس��تان كشور رخ داده و نيز با اشاره به
فيلم «بيدار شو آرزو» به ايسنا گفت :جا دارد فيلم «بيدار شو آرزو» به كارگرداني كيانوش عياري در همين شبها از تلويزيون
پخش ش��ود آن هم نه به دليل اينكه فيلمي س��اخته شده و هنوز كس��ي آن را نديده است بلكه به اين دليل كه مردم ماهيت
زلزله را بهتر درك كنند و خدمات و پشتيبانيهاي مردمي مضاعف شود.

بررسي ميزان مرگومير ناشي از شرايط نامساعد آبوهوايي

تولد امید در بیمارستان صحرایی شهر زلزله زده سرپل ذهاب
كيوسك

بازار هنر

درگذشت مترجم جوان

كرمانشاه؛ صدر اخبار جهان
واشنگتنپست:

مهمتري��ن عناوي��ن
خب��ري بس��ياري از
رس��انههاي جه��ان ،در
دو روز گذش��ته ب��ه زلزله
ايران اختصاص يافت .اين
روزنامه نيز در صفحه اول
خود با انتش��ار عكس��ي از
مناط��ق زلزلهزده اس��تان
كرمانش��اه ب��ه افزاي��ش
ش��مار تلفات ناشي از اين زمينلرزه در ايران و عراق
پرداخته است .آنطور كه نيويوركتايمز نوشته ،زلزله
كرمانش��اه مرگبارترين زمين لرزه امس��ال در جهان
معرفي شده است .به گزارش اين روزنامه ،با گذشت
 2روز از اين زمينلرزه لحظه به لحظه بر تلفات افزوده
ميشود .عمده آمار كشتهها به شهر سرپل ذهاب در
 ۱۵كيلومتري مرز عراق در غرب ايران و بعد س��اير
بخشهاي استان كرمانشاه مربوط ميشود .سازمان
ملل در بيانيهيي كه يكي از سخنگويان دبيركل اين
س��ازمان صادر كرد ،گفت كه در صورت لزوم آماده
ارائه كمك اس��ت .وزارت خارجه امريكا اين حادثه را
به همه كساني كه در ايران و عراق مورد آسيب قرار
گرفتهاند ،تسليت گفته است.

نيويورك تايمز:

اي��ن روزنام��ه نيز در
صفح��ه اول خود ،ضمن
انتشار عكسي از مناطق
زلزلهزده ايران گزارش��ي
از درخواست دادگستري
امري��كا ب��راي تحقي��ق
درب��اره بني��اد كلينتون
منتش��ر كرده اس��ت .به
گ��زارش نيويورك تايمز،
مقامات وزارت دادگس��تري به دنبال تشكيل يك
ش��وراي خاص براي تحقيق و بازرس��ي از نقض
قانون توس��ط بني��اد كلينتون و دول��ت اوباما در
توافق اورانيوم با روس��يه است .طبق اين گزارش
وزارت دادگس��تري امريكا از دادستانها خواسته
است تا سوءرفتارهاي احتمالي در بنياد كلينتون
و ف��روش جنجالي يك ش��ركت فع��ال در زمينه
اورانيوم در دوران اوباما به روسيه را مورد بررسي
قرار دهند .آنطور كه نيويورك تايمز بيان كرده،
در اين ميان اين پرس��ش مطرح ميش��ود كه آيا
دونالد ترامپ به دنبال منحرف كردن افكار درباره
رابطه كمپينش با روس��يه اس��ت و با استفاده از
وزارت دادگس��تري به دنبال ضربه زدن به رقباي
سياسي است.

والاستريت ژورنال:

