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گروه اقتصادكالن
بودجه  97كه با عنوان «اش��تغالي» معرفي شده
اس��ت در همين ابتداي مس��ير با مشكالت بنياديني
از نظ��ر تحقق منابع روبهرو ش��ده اس��ت .دولت كه
در اي��ن بودج��ه براي حل دغدغه اصل��ي خود يعني
رفع بح��ران بيكاري 17ه��زار ميلي��ارد تومان منابع
از طري��ق افزاي��ش قيمت حاملهاي ان��رژي در نظر
گرفته بود ،از س��وي بس��ياري از كارشناس��ان مورد
ش��بهه و انتقاد قرار گرفت و در نهايت پيش��نهادش
ازسوي كميسيون تلفيق مجلس رد شد.
مجلس كه ديد مثبتي با كليت موضوع دارد ،تنها
محل و مبلغ اين منابع را تغيير داد به اين صورت كه
قرار شده است 10هزار ميليارد تومان از سوي سازمان
ام��وال تمليكي به اي��ن رديف اختصاص داده ش��ود.
س��ازمان اموال تمليكي نهادي دولتي است كه تمام
اجناس قاچاق كشور را ضبط و براي آنها تصميمگيري
ميكند .اين س��ازمان گفته اس��ت كه بيش از  5هزار
ميليارد تومان در س��ال درآمد ندارد كه به اين رديف
بودج��ه اختصاص دهد .بر اس��اس آخري��ن گزارش
مركز آمار كه مربوط به تابس��تان امسال است ،ايران
 3ميليون و  156هزار نفر بيكار دارد...
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صفحه 2

سخن نخست

در ده��ه  80شمس��ي ،همزم��ان ب��ا افزاي��ش درآمده��اي ارزي كش��ور
ب��ه مي��زان  6براب��ر ،مخ��ارج دول��ت ه��م بهش��دت ب��اال رف��ت .ط��ي اي��ن ده��ه
بودج��ه كل كش��ور 11براب��ر و پرداخته��اي هزينهي��ي (ج��اري) دول��ت
 9براب��ر گرديد و با در نظر داش��تن نرخ تورم ،بودجه حقيقي كش��ور و پرداختهاي
هزينهي��ي حقيق��ي دول��ت ب��ه نس��بت  2.6و  2براب��ر افزاي��ش ياف��ت .ط��ي دوره
 ،1390-96رون��د پرداختهاي هزينهيي دولت و هزينه مصرف نهايي دولت نش��ان
ميده��د هزينه حقيقي دولت كم و بيش كاهش نيافته كه اين روند در اليحه بودجه
سال  1397نيز منعكس است.
ميزان افزايش حقيقي بيش از  2برابري بودجه دولت طي دهه  80بازتابي از فقدان
آيندهنگري و خردمندي در زمان باال رفتن درآمدهاي ارزي دراختيار دولت و سياست
توزيع پول بهش��مار ميرود .پس از بروز تحريمهاي نفتي ،درآمدهاي ارزي بهش��دت
كاه��ش يافت و حتي با وجود برجام و رف��ع تحريمها ،نظر به قيمتهاي پايين نفت،
درآمدهاي نفتي در حدود نصف قبل از تحريمها باقي ماند.
ضم��ن اينكه مطالبه و انتظ��ار عمومي از دولت ،در جه��ت كاهش حجم دولت و
هزينههاي بيرويه (ايجاد ش��ده در دولتهاي پيشين) اس��ت ،از سوي ديگر در زمان
كاهش شديد عايديهاي نفتي دولتي ،قاعده اقتصادي كاهش حجم و هزينههاي دولت
اس��ت .طي دولت يازدهم ( )1392-96ضم��ن آنكه هزينههاي حقيقي دولت كاهش
معنيداري از خود نشان نميدهد ،ميزان حقيقي مالياتها 47درصد افزايش دارد .در
همين حال بهعنوان مثال ،درآمدهاي حقيقي دولتي حاصل از جرايم و خسارات (عمدتا
جرايم رانندگي) ،خدمات قضايي و خدمات بهداش��تي و درماني ،به ترتيب 82 ،235
و 160درصد باال رفته اس��ت .موضوع كليدي عدم درك و فهم ش��رايط كنوني توسط
دولتمردان و سياستمداران است ،زيرا به صورتي رفتار ميشود كه گويي هنوز شرايط
اقتصادي اواخر دهه  80برقرار اس��ت و در نتيجه س��از و كار و مناسبات رانتي مالوف
تعقيب ميگردد .روندها و عملكردهاي اقتصادي جاري نشان ميدهد كه به جاي اصالح
س��اختارها ،كاهش هزينهها و افزايش كارآمدي و كارايي دس��تگاههاي دولتي و قطع
تزريق بس��تههاي رانت به بنگاههاي اقتصادي و صنعتي دولتي ،شبهدولتي و عمومي،
بر روال دولتهاي پيشين ،دولتهاي كنوني نيز مقرر است همه فشارهاي اقتصادي را
به دوش مردم منتقل كنند .در نتيجه اين سياستها افزايش بهاي خدمات و كاالهاي
دولتي (مانند حاملهاي انرژي و خدمات دولتي) و فشارهاي سنگين مالياتي در دستور
كار قرار ميگيرد كه جز تشديد ركود در بخش خصوصي و افزايش فقر عمومي حاصلي
ندارد .متعاقب ركود و فقر ،دولت براي اجتناب از بحرانهاي اجتماعي ناچار اس��ت كه
ب��ا پرداخت هزينههاي تامين اجتماعي و حمايت از اقش��ار فقير ،هزينههاي بااليي را
متحمل شود كه در چند سال آينده توان پرداخت آنها را از دست خواهد داد .به عبارتي
دول��ت در چرخه مخرب (افزايش هزينههاي دولت��ي «افزايش بهاي كاالها و خدمات
دولتي و مالياتها» كاه��ش درآمد مردم و افزايش فقر و بيكاري «افزايش هزينههاي
حمايتهاي اجتماعي» افزايش هزينههاي دولتي) گرفتار آمده است.
سياستهاي اقتصادي و مالياتي دولتهاي سه دهه اخير منجر به تضعيف بخش
خصوصي واقعي ش��ده كه با كاهش اش��تغال مفيد و درآمد عامه م��ردم ،بار حمايت
اجتماعي دولتي را به ميزان غير قابل تحملي افزايش داده است .در صورتي كه دولت
اقدام به تجديد س��اختار و بهينهسازي خود نكند و همچنين رانتهاي عظيمي كه به
بنگاههاي صنعتي و اقتصادي دولتي ،شبهدولتي و عمومي اعطا ميشود را مديريت و
بهتدريج قطع نكند و با فساد مبارزه نكند ،در چند سال آينده كشور به نقطه غيرقابل
برگش��ت اقتصادي خواهد رس��يد .راهحل نجات اقتصاد كش��ور در مديريت و كاهش
هزينههاي دولت و رانتهاي اعطايي به بنگاههاي اقتصادي و صنعتي دولتي ،شبهدولتي
و عمومي و از سوي ديگر كاهش هزينههاي كسب و كار و رفع تضييقات اعمالي روي
فعاليت بخش خصوصي مولد است .بيش از هر سياست اقتصادي يا تزريق منابع مالي،
كاهش و عادالنهسازي هزينههاي دولتي ،مالياتي و تامين اجتماعي جهت فعاليت بخش
خصوصي مولد ميتواند در جهت رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال مفيد و موثر واقع شود.
همچنين به جاي س��رمايهگذاريهاي جديد ،بهمراتب بهتر است كه با بخشودگيها و
تعلي��ق بدهيهاي دولتي (به خصوصي مالياتي و تامين اجتماعي) و مطالبات بانكي و
بس��تههاي حمايتي ،شرايطي فراهم گردد كه از س��رمايهگذاريهاي موجود در تعداد
زيادي از واحدهاي تعطيل شده بهرهبرداري شود.

بنبست بودجه اشتغالي

پايان كار بانكهاي
بينالمللي در لندن

همين صفحه

احسان سلطاني
تحليلگراقتصادي

كالن

جهان

هفته گذشته سايت نيويوركر گزارشي را منتشر كرد كه
به نظر ميآيد وصف حال امروز ما باش��د .در اين گزارش،
نيويوركر به موضوعي ميپردازد كه نام آن را «روانشناسي
نابرابري» گذاش��ته است ،حس��ي كه يك فرد «ندار» در
مواجهه ب��ا يك فرد «دارا» ميكند ،چيس��ت؟ اصال چه
كسي را ميتوان «ندار» نام داد و چه كسي را «دارا» .اين
گزارش كه براساس چند گزارش روانشناسان امريكايي و
خروجي يك «داده» تنظيم شده است ،نكات قابل تاملي
را طرح ميكند .اول آنكه حس نابرابري،يك حس نسبي
در گزارش نيويوركر از تجربهيي سخن گفته شده است كه
از «تئوري رقابتي نابرابري» بيرون آمده اس��ت .بر مبناي
اين تئوري ،م��ردم در مقابل نابرابريها،نه منطقي بلكه
احساسي برخورد ميكنند...

هزينههاي دولت ،مالياتها و ركود اقتصادي

Vol.4 No.1015 Sat. January 13. 2018

يادداشت

طعم گس نابرابري

منصور بيطرف
سردبير

هفته گذش��ته س��ايت نيويوركر گزارشي را
منتش��ر كرد كه به نظ��ر ميآيد وصف حال
امروز ما باش��د .در اين گزارش ،نيويوركر به
موضوعي ميپردازد كه نام آن را «روانشناسي
نابرابري» گذاش��ته است ،حسي كه يك فرد
«ندار» در مواجهه با يك فرد «دارا» ميكند،
چيست؟ اصال چه كس��ي را ميتوان «ندار»
نام داد و چه كسي را «دارا» .اين گزارش كه
براساس چند گزارش روانشناسان امريكايي و
خروجي يك «داده» تنظيم شده است ،نكات
قابل تامل��ي را طرح ميكند .اول آنكه حس
نابرابري،يك حس نس��بي است .در گزارش
نيويوركر از تجربهيي س��خن گفته شده كه
از «تئ��وري رقابت��ي نابرابري» بي��رون آمده
اس��ت .بر مبناي اين تئوري ،مردم در مقابل
نابرابريها،نه منطقي بلكه احساسي برخورد
ميكنند .براي مثال اگر آنها متوجه شوند كه
نس��بت به همكار ديگرش دستمزد كمتري
دريافت ميكنند از اين منظر نميبينند كه

بهتر است كاري كنند كه دستمزدشان باالتر
رود بلكه اين رفت��ار را از اين زاويه ميبينند
كه ب��ه كار آنها بهايي داده نميش��ود .طبق
اين تئ��ورياف��رادي كه متوجه ميش��وند
دستمزد آنها پايين است ،عصباني ميشوند
و افرادي كه دستمزد آنها باالتر،خيلي راضي.
اي��ن حسيعني حس فقر ي��ا فقير بودن بر
طول زندگي اثرات زيادي ميگذارد .افرادي
كه خودش��ان را فقي��ر ميبينند ،تصميمات
متفاوتي ميگيرن��دحتي تصميمات خيلي
خطرناك .روز پنجشنبه در روزنامه «تعادل»
گزارشي منتشر شد كه عنوان آن «چرا فقرا
تصميمه��اي بد ميگيرند» ب��ود .بر مبناي
اين نوش��ته ،فق��ر عمال ذهن ف��رد را درگير
مس��ائلي ميكند كه او را از تصميم گرفتن
درس��ت ناتوان ميكند زيرا بيشتر يا تمامي
ذهن ف��رد درگيرد مس��ائلي از قبيل اينكه
چگونه ميتوانم «ش��كم خودم يا فرزندانم را
س��ير كنم» يا «چگونه پول كافي به دس��ت
بياورم» ميش��ود و اجازه ي��ك فعاليت آرام
ذهني كه الزمه تصميمگيري درست است،
نميدهد .از اين رو آنها رفتارهاي خطرناكي

را از خود بروز ميدهند كه باعث ميشود در
«چاله فقر» باقي بمانند .اين نوع رفتار بنا به
گفته «پين»يكي از روانشناس��ان امريكايي
كه نيويوركر از وي نام ميبرد ،باعث ميشود
تفكرات��ي بروز يابد كه آنها را عقب نگه دارد.
«پين» اين موض��وع را در كتاب خود به نام
«نردبان شكس��ته :چگونه نابرابري بر سيره
تفكر،زندگي و مرگ ما اثر ميگذارد» تقرير
كرده است .او كه هماكنون پروفسور دانشگاه
كاروليناي شمالي است به اين اعتقاد رسيده
كه آنچه درباره فقير بودن مخرب استالاقل
در كش��وري مانند اي��االت متحده كه حتي
اف��رادي كه در زير خط فقر زندگي ميكنند
تلويزي��ون ،مايكروي��و و تلفن هم��راه دارند،
تجربه ذهني حس فقر است .اين حس فقط
مختص آن دسته از افرادي كه در دهك كم
درآمدي زندگي ميكنند ،نيست بلكه حتي
دهكهاي پردرآمد را هم دربر ميگيرد،چه
برسد به طبقات متوسط؛ زيرا آنها خودشان
را با افراد پردرآمدتر از خود مقايسه ميكنند.
پين در كتاب خود با آزمايشهايي كه كرده
اس��ت نتايج جال��ب توجهي ميگي��رد ،اول
آنكه خود حس نابرابري س��بب ميشود كه
اف��راد خطرپذيرتر عمل كنن��د؛ دوم ،حس
بيبهرگي يا زيانديدگي ف��رد يا افراد باعث

ميش��ود كه درك آنها از تفاوتهاي نژادي
يا قبيلگي بيش از حد و واقعيت بزرگ شود.
روانشناس ديگري كه نيويوركر از وي درباره
نابرابريها نقل ميكند،راش��ل شرمن است.
راشل ش��رمن ،پروفس��ور جامعهشناسي در
«نيو اسكول» است و مانند پين درخصوص
نابرابريها تحقيق كرده اس��ت .اما به نوشته
نيويورك��ر،تمرك��ز ش��رمن روي نابرابريها
خيل��ي ظريفت��ر اس��ت .نخس��تين يافته
ش��رمن اين بود كه اف��راد ثروتمند يا «دارا»
نميخواهند درباره داراييشان صحبت كنند.
دومين يافته اين بود كه «دارندگان» ترجيح
ميدهند ب��ه گونهيي ديگر حرف بزنند .او از
«دارندهي��ي» نقل قول م��يآورد كه با آنكه
امالك و مس��تغالت زيادي دارد اما ترجيح
ميدهد خود را جزو «طبقه متوسط» قلمداد
كند .اين فرد در مقابل به ش��رمن ميگويد
كه اگر من «دارا» هس��تم پس فالن بانكدار
«چي» هست؟ راشل شرمن در اين خصوص
به يافته جالبي دست مييابد كه ميتوان آن
را نابرابري بي��ن «يك درصديها» ناميد .به
عب��ارت ديگر نابرابري يك ح��س نامتقارن
اس��ت .نتيجه آنكه :آنچه باعث ميش��ود ما
حس «غني» بودن بكنيم نه داراييهاي زياد
بلكه برابري بيشتر است.

ولياهلل سيف :پيام فاينانسها؛ اطمينان از ثبات مالي ايران

روز گذش��ته ق��رارداد خ��ط اعتباري
فاينان��س به ارزش  5ميلي��ارد يورو بين
اي��ران و ايتالي��ا منعقد ش��د .انعقاد اين
قرارداد گامي ديگر در مس��يري است كه
نظام بانكي ايران پس از برجام در رابطه با
فراهم كردن امكان تامين مالي پروژههاي
عمراني و توليدي كشور آغاز كرد .راهي
كه در آغ��از پيمودن آن دش��وار به نظر
ميرس��يد اما مداومت و استمرار تالش
همكارانم در شبكه بانكي و همكاري ساير
دستگاهها از جمله وزارت امور اقتصادي و
داراي��ي و وزارت امور خارجه به تدريج به
نتيجه مطلوب رسيد و ثمرات تالشهايي
كه در سالها و ماههاي گذشته انجام شد،
اكن��ون يكي از پس از ديگري مش��اهده
ميشود.
در سالهايي كه تحريمهاي ظالمانه
بينالمللي عليه كش��ور وضع ش��ده بود،
ن��ه تنها درياف��ت فاينانس ب��راي تامين
مالي پروژههاي كشور عمال متوقف شده
بود ،بلكه حتي بازپرداخت فاينانسهاي
دليل نبود كانال بازپرداخت،
سابق نيز به 
با مش��كل مواجه ش��ده بود و متاسفانه
با بانكه��اي ايراني همچ��ون بدهكاران
بدحس��اب رفتار ميش��د .پ��س از رفع
تحريمها ب��ه موجب برجام ،نخس��تين
گامي كه بايد برداش��ته ميش��د ،تسويه
تعه��دات معوق بود كه خوش��بختانه در

مدت كوتاهي و با در نظر داش��تن كليه
مالحظات و منافع كش��ور انجام شد .اين
اقدام اثر خود را در مدت كوتاهي بر بهبود
رتبه اعتباري كشور نشان داد و متعاقب
آن بانكها و تامينكنندگان منابع مالي
در كش��ورهاي مختلف ،اع�لام آمادگي
كردند تا خط��وط اعتباري جديدي را به
نظام بانكي كشور ارائه دهند.
بر اين اس��اس ،مذاك��رات با بانكها
و موسس��ات مالي معتبر در كش��ورهاي
مختلف انج��ام و قراردادهاي مختلفي با
كش��ورهاي چين ،كرهجنوب��ي ،اتريش،
دانمارك ،روس��يه و ايتاليا منعقد شد كه
ارزش آنه��ا در ح��ال حاضر ب��ه بيش از
معادل 40ميليارد دالر ميرس��د .قرارداد
ديروز ب��ا ايتاليا ،بزرگترين قرارداد وامي
است كه تاكنون با يك وامدهنده اروپايي
منعقد ش��ده و به ص��ورت خط عمومي
فاينانس در نظر گرفته ش��ده اس��ت كه
پروژههاي بخشها و صنايع مختلف اعم
از دولت��ي و غير دولت��ي ميتوانند از آن
استفاده كنند .استفاده از اينگونه خطوط
اعتب��اري ميتواند برخي خألهاي تامين
مالي در كشور را مرتفع كند و خصوصا در
پروژههايي كه به دانش فني يا تجهيزات
پيش��رفته و بهروز از كش��ورهاي پيشرو
صنعتي نياز دارند ،اعم از پروژههاي بخش
دولت��ي و خصوصي مورد اس��تفاده قرار

گيرند .عالوه بر قراردادهاي فوق ،مذاكرات
تامين مالي با كش��ورهاي فرانسه ،ژاپن،
آلمان و اتريش در جريان است تا خطوط
اعتباري ديگري نيز براي صنايع مختلف
كشور فراهم ش��ود و بدينترتيب ،امكان
اجراي پروژههاي اولويتدار با استفاده از
طيف وسيعي از منابع مالي وجود داشته
باشد .انعقاد اينگونه قراردادهاي فاينانس
از دو جهت حايز اهميت است .نخست از
جهت مالي و فراهم كردن امكان اجراي
پروژههاي عمراني كه هر يك به نوبه خود
ميتواند سهم مهمي در ايجاد اشتغال و
افزايش رفاه مردم داش��ته باشد و دوم از
جهت سياس��ي كه نشاندهنده اعتماد و
اطمينان جامعه بينالملل نسبت به ثبات
و امني��ت بلندمدت اقتص��ادي در ايران
اسالمي اس��ت .انعقاد اينگونه قراردادها
نش��انگر اين است كه كشورهاي مختلف
از ثبات اقتصادي و توانايي مالي شركتها
و بانكهاي ايراني در بلندمدت اطمينان
كاف��ي دارند و به همي��ن دليل حاضر به
اعطاي خطوط اعتب��اري و انعقاد چنين
توافق��ات بلندمدتي با بانكه��اي ايراني
شدهاند.
قراردادهاي��ي كه امروز توس��ط نظام
بانكي كش��ور منعقد ميش��ود ،هر يك
مانند بذري اس��ت كه در زميني كاشته
ميشود و ثمرات آن به تدريج و يكي پس

از ديگري آشكار خواهد شد.
پروژههايي كه با استفاده از منابع مالي
خارجي تامين مالي ميش��وند ،عالوه بر
اينكه در دوره س��اخت صده��ا و هزاران
ش��غل را براي جوانان عزيز اين مرز و بوم
ايج��اد خواهند كرد ،در دوره بهرهبرداري
ني��ز منابع درآم��د پايدار و سرش��اري را
براي كشور فراهم خواهند كرد و اثر آنها
بر افزايش درآمد و رفاه عمومي غيرقابل
انكار خواهد بود.
با اي��ن حال ذكر اي��ن نكته ضروري
اس��ت كه اگرچه وجود منابع مالي براي
توسعه كش��ور و رشد اقتصادي ،ضروري
اس��ت اما آنچه از آن مهمتر و اساس��يتر
است« ،اميد به آينده» است؛ اما اگر ياس
و نااميدي در جامعه ترويج ش��ود ،آنگاه
حتي وجود منابع مالي فراوان نيز گرهي
را نخواهد گشود.
برخورداري از منابع مالي تجهيز شده
همراه با اس��تفاده از سرمايههاي انساني
جوان ،تحصيلكرده ،با نشاط و سرشار از
اميد به آينده در پرتو كار و كوشش فراوان
و صبر و حوصله باعث ميشود مشكالت
يكي پس از ديگري مرتفع شوند و كشور
عزيزم��ان با تكي��ه بر مفاهي��م و اصول
اقتصاد مقاومتي در مس��ير رشد و تعالي
قرار گرفته و رفاه و آسايش مردم بزرگوار
ميهن اسالمي را به ارمغان آورد.
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خبر
رييس كل دادگستري استان تهران تشريح كرد

آخرين وضعيت پرونده قضايي نازنين زاغري

رييس كل دادگستري استان تهران ،آخرين وضعيت پرونده قضايي نازنين
زاغري را تشريح كرد.
غالمحس��ين اس��ماعيلي درخصوص آخرين وضعيت پرونده نازنين زاغري
گفت :نازنين زاغري در حال حاضر در حال سپري كردن محكوميتي است كه
دادگاه برايش تعيين كرده و صحبتي براي آزادي نشده است.
رييس دادگس��تري اس��تان تهران اف��زود :اين فرد غي��ر از محكوميتي كه
هماكنون در حال گذراندن آن اس��ت ،يك پرونده اتهامي ديگر هم دارد كه به
دادگاه ارسال شده و در فرآيند دادرسي دادگاه است.
وي به پرونده ديگر اين فرد اش��اره و تصريح كرد :پرونده مذكور اكنون در
دادگاه مفتوح اس��ت و قضات مش��غول بررسي آن هس��تند .هنوز تعيين وقت
نشده است و در اين مرحله قرار دارد .دو روز پيش «جك استراو» وزير خارجه
پيش��ين انگليس در مصاحبه با «پرس اسوسيش��ن» مدعي شد كه در جريان
سفر اخيرش به ايران براي شركت در دومين كنفرانس امنيتي تهران ،پيرامون
آزادي نازنين زاغري (محكوم امنيتي) رايزني كرده است .وزير خارجه پيشين
انگليس مذاكرات در اين خصوص را بسيار دوستانه توصيف كرد .جك استراو
در اين باره مدعي شد :داليل محكمي را درباره لزوم آزادي خانم زاغري تكليف
و يك زنداني ديگر برمبناي مالحظات بشردوس��تانه طرح موضوع كرديم .وي
در ادام��ه ادعا كرد كه مقامات ايراني به وي گفتهاند كه در حال بررس��ي اين
گزينه هس��تند .محس��نياژهاي پيش از اين در پاسخ به س��وال مهر مبني بر
اينكه اخيرا يك هيات انگليس��ي به ايران سفر كرده بودند كه مذاكره در مورد
برخي زندانيان متهم به جاسوسي را در دستور كار داشتند ،پس از سفر برخي
مقام��ات داخلي ازجمله س��خنگوي دولت و وزارت ام��ور خارجه اعالم كردند
ك��ه تصميمگيري درمورد اين زندانيان برعهده قوه قضاييه اس��ت ،البته ما در
راستاي اقدامات انساندوس��تانه تالش ميكنيم ،با اين اوصاف آيا قوه قضاييه
تصميم��ي براي انتقال برخي از اين زنداني��ان از جمله نازنين زاغري و فروغي
و موارد ديگر ميگيرد؟ گفت :تيم انگليس��ي مذاكرهيي با قوه قضاييه نداشته و
دستگاه قضا هيچ تصميمي نگرفته است .البته از حيث قضايي تصميم برعهده
قوه قضاييه اس��ت .وي افزود :اگر آزادي مش��روط يا س��اير موارد مشمول اين
زندانيان ش��ود ،انجام ميشود .طبق ماده  ۵۸قانون مجازات اسالمي پيشبيني
ش��ده اگر كس��اني بيش از 10سال محكوميت داش��ته باشند و نصف حبس را
گذرانده و داراي ش��رايط خاص باش��ند ،ميتوانند از آزادي مش��روط استفاده
كنند .محس��نياژهاي تصريح كرد :كس��اني كه محكوميتش��ان كمتر از اين
رقم باش��د و يكسوم حبس را تحمل كرده باشند ،ميتوانند از آزادي مشروط
استفاده كنند.

رهبر معظم انقالب ،درگذشت
واعظ شهير حجتاالسالم
مظاهري را تسليت گفتند

حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب اسالمي
با صدور پيامي درگذش��ت روحاني خدمتگ��زار و واعظ
ش��هير حجتاالس�لام آقاي مهدي مظاهري را تسليت
گفتند .به گزارش پايگاه اطالعرس��اني دفتر مقام معظم
رهبري ،متن پيام رهبر معظم انقالب اس�لامي به شرح
زير است .بسم ه تعالي درگذش��ت روحاني خدمتگزار و
واعظ ش��هير حجتاالس�لام آقاي حاجمهدي مظاهري
رحم��تاهلل عليه را به همه دوس��تداران و ارادتمندان و
تربيتشدگان منابر موثر آن مرحوم و باالخص به خاندان
مكرم و بازماندگان محترم ايشان تسليت عرض ميكنم.
زمزمه معنوي دعا و نيايش آن مرحوم در شبهاي جمعه
و سحرهاي ماه مبارك رمضان طي سالهاي طوالني در
شمار يادگارهاي معنوي شهر عزيز اصفهان است و اميد
است همواره برقرار باشد.
سيدعلي خامنهاي
 ۲۲دي ماه ۱۳۹۶

روي موج خبر
وزي�ر اطالع�ات انتص�اب ريي�س ش�وراي
سياستگذاري ائمه جمعه كشور را تبريك گفت؛پاد|
وزير اطالعات در پيامي انتصاب حجتاالسالموالمسلمين
حا ج علي اكبري را به عنوان رييس شوراي سياستگذاري
ائمه جمعه كشور تبريك گفت .سيدمحمود علوي در اين
پيام ضمن تبريك به حجتاالسالموالمسلمين حاج علي
اكبري خاطرنشان كرد :قطعا نقش شوراي سياستگذاري
ائمه جمعه كشور در ترويج فرهنگ ناب انقالب اسالمي و
ارتقاي سطح بينش سياسي و مذهبي اقشار مختلف مردم،
بيبديلي بوده و با حضور جنابعالي اين نقش افزايش خواهد
يافت.
دفات�ر نمايندگ�ي وزارت خارجه در  23اس�تان
كش�ور فعال اس�ت؛ايرنا| مديركل امور ابني��ه و اموال
وزارت امور خارجه گف��ت :دفاتر نمايندگي اين وزارتخانه
هماكنون در  23استان كشور فعال است .اكبر امينيان در
ديدار با استاندار قزوين افزود :ساختمان برخي از اين دفاتر
در اس��تانهايي چون خراسان رضوي و آذربايجان شرقي
متعلق به خود وزارت امور خارجه است و ساير نيز از اماكن
دولتي ساير دستگاهها هستند .اين مسوول اضافه كرد :در
بعضي دفاتر كه س��اختمانها در تملك ما نيس��ت بايد با
همكاري اس��تانها مكان مناسبتري جهت فعاليتهاي
دفتر نمايندگي وزارت خارجه اختصاص يايد.
انقالب اسالمي ،انقالب پابرهنگان است؛ تسنيم|
خطيب موقت اين هفت��ه نمازجمعه تهران گفت :انقالب
اس�لامي ،انقالب پابرهنگان و جنوب شهري و روستاييان
اس��ت و بايد اينها به نوا برس��ند نه اشرافيان مرفه بيدرد.
حجتاالسالم كاظم صديقي ،خطيب موقت اين هفته نماز
جمعه تهران با اشاره به اغتشاشات اخير كشور گفت :اين
اتفاقات طراحي امريكا و صهيونيسم و عربستان و پادوهاي
آنها كه منافقين آدمكش قرار دارند ،بود .اين براي ما قابل
توق��ع نبود ك��ه بعد از فتنه  88با چني��ن فتنهيي مواجه
ش��ويم .آنها كه گفتمان انقالب را به حاش��يه ميرانند و
مس��ائل جزئي بيارزش را عمده ميكنند و دنبال ارضاي
هوسهايشان هستند ،ميگويند تا كي انقالب بايد باشد؟
دش��من بيكار نيست و منتظر همين غفلت شماهاست تا
احس��اس كنند مردم مشكل دارند تا وارد شوند و از همان
نقطه ضربه ميزنند.
فيلترين�گ تلگ�رام باعث رونق اقتصادي ش�ده
اس�ت؛ايلنا| دبي��ر كارگ��روه تعيين مصادي��ق محتواي
مجرمان��ه تاكيد ك��رد :با وجود تبليغ��ات پر حجم جهت
استفاده از فيلترش��كن براي دسترسي به تلگرام ،فعاليت
تلگرام در فضاي مجازي كش��ور بيش از ۹۰درصد كاهش
داش��ته است .خوشبختانه تاكنون چند ميليون از كاربران
تلگرام ب��ه پيامرس��انهاي داخل��ي مهاج��رت كردهاند.
خرمآب��ادي در ادامه گفت :جلوگي��ري از فعاليت تلگرام
عالوه بر اينكه موجبات رونق اقتصادي كش��ور و ممانعت
از جاسوسي اطالعاتي دش��منان را فراهم نموده ،نقشه و
برنامه چند ساله آنها براي بر هم زدن نظم و امنيت كشور
و استمرار تهاجم فرهنگي را نقش بر آب كرده است.
پروژهه�اي عمران�ي ب�ا بودج�ه دولت�ي تكميل
نميشود؛ايسنا| عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان
اينكه بودجه امسال اش��تغالمحور است ،گفت :در اليحه
بودجه باتوجه به مشكالت كشور به توليد و اشتغال توجه
ويژه شده است .حسينيشاهرودي افزود :بايد بر بودجهيي
كه براي اشتغال و توليد پيشبيني شده نظارت جدي شده
و به درستي اجرا شود .او با بيان اينكه پروژههاي نيمهتمام
با بودجههاي عمراني تكميل نميشوند ،تصريح كرد :اگر
بخواهيم با بودجه عمراني شهرستانها اين پروژهها تكميل
شود بيش از 30سال تكميل آنها به درازا ميكشد لذا راهي
جز استفاده از ظرفيت بخش خصوصي نيست.
از دس�ت رفتن چند هزار ش�غل با فيلتر تلگرام؛
ايلنا| عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي با
بيان اينكه فيلتر تلگرام موجب از دس��ت رفتن چند هزار
شغل شده اس��ت ،گفت :اينكه مردم را به چند پيامرسان
ارجاع دهيم ك��ه نميتوانند مخاطب جذب كنند ،راهحل
نيس��ت .مصطفي كواكبيان افزود :بايد مسووالن ساخت و
ايجاد سرورهاي داخلي را كه مدتها به مردم قول دادهاند،
عملي كنند و اگر ميخواهند شبكههاي اجتماعي همچون
تلگ��رام را رفع فيلتر نكنند حتما الزم اس��ت با همكاري
يكديگر ايجاد سرورهاي داخلي را امكانپذير كنند.
تاكي�د اميرعبداللهي�ان ب�ر گس�ترش روابط با
قطر؛مهر| دس��تيار ويژه رييس مجلس در امور بينالملل
در ديدار با سفير قطر در تهران بر لزوم تقويت و گسترش
هر چه بيش��تر ارتباطات دو كشور در عرصههاي مختلف
ازجمله روابط پارلماني تاكيد كرد .حسين اميرعبداللهيان
دس��تيار وي��ژه رييس مجلس ش��وراي اس�لامي در امور
بينالملل با علي بن حمدعلي السليطي سفير قطر ديدار
و در رابطه با اهم تحوالت منطقهيي و بينالمللي و مسائل
م��ورد عالقه فيمابين تبادلنظر كردند .اميرعبداللهيان با
بيان اينكه جمهوري اس�لامي ايران اهميت بسياري براي
گسترش روابط با كش��ورهاي همسايه خود قائل است بر
لزوم تقويت و گسترش هر چه بيشتر ارتباطات دو كشور
در عرصههاي مختلف ازجمله روابط پارلماني تاكيد كرد.
تصميمگيري درباره منابع افزايش حقوق نيروهاي
مسلح؛تسنيم| ابوالفضل حس��نبيگي عضو كميسيون
امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي ،درباره افزايش حقوق
نيروهاي مسلح گفت :يكي از بحثهايي كه در كميسيون
مطرح ش��ده موضوع كس��ري 4هزار ميلي��اردي حقوق و
مزاياي نيروهاي مسلح است .او افزود :بنا بود با گران شدن
حاملهاي انرژي بخش��ي از اين كس��ري جبران شود كه
كميسيون تلفيق با اين پيشنهاد مخالفت كرد و ما در حال
بررسي منابع پيشنهاداتي براي جبران اين كسري از منابع
ديگر هستيم.
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ايران

تاكيد  3قدرت غربي بر تداوم برجام

ائتالف اروپايي عليه ترامپ

گروه ايران
آن زمان كه ترامپ در واشنگتن در حلقه مشاورانش
به دنبال راهي براي نابودي برجام ميگشت ،شركاي
اروپاي��ي او در بروكس��ل كن��ار ظريف پ��ي راهكاري
بودند كه حيات توافق هس��تهيي را تضمين كند .اين
روايت تكراري چند ماهه اخير اس��ت؛ از آن زمان كه
ترامپ يا به تعبير نش��ريه نيوزوي��ك «ديوانه به تمام
معنا» رييسجمهور اياالت متحده امريكا شده است.
ترامپ كه توافقنامه هستهيي ايران با  5+1را «بدترين
توافقنام��ه تاريخ» ميخواند به ه��ر دري ميزند تا به
كار يكي ديگر از دس��تاوردهاي اوباما خاتمه دهد؛ اما
تا به امروز ناكام بوده اس��ت .امريكا در اين راه شركاي
اروپايياش را كنار خود ن��دارد و در برجام به تنهايي
مقابل تصميم جامعه جهاني ايس��تاده است .فرانسه،
انگلي��س و آلمان در كنار روس��يه و چي��ن در برجام
موضع��ي متفاوت از امريكا گرفتهاند و در به كرس��ي
نشاندن حرفشان هم منفعل نيستند .تا آنجا كه چند
روز مانده به اعالم تصميم امريكا درباره ماندن يا خروج
از برجام ،موگريني مسوول سياست خارجي اتحاديه
اروپا ،ظريف و همتايان فرانسوي ،آلماني و بريتانيايي
او را براي موضعگيري درباره تصميم احتمالي ترامپ
به مي��ز گفتوگو دع��وت ميكن��د .گفتوگويي كه
خروجياش ،تصميم قاط��ع اروپاييها بر ادامه برجام
و تاكيد بر پايبندي ايران به تعهدات هستهيي است.
فدريكا موگريني ،مسوول سياست خارجي اتحاديه
اروپا پس از نشس��ت با وزراي خارجه فرانسه ،آلمان،
بريتانيا و ايران از اهميت فوقالعاده توافقنامه هستهيي
س��خن گف��ت و از اجراي كام��ل آن حمايت كرد .به
نوشته ايسنا ،موگريني با بيان اينكه اروپا درباره لزوم
اجراي توافقنامه هستهيي اتفاق نظر دارد ،اعالم كرد:
توافق هس��تهيي با ايران درحال عمل كردن به هدف
اصلي خود مبني بر حفظ نظارت بر برنامه هس��تهيي
ايران اس��ت از اين رو اتحاد جامع��ه بينالمللي براي
حفظ توافق هستهيي ايران ضروري است.
همچنين مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا
در توييتي نوشت :توافق هستهيي ايران درحال نتيجه
دادن اس��ت و براي امنيت اروپا كليدي است .اتحاديه
اروپا متعهد به حمايت از برجام است و از همه طرفها
ميخواهد تا به آن پايبند باشند.
وزير خارجه بريتانيا نيز مواضعي مشابه با موگريني
داشت .جايي كه بوريس جانسون با اعالم اينكه ايران
به تعه��دات برجامي خود پايبند بوده اس��ت ،تاكيد
ك��رد كه آژانس نيز اين موضوع را تاييد كرده اس��ت.

جانس��ون با اش��اره به اينكه تاكنون كسي نتوانسته
اس��ت جايگزيني براي برجام ارائه دهد درباره نشست
مشترك وزيران خارجه  3كشور اروپايي با ايران گفت:
اين نشست بسيار مهم بود .ما اروپاييها دور هم جمع
ش��دهايم تا نظري مشترك را بيان كنيم .اينكه ارزش
زيادي براي برجام قائليم كه توافق هس��تهيي با ايران
اس��ت و معتقديم كه اين دس��تاورد ديپلماتيك قابل
توجهي بوده اس��ت .او افزود :اين توافقنامه راهي براي
متوقف كردن مس��ير ايران در دستيابي به تسليحات
اتم��ي بوده و همانطور كه همكارانم هم گفتند ،ايران
ب��ه اين توافقنامه پايبند بوده و اين مس��اله را آژانس
بينالمللي انرژي اتمي نيز تاييد كرده است.
جانس��ون اضافه كرد :ب��راي ما اهمي��ت دارد كه
حمايت جهاني را از اين توافقنامه ايجاد كنيم تا ايران
بتواند نشان دهد ،كشور و همسايهيي خوب در منطقه
اس��ت .به همين علت مش��روع و درست است كه ما
ب��ه موازات و غيرمرتبط با برجام روي كارهايي تمركز
كنيم ك��ه ايران ميتواند براي كم��ك به حل بحران
وحشتناك يمن انجام دهد و به پيشبرد فرآيند صلح

در سوريه و حل ديگر مسائل در منطقه كمك كند.
به اعتق��اد وزير خارجه بريتانيا آنه��ا كه با برجام
مخالفن��د بايد راهحل بهتري ارائه كنند كه ما تاكنون
چنين راهحلي نديدهايم.
همچنين جانسون مطالبات ايران از برجام را مورد
اش��اره ق��رار داد و گفت :مردم ايران ه��م بايد منافع
اقتصادي حاصل از برجام را ببينند .به همين علت ما
و دولت انگليس به همراه يكديگر و به همراه دوستان
و ش��ركايمان در فرانس��ه و آلمان و ديگر كشورهاي
اروپايي و فدريكا موگريني همچنان به تالشهايمان
ادامه ميدهيم تا برجام را حفظ كنيم.
همه بايد به برجام متعهد بمانند
وزي��ر امور خارجه فرانس��ه نيز از حساس��يت اين
كش��ور بر توافق هس��تهيي خبر داد و گفت كه همه
طرفها بايد ب��ه برجام و تعهدات خود پايبند بمانند.
همچنين ضروري اس��ت كه متح��د امريكايي ما نيز
همين موضع را اتخاذ كن��د و به برجام پايبند بماند.
ژان لودري��ان با بيان اينك��ه پاريس پايبندي به تعهد

خود به برجام را اعالم ميكند ،گفت :از همه طرفها
درخواس��ت ميكنيم تا به اين توافق پايبند باشند .ما
همچنين از امري��كا ميخواهيم تا تعليق تحريمهاي
ايران را تمديد كند.
هر چند لودريان از برنامه موشكي ايران ابراز نگراني
كرد اما تاكيد داشت كه اين موضوع از برجام جداست.
وزير امور خارجه آلم��ان نيز همچون وزيران امور
خارجه بريتانيا و فرانسه ضمن حمايت از برجام تاكيد
ك��رد كه «ايران باي��د از منافع اقتص��ادي اين توافق
بهرهمند شود ».زيگمار گابريل گفت :با توجه به اينكه
كره شمالي به دنبال تسليحات هستهيي است ،بسيار
ضروري است كه توافق هستهيي ايران حفظ شود .بايد
ب��ه طور كامل به توافقنامه هس��تهيي با ايران احترام
گذاش��ت و از آن حمايت كرد .او از امريكا خواست تا
برجام را از موضوعات ديگر جدا كند.
توييتهاي ظريف
«ايران به برجام پايبند اس��ت»« ،مردم ايران حق
دارند از تمام منافع آن بهرهمند شوند» و «هر اقدامي

كه برجام را تضعيف كند ،غيرقابل قبول اس��ت»؛ اين
 3تويي��ت محمدجواد ظريف پس از پايان نشس��ت
با وزراي خارجه 3كش��ور اروپاي��ي بود كه به گفته او
اروپاييها بر آن تاكيد داشتند.
ظري��ف پيشتر بع��د از اتمام ديداره��اي خود در
بروكسل در جمع خبرنگاران در تشريح نتايج سفر دو
روزهاش به روسيه و بلژيك و ديدارهايي كه در جريان
اين س��فرها داشته اس��ت ،گفته بود :آنچه كه از اين
جلسات مش��خص بود ،اين است كه اجماع يكپارچه
جامعه بينالمللي بر اين مبناس��ت هر حركتي كه به
تخريب برجام بينجامد و بخواهد برجام را دستخوش
تغيير كند غيرقابل قبول است و جامعه جهاني با آن
مقابله خواهد كرد.
وزير امور خارجه ايران با اش��اره به ديدارش با وزير
امور خارجه روسيه و نشست مشترك با حضور وزيران
امور خارجه بريتانيا ،آلمان ،فرانسه و فدريكا موگريني،
مس��وول سياست خارجي اتحاديه اروپا اعالم كرد :در
اين رايزنيها آنها تاكيد كردند كه تمام تالشش��ان را
براي تضمي��ن بهرهمندي مردم ايران از تمامي منافع
برجام به كار ميبرند .به ويژه بعد از آنكه اياالت متحده
تعلي��ق تحريمها را تمديد كرد همانطور كه در برجام
متعهد ش��ده كه اين كار را انج��ام دهد ،اتحاديه اروپا
نيز متعهد اس��ت كه اقدامات خ��ود را براي تضمين
بهرهمندي م��ردم اي��ران از منافع اقتص��ادي برجام
دوچندان كند .به گفته ظريف در اين جلسه در مورد
برخ��ي از روشها به خص��وص روشهايي براي فائق
آمدن بر محدوديتهاي بانكي بحث و گفتوگو شد.
وزير امور خارجه ايران با اشاره به اظهارات مقامات
اتحاديه اروپا همچنين آژانس بينالمللي انرژي اتمي
مبني بر اينكه ايران به تعهدات خود در برجام پايبند
بوده است ،تصريح كرد :تنها آژانس بايد پايبندي ايران
به تعهدات��ش در برجام را اعالم كند كه بارها نيز اين
موضوع را تاييد كرده است .او افزود :ما در اين رايزنيها
تاكيد كرديم براي اينكه ايران به برجام پايبند بماند،
الزم اس��ت همه ازجمله امريكا كامال به برجام پايبند
باش��ند و آن را اجرا كنند .اتحاديه اروپا هم الزم است
عالوه ب��ر حمايتهاي علني و گفت��اري كه از برجام
ميكن��د در عمل هم اقدامات خ��ود را تقويت كند تا
مردم ايران از منافع برجام بهرهمند شوند.
وزير امور خارجه كش��ورمان تاكيد كرد كه ايران
نشان داده به تعهدات خود پايبند است در عين حال
انتخابهاي متع��ددي دارد و اين انتخابها حتما در
جهت حفظ منافع مردم ايران خواهد بود.

روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام با صدور بيانيهاي اعالم كرد

بستري شدن آيتاهلل شاهرودي در آلمان برخالف تمايل وي بود
گروه ايران
ب��ا دامنهدار ش��دن حواش��ي و ش��ايعاتي كه طي
روزهاي اخير درباره روند مراحل درمان بيماري آيتاهلل
ش��اهرودي در آلمان در رسانههاي گروهي ،همچنين
اظهارنظرهاي اخير محسن رضايي دبير مجمع درباره
دخالت اقليم كردس��تان و برادر زن صدام در ماجراي
اعتراض��ات اخي��ر ،رواب��ط عمومي مجمع تش��خيص
مصلحت نظام درخصوص موضوعات و ش��ايعات اخير
كه درب��اره بيماري و س��فر درماني آيتاهلل هاش��مي
ش��اهرودي و اظه��ارات رضايي ايجاد ش��د ،بيانيهيي
صادر كرد .به گزارش ايس��نا ،در بخش��ي از اين بيانيه
آمده است :بيترديد دو رس��الت سترگ آگاهيافزايي
و روشنيبخشي نس��بت به ارتقا و جهتدهي به افكار
عمومي از توقعات ش��فاف جامعه نس��بت به رسانهها
بهش��مار ميرود كه بايد براس��اس انص��اف و صداقت
نسبت به آن عامل باشند ،هر چند ممكن است برخي
رسانهنماها از اين جريان زالل استثنا باشند.
بنابراي��ن باتوجه به مخابره رس��مي اخبار توس��ط
روابط عمومي مجمع تش��خيص مصلحت نظام ،برخي
رس��انههاي ضدانقالبي اقدام به جعل و گمانهزنيهاي
خالف واقع نمودهاند كه الزم است براي شايعهزدايي و
تنوير افكار عمومي مطالب ذيل را تقديم كنيم:

 .۱بستري شدن حضرت آيتاهلل شاهرودي رياست
محت��رم مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام در يكي از
بيمارستانهاي آلمان بنا بر توصيه اكيد تيم پزشكي و
برخالف تمايل ايشان بوده است و پس از بهبود و طي
رون��د درماني در آلمان به ايران مراجعت نمودهاند و در
مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاههاي ديگر در
خدمت مردم و انقالب اسالمي خواهند بود.
 .٢اخيرا در يكي از س��ايتهاي خبري ادعا ش��ده
«اعض��اي مجمع تش��خيص مصلح��ت نظ��ام درباره
اغتشاشات اخير اختالفنظر داشتهاند» يا اينكه «دبير
مجمع گ��زارش ش��وراي امنيت مل��ي را قرائت كرده
اس��ت» كه روابط عمومي مجمع تش��خيص مصلحت
نظ��ام ضمن تكذيب مدعاي ف��وق متذكر ميگردد در
جلسه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام تمام اعضا
روي خاستگاهها و ريشههاي اغتشاشات اخير اتفاقنظر
داشته و پيروي از فرامين و منويات رهبر معظم انقالب و
وحدت نيروهاي سياسي را تنها راه مقابله با توطئههاي
دشمنان و حل مشكالت كشور اعالم كردهاند.
 .۳پس از مصاحبه دبير محترم مجمع تش��خيص
مصلحت نظ��ام و پردهبرداري از عوامل پش��ت صحنه
آش��وب و اغتش��اش در روزه��اي اخي��ر؛ رس��انههاي
ضدانقالبي ك��ه از نفرت ملت ايران نس��بت به عوامل

واقعي اغتشاشات اخير آگاهي داشتند ،كوشيدند با هجو
و وارونهانگاري بيانات دكتر محسن رضايي افكار عمومي
را نس��بت به دخالت عوامل پش��ت صحنه اغتشاشات
اخير به ترديد بكشانند! واضح است كه انتشار اين نوع
ش��ايعاتِ برنامهريزي شده بخش��ي از ماموريت جنگ
رواني اتاق اغتشاشات را تشكيل ميدهد؛ بنابراين چند
نكته شايان ذكر است:
الف :پس از انتش��ار رس��مي خبر نشست رسانهيي
دكتر محس��ن رضايي از س��وي روابط عمومي مجمع
تش��خيص مصلح��ت نظ��ام وي ب��ه نق��ل از گزارش
رس��مي يك مقام امنيتي ذيل مذاكرات صحن مجمع
از پش��تيباني و نقشآفريني مش��ترك امري��كا ،رژيم
صهيونيستي و عربستان با همراهي گروهك منافقين و
عناصر سلطنتطلب در اغتشاشات اخير خبر داد.
در ادام��ه اين اطالعيه آمده اس��ت :پ��س از اصرار
خبرنگاران با اس��تناد ب��ه گزارش مذك��ور اضالع ميز
برنامهريزي آشوب را به شرح ذيل اعالم كردند:
_ مايكل اندريا :مدير بخش جاسوسي و عملياتهاي
ضدايران در س��ازمان س��يا كه طبق افشاگري روزنامه
امريكايي نيويوركتايمز براي ايجاد بيثباتي و آش��وب
در ايران به اين سمت منصوب شده است.
_ نماينده كشور عربستانسعودي

_ يكي از بارزانيها كه نماينده اسراييل بوده است
_ نماينده گروهك منحط و شكست خورده منافقين
و طفالح برادر زن صدام ديكتاتور معدوم عراق! (كه
چند ماه پيش توس��ط امريكا از زندان عراق آزاد شده
است).
پي��رو اي��ن افش��اگري ،رس��انههاي ضدانق�لاب

ب��ا دس��تپاچگي و كارب��رد ترفن��د رد گ��م كن��ي با
برجستهس��ازي يكي از اعضاي اتاق اغتشاش و تغافل
نسبت به س��اير اعضاي مصرح در خبر دكتر رضايي
تالش خود را براي انحراف افكار عمومي و هجوپردازي
در اين زمينه به كار گرفتند تا از تاثير افشاگري صورت
پذيرفته بكاهند!