در صفح��ه اول اي��ن
روزنام��ه نيز عكس��ي از
امدادرساني به روستاهاي
زلزلهزده كرمانش��اه بود.
والاس��تريت ژورن��ال در
صفحه اول خ��ود ضمن
بيان ش��مار تلفات زلزله
غ��رب ايران گزارش��ي از
اين حادثه منتش��ر كرد.
همچنين در گزارش ديگري به تهديد ش��كايت
«روي م��ور» از روزنامه واشنگتنپس��ت پرداخته
اس��ت .طبق اين گ��زارش ،نام��زد جمهوريخواه
انتخابات س��ناي امري��كا تهديد ك��رد از روزنامه
واش��نگتن پس��ت به س��بب طرح اتهامات فساد
اخالقي عليه او ش��كايت خواهد ك��رد .آنطور كه
در اين گزارش گفته ش��ده ،قاضي ارش��د س��ابق
دي��وان عالي امريكا و نام��زد جمهوريخواه ايالت
آالبام��ا در انتخابات ميان دورهيي مجلس س��ناي
اين كش��ور در س��ال  2018مي�لادي تهديد كرد
از روزنامه واش��نگتن پست به سبب طرح اتهامات
فساد اخالقي عليه وي ش��كايت خواهد كرد .اين
در حالي اس��ت كه ميچ م��ك كانل ،رهبر اكثريت
جمهوريخواه س��نا در واكنش به اتهامات مطرح
شده عليه اين نامزد جمهوريخواه سنا اعالم كرد
روي مور بايد از نامزدي در انتخابات انصراف دهد.

عكس :ايرنا

نازنين ديهيمي مترجم و روزنامهنگار
درگذش��ت .ب��ه گ��زارش ايس��نا ،ناش��ر
كتابهاي نازني��ن ديهيمي با تاييد خبر
درگذشت اين مترجم و روزنامهنگار گفت:
او  21آبانماه به علت مش��كل تنفسي از
دنيا رفت .مراس��م تش��ييع و خاكسپاري
نازنين ديهيمي روز چهارش��نبه س��اعت
۱۱صبح در قطعه  ۹بهش��ت زهرا برگزار
ميش��ود .نازنين ديهيمي دختر خشايار
ديهيمي آثاري از باربارا پارك ،تام اس��پارد و لوسي
كرك وود را به فارس��ي ترجمه كرده است .او متولد
سال  ۱۳۶۷بود .نازنين ديهيمي ترجمه را از پدرش

آموخ��ت و كار ترجم��ه را ب��ا آثاري در
حوزهه��اي ادبي��ات نوجوان��ان ،ادبيات
نمايشي و علوم انس��اني ادامه داد .از او
ترجمههايي از آثار تام اس��تاپارد ،ژوزه
س��اراماگو و مجموعهيي از آث��ار باربارا
پارك منتش��ر شده اس��ت .ترجمه او از
كت��اب «مي��ك هارته اينجا ب��ود» در
س��يزدهمين جشن الكپش��ت پرنده
برگزي��ده ش��د .همچنين او ب��ا ترجمه
كتاب بازينامه حكايت مرده بيصاحب نامزد سي و
چهارمين جايزه كتاب سال در گروه هنر بود .نازنين
ديهيمي دانشجوي رشته تئاتر دانشگاه تهران بود.

جامعه هنر در سوگ كرمانشاه
اجراي يكشنبهشب نمايش «شوايك،
سرباز س��اده دل» به كارگرداني حميدرضا
نعيم��ي به بازمان��دگان زلزله تقديم ش��د.
حميدرضا نعيمي در اين باره گفت :نمايش
شوايك براي تقديس زندگي نوشته و اجرا
ش��د .خواس��تيم به ياد بياوريم كه زندگي
زيباس��ت و زنده ب��ودن ارزش زيادي دارد،
خالف نظر كس��اني كه مدام به ديگران القا
ميكنند كه دنيا ارزش��ي ندارد ،خواستيم
بگوييم مرگ وقتي به شكل كشتن به دست همنوع اتفاق
ميافتد زشت و كريه هست اما وقتي درخواست و ارادهيي
خداي��ي و كيهاني اتفاق ميافتد حت��ي با وجود دردناك
بودنش جزيي از زندگي اس��ت .مرگ ب��ه خاطر پيري و
كهول��ت ،بيم��اري و قهر طبيعت و ...خود از نش��انههاي
زندگي هس��تند تا زندگان بيش��تر قدر داشتههايشان را
بدانن��د .به گزارش ايلنا ،او ادام��ه داد :امروز ايران عزيز و
مردمان كرد داغدار قهر طبيعت شدهاند .چه نازنيناني كه
كاكلش��ان به رنگ س��رخ درآمده و چه مادران و پدراني
كه اكنون رخت س��وگ بر ت��ن كردهاند ،نمايش ما براي
تقديس انس��انهايي اس��ت كه به زندگي معنا ميدهند
حتي آنها كه از بين ما كوچ كردهاند .پس تقديم ميشود
به همه بازماندگان زلزله اخير در كرمانشاه و ياد رفتگان
را گرامي ميداريم .همچنين اين نمايش روز سهش��نبه
 ٢٣آبان به احترام بازماندگان زلزله اجرا نخواهد داش��ت.
نمايش «شوايك ،سرباز ساده دل» با بازي فرهاد آييش،
حامد كميلي ،اميرحس��ين رس��تمي ،بهناز نازي ،مهران
رنجبر ،كتانه افشارينژاد ،كامبيز اميني ،يعقوب صباحي،
محس��ن گودرزي ،به��ار نوحيان ،رضا جهاني ،محس��ن
س��االري ،مرجان فريقي و ...در تاالر وحدت روي صحنه
رفته است .اين نمايش روايتگر مرد سگچراني است كه
به جنگ جهاني اول دعوت ميش��ود .او كه قبال به خاطر
سفاهت از سربازي معاف شده ،تصميم ميگيرد از وقوع
جن��گ جلوگيري كند ...همچنين ف��رزاد فرزين كه تور
كنسرتهايي را در كانادا همراه با گروهاش برگزار ميكند
براي ابراز همدردي با زلزلهزدگان غرب كشورمان ،بخشي