چهرهها
هيچ بحثي درباره افزايش حقوق نمايندگان

پيگيري مداوم طرحها و لوايح مرتبط

ناراضي كردن مردم

بازي در زمين دشمن

موجب حفظ اقتدار كنوني خواهد شد

ناي��ب ريي��س كميس��يون تلفيق
مجلس دهم گفت :كميسيون تلفيق در
بودجه سال آينده مصوب كرد تا 7هزار
ميليارد تومان در راستاي فقرزدايي در
كشور به نهادهاي حمايتي اختصاص
يابد .به گزارش ايسنا ،محمد فيضي در
جمع خبرنگاران در تشريح مهمترين
مصوب��ات كميس��يون تلفيق مجلس
شوراي اسالمي در بررسي بودجه  97كشور اظهار كرد :با تقديم
بهموقع اليحه بودجه به مجلس ش��اهد ش��كلگيري كميسيون
تلفيق بوديم كه اين كميس��يون در دو هفته س��پري شده موارد
متعددي را در بخش درآمدي و هزينهيي مورد بررسي قرار داد و
مصوبات خوبي را نيز داشته است .وي گفت :كار كميسيون تلفيق
ت��ا آخر هفته آينده به اتمام رس��يده و احتماال از اوايل بهمنماه
بودجه  97به صحن علن��ي مجلس ميآيد .نماينده اردبيل ،نير،
نمين و س��رعين در مجلس ش��وراي اس�لامي ب��ه بودجه 368
هزار ميليارد توماني كش��ور در س��ال آينده اش��اره كرد و افزود:
101هزار ميليارد تومان از اين بودجه روي منابع درآمدي نفت و
واگذاري داراييهاي سرمايهيي 193 ،هزار ميليارد تومان از محل
درآمدهاي مالياتي 68 ،هزار ميليارد تومان از محل صدور اس��ناد
خزانه و اوراق قرضه اسالمي قرار است تامين منابع شود .فيضي با
بيان اينكه در س��ال آينده افزايش بهاي گاز ،آب و برق در بخش
خانگي اتفاق نيفتاده و تعرفههاي س��ال  96در س��ال  97اعمال
ميشود ،بيان كرد :كميسيون تلفيق تصميم گرفت مبلغ 110هزار
ميليارد تومان براي تهاتر و تسويه دستهجمعي بدهيهاي اشخاص
حقيقي و حقوقي و نهادهاي عمومي غيردولتي نسبت به همديگر
و تسويه نهايي آنها اختصاص دهد.

معاون امور مجلس رييسجمهور
گفت :اي��ن معاونت باتوجه به ش��رح
وظايف خود و آييننامه داخلي هيات
دولت ،بهطور مس��تمر پيگير طرحها
و لواي��ح مرتبط با حقوق ش��هروندي
است.
حس��ينعلياميري در گفتوگو با
ايرنا ،با اش��اره به اينكه «معاونت امور
مجلس رياستجمهوري با عنايت به شرح وظايف خود عهدهدار
تعامل ميان دولت و مجلس اس��ت» ،اظهار كرد :در اجراي ماده
 22آييننام��ه داخلي هيات دولت مس��تمرا طرحهاي مرتبط با
حقوق ش��هروندي را از زمان اعالم وصول در مجلس تا تصويب
نهاي��ي در صحن علن��ي و ابالغ ،پيگيري ميكن��د .معاون امور
لوايح در جريان
مجل��س رييسجمهور تاكيد كرد :درخص��وص ِ
مانند «اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي»« ،اليحه حمايت
از حقوق معلوالن»« ،اليحه كمك به س��اماندهي پس��ماندهاي
عادي با اولويت اس��تانهاي س��احلي و كالنشهرها» ،الحاق به
«موافقتنام��ه پاريس» و ني��ز موافقتنامههاي متعدد بينالمللي
درخص��وص معاضدت قضاي��ي ،انتقال محكوم��ان به حبس و
اس��ترداد مجرمان كه در دستور كار مجلس است ،تمام مساعي
و ت�لاش خ��ود را جهت تصوي��ب آنها به كار ميبن��دد .اميري
همچني��ن درخصوص برنامههاي يك س��ال آينده معاونت امور
مجلس رياستجمهوري در اين حوزه ،اعالم كرد :اين معاونت در
حال حاضر پس از بررسي و ارائه گزارش درخصوص پيشنويس
لوايح «اص�لاح قانون تعيينتكليف تابعي��ت فرزندان حاصل از
ازدواج زن��ان ايراني با مردان خارجي»« ،مديريت تعارض منافع
در خدمات عمومي» و  ...را در دست بررسي و اقدام دارد.

س��خنگوي كميس��يون امني��ت
مل��ي و سياس��ت خارج��ي مجل��س
ش��وراي اس�لامي با بيان اينكه عقل
حك��م ميكند برنامهه��ا و تالشهاي
ما برخالف اس��تراتژي دش��من باشد،
گفت :وقتي دش��من تمام برنامههاي
خود را طوري تنظيم كرده اس��ت كه
ملت ايران تحتفشار و نارضايتي باشد
در نتيجه اگر هر مسوولي موجب نارضايتي مردم شود ،حتما در
زمين دش��من بازي كرده اس��ت .به گزارش ايس��نا ،سيدحسين
نقويحسيني در سخنراني پيش از خطبههاي نماز جمعه ديروز
تهران با موضوع تحليلي بر رويدادهاي اخير كش��ور با بيان اينكه
اگ��ر طي حدود  15س��ال قبل  2هفته يكب��ار صنفي اعتراض
ميكرد يا تجمع��ي صورت ميگرفت در يك س��ال اخير گاهي
ش��اهد  3تا  4گروه اعتراض بودي��م ،افزود :بايد به اين اعتراضات
رس��يدگي و توجه ميشد و بايد براي حل مشكالت تالش شود.
به مجرد ش��روع اين اعتراضات دشمن فرصتطلبانه وارد ميدان
شد .سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
با بيان اينكه امروز دش��من در تالش است كه مردم را تحتفشار
قرار دهد ،عنوان كرد :دشمن ميان قوميتها ،مذاهب ،ترك ،لر و
عرب تفكيك قائل نميشود و همه ملت را هدف قرار داده است.
مگر ترامپ پشت تريبون سازمان ملل به همه ايران توهين نكرد،
مگر بين اصالحطلب و اصولگرا ،ترك و لر تفكيك قائل شد .فكر
نكنيد اگر اقدامي ميكند عليه اين گروه ميكند ،عليه گروه ديگر
نميكند بلكه هدفش كل ملت ايران اس��ت .امروز اگر كارمندي،
مديري ،مسوولي ،نماينده مجلس و قاضي نارضايتي ايجاد كند در
جهت هدف دشمن تالش كرده است.

مش��اور عالي نظامي رهبر معظم
انق�لاب گف��ت :افتخ��ار به گذش��ته
غرورآفري��ن موج��ب حف��ظ اقت��دار
كنون��ي و برنامهريزي براي حركت به
س��وي آيندهيي روشن خواهد بود .به
گزارش ايسنا ،س��رتيپ ناصر آراسته
در يادواره فتح ميمك اظهار كرد :بايد
از اقدامه��ا و حت��ي كوچكترين آثار
و يادگاريه��اي به ياد مانده از جنگ ،موزه س��اخت تا جوانان
نس��ل جديد به گذشته خود و مردان سلحشور آن زمان افتخار
كنند .وي افزود :مردم به ويژه جوانان كه در زمان جنگ حضور
نداشتهاند بايد با مطالعه آثار و اسناد و مدارك به جاي مانده از
زمان جنگ و همصحبتي با رزمندگاني كه در جنگ و جبههها
بودهاند ،بدانند و آگاه باش��ند كه در روزگار جنگ بر ملت ايران
چه گذشته است .آراس��ته با بيان اينكه دشمن در زمان جنگ
از لح��اظ ني��رو و تجهي��زات و حمايت جهاني بر اي��ران برتري
داشت ،اضافه كرد :غيرت ملي ،باور ملي ،بصيرت سياسي ،اتحاد
جمعي ،قدرت رزمي و پويايي برنامهريزي جنگي از عوامل اصلي
توانمندي اي��ران بود .وي درخص��وص ويژگيهاي فتح ميمك
گفت :ضربت ذوالفقار تنها عملياتي بود كه از ابتدا تا انتها در آن
فقط نيروهاي نظامي و بومي س��رزميني شركت داشتند و هيچ
نيروي غيرسرزميني مشاركت نداش��ت و با همكاري تيپ يك
لش��كر  81زرهي ارتش و ايل خزل ميمك از عراق بازپسگيري
شد .مش��اور عالي نظامي رهبر معظم انقالب يادآور شد :بعد از
بازپسگيري ميمك ع��راق  7پاتك براي تصرف مجدد ميمك
انجام داد كه با رشادت و مقاومت ارتش و نيروهاي بومي خزل،
اركوازي و بولي مواجه شد و ناكام ماند.

در بودجه نشده است

با حقوق شهروندي

افتخار به گذشته غرورآفرين

كالن
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گروه اقتصادكالن
بودجه  97كه با عنوان «اشتغالي» معرفي شده
اس��ت در همين ابتداي مسير با مشكالت بنياديني
از نظ��ر تحقق منابع روبهرو ش��ده اس��ت .دولت در
اي��ن بودجه براي ح��ل دغدغه اصلي خ��ود يعني
رفع بح��ران بيكاري 17هزار ميلي��ارد تومان منابع
از طري��ق افزايش قيمت حامله��اي انرژي در نظر
گرفته بود ،از س��وي بس��ياري از كارشناسان مورد
ش��بهه و انتقاد قرار گرفت و در نهايت پيشنهادش
ازسوي كميسيون تلفيق مجلس رد شد.
مجل��س كه ديد مثبتي با كلي��ت موضوع دارد،
تنه��ا مح��ل و مبلغ اين منابع را تغيي��ر داد به اين
صورت كه قرار شده است 10هزار ميليارد تومان از
سوي سازمان اموال تمليكي به اين رديف اختصاص
داده ش��ود .س��ازمان اموال تمليكي نهادي دولتي
است كه تمام اجناس قاچاق كشور را ضبط و براي
آنها تصميمگيري ميكند .اين س��ازمان گفته است
ك��ه بيش از  5هزار ميليارد تومان در س��ال درآمد
ندارد كه به اين رديف بودجه اختصاص دهد.
بروز بيكاري انباشتي
بر اس��اس آخرين گزارش مرك��ز آمار كه مربوط
به تابس��تان امس��ال اس��ت ،ايران  3ميليون و 156
هزار نفر بيكار دارد كه نس��بت به حدود 27ميليون
جمعيت فعال در كش��ور 11.7درصد (نرخ بيكاري)
ميش��ود .عالوه بر اين تعداد و چشمپوشي از مقادير
پاييز و زمس��تان پيشبيني ميشود در سال  97نيز
 838ه��زار نفر ديگر به جمعيت بيكار اضافه ش��ود.
اين آمارها اگرچه در چارچوب تعاريف حداقلي منابع
رسمي محاسبه شده ،اما با اين حال چنان چشمگير
اس��ت كه دولت را بر آن داشته تا بودجه  97را تنها
با هدف و عنوان اش��تغال تدوين كند؛ موضوعي كه
كارشناس��ان از ضرورت آن تمام قد دفاع اما روش و
امكانات حصولي را ضعيف ارزيابي كردهاند.
«بحران اشتغال» زماني براي كارشناسان تبديل
به مس��اله ش��د كه نظام آموزش ب��ا روش ابتكاري
ورود اف��راد ب��ه ب��ازار كار را در چندي��ن مرحله به
تعويق انداخت؛ اتفاقي كه موجب انباشت نيروهاي
تحصيلك��رده و ورود خيلگونه و يكباره آنها به به
بازار كار ش��د .اين مراحل تعويق از طريق گسترش
پذي��رش در مقاطع تحصيلي عال��ي صورت گرفت
و دولته��اي كوتهنگ��ر با اين خيال ك��ه بحران به
سالهاي بعد منتقل ميشود ،شاخصهاي مطلوب
اقتصادي خود را به رخ ميكشيدند.
به هر روي س��رانجام در همين زمان حاضر اين
روش كاركرد خود را از دس��ت داده اس��ت و دولت
وقت ب��راي اينكه گريبانگي��ر بحرانهاي اجتماعي
نش��ود ،بيكارهاي تحصيلكرده به دغدغه و مساله
اول آنها تبديل ش��ده اس��ت؛ مس��الهيي كه اليحه
بودج��ه  97ب��راي ح��ل كوتاهمدت مس��يري يك
س��اله تعريف كرده اس��ت .محور اصلي اين مس��ير
سرمايهگذاري حدود ۳۲۷هزار ميليارد توماني است
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سازمان اموال تمليكي ميگويد بيش از  5هزار ميليارد تومان درآمد ساالنه ندارد

بنبست بودجه اشتغالي

كه قرار است بيش از يك ميليون شغل ايجاد كند.
با توج��ه به جمعيت بيكار فعل��ي و پيشبينيهاي
س��ال آينده ،با ايجاد اين يك ميليون شغل برآورد
ميشود كه نرخ بيكاري به 11.2درصد برسد.
شانس تحقق 327هزار ميلياردتومان
ب��ه هر ش��كل باي��د ديد ك��ه تا چه ح��د رقم
س��رمايهگذاري در نظر گرفته ش��ده براي اشتغال
ام��كان تحقق خواه��د يافت .بهط��ور خالصه براي
س��رمايهگذاري  ۳۲۷هزار ميلياردتومان ،دولت در
نظر دارد منابع را از دو بخش تامين كند.
ح��دود ۷۳ه��زار ميلي��ارد توم��ان آن از طريق
س��رمايهگذاري در طرحهاي توليد و اش��تغال و تا
۲۵۴ه��زار ميليارد تومان ديگر در س��رمايهگذاري
ب��راي طرحه��اي عمران��ي (بودج��ه عمران��ي،
س��رمايهگذاري در آبهاي مرزي ،مشاركت بخش
خصوصي و )...خواهد بود.
جزئي��ات تامين مالي س��رمايهگذاري مورد نظر
از اي��ن حكاي��ت دارد كه از رقم  ۷۳ه��زار و ۴۰۰
ميليارد تومان تعيين ش��ده براي طرحهاي توليد و

اشتغال تا  ۱۷هزار و  ۴۰۰ميليارد تومان در تبصره
( )۱۸اليحه بودجه بايد از محل افزايش حاملهاي
انرژي به دست ميآمد اما با توجه به مخالفتهايي
كه ب��راي افزايش اين قيمتها از س��وي مجلس و
البته س��اير بخشهاي اقتصادي پي��ش آمد ،اخيرا
كميس��يون تلفيق اين رقم را به ۱۰ه��زار ميليارد
تومان كاه��ش داده و مح��ل آن را بودجه عمومي
تامين كرده اس��ت كه آن نيز بايد از فروش امالك
تمليكي به دست آيد.
ب��ا كاه��ش  ۷۰۰۰ميلي��اردي فعال بخش��ي از
س��رمايهگذاري كل كاهش يافته و البته تحقق اين
س��ازمان كه در سالهاي گذشته همواره به دليل به
درازا كشيدن پروسههاي تعيينتكليف انواع كاال اعم
از قاچاق ،متروكه و ...همواره مورد انتقاد بود ،اكنون
موظف ش��ده تا  ۱۰هزار ميليارد تومان براي بودجه
 ۹۷تامين كند و البته مس��اله اينجاست كه بررسي
درآمدهاي سازمان اموال تمليكي نشان ميدهد ،اين
سازمان در سالهاي گذشته حتي كمتر از يكدهم
مبلغ پيشبيني شده را محقق كرده است.
در اين زمينه انوش رهام مش��اور رييس سازمان

اموال تمليكي در گفتوگو با ايس��نا چنين توضيح
داده كه سازمان اموال تمليكي خود به دولت اعالم
كرده اس��ت كه با توجه به برنامههاي اين س��ازمان
ب��راي تعيينتكلي��ف زودت��ر كاالها ام��كان فروش
تا ۱۵ه��زار ميليارد تومان را در س��ال  ۱۳۹۷دارد
ولي توجه داش��ته باشيد كه بخش��ي از اين كاالها
متروك��ه هس��تند و بايد بخ��ش زي��ادي از مبالغ
كاالهاي فروخته ش��ده به ذينفع��ان برگردد .وي
چنين توضيح داد :پيشنهاد ما به كميسيون تلفيق
اين اس��ت كه رقم تعيين شده تعديل شود ،چرا كه
در مجموع س��ازمان اموال تمليك��ي بيش از ۵هزار
ميليارد تومان امكان ايجاد منابع مالي ندارد.
ضم��ن اينكه ما برنامه داريم كه همان كاالهايي
كه قرار اس��ت در بازار عرضه شود به مصرفكننده
نهايي برس��د تا در بازار اخالل ايجاد نكند .مش��اور
ارشد رييس سازمان اموال تمليكي اين را هم گفت:
البته نكتهيي كه نبايد فراموش كرد ،اين اس��ت كه
در اليحه بودجه س��قف ۱۰ه��زار ميلياردي تعيين
ش��ده اس��ت يعني تامين منابع در مبالغي كمتر از
آن نيز ميتواند ،صورت بگيرد .بنا بر آنچه از س��وي

در جلسه اخير موسسه مطالعات دين و اقتصاد با تشريح نقاط ضعف نظام بودجهريزي كشور مطرح شد

ناتواني در اجراي وظايف رفاهي و اجتماعي
گروه اقتصادكالن
جلسه هفته گذشته موسسه دين و اقتصاد با عنوان
«اص�لاح دول��ت در دام بودجهريزي» به مس��ائل نظام
بودجهريزي و ناتوانيهاي دولت در اين زمينه پرداخت.
علي چش��مي ،عضو هيات علمي دانش��گاه فردوس��ي
س��خنران اصلي اين جلسه با بررس��ي انواع دولتها به
تشريح نقش دولت در حركت به سمت توسعه پرداخت.
به باور اين اقتصاددان تا زماني كه دولت خدمات عمومي
با كيفيتي ارائه ندهد ،نميتواند توليدكنندگان را هم به
مس��يري هدايت كند كه توليد بيش��تري داشته باشند
و ما را به س��مت توس��عه هدايت كنند .استاد دانشگاه
فردوس��ي مش��هد به همريختگي در بروكراسي دولتي
و وجود دس��تگاههاي متعدد و عجي��ب در بودجه را از
مهمترين ايرادات نظام بودجهري��زي ايران ميداند و بر
اين باور است كه در اين نظام بودجهريزي دولت از انجام
كارهاي بزرگ ناتوان است .چشمي با دستهبندي وظايف
اصل��ي دولت در گروههاي امنيت ،آموزش ،بهداش��ت و
سالمت ،امور بازتوزيعي و امور زيربنايي ،مجموع مخارج
دول��ت در وظايف اصل��ي را 200هزارميلي��ارد تومان از
425هزارميلي��ارد تومان عنوان ميكن��د كه حتي اين
وظايف را هم نميتواند به درستي و با كيفيت خوبي ارائه
دهد .به باور اين اقتص��اددان ،البيگري متوازن و نقش
تشكلهاي خصوصي ،شفافيت و نقش رسانهها همچنين
اصالح بروكراس��ي دولتي با بودجهريزي بر مبناي صفر
و نقش دموكراس��ي بالغتر ازجمله راهكارهايي است كه
ميتواند ب��ه برونرفت از وضعي��ت موجود كمك كند.
مشروح اظهارات اين اقتصاددان را در ادامه ميخوانيد.

ايجاد ميكند .ابعاد رس��انهيي دولت بايد اينگونه تبليغ
كند كه فرار مالياتي و معافيت مالياتي زياد است و مردم
ايران ماليات زيادي نميپردازن��د ».وي تصريح كرد«:از
ديگر ويژگيهاي چنين دولتي ،پيگيري سياستگذاري
در چارچوب منافع خاص اس��ت .به عبارت ديگر هزينه
ان��دك براي عموم ب��ه بهاي منفعت بزرگ ب��راي گروه
كوچك تمام ميشود .مولدهايي كه عموم مردم هستند
بايد براي منافع غيرمولدهايي كه اندك هس��تند ،هزينه
بپردازن��د .در س��طوح مختلف ميتوانيم اين مس��اله را
ببينيم .به عنوان مثال چرا كارت ملي به س��رعت عوض
ميش��ود؟ منابع حاصل از اي��ن محل به پيمانكاراني كه
گروه كوچكي هستند ،ميرسد .اين مساله را ميتوان به
ماليات تورمي هم تعميم داد ».به گفته چشمي در ادبيات
كلي اين طور گفته ميشود كه دولت هيواليي رانتجو،
فاس��د و حاميپرور است .از زاويه مباحث توسعهيي هم
اي��ن دولت هزين��هزا و مانع توليد اس��ت .چنين دولتي
نابراب��ري را گس��ترش ميدهد .اين اقتص��اددان با بيان
اينك��ه يكي از ويژگيهاي دولت توس��عهگرا اين اس��ت
كه حافظ حقوق مالكيت(مش��هود و غيرمشهود) است،
اظهار كرد«:همچنين ارائه خدمات عمومي اصلي شامل
امنيت ،آموزش ،س�لامت و زيربناها با كيفيت مناسب از
ويژگيهاي دولت توسعهگراس��ت .ارائه خدمات حمايتي
و بازتوزيعي در س��طح مناس��ب(چتر تامي��ن اجتماعي
گس��ترده) و پيگيري توس��عه صنعتي مناسب با كمك
صرفههاي مقياس در پسانداز و توليد از ويژگيهاي اين
دولت اس��ت به طور كلي دولت توسعهگرا چابك ،مولد،
جامعهگرا ،حامي و حتي باني توليد ملي است».

مولفههاي دولت هيواليي
چشمي با بيان اينكه اگر مبناي اصالح را روي دولت
بگذاري��م بايد تش��ريح كنيم كه از چ��ه دولتي صحبت
ميكنيم ،اظهار كرد«:يك نوع دولت« ،دولت هيواليي»
اس��ت كه مهمترين ويژگي چنين دولتي اين است كه
حداكثركننده درآمد به هر شكلي(فروش نفت ،نرخ ارز،
ماليات تورمي ،فروش س��هام دولتي و استقراض) است.
اگر دولت خودمان را بررس��ي كني��م تا ميتواند فروش
نفت را بيش��تر ميكند و وقتي پ��ول حاصل از صادرات
نفت كم ميآيد به سراغ فروش داخلي ميرود .به عنوان
مثال منابع حاصل از هدفمندي يارانهها در نفت حاصل
از ف��روش داخلي را به مناب��ع مالي جديدي براي دولت
تبديل كرد .در جايي كه اين منابع هم كم بيايد ،دولت به
سراغ نرخ ارز ميرود .ماليات تورمي از ديگر ويژگيهاي
اين دولت است .در جايي كه اين منابع هم كم باشد به
س��راغ فروش سهام دولتي ميرود .آخرين گزينهيي هم
كه دولت ما به س��راغ آن رفته ،استقراض است ».وي با
بيان اينكه ابزار ديگ��ر دولت هيواليي ايجاد توهم مالي
است ،افزود«:اين دولت سعي ميكند پرداختيهاي مردم
به خودش شامل ماليات ،سهام دولتي و ...را براي جامعه
كمت��ر از حد ارزشگذاريكن��د و خدمتي كه خودش
ارائ��ه ميدهد ،بي��ش از حد ارزشگ��ذاري كند .در اين
زمينه مثال بارز اين است كه سالهاست نسبت ماليات
به توليد ناخالص مل��ي در محدوده  6درصد باقي مانده
اس��ت .ماليات بر ارزش افزوده پيشتر وجود نداش��ت و
همين محل 35هزارميليارد تومان براي سال  95درآمد

دولت خوب؛ بناي اصلي توسعهگرايي
چش��مي با بيان اينكه مديريت دولت به مفهوم كل
بخش عمومي ش��امل مديريت س��ازمان خود دولت و
مديري��ت امور جامعه اس��ت ،افزود«:تا يك دولت نتواند
سازمان خود را با كيفيت مناسب مديريت كند ،نميتواند
به مديريت با كيفيت امور سياسي ،فرهنگي و اقتصادي
جامع��ه بپردازد .دول��ت تا زماني ك��ه خدمات عمومي
باكيفيتي ارائه ندهد ،نميتواند توليدكنندگان را هم به
مسيري هدايت كند كه توليد بيشتري داشته باشند و ما
را به سمت توسعه هدايت كنند».
اين اقتص��اددان افزود«:نظام بودجهريزي ،مهمترين
ركن مديريت س��ازمان دولت اس��ت .اين نظام ش��امل
قواعد بودجهريزي ،قواعد تفكي��ك قوا در بودجهريزي،
قواعد تشكيل و پاسخگويي دس��تگاههاي اداري ،قواعد
تجهيز منابع و تخصيص بودجه ،قواعد ش��روع و اجراي
طرحهاي عمران��ي ،قواعد حس��ابداري ،قواعد تمركز و
عدم تمركز ،قواعد نظارت مالي و قواعد ارزيابي عملكرد
اس��ت ».چشمي با بيان اينكه دولت با كيفيت كه شايد
در برخ��ي م��وارد دولت كوچكتري هم باش��د ما را به
توسعه ميرس��اند ،اظهار كرد«:يك نوع ب ه هم ريختگي
در بروكراسي دولتي وجود دارد و بيقاعده بودن حضور
دس��تگاههاي اجرايي در بودجه به راحتي مشهود است.
جدول  ،7جدول  ،9جدول 14و جدول  17بودجه ساالنه
دولت بيش از هزار دس��تگاه از دولت بودجه ميگيرند.
برخ��ي قانون مصوب مجلس دارن��د و برخي غيردولتي
هس��تند اما بودجه ميگيرند .در كل بروكراسي دولتي

دستگاههاي عجيب و غريب و متعددي داريم .به همين
دلي��ل جامعيت بودجه نقض ميش��ود و هيچ قاعدهيي
نداريم كه به چه كسي بايد بودجه داده شود ».به گفته
اين اقتصاددان ،نكته ديگري كه در اين س��الها ما را از
دموكراس��ي دور كرده ،كاهش پاسخگويي وزارتخانهيي
به پارلمان اس��ت .بي��ن 40تا  50درص��د بودجه داراي
پاسخگويي وزارتخانهيي هستند.
وي افزود«:مساله ديگر ،هزينهزا بودن دريافت وجوه
از سوي دستگاههاي دولتي از مردم است .مثالهايي در
اين رابطه درآمد حاصل از خدمات استانداردسازي است
كه ب��ه 490ميليارد تومان ميرس��د .درآمد اختصاصي
سازمان غذا و دارو 165ميليارد تومان و درآمد اختصاصي
جمعيت هالل احمر 1417ميليارد تومان است».
ناتواني در انجام كارهاي بزرگ
به گفته چشمي نقطه ضعف ديگر در بودجه ،ناتواني
انجام كارهاي بزرگ اس��ت .دول��ت نميتواند پروژههاي
ب��زرگ حم��ل و نقل(ف��رودگاه و اتوب��ان و راهآهن) و
ورزشگاه و ...را به اجرا دربياورد و پروژههاي بزرگ بيش
از 20س��ال طول ميكش��ند .وي به ناتوان��ي در اجراي
قاعده بودجه جامع اش��اره كرد و افزود«:مثالي از سمت
مناب��ع چند خزانه بودن بودجه نفت و مثالي از س��مت
مخارج وجوه بازتوزيعي اس��ت كه چنين وضعيتي دارد.
بودجه صندوقهاي بازنشس��تگي ،بودجه كميته امداد
امام خميني ،بودجه بنياد شهيد و امور ايثارگران ،بودجه
سازمان تامين اجتماعي و چندين موسسه پراكنده ديگر
مصاديقي براي اين مس��اله هستند ».به گفته چشمي،
نامشخص بودن دس��تگاه اصلي در وظايف اصلي دولت
از ديگر ايراداتي اس��ت كه ميت��وان به بودجه وارد كرد.
ام��ا در يك جمعبندي كلي ،دولت هزين��ه اصلي را در
گروهه��اي امنيت ب��ا  51هزارميليارد توم��ان ،آموزش
ب��ا  62هزارميليارد تومان ،بهداش��ت و س�لامت با 57
هزارميليارد تومان ،امور بازتوزيعي(ش��امل كميته امداد
4.8هزارميليارد تومان ،بهزيستي 2.4هزارميليارد تومان،
بنياد شهيد 12هزارميليارد تومان) ،امور زيربنايي شامل
حمل و نق��ل  6.4و آب 3.3هزارميلي��ارد تومان صرف
ميكن��د كه جمع اقالم اصل��ي 200هزارميليارد تومان
است200 .هزارميليارد تومان از 425هزارميليارد تومان
بودج��ه ص��رف كاركردهاي اصلي دولت ميش��ود .وي
افزود«:مهمترين مس��اله ما اين اس��ت كه دولت همين
كاركردهاي اصلي را هم با كيفيت خوب انجام نميدهد.
ناتوانيهاي دولت و سيستم بودجهريزي سبب ميشود
تا هزينههاي مس��تقيم و غيرمستقيم توليدكنندگان و
كارگران افزايش يابد .رشد شديد بودجه جاري در مقابل
كاهش بودجه عمراني از ديگر مس��ائل اس��ت .پرهزينه
ش��دن برخي خدمات دولتي مانند خدمات بهداشتي و
درماني ،توزيع نامتوازن بودجه در مناطق مختلف كشور
و ناتوان��ي در اصالح و شكس��ت اصالحات پيش��نهادي
مختلف از ديگر ناتوانيهاي دولت و سيستم بودجهريزي
است ».به باور اين اقتصاددان ،البيگري متوازن و نقش
تشكلهاي خصوصي ،شفافيت و نقش رسانهها همچنين
اصالح بروكراس��ي دولتي با بودجهريزي بر مبناي صفر
و نقش دموكراس��ي بالغتر از الزاماتي است كه ميتواند
دولت را به سمت اصالح شدن پيش ببرد.

س��ازمان اموال تمليكي اعالم ش��ده اس��ت ،امكان
تامي��ن ۱۰هزار ميلي��ارد تومان مناب��ع مالي براي
سرمايهگذاري در اشتغال وجود ندارد و بايد منتظر
ماند و ديد دولت براي تامين منابع مالي اين بخش
ديگر به كدام بخشهاي اقتصاد كشور نظر ميكند.
بخش ديگ��ري از س��رمايهگذاري در طرحهاي
توليد و اش��تغال قرار اس��ت با تس��هيالت ۱۵هزار
ميليارد توماني از محل صندوق توس��عه ملي انجام
ش��ود كه اين منابع به صورت ريالي و براي اعطاي
تس��هيالت ب��ه طرحهاي اقتص��ادي اش��تغالزا به
صورت تلفيقي انجام ميشود۳۵ .هزار ميليارد ديگر
از محل منابع ش��بكه بانكي براي اعطاي تسهيالت
به طرحهاي اقتصادي اشتغالزا در نظر گرفته شده
است و ۶۰۰۰ميليارد تومان ديگر از مانده اعتبارات
قان��ون حمايت از توس��عه و ايجاد اش��تغال پايدار
در مناطق روس��تايي و عش��ايري خواهد بود كه در
مجموع اي��ن منابع را به  ۷۳ه��زار و  ۴۰۰ميليارد
تومان ميرساند.
ام��ا ۲۵۴ه��زار و ۳۰۰ميلي��ارد توم��ان ديگر با
سرمايهگذاري در طرحهاي عمراني محقق ميشود.
از اي��ن رقم ح��دود ۶۰هزار و ۴۰۰ميلي��ارد تومان
همان بودجه عمراني است كه در اليحه بودجه قرار
دارد ،اين رقم در مقايس��ه با ۷۰هزار ميليارد تومان
سال جاري تا ۱۰هزار ميليارد كاهش دارد.
۱۳ه��زار و ۳۰۰ميليارد تومان نيز از محل منابع
اختصاص��ي س��ازمانها تامين خواهد ش��د .به هر
حال در س��الهاي گذش��ته درآمدهاي اختصاصي
س��ازمانها براي خود آنها محسوب ميشد و دولت
نظارتي بر آن نداشت ،اما آنطور كه رييس سازمان
برنامه و بودجه اعالم كرده اس��ت ،قرار شده تا براي
س��ال بعد نظ��ارت بر خرج درآمده��اي اختصاصي
سازمانها و دستگاهها انجام و بخشي از آن را براي
طرحهاي عمراني هزينه كنند.
حدود ۵۳هزار و ۱۰۰ميليارد تومان مبلغي است
كه بايد با مش��اركت بخش خصوصي و تس��هيالت
صن��دوق و بانكها ب��راي طرحه��اي عمراني مورد
اس��تفاده قرار گي��رد۳۰۰۰ .ميلي��ارد تومان ديگر
س��رمايهگذاري در آبه��اي مرزي و ت��ا ۱۲۴هزار
و ۵۰۰ميلي��ارد توم��ان ه��م براي س��رمايهگذاري
ش��ركتهاي دولت��ي از محل مناب��ع داخلي انجام
ميش��ود .در مجموع رقم ۳۲۷هزار ميلياردي مورد
نظر قرار نيس��ت كه به صورت مستقيم و تسهيالت
به اش��خاص حقيقي يا حقوقي پرداخت شود ،بلكه
در قالب يارانه س��ود تس��هيالت ،وجوه ارائه ش��ده،
كمك ب��ه آموزش ني��روي كار و همچني��ن يارانه
دستمزد و كمكهاي بالعوض خواهد بود.
آنگونه ك��ه تجربيات عمليس��ازي برنامههاي
بودجهيي و  5س��اله گذشته نشان ميدهد ،به نظر
ميرس��د همه اي��ن برنامهها بر اس��اس آنچه «بايد
بشود كه كشور به تعادل برسد» تدوين شدهاند در
حالي كه هر برنامهيي منطقا بايد بر اساس واقعيات
و ظرفيتهاي در دسترس تنظيم شود.

اخبار كالن
ساالنه حدود  ۴۰هزار نفر
استخدام دولت ميشوند

رييس س��ازمان امور اداري و اس��تخدامي با اشاره
به آمار س��االنه جذب نيرو از سوي دولت گفت :ساالنه
براساس نيازهاي موجود بين  ۳۰تا ۴۰هزار نفر از طريق
آزمونهاي مختلف اس��تخدامي جذب دولت ميشوند.
جمش��يد انصاري در گفتوگو با ايس��نا درب��اره روند
اشتغالزايي در بدنه دولت اظهار كرد :همواره متناسب
ب��ا خروجي افراد از بدن��ه دولت ،نيروهاي جديد جذب
ميشوند .در اين راس��تا در سال جاري طي دو مرحله
سراس��ري و چند مرحله متفرقه حدود  ۳۰هزار نفر به
اس��تخدام دولت در آمدهاند .وي خاطرنش��ان كرد :در
س��الهاي آينده نيز بر اساس همين روال و متناسب با
مي��زان خروجيها به ويژه در مناطق محروم كه نياز به
نيروي انساني دارند ،برنامههاي جذب نيرو اجرا ميشود
و پيشبيني ميكنيم كه ساالنه تا ۴۰هزار نفر از طريق
آزمونهاي اس��تخدامي به اس��تخدام دولت در بيايند.
رييس س��ازمان امور اداري و استخدامي همچنين در
پاسخ به پرسشي درباره طرح شايعاتي مبني بر تعديل
نيرو در برخي دس��تگاهها توضيح داد :مس��ائلي نظير
س��اختار ،تشكيالت ،پستهاي س��ازماني و بازنشسته
ش��دن ي��ا بازخريد نيروه��اي دس��تگاهها از اختيارات
آنهاست.

تورم  ۲رقمي در راه است

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي
گف��ت :پيشبيني ما اين اس��ت كه تورم در س��ال ۹۷
دو رقمي اس��ت اما اينكه چه رقمي باش��د ،بستگي به
قيمت حاملهاي انرژي دارد .به گزارش ايبنا ،محمدرضا
پورابراهيمي در پاس��خ به اينكه چ��ه پيشبيني براي
نرخ تورم در س��ال آينده داريد ،اظهار داشت :بر اساس
پيشبينيهاي انجام شده اگر قيمت حاملهاي انرژي با
پافشاري دولت افزايش يابد ،بهطور حتم با كوچكترين
تغييري نرخ تورم نيز دو رقمي خواهد ش��د .وي ادامه
داد :اما بحث دو رقمي ش��دن تورم تنها موضوع داخلي
نيس��ت و تحت تاثير قيمتهاي جهاني هم خواهد بود
زيرا هنگامي كه قيمت كاالهاي اساسي ،نفت و فلزات
كاه��ش يابد ،اقتص��اد ايران ركودي خواهد ش��د پس
بهطور حتم در صورتي كه روند رو به رشد قيمت نفت،
كاالهاي اساس��ي و فلزات ادامه يابد ،بهطور حتم تورم
نيز دو رقمي خواهد ش��د .رييس كميسيون اقتصادي
مجلس شوراي اسالمي در ادامه افزود :پيشبيني ما اين
است كه تورم در سال  97دو رقمي است اما اينكه چه
رقمي باشد ،بس��تگي به قيمت حاملهاي انرژي دارد.
به گفته پورابراهيمي ،رقم تورم مش��خص نيست اما از
قيمتهاي جهاني و مي��زان افزايش قيمت حاملهاي
انرژي متاثر خواه��د بود .وي در ادامه تاكيد كرد :البته
شكي نيست كه تورم در سال آينده تكرقمي نخواهد
ب��ود ،مگر اينكه اقتص��اد جهاني دچار ركود ش��ود كه
چنين موضوعي امكانپذير نيس��ت .همچنين موضوع
حاملهاي انرژي هم موضوع قابل توجهي است كه بايد
تغيير كند.

اخبار
ارائه 70درصد از خدمات بانكي
در پيشخوانهاي شهرنت

مديرعامل بانك ش��هر از ارائه 70درصد از خدمات بانكي
در پيشخوانهاي شهرنت اين بانك خبر داد و گفت :در حال
حاضر  358دس��تگاه پيشخوان شهرنت در  180شهر كشور
به فعاليت ميپردازد.
به گزارش مركز ارتباطات و روابط عمومي بانك ش��هر،
حس��ين محمد پورزرندي با بيان اين مطلب گفت :باتوجه
به سياس��تها و محدوديتهاي بان��ك مركزي درخصوص
عدم توس��عه فيزيكي ش��عب و همچنين باتوجه به فضاي
رقابتي ش��ديد و تمايل اقشار جامعه در استفاده از ابزارهاي
الكترونيكي و ارائه خدمات مطلوب بانكي به ش��هرداريها،
توس��عه بانكداري الكترونيك در دس��تور كار اين بانك قرار
گرفت .وي با اشاره به اهميت اين اقدام تصريح كرد :باتوجه
به نقش��ه راه  1400بانك مركزي مبني بر حركت به سمت
بانكداري الكترونيك و ديجيتال با هدف كاهش هزينههاي
توسعه فيزيكي ش��عب در شبكه بانكي ،بانك شهر ،توسعه
پيشخوانهاي شهرنت و س��اير خدمات الكترونيك را براي
نخس��تينبار در ايران در فضاهاي عمومي ش��هرها ازجمله
پاركه��ا ،ميادين و فرودگاهها ،توس��عه كارت ش��هروندي،
اتوبانكها و ...در سطح كش��ور آغاز كرد .پورزرندي تصريح
كرد :در حال حاضر 70درصد از خدمات بانكي ارائه شده در
شعب ،از طريق پيشخوانهاي شهرنت قابل ارائه است كه اين
اقدام بهدليل تسهيل در دسترسي به خدمات ،رضايتمندي
شهروندان را به همراه داشته است.
مديرعامل بانك ش��هر در ادامه اف��زود :در حال حاضر
 261ش��عبه بانك در  62شهر كشور خدمات مالي و بانكي
به مش��تريان ارائه ميدهند ،اما با اتخ��اذ رويكرد بانكداري
الكترونيك و توسعه شهرنتها با همراهي و مساعدتهاي
شهرداريها اين خدمات به  358دستگاه پيشخوان شهرنت
در  180شهر افزايش يافته است.

ارتقاي زيرساختي سيستم
الكترونيك بانك شهر

سيس��تم بانك��داري الكتروني��ك بان��ك ش��هر ب��راي
اج��راي عملي��ات ارتقاي زيرس��اختي از بام��داد روز جمعه
 22ديماه به مدت  4ساعت دچار اختالل احتمالي شد.
به گزارش مركز ارتباطات و روابط عمومي بانك شهر ،اين
عمليات در راستاي ارتقاي زيرساختي بانكداري الكترونيك
براي تحقق انتظارات مشتريان كه در صدر برنامههاي بانك
ش��هر قرار دارد ،صورت گرفته اس��ت .بروز اي��ن اختالل در
سيس��تم بانكداري الكترونيك بانك ش��هر از ساعت  10روز
جمعه  22دي ماه صورت گرفت و اين مركز ضمن قدرداني
از صبر و شكيبايي مشتريان ،بابت بروز اين اختالل در روز و
ساعات مذكور ،از مشتريان و همميهنان پوزش طلبيد.

پرونده تجميع كارتهاي بانكي
روي ميز بانك مركزي

گروه بانك و بيمه| مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك
مركزي با بيان اينكه پرونده تجميع كارتهاي بانكي روي
ميز بانك مركزي اس��ت ،گفت :بانكها درحال آمادهسازي
براي صدور كارتهاي هوشمند هستند.
به گزارش س��تاد خبري هفتمين هماي��ش بانكداري
الكترونيك و نظامهاي پرداخت ،داود محمدبيگي با اشاره
به برگزاري جلس��ات مش��ترك بانك مركزي ب��ا بانكها
گف��ت :يكي از موضوعاتي كه هماكنون درحال بررس��ي و
اجرايي شدن آن هس��تيم ،بحث آمادهسازي بانكها براي
پيادهس��ازي اس��تانداردهاي امنيتي و ص��دور كارتهاي
هوشمند است.
مدي��ر اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي گفت :در
كش��ور دو س��ه بار تاكنون به س��مت كارتهاي هوشمند
رفتهايم ولي به دليل اينكه الزام خاصي از نظر داخلي براي
اس��تفاده از اين كارتها وجود نداش��ت ،زياد از كارتهاي
هوشمند استفاده نكرديم .محمدبيگي يكي از چالشهاي
اصل��ي در ح��وزه ارتباط��ات بينالملل��ي را بهرهگيري از
كارتهاي هوشمند در نظام بانكي داخلي دانست و تصريح
كرد :براي اين مهم بايد دو اقدام انجام شود ،نخست اينكه
زيرس��اختهاي بانكها آماده ش��ود و دوم اينكه قوانين و
مقررات اين كارتها فراهم شود به نحوي كه هر بانكي كه
كارت هوشمند صادر ميكند ،بتواند در خارج از كشور نيز
مورد استفاده قرار گيرد.
مدي��ر اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي ،عملياتي
ش��دن روش مذكور را نيازمند برخي پروتكلهاي ارتباطي
عن��وان كرد و افزود :پروژهي��ي را به همين منظور از  ۶ماه
گذشته آغاز كردهايم و اميدواريم تا تير ماه سال آينده آن را
به اتمام برسانيم تا كشور ما استانداردهاي هوشمندسازي
كارتها را رعايت كنند.