حاشيه

از عوايد اين اجراها را براي آسيبديدگان در
نظر گرفت .به گ��زارش ايلنا ،فرزاد فرزين
نيز در واكنش ب��ه وقوع زلزله اخير مناطق
غربي كش��ورمان طي يادداشت كوتاهي در
صفحه شخصي اينستاگراماش منتشر كرد
و نوشت« :خيليها نوشته بودن كه تسليت
گفتن واسه هموطناي داغديده ،غذا و دارو
و سقف نميشه ،راست ميگفتن؛ هر كدوم
از ما ايرانيها به اندازه توانمون تو حل كردن
اين مش��كل ميتونيم سهيم باشيم ش��ايد خداي نكرده
روزي ما چش��م انتظار اين كمكها باش��يم از خودمون
ش��روع كنيم منتظر كس��ي نباشيم .با دوس��تان عزيزم
تصميم گرفتيم قس��متي از عوايد كنسرتهاي كانادا رو
به مشكالت هموطنان زلزلهديده اختصاص بديم ،هرچند
كوچ��ك اما وظيفه دونس��تيم و بازهم به همش��ون اين
مصيبت وارده رو تس��ليت ميگم و اميدوارم ما رو در غم
خودشون شريك بدونن » .تور كنسرتهاي فرزاد فرزين
در ونك��وور و تورنتو كانادا به ترتي��ب روزهاي  3و  4آذر
برگزار ميش��ود .عالوه بر اين اخب��ار ،گالري مژده نيز با
انتش��ار فراخواني اعالم كرد با برپايي حراج سه روزه آثار
هنري ،جامعه تجس��مي به كمك آس��يبديدگان زلزله
كرمانش��اه و غرب ايران خواهد شتافت .مژده طباطبايي
(مدير گالري مژده) ك��ه در زلزله بم نيز چنين رويدادي
را براي كمك به آسيبديدگان تدارك ديده بود ،با اعالم
خبر فوق گفت :از همه هنرمنداني كه دوست دارند در اين
حركت خيرخواهانه حضور داشته باشند دعوت ميشود
آثار خود را به گالري مژده تحويل دهند تا در حراج خيريه
سه روزه ارائه شود .او افزود :گالري مژده ضمن ابراز تاسف
از اي��ن حادثه غمانگيز براي هم��دردي با عزيزاني كه در
زلزله آس��يب ديده و دچار خسارت شدهاند ،در نظر دارد
بخش��ي از گنجينه خود را طي اين ح��راج از روز جمعه
 26الي  28آبان ماه به فروش رس��انده و از اين رو از همه
هنرمنداني كه دوس��ت دارند در اي��ن اقدام خيرخواهانه
مش��اركت كنند دعوت ميكند ،در صورت تمايل يك يا
چند اثر خود را براي ارائه در حراج اهدا كنند.

حاشيههاي بيمهري

خانههاي مس��كن مه��ر مهمترين حاش��يه زلزله
غرب كش��ور بودن��د .انتش��ار تصاوي��ري از تخريب
خانهه��اي مس��كن مه��ر در حال��ي ك��ه خانههاي
ش��خصي در كن��ار اين خانهها س��الم مان��ده بودند،
موج��ي از انتقاد به دولت هش��تم و نهم را به همراه
داش��ت .برخي خبرها حاكي از آسيبديدگي و حتي
تخري��ب 90درص��د خانههاي مس��كن مهر اس��ت؛
خانههايي كه ساكنانش��ان به س��ختي توانستهاند با
قس��ط و قرض براي خودشان س��رپناهي دست و پا
كنند و حاال بيشترش��ان بيخانمان شدهاند .صديف
بدري س��خنگوي كميس��يون عمران مجلس درباره
زلزله كرمانش��اه ميگويد :چنانچه قصوري از س��وي
س��ازندگان (مسكن مهر) صورت گرفته باشد بررسي
و اگر نياز باش��د به قوه قضاييه معرفي ميشوند ،اما
زلزله خودش را محدود به كرمانش��اه نميكند و هر
زمينلرزهي��ي در نقاط ديگر كش��ور ،جان س��اكنان
اي��ن خانهها را در معرض خط��ر جدي قرار ميدهد.

كاربران شبكههاي اجتماعي هم در اين زمينه بيكار
نبودن��د .يك��ي از كاربران در توييتر نوش��ته اس��ت:
مس��كنهاي بيمهر كرمانش��اه تخريب ش��د ،بعد از
امدادرس��اني به زلزلهزدگان به فكر مسكنهاي مهر
در ش��هرهاي ديگر باشيد .كاربر ديگري هم با انتشار
تصوير خانههاي تخريبشده مهر نوشته :اين تصوير
براي هميشه در ذهن مردم ايران باقي خواهد ماند.

گروه گوناگ�ون   بررس��يهاي جديد
آمارنامه نش��ان ميدهد كه ميزان م��رگ و مير
س��االنه ناش��ي از آلودگي هوا و آبهاي
آلوده بيش از تلفات ناشي از جنگ ،گرسنگي و ايدز
اس��ت .بر اس��اس تازهترين تحقيقات صورت گرفته،
هزينههاي مالي ناش��ي از تاثي��رات اين آلودگيها بر
س�لامت افراد ،خسارات بس��ياري به اقتصاد جهاني
وارد ميكن��د .عالوه بر تلفات ناش��ي از آلودگيهاي
آبوهوايي ،موقعيت جغرافيايي بس��ياري از كشورها
ني��ز آنها را در مع��رض بحرانها و ح��وادث طبيعي
بس��ياري مانن��د توف��ان ،بارانهاي سيلآس��ا ،گرما
و س��رماي بي��ش از اندازه و ...ق��رار ميدهد .در اين
ميان ،ميانمار از جمله كشورهايي است كه بر اساس
آخرين آمار منتشر شده ،بيشترين ميزان مرگومير
ناش��ي از بحرانهاي آبوهوايي را داشته است .اين
كش��ور با توجه به موقعيت جغرافيايي خود ،ساالنه،
باره��ا در مواجهه با توفان و گردبادهاي ش��ديد قرار
دارد .طب��ق اخبار منتش��ر ش��ده ،در س��ال 2008
نيم��ي از جمعيت ميانمار بر اث��ر توفان جنوب برمه
خس��ارات بسياري متحمل ش��ده و حدود 140هزار
نفر جان خود را از دس��ت دادند .در آن س��ال توفان
«نرگ��س» يكي از مرگبارترين رويدادهاي طبيعي در
جهان معرفي ش��د .طبق آخرين آمار منتش��ر شده،
متوس��ط مرگومير ناش��ي از بحرانهاي آبوهوايي
در ميانم��ار بيش از  7هزار نفر در س��ال اعالم ش��ده
اس��ت .بر اين اس��اس ،در ميان هر  100هزار نفر در
اين كش��ور ،حدود  15نفر جان خود را بر اثر بحرانها
و شرايط نامساعد آبوهوايي از دست ميدهند .طبق
اين آمار ،ميانمار ،باالترين ميانگين مرگومير ناشي از
ش��رايط نامساعد آبوهوايي را به خود اختصاص داده
است .هندوراس نيز از كشورهاي استوايي است كه با
توجه به قرار گرفت��ن در ميان چند خليج و رودخانه
جلگ ه و زمينهاي پست استوايي بسياري دارد .طبق
آمار منتش��ر ش��ده ،بارش بارانهاي شديد و طغيان
رودخانهها ،س��االنه تلفات بس��ياري در اين كشور به
ج��ا ميگذارد .آنطور ك��ه در تازهترين گزارش گفته
ش��ده ،در هندوراس س��االنه بيش از  300نفر بر اثر