افزايش رضايت مشتريان
با توسعه بانكداري الكترونيك

مرتضي اكبري مديرعامل بانك قرضالحسنه مهر ايران،
در بازديد از شعب استان آذربايجانشرقي بر اهميت بانكداري
الكترونيك و نقش موثر آن در افزايش رضايتمندي مشتريان،
مراجعان و متقاضيان تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك قرضالحس��نه مهر ايران،
مرتضي اكبري با اشاره بر اهميت نقش بانكداري الكترونيك
در راس��تاي تحقق اصول مش��تريمداري بيان داشت :بانك
قرضالحسنه مهر ايران در راستاي مشتريمداري و با هدف
دسترس��ي آسان و سريع هموطنان به اس��تفاده از خدمات
اين بانك ،ش��عب خود را با برخ��ورداري از آخرين امكانات و
تجهيزات پيشرفته بانكداري الكترونيكي توسعه ميدهد.
وي افزود :ما نخستين بانكي هستيم كه در شبكه بانكي
كش��ور با راهاندازي و اس��تفاده از سامانههاي آنالين افتتاح
حساب و درخواست تسهيالت در كنار ساير خدمات مبتني
بر اينترنت مانند موبايل بانك ،اينترنت بانك ،تلفن بانك و
غيره ،رفت و آمدهاي غيرضروري مش��تريان را كاهش و در
وقتآنانصرفهجوييميكنيم.مديرعاملبانكقرضالحسنه
مه��ر اي��ران تصريح ك��رد :توس��عه زمينهه��اي بانكداري
الكترونيك با كاهش ترددهاي مراجعان ،نقش بس��زايي در
بهبود كيفيت آب و هوا و حفاظت از محيطزيس��ت دارد و
اي��ن بانك تمام تالش خود را براي اجراي كامل محورهاي
بانكداري سبز به كار خواهد گرفت .اكبري با تاكيد بر اهتمام
همكاران به امور مش��تريان و تسريع در رفع مشكالت آنان
اظهار داشت :افزايش پوشش تسهيالت قرضالحسنه براي
مردم از اولويتهاي اصلي اين بانك است و نياز است تا تمام
همكاران در اين راستا تالش كنند .شايان ذكر است يوسف
نجدي مدير امور استانها ،مجيد وكيل مشاور مديرعامل و
رييس اداره كل حوزه مديريت و محبوبه رنجبر رييس اداره
كل روابط عمومي و بازاريابي نيز در بازديد از ش��عب استان
آذربايجانشرقي حضور داشتند.
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بانك و بيمه

 5ميليارد يورو از سوي بانكهاي صنعت و معدن و خاورميانه به طرحهاي توليدي اختصاص مييابد

امضاي قرارداد فاينانس ۵ميليارد يورويي ايران و ايتاليا

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
پ��س از انعق��اد قرارداد با كش��ورهاي هن��د ،چين،
كرهجنوب��ي ،دانم��ارك ،اتري��ش و روس��ي ه در ماههاي
اخير ،ايتاليا هفتمين كشوري است كه قرارداد فاينانس
ب��ا آن منعق��د ميش��ود و بدينترتي��ب گام ديگري در
راستاي تنوعبخش��ي به خطوط اعتباري فاينانس قابل
دريافت ب��راي تامين مال��ي پروژههاي كش��ور در دوره
پسابرجام برداشته شده و قرارداد خط اعتباري فاينانس
۵ميلي��ارد يوروي��ي بين بانكه��اي ايراني و موسس��ه
 Invitalia Global Investmentبراي تامين مالي
پروژههاي عمراني و توليدي كشور اجرا خواهد شد.
ب��ه گ��زارش «تع��ادل» در ماهه��اي اخي��ر امضاي
قرارداده��اي متنوع فاينانس و تامي��ن اعتبار بانكهاي
مختلف اروپايي و آس��يايي كه محصول دوره پسابرجام
محسوب ميشود ،امكان تامين اعتبار طرحهاي توليدي
و عمران��ي كش��ور را افزايش داده و بهب��ود روابط بانكي
و اس��تفاده از خط اعتب��اري بانكهاي جه��ان در حال
گسترش اس��ت و پيشبيني ميش��ود كه مجموع اين
قرارداده��اي فاينانس در مجموع ت��وان بانكهاي ايران
براي تامين اعتبار طرحهاي توليدي و عمراني را به حدود
 60ميليارد دالر افزايش دهد.
با امضاي قراردادهاي قبلي با كره ،چين ،روسيه ،هند،
دانم��ارك ،اتريش و آخرين قرارداد امضا ش��ده با ايتاليا،
در ح��ال حاضر بيش از 30ميليارد دالر از مجموع هدف
60ميليارد دالري تامين اعتبار و خطوط فاينانس نهايي
شده و پيشبيني ميشود كه در ماههاي آينده نيز تفاهم
15ميلي��ارد يوروي��ي با بانك توس��عه چين و همچنين
مذاكرات انجام شده با ساير بانكهاي اروپايي و آسيايي
به نتيجه برسد.
در حال حاضر مجموع 5ميليارد يورو قرارداد فاينانس
با ايتاليا8 ،ميليارد يورو با كرهجنوبي10 ،ميليارد دالر با
چي��ن1.5 ،ميليارد يورو با اويربانك500 ،ميليون يورو با
دانمارك150 ،ميليون دالر با هند و  1.5ميليارد دالر با
روسيه ،نزديك به 30ميليارد دالر فاينانس و خط اعتباري
ب��راي طرحهاي تولي��دي ،عمراني ،بخ��ش خصوصي و
تعاوني و ...ايجاد شده كه ميتواند گشايش قابل توجهي را
در توليد و خدمات وصنعت ايجاد كند و انتقال فناوري از
ايتاليا ،كشورهاي اروپايي ،چين ،كرهجنوبي ،روسيه ،هند
و ...را به ايران فراهم ميآورد تا موجبات رشد بهرهوري و
اشتغال و توليد بيشتر را ايجاد كند.
اما اين روند مذاك��رات و تفاهمنامهها و قراردادهاي
جديد تامين مالي همچنان ادامه خواهد يافت و دولت و
بانك مركزي به عنوان ضامن اين قراردادها ،شرايطي را
براي حمايت از طرحهاي توليدي و عمراني فراهم خواهد
آورد تا به تدريج حجم قراردادها و خط اعتباري فاينانس
با كش��ورهاي مختلف صنعتي جه��ان افزايش يابد و به
هدف  60ميليارد دالري اعالم شده برسد.
جذب ۶۰ميليارد دالر فاينانس
در اي��ن زمينه چن��د ماه پيش اس��حاق جهانگيري
مع��اون اول رييسجمهور در م��ورد مذاكره با بانكهاي
خارجي اعالم كرده بود كه با بانكهاي اروپايي و آسيايي
مذاكراتي جهت ج��ذب ۶۰ميليارد دالر داش��تهايم كه
قرارداد براي جذب ۲۶ميليارد دالر منعقد شده است .ما
شرايط تبديل به قطب اقتصاد جهان را داريم .با بانكهاي
اروپايي و آسيايي مذاكراتي جهت جذب 60ميليارد دالر

داشتهايم كه 26ميليارد دالر با بانكهاي خارجي قرارداد
منعق��د كردهايم و دولت ضمانتنامه صادر كرده كه خط
اعتباري ايجاد ش��ده استفاده ش��ود .اولويت اول ما براي
استفاده از منابع خارجي بخش خصوصي است و بايد از
فرصت پيش آمده استفاده شود ،چرا كه ما به توانمندي
نيروي انساني كشورمان اطمينان داريم .ظرفيتي در ايران
وجود دارد كه با توجه به راه تعاملي كه در پيش گرفتيم،
قادر خواهيم ب��ود با اتكا به توانمن��دي داخلي ،ايران را
توسعه دهيم و اقتصاد رو به رشد بسازيم.
قرارداد 5ميليارد يورويي با ايتاليا
عصر روز پنجشنبه  21دي  96نيز بزرگترين قرارداد
خط اعتباري ميان ايران و ايتاليا به عنوان يكي از اعضاي
اتحاديه اروپا به ارزش ۵ميليارد يورو توسط محمد خزاعي
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل سازمان
س��رمايهگذاري ايران با وزير اقتصاد ايتاليا در رم منعقد
ش��د .اين خط اعتباري مس��ير تعام�لات اقتصادي بين
دو كش��ور را توس��عه داده و زمينه را براي همكاريهاي
اقتصادي و اجراي پروژههاي زيربنايي با مشاركت طرفين
را فراهم ميكند .بر اين اساس ،با اضافه شدن  5ميليارد
يورو قرارداد فاينانس بين ايران و ايتاليا به رقم قبلي اعالم
ش��ده 26ميليارد دالري توس��ط معاون رييسجمهور،
مجموع رقم فاينانس و خط اعتباري امضا ش��ده و قابل
اجرا به بيش از  30ميليارد دالر افزايش يافته است.
بر اس��اس اين قرارداد ك��ه دو بانك ايراني صنعت و
مع��دن و خاورميانه آن را امض��ا كردهاند و امكان الحاق
ساير بانكهاي ايراني به آن وجود دارد ،پروژههاي عمراني
و توليدي كش��ور كه با استفاده تكنولوژي ،ماشينآالت
يا خدمات فني و مهندس��ي كشور ايتاليا اجرا ميشوند،
ميتوانند از اين تس��هيالت اس��تفاده كنند .استفاده از
اين خ��ط اعتباري ،با رعايت قواني��ن و مقررات داخلي،
خصوصا الزامات مندرج در قانون برنامه شش��م توسعه،

قوانين بودجه سنواتي و آييننامهها و دستورالعملهاي
مرتبط ميسر خواهد بود .همچنين تمام پروژههاي بخش
دولتي و غيردولتي كه اولويت آنها به تاييد دستگاههاي
ذيربط رسيده و مجوزهاي مربوطه را اخذ كرده باشند،
ميتوانند از اين تسهيالت استفاده كنند .حميد قنبري
مع��اون اداره تامين اعتب��ارات ارزي بانك مركزي درباره
قرارداد تامين مالي  ۵ميليارد يورويي ايران و ايتاليا گفت:
از اين محل تسهيالت پرداخت ميشود .شرايط دريافت
تسهيالت از اين خط اعتباري بهتر از صندوق توسعه ملي
است و بخش دولتي ،خصوصي و عمومي ميتوانند از اين
خط اعتباري اس��تفاده كنند و اين تسهيالت به صنعت
خاصي نيز تعلق ن��دارد .وي گفت :متقاضيان ميتوانند
به بانكه��اي عامل صنعت و مع��دن و خاورميانه براي
اس��تفاده از اين تسهيالت مراجعه كنند .بانكهاي ديگر
نيز به زودي وارد چرخه پرداخت اين تسهيالت ميشوند.
قنبري اف��زود :بخش دولتي براي اس��تفاده از اين خط
اعتباري نيازمند مجوز شوراي اقتصاد و بخش خصوصي
بر اس��اس اولويت طرح نيازمند تايي��د وزارتخانه مربوط
است .متقاضيان دريافت اين تسهيالت با بانكهاي ايران
طرف هستند و وثايق خود را در اختيار اين بانكها قرار
ميدهند و بازپرداخت آن به صورت يورو اس��ت .معاون
اداره تامي��ن اعتب��ارات ارزي بانك مرك��زي گفت :اين
تسهيالت براي طرحهاي خودگردان استفاده ميشود.
 8ميليارد يورو با كره جنوبي
انعقاد ق��رارداد وام  8ميليارد يورويي  12بانك عامل
ايران��ي با اگزيم بانك كرهجنوبي اوايل ش��هريور ماه 96
امضا شد.
 10ميليارد دالر با چين
روز پنجش��نبه 23ش��هريور نيز قرارداد تامين مالي
۱۰ميلي��ارد دالري بين  5بان��ك خصوصي و تخصصي

اي��ران با س��يتيك بانك چين به امضا رس��يد تا دومين
ق��رارداد بانكي و تامين مالي پ��س از برجام در يك ماه
اخير محسوب شود.
 15ميليارد يورو تفاهم با بانك توسعه چين
همچنين تفاهمنام��ه 15ميليارد يورويي نيز با بانك
توسعه چين امضا شد.
 1.5ميليارد يورو با اوبر بانك
اوبربانك اتريش نيز قراردادي را در ماه شهريور  96با
ايران به امضا رساند كه براساس آن ،فاينانس 1.5ميليارد
يوروي��ي به ايران انتقال خواهد داد و يكي از نخس��تين
بانكهاي اروپايي اس��ت كه بعد از برداشتن تحريمها با
ايران همكاري ميكند.
 500ميليون يورو با دانمارك
ج��ز اوبربان��ك با دانتس��ه بانك دانم��ارك نيز خط
اعتباري  500ميليون يورويي راهاندازي شده است.
هند و روسيه
هند 150ميليون دالر در چابهار سرمايهگذاري كرده
و روسها نيز با 1.5ميليارد دالر در جمع فاينانس��رهاي
ايران قرار دارند.
بزرگترين فاينانسهاي پسابرجامي
دو خ��ط اعتباري بزرگ  8ميلي��ارد يورويي با اگزيم
بانك كره جنوبي و 10ميليارد دالري با س��يتيك بانك
چين كه بزرگترين وام پسابرجامي ارزيابي شده و پس
از 2س��ال مذاكرات مفصل و طوالني به ثمر نشس��ته به
تدريج آثار و دس��تاوردهاي مختلفي براي اقتصاد كشور
و طرحه��اي مختلف صنعتي و عمراني به همراه خواهد
داش��ت و درحال حاضر بخش قابل توجهي از بانكهاي

ب��زرگ و تخصص��ي و خصوصي ايران ب��ا تامين مالي از
طري��ق اي��ن دو قرارداد ب��زرگ ميتوانن��د از طرحهاي
مختلف عمراني و صنعتي كش��ور حمايت كنند .پس از
ق��رارداد  ۸ميليارد يورويي تامي��ن مالي و فاينانس بين
ايران و كره جنوبي ،اين دومين قرارداد بزرگ تامين مالي
براي بانكهاي ايران اس��ت كه اينبار با كشور چين به
امضا رسيده و نشاندهنده تحوالت و گشايش اعتبار بين
بانكهاي ايران و بانكهاي آسيايي و اثر مثبت برجام بر
تحوالت بانكي ايران با جهان است.
اي��ن دو ق��رارداد اگرچ��ه در ظاه��ر تامي��ن مال��ي
قراردادهاي جديد را در زمينههاي توليدي ،بهداش��تي،
حملونق��ل ،انرژي و صنايع مختلف و طرحهاي عمراني
هدف گرفته و چند بانك ايراني به عنوان بانك عامل در
مسير رشد سرمايهگذاريهاي خارجي و داخلي و حمايت
از توليد فعال خواهند بود اما مهمترين اثر اين قراردادها
تاثيري اس��ت كه در روابط بينالملل��ي ايران با بازارهاي
جهاني خواهد گذاشت زيرا بدون شك قرارداد  8ميليارد
يورويي با كره و 10ميليارد دالري با چين با يازدهمين و
دومين اقتصاد صنعتي جهان ،ساير كشورها و شركتهاي
عالقهمند به بازار ايران را نيز تش��ويق خواهد كرد كه به
دنبال راهكارهاي مختلفي براي حضور در ايران باشند.
موافقتنامه قرارداد 10ميلي��ارد دالري خط اعتباري
«س��يتيك بانك» چين با  5بانك ايراني ش��امل 3بانك
خصوصي پارس��يان ،پاس��ارگاد ،رفاه كارگران و دو بانك
تخصص��ي صنعت و معدن ،توس��عه ص��ادرات در مركز
«سيتيك گروپ» چين در پكن امضا شد.
«س��يتيك» در بين  500شركت مالي بزرگ دنيا در
رديف  51جهان قرار گرفته و بانك ساخت و ساز چين،
بانك س��يتيك ،گروه بيدو ،شركت چاينا فيلم و شركت
پست اكسپرس چين ازجمله زيرمجموعههاي «سيتيك»
هستند .روز پنجشنبه 23شهريور  96موافقتنامه قرارداد
10ميليارد دالري خط اعتباري«سيتيك گروپ» چين
با  5بانك ايراني ش��امل بانكهاي پارس��يان ،پاسارگاد،
صنعت و معدن ،توسعه صادرات و رفاه كارگران در مركز
«سيتيك گروپ» چين در پكن امضا شد.
در اين مراس��م كه با حضور ولياهلل سيف رييس كل
بانك مركزي ،علياصغر خاجي س��فير اي��ران در پكن،
محمد خزاعي رييس س��ازمان س��رمايهگذاري ،مديران
«س��يتيك گروپ» و مديران بانكه��اي ايراني ازجمله
كوروش پرويزيان ،مديرعامل بانك پارسيان برگزار شد،
طرفين امضاي قرارداد 10ميليارد دالري چين با ايران را
بيانگر يك عزم جدي براي ادامه همكاريهاي دو كشور
ارزيابي كردند« .سيتيك گروپ» بين  500شركت مالي
بزرگ دنيا در رديف  51جهان قرار گرفته و بانك ساخت
و ساز چين ،بانك سيتيك ،گروه بيدو ،شركت چاينا فيلم
و شركت پست اكسپرس چين ازجمله زيرمجموعههاي
«سيتيك گروپ» هستند.
رييس كل بانك مركزي در اين مراس��م تاكيد كرد:
روابط ايران و چين نه تنها يك رابطه تاريخي و با سابقه
طوالني اس��ت بلكه اكنون يك رابطه استراتژيك بوده و
اين قرارداد نيز ميتواند س��بب تقويت رابطه دو كش��ور
شود .ولياهلل سيف افزود :يكي از فعاليتهايي كه ميتواند
روابط دو كش��ور را مس��تكحم كند ،رواب��ط اقتصادي و
تجاري است كه براساس روابط اقتصادي و تجاري ،مردم
نيز با همديگر ارتباط برقرار ميكنند و اين ملتها هستند
كه به همديكر نزديك ميشوند.

اهميت مديريت ريسكهاي مالي و مديريتي و بهبود بهرهوري در بخش مالي اقتصاد بررسي شد

بهبود اثر تسهيالتدهي بانكها با مديريت ريسك

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|
شرايط اقتصادي فعلي كش��ور از نياز جوانان به وام ازدواج و ايجاد
اش��تغال و كاهش بيكاري ،تا نياز واحدهاي اقتصادي به س��رمايه در
گردش و دريافت تسهيالت بيشتر ،نياز بانكها به بهبود كفايت سرمايه
و افزايش توان تس��هيالتدهي ،كاه��ش بدهي دولت به پيمانكاران و
بانكها و كاهش مطالبات معوق بانكي ،افزايش تقاضا و رش��د مصرف
بخش خصوصي براي كاهش ركود ،حمايت از توليد و بخشهايي كه
با ركود نسبي مواجه هستند ،فروش اموال مازاد بانكها و داراييهاي
دولت و اموال تمليكي و ...همگي نيازمند تزريق مبالغ قابل توجهي از
نقدينگي و پول است و به همين دليل بسياري از كارشناسان معتقدند
كه مهار تورم در حد 10درصد به عنوان يك دس��تاورد بايد به تدريج
ب��ا تزريق منابع به اقتصاد همراه ش��ود تا مش��كالت موجود مردم و
بخشهاي مختلف كشور را كاهش دهد.
به گزارش «تعادل» براين اس��اس ،بهب��ود روند جذب و بهبود منابع
بانكها ،نيازمن��د حمايت بانك مركزي از بانكها و تامين خط اعتباري
توسط بانك مركزي و كاهش بدهيهاي دولت و تعميق بازار بين بانكي و
بررسي و تحليل جزئيات بدهيها و طلبهاي بانكها و تسهيالت و عقود
بانكي است تا كارايي و بهرهوري و كيفيت عملكرد بانكها را تقويت كند.
اما در كنار اين اقدامات كه شبكه بانكي و دولت و بانك مركزي الزم است،
انج��ام دهند تا با بهبود عملكرد بازار بين بانكي و ش��اخصهاي بانكي و
كاهش مطالبات معوق و بدهي دولت به بانكها و ...به ساماندهي عملكرد
بانكها كمك كنند ،الزم اس��ت كه در بخش دريافت تس��هيالت نيز به
كاهش ريسكها و خطرات و رشد مطالبات معوق ،اثر وام بانكي بر فعاليت
بخشهاي مختلف و بهبود بهرهوري توجه شود و تنها با خيل نقدينگي
و پول انتظار نداشته باشيم كه مشكالت واحدهاي اقتصادي حل شود .به
عنوان مثال بايد بررسي شود كه كدام يك از بخشهاي اقتصادي ،ارزش
افزوده و بهرهوري بيشتري در دريافت وام بانكي داشتهاند.

بهبود عملكرد بازار بين بانكي و كاهش نرخ سود
يكي از راهكارهاي اساسي در بهبود كسب وكار كاهش هزينه بانكي
و مالي است كه با كاهش سود تسهيالت امكانپذير است و اين موضوع
از طريق توس��عه بازار بين بانكي در سالهاي اخير تاحدودي به كاهش
هزينههاي بانكي كمك كرده است.
تازهتري��ن تحليل بانك مركزي درباره عملكرد بازار بين بانكي ريالي،
نش��ان از تعميق و گس��ترش تدريجي اين بازار دارد؛ بر پايه اين گزارش
تحليلي ،تعداد معامالت اين بازار در ۹ماهه ابتدايي س��ال  ۱۳۹۶معادل
27.5هزار فقره و متوسط ارزش روزانه معامالت بازار در همين بازه زماني
به ۱۸۰هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.
تعداد اعض��اي فعال در بازار بين بانكي از  ۱۰بانك در س��ال ۱۳۸۷
به  ۳۰بانك و موسس��ه اعتباري در  ۹ماهه اول  ۱۳۹۶رس��يده است .با
افزايش تدريجي عمق بازار ،معامالت بازار بينبانكي ريالي  -كه ش��امل
س��پردهگذاري (س��پردهپذيري) اعضاي بازار نزد (از) يكديگر است -نيز
از رش��د قابل توجهي برخوردار بوده اس��ت؛ بهطوري كه معامالت بازار با
افزايش بيش از  ۱۸۴۷برابري ،از  ۱۷فقره در سال  ۱۳۸۷به بيش از ۳۱

هزار فقره در سال  ۱۳۹۵رسيد .تعداد معامالت بازار بينبانكي ريالي در ۹
ماهه ابتدايي سال  ۱۳۹۶نيز معادل  27.5هزار فقره است.
حجم ارزشي روزانه و نرخ سود موزون معامالت بازار بينبانكي ريالي از
سال تاسيس تا  ۹ماهه ابتدايي  ۱۳۹۶منعكس است .بر اساس آخرين آمار
موجود ،متوسط ارزش روزانه معامالت بازار بينبانكي ريالي با افزايش قابل
توجهي از 15.7ميليارد ريال در سال  ۱۳۸۷به ۱۰۷هزار ميليارد ريال در
سال  ۱۳۹۵رسيد .با ادامه اين روند ،متوسط ارزش روزانه معامالت بازار در
 ۹ماهه ابتدايي سال  ۱۳۹۶به  ۱۸۰هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.
نرخ س��ود موزون بازار بينبانكي ريالي از  21.1درصد در سال ۱۳۸۷
به  ۱۴.۴درصد در س��ال  ۱۳۸۹كاهش ياف��ت و در ادامه به دليل وجود
تنگناي اعتباري بانكها ،نرخ س��ود با روندي افزايشي به 27.1درصد در
سال  ۱۳۹۳رسيد .ليكن در سالهاي اخير با مداخله موثر بانك مركزي
در بازار بينبانكي ريالي ،روند نرخ س��ود بازار با كاهش مواجه شده است.
با مديريت فعاالنه نقدينگي بازار (سپردهگذاريهاي صريح و ضمني بانك
مركزي در بازار) و همچنين اقداماتي نظير كاهش نسبت سپرده قانوني و
ت تبديل اضافهبرداشت برخي بانكها و موسسات اعتباري به
اعمال سياس 
خطوط اعتباري و قرارداد سپردهگذاري در بازار ،نرخ سود بازار بينبانكي
ريالي با روند كاهشي مواجه شده و از  27.1درصد در سال  ۱۳۹۳به ۱۸.۶
درصد در س��ال  ۱۳۹۵كاهش يافته و در ادامه به 18.9درصد در  ۹ماهه
ابتدايي سال  ۱۳۹۶رسيده است.
در  ۹ماهه اول س��ال  ۱۳۹۶در مقايس��ه با مدت مش��ابه سال قبل،
تعداد و متوس��ط ارزش روزانه كل معامالت انجام ش��ده بازار به ترتيب
با  14.8و 49.9درصد افزايش نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته به
رقم  ۲۷۴۶۳فقره با متوسط ارزش روزانه ۱۸۰هزار ميليارد ريال رسيده.
بررسي معامالت بازار در  ۹ماهه آغازين سال  ۱۳۹۶به تفكيك سررسيد
معامالت بيانگر آن اس��ت كه 98.1درص��د از ارزش معامالت مربوط به
معامالت يكشبه است كه با فلسفه تامين مالي كوتاهمدت بازار بينبانكي
سازگار است .نرخ سود موزون بازار بينبانكي ريالي در ۹ماهه ابتدايي سال
 ۱۳۹۶معادل 18.9درصد است كه با تداوم سياستهاي تسهيل اعتباري،
اين نرخ به  18.1درصد در آذرماه سال جاري كاهش يافته است.
تحليل نرخ سود موزون ماهانه بازار بينبانكي ريالي در مقاطع ماهانه
بيانگر آن است كه روند افزايشي نرخ سود موزون كه بهخصوص از ماههاي
پاياني سال گذشته آغاز شده بود از مردادماه معكوس شده و با روند نزولي
اين نرخ به  18.1درصد در آذرماه سال جاري رسيده است .مضافبر اينكه
كمترين پراكندگي نرخهاي سود در ۹ماهه نخست سال جاري مربوط به
4ماهه منتهي به آذر است.
افزايش وام ازدواج و خوداشتغالي
بخش عمدهيي از تقاضاي وام مربوط به ازدواج و اشتغال است اما در
اين زمينه الزم است ،بررسي شود كه چه نوع اشتغالي ميتواند پايدار باشد
و بهرهوري بيشتري داشته باشد.
طي ماههاي اخير دولت دوازدهم بر اساس سياستهاي اشتغالزايي
تاكيد شده در برنامه ششم توس��عه و تاكيدات رياستجمهوري بر عزم
دول��ت در مبارزه با پديده بيكاري و افزايش ظرفيتهاي توليدات داخلي

براي كاهش واردات و نيز افزايش ظرفيتهاي صادرات كاالهاي غيرنفتي،
ش��اهد برنامهريزي اعطاي وامهاي مختص حمايت و توس��عه كس��ب و
كارهاي موجود و نيز تامين تس��هيالت و سرمايه الزم براي ايجاد كسب
و كارهاي نو در س��طح ش��هرها و روس��تاها از س��وي دولت باشيم .اين
اقدام دولت ،يكي از موثرترين گامهاي اساس��ي براي مبارزه با بيكاري و
ارتقاي توانگري و توانمندي اقتصاد كشور و نيز افزايش درآمد خانوارها و
بنگاههاي اقتصادي تلقي ميشود.

اعطاي تسهيالت به دانشبنيانها
اعطاي تسهيالت به شركتهاي دانشبنيان و فينتكها و استارتآپها
فناوريهاي جديد ميتواند به اش��تغال جوانان و بهبود خدمات به مردم
موثر باش��د و خدمات و بهرهوري بهتري در ارائه تسهيالت داشته باشد.
ش��بكه بانك��ي در مهر م��اه  ۱۳۹۶به  ۱۲۲ش��ركت دانشبنيان معادل
 ۳۱۱ميليارد تومان تس��هيالت (بهطور متوسط به هر واحد 2.5ميليارد
تومان) پرداخت كرده است .در مهرماه  96بانكهاي دولتي  ۲۷ميليارد،
بانكهاي خصوصي شده  ۲۱۴ميليارد و بانكهاي خصوصي و موسسات
اعتباري  ۶۸ميليارد تومان به شركتهاي دانشبنيان تسهيالت پرداخت
كردهان��د .بانكهاي ملت و صادرات بهترتيب با  ۱۴۲و  ۶۴ميليارد تومان
وام ،باالتري��ن پرداخت تس��هيالت را در مهر ماه  ۱۳۹۶به ش��ركتهاي
دانشبنيان داش��تهاند .براس��اس اطالعات اس��تخراج ش��ده ،تسهيالت
پرداختي از اسفند  ۱۳۹۵لغايت مهر ماه  ۱۳۹۶معادل  ۲۰۶هزار ميليارد
تومان بوده است .مانده كل تسهيالت اعطايي به  ۹۵۵شركت دانشبنيان
در پايان ماه مذكور معادل  3هزار و  500ميليارد تومان (ميانگين به هر
شركت  3.7ميليارد تومان) است .مانده مطالبات غيرجاري ۲۳۶ميليارد
تومان و (متعلق به  ۱۱۳شركت) و معادل 6.6درصد كل مانده تسهيالت
است .مانده مطالبات غيرجاري شامل  ۱۰۵ميليارد تومان ( ۵۱شركت)
سررسيد گذش��ته ۵۸ ،ميليارد تومان ( ۳۶شركت) معوق و  72ميليارد
تومان ( ۲۶شركت) مشكوكالوصول است.
مديريت ريسك و بهبود اثرگذاري تسهيالت بانكها
حميدرضا حاجياشرفي كارشناس ريسك در اين رابطه به خبرنگار ما
گفت :براي بهبود اثرگذاري تسهيالت بانكها بر بخشهاي مختلف اقتصاد،
جلوگيري از زيانها و خس��ارتهايي كه موجب اتالف انرژي مديريتي و
مناب��ع انس��اني ،منابع و زمان ب��راي كارآفرينان و نيز س��رمايهگذاران و
تالشهاي دولت در حوزه فعالسازي فضاي كسب و كار ميشود ،نيازمند
اتص��ال و هماهنگي و همكاري مش��ترك در برنامهري��زي و طرحريزي
توس��عه فرصتهاي سرمايهگذاري و كسب و كار بين مراجع دانشگاهي
فن��ي و حرفهاي ،اتاقهاي بازرگان��ي و اتحاديهها و انجمنهاي صنفي و
صنعتي كشور و بانكها هس��تيم تا امكان شناسايي محلهاي مناسب
براي اثرگذاري بهتر تزريق پول فراهم شود ،زيرا از قديم گفتهاند همهچيز
را همگان دانند .وي تصريح كرد :فضاي كس��ب و كار و نيز فعاليتهاي
مشاغل مختلف به علت توسعه و سرعت تبادالت بازرگاني در سطح دنيا
به قدري رقابتي ش��ده و شدت يافته كه مقوله كيفيت و قيمت كاالها و
نيز توجه به آخرين اطالعات علمي و مهارتهاي تجربي به بركت وجود

شبكه جهاني اينترنت و سرعت باالي تبادالت دانش و اطالعات و توسعه
بازرگاني بينالمللي و افزايش مداوم و س��ريع اطالعات مصرفكنندگان
موجب ش��ده تا بازارشناسي و بازاريابي بهنگام و پايش مستمر بازار براي
بازارداري هوشمندانه به يك ضرورت اساسي تبديل شود.
وي افزود :مس��لما دراختيار داش��تن و كاربرد دانش وسيع صنعتي و
بازرگاني براي شروع و حفظ موفقيت تجاري بنگاههاي كوچك و متوسط
از عهده يك ش��خص مدير يك بنگاه به تنهايي خارج اس��ت و نيازمند
همكاري تيمهاي زبده صنعتي و تجاري و دانش و اطالعات وسيع دارد.
حاجياش��رفي اضافه كرد :امروزه در دنيا رويكرد مديريت سيس��تمي و
مديريت استراتژيك در دنياي كسب و كار حاكم است و بدون بهرهبرداري
از دانش بهروز و وس��يع علم بازرگاني هيچ كشور و هيچ رشته از صنايع
نميتواند موفق شد.
اين كارشناس ريسك تصريح كرد :به همه سرمايهگذاران و كارآفرينان
و خود اشتغاالن توصيه ميشود براي پيشگيري از مواجه شدن با ريسك
فرصت از دست رفته و ورشكستگي قبل از شروع به فعاليت حرفهيي در
يك شاخه شغلي با مطالعه كافي و مشاوره با اشخاص حرفهيي ذيصالح
تصميم به ورود به يك شغل و فعاليت حرفهيي با برخورداري از ديدگاه
جامع ،وسيع و فرانگر براي افزايش ضريب موفقيت گرفته شود تا احتمال
بروز ريسكهاي متوقفكننده شغلي كاهش يابد.
وي افزود :بس��ياري از مباحث مالي در س��طح خ��رد و كالن ارتباط
مستقيمي با علم اقتصاد و نظريههاي مختلف كارشناسان حوزه اقتصادي
دارد و از منظر ريسكهاي مديريتي كه مبتني بر دانش مديريت و تجارب
آن است تا اندازهيي امكان به تصوير كشيدن اين نوع از ريسكها از منظر
مطالعات ريس��ك وجود دارد .وي گفت :در علم بيمهگري دايره دانش و
تخصص در بخش صنعت بيمه وسيع و پويا و داراي شاخههاي متنوع است
كه هرگز يك كارشناس بيمه به تنهايي نميتواند در تمام اين شاخهها و
رشتههاي آن از لحاظ دانش و تجربه به حد كمال و نهايت برخورداري از
اطالعات و دانش فراگير و تسلط برسد و به همين علت است كه همواره
اختالفنظر و ديدگاه بين مديران و كارشناسان رشتههاي مختلف بيمهيي
وجود دارد و همين اختالف ديدگاهها نيز سرانجام تاثير و نتيجه خود را
حين انجام وظايف شغلي و سازماني و برونداد سيستمهاي تحت كنترل
اشخاص متخصص با ديدگاههاي متفاوت و مديران با رويكردهاي مختلف
را هويدا ميكند در ساير علوم و تخصصها نيز اينگونه اختالفنظرات و
باور به مكتبها و رويكردها و نظريههاي مختلف تخصصي وجود داشته
و دارد و اين موضوع در دنياي واقعي و زندگي بشر طبيعي است و از ازل
تا ابد اين رويه بوده و خواهد بود .حاجياشرفي اضافه كرد :علم اقتصاد به
شاخهها و مكتبها و نظريههاي مختلف تقسيم ميشود كه همين موضوع
بيانگر وجود اختالفات در تعبيرهاي مختلف دانش��مندان علم اقتصاد از
نحوه پيادهس��ازي و اداره امور اقتصادي در جوامع و كشورهاي مختلف و
نيز در نظام اجرايي بخشهاي مختلف اقتصادي در كشورها و برنامهريزي
توسعه و بودجهبندي ساالنه و استراتژيك كشورهاست .وي گفت :ضرورت
دارد قب��ل از هر اقدامي تبيين ريس��كهاي مديريتي و تاثير آن بر روند
موفقيت يا عدم موفقيت اقتص��اد خانوار و بنگاههاي خرد اقتصادي بايد
موردتوجه قرار گيرد.
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از توسعه بازار مشتقه ارزي تا كاهش هزينههاي دولت

ضرورت ذخاير استراتژيك گندم
مديرعامل بورس كاالي ايران با اشاره به اينكه
در ش��رايط كنوني اجراي سياست خريد تضميني
گندم براي دولت بهدليل بار مالي بس��يار سنگيني
امكانپذي��ر نيس��ت ،گفت :بايد به س��متي پيش
بروي��م كه سياس��ت قيمت تضمين��ي گندم را در
قالب بورس كاال اجرايي كنيم .حامد س��لطانينژاد
گف��ت :ب��راي ورود گندم به بازار س��رمايه يكي از
شرايط اين است كه گندم موردحمايت دولت بايد
اس��تانداردهاي حداقلي را داشته باشد .مديرعامل
ب��ورس كاالي ايران اف��زود :مطابق ماده  33قانون
افزايش بهرهوري محصوالت كشاورزي ،محصوالتي
كه قرار اس��ت در بورس كاال عرضه شوند و شكل
حمايت��ي آنه��ا از قالب خريد تضمين��ي به قيمت
تضميني تبديل ش��ود هر سال بايد تعيين شوند و
براي سال بعد درخصوص آنها تصميمگيري شود.
وي اذعان داشت :در شرايط كنوني اجراي سياست
خري��د تضمين��ي گندم ب��راي دول��ت امكانپذير
نيس��ت؛ چراك��ه بار مالي بس��يار س��نگيني را به
دولت تحميل ميكند .بنابراين ما به سمتي پيش
ميرويم كه سياس��ت قيمت تضميني گندم را در
قالب بورس كاال اجرايي كنيم .س��لطانينژاد اضافه
كرد :بر اين اس��اس كشاورزان محصول خود را در
ب��ورس كاال عرضه ميكنن��د و مابهالتفاوت قيمت
فروش در بورس و نرخ حمايتي تعيين ش��ده براي
گندم ،توسط دولت به حساب توليدكنندگان واريز
خواهد شد.
به گفته اين مقام مسوول ،از طرفي ديگر براي
محصول گندم فقط بحث خريد مطرح نيست بلكه
در بح��ث حمل و نقل آن ت��ا انبارها ،نگهداري در
انبارها و حتي در قسمت فروش در نانواييها نيز ما
شاهد حمايت دولت از آن هستيم.
در همين حال ،مش��اهده ميشود كه برداشت
گن��دم از فصل بهار تا پاييز ادامه دارد و نهايتا طي
 6ماه بايد تكليف كل محصول توليدي مش��خص
ش��ود .بنابراين بهطور قطع اين حجم از تقاضا طي
چني��ن مدت كوتاهي براي محص��ول گندم وجود
ن��دارد و بايد با اتخاذ سياس��تهايي مناس��ب اين
مش��كل را حل كرد .به گزارش تسنيم ،مديرعامل
ب��ورس كاالي اي��ران ادامه داد :اگر قرار باش��د در
م��دت كوتاهي حجم زي��ادي از محص��ول گندم
وارد بازار ش��ود ،قيمتها ميشكند؛ بر اين اساس
وجود يك بازارساز و كسي كه ذخاير استراتژيك را
نگهداري ميكند ،ضروري است.
وي گف��ت :در همي��ن ح��ال ،مذاكرات��ي ب��ا
ش��ركت بازرگان��ي دولتي انجام ش��ده ك��ه ابتدا
بازارگردانهايي داش��ته باشيم ،چون سيستمي را

كه وابس��ته به دولت بوده نميتوان طي يك سال
از آن جدا ك��رد ،بنابراين حداقل بايد حمايتي كه
از جانب خريد انجام ميش��ود ادامه داشته باشد و
بخش حمل و نقل و انبارداري به بخش خصوصي
واگذار ش��ود ي��ا اينكه دولت هم در اين س��ازوكار
حضور داش��ته باشد ولي نگرش بخش خصوصي را
داشته باشد .سلطانينژاد با اشاره به اينكه تاكنون
تالشه��اي خوبي در راس��تاي استانداردس��ازي
كيفيت گندم انجام ش��ده است ولي اين اتفاق رخ
نداده كه كيفيت گندم همه اس��تانها با هم برابر
باشد تصريح كرد :بر اين اساس بحث عدم اختالط
گندم مورد بررس��ي و پايش قرار گرفته است .وي
همچني��ن با بيان اينكه در موض��وع گندم بايد به
سمت شفافيت هر چه بيشتر حركت كنيم ،اظهار
داشت :با وجود اين در اين راستا مقاومتهايي نيز
ديده ميشود كه باالخره ما بايد يكبار در اقتصاد
تكليف خود را روش��ن كنيم كه آيا ميخواهيم به
سمت شفافيت حركت كنيم يا خير؟
مديرعامل بورس كاالي ايران ادامه داد :ابهاماتي
در مورد اينكه دولت قيمت خريد تضميني گندم را
مشخص ميكند و اين موضوع با رقابتي بودن قيمت
در ب��ورس كاال منافات دارد يا خير ،وجود دارد كه

بر اين اساس بايد اذعان داشت طبق اليحه بودجه
س��ال  ،97دولت اجازه ميدهد اين محصول وارد
بورس ش��ده و با قيمتي كه آنجا تعيين ميش��ود،
معامله ش��ود و سپس مابهالتفاوت آن را به حساب
توليدكننده واريز ميكند .در نتيجه جاي هيچگونه
نگراني براي كش��اورزان و فعاالن اين حوزه از اين
جهت وج��ود نخواهد داش��ت .وي گفت :از طرف
ديگر دو نوع گن��دم آزاد و يارانهيي در بازار وجود
دارد كه در قس��مت گندم يارانهيي هدف از عرضه
اين نوع گندم در بورس فقط شفافيت است ،اما در
قس��مت گندم صنف و صنعت كه يارانهيي نيست
عالوه بر ش��فافيت ،افزايش كيفي��ت محصول نيز
مدنظر است؛ يعني اگر كيفيت گندمي باالتر است
قيمت آن نيز باالتر خواهد بود.
راهاندازي معامالت آتي
معام�لات غيررس��مي در ب��ازار ارز در حال��ي
به ش��يوههاي مختلف از جمل��ه معامالت فردايي
گس��ترش يافته كه هي��چ تضمي��ن و مقرراتي بر
آن حاكم نبوده و نبود نظارت درس��ت و مكانيسم
قانوني در بازار آزاد ارز ،موجب باال رفتن ريس��ك
اين معام�لات و بعضا بروز برخ��ي كالهبرداريها

ميش��ود .البته نكته حايز اهميت اينجاس��ت كه
انجام معام�لات فردايي و س��اير معامالت مربوط
به آينده در بس��تري غيرشفاف بيانگر اين واقعيت
اس��ت كه فعاالن ب��ازار ارز نيز مس��تعد راهاندازي
معامالت آتي هستند و ميتوان گفت با راهاندازي
بازار مش��تقه ارزي در بستري ش��فاف و قانوني با
اس��تقبال مواج��ه خواهد ش��د .ضم��ن اينكه در
دنيا ني��ز معامالت ارز در قالب بازار مش��تقه و در
س��اختاري نظاممند و منس��جم انجام ميش��ود و
فع��االن اقتصادي در بازارهايي متش��كل از امكان
پوش��ش ريسك نرخ ارز بهرهمند ميشوند؛ امكاني
كه هماكنون زيرس��اختهاي آن در كش��ور ما نيز
وجود دارد.
مديرعامل يك ش��ركت كارگزاري درخصوص
مزاي��اي راهان��دازي ب��ازار مش��تقه ارزي گف��ت:
راهان��دازي بازار مش��تقه ارزي و معامالت آتي ارز
در ب��ازار س��رمايه راه��كاري مفيد براي پوش��ش
ريسك توليدكنندگان و مصرفكنندگاني است كه
فعاليتشان وابسته به نرخ ارز است .بر اين اساس
با راهاندازي ب��ازار ارز و امكان انجام معامالت آتي
ميت��وان براي آينده برنامهريزي و پيشبيني روند
آينده را امكانپذير كرد.

حس��نعلي بش��ارت احس��اني اف��زود :ايجاد و
توسعه بازار مش��تقه ارزي براي هجينگ و كنترل
ريس��كهاي مترتب با بازار ارز كاربردهاي فراواني
دارد .ضم��ن اينكه ايج��اد چنين ب��ازاري قابليت
نقدش��وندگي را ب��راي بازار نق��دي ارز نيز در پي
دارد و معام�لات آن را روان ميكن��د .به گزارش
ايرن��ا ،وي ادام��ه داد :البته ممكن اس��ت پذيرش
اين ب��ازار بين فعاالن ب��ازار ارز زمانبر باش��د؛ اما
نكته مهم و اساس��ي و مزي��ت اصلي چنين بازاري
نس��بت به انجام معامالت فردايي در بازار س��نتي
ارز اين اس��ت كه بازه زماني معامالت فردايي تنها
 ۲۴س��اعت اس��ت؛ اي��ن درحال��ي اس��ت كه در
بازار مش��تقه و ب��ه كمك س��ازوكار معامالت آتي
ارز ميت��وان ب��راي سررس��يدهاي بلندمدت نيز
قراردادهاي متنوعي ايجاد كرد و طبعا كاربردهاي
بيش��تري نس��بت به معامالت فرداي��ي يا هرگونه
قراردادهاي��ي كه امروز در ب��ازار ارز براي آينده و
ب��دون تضمين انجام ميش��ود ،دارد .وي در بيان
پيشنيازه��اي راهان��دازي اي��ن بازار اظه��ار كرد:
مس��اله اصلي راهاندازي اين بازار اس��ت ،چراكه به
نظر ميرس��د زيرساختهاي آن فراهم است و اگر
كاستي و نواقصي هم وجود داشته باشد ،بهتدريج
برطرف ميش��ود .تجربه راهاندازي بازار آتي سكه
و مديريت نوس��انات در بازار سكه نقدي از طريق
اس��تفاده از ابزارهاي مشتقه بورس كاال نشان داده
ك��ه ميتوان از اين امكان در حوزه تالطمات ارزي
نيز بهره برد.
اي��ن كارش��ناس بازار س��رمايه با بي��ان اينكه
راهان��دازي ب��ازار ارز ب��راي بخشه��اي مختل��ف
اقتصادي مفيد و پركاربرد است ،گفت :با راهاندازي
بازار مش��تقه ارزي ميت��وان از مزاياي متعدد آن
اس��تفاده كرد ،به شرط اينكه بازار معامالت نقدي
منسجمي براي ارز وجود داشته باشد و براي ايجاد
چنين بازاري بايد بازار ارز تكنرخي داشته باشيم
تا بتوان رابطه منطقي و مطلوبي بين بازار نقدي و
ابزارهاي مشتقه را برقرار كرد.
بشارت احساني در پاسخ به اينكه آيا در كشور
كمبود نقدينگ��ي در حوزه ارز وجود دارد يا خير؟
عنوان كرد :كمبود ارز در بازار بهدليل عدم تعادل
قيمتها و واقعي نبودن آن است كه تعادل عرضه
و تقاض��ا را بر هم ميزند؛ اين در حالي اس��ت كه
وقتي بازار مش��تقه ارز ايجاد ش��ود تعادل هر چه
بيشتر در حوزه ارز برقرار خواهد شد .وي راهاندازي
بازار مش��تقه ارز را در ايجاد شفافيت قيمتي موثر
دانس��ت و بر آغاز هر چه سريعتر معامالت آتي ارز
در كشور تاكيد كرد.

تاثير ريسكهاي سياسي در معامالت بورس

گروه بورس|
در داد و س��تدهاي هفته گذش��ته ريسكهاي
سياس��ي در ح��وزه برج��ام و نشس��ت اضطراري
اخير ش��وراي امنيت در روند معامالت بازار سهام
تاثير قابل توجهي داش��ت و سهامداران با احتياط
بيش��تري به فعاليت خود در ب��ازار پرداختند .اما
با توج��ه به خروجي جلس��ه ش��وراي امنيت كه
نكت��ه قابل چش��مگيري هم در بر نداش��ت بازار
س��هام واكنش خاصي از خود نشان نداد و جريان
معامالتي را با آرامش نس��بتا بيشتري دنبال كرد.
ب��ه هر ح��ال در پايان معامالت هفت��ه منتهي به
 20دي ماه  ،96ش��اخص كل نسبت به هفته قبل
 0/3درصد افزايش پيدا كرد.
اي��ن در حالي اس��ت كه ش��اخص كل با 257
واحد افزايش نسبت به هفته قبل به رقم 96هزارو
 186واحد رسيد .افزون بر اين ،شاخص بازار اول
با  158واحد افزايش به رقم  68هزارو  228واحد
بالغ شد و شاخص بازار دوم با  2هزارو  350واحد
افزايش عدد  209هزارو  32واحد را تجربه كرد و
ب��ه ترتيب ب��ا  0 / 2درصد و  1 / 1درصد افزايش
نسبت به هفته ماقبل مواجه شدند.
بر اس��اس اين گ��زارش ،در  5روز كاري هفته
گذش��ته ارزش كل معام�لات اوراق بهادار به رقم
12هزارو  805ميليارد ريال بالغ ش��د كه نس��بت
به هفته ماقبل 18درصد كاهش يافته اس��ت .در
ضم��ن تعداد  5ه��زارو  368ميليون ان��واع اوراق
به��ادار در بيش از  273هزار دفع��ه مورد معامله
قرار گرف��ت و به ترتي��ب  23و 34درصد كاهش
را نس��بت به هفته ماقبل تجربه كرد .اين درحالي
اس��ت كه تعداد 30ميلي��ون واحد از صندوقهاي

س��رمايهگذاري قابل معامله در ب��ورس تهران به
ارزش كل بيش از 309ميليارد ريال مورد معامله
ق��رار گرفت و ه��ر يك به ترتيب ب��ا  2و 1درصد
افزايش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

افزايش ارزش و كاهش حجم معامالت آيفكس
در س��ويي ديگر گروه شيمياييها با در اختيار
گرفتن ۳۰درص��د ارزش معامالت فرابورس ايران
در هفته س��وم زمستان امسال رتبه نخست ارزش
معامالت را در ميان صنايع فرابورس��ي از آن خود
كرد .اين در حالي اس��ت ك��ه در جريان معامالت
بازارهاي فرابورس ايران در هفتهيي كه گذش��ت
بي��ش از دو هزار ميلي��ون ورقه به ارزش  7هزار و
 500ميليارد تومان توس��ط معاملهگران دست به
دس��ت ش��د كه حاكي از افزايش ارزش و كاهش
حجم دادوس��تدها نسبت به هفته قبلتر است .در
اين ميان در بازار اول فرابورس تعداد 155ميليون
س��هم به ارزش 248ميليارد ري��ال و در بازار دوم
ني��ز  518ميليون س��هم ب��ه ارزش ي��ك هزار و
281ميليارد ريال دس��ت به دست شد كه اين دو
ب��ازار با كاهش حجم و ارزش روبهرو ش��دند .اين
در حالي اس��ت ك��ه مبادالت س��هام در بازار پايه
به دلي��ل نقلوانتقال بالغ ب��ر 1300ميليون ورقه
ب��ه ارزش  1190ميلي��ارد ري��ال در هفتهيي كه
گذشت ،رونق يافت .از سوي ديگر دادوستد اوراق
در بازار ابزارهاي نوين مالي هم در هفته گذش��ته
ب��ه تغيير مالكيت  43ميليون ورقه به ارزش بيش
از  4ه��زار و  700ميلي��ارد ريال منتهي ش��د كه
كاهش 55درصدي حج��م و افزايش 10درصدي
ارزش دادوستدها را به همراه داشت .در اين بازار،

نگاهي به تحوالت بازار

مشموالني كه شماره شبا ندادند :سود
س��هام عدالت مربوط به سال مالي  ۱۳۹۵متعلق
به مشموالن اس��ت اما مبالغ سود آن مشموالني
كه براي دريافت س��ود خود شماره شباي بانكي
اعالم نكردهاند چه ميش��ود؟ به گزارش ايس��نا،

آن طور كه س��ازمان خصوصيسازي اعالم كرده
عدهيي از مشموالن س��هام عدالت براي دريافت
سود س��هام خود هنوز شماره شباي بانكي اعالم
نكردهاند به گفته رييس سازمان خصوصيسازي
يكي از اس��تنباطها از اين موضوع اين اس��ت كه

حجم و ارزش مبادالتي اوراق بدهي و تس��هيالت
مس��كن در مقايسه با هفته گذشته افزايش يافت؛
بدينترتيب معامله 3ميليون ورقه بدهي به ارزش
 3ه��زار و  835ميليارد ريال و  4هزار ورقه تس��ه
به ارزش 261ميليارد ريال در هفته گذش��ته رقم
خ��ورد .اين گ��زارش ميافزاي��د :در هفته منتهي
ب��ه  22ديماه ،گروه ش��يمياييها ب��ا در اختيار
گرفت��ن  30درصد و فلزات اساس��ي با س��هم 18
درص��دي از ارزش معام�لات خرد بازار س��هام و
اختيار س��هام ،رتبههاي نخست و دوم را در ميان
صناي��ع فرابورس��ي از آن خود كردن��د .همچنين
در جايگاهه��اي س��وم و چهارم نام گروه س��اخت
دس��تگاهها و وس��ايل ارتباطي و گروه محصوالت
كاغذي ديده ميش��ود كه هر يك  6درصد از كل
ارزش مبادالت خرد بازارهاي سهام و اختيار سهام
را به خود اختصاص دادهاند.
آمار ۹ماهه تاالر شيشهاي
آمار خريد و فروش سهام در بورس براي دوره
« ۹ماهه منتهي به آذرماه  » ۹۶نشان ميدهد كه
حجم و ارزش معامالت نسبت به دوره مشابه سال
قب��ل « ۹ماهه منتهي به آذرم��اه  »۹۵با كاهش
مواجه ش��ده اس��ت .آمار خريد و فروش سهام در
بورس ب��راي دوره  ۹ماهه منتهي ب��ه آذرماه ۹۶
نشان ميدهد كه حجم معامالت نرمال با رسيدن
به ۱۳۴.۱۵۰ميليون س��هم نسبت به دوره مشابه
سال قبل با ( )۱۲درصد كاهش مواجه شده است.
بر اس��اس اين گ��زارش ،ارزش معامالت نرمال از
ابتداي سال تا پايان آذرماه سال جاري در مقايسه
با دوره منتهي به آذرماه سال  ۹۵نيز با رسيدن به

آنها خ��ود را جزو دهكهاي پايي��ن درآمدي به
حس��اب نميآورند و ميخواهند اين مبالغ به كم
درآمدهاي واقعي تخصيص پيدا كند.
علي اشرف عبداهلل پوريحسيني در خصوص
اينك��ه در صورت��ي ك��ه اي��ن مبالغ توس��ط آن
مشموالن برداش��ت نشود چه تصميمي براي آن
اخذ خواهد ش��د ،آيا اين مبالغ به حس��اب خزانه
دول��ت ميرود يا خي��ر نيز گفت :اي��ن مبالغ به
خزانه باز نميگردد و متعلق به مش��موالن است
ولي اينكه چگونه در مورد آن مبالغ حكم شود در
آينده تصميمگيري ميش��ود ،چرا كه علم به اين
نداري��م كه چقدر از اين اف��راد عالمانه و عامدانه
سراغ سود سهام عدالت خود نميآيند.
به گفته رييس س��ازمان خصوصيسازي ،بعد
از توزي��ع س��ود س��ال  ۱۳۹۵ميت��وان در مورد
س��ود آن عده خاموش تصميمگي��ري كرد البته
سازمان خصوصيس��ازي در اين مورد نميتواند،
تصميمگيري كند و تنها ميتواند پيش��نهاد دهد
تصميمگيري در اين مورد با مراجع قانوني است.
عالوه بر اين عدهيي به همان ارزش س��هام ۵۳۲
هزار توماني قناعت كردند و پولي واريز نكردند كه

 316.391ميليارد ريال همانند حجم معامالت با
( )۱۷درصد افت و كم رونق بودن تاالر شيشهيي
را تاييد ميكند.
ب��ه گ��زارش ايبن��ا ،در عين ح��ال جمع كل
حجم داد و س��تدهاي بازار اول و دوم بورس در
اين دوره مالي با رس��يدن به 158.515ميليون
س��هم و ارزش معام�لات ني��ز ب��ا رس��يدن به
357.562ميلي��ارد ري��ال به ترتيب ب��ا ()11.7
درص��د و ( )۱۰درصد كاهش نس��بت به دوره ۹
ماهه منتهي به  ۳۰آذر ماه  ۹۵روبهرو ش��دهاند
كه به روش��ني در عين حال كه شاهد رشدهاي
بيس��ابقه ش��اخص در بورس هس��تيم ،نش��ان
ميده��د كه اوضاع دروني بورس بر خالف ظاهر
آن خيلي مساعد و قابل قبول نيست.

ارزش سهام خود را تا يك ميليون تومان برسانند.
عدهي��ي معتقدند كه اين اف��راد اطمينان الزم را
از بابت پرداخت س��هام عدالت نداش��تند يا آن را
اقتصادي نميدانس��تند و عدهي��ي هم آنقدر كم
درآمد بودند كه نميتوانستند حساب خود را تا يك
ميلي��ون تومان افزايش دهند البته به تعدادي كه
جزو دهكهاي پايين درآمدي محسوب ميشدند،
تخفيف داده ش��د و حساب س��هام عدالت آنها از
ابت��دا يك ميليون توماني بود اما آن طور كه خود
سازمان خصوصيسازي هم تاييد ميكند ،احتمال
دارد اف��رادي جزو افراد كم درآمد جامعه باش��ند
و به درس��تي از ديگران تمييز داده نشده باشند.
در هر صورت سياس��ت س��ازمان خصوصيسازي
اين اس��ت كه س��هامي كه به مش��موالن متعلق
نش��ده را در ليس��ت واگذاري به عموم قرار دهد
و احتم��اال آن س��همها از طري��ق ب��ورس عرضه
عمومي شود.
ارس�ال اليح�ه ب�ه مجل�س :رييس
كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي از
ارس��ال اليحه سهام عدالت از س��وي دولت به

نگاهي به آمارهاي منتش��ر ش��ده ني��ز زواياي
تازهت��ري از تصوي��ر ب��ورس در س��ال  ۹۶در
مقايس��ه با س��ال  ۹۵را نش��ان ميدهد بهطوري
كه در بخش متوس��ط روزان��ه معامالت نرمال در
پاي��ان دوره  ۹ماهه منتهي ب��ه آذر ماه  ۹۶حجم
معامالت با رسيدن به ۷۹۵ميليون سهم به ارزش
1.758ميليارد ريال ب��ا كاهش ( )۱۲درصدي در
مقايس��ه با دوره مشابه س��ال قبل روبهرو شد .در
مقابل متوس��ط روزانه معامالت ب��ازار اول و دوم
هم در اي��ن دوره مالي هم با كاهش مواجه ش��د
بهطوري كه حجم معامالت به ۸۸۱ميليون س��هم
و ارزش معامالت به 1.986ميليارد ريال رسيد كه
با ( )۱۲و ( )9.6درصد كاهش در مقايس��ه با دوره
 ۹ماهه منتهي به آذرماه  ۹۵مواجه شد.

مجلس خبر داد.
ب��ه گ��زارش خان��ه مل��ت ،محمدرض��ا
پورابراهيميداوراني درباره آزادس��ازي س��هام
عدالت گفت :با توجه به پيگيريهايي كه براي
منتفع ش��دن مردم از برگههاي س��هام عدالت
ص��ورت گرفته ،اليحه س��هام عدالت از س��وي
دولت به مجلس ارسال شد.
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي
اس�لامي ادام��ه داد :پس از ماهه��ا پيگيري در
خصوص آزادس��ازي سهام عدالت از طريق ارائه
اليحه توسط دولت در نشست مشترك روساي
كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسالمي
با حجتاالسالم حسن روحاني نيز از سوي بنده
اين موضوع مطرح شد و رييسجمهوري در اين
زمينه نظر موافق داشتند.
نماينده كرم��ان و راور در مجلس ش��وراي
اس�لامي يادآور ش��د :محمود واعظ��ي رييس
دفت��ر رييسجمهوري در نامهيي اليحه س��هام
عدالت را به مجلس شوراي اسالمي تقديم كرد
و در اين راس��تا كميس��يون اقتصادي مجلس
پيگيريهاي الزم را انجام خواهد داد.

بازار
قيمت تضميني؛ تحقق اقتصاد
مقاومتي

طرح خريد تضميني در سال  68در حالي متولد شد كه
بر اساس آن هر ساله گندم از سوي شركت بازرگاني دولتي
به قيمت مصوب از كش��اورزان خريداري ميشود و پس از
آن در اختيار كارخانههاي آرد و س��اير مصرفكنندگان قرار
ميگيرد .البته انجام اين سياس��ت در اين سالها با حواشي
گوناگون��ي از جمله افزايش فش��ار مالي ب��ر دولت ،كاهش
كيفي��ت محصوالت ،حضور واس��طهها در ب��ازار گندم ،دير
رسيدن پول محصوالت به كشاورزان و ...همراه بوده است.
به همين دليل در حال حاضر تالش ميشود با استفاده
از كاركردها و س��ازوكارهاي بورس كاالي ايران ،واس��طهها
و دالله��ا از ب��ازار محصوالت و كااله��اي مختلف حذف و
خريداران و فروش��ندگان به صورت مس��تقيم به هم وصل
ش��وند و در پي آن ديگر مشكالت ناشي از خريد تضميني
گندم نيز كمرنگ شوند .البته دادوستد محصوالت كشاورزي
به صورت قيمت تضميني در اقتصادهاي پيشرو امتحان خود
را پس داده اس��ت و س��ابقهيي طوالني دارد .بر اين اساس
در كش��ور ما نيز به دليل كاستي و نارساييهاي موجود در
بازارهاي سنتي ،حضور كاالها و محصوالت كشاورزي به ويژه
محصول استراتژيكي مانند گندم در بورس كاال بيش از پيش
احساس ميش��ود و به همين دليل است كه تصميمگيران
دولتي نيز در تالش هستند تا از مكانيسم بورس براي كاستن
از مشكالت بازارهاي سنتي استفاده كنند .به گزارش تسنيم،
در اين راس��تا دولت در اليحه س��ال  97در راستاي اصالح
سياستهاي اقتصادي خود در بخش كشاورزي ،تمهيدات
ويژهيي را براي جايگزيني قيمت تضميني با خريد تضميني
در نظر گرفته اس��ت تا بر اس��اس آن به جاي اينكه دولت،
محصول گندم را از كش��اورزان خريداري كند ،كش��اورزان
محصول گندم خ��ود را در بورس كاال با ضمانتهاي كافي
عرضه كنند و قيمت اين محصول اس��تراتژيك بر اس��اس
مكانيسم عرضه و تقاضا تعيين شود .ضمن اينكه اگر گندم
كش��اورزان به قيمتي پايينتر از قيمت تضميني در بورس
كاال فروخته ش��ود ،دولت براي حماي��ت از توليدكنندگان
مابهالتف��اوت آن را به كش��اورزان پرداخ��ت خواهد كرد كه
يك��ي از بزرگترين ثمرههاي اجراي اين سياس��ت كاهش
هزينههاي بودجهيي دولت است .البته بورس كاال در اجراي
سياست قيمت تضميني چندان هم بيتجربه نيست؛ چرا كه
از س��ال  94خريد دو محصول جو و ذرت به صورت قيمت
تضميني در حال اجراست و در سال  96هم محصول گندم
چهار اس��تان زنجان ،خراس��ان رضوي ،مركزي و اردبيل به
صورت پايلوت بر اس��اس اين سياس��ت در بورس دادوستد
ميش��ود .عالوه بر اي��ن اجراي سياس��ت قيمت تضميني
طرفداراني از جمله وزير جهاد كش��اورزي نيز دارد ،چرا كه
به گفته محمود حجتي از س��ال آينده كل گندم كشور قرار
اس��ت با روش قيمت تضميني و استفاده از مكانيسم بورس
كاال عرضه شود .بر اين اساس كارشناسان در خصوص فوايد
عرضه گن��دم در بورس كاالي اي��ران در قالب طرح قيمت
تضمين��ي معتقدند ،اجراي اين سياس��ت ميتواند با ايجاد
تغييراتي ،مزاياي بسياري را براي دولت ،كشاورزان و بخش
خصوصي به دنبال داشته باشد كه كاهش ريسك و نوسانات
بازارهاي سنتي و اتصال خريداران و فروشندگان از نقاط دور
و نزديك به يكديگر از جمله اين موارد است .به عالوه اينكه
در طرح خريد تضميني دولت گندم را با كيفيتهاي مختلف
به قيمتي واحد از كشاورزان خريداري ميكند؛ در حالي كه
عرضه گندم در بورس كاال مطابق سياست قيمت تضميني
موجب ميشود براي محصول با كيفيتتر مشتري بهتر پيدا
شود و پول بيشتري هم براي آن پرداخت شود.
از س��وي ديگ��ر ب��ا توج��ه به اينك��ه در ط��رح قيمت
تضميني مابهالتف��اوت قيمت معامله ش��ده در بورس كاال
ب��ا قيمت تضميني از س��وي دولت به كش��اورزان پرداخت
ميش��ود ،بنابراين زمان پرداختها به كش��اورزان كوتاهتر
ش��ده و همچنين عالوه بر كاهش بار مالي دولت ،نارضايتي
كش��اورزان بابت ديركرد پرداخت بهاي گندم فروخته شده
هم كمتر ميشود .افزون بر اين برخي كارشناسان عزم دولت
براي جايگزيني قيمت تضميني با خريد تضميني را جدي
عن��وان ميكنند و ميگويند نگاهي ب��ه منابع مالي درنظر
گرفته شده براي خريد تضميني وزارت جهاد كشاورزي در
بودجه س��ال  97گوياي اين مطلب است ،چرا كه نسبت به
سالهاي گذشته عدد مربوط به خريد تضميني براي سال
آينده كاهش چشمگيري دارد و اين موضوع نشان ميدهد
يارانه بخش كش��اورزي براي پرداختهاي مربوط به خريد
تضميني به كش��اورزان كم شده اس��ت .از اين رو دولت در
تالش اس��ت تا با هدايت كش��اورزان به بورس كاال ،عرضه
گن��دم در س��ال  97را در قالب طرح قيمت تضميني انجام
دهد تا تنها با پرداخت مابهالتفاوت قيمت معامله شده گندم،
عالوه بر افزايش نقدش��وندگي معامالت ،بار مالي حمايت از
كشاورزان به ويژه توليدكنندگان گندم براي خود را كاهش
ده��د .البته دولت اه��داف ديگ��ري را از جايگزيني قيمت
تضميني با خريد تضميني دنبال ميكند كه ميتوان در اين
زمينه به موضوعاتي چون كاهش ريسك و نوسانات بازارهاي
سنتي ،اتصال خريداران به فروشندگان ،ادامه حمايت دولت
از كشاورزان ،ايجاد انگيزه در كشاورزان كشور و نيز افزايش
س��طح كيفي محصوالت اشاره كرد كه مجموعه اين عوامل
در راس��تاي حمايت از «توليد» داخلي و در پي آن افزايش
«اش��تغال» است .بر اين اس��اس ميتوان از اجراي سياست
قيمت تضميني به عنوان گامي مهم در راستاي تحقق شعار
اقتصاد مقاومتي در حوزه كشاورزي ياد كرد.

روي خط شركتها
فرمالين در صدر توليدات «شس�ينا» :شركت
صنايع شيميايي سينا با سرمايه ثبت شده  30هزار و 713
ميليون ريال گزارش فعاليت ماهانه يكماهه منتهي به پايان
آذرماه امسال را منتشر كرد .همچنين شركت در ماهي كه
گذش��ت يكهزار و  721تن انواع محصول را توليد كرد كه
فرمالين در صدر توليدات شركت قرار گرفت .فرمالين با توليد
يك هزار و  310تن در صدر توليدات «شسينا» قرار گرفت.
اين ش��ركت در آذرماه 21ميليارد و 136ميليون ريال انوع
محصول فروخت .شركت صنايع شيميايي سينا در  9ماهه
امس��ال  28هزار و  980تن انواع محصول را توليد كرد كه
فرمالين با تولي��د  23هزار و  579تن در صدر توليدات اين
شركت قرار گرفت.
اظهارنظر حسابرس درباره افزايش سرمايه
«فاما» :ش��ركت صنعتي آما اظهارنظر حس��ابرس و
بازرس قانوني نسبت به گزارش توجيهي هياتمديره
درب��اره افزايش س��رمايه را منتش��ر ك��رد .همچنين
شركت اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني را نسبت
به گزارش توجيهي هياتمديره درباره افزايش سرمايه
اين شركت از مبلغ  500ميليون ريال به يك ميليارد
و 200ميليون ريال منتشر كرد .بر اين اساس ،افزايش
سرمايه 700ميليون ريالي از محل سود انباشته براي
اجراي طرح نوسازي ماشينآالت و تاسيسات و اصالح
ساختار مالي ارائه ميشود.

اخبار
استارتآپها در جذب سرمايه
خارجي موفق ميشوند

فريال مس��توفي عضو هي��ات نمايندگان ات��اق تهران
پيشبيني ميكند كه استارتآپها و شركتهاي دانشبنيان
ايراني بتوانند در جذب س��رمايهگذاريهاي خارجي موفق
عمل كنند .او با اش��اره به اينكه اتاق تهران و مركز خدمات
سرمايهگذاري اتاق روي معرفي استارتآپهاي ايراني فعاالنه
عمل ميكند ،ميگويد« :اتاق تهران به دنبال ايجاد فضايي
براي برقراري ارتباط بين استارتآپهاي ايراني و شركتهاي
سرمايهگذاري خارجي است؛ حتي در اين زمينه يك نشست
هم تاكنون با همكاري موس��س بوش آلمان برگزار ش��ده
اس��ت ،اين موسس��ه عالوه بر توليد ل��وازم روي اختراعات
س��رمايهگذاري ميكند و هدف ما از برگزاري آن نشس��ت
ايجاد زمينههاي همكاري مشترك بود».
رييس مركز خدمات س��رمايهگذاري اتاق تهران با بيان
اينكه ما فكر ميكنيم امكان جذب س��رمايهگذاري خارجي
از س��وي اس��تارتآپهاي ايراني بس��يار باال اس��ت ،گفت:
«م��ن معتقدم م��ا در پروژهه��اي دانش بني��ان و فناوري
خيلي بيش��تر از پروژههاي بزرگ مقياس ميتوانيم جذب
سرمايهگذاري داشته باش��يم زيرا به مجرد اينكه طرحهاي
فناوري و استارتآپها ارائه بشوند ميتوانند مورد استقبال
شركت س��رمايهگذار قرار بگيرد و مس��لما باتوجه به اينكه
سرمايهگذاري در اين پروژهها خيلي زياد و گسترده نيست
نس��بت به پروژههاي بزرگ مقياس ش��ركتهاي خارجي
راحتتر در آنها ورود ميكنند».
مس��توفي در ادامه ميگويد« :ما خيلي اميدوار هستيم
به جذب س��رمايهها در حوزه اس��تارتآپها و االن هم در
مركز خدمات س��رمايهگذاري اتاق تهران روي اين مس��اله
و معرفي اس��تارتآپها و پروژههاي آنها و اختراعاتشان به
ش��ركتهاي خارج��ي و از طرف ديگر جذب ش��ركتهاي
خارجي و شركتهاي شتابدهنده (شركتهايي كه سرمايه
اس��تارتآپها را تامين ميكنند) و برقراري يك ارتباط دو
طرفي خيلي اميدوار هس��تم ».او در پاسخ به اين سوال كه
از چه زماني ميتوان ش��اهد حضور ش��ركتهاي خارجي و
س��رمايهگذاري آنها روي اس��تارتآپهاي ايراني باش��يم،
ميگوي��د« :ب��راي اي��ن جريان و حض��ور س��رمايهگذاران
خارجي نياز به زمان داريم در نظر داش��ته باش��يد كه بايد
ايران و ظرفيتها و پتانسيلهاي كشورمان را به روشهاي
مختل��ف معرفي كني��م و براي اين كار حتم��ا نياز به زمان
هست؛ زمينهس��ازيها و ريلگذاري بايد انجام شود و پس
از آن منتظر اثراتش بود؛ جذب سرمايهگذاري خارجي يك
پروسه است كه به مرور زمان پيش ميرود و اينگونه نيست
كه يك ش��به و چند ش��به اتفاق بيفتد .اما خب در مقايسه
ب��ا پروژههاي بزرگ مقياس مانند راهان��دازي كارخانهها و...
حتم��ا اين موضوع در حوزه اس��تارتآپها و ش��ركتهاي
دانشبنيان س��ريعتر رخ خواهد داد زيرا ترند بازار دنيا االن
روي شركتهاي دانشبنيان پيش ميرود».

افزايش توليد مرغ
توجيه اقتصادي ندارد

ي كماليسروستاني مديرعامل اتحاديه مرغداران
محمدعل 
گوشتي با اشاره به اينكه افزايش توليد مرغ توجيه اقتصادي
ن��دارد ،اظهار ك��رد :با وجود آنكه بيش از س��ه ميليون تن
ظرفيت اسمي در توليد گوشت مرغ ايجاد كردهايم ،اما تمام
زنجيرهها از جمله مزارع مرغ مادر ،كارخانههاي خوراك دام،
كشتارگاهها ،جوجهكشي و مزارعگوشتي با 30درصد ظرفيت
كار ميكنند.
وي افزود :اگر مزارع گوشتي برحسب استاندارد و ظرفيت
اس��مي خود توليد داش��ته باش��ند ،حداقل بايد  6نوبت در
س��ال جوجهريزي كنند در حالي كه به سبب نبود تقاضا به
مرغداران مجوز بيش از  4.5وره جوجهريزي داده نميشود.
اين مقام مس��وول ادامه داد :از آنجا كه توليد در شرايط
فعلي صرفه اقتصادي ندارد ،اتحاديه توليدكنندگان خود را به
توقف بخشي از توليد تشويق و ترغيب ميكند.
كماليسروستاني نياز ساالنه مرغ كشور را يك ميليون و
 950ه��زار تن تا دو ميليون تن اعالم كرد و گفت :با توجه
به ظرفيت اسمي باالي توليد و نبود شرايط صادرات مازاد بر
نياز داخل ،توليد برحسب تقاضا بايد صورت گيرد.
مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي باال بودن هزينههاي
تولي��د يكي از مهمتري��ن موانع صادراتي دانس��ت و افزود:
البته عوامل ديگري نظي��ر باال بودن ضريب تبديل ،كمبود
نقدينگي ،افزايش تلفات و اجرا نش��دن كاهش سن كشتار
موجب شد كه صادركنندگان نتوانند با ساير رقبا در بازارهاي
هدف به رقابت بپردازند.
وي توليد استاندارد و حمايت از صادركنندگان را امري
ضروري دانست و گفت :تمامي كشورها در بازارهاي صادراتي
دمپينگ ميكنند بطوريكه مرغ توليدي خود را با قيمتهاي
كمتري عرضه ميكنند و حال به نظر ميرس��د كه اعطاي
يارانه تس��هيالتي به صادركنندگان و ايجاد ش��بكه توزيع
مناس��ب ميتواند رقابت با رقبا و حضور پررنگ در بازارهاي
هدف را به همراه داش��ته باشد .اين مقام مسوول با اشاره به
اينكه براي جلوگيري از هدررفت سرمايه صنعت طيور راهي
جز افزايش ص��ادرات وجود ندارد ،افزود :هماكنون ،س��رانه
مصرف مرغ در كشور به ازاي هر نفر  25تا  26كيلو است كه
اين رقم دوبرابر ميانگين جهاني است.

خروج بازار برنج از ركود

علي اكبريان نايبرييس انجمن برنج با بيان اينكه خريد
توافقي برنج از كشاورزان ،تاثير بسزايي در خروج از ركود بازار
برنج ايراني دارد ،اظهار كرد :وزير جهاد كش��اورزي در چند
روز گذشته با هدف حمايت از كشاورزان ،خريد توافقي برنج
را مط��رح كرد كه اين امر در جهت خروج از ركود بازار برنج
ايراني ،دستاوردي مهم تلقي ميشود.
اكبري��ان ادام��ه داد :اكنون قيمت برن��ج داخلي از برنج
خارجي ارزانتر است ،بنابراين تامين ذخاير راهبردي از محل
توليد داخل ،گامي مثبت به شمار ميرود.
اين مقام مس��وول با اشاره به اينكه در هفت ماه نخست
س��ال؛ يك ميليون و  50هزارتن برنج وارد شده است ،بيان
ك��رد :با توجه به آنكه س��االنه  700ت��ا  800هزارتن برنج
خارجي در داخل مصرف ميشود ،به نظر ميرسد كه برخي
تجار با كاه��ش عرضه و كمبود تصنعي در ب��ازار به دنبال
واردات مجدد هستند كه سياست وزير جهاد مبني بر تامين
ذخاير اس��تراتژيك از توليد داخل ميتواند ،از منفعتطلبي
اف��راد جلوگيري كند .وي ادامه داد :با وجود فراواني برنج در
كارخانهها و ركود اخير بازار؛ اين روند ،امري مهم در حمايت
از كشاورزان و تعادل بازار داخل به شمار ميرود.
نايبرييس انجمن برنج با اشاره به اينكه خريد تضميني
برنج چاره ساز نيست ،تصريح كرد :در سال  93براي نخستين
بار  17هزارتن برنج از كش��اورزان خريد توافقي شد كه اين
ميزان به خوبي توانس��ت بازار را مديريت كند ،چراكه خريد
تضميني محصول به سبب نرخهاي پايين ،راهكار مناسبي
براي كنترل بازار و حمايت از برنجكاران نيست.
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تشكلها

آيا موج جديد واگذاريها به سرانجام ميرسد؟

دولت به دنبال واگذاري بنگاههاي ورشكسته

بح��ث واگ��ذاري ش��ركتهاي دولت��ي به بخش
خصوصي از چند دهه قبل مطرح بود و در چند موج
شاهد اين مساله بوديم .با وجود اين ضعف در اجراي
اي��ن طرح باعث ش��د كه عمال در كنار ش��ركتهاي
دولتي و خصوصي ،شكل س��ومي از شركتها به نام
خصولتي شكل گيرد .حال زمزمههايي مبني بر موج
جديدي از خصوصيس��ازي و واگذاري شركتها آغاز
ش��ده است اما اين موضوع انتقاداتي را از سوي بخش
خصوصي در پي داش��ته است .بعضي از فعاالن بخش
خصوصي معتقد هس��تند كه دولت بيشتر از آنكه به
دنبال بهبود وضعيت اقتصاد باشد به فكر منافع خود
است و تالش دارد شركتهاي ورشكسته را به بخش
خصوصي منتقل كند.
بخش خصوصي واقعي از خصوصيسازي
بينصيب ماند
در همين رابطه رييس مجمع عالي واردات گفت:
كاره��ا را بايد به مردم س��پرد لذا آنه��ا در يك رقابت
صحيح و شفاف براي تامين منافع شخصي جامعه را
به سمت پويايي هدايت خواهند كرد.
مناقبي رييس مجمع عال��ي واردات ،در خصوص
اصل  ۴۴در بودج��ه  ۹۷و مطالبات بخش خصوصي
اظه��ار كرد :اف��رادي ك��ه قانون خصوصيس��ازي را
نوش��تهاند آن را اج��را نكردهان��د .در اص��ل  ۴۴بايد
تصديگري دولت خاتمه پي��دا كند و فقط در بحث
سياس��تگذاري حضور داشته باشد و كارها به دست
مردم سپرده شود .وي افزود :در حال حاضر هيچ يك
از واحده��اي دولتي به بخش خصوصي واقعي واگذار
نشده است و صنايع كشور به ورشكستگي رسيدهاند
و اكن��ون درص��دد آن هس��تيم كه آنه��ا را به بخش
خصوصي واگذار كنيم كه بخ��ش خصوصي پذيراي
اين روند نيست و باز هم اين شركتها به افراد خاص
واگذار ميش��ود .رييس مجمع عالي واردات ادامه داد:
اكثر واحدها در واگذاريها بين سازمانها جابهجايي
داش��تهاند و در اختي��ار بخش خصوص��ي واقعي قرار
نگرفتهاند .مناقبي تصريح كرد :با شعار و دور تسلسل
واهي نميتوان براي اقتصاد كاري انجام داد زيرا روز به
روز بدنه دولت بزرگتر ميش��ود ،در صورتي كه همه
شعار ميدهند كه بايد حجم دولت كوچكتر شود تا
بخش خصوصي فعال و پويا وارد عرصه اقتصاد شود.
وي بيان كرد :متاس��فانه در كش��ور ما آمار و ارقام
آنچنان كه بايد و ش��ايد با واقعيت سازگاري ندارد لذا
چطور ممكن است واحد صنعتي به بخش خصوصي
واگ��ذار ش��ود اما پرس��نل اعتراض كنن��د و خواهان
برگش��ت واحد مذكور به بخش دولتي باشند .رييس

مجمع عالي واردات گف��ت :بايد به مردم اعتماد كرد
و كارها را به مردم س��پرد كه اگ��ر چنين اتفاقي رخ
بدهد مردم در يك رقابت صحيح و شفاف براي تامين
منافع ش��خصي خودشان جامعه را به سمت پويايي و
رش��د پيش خواهند برد .مناقبي در پايان تاكيد كرد:
دولت و دولتمردان بايد دس��ت از تصديگري بردارند
و نقطه نظراتشان را در خصوص مسائل كمي تعديل
كنند تا بتوان در كنار يكديگر به اقتصادي پايدار دست
پيدا كنيم.
دولت و منافع شخصي
همچنين محمد حسيني ،عضو كميسيون برنامه
و بودجه مجلس ش��وراي اس�لامي ،در خصوص اصل
 ۴۴در بودج��ه  ۹۷و مطالبات بخش خصوصي اظهار
ك��رد :در حال حاضر در كميس��يون تلفيق براي اتاق
بازرگان��ي و اتاق تع��اون به عن��وان بخش خصوصي
جايگاهي در نظر گرفته ش��ده ك��ه ميتوانند نظرات
خودشان را از اين طريق ارائه بدهند .وي افزود :ما نيز
به اين مساله توجه داريم كه تا زماني كه مشكل توليد
و واحدهاي اقتصادي ركودزده را حل نكنيم مس��ائل
اقتصادي همچنان به قوت خ��ود باقي خواهد ماند و

ش��عار اشتغالزايي نيز محقق نميشود چراكه به علت
ركود سرمايه بخش دولتي و خصوصي معطل ماندهاند.
عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس تصريح
كرد :واحدهاي توليدي با كمتر از  ۵۰درصد ظرفيت
اس��مي در حال كار كردن هستند لذا براي اينكه اين
واحدها را به س��مت رونق ببريم باي��د از راهكارهاي
متفاوتي بهره بگيريم .حس��يني بيان كرد :با تصويب
قانون رفع موانع توليد در سال  ۹۳_۹۲گام موثري در
جهت رفع مشكالت بخش خصوصي و تعاوني برداشته
شد كه بنده تصور ميكنم بسياري از ظرفيتهاي اين
قانون در كش��ور اجرايي نشده است .وي ادامه داد :در
اجرايي كردن سياس��تهاي اصل  ۴۴از هدف اصلي
دور شدهايم ،بر اس��اس آمارها بسياري از واگذاريها
نه تنه��ا موفق نبوده بلكه مش��كالت عديدهيي را در
جامعه ايجاد كرده اس��ت .عضو كميس��يون برنامه و
بودجه مجلس گفت :از طرفي در بحث واگذاريها از
هدف دولت براي باالبردن توان بخش خصوصي عدول
شده است و دولت بيشتر به دنبال تامين منابع از اين
محل بوده است .حسيني در ادامه اين بحث افزود :در
بودجه س��ال ۹۷رقمي به عنوان تامين منابع مالي از
محل واگذاري س��هام درنظر گرفته است كه بايد در

اين خصوص تجديدنظر كلي صورت بگيرد .وي بيان
كرد :در سال گذشته  ۱۷هزار ميليارد تومان دولت به
بنگاههاي كوچك و متوسط كه دچار ركود شده بودند
پرداخت كرد كه امس��ال نيز حدود  ۲۰هزار ميليارد
تومان ب��راي اين موض��وع اختصاص داده ش��ده كه
بانكها درحال پرداخت اين ميزان هس��تند .حسيني
تصريح كرد :دولت واگذاريهاي س��هام در سال آتي
را خيلي با سرعت پايين در نظرگرفته است زيرا شايد
احس��اس كرده كه جامعه توان خريد سهام را نداشته
باشد و اين رقم را به نسبت به سال گذشته در حدود
 ۶۰تا  ۷۰درصد كاهش داده كه اين امر نشان ميدهد
يا دولت ميخواهد بر دولتي بودن اصرار بورزد يا توان
بازار در سال آينده را كافي نديده است.
«شستا» در كشاكش واگذاري
يكي از مجموعههايي كه اين روزها حرف واگذاري
آن مطرح اس��ت زيرمجموعههاي شستا است .شستا
 275ش��ركت دارد كه حدود  60 ،50آن شركتهاي
رد دين هس��تند .يعني دولت باب��ت مطالبات تامين
اجتماعي آن را به اين سازمان داده است.
از چن��د وق��ت پيش ماج��را واگ��ذاري بعضي از

شركتها شستا مطرح شد .مرتضي لطفي ،مديرعامل
در اين باره اعالم كرد :شس��تا  275ش��ركت دارد كه
حدود  60 ،50آن شركتهاي رد دين هستند .يعني
دولت باب��ت مطالبات تامين اجتماع��ي آن را به اين
سازمان داده است.
به گفت��ه مرتضي لطفي ،اساس��ا بخش��ي از اين
ش��ركتها قبل از انقالب تاس��يس شدهاند ،اما هم به
دليل فضاي دفاع مقدس و هم به دليل تحريمها ،طي
اين سالها تكنولوژي اين شركتها تغيير نكرده است.
با اين حال حجم منابع انساني قابل توجهي دارند.
مديرعامل شس��تا ادامه داد :ما به عنوان يك بنگاه
پيش��رو براي اينكه بتوانيم در حوزههايي كه قابليت
و ظرفي��ت رقابت بينالمللي دارن��د ،ورود پيدا كنيم،
اين ش��ركتها را دس��تهبندي كردهايم .چون هم كم
مقياس��ند و هم كم بازده ،اساس��ا فرصت براي ورود
بخش خصوصي به آنها وجود دارد .بنابراين شستا اين
شركتها را دستهبندي كرد تا از منابع حاصل از آنها
ظرفيتهايش در بخشهاي��ي مانند بخشهاي نفت
و گاز ،بانك و بيم��ه ،دارو و صنايع ديگري كه برنامه
راهبردي دارند ،ورود پيدا كند.
لطفي همچنين تاكيد كرد :البته شس��تا با توجه
به تضمين امنيت اشتغال اين شركتها پيگير است.
همچنين در اين زمينه مشوقهايي را براي خريدارها
تعيين كردهايم كه اين مشوقها به هرحال ميتواند به
راهاندازي اين شركتها كمك كند .البته شستا سعي
ميكند ش��ركتهايي كه قابليت افزاي��ش بهره وري
دارند يا سرپا ميمانند را واگذار كند.
براس��اس صحبتهاي لطفي ،در اي��ن رابطه 130
شركت برنامهريزي ش��ده است .حدود  10شركت در
جرايد آگهي ش��دهاند و براي خريدارها مزايده برگزار
ميشود .او همچنين ادامه داد :البته خريدارها از قبل
ثبت نام كردهاند ،اما براي رعايت و تشريفات اين كار را
انجام ميدهيم .آگهيها  20روز فرصت دارد .االن هم
يك هفته است آگهي كردهايم ،تا دو هفته ديگر مهلت
ثبت نام وج��ود دارد .لطفي اضافه كرد :در هر صورت
براساس تكليف س��تاد اقتصادي كشور ،اراده حاكم بر
وزارت تعاون حاكي از اين اس��ت كه مديريت را به فاز
س��هامداري ببريم .به اين معنا كه شس��تا بيش از 40
درصد از ش��ركتها سهم نداشته باشد .با اين نيت كه
بتوانيم در صنايع مقياس باال و رقابتپذير بينالمللي
كار كنيم .ب��ه اين ترتيب واگذاريها صد درصد انجام
نميش��ود .به نظرمي رسد دولت تدبير و اميد در دوره
دوم ب��ه داليل متعدد اق��دام به واگذاريه��ا كند اما
مساله مهم اين اس��ت كه تجربه كاري دورههاي قبل
خصوصيسازي تا چه حد مانع از تكرار اشتباهات شود.

نايبرييس كميسيون ماليات ،كار و تامين اجتماعي مطرح كرد

نرخ پايين سود سپرده ،گامي مهم براي رونق توليد
«جراحي ب��زرگ اقتصاد» كليدواژهيي اس��ت كه
يازدهم ديماه حس��ن روحان��ي ،رييسجمهوري در
جمع روساي كميس��يونهاي مجلس از آن استفاده
كرد .روحاني با اين گفته ،از عزم دولت دوازدهم براي
اصالحات اقتصادي خبر داد.
محمدرض��ا نجفيمنش ،نايبرييس كميس��يون
ماليات ،كار و تامي��ن اجتماعي در گفتوگو با پايگاه
خبري اتاق ايران ميگويد« :اينكه رييسجمهوري از
جراحي اقتصادي ميگويد ،نشان ميدهد كه اقتصاد
ايران به اصالحات اساس��ي نياز دارد و اين اصالح بايد
در حوزههاي متعدد انجام شود» .
نجفيمنش نخس��تين حوزه اص�لاح اقتصادي را
ازنظ��ر بخش خصوصي اصالح نرخ ارز و يكسانس��از
قيمت ارزي ميداند .او معتقد اس��ت« :نرخ ارز را بايد
بازار بر اساس قاعده عرضه و تقاضا تعيين كند و دولت
بر اساس سياستگذاري خود سعي كند ارز تكنرخي
بشود .دولت تا ماداميكه نرخ ارز را بطور تصنعي پايين
نگه دارد و اختالفي بين نرخ بازار و نرخ ارز ارائهش��ده
در بانك وجود داش��ته باشد ،تمام تالشها معطوف يا
منتج به رانت خواهد ش��د .اگر ارز تكنرخي بشود و
بازار تعيينكننده اين قيمتها باشد خودبهخود رانت
از بين خواهد رفت؛ اين اصالحات دس��ت رانتجويان

را خواهد بست » .به گفته عضو هيات نمايندگان اتاق
ايران در اين ش��رايط توسعه صادرات و كنترل واردات
را خواهيم داشت و از سوي ديگر از قاچاق جلوگيري
خواهد شد.
او درباره رابطه نرخ ارز و تورم ميگويد« :نرخ ارز بر
نرخ تورم اثر چنداني ندارد ،بلكه نرخ تورم به پايه پولي
ربط دارد .اگر دولت از بانك مركزي استقراض نكند ما
شاهد نرخ معقولتر تورم خواهيم بود» .
نكت��ه بعدي ك��ه بايد دول��ت در اص�لاح اقتصاد
موردتوجه ق��رار دهد ،از نگاه نجفيمنش كاهش نرخ
تورم اس��ت .تورم باال ،توليد داخل را در مقابل واردات
ضعيف ميكند .اگرچ��ه االن تورم از  40درصد به ده
درص��د رس��يده ولي بايد اين نرخ ب��ه يكي دو درصد
برس��د .مسير تورم كاهنده باش��د تا توليدكنندههاي
داخل��ي در مقابل رقبا با تورم نيم درصد قدرت رقابت
را از دست ندهند .نكته سوم مساله بهره بانكي است؛
نرخ بهره بانكي در اكثر جاهاي دنيا منفي است .شما
اگر پول خود را در بانكهاي آلمان بگذاريد مبلغي بايد
بپردازيد كه بانك از پول شما نگهداري ميكند اما در
اينجا بانكها بر سر سود باهم رقابت دارند.
او معتقد اس��ت« :وقتي بانكه��ا از نظارت عدول
كرده و س��عي ميكنند با پرداخت س��ود بيشتر ،پول

مردم را به س��مت بانكها بكشانند ،در حقيقت توليد
را از وجاه��ت انداخته و درنهاي��ت پول به بانك براي
سود گرفتن واريز ميشود » .به گفته نجفيمنش بايد
نرخ س��پردهها در حد صفر باش��د تا سرمايه وارد كار
توليدي شود.
عضو هيات نماين��دگان اتاق ته��ران اقدام بعدي
را قط��ع يارانهها ميداند؛ ما نبايد منابع كش��ور را به
اين طريق به م��ردم پرداخت كنيم .اين اتالف منابع
اس��ت و براي جامعه افزوده ن��دارد .بايد بهغيراز يارانه
اقشار آسيبپذير جامعه ،پرداخت يارانه به بقيه مردم
متوقف شود .از ديد بخش خصوصي بايد پول يارانهها
در پروژههاي عمراني هزينه شود؛ اين كار هم به رفع
بي��كاري كمك ميكند و هم رونق اقتصادي را در پي
دارد .گام بعدي اصطالح اقتصادي اصالح نرخ سوخت
اس��ت .نجفيمنش معتقد اس��ت« :بايد نرخ سوخت
معقول ش��ود اما به نظر ميرس��د اين روزها مجلس
عقب نشسته است .نرخ سوخت بايد بهصورت پلكاني
افزايش يابد تا فشاري به مردم وارد نشود» .
او گام بع��دي اصالحات اقتص��ادي را اصالح نظام
بازنشس��تگي در ايران ميداند .االن سن بازنشستگي
در كشورهاي اروپا  65سال است .درحالي كه در ايران
اين س��ن خيلي پايين است .بايد سن بازنشستگي را

عضو سابق هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مطرح كرد

توزيع ارز مداخلهاي در بلندمدت امكانپذير نيست

كاظم دوستحس��يني عضو س��ابق هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و
ايران با بيان اينكه افزايش نرخ دالر در كشورهاي واردكنندهيي كه درآمد ارزي
كافي ندارن��د اتفاق ميافتد و اين افزايش اثرات تورم��ي در اقتصاد دارد ،اظهار
كرد :با افزايش قيمت ارز كشورهايي كه عمده كاالي مصرفي آن وارداتي است،
با افزايش فزايندهيي در قيمت س��بد كاالي مصرفكننده مواجه و قدرت خريد
مردم كاهش محسوسي پيدا خواهد كرد.
اين اس��تاد دانشگاه با اشاره به تاثير درآمد سرانه در افزايش قيمت ارز ،بيان
كرد :اين افزايش قيمت براي كش��ورهايي كه درآمد س��رانه آنها باالست اثرات
تورمي متفاوتي دارد ،مانند كش��ور روسيه كه بس��ياري از كاالهاي مصرفي آن
وارداتي است؛ اما به واسطه درآمد باال توانسته قدرت خريد مردم را حفظ كند؛
بنابراي��ن دولتها به خصوص با درآمد ارزي بااليي ك��ه دارند ،ميتوانند بازار را
كنترل و با افزايش درآمد سرانه ،آثار احتمالي تورم ناشي از ارز را با افزايش درآمد
و قدرت خريد مردم خنثي كنند.
وي گفت :اگر ميزان صادرات نتواند ارز مورد نياز واردات و مصارف ديگر ارزي
را تامين كند ،افزايش نرخ ارز و تورم رخ خواهد داد؛ لذا با پيشي گرفتن واردات از
صادرات ،نظير وضعيتي كه امسال اتفاق افتاده ،تراز بازرگاني كشور منفي ميشود
و اين كسري باعث افزايش قيمت ارز در كشور ميشود.
دوستحسيني با بيان اينكه نرخ ارز در كشور طي چهار دهه گذشته همواره
افزايش داشته است ،تصريح كرد :نوسان قيمت ارز به معني افزايش و كاهش در
كشور كمتر رخ داده و بازار ارز تقريبا هميشه سير صعودي داشته است .با توجه
به درآمد محدود ارزي كش��ور ،دولت بايد افزون بر عرضه ارز مداخلهاي ،تدابير
ويژهيي نيز اتخاذ كند تا تقاضاي ارز را محدود و بتواند قيمت ارز را كنترل كند و
تورم ناشي از آن اقشار آسيب پذير را دچار مشكل نكند.
عضو سابق هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با اشاره به ناآراميهاي اخير و تاثير
آن در رفتار اقتصادي مردم ،تصريح كرد :افزايش قيمت دالر و سكه در چند روز
گذشته ناشي از نگراني مردم از ناآراميهاي اخير و آينده سياسي كشور است كه

براي ثبيت سرمايه و داراييهايشان تمايل به تبديل آن به كاالي با ارزشي مانند
سكه و ارز هستند .وي با بيان اينكه ذخيرهسازي و خروج سرمايه به صورت ارز،
باعث عدم گردش آن و ركود در اقتصاد كش��ور ميش��ود ،اذعان كرد :با افزايش
تقاضا براي دالر و س��كه در بازار و كمبود آن قيمتها ش��تاب افزاينده بيشتري
خواهد گرفت و با بلوكه شدن سرمايه مردم به صورت ارز و سكه ،ركود در بازار
به خصوص بازار بورس و مس��كن را شاهد خواهيم بود ،چرا كه ميزان تقاضا در
اين دو حوزه كاهش خواهد يافت .دوستحسيني با اشاره به نقش بانك مركزي
در كاهش درخواست براي ارز و سكه ،يادآور شد :بانك مركزي ميتواند با فراهم
آوردن ش��رايط ،باز كردن حساب ارزي و حساب سپرده طال يا سكه براي مردم
درخواس��ت ارز و طال را به شكل فيزيكي كاهش دهد و نيز سرمايههاي مردمي
را براي اس��تفاده در بخشهاي مختلف اقتص��ادي در اختيار بگيرد .وي با بيان
اينكه دولت در بلندمدت براي تامين مصارف ارزي كشور به مشكل برميخورد،
اظهار كرد :متاسفانه دولت و بانك مركزي براي كنترل قيمت ارز صرفا اقدام به
توزيع بيشتر ارز مداخلهيي در بازار ميكنند كه شايد در كوتاهمدت جواب دهد،
اما به دليل كمبود منابع ارزي كش��ور در بلندمدت امكان پذير نيست .بسياري
از وامهاي ريالي كالن كه بانكها به مشتريان و متقاضيان براي واردات ميدهند
در ب��ازار آزاد تبديل به ارز ميش��ود كه حجم تقاضاي خري��د ارز در بازار آزاد را
زياد ميكند .دوستحسيني در پايان با بيان اينكه همه ميدانند دو نرخي بودن
نرخ ارز باعث رانت و فساد اقتصادي ميشود ،گفت :ارز مبادالتي اگر حذف نشود
باعث ايجاد رانت اقتصادي براي استفادهكنندگان از آن ميشود .وي اضافه كرد :با
توجه به اينكه در حال حاضر ارز مبادالتي براي كاالهاي گروه يك و دو كه عمدتا
مربوط به دارو و كاالهاي اصلي مورد نياز مردم اس��ت تخصيص داده ميش��ود،
دولت ميتواند با حذف اين ارز ،كمك خود را به صورت ش��فاف و با اس��تفاده از
منابع حاصل از فروش ارز آزاد به صورت يارانه در اختيار واردكنندگان واقعي اين
كاالها قرار دهد و مازاد نرخ ارز آزاد نسبت به ارز دولتي را به مصرف دهكهاي
پايين جامعه برساند.

باال ببريم ،ت��ا صندوقهاي بازنشس��تگي از وضعيت
ورشكستگي نجات يابند و بين ورودي منابع و خروجي
آن تعادلي برقرار شود .صندوقهاي بازنشستگي مسير
ورشكستگي را طي ميكنند.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران گام بعدي اصالح
اقتصادي را رفع مانع صادرات ميداند و تاكيد ميكند
اي��ن رفع موانع صادرات واقعاً در اختيار دولت اس��ت.
درحالي كه دولت در ايران نهتنها موانع صادرات را رفع
نميكند بلكه درنهايت سبب ميشود مردم و فعاالن

اقتصادي بازار صادراتي خود را از دست بدهند.
او گام مهم بعدي اصالح اقتصادي را اصالح قوانين
مالياتي ،قوانين كار و تامين اجتماعي عنوان ميكند.
ب��ه گفته نجفيمن��ش هنوز تامين اجتماعي ش��يوه
يكس��اني در بازرس��ي از دفاتر ندارد .همچنين دولت
بايد مالي��ات ارزشاف��زوده را از مصرفكننده نهايي
بگيرد ولي درنهايت اين ماليات را توليدكننده پرداخت
ميكند .دول��ت بايد آزار و اذي��ت بخش خصوصي و
فعاالن اقتصادي را از دستور كار خود خارج كند.