آبوهواي مرگبار

بحرانها و ش��رايط نامس��اعد آبوهوايي جان خود را
ازدست ميدهند .تلفات ناشي از آبوهوا در هندوراس
 4نف��ر در ميان ه��ر 100هزار نفر اعالم ش��ده و اين
آمار اختالف بس��ياري با ميزان تلفات ساالنه ميانمار
دارد .ب��ا اينحال هندوراس رتبه دوم را در فهرس��ت
باالتري��ن تلف��ات ناش��ي از بحرانه��اي آبوهوايي
ب��ه خ��ود اختص��اص داده اس��ت .پ��س از ميانمار و
هندوراس ،ميكرونزي و نيكاراگوئه به ترتيب رتبههاي
س��وم و چه��ارم را در ميان كش��ورهايي ب��ا باالترين
تلفات آبوهواي��ي به خود اختص��اص دادهاند .طبق
گزارشهاي منتشر شده ،نيكاراگوئه كشوري محصور
در ميان دشتهاي پست ،گرمسيري و استوايي است.
بر اين اساس ،افزايش دماي هوا و همچنين بارانهاي
سيلآسا ساالنه موجب مرگ حدود  162نفر ميشود.
هاييتي ،دومينيكا و جمهوري دومينيكن نيز از ديگر
كش��ورهايي هستند كه آمار بااليي در تلفات ناشي از
آبوهوا در س��ال دارند .اين  3كشور به دليل نزديكي
ب��ه جزاير كاراييب و اقيانوس اطلس س��االنه توفانها
و گردباده��اي ش��ديدي را تجربه ميكنند .همچنين
فعاليته��اي آتشفش��اني در دوميني��كا نيز موجب
افزايش تلفات در اين كش��ور ميشود .طبق آمارهاي

ايستگاه

اعالم شده در ميان هر  100هزار نفر ،حدود  3نفر در
سال جان خود را بر اثر شرايط نامساعد آبوهوايي در
اين كشورها از دست ميدهند .همانطور كه اين آمار
نشان ميدهد ،در هيچ كشوري ميزان تلفات به اندازه
ميانمار نيس��ت .همچنين در اين گزارش نام روسيه،
گرانادا ،فرانس��ه ،ايتاليا و اسپانيا نيز در ميان فهرست
كشورهايي با باالترين آمار مرگومير ناشي از آبوهوا
قرار دارد .در اين كش��ورها موجهاي بارش��ي ،سرما و
گرماي ناگهاني ه��وا از مهمترين عوامل مرگبار اعالم
شده اس��ت .طبق اين آمار در روس��يه ،ساالنه حدود
 3هزار نفر بر اثر خشكس��الي شديد و افزايش حوادث
آبوهوايي جان خود را از دس��ت ميدهند .در فرانسه
و ايتالي��ا نيز آمار تلفات ناش��ي از ش��رايط نامس��اعد
آبوهوايي بيش از يكهزار نفر اعالم شده است.
عالوه بر كش��ورهايي كه باالتري��ن ميزان تلفات
ناش��ي از ش��رايط نامس��اعد آبوهوايي را داشتند،
آنطور كه در س��اير گزارشها اعالم ش��ده ،آسيا -
پاس��يفيك بالخيزتري��ن منطقه جهان اس��ت .اين
منطقه از نظ��ر جغرافيايي داراي صفحات تكنوتيكي
متحرك در اقيانوسهاي آرام و هند است كه همين
مساله منشا زمينلرزهها و سوناميهاي بزرگ است.