عسگراوالدي عنوان كرد

درآمد  1.5ميليون دالري كشور
از صادرات خشكبار

اسداهلل عسگراوالدي ،رييس اتاق بازرگاني ايران
و چين درخصوص وضعيت بازار خش��كبار كش��ور
اظهار كرد :خشكبار از اقالم مهم و استراتژيك بوده
است ،به طوري كه در اين بخش از 117ميليون تن
توليد محصوالت كشاورزي حدود 30ميليون تن آن
اق�لام باغي بوده كه از اين مي��زان 2ميليون تن به
كشورهاي ديگر صادر ميشود.
وي بيان ك��رد :در اين ميان خرما نيز از اقالمي
است كه توليد بسياري را به خود اختصاص داده به
طوري كه ميزان توليد اين محصول در كشور حدود
2ميلي��ون تن بوده كه 200هزار ت��ن از آن صادر و
مابقي صرف رفع نياز داخلي ميشود.
اين مقام مس��وول بخش خصوصي با اش��اره به
اينكه پسته يكي از محصوالتي است كه از تقاضاي
بااليي در كش��ور و بازارهاي جهاني برخوردار است،
افزود :ميزان توليد پسته در كشور 250هزار تن بوده
كه  50هزار تن آن مصرف نياز داخلي10 ،هزار تن
ضايعات و ح��دود 150هزار تن ميزان صادرات اين
محصول به ديگر كشورها بوده است .البته در  8ماه
نخست امسال 175هزار تن پسته صادر شده است.
به گفته عسگراوالدي؛ ميزان ارز دريافتي از محل
صادرات خش��كبار حدود 1.5ميليارد دالر بوده كه
پسته يك ميليارد از اين ميزان را به خود اختصاص
داده اس��ت .اين بخش پ��س از صادرات محصوالت

پتروشيمي ،بزرگترين منبع درآمد غيرنفتي كشور
است.
ريي��س اتاق اي��ران و چي��ن ادام��ه داد :حدود
12ميليون نفر در بخش خش��كبار كش��ور اشتغال
دارند كه از اين تعداد 3ميليون در باغات3 ،ميليون
در كارگاه بستهبندي و مابقي در قسمتهاي ديگر
به فعاليت ميپردازند.
عسگراوالدي درخصوص بازارهاي هدف خشكبار
توليدي كشور گفت :چين ،نخستين و بزرگترين و
بعد از آن كش��ورهاي حوزه خليج فارس ،روسيه و
كشورهاي اروپايي خريدار محصوالت ايران هستند.
البته الزم ذكر اس��ت كه در بخش توليد خشكبار؛
تولي��دات كش��ورهاي امريكا بعد از م��ا و تركيه در
جايگاه سوم قرار دارند.
به گفته وي؛ مجموع ميزان توليد خش��كبار در
دني��ا حدود  600ه��زار تن بوده ك��ه از اين ميزان
250هزار تن سهم كشور ايران است.
عضو اتاق بازرگاني صنايع ،معادن و كش��اورزي
ايران در خاتمه يادآور ش��د :برنامههايي درخصوص
نوس��ازي ماش��ينآالت ،تعوي��ض و ب��ه روز كردن
دس��تگاههاي كارگاههاي توليدي در دستوركار قرار
دادهايم .درح��ال حاضر برخي از كارگاههاي كرمان
به دس��تگاههاي جديدي تجهيز شدهاند كه موجب
افزايش ميزان توليد و عرضه كاالهايشان شده است.
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شكست بنبست سياسي 3ماهه در آلمان

يورو به استقبال «ائتالف بزرگ» رفت

گروه جهان|
مذاك��رات مقدمات��ي احزاب ب��زرگ آلمان براي
تش��كيل دولت ائتالفي پس از مذاكراتي نفسگير به
نتيجه رسيد و دو حزب اعالم كردند ،نخستين گامها
را براي پايان دادن به سه ماه و نيم بنبست سياسي
در اين كش��ور برداش��تهاند .با اعالم توافق اوليه دو
حزب دموكرات مس��يحي و سوس��يال دموكرات در
آلمان ارزش يورو در بازارهاي اروپايي افزايش يافت.
گفته ش��ده ،دهها روزنامهنگار و سياس��تمدار تا
صب��ح جمعه ۱۲ژانويه در انتظ��ار اعالم نتايج بيدار
مان��ده بودند .دور مذاك��رات اصلي بر س��ر قرارداد
مش��ترك احزاب ش��ركتكننده در ائتالف بزرگ به
زودي آغاز خواهد ش��د؛ روندي ك��ه ميتواند تا ماه
آوريل ادامه يابد.
به گزارش بلومبرگ ،پس از اعالم توافق اتحاديه
دموكرات مس��يحي به رهبري آنگال مركل و حزب
سوس��يال دموكرات به رهبر مارتين ش��ولتز در روز
جمعه ،ارزش ي��ورو در بازارهاي اروپايي به باالترين
س��طح خود در سه سال اخير رسيد .هر يورو جمعه
ب��ا افزايش 0.8درص��دي به 1.2129دالر رس��يده
است .بازارهاي س��هام اما تغيير چنداني نداشتهاند.
بلومبرگ نوش��ته س��رمايهگذاران منتظر هس��تند
كه ببينن��د آيا رهبران دو ح��زب در مراحل بعدي
مذاكرات نيز پيشرفتهايي خواهند داشت يا خير.
به گ��زارش دويچهوله ،يك س��ند  ۲۸صفحهيي
محص��ول گفتوگوه��اي نماين��دگان س��ه ح��زب
دموكرات مس��يحي ،سوسيال مس��يحي و سوسيال
دموكرات آلمان بوده اس��ت .اين سند با توافق كلي
س��ه حزب كليدي ميتواند مبن��اي مذاكرات آينده
بر س��ر تهيه ق��رارداد ناظر بر دول��ت ائتالف بزرگ
در آلمان باش��د .اتحاد دو حزب دموكرات مسيحي
(حزب آنگال مركل) و سوس��يال مس��يحي پيش از
آن ،آمادگ��ي خ��ود را براي امضاي اين س��ند اعالم
كرده بودند .اين در حالي است كه نمايندگان حزب
سوس��يال دموكرات خواس��تار تغيير اين يا آن بند
سند  ۲۸صفحهيي شده بودند.

مهمترين توافقها
اين س��ند شامل موارد بسيار متعددي ميشود .از
سياست مالياتي گرفته تا موضوع پناهجويان در آلمان.
محوره��اي اصلي اين س��ند كه م��ورد توافق احزاب
شركتكننده واقع شده است ،از اين قرارند:
 خالف تمايل حزب سوس��يال دموكرات ،مالياتبر درآمدهاي كالن افزايش نخواهد يافت .نمايندگان
حزب سوس��يال دموكرات خواستار آن شده بودند كه
نرخ ماليات افراد صاحب درآمدهاي كالن از  ۴۲درصد
به ۴۵درصد افزايش يابد .اين تغيير بر اساس توافق به
دست آمده اجرايي نخواهد شد.
 -عوارض همبستگي كه پس از وحدت دو آلمان و

براي تامين هزينه بازسازي و نوسازي زيرساختهاي
آلمان دموكراتيك (آلمان شرقي) وضع شده بود ،قرار
اس��ت به تدريج كاسته شود .بس��ياري از شهروندان
آلمان با اشاره به گذشت نزديك به  ۳۰سال از وحدت
آلمان ،خواستار حذف عوارض همبستگي شده بودند.
 حزب سوس��يال دموكرات با وجود اعتراضهايپيشين خود با سياست حزب سوسيال مسيحي مبني
بر محدود كردن تعداد پناهجويان موافقت كرد .به اين
ترتيب ،آلمان همه ساله ۱۸۰هزار تا ۲۲۰هزار پناهجو
خواهد پذيرفت.
 يك ميليارد يورو به امر كاهش بيكاري در كشوراختصاص خواهد يافت.

 آلمان بر آن است تا بودجه مربوط به بهبود شرايطآموزشي و وضعيت مدارس كشور را افزايش دهد.
 آلمان سهم بيشتري در تامين نيازهاي اتحاديهاروپا برعهده خواهد گرفت.
زمان آغاز به كار دولت جديد
كس��ب تواف��ق ب��ر س��ر س��ند  ۲۸صفحهي��ي
گفتوگوهاي مقدماتي مربوط به تشكيل دولت ائتالف
بزرگ راه را براي تشكيل دولت جديد هموار ميكند.
اما تا زمان تش��كيل دولت و آغاز رس��مي كار آن راه
زيادي در پيش است.
نخس��تين مانع احتمالي ،كنگره حزب سوس��يال

دموكرات اس��ت كه قرار اس��ت روز  ۲۱ژانويه برگزار
ش��ود .اعضاي اين حزب ق��رار اس��ت در اين كنگره
نسبت به شركت حزب سوسيال دموكرات در ائتالف
حكومتي تصميم بگيرند.
مذاك��رات گروهه��اي كار س��ه ح��زب دموكرات
مسيحي ،سوس��يال مسيحي و سوس��يال دموكرات
بر س��ر قرارداد ناظر ب��ر كار ائتالف بزرگ نيز ،حداقل
 ۲ماه طول خواهد كشيد .به اين ترتيب در صورتي كه
همهچيز طب��ق برنامه پيش برود ،قرارداد ناظر بر كار
دولت ائتالف بزرگ پايان ماه مارس آماده خواهد شد.
بنابراين دولت جديد آلمان در بهترين حالت ميتواند
كار خود را اوايل ماه آوريل آغاز كند.
پس از انتخابات پارلماني  ۲۴س��پتامبر  ۲۰۱۷در
آلم��ان رايدهندگان امي��دوار بودند ،ائتالف جديدي
در اين كشور ش��كل بگيرد و بالفاصله مذاكره بر سر
ائت�لاف جدي��دي از احزاب آغاز ش��د .در ائتالفي كه
به جاماييكا مش��هور ش��ده بود چهار حزب سوسيال
مس��يحي و دموكرات مسيحي ،حزب سبزها و حزب
دموكرات آزاد مذاكراه كردند .اما ديري نگذش��ت كه
اين مذاكرات به نتيجه نرس��يد .پس از شكس��ت اين
مذاكرات بر س��ر تش��كيل يك دولت ائتالفي ،فرانك
والتر اشتاينماير رييسجمهور آلمان از حزب سوسيال
دموكرات خواس��ت براي تش��كيل يك ائتالف بزرگ
با احزاب سوسيال مس��يحي و دموكرات مسيحي به
گفتوگو بنشيند.
ناظران سياسي بر اين باورند كه اين ائتالف گرچه
مركل را از يك بحران سياس��ي تمامعيار رهانيده اما
قطعا خانم صدراعظم روزهاي بسيار دشواري در پيش
خواهد داشت ،چرا كه از نظر بسياري از اعضاي حزب
سوسيال دموكرات كه مركل را مسوول نتايج فاجعهبار
انتخاب��ات اخير ميدانند و هي��چ ميلي به همكاري با
خانم صدراعظم نداشتند هنوز هم ناراضي هستند كه
چهار سال آينده ديگر را در سايه سنگين او بگذرانند.
اين سياستمداران آلماني حتي اگر مذاكرات را تاييد
كنند ،قطعا در ماهها و سالهاي آينده ميتوانند براي
برنامههاي صدراعظم مانع جدي به شمار روند.

بروكسل ميخواهد «دوره انتقالي» برگزيت بلندمدت باشد
گروه جهان| طال تسليمي|
ش��ركتهاي مطرح بينالملل��ي در صنعت بانكداري
تالشهاي خود براي ايجاد مقري جديد در اتحاديه اروپا
براي دوران پسابرگزيت را آغاز كردهاند .با وجود تالشهاي
ي نخستوزير بريتانيا براي حفظ جايگاه لندن
دولت ترزا م 
به عنوان قطب مالي بينالمللي ،نگرانيها درباره شرايط
مال��ي و تج��اري دوران پس��ابرگزيت بانكه��اي بزرگ
س��رمايهگذاري را وا داشته است ،فرانكفورت را به عنوان
پايگاه بعدي فعاليتهاي خود در اتحاديه اروپا برگزينند.
چندي پيش خبر معامالت گس��ترده امالك تجاري در
فرانكفورت منتشر ش��د و اكنون خبرها از آغاز استخدام
نيروي كار در اين شهر حكايت دارند .اين در حالي است
كه بسياري از نمايندگان اتحاديه اروپا معتقدند ،پيچيدگي
مذاكرات با بريتانيا درباره روابط تجاري آتي سبب ميشود
كه اين گفتوگوها تا پيش از خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا
و حتي پايان دوره انتقالي برگزيت به نتيجه نرس��ند .در
طرح پيشنهادي اتحاديه اروپا دوره انتقالي 21ماهه است
و تا دسامبر  2020ادامه خواهد داشت؛ اما به نظر ميرسد
بروكسل به دنبال طوالني كردن دوره انتقالي است.
به گزارش فايننشالتايمز ،با توجه به احتمال طوالني
ش��دن دوره مذاكرات تجاري به نظر ميرس��د ،بروكسل
سعي دارد موضع معامالتي خود را تقويت كند .نمايندگان
 27كش��ور عضو اتحاديه اروپا (بدون احتس��اب بريتانيا)
چهارش��نبه را ب��ه مذاكره درباره گزينهه��اي پيش روي
ميشل بارنيه مذاكرهكننده ارشد اتحاديه اروپا پرداختند
كه از جمله اين گزينهها ميتوان به افزايش سهم بريتانيا
در بودجه اتحاديه اروپا در دوره انتقالي برگزيت اشاره كرد.

يك مقام ارش��د اتحاديه اروپ��ا در اين باره گفت« :جالب
است كه بدانيم دوره انتقالي اتفاقي يكباره و تمامشدني
اس��ت يا امكان طوالني كردن آن وجود دارد؟ صحبت از
پول زيادي است».
مجارس��تان پيش��نهاد ك��رده ي��ك بن��د اضافي به
پيشنويس طرح پيش��نهادي بروكسل اضافه شود كه از
ب��روز وضعيت بحراني و غيرمنتظ��ره يا تخريب ناگهاني
روابط جلوگي��ري كند؛ طبق اين بند ،توافق تجاري بين
اتحاديه اروپا و بريتانيا تا پيش از پايان مقرر دوره انتقالي
ك��ه احتماال دو س��ال پس از م��ارس  2019خواهد بود،
نهايي نميش��ود .فرانسه و آلمان بهشدت با اين پيشنهاد
مخالفت كردهاند و احتمال اضافه شدن آن به دستورالعمل
مذاكراتي اندك است.
بريتانيا س��عي دارد تا پيش از ماه مارس امسال (آغاز
رسمي گفتوگوهاي تجاري) بر سر زمانبندي و شرايط
دوره انتقالي با بروكسل توافق كند تا بدينترتيب در فضاي
تجاري اعتمادسازي كرده باشد .اما بسياري از نمايندگان
اتحاديه اروپا معتقدند كه مذاكرات پيچيده تجاري تا پيش
از پايان دوره انتقالي تمام نميش��وند .برخي كش��ورها از
اساس با دوره انتقالي طوالنيمدت مخالف هستند و برخي
ديگ��ر معتقدند كه تعيين ش��رايط در اين مرحله از كار،
بيهوده اس��ت چرا كه اتحاديه اروپا ميتواند با پيش��رفت
مذاكرات اهرمهاي فشار بيشتري عليه بريتانيا داشته باشد.
آغاز كار فرانكفورت
در ميان��ه تالشهاي ترزا ميبراي اعتمادس��ازي در
فض��اي تجاري در س��ايه چش��مانداز نامعل��وم برگزيت،

حريري :حزباهلل بخشي از
دولت لبنان است

گروه جهان| س��عد حريري نخستوزير لبنان ،تاكيد
كرده هيچ مخالفتي با مش��اركت حزباهلل در دولت ندارد
و دخال��ت هيچ طرف خارج��ي در امور داخل��ي لبنان را
نميپذيرد .به گزارش ايسنا ،سعد حريري در گفتوگويي با
روزنامه امريكايي والاستريت ژورنال گفته است« :حزباهلل
يكي از اعضاي دولت است و اين دولت فراگير ،تمام احزاب
سياس��ي را وارد پيكره خود كرده است و همين امر ثبات
سياس��ي در لبنان را موجب ميش��ود .هدف اساسي من
حفظ ثبات سياسي جهت اتحاد در كشور است».
نخس��توزير لبنان با تاكي��د بر ل��زوم تمركز بيروت
ب��ر منافع ملي ب��دون دخالت هيچ ط��رف خارجي گفته
اس��ت« :نميتواني��م بپذيريم كه هيچ ط��رف خارجي در
سياس��تهاي لبنان دخالت كند ».سعد حريري با اشاره
به اينكه رشد اقتصادي ساالنه لبنان در حال حاضر يك تا
2درصد است ،گفته است« :دور ماندن از اختالفات موجود
در منطق��ه خاورميان��ه و حفظ امنيت ملي تحقق رش��د
اقتصادي ساالنه  4تا 6درصد در كشور را فراهم ميكند».
س��عد حريري در اين مصاحبه از سخن گفتن درباره
جزئيات س��فرش به رياض پايتخت عربستانس��عودي و
اس��تعفاي غيرمنتظ��ره و عجيب و غريب��ش در اوايل ماه
نوامبر گذش��ته خودداري كرد .حريري در آن سفر تحت
فش��ار مقامات سعودي بهطور كامال غيرمنتظره استعفاي
خود از س��مت نخس��توزيري لبنان را اع�لام كرده بود.
نخس��توزير لبنان در اين مصاحب��ه تنها به گفتن اينكه
«عربستانس��عودي هرگز در امور سياسي لبنان بهصورت
مستقيم مداخله نميكند» اكتفا كرده و گفته اميدوار است
عربستان آماده كمك اقتصادي به لبنان باشد.
ميشل عون رييسجمهوري لبنان استعفاي حريري را
ناش��ي از فشار عربستان خوانده و از پذيرش آن خودداري
كرد .س��عد حريري س��رانجام با ميانجيگري فرانس��ه به
لبنان بازگش��ت و بعد از آن از اس��تعفا خودداري كرد .به
گزارش انتخاب ،حريري با اش��اره به اينكه هرگز بهدنبال
رويارويي با حزباهلل نيست ،گفته است« :مساله حزباهلل
ابع��اد منطقهيي دارد و لبنان به تنهاي��ي نميتواند آن را
حل كند ».به گفته الحريري ،توقف مشاركت حزباهلل در
درگيريهاي نظامي در منطقه نيازمند گذر زمان اس��ت
و به يكباره به وقوع نخواهد پيوس��ت .نخستوزير لبنان
پيشبين��ي كرده كه اين روند با كاهش حضور رزمندگان
ح��زباهلل در يمن و عراق آغاز خواهد ش��د ت��ا درنهايت
ب��ه خروج نهايي بينجامد .نخس��توزير لبن��ان در بخش
ديگ��ري گفته تالش ميكند كش��ورش را از اختالف بين
عربستانس��عودي و ايران دور بماند .نخستوزير لبنان با
اشاره به روابط كشورش با ايران گفته است« :روابط بيروت
با تهران و كش��ورهاي حوزه خليجف��ارس بايد در بهترين
شكل خود و در راستاي منافع ملي لبنان باشد».

كوتاه از منطقه

پايان كار بانكهاي بينالمللي در لندن

فرانكف��ورت براي موقعيت طاليي مال��ي و تجاري آماده
ميشود .ش��هر فرانكفورت آلمان در ماه نوامبر به عنوان
مقر بانك مركزي اروپا پس از برگزيت انتخاب ش��د و از
همان زمان بسياري از بانكهاي بينالمللي خريد امالك
تجاري در اين شهر را آغاز كردند .اگرچه گفته ميشد كه
اين بانكها همچنان ترجيح ميدهند در لندن بمانند و
فعالي��ت خود در اروپا را از همان جا مديريت كنند ،اما با
تح��والت اخير در مذاكرات برگزي��ت اقدامات خود را در
جهت بهكارگيري نيروهاي جديد آغاز كردهاند.
تنه��ا  14ماه ت��ا جدايي لن��دن از بروكس��ل زمان
باقي اس��ت و بانكهاي بينالمللي به نقطه بيبازگشت
رسيدهاند و اكنون قصد دارند برنامه انتقال به فرانكفورت
را عملياتي كنند .به گزارش بلومبرگ ،شركتهاي بزرگي
همچون «گلدمنساكس»« ،جيپيمورگان» و «مورگان
استنلي» سعي دارند ،مقر جديدي در فرانكفورت ايجاد
كنند و در همين راس��تا براي اس��تخدام ني��رو از مدير
مخاط��رات گرفته تا مس��وول فن��اوري و كارمند جزء
آگهي كردهاند .به گفته افراد آشنا به روند استخدام اين
شركتها ،دفاتر اين بانكها در فرانكفورت بايد تا آوريل
 2019عملياتي ش��ود .دولت بريتانيا پايان ماه مارس را
ب��ه عنوان روز خروج قطعي از اتحاديه اروپا تعيين كرده
اس��ت .ناظران اتحاديه اروپا به وضوح اعالم كردهاند كه
فارغ از رون��د برنامهريزي ب��راي دوره انتقالي برگزيت،
انتظ��ار دارند كه بانكها عمليات خود را به صورت تمام
و كمال و مس��تقل در داخل بلوك تجاري اروپايي انجام
دهند .از اين رو بانكها در تالش��ند تا همه اختاللهاي
ناش��ي از جابهجايي نيروه��اي كار و خانوادههاي آنها از

دريچه

قطر ،امارات را به نقض حريم
هوايي متهم كرد

لندن به فرانكفورت را به حداقل برسانند .گلدمنساكس
قص��د دارد ،نيروهاي خود در لندن را به بيش از دوبرابر
(ح��دود  400كارمند) افزايش ده��د .اين بانك تاكنون
دهها ني��روي محلي اس��تخدام ك��رده و در پايگاههاي
اينترنتي خود براي اس��تخدام نيروي كار بيشتر آگهي
كرده است .مورگان استنلي قصد دارد نيروهاي خود در
پايتخت مالي آلمان را  200نفر افزايش دهد .الكس��اندر
راكوويچ رييس ش��ركت كارگزيني بانك��داري «روبرت
والترز» گفت« :بانكهاي سرمايهگذاري امريكا بهشدت
مش��غول اس��تخدام نيروهاي مورد نياز خود براي دفتر
فرانكفورت هس��تند .دستمزدها در آن مناطق همچنان
رو ب��ه افزايش اس��ت ».در حال حاضر ح��دود 60هزار
كارش��ناس در زمينه بانكداري در فرانكفورت مش��غول
هس��تند در حالي كه شمار نيروهاي فعال در اين زمينه
در لن��دن به 360هزار نفر ميرس��د .با توج��ه به نبود

بانكدارهاي كاركشته در فرانكفورت ،بسياري از شركتها
اميدوارند كه كمبود نيرو سبب شود ،كارشناسان آلماني
به خانه بازگردند .صادقخان شهردار لندن اخيرا هشدار
داده كه برگزيت تا سال  2030حدود 54ميليارد پوند به
اقتصاد بريتانيا آسيب ميرساند .وي همچنين بر اساس
مطالعاتي در زمينه تاثيرات حالتهاي گوناگون جدايي
از اتحادي��ه اروپا بر مناط��ق و نه بخش مهم تاكيد كرد:
«اگ��ر دولت مذاكرات را بهخوبي اداره نكند ،به س��مت
يك دهه نابودي با كاهش رش��د اقتصادي و كاهش نرخ
بيكاري پيش خواهيم رف��ت ».به گفته گروه البيگري
«فرانكفورت مين فاينانس» در چند س��ال آينده بيش
از 10ه��زار فرص��ت ش��غلي در آلمان ايجاد ميش��ود
و اين در حالي است كه ميزان فرصتهاي شغلي جديد
در صنعت مالي لندن در ماه دس��امبر 52درصد كاهش
يافته است.

اعتصاب وسايل نقليه عمومي در آتن

خط و نشان اردوغان براي امريكا

ترامپ سفر خود به بريتانيا را لغو كرد

گروه جهان|
لونقل درون شهري يونان به نشانه مخالفت با قوانين جديد كار،
اتحاديه حم 
كاهش حقوق و مزاياي بازنشستگان و بهويژه اصالح قانون دريافت مجوز برگزاري
اعتصاب و تظاهرات توس��ط دولت چپگراي يونان از صبح ديروز جمعه دست به
اعتصاب زد.
به گزارش ايرنا از آتن ،در پي اين اعتصاب  24س��اعته ،كليه كاركنان وسايل
نقليه عمومي از جمله اتوبوسهاي درون و بيرون شهري ،مترو ،اتوبوسهاي برقي
و باقي وسايل نقليه ريلي دست از كار كشيدند .اين اعتصاب ترافيك سنگيني در
شهر آتن ايجاد كرد ،چرا كه كاركنان ديگر ادارات دولتي و خصوصي مجبور شدند
از خودرو شخصي استفاده كنند.
دولت يون��ان در چارچوب اجراي خواس��تههاي وامدهن��دگان خود عالوه
بر ش��دت بخش��يدن به اصالحات اقتصادي و ادامه سياست رياضت اقتصادي
ش��ديد ،طرح قانوني صدور مجوز براي اعتصاب و برگزاري تظاهرات اعتراضي
را به پارلمان اين كش��ور ارائه كرده است .پيشتر اتحاديه كارگري يا كارمندي
در مرحله س��وم از رايگيري براي برگزاري تظاه��رات ضد دولتي و اعتراضي،
فق��ط نيازمند اكثريت آراي اعضاي حاضر بودن��د ،اما دولت چپگراي يونان با
اعالم لغو روش قديمي ،طرح جديدي را براي دريافت مجوز برگزاري تظاهرات
اعتراض��ي به پارلمان ارائه كرده اس��ت .يونان در زم��ان بحران مالي جهاني در
سال  2008و كاهش درآمد دولتها با مشكل مديريت بدهيهاي خود مواجه
شد .نسبت بدهي يونان به توليد ناخالص داخلي اين كشور برابر  ۱۸۰.۲درصد
اس��ت .دولت آتن مجبور ش��د براي مديريت بدهيها كمكهاي بينالمللي را
خواستار شود و چند سال گذشته را با رشد پايين اقتصادي پشت سر گذاشته
است .سياستهاي رياضتي براي كاهش هزينهها از جمله اقدامات دولت يونان
براي كنترل بدهيها بود ،اما بسياري معتقدند كه اين سياستها نتيجه عكس
داشته اس��ت؛ اگرچه كاهش حقوق بازنشس��تگان و كارمندان دولتي توانست
از حج��م بدهيهاي بلندم��دت دولت آتن بكاهد ،اما اين مس��اله با تنشهاي
گس��ترده اجتماعي و اقتصادي همراه بود و به افزايش نرخ بيكاري انجاميد .با
اين حال طبق گزارشهاي منتشر شده ،نرخ بيكاري منطقه يورو در ماه نوامبر
به پايينترين س��طح از ژانويه  ۲۰۰۹تاكنون رس��يده و گفته ميشود ،يونان و
پرتغال بيشترين كاهش در نرخ بيكاري را شاهد بودند .اگرچه نرخ بيكاري در
يونان هنوز باالست ،اما نشانههايي از بهبود در اين كشورها مشاهده ميشود.

گروه جهان|
رجب طيب اردوغان رييسجمه��ور تركيه گفته اگر امريكا فتحاهلل گولن
را كه از س��وي آنكارا به طراحي و رهبري كودتاي س��ال  ۲۰۱۶متهم شده
به تركيه تحويل ندهد ،توافق اس��ترداد مجرمان با امريكا لغو خواهد شد .به
گ��زارش رويترز ،دولت تركيه كه فتحاهلل گولن روحاني تركيهييتبار س��اكن
امري��كا را ب��ه رهبري كودتاي نافرج��ام  ۲۰۱۶متهم كرده ،باره��ا از امريكا
خواسته او را تحويل دهد.
گول��ن اين اته��ام را رد كرده و مقامهاي امريكايي گفتهاند اس��ترداد وي
مس��تلزم ارائه ش��واهد مس��تند به مراجع قضايي اس��ت .اردوغان در جمع
مقامهاي دولتي تركيه گفته است« :تاكنون ۱۲تروريست را به امريكا تحويل
دادهايم ولي آنها ف��ردي را كه ميخواهيم تحويل ندادهاند و بهانههاي واهي
ميآورن��د .اگر ش��ما او (گولن) را به م��ا ندهيد از اين پس ه��رگاه كه يك
تروريست ديگر را طلب كنيد تا زماني كه رييسجمهور هستم آن را به شما
تحويل نخواهيم داد».
تركيه عضو ناتو اس��ت و يك��ي از متحدان مهم امري��كا در خاورميانه به
شمار ميرود .اما مناسبات دو كشور در دوره اخير به داليل مختلف از جمله
حمايت و همكاري نظامي امريكا با پيكارجويان كرد سوريه و اعالم جرم عليه
يك مقام ارشد بانكهاي تركيه به اتهام دور زدن تحريمهاي ايران كه در آن
پرونده عدهيي از مقامهاي ارشد تركيه به فساد مالي متهم شدهاند ،تيره شده
است .مولود چاووشاوغلو وزير خارجه تركيه چهارشنبه گفته بود ،مناسبات
دو كشور تحت تاثير حمايت امريكا از كردهاي سوريه و عدم استرداد فتحاهلل
گولن تيره ش��ده و در آينده ممكن است ،تيرهتر شود .اردوغان نيز پنجشنبه
اف��زود« :امريكا به ما گوش نميدهد ولي به پيكارجويان كرد س��وريه گوش
ميدهد .آيا در اين ش��رايط ميتواند همكاريهاي اس��تراتژيك وجود داشته
باش��د؟ تركيه كشوري نيست كه با سياس��تهاي متناقض امريكا در منطقه
متزلزل شود».
هفته گذش��ته هيات منصفه دادگاهي در امريكا يكي از مقامهاي ارش��د
بان��ك دولتي هالك تركيه را به دليل دور زدن تحريمهاي امريكا عليه ايران
مجرم ش��ناخت .اردوغان اين پرونده قضايي را محك��وم كرده و آن را «يك
كودتاي سياس��ي» از سوي سازمان س��يا ،افبيآي و شبكه هواداران گولن
(فتو) براي تضعيف حكومت تركيه توصيف كرده است.

گروه جهان|
دونال��د ترامپ رييسجمهوري امريكا گفته ماه بعد براي افتتاح س��فارت
جديد امريكا به لندن سفر نخواهد كرد .قرار بود ترامپ فوريه به بريتانيا سفر
كند .انتظار ميرفت در زمان انجام اين سفر تظاهراتي عليه او انجام شود.
به گزارش بيبيس��ي ،دفتر نخس��توزيري بريتانيا هن��وز درباره لغو اين
سفر اظهارنظر نكرده است .برخي ناظران بر اين باورند كه احتماال تظاهرات
خياباني در لغو اين س��فر دخيل بوده است .هزينه ساخت سفارت جديد كه
در جنوب لندن قرار دارد ،يك ميليارد دالر بوده است .ترامپ از محل جديد
س��فارت امريكا و هزينه ساخت آن انتقاد كرده و آن را معاملهيي بد خوانده
اس��ت .ترامپ ،دولت باراك اوباما ،رييسجمهوري س��ابق امريكا را به خاطر
فروش زمين سفارت سابق در مركز لندن كه او گفته در بهترين نقطه لندن
بوده ،س��رزنش كرده است .ترامپ بهطور مرتب از دولت اوباما در توييتهاي
خود انتقاد ميكند .اين در حالي است كه تاييد انتقال سفارت امريكا در زمان
رياس��تجمهوري جورج بوش صورت گرفته اس��ت .احتماال ركس تيلرسون
وزير خارجه امريكا براي افتتاح سفارت به لندن سفر خواهد كرد.
لغو سفر ترامپ با استقبال حزب ليبرال دموكرات ،يكي از احزاب مخالف
در بريتانيا مواجه شده اس��ت .اين حزب گفته است ،ترامپ به نفرتپراكني
ميپ��ردازد و ارزشه��اي بريتاني��ا را م��ورد تهديد قرار ميده��د .ترامپ در
تازهتري��ن اظهارنظر جنجال��ي در اظهاراتي نژادپرس��تانه با اش��اره به ورود
مهاجران از كشورهايي چون السالوادور ،هاييتي و برخي كشورهاي آفريقايي
گفته« :چرا ما اين مردم را از كشورهايي كه سوراخ مستراح هستند به اينجا
راه ميدهيم؟»
در حالي ك��ه برخي نمايندگان دموكرات و حت��ي جمهوريخواه به اين
س��خنان توهينآميز ترامپ واكنش نشان دادند كاخ س��فيد در بيانيهيي از
سياستمداران مدافع كشورهاي خارجي انتقاد كرده است .برخي تحليلگران
امريكايي ميگويند اين بيانيه تلويحا س��خنان جنجالي ترامپ را تاييد كرده
است .در بيانيه كاخ سفيد همچنين با تاكيد بر اينكه ترامپ براي منافع مردم
امريكا ميجنگد ،آمده اس��ت« :آقاي ترام��پ در پي اصالح قوانين مهاجرتي
امريكاس��ت تا اين كش��ور پذيراي مهاجراني باشد كه به رشد اقتصاي امريكا
كم��ك ميكنند » .پيشت��ر نيويوركتايمز به نقل از ترامپ نوش��ته بود كه
شهروندان هاييتي و نيجريه مبتال به ايدز هستند و نبايد به امريكا بيايند.

قطر با تس��ليم شكايتي به سازمان ملل اعالم كرده
ي��ك هواپيماي نظام��ي امارات در ماه دس��امبر حريم
هوايي اين كش��ور را نقض كرده است .امارات به همراه
عربس��تان ،بحرين و مصر از اوايل ژوئن س��ال گذشته
رواب��ط خود را با قط��ر قطع و اين كش��ور را محاصره
اقتصادي كردند .اين كشورها حكومت قطر را به حمايت
از تروريسم متهم ميكنند .به گزارش رويترز ،سفير قطر
در سازمان ملل متحد اين شكايت را به آنتونيو گوترش
دبيركل سازمان ملل ارائه كرده است .نقض حريم هوايي
قطر  ۲۱دسامبر روي داده است.

بازگشت ۵۰درصد از آوارگان
عراقي به خانههايشان

دولت عراق از بازگشت حدود ۵۰درصد از آوارگان به
خانههايشان در مناطق آزاد شده و دستور نخستوزير
براي فراهم كردن خدماترس��اني در اين مناطق خبر
داد .ب��ه گزارش س��ومريهنيوز ،دبيرخان��ه كابينه عراق
اعالم كرده تالشهاي دولت ب��راي رفع نيازهاي اوليه
و برقراري ثبات در مناطق آزاد شده به دست نيروهاي
دالور عراقي از داعش��يها ادامه دارد .طبق دس��تورات
حيدر العبادي نخس��توزير عراق ،باي��د ارائه خدمات
اساس��ي در اين مناطق به آوارگان تضمين شود تا آنها
براي بازگش��ت به خانههايشان اطمينان پيدا كنند ،به
همي��ن دليل ني��ز دس��تورات الزم در اين خصوص به
وزارتخانهها ،استانداريها و كميتههاي ويژه داده شده و
خانوادههاي آواره براي بازگشت داوطلبانه و بدون اجبار
به مناطقشان آزاد گذاشته شدهاند.

اخراج يك نماينده ديگر
كردها در تركيه

پارلمان تركيه يكي ديگر از نمايندگان كرد از حزب
دموكراتي��ك خلق را اخ��راج كرد .به گ��زارش آناتولي،
براساس رايگيري انجام شده در پارلمان تركيه ،ليال زانا
نماينده پارلماني از حزب دموكراتيك خلق تركيه ،كرسي
پارلماني خود را از دست داد .در اين رايگيري  302نفر
راي مثبت دادند .حزب دموكراتيك خلق در پيامي اعالم
كرده «خانم زانا مدافع سرس��خت آزادي ،برابري ،صلح
و حامي دموكراس��ي براي مردم كرد بود و لغو كرس��ي
پارلمان��ي او نزد م��ردم كرد موردقبول نيس��ت ».با لغو
كرس��ي پارلماني زانا ،تعداد كرسيهاي پارلماني حزب
دموكراتيك خلق در پارلمان تركيه به  53كرسي رسيد.

پاكستان ديپلمات هند را
احضار كرد

وزارت خارجه پاكس��تان جمع��ه بار ديگر ديپلمات
ارش��د هندوس��تان را به اين وزارتخانه احضار كرد .به
گزارش ايرنا ،يك زن س��المند پاكس��تاني پنجشنبه از
سوي مرزبانان هندي در نوار مشترك مرزي دو كشور
كش��ته ش��د .وزارت خارجه پاكس��تان مراتب اعتراض
اسالمآباد را به تيراندازي نيروهاي هندي در خط كنترل
كشمير به «جي پي سينگ» معاون كاردار سفارت هند
در پاكستان ابالغ كرده است .پاكستان براي چندمينبار
اس��ت كه ديپلماتهاي سفارت هند در اسالمآباد را به
ادامه نقض آتشبس در خط كنترل كش��مير و كشته
شدن شهروندان پاكستاني احضار ميكند.

كشاورزي
معدومسازي  17ميليون مرغ
به خاطر آنفلوآنزا

رييس سازمان دامپزشكي گفت :با شناسايي 350كانون
بيم��اري آنفلوآنزاي حاد پرندگان در اس��تانهاي مختلف
كش��ور 17ميليون قطعه مرغ براي پيش��گيري از ش��يوع
بيماري معدومس��ازي شد .عليرضا رفيعيپور كه به مشهد
سفر كرده بود در جمع خبرنگاران افزود :بيماري آنفلوآنزاي
پرندگان از س��ال  1395در كشور شيوع يافت و از ابتداي
امسال تاكنون  15اس��تان را درگير كرده است .وي ادامه
داد :همچنين  85درصد از مرغهاي معدوم ش��ده در بين
مرغه��اي تخمگذار بهدليل فراگي��ري بيماري در بين اين
گروه گزارش شده اس��ت .به گزارش ايرنا ،رييس سازمان
دامپزشكي ش��مار مرغداريهاي كش��ور را 34هزار واحد
اعالم و بيان كرد :ابتال به آنفلوآنزاي پرندگان طي امس��ال
در مرغداريه��اي  15اس��تان به ويژه آذربايجان ش��رقي،
قم ،تهران ،البرز و قزوين گزارش ش��ده است .در خراسان
رضوي كه از حساس��يت بااليي برخوردار است با توجه به
اقدامات پيش��گيرانه تاكنون موردي از بيماري آنفلوآنزاي
پرندگان مش��اهده نشده و اين اس��تان از همين نظر پاك
است .وي گفت :سويه جديد آنفلوآنزاي حاد فوق پرندگان
از نوع  H5N8اس��ت كه بيش��تر مرغه��اي تخمگذار را
درگي��ر ميكند .اين بيماري پارس��ال در  65كش��ور دنيا
اعم از اروپايي ،آس��ياي ش��رقي و آس��ياي مياني گزارش
ش��ده اس��ت .بيماري آنفلوآنزاي پرندگان پارس��ال در 25
اس��تان ايران گزارش شد .رفيعي پور در ادامه از تخصيص
300ميليارد ريال بابت معدومسازي مرغهاي آلوده خبر داد
و افزود200 :ميليارد ريال نيز بابت خسارت به مرغداريها
و بازگش��ت به چرخ��ه توليد اختصاص يافته اس��ت .وي
همچنين ش��يوع بيم��اري آنفلوآنزاي پرن��دگان را يكي از
عوام��ل گراني تخم مرغ ذكر و بيان كرد :با معدومس��ازي
17ميليون قطعه مرغ بالفاصله واردات تخم مرغ به كشور
انجام ش��د و مازاد تخم مرغ توليدي در استانهاي پاك از
بيماري نيز به ساير نقاط كشور انتقال يافت .رييس سازمان
دامپزشكي پرورش جوجه مرغ تخمگذار در استانهاي پاك
از بيماري آنفلوآنزا را از ديگر اقدامات درحال انجام در اين
زمينه عنوان و بيان كرد :از پارس��ال كه بيماري آنفلوآنزاي
فوق حاد پرندگان در كشور شيوع يافته ،صادرات تخم مرغ
به كشورهاي ديگر متوقف شده است .وي به اقدامات براي
مهار بيماريهاي دام و طيور نيز اشاره و بيان كرد :با تالش
شبانه روزي دست اندركاران حوزه دامپزشكي اكنون شاهد
كاه��ش  50درصدي بيماريهاي تب مالت و س��ياه زخم
نسبت به گذشته و همچنين كاهش 15تا 75درصد بيماري
مشترك بين انسان و دام در سطح كشور هستيم.

سودجويي در ذخيرهسازي
ميوه شب عيد

در حالي كه معاون وزير كش��اورزي از آغاز ذخيرهسازي
ميوه شب عيد خبر داد ،قائم مقام خانه كشاورز معتقد است
كه در اين زمينه از بخش خصوصي و اتحاديههاي تخصصي
كمك گرفته نش��ده و رانت به وجود آمده اس��ت .چند روز
گذش��ته علي اكبر مهرفرد ،معاون توس��عه بازرگاني وزارت
جهاد كش��اورزي از آغاز خريد ميوه مورد نياز ش��بكه يعني
همان س��يب و پرتقال هميش��گي خبر داد و گفت كه هيچ
مشكلي در اين زمينه وجود ندارد .البته پس از آن محمدباقر
نوبخت ،سخنگوي دولت نيز از دستور ويژه رييسجمهور به
وزراي كشور جهاد كشاورزي و صنعت ،معدن و تجارت براي
ذخيرهسازي ميوه شب عيد و برنامهريزي براي آن خبر داد.
وي در اين باره اظهار كرد كه برنامههاي دولت براي تنظيم
بازار در ش��ب عيد در حال تهيه اس��ت تا هم توليدكننده و
كشاورز راضي باشد و هم مردم .وي با بيان اينكه حدود ۲۳
هزار تن سيب ذخيرهسازي شده است و پرتقال نيز تا حدود
 ۵۰هزار تن ذخيرهسازي خواهد شد ،گفت كه سيب توليد
شده در اس��تانهاي مختلف خريداري و ذخيرهسازي شده
است و براي پرتقال نيز برنامهريزيهاي الزم صورت گرفته
كه البته كمي با تاخير به پايان ميرس��د .اما در اين زمينه
عنآيتاهلل بياباني ،قائم مقام خانه كش��اورز به ايس��نا گفت:
وزارت جهاد كشاورزي اگر از هماكنون به فكر ذخيرهسازي
ميوه ش��ب عيد باشد هيچ مشكلي در اين زمينه نداريم اما
نه اينكه آن را به عوامل دولتي خودش��ان واگذار كنند .وي
اضافه كرد :درحال حاضر هر نوع ميوهيي كه براي شب عيد
ميخواهيم ذخيرهس��ازي كنيم به علت رانتهاي كه پشت
اين مس��اله وجود دارد ،عدهيي خاص از آن سود ميبرند كه
زيبنده نيس��ت .رييس اتحاديه مرك��بكاران تصريح كرد:
ذخيرهس��ازي ميوه شب عيد به س��ازمان تعاون روستايي و
اتحاديههاي زيرمجموعه اين س��ازمان واگذار ش��ده اس��ت
درحال��ي كه بايد به اتحاديههاي واقع��ي و اتحاديه باغداران
واگذار ش��ود در اس��تان مازندران ۱۳تعاوني وجود دارد كه
ميتوانند به آنها واگذار كنند و با نظارت كامل همه نقصهاي
احتمالي موجود را بررسي و متوليانش بازخواست كنند.

خريد  ۵۰تن زعفران
توسط وزارت كشاورزي

وزارت جه��اد كش��اورزي اعالم كرد :خري��د توافقي
۵۰تن زعفران كش��اورزان بيسابقه بوده و ضمن حمايت
از توليدكنندگان موجب ح��ذف دالالن و آرامش و رونق
بازار اين محصول ارزآور ش��ده است .به گزارش ايلنا ،در
پي انتشار خبري در برخي رسانهها مبني بر بيفايده بودن
خريد توافقي زعفران ،مركز روابط عمومي و اطالعرساني
وزارت جهاد كشاورزي در توضيحاتي با رد اين ادعا اعالم
كرد :خريد توافقي  ۵۰تن زعفران كشاورزان بيسابقه بوده
و ضمن حمايت از توليدكنندگان موجب حذف دالالن و
آرامش و رونق بازار اين محصول ارزآور ش��ده است .متن
اين توضيحات به شرح زير است :ايران با در اختيار داشتن
بيش از  ۸۵درصدي توليد جهاني ،نخستين توليدكننده
زعفران در دنياست و بايد بتواند در بازار جهاني متناسب با
سهم توليد خود نقش آفريني كند .اين گزارش با اشاره به
اينكه سودجويي برخي دالالن موجب شده است تا سهم
كش��ورمان از تجارت جهاني زعفران كمتر از ميزان مورد
انتظار باشد ،ميافزايد :در پي نارضايتي كشاورزان از حضور
پررن��گ دالالن و قيمت پايين اين محصول براي حمايت
از توليد و اش��تغال داخلي در سال اقتصاد مقاومتي ،طرح
حمايتي خريد توافقي زعفران باالتر از قيمت بازار توسط
سازمان مركزي تعاون روستايي از آبان ماه سال جاري اجرا
و در اقدامي بيسابقه تاكنون  ۵۰تن زعفران از كشاورزان
خريداري شده كه اين ميزان خريد ،رضايت كشاورزان از
اين حركت حمايتي دولت را در پي داش��ته اس��ت .اين
گزارش تاكيد ميكند :با هدف بهبود كيفي و كمي توليد
و بازار عالوه بر تدوين و اجراي سند ملي زعفران و ارتقاي
كمي و كيفي توليد با مش��اركت همه ذينفعان ،توسعه
صنايع فرآوري ،برندس��ازي و ساختارسازي براي تقويت
نقش ايران در بازار جهاني زعفران از س��وي وزارت جهاد
كشاورزي درحال پيگيري است.
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پرونده

گفتوگويي منتشرنشده با حسامالدين آشنا مطرح كرد
آيتاهلل هاشميرفسنجاني در 

تشكيل دولت سايه ،هدف مركز تحقيقات استراتژيك
«مركز بررس�يهاي اس�تراتژيك رياس� 
ت
جمهوري» در سال  ۱۳۹۲پروژهيي را آغاز كرد
كه هدف آن تدوين تاريخچه «مركز تحقيقات
اس�تراتژيك رياس�تجمهوري» ب�ه عن�وان
نخس�تين انديش�كده تاسيس ش�ده پس از
انقالب و يكي از مهمترين انديشكدههاي مطرح
در نظام جمهوري اسالمي بود؛ انديشكدهيي كه
پس از سال  ۱۳۷۶با الحاق به مجمع تشخيص
مصلحت نظام به «مركز تحقيقات استراتژيك
مجمع تش�خيص مصلح�ت نظ�ام» تغيير نام
يافت .در اين پروژه براي گردآوري بخش�ي از
دادهه�ا ،مجموعهيي از مصاحبهها ب�ا افرادي
ك�ه به نوع�ي با اي�ن مركز ارتب�اط مييافتند
انجام شد .آيتاهلل هاشميرفسنجاني ،آقايان
موس�وي خوئينيها ،س�عيد حجاريان ،عباس
عبدي ،عليرضا علويتبار و ...برخي از افرادي
بودند ك�ه براي تكميل دادهه�اي اين پروژه با
آنها مصاحبههايي ترتيب داده ش�د .متن زير
مصاحبه صورت گرفته حس�امالدين آش�نا با
آيتاهلل هاشميرفسنجاني است كه در تاريخ
 1394/2/22انجام ش�ده اس�ت .انتش�ار اين
مصاحبه از س�وي مركز به معن�اي تاييد يا رد
اظهارات بيان شده در آن نيست.

ن�گاه ش�ما ب�ه زمان�ي ك�ه مرك�ز تحقيقات
اس�تراتژيك تاسيس شد ،مش�كالتي كه ايجاد
كرد ،مشكالتي كه حل كرد و داليل عدم موفقيت
آن چگونه است؟
از پي��ش از انقالب كه ما در پي ايجاد تحول بوديم
ميدانس��تيم كه بايد اس��تراتژياي براي ورود به اين
دنياي جديد داشته باشيم ،اين تفكر را از قبل داشتيم
و بر اساس آن هم مطالعه و بحث ميكرديم .وقتي كه
انقالب شروع و پيروز شد به سرعت وارد مسائلي شديم
كه ما را با خود ميبرد .در همان روزهاي اول انقالب كه
گرفتار شورشهاي عجيب شديم ،تجزيههاي احتمالي،
كش��تارها ،ترورها ،ناامنيهاي فوقالعاده ،خأل امكانات،
فرار نيروهايي كه مسووليت داشتند ،اين مسائل تقريبا
روزمره ش��ده بود و باعث ميشد كه كسي ديگر نتواند
جز حل اين مس��ائل به چيز ديگري فكر كند .بعد هم
جنگ پيش آمد و وضعيت بدتر هم شد .مخصوصا براي
ما كه در شوراي عالي دفاع يا فرمانده جنگ هم بوديم
خيلي بيش��تر بود .ولي هيچگاه اين را فراموش نكرده
بودم و هميشه در ذهنم بود .وقتي هم كه جنگ تمام
شد امام دس��تور دادند كه شما سياستهاي بازسازي
و س��ازندگي را تعيين كنيد .براي همين گروهي جمع
شديم و هردو اين سياس��تها را تنظيم كرديم و امام
هم تاييد كردند.
اما در مورد اينكه س��ازماني تاسيس كنيم ،مساله
اوليه اين بود كه معموال هر دولتي كه عوض ميش��ود
يك تعدادي كه در سطوح مديريتي باال هستند بيكار
ميش��وند ،آن موقع فكر كرديم كه خيل��ي از اينها را
كه نميش��ود اينگونه كنار گذاشت ،برخي زندگيشان
وابسته به كارش��ان بود و برخي هم كه تفكر متفاوتي
داش��تند ولي در عين حال هم نميخواستند از انقالب
جدا باشند .بايد به نحوي اينها را مشغول و استفاده كرد.
مساله دومي كه داشتيم اين بود كه فكر ميكرديم
در دنيا معموال دولت س��اي ه درست ميكنند .آن دولت
س��ايه آماده است كه اگر آن دولت مشكلي پيدا كرد با
نيروهاي جديد وارد ش��ود .ما فك��ر ميكرديم كه بايد
هميش��ه ذخائري داشته باش��يم كه نيروهايي كه كار
كردهاند و امتحان خودش��ان را هم پس دادهاند بتوانند
آنجا جمع شوند .تعبير ما اين بود كه قلك انقالب باشد.
كاربرد دوم هم اين بود كه به مسائل نه در حد كاربردي
بلكه اس��تراتژيك وارد ش��وند .چون معم��وال دولتها
مس��ائل كاربردي را به كس ديگري واگذار نميكردند
و خودش��ان كار ميكردند؛ البته بعدها اين امور را هم
واگذار كردند .آن زمان هم كه بحث سياستهاي كلي
نظ��ام هنوز نبود .در آن فضا ما گفتيم كه چنين مركز
تحقيقات استراتژيكي تاسيس كنيم.
اتفاق��ا در آن زمان اي��ن گروه مجمع روحانيون هم
كنار رفته بودند و هدف ديگرمان هم اين بود كه اينها
را جذب كنيم و احساس جدايي نباشد ،حذف نشوند و
به نحوي حضور داشته باشند ،بهترين شيوه همچنين
جايي بود .جاي محترمي بود و اعتبارشان هم محفوظ
بود و ميتوانس��ت آثار خوبي هم داشته باشد .به آقاي
خوئينيها گفتم كه ش��ما معاونان خودتان را انتخاب
كنيد و ما هم تاييدشان ميكنيم .همين گونه هم شد
و نوعا هم معاونانشان هم از همفكران خودشان بودند.
آن موقع فكر ميكرديم كه آقاي فيروزآبادي جزو اينها
نيست كه هنوزم نيست ولي خب همينجوري عاطفي
چيزايي باهم داش��تند ،ايش��ان هم آن زمان در بخش
دفاعي مركز تحقيقات بودند.
آنها كارش��ان را شروع كردند ،بعدها هم ساختمان
نياوران را آقاي موس��وي طراحي كرد ،آن زمين را هم
آقاي س��راج از امام براي كميته امداد گرفته بود ،جزو
زمينه��اي مصادرهيي بود .بعدها هم ما به ازايش را به
كميته امداد در زمان رياست آقاي عسگراوالدي داديم.
آن زمان كه آقاي خوئينيها را براي رياس�ت
مركز انتخاب كرديد عنايت داش�تيد كه ايشان
بهتري�ن فرد براي اين موضوع اس�ت يا بيش�تر
نگاه سياسي داش�تيد كه آن جماعت دور آقاي
خوئينيها جمع ميشوند؟
بيش��تر هدفم اين بود كه نگذاري��م نيروها مايوس
بش��وند بروند كار ديگ��ري بكنند و از دس��ت انقالب
دربروند .آنجا محور خوب��ي براي آنها بود ،هزينه مالي
چنداني هم نداشت.
دس�تاورد اعضاي مركز چه بود و رابطهشان با
شما چگونه بود؟
وقتي به انتخابات س��ال  ۱۳۷۱رسيديم رابط ه آنها
تلخ ش��د ،قبل آن از جامعه روحانيت منش��عب شده
بودند ،آنها فكر ميكردند كه اين طرفيها انحصارگرايي
ميكنن��د ،از امام اجازه گرفته بودن��د ،پول هم گرفته
بودند ،احمد آقا هم پشتيبانيشان ميكرد .ما خواستيم

با انشعاب آنها از جامعه روحانيت مبارز مخالفت كنيم،
احمد آقا گفت امام از انش��عاب آنها راضي اس��ت و ما
هم گفتيم اگر امام خواس��تهاند ديگر كاري نميكنيم.
از همان موقع زاويه ش��روع ش��ده بود .رهبري كه آن
موقع رييسجمهور بودند هر دو طرف را به جلس��هيي
دعوت كردند كه ش��ايد دوباره به هم برس��يم اما آنها
قبول نكردند .آنها گفتند ما كه بيخودي جدا نشديم،
كارهاي اين طرفيه��ا را قبول نداريم و راه خودمان را
انتخاب كردهاي��م .اين زاويه بود و بعد از آن هم كه آقا
رهبر شدند اينها ته دلشان راضي نبودند و كم كم زاويه
بد شد و در آن انتخابات مشكل پيدا كردند .يكدفعه 30
نفرش��ان راي نياوردند ،اول كه ردصالحيت شده بودند
ولي ما تالش كرديم و برگش��تند ولي راي نياوردند .به
خاط��ر آن قضيه آنها رنجيدند ،آقاي كروبي هم كه آن
زمان معاون رييسجمهور و رييس بنياد شهيد هم بود
استعفا داد .به اين ترتيب آنها كنار رفتند.
ي مركز هم بايد بگويم كه دو تا مقاله به
درباره خروج 
من دادند كه وقتي خواندم گفتم در حد همان مقاالتي
است كه در روزنامهها مينويسند و شما برداشتهايد آنها
را ترجمه كردهايد .گفتم اينها تحقيقات اس��تراتژيك
نيست ،تحقيقات استراتژيك غير از اين است.
يعني حضرتعالي مطالبه را باال برديد؟
تحقيقات اس��تراتژيك مدنظر م��ن كاري نبود كه
آنها انجام ميدادند .كارهايي كه آنها تحويل من دادند
بدون س��ازمان تحقيقاتي هم يك مترجم ميتوانست
انج��ام دهد .بعد از آقاي خوئينيها هم براي رياس��ت
مركز تحقيقات بهتر از آقاي روحاني س��راغ نداشتم و
ايشان هم گروه و رفقاي همفكر خودش را آورد .طبق
اساسنامه مركز تحقيقات؛ رييس مجمع تشخيص بايد
معاونان پيشنهادي توسط رييس مركز را تاييد كند كه
من تاييد ميكردم و بقي��ه را هم كه تعيين مديران و
انجام كارهاش��ان با خودشان است .هنوز هم همينطور
است و چيزي عوض نشده است.
تح��ول عمدهيي كه رخ داد بع��د از بازنگري قانون
اساسي بود ،سياس��تهاي كلي نظام در قانون اساسي
قبل��ي اصال نبود .نقش رهب��ري در هدايت امور جاري
كش��ور جايي ديده نش��ده بود ،امام هم هيچ دخالتي
نميكردند و اصال به فكر اين چيزها نبودند .در بازنگري
قانون اساسي مساله سياستهاي كلي نظام مطرح شد.
قرار شد رهبري سياس��تهاي كلي امور را ابالغ كنند
و دول��ت هم در آن چارچوب كار كند .اگر قرار باش��د
كه حكومت ديني باش��د و رهب��ري هم واليت جامعه
ش ايشان بروز كند،
را داشته باشند طبعا بايد جايي نق 
پس مقرر ش��د اين نقش در همين سياستهاي كلي
و راهبردي باش��د .مناسبترين مكان براي اين منظور
مجمع تش��خيص بود ،چون قرار ش��د مجمع مش��اور
سياس��تهاي كلي باشد .بعد از بازنگري قانون اساسي
كه قرار ش��د مجمع تشخيص مش��اور رهبري درباره
سياستهاي كلي نظام باشند گفتيم كه مركز تحقيقات
االن مسير خود را پيدا كرده است .عالوه بر اينكه انگيزه
حفظ نيروها را هم مدنظر داشتيم.
تعيين سياستهاي كلي با مشورت مجمع تشخيص
و مركز تحقيق��ات بيخروجي نيس��ت ،خروجيهاي
زيادي دارد ،چون اين سياستهاي كلي كه مينويسيم
قب�لا پژوهشهاي زيادي درباره آنها ميش��ود .در اين
خصوص از مدي��ران دولتي و وزارتخانهها و از محققان
خارج از دولت هم مشورت ميگيريم .االن هم قراردادي
بين دبيرخانه مجمع و مركز تحقيقات اس��ت كه باهم
درباره سياستهاي كلي نظام كار ميكنند.
سياستهاي كلي كه در مجمع تشخيص مينويسيم
البته يك مقدار گاهي بيشتر از راهبردي ميشود ،گاهي
وارد ميشويم به اموري كه كاربردي است يا بگوييم غالبا
برنامهيي است .به همين امور االن اعتراض است ،آقاي
روحاني كه االن در قوه مجريه است به مجمع ميگويد
شما وارد برنامه دولت ميشويد .ما هم ميگوييم شما
كه قبال خودتان در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع
بوديد بيشتر اين دخالت را انجام ميداديد! وقتي آقاي
روحاني در مركز تحقيقات اس��تراتژيك بود؛ از معاونت
سياست خارجي آنجا پيشنهاد مفصلي آمده بود كه از
بس گس��ترده بود چندماه ما را معطل كرده بود ،البته
كار خوبي درباره سياس��ت خارجي بود .من با اين كلي
بودن موافقم ،فكر ميكنم مجمع بايد كليتر حرف بزند
ولي قابل كنترل نيست .وقتي موضوع در كميسيونها
مطرح ميشود ،الحاقاتي به آن افزوده ميشود و وقتي
هم در جلسات مجمع تشخيص مطرح ميشود موارد
ديگ��ري به آن اضافه ميش��ود و در نتيجه گاهي وارد
حوزههاي كاربردي هم ميشود.
ول��ي مث�لا اص��ل  44ك��ه خ��ودش از اول اصل
استراتژيكي بود ،اصالحش هم استراتژيك شد يا سند

چش��مانداز ايران  1404كه نوشته شد .قبال در دولت
من دنبال اين بوديم كه برنامههاي  25ساله براي تمدن
بزرگ اسالمي بنويسيم ،همه كارهاي آن برنامه را هم
ك��رده بوديم كه دولت ما تمام ش��د و دولت بعدي هم
ادامهاش ن��داد .آن برنامه  25س��اله؛ برنامهيي بود كه
از پايي��ن هم آمده ب��ود از هر ارگاني خواس��ته بوديم
از پايينترين سطحش��ان ش��روع كنند و پيشنهادات،
امكانات ،نيازها و طرحهايش��ان را بگويند ،اين دادهها
وقتي باال آمد انباري از اطالعات ،پيش��نهادات و منابع
ش��د .برنامه خيلي خوبي بود ،بنا بود جمعبندي كنيم
ك��ه عمر دولت تمام ش��د و در دولت آقاي خاتمي هم
نخواس��تند ادامهاش بدهند .همان برنامه  25س��اله را
در مجم��ع تبديل به چش��مانداز كرديم يعني اهدافي
كه ميخواستيم در در قالب برنامه بنويسيم تبديل به
چشمانداز كرديم .منتها چشمانداز را در حدود  10ماده
تنظيم كرديم و به امور اجرايي نپرداختيم .در حقيقت
ي نظام در آن منتشر شد.
اهداف و استراتژ 
در مرك�ز بررس�يها طرحه�اي پژوهش�ي
متعددي انجام شد كه معلوم نيست حتما سفارش
شما بوده باش�ه ،مثال پروژه تحقيقاتي بزرگي به
نام توس�عه سياسي نوشته ش�د كه از درون آن
گفتمان آقاي خاتمي درآمد ،خيليها معتقدند كه
ش�الوده دولت آقاي خاتمي در مركز بررسيهاي
اس�تراتژيك درست ش�ده ،آيا واقعا تعاملي بين
حضرتعال�ي و آقاي خوئينيه�ا در زمينه پروژه
توس�عه سياس�ي وجود داش�ت يا واقعا با چراغ
خاموش انجام شد؟
توسعه سياسي از تفكراتي بود كه در همه ما بود ،ما
كه نميخواستيم از لحاظ سياسي نظامي بسته داشته
باش��يم .آنها فقط چند قدم را آمدند و از ما اسم بردند.
توس��عه سياس��ي تفكر همه ما بود .قبل از انقالب كه
زندان بوديم بحثهاي ج��دي با منافقان ،تودهايها و
فدايي��ان خلق درباره بحثهاي اساس��ي اس��تراتژيك
سياس��ي داشتيم .توسعه سياس��ي تفكري بود كه در
همه بود .در مركز تحقيقات استراتژيك خيلي چيزي به
توسعه سياسي اضافه نكردند ،بيشتر در حد شعار بود،
من نديدم كه از آنجا چيز تحفهيي آمده باشد .باالخره
اگ��ر نتيجه انتخاب��ات را ميخواهي��م ببينيم ،بهترين
انتخابات رياستجمهوري و مجلس در پايان دولت من
انجام شد .هر دو انتخابات سالم ،با سقف مشاركت باال و
خيلي روان انجام شد .بعد از آن ديگر چنين انتخاباتي
تكرار نشد .توسعه سياسي تفكري نبود كه ما از اساس
با آن مخالفت داشته باشيم ولي نقشي هم در طراحي
آن نداشتيم خودشان آن كار را انجام دادند.
ظاهرا گفته ميش�ود كه اولويت دولت ش�ما
توس�عه اقتصادي بوده و نه توس�عه سياسي كه
البت�ه من اي�ن را خيلي قبول ندارم چون ش�ما
ميفرمايي�د ك�ه عمال توس�عه سياس�ي همان
انتخابات بود.
اصال قبول نداشته باشيد ،من اصال دستاوردي براي
آنها نميبينم .يك بعد توسعه سياسي اين است كه ما
در دنيا روابط و تعامالتمان را درس��ت كنيم ،در زمان
م��ن اين اتفاق افت��اد .دولت ما كه آمد همه جا تحريم
بود و چيزي نداش��تيم .ما يكدفعه فضاي سياس��ي را
باز كرديم ،با كش��ورهاي منطقه مثل برادر شديم و با
غربيها همكاري كرديم .به شوروي كه در حد سقوط
ق��رار گرفته بود لگد زديم و خيلي ديگر از اين امور كه
مصداق توسعه سياسي بودند.
در آن س�ه سالي كه آقاي موسوي خوئينيها
رييس مركز تحقيقات استراتژيك بودند خروجي
مركز براي دولت حضرتعالي امر مفيدي داشت يا
مشكلي را از شما حل كرد؟
خي��ر ،اخي��را هم دي��دم در روزنامه ش��رق از قول
آقاي عبدي نوش��ته بودند كه ما نخستين خروجي را
كه برديم ايش��ان گفت كه در حد كار رسانهيي است.
همينگونه هم بود .آنها به صورت سيس��تمي آنجا كار
نميكردند ،يك گروهي بودند منس��جم باهم نشسته
بودند ميتوانستند براي كار خودشان برنامهريزي كنند.
يعني از نظر شما يك گعده بود؟
بله قاعدتا هم اين بود ،ممكن بود از آنجا فكر اجرايي
و انتخاباتي هم آمده باش��د .شما حاال بگوييد دستاورد
سياسي اينها بيشتر از ما چه بود؟
مثال آقاي كديور وقتي معاون انديشه اسالمي
مركز تحقيقات استراتژيك بود جرياني را در قم
راه انداخ�ت ك�ه بيايند درباره فقه سياس�ي كار
كنن�د .خروجي آق�اي كديور آنجا كتابي اس�ت
كه ايش�ان درباره قرائتهاي مختل�ف از واليت
فقيه منتش�ر ميكند .س�وال من به عنوان يك
پژوهشگر اين است كه آيا ما ميتوانيم كار آقاي

كديور را نسبت بدهيم به دولت شما؟
نه ،ميتوانيد به مركز تحقيقات استراتژيك نسبت
بدهي��د يعني واقعا كديور آنجا ب��ود و كار هم ميكرد.
باالخره افكارش آنجا جمع شد و منتشر كرد .آنها درباره
ريش��هايترين مركز نظام م��ا كار كردند .اما اين كاري
نبود كه بخواهد به دولت بيايد يا وارد دولت شود .كاري
بود كه داشتند آنجا ميكردند و ناتمام هم ماند.
يك جناح سياسي ميگويند كه آقاي هاشمي
جايي درست كرد كه تمام انديشههاي ضدواليت
فقي�ه ،ضد نظام ،غربگ�را و ...عمال آنجا فرصت
توليد مثل و شكوفايي پيدا كرد و نتيجهاش دوم
خرداد 1376ش�د .اين نگاه به نوع�ي عامل اين
انحراف را يا اراده شما يا بيتوجهي شما ميداند.
بعد از گذش�ت اين سالها كه به آن موضوع نگاه
ميكني�د آيا ميارزي�د كه عدهيي را ب�راي فرار
نكردن از كش�ور آنجا مش�غول كني�د؟ اين يك
آورده باش�د و اينكه توليد همچين فكري آورده
ديگر باشد؟ نگاه جريان سياسي ديگر اين است
كه اگر آقاي هاش�مي اين كار را نميكرد در سال
 1376با چه مواجه ميشديم؟ نگاه اصالحطلبانه
اين است كه آقاي هاشمي امكاني فراهم كرد كه
ما از بنبستي كه ممكن بود بعد از ايشان به وجود
بيايد خارج بش�ويم و وارد فض�اي اصالحطلبي
بشويم .اين دو تعبير يا دو تحليل براي جنابعالي
مانوس است؟
اهل تحليل بايد همچنين تحليلهايي داشته باشند،
باالخره جريان��ي كه اتفاق افت��اده را تحليل ميكنند
ولي از اصل اش��تباه ميكنند .خيال ميكنند اگر اينها
در مركز تحقيقات اس��تراتژيك نبودند در خود مجمع
روحانيون مبارز اين كار را نميكردند .مگر در روحانيون
مبارز چه مانعي داشتند كه اين مطالعاتي كه آنجا شده
بود را خيلي وسيعتر و راحتتر بدون هيچ پاسخگويي
انجام دهند؟ چه مش��كلي داشتند؟ اصال تو حوزه اگر
كسي بخواهد اين كار را بكند ،در همين تهران حاال يك
گروه همفكري بيايند بخواهند جمعيتي داشته باشند،
بنش��ينند همين فكرها و مطالع��ات را بكنند امكانش
هس��ت .كديور اگر در مركز تحقيقات استراتژيك هم
نب��ود خودش ف��ردي اين كار را ميك��رد .همين حاال
هم كه رفته خارج ،ثمره مركز تحقيقاتش نيس��ت ،او
االن ه��م اين كارها را ميكند ،خيلي منظمتر و تبديل
ميكند به كتاب و پخشش هم ميكند .اشتباه ميكنند
كه چنين خيال ميكنند .هدفمان آنجا همان بود كه
حذف نش��وند و هدف درس��تي هم بود ،آنها خودشان
هم��كاري با دولت را ت��اب نياوردند .همكاري هم با ما
نميكردن��د ،ما هم كاري به آنها نداش��تيم .هدفم اين
بود كه بنش��ينند هرچي ميخواهند تحقيقات بكنند.
اگر ميخواس��تند تحقيقات عمل بش��ه رسمي بشه،
بايد ميآمد دس��ت ما عمل ميشد .اگر ميخواهند در
كتابخانههايش��ان نگه دارند همين االن همه ميتوانند
چه جمعي و چه فردي ميتوانند اين كار را بكنند.
پس اتفاق سومي افتاد .دولت از تحقيقات آنها
استفاده نكرد و آنها هم در كتابخانه نگه نداشتند
و رفتند خودشان با آن تحقيقات دولت زدند.
با تحقيقات مركز تحقيقات استراتژيك دولت نزدند
كه ،آنها هر كجا بودند دولت ميزدند .آن كاري كه آنها
ميكردن��د هيچ ربطي به مركز تحقيقات اس��تراتژيك
نداش��ت .مگر چنانچه در مركز تحقيقات اس��تراتژيك
نبودند نميتوانس��تند اين كار را انجام بدهند؟ بيخود
ميگويند ،شعار ميدهند .من فكر ميكنم كه عملشان
دس��تاوردي نداش��ت .البته چ��ون مقداري ب��ا ادبيات
جديدي حرف ميزدند و رس��انهها و خودشان مواضع
سياس��ي خاصي ميگرفتند دنيا از آنها بيشتر استقبال
كرد مثال ايدههايشان در سازمان ملل وارد شد .من اصال
به اين چيزها فكر نميكردم كه س��ازمان ملل بروم .در
دوران رياس��تجمهوريام به سازمان ملل نرفتم .همه
آقايان قبل از من ميرفتند و افتخار ميكردند كه رفتند.
آقاي خامنهيي به م��ن گفت كه تو چرا اروپا نميروي.
من گفتم اينهايي كه ميروند حسرت اروپا ديدن دارند،
من قبال همه جاي اروپا و امريكا را گشتهام و نميخواهم
بروم .آقاي هلموت كهل مدام تلفني از من ميخواست
كه شما بيا ،من گفتم ما تازه انقالب كردهايم و به ميدان
آمدهايم شماها بايد بياييد ،اينطوري بود.
تحلي�ل دوم چطور؟ اينكه ش�ما يك فرايند
تغيير سياس�ي را مديريت كرديد ك�ه به آرامي
اتفاق بيفتد؟
ن��ه اين ه��م اصال در فك��ر من نبود .خ��ود من در
انتخابات به آق��اي ناطق راي دادم و همه هم ميدانند
كه من به ايش��ان راي دادم .ولي آنها مسائلي را مطرح
كردند كه جامعه از آنها استقبال كرد .ناطق كه حسابي

از جانب همه ارگانها و بيش از حد حمايت ميش��د.
ولي مردم ديگر فكرش��ان عوض شده بود؛ يعني دليل
وقوع اتفاق ديگر اين بود .آقا هم خوب مس��اله را حل
كردند و سجده شكر كردند كه اين اتفاق افتاد.
من فكر ميكنم در جريان تحقيقات اس��تراتژيك
هيچوقت تحولي اساس��ي رخ نداد .چيزي كه هدف ما
ب��ود كم كم بع��د از الحاق به مجمع عملي ش��د .االن
ه��م اگر بخواهيم براي نظام كار اس��تراتژيك بكنيم از
طريق سياس��تهاي كلي نظام محقق ميش��ود .همه
ابعاد جامع��ه را ما ميتوانيم اينجا طراحي كنيم و اين
اتفاق افتاد.
در مصاحبهيي كه با آقاي حجاريان داش�تيم
گفتند كه پيش�نهاد تاس�يس مرك�ز تحقيقات
استراتژيك و شوراي عالي امنيت ملي را ايشان
به ش�ما دادند .اين روايت آقاي حجاريان را شما
تاييد ميكنيد؟
من اصال حجاريان را جزو آن گروه نديدم .ما وقتي
مركز تحقيقات اس��تراتژيك را تاسيس كرديم تازه به
آق��اي خوئينيها داديم .البته اينه��ا با نظر آقا هم بود.
ما در اين مس��ائل با آق��ا كار ميكردي��م .وقتي آقاي
خوئينيها رييس مركز ش��د او اينها را جمع كرد ،آنها
كه با ما نبودند.
اگر به ص�ورت تاريخي بخواهي�م نگاه كنيم؛
االن باز هم خروجي ش�اخص مركز يعني توسعه
سياس�ي را خروجي مفيدي نميدانيد؟ احساس
نميكني�د كه كش�ور به توس�عه همهجانبه و به
صورت غالبتر توسعه سياسي نياز داشت؟
توس��عه سياس��ي كه براي ما ضرورت است ،ما در
ش��رايطي زندگي ميكنيم كه بخش زيادي از نس��ل
جديد سياس��ت حاكم ما را قبول ندارند .ما فكر نكنيم
كه حاال هس��تيم و همه كارها دس��ت خودمان است.
باالخره مگر ما چند سال ديگر هستيم .اين نسل جديد
تصميمگير آينده اس��ت .االن اگر مثال  ۷۰درصد۶۰ ،
درصد اينها باش��ند كم كم كس��ي آن طرف نميماند.
ب��ا اين تفكري كه اصولگرايان االن دنبال ميكنند؛ هر
روز كمتر ميش��ويم و منزويتر ميشويم .اين انقالب
ب��ا اين آرزو خلق ش��ده كه آن را به دس��ت امام زمان
بدهيم ،ب��ا اين وضعيت چگونه ميخواه��د بماند .اگر
م��ردم با ما همكاري نكنند م��ا را ميخورند .به جايي
ميرس��د كه خيلي آسان ما را ميخورند .ما بايد مردم
را داش��ته باش��يم .اين مردم هم فق��ط اين هياتيها و
امثالهم نيس��تند ،اين مردم كساني هستند كه االن پر
از دانشمند ،تحصيلكرده از دانشگاهها خارج ميشوند.
االن بچههاي كوچك مدارس ما هم سياسياند .خبرها
را ميگيرند و ميخوانند ،همه ارتباط ماهوارهيي دارند،
اطالعاتشان باال است .در دوره دانشآموزي هم بچهها
سياسياند و در دانشگاه هم بينش سياسي آنها تقويت
ميش��ود .ما حتم��ا تحول خاص��ي الزم داريم كه اين
نس��لهاي آينده بپسندند و عاش��قانه خودشان مروج
باشند .اگر اين كار را نكنيم به بنبست ميرسيم.
براي اينكه روايتمان در اين طرح پژوهش�ي
رواي�ت واقع�ي باش�د ناچ�ارم س�خناني كه در
مصاحبهها مطرح شده را بيان كنم ،اين روايتها
نه لزوما موضع مركز است و نه پژوهشگران طرح.
بعضي از مصاحبهش�وندگان گفتن�د كه با تغيير
رييس مرك�ز از آقاي خوئينيها به آقاي روحاني
فضاي مركز به س�مت فضاي امنيتي س�وق پيدا
كرد ،مثلا گفتند كه گزارش برخي از جلس�ات
مركز به صورت محرمانه و غيرمستقيم فرستاده
ميش�د براي خود آق�اي روحاني ي�ا ميگفتند
كه فضاي مركز از وضعيتي پژوهش�ي به س�مت
فضاي امنيتي تغيير يافت .آيا شما اين روايت را
تاييد ميكنيد؟ س�وال بعدي هم مرتبط با همين
موضوع است كه به نظر ميرسد انتخاب روساي
مركز تحقيقات اس�تراتژيك به عنوان يك مركز
پژوهشي بيشتر انتخابي سياسي بوده تا انتخاب
فردي كه مس�لط ب�ر فرايند تحقي�ق و پژوهش
باشد؟
ن��ه من اين حرفها را تاييد نميكنم .باالخره آقاي
روحاني تفكري بودند كه م��ردم هم به آن راي دادند.
آقاي روحاني كه يكدفعه عوض نشد ،با همان تفكرات
انتخاب شد .آقاي واليتي همان تفكرات قبلي را دارند و
ل است
بيشتر در جناح اصولگرايان است ،منتها هم عاق 
و هم تفكرات بهتري دارد.
من هميشه با آقا مش��ورت ميكردم ،اين دوره هم
براي تعيين رييس مركز تحقيقات اس��تراتژيك با آقا
مش��ورت ك��ردم .افراد زيادي مطرح ش��د اما آقا قبول
نكردند .گفتند اينها خودشان خوباند ولي وقتي آنجا
ميروند كساني اطرافشان جمع ميشوند.
در نهاي��ت من آق��اي دري نجفآبادي و واليتي
را از بين جمعي پيش��نهاد ك��ردم .اين دو نفر را آقا
پس��نديدند .به آق��ا گفتم از لح��اظ عملياتي آقاي
واليت��ي را جديتر ميبينم چ��ون همين حاال هم
خيلي تحقيق��ات ميكند و گ��روه دارد .ولي آقاي
دري را از ابع��اد ديگري ميپس��ندم .ايش��ان آقاي
دري را به يك دليلي ترجيح داد ،گفت ايش��ان را از
اراك ميخواهيم بياوريم و ش��غل مناسبي برايشان
در نظر بگيريم ،ايش��ان مناسبترين است .من اول
آق��اي دري را دعوت كردم ،آمد ولي گفت در اراك
كاري مبناي��ي ش��روع كردهام ميخواهم مدرس��ه
علمي مفصلي آنجا احداث كنم كه اگر بيايم ناتمام
ميماند .ايش��ان نپذيرفت و در نهاي��ت براي آقاي
واليتي حكم زديم.
در جلس��هيي كه با آقاي واليت��ي و مديران مركز
تحقيقات داشتم ،گفتم كه اينجا مركز تحقيقات است و
هركس كه ميتواند كمك كند بياوريد ،تفكرش هرچه
ميخواهد باش��د ولي اينجا مركز تبليغات نيست .اگر
خواس��تيد تبليغ كنيد به اسم اينجا نكنيد .البته االن
هم خروجيش��ان خوب اس��ت .البته رضايت نهاييام
خيلي بيش از اينهاست .آقاي واليتي تاحدي كاربردي-
استراتژيك عمل ميكنند ،مثل كارهايي كه قبال آقاي
نوبخت داش��ت .آقاي واليتي هم االن تقريبا هفتهيي
يك��ي دوتا از اين گزارشهاي خوب ميفرس��تد و من
هم روي آنها يا پيشنهاد اصالح ميدهم يا ميفرستم به
جاهايي كه بايد استفاده بكنند.
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معاون سياسي دفتر رييسجمهوري:

رييسجمهوري خواستار نظارت مردم بر كار دولت است

«مجي��د تختروانچ��ي» مع��اون سياس��ي دفتر
رييسجمهوري خواس��تار روشن شدن ريشه اتفاقات
اخير كشور شد و گفت :دولت اراده كرده تا برخوردش
با مردم شفاف باشد و مردم بتوانند بر كار دولت نظارت
داشته باشند.
تختروانچي در گفتوگو با ايرنا درباره ناآراميهاي
اخي��ر در برخي از ش��هرهاي كش��ور و رويكرد دولت
درخصوص اي��ن اتفاقات اظهار ك��رد :واقعيت قضيه
اين اس��ت كه مردم ما چه نسل جوان چه نسل باالتر
مطالب��ات به حقي دارند .آقاي روحاني هم گفتند كه
همه ما بايد پاي صحبت مردم بنشينيم و به نظراتشان
گوش دهيم و تصميمات ما براساس خواستههاي ملت
باشد.
وي ادام��ه داد :آقاي رييسجمهور در س��خنراني
خ��ود در كنگره حقوق ش��هروندي و قبل از تحوالت
اخير بحث شفافيت را مطرح كردند و گفتند ،بودجه
را بايد در اتاق شيشهيي بگذاريم .اين به اين معنا بود
كه دولت اراده كرده برخوردش با مردم شفاف باشد و
مردم بتوانند بر كار دولت نظارت داشته باشند.
معاون سياسي دفتر رييسجمهوري گفت :تحوالت
اخير با طرح مطالبات بخشهايي از جامعه شروع شد
ولي با اتفاقاتي تبديل ش��د به سوءاس��تفادههايي كه
متاسفانه عدهيي شروع به تخريب كردند و شعارهاي
ساختارشكنانه دادند كه مردم نيز بالفاصله و هوشيارانه
صف خود را از آشوبگران جدا كردند.
روانچي با بيان اينكه عدهيي با تحريك بدخواهان
نظام تالش كردند س��وار موج مطالبات مردم ش��وند،
اضاف��ه كرد :اينها مس��تقيم يا غيرمس��تقيم از خارج
از كش��ور خط ميگرفتند و اگر تبليغات رس��انههاي
خارجي را رصد كرده باش��يد ،ديديد كه با چه ش��ور
و هيجان��ي اخبار اي��ن اتفاقات را پوش��ش ميدادند
و تحليل ميكردند .چنانچه بس��ياري از ش��ايعات يا
تصاوي��ر غيرمرتبط را نيز به عن��وان خبر ناآراميهاي
ايران منتشر ميكردند!
وي يادآور شد :جالب است ترامپ در عرض دو روز
 4توييت كرد .عجوالنه فكر كرد كه ميتواند با دخالت
در اي��ن كار ب��ه اميال خودش برس��د ولي ديديم كه
برعكس شد و اين نشاندهنده هشياري مردم است و
مردم ما ميدانند كه آنها مطمئنا دلشان براي مردم ما
نسوخته است .به خصوص ترامپ با آن سابقه زشت و
الفاظي كه در مورد مردم ما به كار برده و رويكردي كه
درباره ويزاي ورود به امريكا داشته است ،چنين فردي
نميتواند براي مردم ما دلسوزي كند.
معاون سياس��ي دفت��ر رييسجمهوري ب��ا بيان
اينكه در جامعه مطالبات متعدد سياس��ي اقتصادي و
اجتماعي وجود دارد ،تصريح ك��رد :آقاي روحاني در
صحبتهاي مختل��ف مطرح و تاكيد كردهاند كه وزرا
و مقامات مسوول با مردم صحبت كنند .سياستهايي
هم ك��ه دولت دارد در اين جهت اس��ت ك��ه اوال به
مش��كالت مردم بپردازد ثانيا س��عي كن��د براي آنها
راهحل پيدا كند.

اگر مجلس با پيشنهادات دولت مخالفت
ميكند ،راهكار جايگزين را هم ارائه كند
وي با اش��اره به بررس��ي بودجه  97در كميسيون
تلفيق مجلس ش��وراي اس�لامي اظهار ك��رد :در هر
ص��ورت درب��اره اليحه بودج��ه  1397باي��د طوري
تصميمگيري ش��ود كه به حل مشكالت اصلي مردم
منجر شود.
به گفته معاون سياسي دفتر رييسجمهوري تاكيد
دكتر روحاني بر اين اس��ت كه در دولت دوازدهم فقر
مطلق را بتوانيم از بي��ن ببريم يا جهتگيري بودجه
در راستاي اش��تغالزايي است اينها در واقع مطالبات
مردم اس��ت و دولت هم در اين راس��تا اليحه بودجه
را ارائه كرده اس��ت .تختروانچي در پاس��خ به سوالي
درخصوص اظهارات رييسجمهوري و اينكه اگر موارد
مش��خص اليحه در مجلس تصويب نش��ود و اساسا
بودجه از مس��ير خود خارج شود ،برنامه دولت در اين
خصوص چيس��ت؟ گفت :همانطور كه آقاي روحاني
در وزارت اقتصاد مطرح كردند ،دولت صدها س��اعت
در م��ورد بودجه بحث كرده و با حضور كارشناس��ان
متعدد به اين نتيجه رسيده است .معاون سياسي دفتر
رييسجمهوري افزود :ايشان  3تبصره(14،18و )19را
اسم بردند يكي از اين تبصرهها در مورد ايجاد اشتغال
است ضمن اينكه ايشان فرمودند هر جا افزايش قيمت
داريم ،مشخص ميكنيم براي چه منظوري است و از
آن چگونه استفاده ميشود.
تختروانچي خاطرنشان كرد :در عين حال ايشان
گفتند اگر مجلس با تمام پيشنهادهاي هدفمند دولت
مخالفت ميكند بايد راهكار جايگزين را هم بگويد و
اگر صرفا ابراز مخالفت كند و پيشنهادي نداشته باشد
ش��اهد تداوم بيكاري و فقر مطلق خواهيم بود و اين
عمال به معناي سكون است.
وي تصري��ح ك��رد :ما درحال حاضر با مش��كالت
بي��كاري و فقر مواجه هس��تيم اگر مجلس ش��وراي
اسالمي با پيشنهادهاي دولت مخالفت ميكند ،انتظار
ميرود پيشنهادهاي خود را هم بدهد با اين حال هنوز
براي قضاوت زود است فعال بودجه در كميسيون تلفيق
بحث ميشود .معاون سياسي دفتر رييسجمهوري با
بيان اينكه منطق دولت منطق روشني است ،گفت :در
عين حال آمادهايم به پيشنهادهاي نمايندگان گوش
دهيم و اگر به فرمولي برسيم و احساس كنيم اين هم
راهي اس��ت كه ميتوانيم به اهداف برسيم درباره آن
بحث ميكنيم.
ريشه اتفاقات بايد بررسي و روشن شود
معاون سياس��ي دفتر رييسجمهوري در پاسخ به
س��والي ديگر مبني بر اينكه آيا دولت درباره ش��روع
ناآراميه��ا و نق��ش عوامل داخل��ي و خارجي در اين
اتفاقات بررس��يهايي كرده اس��ت ،اظهار كرد :اينكه
مس��ير ش��عارها عوض شد خيلي گوياس��ت كه ابتدا
فضايي وجود داش��ت و در ادامه فضاي ديگري ايجاد
شد .لذا ريشه اين اتفاقات بايد بررسي و روشن شود.

تخت روانچي افزود :البته شايد اين امر زمانبر باشد
اما چيزي كه روش��ن است اين است كه عدهيي -چه
آش��وبگران داخلي و چه كساني كه از خارج توطئه و
تحريك كردند -از بس��تر مش��كالت اقتصادي مردم
سوءاس��تفاده كردند و در حقيقت به طرح و ش��نيده
شدن همان مطالبات لطمه زدند.
معاون سياس��ي دفتر رييسجمهوري تاكيد كرد:
بايد اين موضوع روشن شود تا بتوانيم از وقوع چنين
اتفاقات��ي در آينده جلوگيري كنيم .چه كس��اني كه
ميخواستند آش��وب داخلي راه بيندازند ،چه كساني
كه به صراحت گفتند ميخواهيم آش��وب را به داخل
ايران بكش��انيم و چه كس��اني كه به صراحت نگفتند
ولي ما ادله روش��ني داريم كه اينها به نحوي داشتند
خط ميدادند.
دولت پيگير وضعيت بازداشتشدگان است
مع��اون سياس��ي دفت��ر رييسجمه��وري در
پاس��خ به س��والي درباره اقدامات دولت ب��راي آزادي
بازداشتش��دگان گف��ت :در مورد بازداشتش��دگان
اطالعات دقيقي ندارم و بايد مسووالن ذيربط توضيح
بدهند ولي هم سياس��ت دولت اين اس��ت و هم -روز
سهش��نبه -مقام معظم رهبري فرمودند كه بايد بين
كساني كه به صورت هيجاني وارد ميدان شدند و آنها
كه واقعا ليدر بودند يا وصل بودند به خارج و شروع به

گفتوگويي منتشرنشده با حسامالدين آشنا مطرح كرد
آيتاهلل هاشميرفسنجاني در 

تشكيل دولت سايه ،هدف مركز تحقيقات استراتژيك
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در س�ال  ۱۳۷۶ب�ا انتق�ال ش�ما از
رياس�تجمهوري به مجمع تشخيص مصلحت
نظام ،مركز تحقيقات اس�تراتژيك هم با مصوبه
شوراي عالي اداري از رياستجمهوري به مجمع
تشخيص منتقل ش�د ،به چه دليلي اين انتقال
صورت گرفت؟
وقتي مجمع تش��خيص مصلحت نظام تاس��يس
ش��د آقا همزمان با اينكه رييسجمهور بودند رييس
مجمع هم بودند و من معاون ايش��ان در مجمع بودم.
بعد كه آقا رهبر شدند من همزمان با رييسجمهوري،
رييس مجمع هم ش��دم .به اين خاطر منتقل شد كه
سياس��تهاي كلي كه همان سياستهاي استراتژيك
هستند مناس��ب جايگاه رهبري است و طبيعيترين
مكان براي آن همان مجمع تش��خيص مصلحت نظام
بود .من و آقا هم همين نظر را داش��تيم .اصل مس��اله
تاسيس مجمع تش��خيص اين بود كه بايد به مسائل

اس��تراتژيك كش��ور بپردازد ،نبايد كه برنامه بنويسد.
در ش��وراي عالي انقالب فرهنگي هم همينگونه بود،
شوراي عالي انقالب فرهنگي اول به صورت ستاد آمد
يعني اجرايي بود ،بعد از مدتي هم شورا و هم ستاد بود.
خود آقاي خامنهيي هم در دوره رياستجمهوريشان
اصرار كردند كه شوراي عالي انقالب فرهنگي فقط بايد
شورا باش��د و كارهاي ستادي اصال نكند .تا وقتي هم
كه ايش��ان رييسجمهور بودند شورا همينگونه عمل
ميكرد ،تا زماني هم كه من رييسجمهور بودم اينگونه
عمل ميكرديم ،وارد حوزه اجرايي نميشديم ولي بعدا
اجرايي شد و االن هم كارشان بيشتر اجرايي است.
در مصاحبهيي كه با آقاي خوئينيها داشتيم
گفتن�د كه چون بين س�الهاي  ۱۳۶۸تا ۱۳۷۱
همزمان با رياست مركز تحقيقات استراتژيك؛
مش�اور سياس�ي رهب�ري هم بودن�د برخي از
گزارشهاي مركز تحقيقات را براي ايش�ان هم
ميفرس�تادند و توجه ايش�ان ب�ه گزارشهاي

دلهره روستاييان از ديوارهاي خشت و گلي
يكي از حوزههاي جغرافيايي كه با دشواريهاي
بسياري در ارتباط با بافتهاي فرسوده و غير مقاوم
مواجه است به عرصههاي روستايي معطوف ميشود.
احياي بافتهاي فرسوده از دغدغههايي است كه
با زلزلههاي اخي ِر حادث ش��ده در كشور بار ديگر بر
سر زبانها افتاده است.
البته پيش از اين صاحبنظران به كرات بر لزوم
مقاومس��ازي بافتهاي فرسوده و غير مقاوم هشدار
دادهاند اما متاس��فانه اين امر خطير از ادوار گذشته
دولت تاكنون (فارغ از تمام جناحبنديهاي سياسي)
مورد غفلت قرار گرفته و حداقل اينكه به عنوان يك
اولويت ويژه و عملياتي به آن توجه نشده است.
بدون ترديد يكي از اصليترين مولفهها در تحقق
اي��ن امر ،به موازات برنامهري��زي به تامين بودجه و
اعتب��ارات باز ميگ��ردد .در اين مي��ان ،بافتهاي
روس��تايي به دليل ش��رايط خاصي كه با آن مواجه
هس��تند از تهديدات بالقوهيي به شمار ميروند كه
در صورت وقوع زمينلرزهيي شديد احتمال تحميل
خس��ارات جدي و س��همگين در آن دور از انتظار
نخواهد بود .بدون تردي��د ،حفظ آرامش جامعه در
هر بره��ه زماني ضرورتي اجتنابناپذير اس��ت ،لذا
ب��ا اين وجود ،اي��ن امر نافي اعالم هش��دار و ايجاد
آمادگ��ي ذهني در برابر رخداده��اي احتمالي غير
قابل پيشبيني نيس��ت و به تبع يكي از اصليترين
راهكاره��اي مديريت صحيح اي��ن عارضه طبيعي

(زلزله) در صورت وقوع احتمالي ،به حفظ آمادگي،
تقويت زيرساختها و مقاومسازي اماكن و ابنيههاي
مس��كوني باز ميگردد .در طول س��اليان گذشته،
طرحها و اقداماتي مطلوب در جهت حصول اين امر
طراحي و اجرايي شده است ،اما با عنايت به وسعت
و كثرت بافتهاي فرسوده ،ضريب تدابير انديشيده
و اجرايي شده كافي به نظر نميرسد .يكي از تدابير
تعريف شده در اين خصوص (مقاومسازي بافتهاي
فرس��وده و ضعيف در مناطق روستايي) به اعطاي
تس��هيالت ويژه به روستاييان معطوف ميشود كه
ب��ه واقع ب��ا اتكاي به اين س��از و كار ،قاعدتا بايد با
امتيازات و ش��رايط تعريف ش��ده ،انگيزه كافي در
جامعه روستايي براي ارتقاي انسجام بافتهاي غير
مقاوم ايجاد و تقويت شود.
عيس��ي طبري كارشناس مس��ائل عمراني در
گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به لزوم
توجه به قاعده پيش��گيري ،مقدم بر درمان اس��ت،
اظهار كرد :متاس��فانه آنقدر اين شعار مطرح شده
و به آن عمل نشده كه اين عبارت قالبي كليشهيي
به خود گرفته است .وي افزود :اين قاعده در ارتباط
ب��ا زمين لرزه نيز مص��داق دارد و البته طرح آن به
معناي پيش��گيري از وقوع زلزله نيست زيرا اساسا
امكان جلوگيري از وقوع آن و باز ايس��تادن حركت
گس��لها به خواست و اراده انس��ان وجود ندارد اما
ميتوان با برنامهريزي مدون ،راهكارهاي الزم براي

مركز بيش از توجه ش�ما بود .نظر ش�ما درباره
اين روايت چيست؟
در اين حد بگويم كه اهداف من جور ديگري بود.
تش�خيص حضرتعال�ي اي�ن بود ك�ه مجمع
تش�خيص مصلحت نظ�ام چون مح�ل تصويب
سياس�تهاي كلي نظام اس�ت ،مركز تحقيقات
استراتژيك داشته باشد ،امروز بعد از اين سالها
كه خود شما هم از بيرون به دولت نگاه ميكنيد
آيا مركز اس�تراتژيك براي دولت الزم اس�ت يا
چون تعريف نداريم معلوم نيست كه چه هست؟
آيا دولت مركز مطالعات استراتژيك ميخواهد يا
همچين نيازي نيست؟
من وج��ود مركز تحقيق��ات اس��تراتژيك را مفيد
ميدان��م .دول��ت بايد كارهاي كش��ور را انج��ام دهد،
خودش هم ديد استراتژيك داشته باشد و نبايد كارها
را همينطوري روزانه انجام دهد .بايد يك استراتژي در
خود دولت وجود داشته باشد .ممكن است برخي از اين
پيشگيري از تحميل خس��ارات فزاينده در صورت
بروز زمي��ن ل��رزه را فراهم كرد .طب��ري گفت :با
عنايت به زلزله خيز ب��ودن ايران و احداث بناهاي
متع��دد و انبوه در مناطقي ك��ه از اين خصوصيت
برخوردارن��د ،در صورت بروز زمين لرزه خس��ارات
س��نگيني به كش��ور نظام و مردم تحميل خواهد
شد .كارشناس مسائل عمراني گفت :تنها در زلزله
س��ر پل ذهاب و مناطق پيراموني آن در كرمانشاه،
حجم خس��ارات ،حداقل يك هزار و  800ميليارد
تومان اس��ت ،كه اين ميزان از خس��ارت و خرابي
به اس��تثناي فشارها و آس��يبهاي روحي و رواني
و مش��كالت اقتصادي ايجاد شده براي دامداريها،
اراضي كشاورزي ،آبزيپروري و ...برآورد شده است.
وي افزود :با چنين اوصافي ،انتظار ميرود با هزينه
كردن مبالغ بسيار پايينتر در زمان پيش از بحران،
از ايجاد خس��ارات احتمالي در مواق��ع بروز زمين
لرزه ،پيش��گيري كرد و اين اصل امكانپذير است
زيرا در كشورهاي پيشرفته جهان ،نسبت به اجراي
آن اقدام ش��ده و البته تجربيات خوبي نيز در سايه
چنين تدابيري حاصل شده است.
طبري گف��ت :آنچنان كه در گزارش رس��انهها
منعكس ش��ده ،در زلزله كرمانشاه ،حدود 11هزار
واح��د مس��كوني ش��هري و روس��تايي در مناطق
زلزلهزده ،به صورت 100درصد تخريب شدهاند و با
در نظر گرفتن تجارب گذشته كه عمده خساراتها
متوجه منازل و واحدهاي مسكوني روستايي بوده،
به تب��ع ميبايد مقاومس��ازي بناه��اي مذكور ،در
اولويت ق��رار گيرد .وي افزود :اخبار واصله نش��ان

تخريب كردند ،فرق قائل شويم .وي تصريح كرد :دولت
نظرش اين اس��ت دانش��جويان و كساني كه به جايي
وصل نبودند هر چه زودتر آزاد ش��وند .تعدادي دارند
آزاد ميشوند ،تعدادي هم به مرور زمان آزاد خواهند
شد بقيه هم براساس احكام دستگاه قضايي رسيدگي
ميشود .تختروانچي يادآور شد ،دولت در اين زمينه
از نزديك با قوه قضاييه در تماس است.
خارجيها خوب ميدانند پايگاه مردمي
جمهوري اسالمي تا چه حد است
معاون سياس��ي دفتر رييسجمهوري در پاسخ به
سوالي ديگر درخصوص ايجاد شائبه بيثباتي در ايران
توس��ط برخي كش��ورها اظهار كرد :خارجيها خوب
ميدانند كه پايگاه مردمي جمهوري اس�لامي تا چه
حد است.
وي خاطرنش��ان ك��رد :جال��ب اس��ت با ش��روع
آش��وبهاي تهران نخس��توزير رژيم صهيونيس��تي
ابتدا س��عي كرد ،فاصله بگيرد و به همكاران خود هم
دس��تور داده بود كه موضعگيري نكنند .ولي موقعي
كه جريانات به س��مت آرامش ميرفت ،دست خود را
رو و شروع به تحريك و موضعگيري كرد .اينها نشان
ميدهد كه ميدانند ،پاي��گاه مردمي نظام جمهوري
اسالمي چگونه است.
تختروانچي در پاسخ به اين سوال كه آيا اتفاقات
استراتژيها از طرف رهبري ابالغ شده باشد ،اما رهبري
هم هنوز بسياري از سياستها را ابالغ نكردهاند ،برخي
از سياس��تها هم كه در مجمع تصويب شده در نوبت
ابالغ توس��ط ايشان است و ثانيا به اين زودي هم تمام
نميش��ود .ما حدود  ۱۵۰موض��وع را انتخاب كرديم و
خدمت رهبر داديم تا تاييد كنند كه در مجمع روي آنها
بحث و بررسي كنيم و سياست بنويسيم .هنوز بسياري
از اين  ۱۵۰موضوع باقي مانده است.
واقعي�ت اي�ن اس�ت ك�ه مرك�ز تحقيق�ات
اس�تراتژيك ن�ه در دوره آق�اي خاتم�ي و ن�ه
احمدينژاد چندان موفق نبود ،نكند ما مش�كل
س�اختاري داريم كه نياز به مطالع�ات راهبردي
نداريم .نگراني ما اين اس�ت كه ش�ايد مش�كل
ساختاري وجود دارد كه اصال مطالعات راهبردي
در سطح دولت نميخواهيم؟
حرف ش��ما كامال درس��ت اس��ت ،مگ��ر همين
سياس��تهاي كل��ي كه آق��ا ابالغ كردند كدامش��ان
عمل ش��ده اس��ت؟ فقط همان كارهايي كه دولتها
ميخواس��تند انجام دهند؛ آنهايي كه كار خودش��ان
بوده انجام شده است .االن هم كسي مقيد نيست كه
اين سياستهاي كلي را اجرا كند ،هي شعار ميدهند،
نوعا اينگونه اس��ت .ما در مجمع كميس��يون نظارت
هم داريم ،خود من هم رييس��ش هس��تم ،تا به حال
ميدهد اكثر واحدهاي روس��تايي ميتوانستند در
قال��ب طرحهايي موس��وم به طرح ويژه بهس��ازي
مس��كن روس��تايي قرار گيرند كه به واقع در سايه
آن ،مقاومس��ازي الزم در ابنيههاي اينچنيني (در
دايره و گسترهيي وسيعتر) قابل حصول بود .محمد
صادقي نيز با اش��اره به س��قف 18ميليون توماني
تسهيالت مقاومس��ازي در مناطق روستايي و 20
ميلي��ون توماني براي مناطق م��رزي گفت :اگرچه
سقف وام مذكور براي مناطق زلزلهزده كرمانشاه تا
25ميليون تومان افزايش پيدا كرد ،اما كم نيستند
روس��تايياني كه معتقدند به دليل شرايط نامساعد
اقتصادي ،امكان پرداخت اقساط سنگين تسهيالت
مذك��ور براي آنها وجود ن��دارد و ميطلبد ابتدا به
ساكن نس��بت به افزايش تعداد اقساط و كم شدن
مبلغ اقساط ماهيانه ،شرايط پرداخت اقساط براي
متقاضيان تسهيل شود.
وي افزود :از سوي ديگر برخي معتقدند با وام 18
يا  20ميليون توماني امكان مقاومسازي بسياري از
ابنيه فرس��وده مس��كوني وجود نخواهد داشت و به
تبع در صورت افزايش وام با شرايط فعلي ،بر ميزان
اقس��اط ماهيانه نيز افزوده ميش��ود ك��ه با عنايت
ب��ه آنچه پيش از اين مطرح ش��د ،براي بس��ياري
از روس��تاييان پرداخ��ت و عودت چني��ن وامهايي
امكانپذير نيست.
صادق��ي گفت :البته در نقط��ه مقابل برخي نيز
معتقدند اقساط  170هزار توماني براي يك وام 20
ميليون توماني با بازه زماني  15س��اله ،تسهيالتي
مطلوب اس��ت كه به هر حال با عنايت به ش��رايط