ميراثنامه

همدردي هنرمندان خارجي با بازماندگان زلزله ايران

خبر زلزله يكش��نبه ش��ب در غرب
كش��ورمان و ش��هر كرمانش��اه خيلي زود
ب��ه عن��وان يك��ي از اخبار مه��م در صدر
رس��انههاي جهان قرار گرف��ت .حادثهيي
تلخ كه ناراحتي بس��ياري از مردم ايران و
جهان را در پي داشت و هركس به نحوي
همدردي خود را با بازماندگان اين حادثه دلخراش نشان داد .انريكه ايگلسياس
خواننده مش��هور و بس��ياري از بازيگران فيلمها و سريالهاي خارجي از جمله
اين هنرمندان هستند.
«انريكه ايگلس��ياس» خواننده معروف اس��پانيايي با انتشار پيامي در صفحه
مج��ازي خود با زلزل��هزدگان در ايران و عراق ابراز هم��دردي كرد .به گزارش
ايسنا ،اين خواننده معروف در پيامي كه در صفحه اينستاگرام خود منتشر كرد
با طرحي از پرچم ايران و عراق به ش��كل قلب و نوش��تن كلمه «عشق» به زبان
فارس��ي و عربي نوشته است« :همه عش��ق ،فكر و دعاهاي خود را براي كساني
كه در ايران و عراق از زلزله رنج ميبرند بفرس��تيد ».صفحه اينستاگرام «انريكه
ايگلسياس» بيش از 11.5ميليون نفر دنبالكننده دارد و مطلبي كه وي درباره
زلزله اخير در ايران و عراق منتشر كرده ۱۳۹ ،هزار اليك خورده است.
ايرانيها نيز با مراجعه به صفحه اينستاگرام اين خواننده ،از انتشار اين پيام
همدردي تشكر كردند.
«انريك��ه» با مجموع حدود ۱۴۰ميليون آلبوم و ترانههايي كه تاكنون از وي
به ف��روش رفته ،لقب پرفروشترين هنرمند التي��ن تاريخ را به خود اختصاص
داده است.
او تاكنون بيش از ۲۰۰جايزه از جشنوارههاي معتبري چون گرمي ،بيلبورد و
امريكن موزيك اواردز و … دريافت كرده است .او همچنين نخستين بار حضور
در عرصه س��ينما را در س��ال  ۲۰۰۳با فيل��م «روزي روزگاري در مكزيكو» به
همراه «آنتونيو باندراس»« ،جاني دپ» و «سلما هايك» تجربه كرد.

نماد مشاركت مردمي اصفهان در انتظار ساماندهي
 85س��ال پيش ،دومين كارخانه ريسندگي
اصفهان ،راهاندازي ش��د .كارخانه ريسباف كه با
مشاركت سرمايهداران در اصفهان تاسيس شده
بود ،در س��ال  ،1381در آثار ملي ايران به ثبت
رسيد .مهمترين امتياز اين كارخانه در آن زمان،
اين بود كه نخس��تين محصول كار و س��رمايه
جمعي مردم اصفهان بود .به شهادت تاريخ ،رضاخان در آبان  1311در سفري به اصفهان
و مالقات با سرمايهداران و تجار اين شهر ،آنان را وادار كرد كه سرمايه خود را در قالب كار
توليدي اس��تفاده كنند .امروز بعد از  ۸۵س��ال وسط بافت مركزي اصفهان قرار داد ،بافتي
كه ديگر نه كاربري قديمي كارخانه برايش قابل تصور اس��ت و نه ميتوان بهخاطر ارزش
تاريخياش ،آن را وس��ط ش��هر اصفهان به حال خود رها كرد .به گزارش ايس��نا ،انديشه
بازآفريني شهري از سوي وزارت راه و شهرسازي يكي از راهكارها براي نجات اين كارخانه
و بناهاي مانند آن بود ،كه باعث شد وزارت راه درصدد خريد و تملك اين بنا برآيد و بعد
از چندين سال رايزني با بانك ملي ،توانست اين بناي تاريخي را در اختيار بگيرد و حاال با
راهاندازي ش��وراي راهبردي قصد ايجاد فضايي فرهنگي براي استفاده مردم شهر اصفهان
را دارد .رضا فيضي دبير دبيرخانه احياي كارخانه ريسباف اصفهان در اينباره توضيح داد:
ي براي كارخانه ريسباف اصفهان و تعطيلي آن ،بانك ملي پرداخت آنها
به دنبال ايجاد بده 
را تقبل و س��رانجام در دورهيي كارخانه را تملك كرد ،تا سال  ۸۱كه ميراث فرهنگي اين
كارخانه را در فهرست آثار ملي به ثبت رساند .با وجود تملك بنا ،بانك ملي به جز بخشي
از فضاي كارخانه كه ب ِر خيابان چهارباغ به عنوان دفتر و شعبه منطقه استفاده ميكرد ،بقيه
فضا بياس��تفاده مانده بود .او با بيان اينكه خريداري و انتقال مالكيت بنا از بانك ملي به
وزارت راه و شهرسازي ،يك فرآيند طوالني نياز داشت اظهار ميكند :اين بانك نخست ،نگاه
اقتصادي به قضيه داشت ،مبني بر اينكه يك زمين بزرگ دارد و بايد حداكثر سود ممكن
را از فروش آن ببرد؛ از سوي ديگر در طرحهاي جامع و تفصيلي اصفهان كه در سالهاي
گذشته تهيه شده بود ،لكه كارخانه ريسباف لكه فرهنگي ديده شده بود ،بنابراين با يك لكه
تجاري يا مسكوني قيمتها متفاوت بود.