اخير علت تاخير در سفر رييسجمهوري فرانسه بوده
اس��ت ،اظهار كرد :س��فرهايي در اين سطح مقدمات
ديپلماتيك و تشريفاتي خاصي دارد و بر مبناي تفاهم
دو طرفه است .س��فر آقاي ماكرون هم در دستوركار
اس��ت ولي زم��ان آن قطعي نيس��ت .وي گفت :ما با
كش��ورهاي مختلف ازجمله اروپاييها تماس داريم و
االن نوبت رييسجمهوري فرانس��ه است كه به ايران
سفر كند و در مذاكراتي كه داريم ،زمانش را مشخص
خواهيم كرد .تختروانچي در پاس��خ به س��وال ديگر
درب��اره حضور خود در س��مت معاون سياس��ي دفتر
رييسجمه��وري گف��ت :من خودم فك��ر نميكردم،
موقع��ي كاري غي��ر از وزارت خارجه انجام دهم البته
االن هم حوزه سياست خارجي بخشي مهم از كارمان
هس��ت .معاون سياس��ي دفتر رييسجمهوري افزود:
 8سال قبل كه بازنشسته شدم ،فكر نميكردم دوباره
به كار برگردم اما در سال  92آقاي ظريف لطف كردند،
گفتند بيا و من به وزارت امور خارجه رفتم .زماني هم
كه در وزارت امور خارجه بودم ،فكر نميكردم اگر در
دولت باشم ،خارج از وزارت امور خارجه باشم.
تختروانچي اضافه كرد :زماني كه دولت دوازدهم
كار خود را شروع كرد ،آقاي واعظي كه سالهاست از
زمان دانشجويي و خارج از كشور ايشان را ميشناسم و
در وزارت امور خارجه هم همكار بوديم از بنده دعوت
كردند .معاون سياسي دفتر رييسجمهوري ادامه داد:
خدمت آقاي روحاني هم در مذاكرات  598بوديم كه
ايشان رييس كميته آتشبس بودند و هر كميته يك
رييس يك دبير داشت و بنده دبير كميته اسرا بودم.
با توجه به اينكه بحث اسرا و صحبتها با صليب سرخ
در حيطه كاري ما قرار داش��ت در مباحثي كه در ژنو
و نيويورك انجام ميش��د ،خدمت ايشان بوديم .بعد
از تش��كيل دولت دوازدهم دكتر واعظي با آقاي دكتر
ظريف صحبت كردند و ما را اينجا فرستادند.
وي درپاسخ به اين سوال كه پيشبيني ميشد شما
نقش مهمي در وزارت خارجه داش��ته باشيد و حتي
گفته ميش��ود حضور شما در رياستجمهوري باعث
تغيير چينش آقاي ظريف شده است ،گفت :چيزي كه
بنده خبر دارم اين است كه آقاي دكتر واعظي در اين
مورد با آقاي دكتر ظريف صحبت كردند.
تختروانچي ادامه داد :آقاي دكتر ابوطالبي زحمات
زيادي كشيدند و االن در سمت مشاور رييسجمهوري
هس��تند .براي مس��ووليت معاونت سياسي چند نفر
مطرح ش��ده بود كه قرعه ب��ه نام بنده افت��اد .اينجا
فرقش با كار وزارت امور خارجه اين است كه هم بعد
داخلي هم خارجي دارد .در واقع معاونت سياسي دفتر
رييسجمهوري مس��وول كارهايي است كه در حوزه
سياسي و البته امنيتي به آقاي رييسجمهوري مرتبط
ميشود چه سياست داخلي چه خارجي.
وي خاطرنشان كرد :اگرچه همه سالهاي خدمتم
در وزارت ام��ور خارج��ه بوده با اي��ن حال خيلي هم
از سياس��ت داخلي دور هم نب��ودم ،تالش ميكنم و
انشاءاهلل خدا كمك كند ،بتوانم خدمتي انجام دهم.
آييننامه درستي نداش��تيم چون هر وقت خواستيم
آييننام��ه بنويس��يم در دولت آقاي خاتمي ايش��ان
مخالف بود و نظارت را به آن صورت قبول نداشت .من
خودم هم چون در دولت بودم نميپسندم كه اينهمه
باالي س��ر دولت نظارت باش��د .االن  ۱3-۱4دستگاه
هستند كه دايما از دولت سوال ميكنند .نجيبترينش
مجمع تشخيص است كه كاري نميكند ،فقط سوال
ميكند ولي مابقي ناظران دعوا و شكايت ميكنند .من
خ��ودم خيلي مايل به نظارت نب��ودم و لذا خيلي هم
پيگيري نميكرديم .ولي در مورد مجلس چرا مواردي
كه خالف ميديديم ميگفتيم ،يك مدتي مجلس هم
اعتنا نميكرد ولي اين اواخر قرار ش��د كه به شوراي
نگهبان اين نظر ما را تحميل كنيم و طبق نظر شوراي
نگهبان عمل ميشود.
به نظرم در عمل االن اس��تراتژيهاي رهبري هم؛
ن��ه حاال و نه گذش��ته وارد بدنه دولت نش��ده اس��ت.
بدترينش ه��م دولت احمدينژاد ب��ود كه عمال اصال
مخالف بود ،ميگفت مجمع خالف قانون اساسي است.
ما سياستهاي برنامه چهارم را كه تصويب كرديم اصال
به برنامه چهارم عمل نكرد ،هر چه خواست عمل كرد.
هنوز در نظا م ما اين اتفاق كه اس��تراتژيهايش را همه
مراعات كنند و همه از آنها دفاع كنند جا نيفتاده و هنوز
عملكرد ملوكالطوايفي خيلي زياد است.
موجود ،نميتوان انتظار داشت مبلغ وام به پايينتر
از اين ميزان برسد .چندي پيش حميدرضا سهرابي،
مديركل دفتر مسكن روستايي بنياد مسكن انقالب
اس�لامي در گفتوگو با رسانهها در تشريح اقدامات
انجام ش��ده از سوي دستگاه مزبور در ساليان اخير
گفت :در س��الهاي گذش��ته ،پي��رو مصوبه هيات
دولت ،مشكل ضمانت روستاييان براي دريافت وام
ت��ا حدودي مرتفع ش��د و در حال حاضر بانكهاي
عامل سه نفر ضامن زنجيرهيي را نيز قبول ميكنند
كه به هر ترتيب اين تصميم تا حدود بسياري فرآيند
برخورداري از وام اشاره شده را تسهيل ميكند.
وي ميافزايد :از س��ال  94تاكنون از حدود پنج
ميلي��ون و  370هزار واحد روس��تايي در كش��ور،
قري��ب به يك ميليون و  610هزار واحد با اتكاي به
تسهيالت مذكور ،نوسازي شدهاند و در حوادث اخير
و تخريبهاي ايجاد ش��ده ناش��ي از زمين لرزه نيز
حدود 350هزار واحد آس��يبديده نوسازي شدهاند
و هماكنون نيز حدو س��ه ميلي��ون واحد غيرمقاوم
روس��تايي در كشور موجود اس��ت .آنچنان كه اين
مقام مس��وول بيان كرده سهم واحدهاي روستايي
مقاوم از كل واحدهاي روستايي از  7درصد در سال
 ،84به حدود 39درصد تاكنون رس��يده اس��ت .به
ه��ر ترتيب اميد آن م��يرود ،روند توفيقات حاصل
شده در س��اليان اخير ،در آينده نيز استمرار يابد و
با همگراي��ي و هم افزايي ،روند و ضريب نوس��ازي
بافتهاي فرسوده و غير مقاوم در دو حوزه روستايي
و شهري با افزايش و تقويت هر چه بيشتري همراه
شود.

ارتباطات
راهاندازي سامانه اظهار گمركي
گوشي مسافران

هر نفر در س��ال مجاز به وارد كردن مس��افري يك
عدد گوشي است كه براي تسهيل كار ،سامانه اظهارنامه
ي مس��افري راهاندازي شد .اما اين
گمركي ويژه گوش�� 
سيستم براي دورزدن رجيس��تري به كار نميآيد زيرا
اگر مس��افري بودن اثبات نشود حق گمركي پرداختي
پس داده نميشود.
به گزارش فارس ،حسين فالحجوشقاني معاون وزير
ارتباطات و فناوري اطالعات اوايل دي ماه از پيش��نهاد
اعم��ال تغييرات��ي در فرآيند ثبت گوش��ي مس��افري
در گم��رك براي بهبود روند فعلي ،خب��ر داده و گفته
بود :س��امانهيي توسط گمرك طراحي خواهد شد و به
مس��افران مهلتي حدود  10روز تا دو هفته براي ثبت
گوش��ي داده ميش��ود تا مس��افران به محض ورود به
كشور نيازمند ثبت گوشي نباشند .اخيرا نيز حميدرضا
دهقانيني��ا مديركل فناوري اطالعات س��تاد مبارزه با
قاچ��اق كاال و ارز در يك نشس��ت خبري اعالم كرد :با
هماهنگي گمرك جمهوري اس�لامي ايران مقرر ش��د
فرصتي براي ثبت گوشي مسافران در نظر گرفته شود تا
مسافراني كه به هر دليل به هنگام ورود به كشور گوشي
خود را ثبت نكردهاند ،به ش��رطي كه كمتر از  7روز از
زمان وارد شدنش��ان به كشور گذشته باشد ،بتوانند در
ي خود را ثبت كنند.
سامانه گمرك گوش 
اكن��ون در تازهترين اطالعرس��اني رس��مي كميته
اجراي رجيستري گوشي موبايل ،خبر راهاندازي سامانه
اظهارنامه گمرك��ي (تلفن همراه) براي ثبت شناس��ه
بينالمللي گوشي تلفن همراه اعالم شد.
بنابراعالم رس��مي اين كميته ،مسافراني كه به هر
دليل��ي در هنگام ورود به كش��ور ،موفق به اظهار تلفن
همراه خود و پرداخت حقوق گمركي آن نش��دهاند ،از
اين پ��س ميتوانند با مراجعه به اين س��امانه گمرك،
حقوق گمركي تلفن همراه را پرداخت و شناسه گوشي
را ثبت كنند .بنابر تصميمي كه توسط گمرك جمهوري
اسالمي ايران گرفته ش��ده است ،مسافران فقط تا 30
روز پس از ورود به كش��ور مهلت دارند تا از طريق اين
سامانه تلفن همراه خود را ثبت كنند و درصورت اتمام
اين مهلت ،گمرك وظيفهيي در قبال ثبت شناسه تلفن
همراه شخص مسافر نخواهد داشت .افرادي كه از طريق
اين سامانه اقدام به پرداخت حقوق گمركي و ثبت تلفن
همراه خود ميكنند ،الزم اس��ت كد پيگيري و شناسه
پرداخت را تا حصول اطمينان از ثبت تلفن همراه ،نزد
خود نگه دارند .پس از درخواس��ت ثبت شناس��ه تلفن
همراه در اين س��امانه ،گمرك جمهوري اسالمي ايران
صحت اطالعات وارد شده را بررسي ميكند و در صورت
تاييد ،اين اطالعات را براي سامانه همتا ارسال ميكند.
متقاضيان بايد دقت كنند كه در صورت نادرست بودن
اطالعات وارد ش��ده ،نه تنها شناس��ه تلفن همراه ثبت
نميش��ود ،بلكه وجه پرداختي نيز تحت هيچ شرايطي
به فرد مسترد نميشود .لذا تنها افرادي كه تلفن همراه
خود را «به صورت مسافري» وارد كشور كردهاند ،از اين
طريق اقدام كنند .در تاكيد اختصاص سامانه اظهارنامه
گمركي تلفن همراه به گوشيهاي مسافري ،پيش از اين
دهقانينيا نيز به سوءاستفادهكنندگان احتمالي هشدار
داده بود كه راهاندازي اين س��امانه به معني امكان ثبت
كردن قانوني گوشيهاي قاچاق و غيرقانوني نخواهد بود
و قاچاقچي��ان اميدوار به دور زدن قانون از اين مس��ير
ايجاد نش��وند .زيرا در اين سامانه تمامي شرايط مسافر
بودن واردكننده در بازه زماني اعالم شده از جمله زمان
ورود به كش��ور و پرواز به دقت بررسي ميشود .كميته
همچنين يادآور ش��ده كه انتقال اطالعات از س��امانه
گمرك به سامانه همتا ممكن است اندكي زمانبر باشد
و تلف��ن همراه به محض پرداخ��ت حقوق گمركي ،در
سامانه همتا ثبت نخواهد شد.

معرفي هياتمديره
و مديرعامل مخابرات ايران

پ��س از امضاي احكام اعضاي هياتمديره ش��ركت
مخابرات ايران و انتخاب رييس هياتمديره و مديرعامل
اين شركت ،در نهايت تيم مديريتي چهارمين شركت
بزرگ حاضر در تاالر بورس انتخاب ش��دند .به گزارش
ايس��نا ،طي احكام جداگانهيي از سوي صاحبان سهام
ش��ركت مخابرات اي��ران ،اعضاي جدي��د هياتمديره
شركت مخابرات ايران معرفي شدند.
مه��دي صفري ،حميدرضا رفيعي و شهس��واري به
نمايندگي از ش��ركت توس��ع ه اعتماد مبين و ساسان
جب��اري ايزدي و ابراهيم يافتيان به نمايندگي از دولت
به عضويت هياتمديره شركت مخابرات ايران درآمدند.
در همي��ن حال ،صفري به عنوان رييس هياتمديره و
صدري نيز به عنوان مديرعامل شركت مخابرات ايران
انتخاب شدند.

تصميمي براي رفع فيلتر
تلگرام گرفته نشده

نايبريي��س كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت
خارجي مجلس گفت :نس��بت به همكاري مديرعامل
تلگ��رام با ايران يا تعهد مس��ووالن براي رفع فيلتر اين
پيامرسان اطالعي ندارم چرا كه در جلسات برگزار شده
اين مساله مطرح نشده است.
كمال دهقاني فيروزآبادي ،نايبرييس كميس��يون
امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس در گفتوگو با
ايلنا درباره پيگيري رفع فيلتر از تلگرام در كميس��ون
امنيت ملي و سياست خارجي گفت :مباحث مختلفي
درباره حوادث اخير كش��ور با دستور رييس مجلس در
دس��تور كار كميس��ون امنيت ملي و سياست خارجي
قرار گرفته است؛ در اين زمينه  3جلسه تاكنون برگزار
ش��ده و قرار است تا همه ابعاد مسائل از جمله موضوع
فضاي مجازي با بررسي سياستهايي كه دولت در اين
زمينه داشته است و همچنين بررسي و دريافت نظرات
دس��تگاههاي امنيتي و اطالعاتي تا دو يا سه روز آينده
پيگيري ش��ود .فيروزآبادي با اشاره به ادعاي رفع فيلتر
تلگرام تاكيد كرد :در زمينه فضاي مجازي و رفع فيلتر
تلگرام به صورت خاص جلس��هيي برگزار نشده و هنوز
هيچ گون��ه تصميمگيري براي رفع فيلتر پيام رس��ان
تلگرام انجام نشده است و نسبت به ادعاي مطرح شده
بياطالع هستم و در هيچ جلسهيي اين موضوع مطرح
نشده است .در حال حاضر مساله مشخص اين است كه
ب��راي برقراري نظم و امنيت محدوديتهايي در فضاي
مجازي از جمله تلگرام ايجاد شده است چرا كه امنيت
مهمترين مساله است و اگر امنيت نباشد هيچ فعاليتي
در جامعه شكل نميگيرد.

بينالملل
ناهماهنگي
شاخصهاي آسيايي

بازارهاي آس��يايي آخري��ن روز معامالت��ي هفته را
در مس��ير ناهمواري س��پري كردن��د در حالي كه افت
ش��اخصها در ژاپن و افزايش شاخصها در هنگكنگ
به ثبت رس��يد .به گزارش س��نا ،افزايش قيمت يورو در
بازار ارز جهاني و همچنين بيثباتي در بازار اوراق قرضه
از ديگر عوامل ايجاد آشفتگي در بازارهاي آسيايي عنوان
شده اس��ت .همچنين قيمت سهام بازارهاي آسيايي در
هنگكنگ و كره جنوب��ي بهتر از ميانگين ديگر بازارها
بوده اس��ت در حالي كه افزايش ين ژاپن موجب ش��ده
اس��ت بازارهاي س��هام توكيو در زير خط ميانگين قرار
بگيرند .از طرف ديگر ،سيگنالهاي منتشر شده از سوي
بان��ك مركزي اروپا مبني بر تقويت زيربناهاي اقتصادي
در اين منطق��ه و حمايت از كش��ورها در مقابل بحران
موجب رشد قيمت يورو در بازار ارز جهاني شد .عالوه بر
اين در بازار كريپتوكرنسيها نيز ثبات قيمت بيتكوين
پ��س از افت متوالي چهار روزه به ثبت رس��يد در حالي
كه نگرانيها از ريس��كهاي موجود در اين بازار موجب
كم رونقي معامالت بيت كوين نسبت به ساير رقبا شده
است .اما با توجه به فصل اعالم گزارش درآمد شركتها،
س��رمايهگذاران در انتظار گزارشهاي مثبت موسس��ه
جي پي مورگان و ولز فارگو هس��تند تا نسبت به بهبود
سوددهي اين شركتها در سال جاري اطمينان حاصل
كنند .در سوي ديگر ،در بازارهاي سهام آسيايي شاخص
تاپيكس ژاپن با افت  6.0درصدي رو به رو شد در حالي
كه قيمت س��هام فروشگاههاي زنجيرهيي  eleven-7با
افت همراه ش��د و قيمت س��هام هلدينگ فروشگاههاي
زنجيرهيي فاميلي مارت نيز در پي اعالم گزارش عملكرد
ضعيف ،افت ش��ديدي را به ثبت رساند .در ادامه ،نيكي
ژاپن كاهش  2.0درصدي داشت و شاخص اصلي بورس
هنگ كنگ افزاي��ش  7.0درص��دي را از آن خود كرد.
بر اس��اس اين گزارش ،ش��اخصهاي اصلي در بازارهاي
هند ،س��نگاپور ،مالزي و تايوان نيز ب��ا روند صعودي رو
به رو ش��دند در حالي كه بورس كره جنوبي بدون تغيير
ش��اخص ،معامالت هفتگي را خاتم��ه داد .در اين بين،
ش��اخص آسيا پاسيفيك رش��د  2.0درصدي داشت در
حالي كه شاخص آتي اساند پي  7.0درصد مثبت شد و
فوتسي لندن نيز  1.0درصد افزايش داشت .قيمت نفت
سبك تگزاس با افت  6.0درصدي به هر بشكه  63دالر
و  42س��نت رس��يد در حالي كه قيمت نفت برنت نيز
با كاهش  2.0درصدي هر بش��كه  69دالر معامله ش��د.
قيم��ت طال نيز با افزايش  5.0درصدي به هر اونس يك
هزار و  329دالر معامله شد.

روي خط شركتها
نگاه�ي به صورته�اي مالي 12ماه�ه «وصنا»:
شركت سرمايهگذاري گروه صنايع بهشهر ايران اطالعات
و صورتهاي مالي  12ماهه منتهي به  30آدرماه  96را
حسابرس��ي نشده و با س��رمايه معادل يك هزار و 560
ميليارد ريال منتشر كرد .عالوه بر اين ،شركت با انتشار
عملكرد س��ال مال��ي  96معادل  173ميلي��ارد و 520
ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ
111ريال س��ود به ازاي هر س��هم اختصاص داد كه در
مقايس��ه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل  53درصد
كاهش داشت .گفتني است به سود خالص دوره نيز سود
انباش��ته ابتداي سال اضافه ش��د و در نهايت مبلغ 420
ميليارد و  238ميليون ريال س��ود انباش��ته پايان دوره
در حس��ابهاي اين شركت منظور ش��د .افزون بر اين،
«وصنا» در  12ماهه س��ال مالي قبل به ازاي هر س��هم
 237ريال سود محقق كرد.
شفافس�ازي با اهميت «حسينا» :شركت توسعه
خدمات دريايي و بندري سينا اقدام به افشاي اطالعات
با اهميت كرد .بر اين اس��اس ،ش��ركت توسعه خدمات
دريايي و بندري س��ينا با س��رمايه ثبت شده  500هزار
ميليون ريال اطالعات با اهميت را افش��ا كرد“ .حس��ينا
“ اعالم كرده اس��ت :به دليل افزايش عمليات شركت در
 9ماهه س��ال  1396نسبت به بودجه پيشبيني شده و
همچنين برآورد عملكرد ماههاي آتي بر مبناي اطالعات
عملكردي سازمان بنادر ،رشد درآمد نسبت به پيشبيني
س��ال مالي منتهي به پايان اسفند  96برابر با 17درصد
خواهد بود .در سويي ديگر ،اين شركت اعالم كرده است
اين افزايش درآمد عمدتا در بخش  THCكانتينر است.
همچنين اين ميزان افزايش درآمد منتج به افزايش سود
خالص هر سهم از  932ريال به  1104ريال خواهد شد.
شفافسازي «ارفع» در خصوص پيشبيني سود:
ش��ركت آهن و فوالد ارف��ع در نامهيي اقدام به افش��اي
اطالعات با اهميت در خصوص تغيير با اهميت پيشبيني
سود هر سهم س��ال مالي منتهي به پايان اسفند امسال
كرد .بر اين اس��اس ،مديرعامل شركت آهن و فوالد ارفع
در نامهيي در خصوص تغيير با اهميت پيشبيني سود از
ي��ك هزار و  411ميلي��ارد و  592ميليون ريال به 839
ميلي��ارد و  94ميليون ريال توضي��ح داد .عليرضا خياط
درباره علت تغيير با اهميت سود اعالم كرده است :با توجه
به شرايط بازار صادرات شركت و پيشبيني فروش داخلي
تا پايان سال پيشبيني ميشود حداقل 94درصد مقادير
پيشبيني شده در آخرين پيشبيني منتشر شده محقق
و در كن��ار آن با توجه به افزايش نرخهاي فروش مازاد بر
پيشبيني قبلي و در صورت تداوم نرخهاي فروش فعلي،
معادل  100درصد مبالغ پيشبيني ش��ده فروش تحقق
خواهد يافت .بنابراين فعاليت عملياتي شركت تاثير قابل
توجهي در س��ود خالص پيشبيني شده نخواهد داشت.
همانگونه كه در نامه پيوس��ت اطالعات مالي 6ماهه به
اطالع رسيد شركت مذاكرات خود با بانك صنعت و معدن
را در جهت انعقاد تفاهم نامه براي تسويه بدهي ارزي در
چارچوب ماده  20قانون رفع موانع توليد پيگيري ميكند
ام��ا تا حصول نتيج��ه قطعي همچنان روش محاس��به
قبلي خود در شناس��ايي هزينه مالي و تفاوت نرخ ارز را
ادامه خواهد داد .در پاس��خ به س��وال طرح شده از طرف
كارش��ناس اداره نظارت بر ناشران فرابورسي و با توجه به
توضيحات فوق دليل اصلي كاهش سود خالص پيشبيني
شده فعلي ناش��ي از تغييرات نرخ ارز از  39هزار و 899
ري��ال به ازاي هر يورو و با ن��رخ مبادالتي در تاريخ پايان
شهريور امسال نسبت به نرخ يورو در پايان آذر ماه امسال
با نرخ  42هزار و  551ريال اس��ت كه هزينه تفاوت نرخ
ارز و اثر آن بر س��ود خالص شركت در سه ماهه منتهي
به پايان آذر  96معادل حدود  573ميليارد ريال است .با
توجه به در دس��ت تهيه بودن صورتهاي مالي نه ماهه
منتهي به پايان آذر  96ساير تغييرات در عملكرد واقعي
و تاثير احتمالي آن بر پيشبيني س��ود سال ( 1396در
صورت وجود) سريعاً اطالعرساني خواهد شد.
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بورس و فرابورس

مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران

بورس جهاني زعفران راهاندازي ميشود
مديرعام��ل س��ازمان مركزي تعاون روس��تايي
اي��ران با اش��اره به ل��زوم راهاندازي ب��ورس جهاني
زعفران گفت كه  ۵۰درصد از هزينه خريد زعفران
فروخته ش��ده به اين س��ازمان از روز پنجشنبه به
كش��اورزان پرداخت ش��د .علي اوس��ط هاشمي در
جريان س��فر به ترب��ت حيدريه و بازدي��د از مراكز
خريد توافقي زعفران در اين شهرس��تان با اش��اره
ب��ه اينكه هيچكس با خريد زعفران توس��ط تعاوني
روستايي مخالف نيست ،افزود :البته اين بدان معنا
نيس��ت كه بالفاصله زعفران را در بازارهاي داخلي
يا خارجي عرضه كني��م ،زيرا رويكرد جديد وزارت
جهاد كش��اورزي كنترل و تثبيت قيمت زعفران به
شكلي است كه به هيچ يك از عوامل توليد و عرضه
اين محصول فشار وارد نشود.
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران
با بي��ان اينكه اكنون  ۸۵درص��د زعفران جهان در
اي��ران توليد ميش��ود ،گفت :اما واقعي��ت تلخ آن
است كه تاكنون كنترل درستي روي مبادي توزيع
و ص��ادرات صورت نگرفته و نتيجه آش��فته بازاري
اس��ت كه نتيجه فرآيند آن بر توليدكنندگان يعني
كشاورزان ،فشار مضاعف وارد كرده است.
هاش��مي افزود :اگر حتي اندكي احساس كنيم
ب��ا عرضه زعفران كنترل و تثبيت قيمت از دس��ت
ما خارج ميش��ود بالفاصله جلوي صادرات زعفران
را ميگيريم زي��را بايد همگان بدانند و اين موضوع
را درك كنن��د كه توليدكننده ايران��ي بايد بر بازار
جهان��ي زعف��ران قيم��ت بگ��ذارد و ن��ه دالالن و
واسطهها .به گزارش ايرنا ،وي در ادامه با بيان اينكه
بر اين اساس سياست جديد وزارت جهاد كشاورزي
ايج��اد تحول در دو حوزه داخلي و خارجي متمركز
شده است ،گفت :در حوزه خارجي اكنون مذاكراتي
با سفير كشور اسپانيا را در دستور كار قرار دادهايم
ت��ا از اين پس ب��ا ادبيات جديدي زعف��ران خود را
به اين كش��ور ص��ادر كنيم و آن پذي��رش ايران از
سوي اسپانيا به عنوان يك «شريك تجاري» است،
زيرا تمايل داريم ما نيز در عرصه تصميمسازيها و
تصميمگيريهاي بازار جهاني زعفران سهيم باشيم.
هاش��مي افزود :در حوزه داخلي نيز ضمن آنكه
از اتحاديههايي حمايت ميكنيم كه به نفع اعضاي
خود فعاليت كنند ،بر توس��عه تشكلهاي توليدي،

تحق��ق س��رمايهگذاريهاي مش��ترك و توصيه به
كش��اورزان مبني بر تغيير الگوي كش��ت از سنتي
به مدرن و توسعه اراضي يكپارچه تاكيد داريم .وي
ضمن رد تاثير بس��تهبندي در نحوه فروش زعفران،
گفت :زعفران يك كاالي مصرفي صرف نيس��ت كه
فروش آن وابسته به نوع بستهبندي باشد بلكه يك
محصول پايه و مادر اس��ت ك��ه از قبل آن ميتوان
در توليد صنايع غذايي ،صنايع دارايي و بهداش��تي
آرايشي استفاده كرد.
هاش��مي اف��زود :همچنين بنا داري��م در آينده
نزديك نس��بت به راهاندازي بورس جهاني زعفران
اقدام كنيم و تحقق اين مهم حتي با دپوي محصول
در داخل كش��ور ،جهان را تش��نه زعف��ران كرده و
آنه��ا را ملزم به تعيين قيمت جهاني توس��ط ايران
خواهي��م ك��رد .مديرعامل س��ازمان مركزي تعاون
روس��تايي ايران با بيان اينكه راهاندازي بورسهاي

مدير عمليات بازار فرابورس تشريح كرد

امروز؛ گشايش مجدد نماد تازهوارد

مدير عمليات بازار فرابورس با اعالم دليل عدم
تاييد معامالت «وپس��ا» و زمان گش��ايش دوباره
اي��ن نماد ت��ازه وارد ،از نبود مش��تري براي بلوك
16.7درصدي ذوب آه��ن در پنجمين عرضه خبر

داد .افس��انه اروجي درباره س��رمايهگذاري صنعت
پتروشيمي ساختمان خليجفارس كه در بازار پايه
ج فرابورس گش��ايش نماد ش��د ،اظهار داشت :هر
س��هم اين ش��ركت  151تومان كشف قيمت شد

محلي و منطقهيي و ملي براي اين محصول كارساز
نيست ،گفت :بايد از خام فروشي آن ممانعت شود،
بر اين اساس با توجه به اينكه قالب توليد محصول
در داخل ايران اس��ت بايد منافع در يك سبد چيده
ش��ود تا در آن به نام اي��ران در بازارهاي جهاني به
دنب��ال حق خود باش��يم .هاش��مي از اجراي طرح
خريد توافق��ي زعفران براي حمايت از كش��اورزان
و زعف��ران كاران ب��ه عنوان يك تجرب��ه مثبت ياد
كرد و افزود :اگر زير بار بدترين فشارهاي مالي هم
قرار بگيريم ،نخواهيم گذاش��ت اين حركت نو دچار
آسيب شود.
وي ب��ه گردش مالي اين محص��ول در بازارهاي
جهاني اش��اره و اظهار كرد :با توجه به گردش مالي
و ارزش اف��زوده  ۸ميلي��ارد دالري اين محصول در
بازارهاي جهان��ي ،عمال ايران به عنوان توليدكننده
س��هم چنداني ندارد و اگر بتوانيم حداقل ۳ميليارد
كه با قيمت مدنظر س��هامدار عمده فاصله زيادي
داش��ت .وي ادامه داد :بر همين اس��اس و به دليل
كشف قيمت نامناسب هر سهم ،معامالت «وپسا»
تاييد نشد و قرار اس��ت امروز نماد شركت مجددا
گشايش شود .اروجي در مورد تكليف عرضه بلوك
16.75درصدي ذوب آهن هم گفت :به دليل عدم
داد و ستد ،فرآيند گشايش نماد و عرضه اين بلوك
هم طي نشد.
براس��اس اين گزارش ،بع��د از درج نماد مجدد

دالر آن را ب��ه چرخه اقتصاد كش��ور برگردانيم در
سال ۱۲۰هزار ميليارد ريال از خروج ارز جلوگيري
شده و چنانچه اين اعتبار در بخش توليد و اشتغال
همين اس��تان هزينه ش��ود ،تحول در اين حوزه را
هم��گان ش��اهد خواهن��د ب��ود .وي از كارگاههاي
آموزش��ي و اس��تفاده از فارغالتحصيالن دانشگاهي
ب��ه عنوان يك عنصر مح��رك در حوزه زعفران ياد
ك��رد و افزود :ب��ا توجه به فضاي آموزش��ي موجود
در استان و اين شهرس��تانها بايد استانداردسازي
و ارتق��اي محص��ول زعفران به عن��وان يك نياز در
جامعه دانش��گاهي احساس شود تا فارغالتحصيالن
بتوانند بعد از دانشگاه به اين موضوع بصورت علمي
و پژوهشي ورود پيدا كنند.
معامله در قالب بورس
در س��ويي ديگر ،رييس بانك زعفران و كارگزار
س��رمايهگذاري صنع��ت پتروش��يمي س��اختمان
خليجفارس در بازار پايه ج فرابورس ،قرار بود تا 3
درصد از س��هام «وپسا» در محدوده  100تا 103
توماني هر س��هم و ب��ا محدوديت حجمي 50هزار
س��همي عرضه و كش��ف قيمت ش��ود اما هر چند
اين گش��ايش نماد انجام شد ،اما هر سهم آن 151
تومان كش��ف قيمت ش��د .به گزارش بورسپرس،
در جريان عرضه اوليه 10درصدي اين ش��ركت در
س��وم تير كه به دليل ابهامات��ي در مورد وضعيت

بورس زعف��ران تربت حيدريه نيز در جريان بازديد
هاش��مي از اين بانك گفت :هدف از تاس��يس اين
بانك كه براي نخس��تين ب��ار در ايران فعاليت خود
را آغاز كرده ،حفظ و نگهداري بهداش��تي و كنترل
شده زعفران اس��ت .غالمرضا كريمي با بيان اينكه
جلوگي��ري از به باد رفتن دس��ترنج كش��اورزان از
ديگر اهداف تش��كيل بانك اس��ت ،افزود :از ابتداي
خري��د توافقي زعف��ران تاكنون نزدي��ك به  ۵تن
زعفران كش��اورزان منطقه خريداري ش��ده كه يك
ت��ن و ۴۰۰كيلوگرم آن در قال��ب معامالت بورس
بوده اس��ت .وي همچنين از احداث پايانه صادراتي
محصوالت كش��اورزي با محوريت زعفران و پس��ته
ظرف ۲س��ال آين��ده در تربت حيدري��ه خبر داد و
گفت :اكنون در مرحله اخذ مجوز هس��تيم كه بعد
از كس��ب آن در زمين��ي به مس��احت ۲۰هكتار در
شهرك صنعتي ش��ماره دو احداث ميشود تا تمام
مراح��ل فرآوري ،عرضه و ص��ادرات محصوالت ياد
شده را انجام دهد.
علياوسط هاشمي ،معاون وزير جهاد كشاورزي
و مديرعامل س��ازمان مركزي تعاون روستايي ايران
در س��فر يك روزه به ترب��ت حيدريه پس از بازديد
از رون��د خريد توافقي زعفران در تعاون روس��تايي
در جه��اد كش��اورزي ترب��ت حيدري��ه ب��ه ديدار
زعفرانكاران رف��ت و از مجموعه گلوبال همچنين
بان��ك زعفران در تربت حيدري��ه بازديد كرد .يكي
از ش��اخصترين محصوالت كشاورزي منطقه تربت
حيدريه زعفران است و شهرستانهاي زاوه و تربت
حيدريه با داش��تن بيش از ۲۰هزار هكتار كش��تزار
زعفران ،خود را به عن��وان پايتخت زعفران ايران و
جهان مطرح كردهاند.
استان خراسان رضوي ۷۰هزار هكتار اراضي زير
كش��ت زعفران دارد كه ۱۱۷هزار خانوار به كش��ت
اين محصول مش��غول هستند و از اين ميزان ۱۴تا
۱۵هزار خانوار در تربت حيدريه به اين كار اشتغال
دارند .ميانگين توليد زعفران در اس��تان خراس��ان
رضوي چهار كيلوگرم در هكتار اس��ت كه اين رقم
در منطقه تربت حيدريه به 4.2كيلوگرم ميرس��د.
مركز شهرس��تان ۲۲۵هزار نفري تربت حيدريه در
۱۵۰كيلومتري و شهرستان  ۸۰هزار نفري زاوه در
۱۶۷كيلومتري جنوب غربي مشهد قرار دارند.
مالي و عملياتي لغو ش��د ،قرار بود هر سهم شركت
به روش ثبت س��فارش در مح��دود  100تا 103
توماني كشف قيمت شود.
اف��زون بر اين در مورد ذوب آهن هم س��ازمان
خصوصيسازي قصد داش��ت بيش از  5ميليارد و
 556ميليون س��هم «ذوب» را ب��ه قيمت پايه هر
س��هم  794ريال مع��ادل بي��ش از  441ميليارد
توم��ان روانه ميز ف��روش در فرابورس كند كه اين
امر محقق نشد.

مروري بر مهمترين رويدادهاي تاالرنقرهاي
گروه بورس
در هفته گذشته رويدادها و اظهارنظرهاي مهمي
پيرامون بورس كاالي ايران صورت گرفت كه شكسته
ش��دن ركورد معامالت روزانه زعف��ران ،اعالم رضايت
ذرتكاران از دريافت س��ريع وجه محصوالتش��ان از
سوي بورس كاال ،نقش بورس كاال در افزايش ظرفيت
زنجيره توليد صنعت فوالد و نيز اعالم مزاياي اجراي
سياس��ت قيمت تضمين��ي گندم و عرض��ه زعفران
در ب��ورس كاال از مهمتري��ن آنها بود .بر اين اس��اس
در هفتهيي كه گذش��ت در پ��ي ثبت معامله بيش از
۸۵كيلوگرم زعفران ،ركود حجم معامالت روزانه اين
محصول از ابت��داي آغاز اجراي ط��رح خريد توافقي
زعفران در بورس كاالي ايران شكس��ته ش��د .به اين
ترتي��ب در تاالر محصوالت كش��اورزي بورس كاالي
ايران ،محصول زعفران در چهار رقم پوشال معمولي،
پوشال مرغوب ،نگين و سرگل از دو انبار زرين زعفران
مش��رق زمين و اتحاديه تعاوني روس��تايي به ميزان
 ۸۵كيلو و  ۸۱۸گرم و در قالب خريد توافقي توس��ط
سازمان مركزي تعاوني روستايي خريداري شد كه اين
ميزان باالترين حجم معامله زعفران از ابتداي اجراي
سياست خريد توافقي تاكنون بود.
گاليههاي صنعت سنگآهن
همچنين در هفته گذشته رييس سازمان توسعه
و نوس��ازي معادن و صنايع معدني اي��ران (ايميدرو)،
از دس��تور وزير صنعت ،معدن و تجارت براي تشكيل
كميتهي��ي جهت بررس��ي وض��ع ع��وارض صادراتي
س��نگآهن خبر داد .مهدي كرباس��يان با بيان اينكه
ب��ورس كاال ميتوان��د ب��ه بس��ياري از اختالفات در
خصوص عرضه و خريد س��نگآهن پايان دهد ،گفت:
ايميدرو از ارائه س��نگآهن در بورس كاال اس��تقبال
ميكند ،چراكه بورس كاال ميتواند با شفافيتي كه در
معامالت ايجاد ميكند بسياري از گاليههايي كه ميان
توليدكنندگان سنگآهن و شركتهاي فوالدي وجود
دارد را پايان بخشد .وي افزود :اكنون سنگ آهن براي
بازارهاي صادراتي از طريق بورس كاال فروخته ميشود
ام��ا معتقديم براي فروش داخل��ي بايد به بورس كاال
بياي��د .البته به نظر ما بقيه زنجيره فوالد مانند گندله
و كنسانتره نيز بايد به مجموعه بورسي عرضه شوند.
افزايش توليد صنعت فوالد
عالوه بر اين مديرعامل ش��ركت ملي فوالد ايران
گفت :عرضه فلزات در بورس كاال انگيزه سرمايهگذاري
و افزايش ظرفيت صنعت فوالد را باال برد بهطوري كه
ش��اهد رش��د بيش از دوبرابري در ظرفيتهاي نصب
و راهاندازي ش��ده در صنعت فوالد كش��ور طي دوره
راهاندازي بورس كاال بوديم.
منص��ور يزديزاده يك��ي از دس��تاوردهاي بزرگ
بورس كاال در توس��عه ابزاره��اي مالي را ايجاد امكان
انتش��ار اوراق سلف موازي دانست و اظهار داشت :اين

امكان براي عرضهكنندگان كاال در بورس كاال فراهم
ش��د تا از اين طريق بتوانن��د در كوتاهترين زمان و با
كمترين ميزان بروكراسي ،نسبت به تامين سرمايه در
گردش خود اقدام كنند.
بورسكاال مشوقي براي توسعه معادن
افزون بر اين عضو هياتمديره انجمن س��نگآهن
ايران در خصوص وضع تعرفه صادرات براي سنگآهن
گفت :يكي از مهمترين مباحث در حوزه س��نگآهن
بحث تامين مالي است و موضوع مشخص اين است كه
وضع عوارض كمكي به توسعه و اشتغال بخش معدن
نميكند .اين در حالي اس��ت كه تنها راه تامين مالي
بسياري از واحدهاي معدني در شرايط كنوني استفاده
از ارز ناش��ي از صادرات است .سجاد غرقي از ماده ۳۷
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير س��خن گفت و در
بيان راهكار موجود در صادرات شفاف و بدون دخالت
در بخش س��نگآهن گفت :اين م��اده به دولت اجازه
داده است تا براي فرآوري مواد خام و تبديل كاالهاي
ب��ا ارزش افزوده پايين داخل��ي و وارداتي به كاالهاي
با ارزش افزوده باال از انواع مش��وقهاي الزم همچون
ظرفيتهاي ب��ورس كاالي ايران اس��تفاده كند .وي
خاطرنشان كرد :با كمك اين ماده قانوني و استفاده از
بستر بورس كاال ميتوان شرايط بازار را به خودي خود
به سمت پيادهسازي سيستم عرضه و تقاضا و برقراري
مكانيسم بازار هدايت كرد.
دريافت وجه ذرتكاران
در س��ويي ديگر طي هفته گذش��ته كش��اورزان
و ذرتكاران اس��تان كردس��تان و ذرتكاران بخ��ش
فرگ اس��تان فارس با ارس��ال نامهي��ي از تالشهاي
ب��ورس كاالي اي��ران در راس��تاي اجراي سياس��ت
قيم��ت تضميني ذرت و دريافت س��ريع وجه حاصل
از فروش محصوالتش��ان ،تقدير كردند .موفقيتها و
مزاياي سياس��ت قيمت تضميني و همچنين رضايت
كش��اورزان از اجراي اين طرح موجب ش��د تا امسال
براي نخستينبار عرضه گندم نيز به صورت آزمايشي
در قالب طرح قيمت تضمين��ي قرار گيرد .در همين
زمينه اجراي طرح قيمت تضميني ذرت كل كشور در
بورس كاال موجب شد تا ذرتكاران برخي استانها با
ارسال نامههايي از پرداخت بدون تاخير مطالبات خود
ابراز رضايت كنند.
تعامل با منطقه و جهان
همچنين دبير كميسيون اقتصادي مجلس گفت :با
توجه به استقبال زيادي كه هياتهاي اروپايي از جمله
بورس يونان براي توسعه همكاري و امضاي تفاهمنامه
اقتصادي با ايران داش��تهاند ،بايد در مس��ير توس��عه
تعامالت كااليي از مسير بورسها نيز قدمبرداريم .سيد
حس��ن حسينيش��اهرودي گفت :عرضه محصوالتي
همچون پس��ته و زعفران در بورس كاال در شرايطي

مطرح ميشود كه سياستگذاران اقتصادي ميتوانند
با برنامهريزي صحي��ح در اين حوزه موفق بوده و اين
معامالت را در سطح بينالمللي گسترش دهند .عضو
كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه عرضه پسته
و زعفران در بورس كاال در ارزآوري و اقتصاد كشاورزي
اين محص��ول تاثيرگذار خواهد بود ،افزود :در توليد و
عرضه محصوالتي همچون پسته و زعفران كه در توليد
آنها مزيت داريم ،بايد با استفاده از ظرفيتها و ساختار
بورس كاال از مرزها فراتر رويم.
رقابت با رقباي خارجي
عالوه بر اين عضو كميسيون كشاورزي ،آب و منابع
طبيعي مجلس شوراي اس�لامي با تاكيد بر حمايت
از كشاورزان با توسعه قيمت تضميني به جاي خريد
تصميني گفت :سياست جديد دولت مبني بر عرضه
گندم در بورس كاال ثمرات زيادي را براي كش��اورزان
و اصالح س��اختاري بخش كشاورزي به همراه خواهد
داش��ت ،اما نكت��ه حايز اهميت لزوم اطالعرس��اني و
آم��وزش درباره مزاياي بورس به كش��اورزان اس��ت.
علي وقفچي با تاكيد بر اينكه عرضه گندم در بورس
مثبت بوده اس��ت ،بيان كرد :مهمترين مزيت قيمت
تضميني در بورس كاال ،كنار رفتن دالالن پرشمار از
بازار كشاورزي و كشف عادالنه قيمتها در بورس كاال
اس��ت كه بهطور حتم اين موضوع باعث خواهد ش��د
خريداران به واس��طه عرضه محصول از لحاظ كمي و
كيفي با خيال راحتتري به بورس روي ميآورند.
حمايت از كشاورزان
اف��زون بر اين عضو كميس��يون اقتصادي مجلس
عنوان كرد :س��ابقه عرضه محصوالت كش��اورزي در
بورس كاال موفقيتآميز است و ميتوان اميدوار بود با
اجراي طرحهايي همچون «قيمت تضميني» در آينده
بتوانيم محصوالت بيشتري از طريق بورس كاال عرضه
كنيم .سيد كاظم دلخوش با بيان اينكه سازوكار سنتي،
ش��فاف نبودن آمارها و حضور پرقدرت واس��طهها در
بخش كش��اورزي بايد جاي خود را به معامالت بورس
ده��د ،افزود :محصوالت از طريق بورس كاال ميتوانند
راحتتر در اختيار مصرفكنندگان قرار بگيرند ،اما در
اين زمينه بايد اطالعات كامل در اختيار توليدكنندگان
و از طرف��ي بورس كاال قرار دهي��م .به گفته دلخوش
عرضه محصوالت كش��اورزي در ب��ورس كاال عالوه بر
شفافيت دادوستدها ،واقعي ش��دن قيمتها و امكان
س��نجش نياز داخل��ي به كاالها با توجه به ش��فافيت
آماري ،باعث پيشرفت بورس كاال هم ميشود كه اين
موارد در نهايت به نفع اقتصاد كشور است.
برندسازي و توسعه
همچنين يك كارشناس ارشد بازار سرمايه گفت:
اجراي سياس��ت خريد توافقي زعفران از بستر بورس
كاال اقدام موثري در جه��ت ايجاد رونق در معامالت

اين محصول و شفافيت قيمتي آن بوده و ميتواند به
برندسازي و توسعه صادرات و معرفي آن به بازارهاي
جهاني منتهي شود .محمودرضا خواجهنصيري اظهار
كرد :قطع به يقين حركت بورس كاالي ايران به سمت
كارهايي از اين دست و اجراي سياستهاي اينچنيني
ميتواند موجب انس��جام و تمركز مديريت بازارهاي
كااليي شود .ضمن اينكه ارزش افزودهيي كه در حال
حاضر در بس��ياري از كاالهاي ايراني عايد كشورهاي
خارجي ميش��ود ،ب��ا اين اقدام ،به جيب كش��اورز و
توليدكننده داخلي ميرود.
رفع مشكالت كشاورزان
ع�لاوه بر اين معاملهگر كاالي��ي كارگزاري بانك
كش��اورزي گفت :اجراي سياس��ت قيمت تضميني
گندم از س��ال آينده ع�لاوه بر اينكه به مش��كالت
كش��اورزان براي دريافت س��ريع مطالباتشان خاتمه
ميدهد به همسويي قيمت با كيفيت گندم ،نظارت
بيش��تر دول��ت ،كاهش ب��ار مالي دولت ،ش��فافيت
معامالت ،كاهش ريسك معامله ،انعطاف در انتخاب
محل ب��راي خريد و مديريت حج��م توليد با توجه
به عرضه و تقاضا منجر ميش��ود .محمد ميقانينژاد
افزود :سياس��ت خريد تضميني بار مالي سنگيني را
بر دولت تحميل ميكند .اين در حالي است كه تنها
در س��ال  ۹۵دولت ملزم شد ۳۰۰۰ميليارد تومان از
محل تسهيالت بانكي و ۲۵۶۰ميليارد تومان از محل
انتشار اوراق در سياست خريد تضميني گندم هزينه
كند .با توجه به چنين مواردي دولت تصميم گرفته
اس��ت كه گندم را همانند دو محص��ول ذرت و جو
در راستاي سياس��ت قيمت تضميني در بورس كاال
عرضه كند.
نفوذ در بازار جهاني
در سويي ديگر رييس كميسيون كشاورزي مجلس
با بيان اينكه عرضه زعفران در بورس كاال به نفع كشور
است ،گفت :زعفران كااليي اقتصادي است و كشور ما
در تولي��د اين محصول حرف اول در دنيا را ميزند؛ از
اين رو استفاده از مكانيسم عرضه و تقاضاي بورس كاال

براي تعادل بازار داخلي و همچنين امكان صادرات اين
محصول از بورس براي رقابت با ساير عرضهكنندگان
دنيا وج��ود دارد .علي اكبري تصريح كرد :با توجه به
حجم توليد ،باي��د براي تاثيرگذاري بيش��تر در بازار
زعفران جهاني برنامهريزي كنيم كه س��ازوكار بورس
كاال مسير مناس��بي براي افزايش نفوذ ايران در بازار
زعفران جهان است.
پيوند بازار و بخش كشاورزي
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس گفت :معامله
زعف��ران در ب��ورس كاال ميتوان��د در تنظي��م بازار،
شفافس��ازي قيمتها ،اطمينانخاطر كش��اورزان و
ح��ذف دالالن نقش تعيينكنندهيي داش��ته باش��د.
به گفته محمد حس��ننژاد نخس��تين حاصل عرضه
محصوالت كش��اورزي در بورس كاال ،شفافيت قيمت
اس��ت كه در خصوص زعفران ني��ز اين اتفاق بايد رخ
دهد تا ديگر شاهد نوسانات كاذب قيمتي اين محصول
ارزش��مند از سوي واسطهها نباش��يم .بنابراين مزيت
باالي كش��ور در توليد زعفران اگر با س��ازوكار شفاف
بورس كاال همس��و ش��ود ،ميتوان ثمرات به مراتب
بيش��تري را در تنظيم بازار داخل و رشد ارزآوري در
صادرات اين محصول به همراه داشته باشد.
راهگشايي قراردادهاي آتي
همچنين يك تحليلگر اقتصادي گفت :ابزارهايي
مانند معامالت آتي شرايطي به وجود ميآورد كه حتي
تنظيم بازار را نيز بهتر ميكند .اگر معامالت آتي شكر
م��ورد توجه قرار گيرد ،ميتوانيم از ماههاي پاياني هر
س��ال ،براي ماههاي ابتدايي سال آينده برنامه فروش
تعريف كنيم و اين اتفاق بس��يار راهگشا خواهد بود.
ارش��ك مس��ائلي افزود :ابزارهاي مالي مثل معامالت
آت��ي و ديگر ابزارهاي بورس��ي ميتواند واس��طهها را
ح��ذف كند تا منافع توليدكنن��ده و مصرفكننده به
صورت همزمان تامين ش��ود كه در اين زمينه منافع
توليدكننده فروش محصوالتش با باالترين قيمت بوده
و منافع خريدار يا مصرفكننده نيز حذف واسطهها و
خريد با كمترين قيمت است.
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اهالي اقتصاد و توليد در نشست مشتركي در اصفهان بررسي كردند

ضرورتهاي اجرايي رشد توليد و اشتغالزايي

گروه بنگاهها
گفتوگ�و و نشس�تهاي مش�ترك اهالي
اقتصاد و فعاالن تشكلها با چهرههاي سياسي
و تالش براي رس�يدن به يك درك مش�ترك
در مواجه�ه با موضوع�ات اقتص�ادي يكي از
راهكارهايي است كه اقتصاد ايران براي عبور
از دوران پرفراز و نش�يب فعلي و رس�يدن به
چشماندازي از رشد و توسعه پايدار بيشتر از
هر عامل ديگري به آن نياز دارد.
نشستهايي كه در جريان آن اهالي توليد
و فع�االن اقتص�ادي فرصت پي�دا ميكنند تا
مسائل و مشكالت خود را مطرح كنند و اهالي
سياسي هم اين امكان برايشان فراهم ميشود
ك�ه تصوي�ر ش�فافتري از واقعي�ات تولي�د،
صادرات و اش�تغالزايي را به عنوان مهمترين
ضرورتهاي اقتصاد كش�ور آگاه ش�وند و در
مس�ير تصميمس�ازيهاي كالن در مجل�س و
ساير نهادهاي تصميمگير به كار بگيرند.
يكي از همين دس�ت نشستهاي مشترك
در روزهاي پاياني هفته در كميس�يون صنايع
ات�اق بازرگان�ي اي�ران و اصفهان ك�ه در اتاق
اصفهان برگزار ش�د؛ نشس�تي كه در جريان
آن از يك طرف اهالي توليد به بيان مشكالت
خود پرداختند و از س�وي ديگ�ر اعضاي اتاق
مطالبات خ�ود را مطرح كردن�د .ضمن اينكه
برخي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي
ه�م فرص�ت پي�دا كردند ت�ا در ي�ك محيط
تخصصي به مصائب و درد دلهاي اهالي توليد
گوش دهند.
اتاق با نظر واحد در جلسات حضور پيدا كند
رييس كميس��يون صنايع ات��اق بازرگاني ايران
گف��ت :با توجه به ارتباطاتي كه اتاق بازرگاني ايران
با نمايندگان مجلس دارد ،كميس��يون صنايع اتاق
ايران ميتواند نظرات صنعتگ��ران را به نمايندگان
مجلس منتقل كند.
به گزارش ايس��نا ،ابوالفضل روغنيگلپايگاني در
نشس��ت مشترك كميس��يون صنايع اتاق بازرگاني
اي��ران و اصفه��ان كه در اتاق اصفهان برگزار ش��د،
اظهار كرد :در اتاق بازرگاني به دنبال اين هس��تيم
كه نقش و تاثير نرخ ارز بر صنعت ايران را بررس��ي
كنيم.
وي اف��زود :از كارشناس��ان متعدد دعوت ش��د
ت��ا تمام نظرات آنه��ا جم��عآوري و در صحن اتاق
بازرگاني مطرح ش��ود .نظرات در اتاق يكي ش��ود و
در نهاي��ت اتاق نظر قاطع خود را بگويد و به عددي
براي نرخ ارز برس��يم و به گوش مسووالن كشوري
برسانيم.