تاريخ نگاري

پايان تعطيلي 17ماهه مجلس شوراي ملي
دوره دوم مجلس ش��وراي ملي با حضور احمدشاه و
سران دولت مشروطه آغاز شد .بازگشايي مجلس پس از
يكسال و  ۴ماه و  ۲۱روز وقفه صورت گرفت.
مجلس بالفاصله به كابينه س��پهدار راي اعتماد داد
و يپرمخ��ان را ريي��س نظميه تهران ق��رار داد .مجلس
دوم موفق ش��د ،وامي ب��ه مبل��غ ۱٬۲۵۰٬۰۰۰پوند از
بانك شاهي براي بازسازي س��اختار اداري وصول كند.
همچنين  11افسر سوئدي براي ايجاد نيروي ژاندارمري
و 16متخصص مالي امريكايي به رياست مورگان شوستر
براي سازماندهي مجدد نظام مالياتي استخدام كرد .در
مجلس دوم دو فراكس��يون عمده حضور داشتند :يكي
فرق��ه اعتدال��ي با  ۵۳نماين��ده و گراي��ش محافظهكار
و ديگ��ري فرق��ه دموك��رات ب��ا  ۲۷كرس��ي و گرايش
اصالحطلب .برخي رهبران ش��اخص اعتداليون عبارت
بودند از :آيتاهلل بهبهاني ،آيتاهلل طباطبايي ،س��پهدار
اعظم ،عبدالحسين ميرزا فرمانفرما كه حمايت روحانيون،
تجار و پيشهوران را در پشت سر داشتند .پيشگامان فرقه
دموك��رات در مجلس نيز تق��يزاده ،محمدعلي تربيت،
سليمان اسكندري و محمدرضا مساوات بودند .برخورد
اعتداليون و دموكراتها ش��دت ياف��ت تا آنكه بهبهاني
ترور شد .كمي بعد مستوفيالممالك جانشين سپهدار
ش��د و واقعه پارك اتابك پيش آمد .در تير  ۱۲۹۰ش��اه
مخلوع با لشكري از عشاير تركمن ،شاهسون و كرد براي
بازپسگيري س��لطنت در ايران ظاهر شد .قشقاييها به

شيراز هجوم آورده و قوامالملك شيرازي ايلخان خمسه
را مجبور كردند كه به كنس��ولگري انگلس��تان پناهنده
شود .متعاقبا در مهر  ۱۲۹۰قواي انگليس در بوشهر پياده
شدند .در آبان همان سال در پي مصادره اموال شاهزاده
شعاعالسلطنه توس��ط مورگان شوستر ،روسها انزلي و
رشت را تصرف كرده و با اعالم اولتيماتوم اخراج شوستر
و اختيار تصميم در مورد اس��تخدام مستشاران خارجي
را خواس��تار شدند .مجلس زير بار اين اولتيماتوم نرفت،

معذالك صدراعظم صمصام الس��لطنه و نايبالس��لطنه
ناصرالملك به اتفاق سران بختياري (امير مفخم  -امير
مجاهد  -س��ردار جنگ -سردار ظفر) مجلس را تعطيل
كرده ،نمايندگان را تهديد و با ش��رايط روسها موافقت
كردند .حتي پس از انحالل مجلس دوم كميسيون عدليه
به رياست سيدحس��ن مدرس تشكيل جلسه ميداد و
توانست قانون تشكيالت عدليه ،محاكم صحيه و جناحي
را تدوين و تصويب كند.