رييس كميس��يون صنايع ات��اق بازرگاني ايران
ادام��ه داد :با توجه به ارتباطات��ي كه اتاق بازرگاني
اي��ران ب��ا نماين��دگان مجل��س دارد ،كميس��يون
صنايع اتاق اي��ران ميتواند نظرات صنعتگران را به
نمايندگان مجلس منتقل كند.
روغني با بي��ان اينكه اتاق بازرگاني با نظر واحد
و قاطع در جلسات حضور پيدا ميكند ،خاطرنشان
ك��رد :چون ذينفعان متعدد در هر كدام از مباحث
اقتص��ادي و صنعتي وج��ود دارد با برگزاري چنين
نشس��تها و ش��وراهايي ميتوان نظرات را ش��نيد
و ب��ه جمعبندي رس��يد و با يك ح��رف قاطع اين
موضوعات از مسووالن كشوري مطالبه كرد.
بانك مركزي نياز به استقالل دارد
همچنين رييس كميس��يون گردش��گري و برند
ش��هري ات��اق بازرگاني اصفه��ان اظهار ك��رد :براي
يكسانس��ازي نرخ ارز نياز به استقالل بانك مركزي
احساس ميشود اما درحال حاضر بانك مركزي صرفا
نقش يك بانك را ايفا ميكند.
محمدرضا رجالي با بيان اينكه 9س��ال اس��ت در
كش��ور موضوع ماليات بر ارزش افزوده جاري است،
ادامه داد :اين موضوع باعث سرمايهگريزي و كاهش
اشتغال و افزايش بيكاري خواهد شد.
او خاطرنش��ان كرد :معافيت 10س��اله به اصناف

داده شود و اين معافيت به صورت 10ساله فريز شود؛
به شرط اينكه صندوق پوز در واحدهاي صنعتي قرار
داده ش��ود و هم ه چيز شفاف باشد با اين راه درآمد
دولت افزايش مييابد و واقعي خواهد شد.
رجالي ادامه داد :در صورتي كه نرخ ارز با مديريت
درست به قيمت واقعي برس��د بسياري از مشكالت
اين حوزه رفع خواهد ش��د .البته فقط نرخ ارز نيست
و بايد مشكالت مربوط به بهرهوري نيز حل شود .در
غير اين صورت ميزان صادرات كاالها كاهش خواهد
يافت و از بازارهاي صادراتي عقب خواهيم ماند.
اعضاي اتاقهاي بازرگاني صريحاللهجهتر باشند
از سوي ديگر رييس هياتمديره انجمن صنفي
كارخانجات ريختهگري نيز معتقد اس��ت :صاحبان
صنايع و اعض��اي اتاقهاي بازرگاني صريحاللهجهتر
باشند و صريحتر خواستههاي خود را مطالبه كنند،
اگر مش��كالت و موضوعات صريح گفته ش��ود بايد
مسووالن و مديران كشوري پاسخگو باشند.
نصراهلل محمدحس��ين فالح در نشس��ت مشترك
كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران و اصفهان با بيان
اينكه چرا بخش خصوصي و تشكلها و مجلس از هم
جدا هستند ،اظهار كرد :از فقدان حكمراني قانون خوب
رنج ميبريم .وي با بيان اينكه مطرح كردن بحثهاي
خرد در مس��ائل ما را به جايي نخواهد رس��اند ،ادامه

شهردار اصفهان مطرح كرد

تحقق توسعه پايدار با كمك رسانهها
گروه بنگاهها
ش��هردار اصفهان گف��ت :معتقدم ارتباط با رس��انه يكي از
اركان دموكراسي است و در اين مسير به خطكشي ،گفتوگو
و تعام��ل تنها با يك گروه ،رس��انه يا جري��ان خاص اعتقادي
نداريم.
به گ��زارش «تعادل» به نق��ل از اداره ارتباطات رس��انهيي
ش��هرداري اصفهان ،قدرتاهلل نوروزي در نوزدهمين نشس��ت
از سلس��له نشستهاي «اصفهان فردا» در جمع مديران رسانه
اصفهان اظهار كرد :بس��يار خرسندم كه نوزدهمين نشست از
مجموعه نشس��تهاي اين همانديش��ي را در خدمت مديران
رس��انه و اهالي مطبوعات و كس��اني كه ميتوانند بيش��ترين
نقش را در اطالعرس��اني به مردم داش��ته باشند ،هستم .شايد
كساني هم در جلسات بعدي براي همانديشي دعوت ميشوند

داد :تش��كلها ميتوانند بدون ش��ائبه سياسي بازي،
موضوعات و مش��كالت را مطرح كنن��د و از آن طرف
نماين��دگان مجلس بايد از مردم و تش��كلها حمايت
كنند چون اين مردم راه به جاي ديگري ندارند.
رييس هياتمديره انجم��ن صنفي كارخانجات
ريختهگري با اش��اره به حوادث اخير كش��ور اظهار
ك��رد :مردم ب��دون داش��تن اب��راز مناس��ب براي
مطالبهگري ،قيل و قال راه مياندازند و يك س��ري
هم اين وسط به سوءاستفاده ميپردازند.
وي خاطرنش��ان كرد :در 20س��ال اخير رش��د
خوبي در مطالبهگ��ري اتاقهاي بازرگاني ميبينيم
اما محافظهكاري زيادي نيز در بين آنان و در ميان
صاحبان صناي��ع وجود دارد و اين باعث ميش��ود
افرادي كه شايد منافع ملي برايشان مهم نيست به
سطح خيابانها بيايند.
رييس هياتمديره انجم��ن صنفي كارخانجات
ريختهگ��ري تاكيد ك��رد :بايد صاحب��ان صنايع و
اعضاي اتاقه��اي بازرگاني صريحاللهجهتر باش��ند
و صريحت��ر خواس��تههاي خ��ود را مطالب��ه كنند؛
اگر مش��كالت و موضوعات صريح گفته ش��ود بايد
مسووالن و مديران كشوري پاسخگو باشند.
ف�لاح اضاف��ه كرد 800 :ه��زار نفر در س��ال از
دانشگاهها فارغالتحصيل ميش��وند و متقاضي كار
هستند و بايد برايشان كار ايجاد كنيم.

تا از نظراتش��ان اس��تفاده كنيم در بينش��ان كساني باشند كه
بگويند چرا ما در بيستمين جلسه دعوت شدهايم ولي برگزاري
19جلسه همانديش��ي طي مدت 3ماه نشان از تمايل ما براي
همانديشي با همه اقشار مختلف دارد.
وي ادامه داد :در اين جلس��ه همه ش��ما به راحتي س��خن
گفتي��د و ت�لاش كرديم با هم��ه وجود ش��نونده خوبي براي
حرفهايتان باشيم .از ابتدا گفتيم كه شهردار همه شهروندان
اصفهان خواهيم بود ،اگرچه توس��ط يك گروه انتخاب شدهايم
اما وقتي اكثريتي پيروز ميش��ود ،قرار نيست مرگ اقليتي فرا
برسد و حقوق آنها ناديده گرفته شود .با نگاه شهروندي ،حقوق
بش��ري و بر مبناي انس��ان محوري كارمان را آغ��از كرديم و
رس��انهها را هم از اركان مهم توس��عه پايدار ميدانيم ،توسعه
پايدار را نيز توسعهيي ميدانيم كه نه تنها در پي احقاق حقوق
افراد اين دوره است بلكه حقوق آيندگان را هم رعايت ميكند
و براي حمايت از اين دوره آينده را به خطر نمياندازد.
ش��هردار اصفهان با بيان اينكه رس��انهها در جهت هدايت
مديران به س��وي توسعه پايدار براي حفظ حقوق شهروندي و
محيط زيست و همه آنچه ميتواند آينده را تضمين كند نقش
ج��دي و فعال دارند ،گف��ت :از ابتدا گفتيم كه تالش ميكنيم

فراموشي اعتماد در فضاي كسب و كار
در ش��رايطي كه چهرهه��اي اقتصادي حاضر در
اين نشس��ت موضوعات متف��اوت و در برخي موارد
متضاد را مطرح ميكردند،
نايبريي��س كميس��يون صنايع ات��اق بازرگاني
ايران از منظر ديگري به بحث ورود كرد و از اهميت
افزايش اعتماد اجتماعي براي رشد پايدار اقتصادي
سخن گفت.
س��يدباقر ش��ريفزاده گفت :اقتصاد ما كمتر از
تيم فوتبال نيس��ت؛ در فوتبال از مربي و كارشناس
بينالمللي اس��تفاده شد بنابراين بايد براي جراحي
اقتصاد كشور نيز از كارشناسان بينالمللي و كاردان
استفاده شود.
وي با بيان اينكه بايد در كل نظام تغيير انديشه
ايج��اد كنيم ،اظهار كرد :خودمان را با همس��ايهها
مقايسه كنيم و ببينيم كجاي دنيا قرار داريم.
وي اف��زود :اعتم��اد اجتماعي در فضاي كس��ب
وكار و توس��عه كشور فراموش ش��ده و اين موضوع
دو طرفه است؛ به اين معني كه هم اعتماد مردم به
دولت و هم اعتماد دولت به بخش خصوصي و مردم
بهشدت كاهش يافته است.
نايبريي��س كميس��يون صنايع ات��اق بازرگاني
اي��ران اضافه كرد :مجلس بايد به بخش خصوصي و
تش��كلها اعتماد كند و آنها را در امور دخالت دهد
و نماين��دگان مجلس ميتوانن��د مطالبات ما را در
مجلس مطرح كنند.
ش��ريفزاده با اش��اره به اينك��ه 1.5ميليون نفر
در صف مهاجرت قرار دارن��د ،اظهار كرد :بايد يك
جراحي اساسي در اقتصاد كشور وجود داشته باشد
و اعتماد متقابل پديد بيايد.
وي خاطرنش��ان كرد200 :ميلي��ارد توماني كه
رييسجمه��ور گفت��ه ،كجاس��ت؟ جاي��گاه بخش
خصوصي در مباحث بودجهيي كجاست؟
نايبريي��س كميس��يون صنايع ات��اق بازرگاني
ايران اضافه كرد :دولت كش��ش بحثهاي حمايتي
را ندارد و اگر حقوق خود را تامين كند ،كار بزرگي
كرده است؛ به همين دليل نبايد بخش خصوصي به
آن اتكا كند و چشمي به حمايتهاي دولت داشته
باشد.
وي به لزوم اس��تاده از كارشناس��ان بينالمللي
براي جراحي اقتصاد كش��ور اش��اره ك��رد و گفت:
اقتصاد ما كمتر از تيم فوتبال نيس��ت؛ در فوتبال از
مربي و كارش��ناس بينالمللي استفاده شد بنابراين
بايد براي جراحي اقتصاد كش��ور نيز از كارشناسان
بينالمللي و كاردان اس��تفاده ش��ود .ايرلند و يونان
نتوانس��تند مش��كل خود را به تنهايي حل كند و از
كارشناسان ديگر كشورها و اساتيد دانشگاه هاروارد
استفاده كردهاند.

تا آس��تانه تحمل خود را باال ببريم تا نقدها را بشنويم و زمينه
انتق��اد منتقدان را مح��دود نكنيم .اگرچه بعضي از دوس��تان
ما را براي نخس��تين بار ميبينند و خدا را ش��كر ميكنند ،ما
حداق��ل ۳۲خبرنگار و رس��انه را تنها در نمايش��گاه مطبوعات
ديديم و لذت برده و به سواالت همه آنها نيز پاسخ داديم ،اگر
خبرنگاراني در آنجا نبودند و نتوانستيم با آنها صحبت كنيم از
آنها عذرخواهي ميكنيم.
وي افزود :س��عي كرديم با رس��انه ملي هم در اين مدت در
ح��د متعارف نه هر روز و هر لحظه تعامل كنيم ،هفتهيي يك
ب��ار در راديو با م��ردم صحبت كرديم ،اگرچه كه ش��ايد مورد
پس��ند برخي نباش��د و معتقد باش��ند نبايد هي��چ ارتباطي با
رس��انهها داش��ته باش��يم اما معتقديم ارتباط با رسانه يكي از
اركان دموكراسي اس��ت .به خطكشي ،گفتوگو و تعامل تنها
ب��ا يك گروه يا رس��انه يا جريان خاص اعتق��ادي نداريم البته
اينكه چقدر بتوانيم در اين زمينه موفق باشيم به ميزان توان و
توفيق ما بستگي دارد كه بايد دعا كنيم ،نصيب همه ما بشود
بنابراي��ن رويكرد ما مبتني بر توس��عه همهجانبه ،مش��اركت
مردم در اداره امور ،نقدپذيري و مس��ائلي از اين دس��ت است
كه با كمك شما ميسر ميشود.

چهرههاي استاني
تخصيص نيافتن اعتبارات

مانع توسعه زيرساختهاي چابهار شده است

سيس�تان و بلوچس�تان رييس
ديوان محاسبات كشور گفت :تخصيص
نيافتن به موقع اعتبارات عمراني مانع
توسعه زيرساختهاي آب ،كشاورزي،
ش��يالت ،راه ،آموزش و بهداش��ت در
شهرستان چابهار شده است.
عادل آذر در س��فر ب��ه چابهار در
گفتوگو با ايرنا اظهار داشت :چابهار از
جمله مناطقي است كه با توجه به موقعيت جغرافيايي و راهبردي
آن بايد يكي از توسعهيافتهترين مناطق كشور و مردم آن در رفاه
و بهرهمند از امكانات الزم باشند .وي بيان كرد :وجود مشكالت
در زمينه آب ،برق ،تلفن و اينترنت و بهداشت هيچ توجيهي ندارد
و بايد مردم اين منطقه از حداقل امكانات بهرهمند باشند.
وي با بيان اينكه ميزان اعتبارات پيشبيني ش��ده روي كاغذ
با اعتبارات تخصيص يافته براي طرحهاي مختلف تفاوت زيادي
دارد ،خاطرنش��ان كرد :علت عدم اج��را و بهرهبرداري طرحهاي
مختلف تخصيص ناچيز اعتبارات اس��ت ك��ه بايد داليل اين امر
بررسي شود .رييس ديوان محاسبات كشور ادامه داد :هزاران نفر
از مردم چابهار در حاش��يه شهر بدون امكانات آب ،برق ،فضاهاي
آموزشي و بهداش��تي زندگي ميكنند كه در باورم نميگنجيد،
چابهار چنين نقطهيي داش��ته باش��د .آذر گف��ت :به عنوان يك
مسوول كشوري تصور و نگاهم از چابهار خيلي متفاوت بود و فكر
ميكردم اين منطقه يك كارگاه بزرگ است كه پروژههاي مختلف
در حال اجرا هستند و مردم آن بدون هيچ مشكالت در كارهاي
مختلف مش��غول كار هستند .وي تصريح كرد :بيكاري در چابهار
يكي از مشكالت مهم است و طرحهاي مختلف شيالتي ،خدماتي
و صنعتي نتوانستهاند ،مشكالت بيكاري را حل كنند .وي افزود:
ديوان محاسبات كار نظارت بر عملكرد مسووالن دولتي كشور و
حسابرسي و تفريغ بودجه كل كشور را بر عهده دارد و قطعا عدم
تخصيص به موقع اعتبارات به چابهار را شخصا پيگيري ميكنم تا
به نتيجه مطلوب برسد.

لزوم توجه به اقتصاد مرز

نرخ بيكاري در استان بوشهر

 226هزار نفر در كشور بيمه بيكاري

خراسانجنوبي استاندار خراسان
جنوب��ي با اش��اره به پتانس��يلهاي
خراس��ان جنوبي بيان ك��رد :اقتصاد
م��رز يك��ي از بهترين ش��رايط براي
درآمدزايي در خراسان جنوبي است.
به گ��زارش ايس��نا ،محمدمهدي
مروجالش��ريعه در نشس��ت خب��ري
اس��تانداران ادواري خراس��انجنوبي
گفت :درآمد بازارچههاي مرزي استان گاهي به  26ميليون تومان
ميرس��د و بايد نس��بت به بازگش��ايي بازارچههاي مرزي استان
چارهانديش��ي كنيم .وي با بيان اينكه بازارچه دوكوهانه نهبندان
بسيار مستعد است ،افزود :براي تامين زيرساختهاي اين بازارچه
قريب به 20ميليون تومان هزينه ش��ده است .اميد است بازارچه
ميل  73نيز مورد توجه قرار گرفته و بازگشايي شود.
مروجالش��ريعه با بيان اينكه حضور اس��تانداران ادواري در
اس��تان دستاوردهاي زيادي داشته است ،ادامه داد :انتقال آب
از س��ه مسير به خراسان جنوبي از مهمترين دستاوردهاي اين
نشس��ت بود .انتقال آب از س��احل مكران از آبهاي اقيانوسي
يكي از راهحلهاي تامين آب مورد نياز استان است.
وي انتق��ال آب از چاههاي نيمه زابل را از ديگر راهكارهاي
تامين آب اس��تان دانست و گفت :در حال حاضر ساالنه بيش
از  2100ميلي متر آب از اين چاه تبخير ميش��ود .اس��تاندار
خراس��انجنوبي ادامه داد :اگر بتواني��م  250مترمكعب آب از
تبخير آن بكاهيم ،ميتوانيم  100مترمكعب آب به خراس��ان
جنوب��ي انتق��ال داده و  150مترمكع��ب را براي دش��تهاي
زابل اس��تفاده كرد .او صرفهجوي��ي در آب را يكي از بهترين
راهكارهايي تامين آب مورد نياز بخشهاي مختلف دانس��ت و
گفت :بخش زيادي از آب اس��تان در زمينه كشاورزي مصرف
ميش��ود كه بايد در اين زمينه صرفهجويي شود .صرفهجويي
در آب نيازمند فرهنگس��ازي اجتماعي است كه بايد روي آن
نيز سرمايهگذاري شود.

بوشهر استاندار بوشهر با اشاره به
اينكه دولت خدمات و پروژههاي مهمي
در استان بوشهر اجرا كرده است ،گفت:
نرخ بيكاري در استان بوشهر ۱۱درصد
اس��ت .به گزارش تسنيم ،عبدالكريم
گراوند ديروز در جلس��ه شوراي اداري
شهرستان دش��تي اظهار داشت :علما
و بزرگان��ي در اين س��رزمين پرورش
يافتهاند و افتخار روحانيت حوزههاي علميه هس��تند .او با اشاره
به اينكه در كنار س��رمايه عظيم فرهنگي و تاريخي اس��تعدادها
و ظرفيتهاي مهم اقتصادي و كش��اورزي در شهرستان دشتي
وجود دارد ،تصريح كرد :خدمات ويژهيي در شهرستان دشتي در
دولت تدبير و اميد انجام شده و امسال تالش بيشتري در تحقق
مطالبات مردم انجام ميشود.
استاندار بوش��هر از نشستهاي تخصصي براي رفع مشكالت
واحدهاي توليدي و صنعتي شهرس��تانها خب��ر داد و گفت :به
زودي نشس��ت تخصصي رفع موانع توليد با نگاه سياست اقتصاد
مقاومتي در شهرس��تان دشتي برگزار ميش��ود تا از اين طريق
بخش��ي از مشكالت توليدكنندگان ،س��رمايهگذاران و طرحهاي
اشتغالزايي برطرف ش��ود .گراوند تاكيد كرد :اقدامات دولت در
شهرس��تان دشتي در  4سال گذش��ته با وجود محدوديت منابع
مالي و اعتباري ،مايه افتخار و مباهات است.
وي با بيان اينكه رش��د اقتصادي منف��ي  6.8درصد در دولت
گذشته مشكالت اقتصادي ،معيشتي و اشتغالزايي را افزايش داد،
گفت :اكنون دولت تدبير و اميد نه تنها كش��ور را از ركود خارج
كرده بلكه در ريل توسعه و پيشرفت قرار داده است.
گراوند با اش��اره به اينكه يكي از تبعات رشد منفي اقتصادي،
بيكاري در جامعه اس��ت ،گفت :هر چند دولت در س��ال بيش از
790هزار ش��غل ايجاد ميكند ولي به لحاظ تبعات رش��د منفي
اقتصادي در دولت گذشته و ورود متقاضيان كار جديد به عرصه
كاريابي ،طرحهاي اشتغالزايي را تحتالشعاع قرار داده است.

كهگيلوي�ه و بويراحمد مديركل
حمايت از مش��اغل و بيم��ه بيكاري
وزارت تع��اون ،كار و رف��اه اجتماعي
گفت :ه��م اينك  226ه��زار نفر در
كشور بيمه بيكاري دريافت ميكنند
ك��ه از اين تعداد  52هزار نفر مربوط
به شهر تهران است.
به گزارش ايرن��ا ،كريم ياوري در
كارگاه آموزش��ي رواب��ط كار ،بيمه بيكاري و بازرس��ي كار در
ياسوج لزوم حمايت از كارفرمايان و گرهگشايي از كار اين قشر
را يادآور ش��د و اظهار داشت :با رفع مشكل كارفرمايان و رونق
فعاليت كارگاهها جريان توليد و اش��تغال تداوم خواهد يافت و
از اين طريق بستر توسعه اقتصادي فراهم ميشود.
وي با اش��اره به كس��ري درآمد  750ه��زار ميليارد ريالي
صندوق بيمه بيكاري كش��ور در س��ال  1392افزود :سالهاي
 1394 ،1393و  1395ح��دود 550هزار ميليارد ريال از اين
ميزان كس��ري با تالش و برنامهريزي مسووالن دولت تدبير و
اميد در حوزه وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي جبران شد.
مديركل حمايت از مش��اغل و بيم��ه بيكاري وزارت تعاون،
كار و رفاه اجتماعي بيان كرد :بايد امور و مسائل مجموعههاي
كارگر ،كارفرما و كارگاه با يكديگر ديده شود و با قانونمداري
و برنامهريزي اصولي جريان اش��تغال ،توليد و صيانت از نيروي
كار را مديري��ت كرد .ياوري ب��ا بيان اينكه به ازاي هر  6بيمه
شده يك مستمريبگير در كشور وجود دارد ،عنوان كرد :بايد
در فرآيند رس��يدگي به درخواس��تهاي بيم��ه بيكاري ضمن
حماي��ت از كارگر و كارفرما ب��ا اعمال صحيح قانون از تحميل
هزينه به صندوق بيمه بيكاري جلوگيري كرد.
وي اب��راز داش��ت 13 :ميلي��ون نف��ر بيمه ش��ده اصلي و
 9ميليون و  300هزار نفر بيمه ش��ده اجباري در كشور وجود
دارد و جمعيت زير پوش��ش تامي��ن اجتماعي نيز  42ميليون
نفر است.

در خراسانجنوبي

 ۱۱درصد است

دريافت ميكنند

خبر
فروش اينترنتي كوييك
هفته آينده انجام ميشود

فروش محدود خ��ودرو كوييك هفته آينده به صورت
اينترنتي و در شبكه نمايندگيهاي مجاز گروه سايپا آغاز
ميش��ود .فروش جديدترين محصول گروه خودروسازي
س��ايپا از روز سهش��نبه  26دي ماه به صورت اينترنتي يا
مراجعه به نمايندگيهاي مجاز گروه س��ايپا در سراس��ر
كشور انجام خواهد ش��د .خودرو كوييك با توجه به مدل
انتخابي داراي امكاناتي چون گيربكس اتوماتيك ،CVT
فرمان برقي ،استارت دكمهيي ،سيستم ورود بدون كليد،
مولتي مديا ،دوربين دنده عقب ،سيس��تم پايش فشار باد
تايرها ( ،)TPMSكروز كنترل ،كنترل صوتي روي فرمان
و ...اس��ت .خري��داران ميتوانند جهت كس��ب اطالعات
بيشتر به سايت رسمي گروه خودروسازي سايپا به نشاني
 www.saipacorp.comيا شبكه نمايندگيهاي مجاز
گروه خودروسازي س��ايپا در سراسر كشور مراجعه كنند.
گفتني اس��ت با توجه به محدوديت تعداد فروش در اين
مرحله عالقهمندان اين خودرو كه تصميم به خريد دارند،
ميتوانند از روز سهشنبه  26ديماه نسبت به خريد اقدام
كنند .بديهي اس��ت با توجه ب��ه محدوديت تعداد فروش
خودروها ،اولويت واگذاري بر اس��اس زمان ثبتنام خواهد
بود و پس از تكميل ظرفيت فروش متوقف خواهد شد.

اخبار شهرستانها
دانشگاه علوم پزشكي مازندران ،رتبه اول احداث
پروژههاي بهداش�تي؛ ساري دكتر بابك فرخي معاون
اجرايي مركز مديريت ش��بكه وزارت بهداش��ت ،درمان و
آموزش پزش��كي در حاش��يه بازديد از پروژههاي عمراني
حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مازندران در گفتوگو
با خبرنگاران ضمن اعالم اين مطلب گفت :با حمايتهاي
همهجانبه مسووالن دانشگاه علوم پزشكي مازندران و تالش
ش��بانهروزي همكاران حوزه مديريت دفتر فني و معاونت
بهداش��تي ،دانش��گاه علوم پزش��كي مازندران رتبه اول را
در احداث پروژههاي بهداش��تي در كش��ور را داراست .وي
ميانگين پيش��رفت فيزيكي پروژههاي عمراني روستايي و
ش��هري واحدهاي تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه
علوم پزش��كي مازندران را با وجود تعداد زياد پروژه نسبت
به س��اير استانها چشمگير دانس��ت و افزود :ميزان اعتبار
مصوب و جذب اعتبار تملك دارايي س��هم استانداري وفق
تفاهمنامه س��هجانبه بين وزير بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي ،استاندار و رييس دانشگاه علوم پزشكي مازندران
براي احداث اين پروژهها در مقايس��ه با ديگر دانشگاههاي
كش��ور داراي باالترين رتبه از نظر رقم و درصد است .وي
همچنين به مش��اركت خيران مازن��دران در اين خصوص
اشاره كرد و بيان داشت :در زمينه ميزان جذب كمكهاي
خيران و جلب مش��اركت عمومي براي احداث پروژههاي
بهداشتي درماني نيز دانش��گاه علوم پزشكي مازندران در
مقايس��ه با ديگر دانشگاههاي علوم پزشكي كشور از سهم
بيشتري برخوردار است.
برگزاري مراسم افتتاحيه ارزيابي تعالي سازماني؛
س�اري مراسم افتتاحيه ارزيابي تعالي سازماني با حضور
مدير ،معاونان ،روس��اي واحدهاي س��تادي منطقه و تيم
ارزيابي س��ازماني در س��الن كنفرانس س��تاد برگزار شد.
داودينژاد در اين جلس��ه با اش��اره به پيشرفت و توسعه
انتق��ال گاز در ايران اظهار كرد :براي اينكه در تراز جهاني
سرآمد باشيم و به چشماندازي كه تعيين شده برسيم بايد
رويكرد جديد و ويژهيي داش��ته باش��يم .وي با بيان اينكه
بايد مسير و رويكرد مطلوبي در خصوص ماموريت خود در
انتقال پاك ،ايمن ،پايدار و بهرهور گاز طبيعي داشته باشيم،
افزود :نوآوري و خالقيت را وارد كنيم تا بتوانيم ديدگاههاي
جدي��دي ارائه دهيم .مدير منطقه  9عمليات انتقال گاز با
اش��اره به اينكه ذينفعان را بشناسيم تا در محيط رقابتي
حرفي براي گفتن داشته باشيم ،خاطرنشان كرد :بايد براي
مشتريها ارزشآفريني كرده ،جانشينپروري داشته باشيم
و بر اساس يك مدل تعالي سازماني حركت كنيم.
تولي�د پ�ودر عس�ل در آذربايجانغرب�ي براي
نخس�تين بار در كشور؛ اروميه معاون بهبود توليدات
دامي جهادكشاورزي آذربايجان غربي با بيان اينكه استان
پايتخت عس��ل كشور است ،اظهار كرد :براي نخستين بار
در كشور پودر عسل در استان توليد شده كه نقش مهمي
در توس��عه صنعت غذايي كشور دارد .فضلاهلل قريشي در
همايش توليد عسل و فرآوردههاي عسل كه در ساختمان
شماره  2جهاد كشاورزي استان برگزار شد ،گفت :استان با
توليد ۲۱هزارتن عسل رتبه اول كشوري را كسب كرده و
به عنوان پايتخت عسل كشور مطرح است .قريشي تصريح
كرد :در س��ال جاري تاكنون ۱۵۰۰تن عس��ل و  ۴۰هزار
كندو با جمعيت به كشورهاي تركيه ،عراق ،كويت ،امارات
و چين صادر ش��ده اس��ت .معاون بهب��ود توليدات دامي
جهادكشاورزي آذربايجان غربي خاطرنشان كرد :افزايش
توان اقتصادي زنبورداران ،استفاده از تكنولوژيهاي جديد
در افزاي��ش راندمان توليد و كاهش باقيمان��ده داروها در
عسل و بازاررس��اني محصوالت فرعي عسل از برنامههاي
جهاد كشاورزي در سال جاري است.
خشكسالي معضل استراتژيك ابركوه؛ يزد رييس
سازمان مديريت و برنامهريزي استان يزد عمدهترين قابليت
ابركوه را آمار ب��االي توليدات باغي و مهمترين معضل اين
شهرس��تان را افت س��طح آبهاي زيرزميني و خشكسالي
دانس��ت .حميدرضا نصيريزاده در جلس��ه س��تاد اقتصاد
مقاومتي كه با حضور محمود زمانيقمي استاندار يزد برگزار
شد ،اظهار كرد :معضالت مهم استراتژيك شهرستان ابركوه
نيز افت س��طح آبهاي زيرزميني و افت كيفي منابع آبي
موجود ،خشكس��اليهاي پيدرپي و غالب بودن روشهاي
آبياري س��نتي ،پايين بودن سطح سواد بهرهبرداران ،پايين
بودن سطح كيفيت فرآوري ،بستهبندي و عرضه محصوالت
در بخش كشاورزي ،تكميل نبودن امكانات و زيرساختها
در بخش كش��اورزي و دامپروري ،حمل امكانات پذيرايي و
كمبود راهنماي تور گردشگري است.
ششمين جشنواره ملي گل نرگس در بهبهان آغاز
ش�د؛ اهواز ششمين جشنواره ملي گل نرگس همزمان با
آغاز برداشت گل از نرگسزارهاي بهبهان آغاز شد .استاندار
خوزستان پنجشنبه شب در آيين افتتاحيه اين جشنواره در
بهبهان با اشاره به اس��تقبال صورت گرفته از اين جشنواره
گفت :از اين بابت كه جشنواره گل نرگس به عنوان پايتخت
نرگسزار موجب چنين تجمع باش��كوه و گرايش مردم اين
ديار شده جاي خوشحالي دارد .غالمرضا شريعتي افزود :گل
نرگس ميتوان��د به عنوان يك نماد از اين منطقه براي كل
كشور و در س��طح بينالمللي مطرح شود .وي تاكيد كرد:
افتخار ما به گل نرگس به خودرو بودن آن است ،چرا كه اين
ديار اس��تعداد رويش آن را به صورت طبيعي دارد هر چند
كه در شهرها و كشورهاي ديگر نيز گل نرگس پرورش داده
ميشود اما ژن اين گل از اين سرزمين بوده است.

اخبار
نياز همراهي نظام آموزشي
با چالشهاي جامعه

مش��اور ريي��س دانش��گاه فرهنگي��ان گف��ت :در
پژوهشهايي كه از پيش انجام شده  ۱۱چالش مطرح
ش��ده كه بايد در راس��تاي اين چالشه��ا كليات نظام
آموزش و پرورش را تدوين و تصويب كنيم.
حجتاهلل بنيادي ،نفس تدوين سند تحول بنيادين
را بسيار مناسب توصيف كرد و گفت :آنچه اهميت دارد،
بازه زماني است كه بازنگري براي سند بايد انجام شود.
در بخشهاي مختلف كشور ،چشمانداز  ۲۰ساله داريم
اما براي سند تحول چه چش��ماندازي لحاظ كردهايم.
از منظر اجرايي ،س��ند تحول به عن��وان مبناييترين
برنامه حركت آموزش و پرورش ،در مواجهه با مسائل و
تحوالت روز به شكل مطلوب و شايسته پاسخگو نبوده
است .او افزود :در همه دنيا سرمايه انساني كه براساس
سرمايه اجتماعي بنا نهاده ميشود ،اهميت زيادي دارد.
آموزش و پرورش در اين پنج س��الي كه از اجراي سند
ميگذرد به چه ميزان به موضوع منابع انساني و مهمتر
از آن معل��م اهميت داده اس��ت؟ قطع��ا در اين بخش،
ضعفه��اي زيادي داريم .زيرا اگر وضعيت مطلوب بود،
رضايتمندي معلمها را داشتيم .توانمندي كه آموزش و
پرورش در تامين جايگاه اجتماعي و معيش��ت معلمان
بايد ايجاد ميكرد ،نتوانست لحاظ كند و اين در حالي
است كه در دستگاههاي ديگر اين تحول رخ داده است.
مشاور رييس دانشگاه فرهنگيان با اشاره به رتبهبندي
معلمان گفت :اين رتبهبندي كار خوبي است اما اين كار
نبايد به اين قيمت اجرا ش��ود كه به عنوان حل مساله
معيشت لحاظ شود.
بنيادي با اشاره به فناوري اطالعات و فضاي مجازي
اظهار كرد :متاس��فانه معلمهاي كش��ور در اين زمينه
خيلي توانمند نش��دهاند و اين كار بايد توسط آموزش
و پرورش و با كمك نهادهاي ديگر انجام شود .در حال
حاض��ر دانشآم��وزان در اين زمين��ه از معلمها جلوتر
هستند .امروز از حضور دانشآموزان در فضاي مجازي
بايد نگران باش��يم زيرا معلمها توانمندي الزم را براي
حضور در فضاي مجازي و هدايت دانشآموزان ندارند.
مشاور رييس دانشگاه فرهنگيان به مدرسه صالح كه در
سند تحول آموزش و پرورش به آن اشاره شده پرداخت
و گفت :آيا مدرسه صالحي كه مدنظر سند تحول بوده
فقط فض��اي فرهنگي كالس بوده ي��ا فضاي فرهنگي
مدرس��ه بوده است؟ مدرسه صالح يكسري استانداردها
دارد مثال از بابت زلزله ،چرا در زلزله كرمانشاه اين همه
مدرس��ه تخريب شد و باعث ش��د بچهها در كانكس و
چادر درس بخوانند؟ اگر طراحي ما درس��ت و نظارت
درس��تي بود آيا نبايد آن صال��ح بودن و عمل صالح در
سازنده و طراح مدرسه هم ديده شود.
او با بيان اينكه بايد يكي از مهمترين وظايف شوراي
عالي سياستگذاران آموزش و پرورش برقراري پيوندها
و انسجام باشد ،اظهار كرد :آيا معلمان ورودي امسال ما
به ش��كلي تربيت ميشوند كه كتابي كه بنا است سال
ديگر يا چهار س��ال بعد تاليف بشود را تدريس كنند؟
خير ،اين ارتباطي كه نياز اس��ت وجود داشته باشد در
سطوح باالدستي برقرار نكردهايم و متاسفانه مدرسه با
دانشگاه فرهنگيان ارتباط ندارد.

اقدام حقوق بشري توقف
اجراي اعدام در مواد مخدر

معاون امور بينالملل دبير س��تاد حقوق بشر گفت:
دستور العمل رييس قوه قضاييه در اجراي قانون الحاق
يك ماده به قانون مبارزه با موادمخدر ،گام مه م حقوق
ي است .كاظم غريب آبادي ،معاون امور بينالملل
بشر 
و همكاريهاي بينالمللي قضايي دبير ستاد حقوق بشر
گف��ت :بعد از تصويب قانون الح��اق يك ماده به قانون
مبارزه با مواد مخدر ،دس��تورالعمل رييس قوه قضاييه
در اجراي اين قانون و ابالغ توقف اجراي تمامي احكام
اع��دام ص��ادره در اين حوزه با هدف بررس��ي مجدد و
تطبيق آن با تس��هيالت قانون جديد ،گام مهم ديگري
در حوزه حقوق بشر محسوب ميشود.
او بازنگري در كل قانون مبارزه با موادمخدر را شرط
اساسي در كارآمد كردن اين مبارزه خواند و تاكيد كرد
كه همزمان ،حفظ حقوق اف��راد و خانوادههايي كه در
دام موادمخدر گرفتار ميش��وند و كاهش آس��يبهاي
اجتماعي ناشي از اين معضل نيز بايد بهعنوان يك اقدام
اساسي حقوق بش��ري در دستوركار نهادهاي مسوول،
بهويژه مجلس شوراي اسالمي قرار گيرد.

لزوم توجه بيشتر
به اعتياد زنان

عضو هياترييس��ه فراكس��يون زنان مجلس ،با بيان
اينك��ه تعداد زنان معتاد به مواد مخدر رو به افزايش بوده
اما آمار دقيقي از آن ارائه نشده است از مسووالن خواست
كه در پي رفع اين معضل چارهانديشي كنند.
فاطم��ه ذوالقدر از اعتياد زن��ان بهعنوان عاملي در
جهت ش��كلگيري آس��يبهاي اجتماعي و مشكالت
خانوادگي ياد كرد و گفت :بروز اين مشكالت بين زنان
ب��ه فرهنگ خانوادهها برميگردد ك��ه تا چه اندازه در
بروز اين معضالت براي آنها عاديس��ازي ش��ده باشد.
نماينده تهران ،ري ،ش��ميرانات ،اسالمشهر و پرديس
در مجلس ش��وراي اس�لامي ،با بي��ان اينكه نميتوان
نق��ش زن��ان را در ش��كلگيري الگوه��اي رفتاري در
خانوادهها ناديده گرفت ،ادامه داد :زنان نسبت به ساير
افراد جامعه آس��يبپذيرتر هستند و اغلب در پي بروز
مش��كالت عاطفي و اقتصادي به اعتي��اد پناه ميبرند
كه خود نقطه آغاز ايجاد س��اير آس��يبهاي اجتماعي
ناش��ي از آن ميشود .او با اشاره به اينكه گزارشهايي
از گسترش دامنه اعتياد بين زنان به مجلس ارائه شده
اس��ت ،به خانه ملت گفت :هن��وز آمار دقيقي از وجود
زنان معتاد در س��ال  96ارائه نشده اس��ت ،اما نتيجه
بازديدهاي��ي كه با س��اير اعضاي مجم��ع نمايندگان
تهران از سطح اين شهر داشتيم ،بيانگر آلودگي تعداد
بس��ياري از زنان به معضل اعتياد بود كه بهطور علني
در خيابان اقدام به استعمال موادمخدر ميكنند.
ذوالقدر با تاكيد بر اينكه بيپناهي و آوارگي كمترين
آسيب ناش��ي از اعتياد براي زنان است ،خاطرنشان كرد:
نهادهاي��ي ك��ه در زمينه كنترل آس��يبهاي اجتماعي
فعاليت ميكنند ،همچون وزارت كش��ور ،ش��هرداري و
بهزيستي بايد به اين مهم توجه بيشتري داشته و تدابيري
بينديشند .اين نماينده مردم در مجلس دهم ،اظهاركرد:
البته تعدادي كميته و مراكز امن براي س��اماندهي زنان
بيسرپرست ايجاد ش��ده است كه از طريق كارآفريني و
ايج��اد زمينه ادامه تحصيل به س��اماندهي وضعيت آنها
ميپردازند ،اما اين تعداد پاسخگوي نياز جامعه نيست.
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اقتصاد اجتماعي

فرماندار تهران 52 :درصد مردم تهران فاقد آب شرب ميشوند

قطعيآب
پيش روي تهران

كالنش��هر تهران با جمعيتي بالغ بر 8.5ميليون
نفر س��اكن و در حدود س��ه ميلي��ون نفر جمعيت
شناور ،بيش��ترين پايگاه جمعيتي كشور را به خود
اختصاص داده اس��ت اما در اطراف اين شهر عريض
و طويل كه از شرق و غرب به صورت غيراستاندارد،
گسترش يافته است ،رودخانه پرآبي قرار ندارد و هر
روز ه��م بر تعداد خبره��اي حاكي از بحران آب در
آن افزوده ميشود.
در ته��ران س��االنه  ۱۰۳۵ميلي��ون مترمكعب
و بهط��ور متوس��ط در هر ثانيه  ۳۵ه��زار ليتر آب
مصرف ميشود در حالي كه حجم آب سدهايي كه
مس��ووليت تامين آب اين شهر را برعهده دارند،هر
روز كمتر ميش��ود و رقم مربوط به كس��ري ذخاير
آبخوانها هر روز افزايش مييابد.
در حال حاضر  ۲۲درصد از آب مصرفي اس��تان
تهران از سدها ۲۰ ،درصد از روانآبها و  ۵۸درصد
از آبهاي زيرزميني تامين ميشود و براساس آمار
س��االنه با  ۱۵۰ميليون مترمكعب كس��ري مخازن
زيرزميني مواجه هس��تيم،طي  ۱۱سال سطح آب
آبخوان تهران با افت 1.9متري روبهرو بوده است.
ع�لاوه بر اين بايد به اين مس��اله نيز توجه كرد
كه از  ۴۰۰ميليارد مترمكعب منابع آبي در س��ال،
۳۰۰ميلي��ارد متر مكعب تبخي��ر و از  ۱۰۰ميليارد
مت��ر مكع��ب باقيمان��ده ۹۰ ،ميلي��ارد در ح��وزه
كش��اورزي و ۱۰ميلي��ارد مترمكع��ب در حوزه آب
شرب مصرف ميشود.
 52درصد تهرانيها آب شرب نخواهند داشت
با مصرف بيرويه و مديريت نادرست منابع كه از
داليل اصلي هدررفت آب است اگر كمبود بارش در
س��الهاي اخير هم افزوده شود ،بحراني بودن اوضاع
رن��گ و بوي جديتري به خ��ود ميگيرد،بهطوري
كه عيس��ي فرهادي فرماندار تهران معتقد است اگر
بارندگيها در تهران به همين روند باش��د ۵۲درصد

مردم اين ش��هر فاقد آب شرب خواهند بود .به گفته
اوبحران آبي پايتخت از بيرجند و خراس��انجنوبي
هم جديتر است.
توجه ب��ه آمارهاي موجود،زن��گ خطر اظهارات
فرماندار تهران را قويتر ميكند چراكه سرانه ساالنه
آب تجديدشونده شهر تهران در سال  ۱۳۳۵بالغ بر
 ۱۱۵۷مترمكعب بوده كه اين رقم در سال  ۱۳۷۵به
 ۲۷۰مترمكعب و در سال  ۱۳۸۰به  ۲۵۵مترمكعب
كاهش يافته اس��ت .عالو ه بر اين در سال  ۱۳۷۷كل
آب مصرفي ته��ران ۸۸۶ ،ميلي��ون مترمكعب بوده
كه با نرخ رش��د متوسط س��االنه حدود 23.1درصد
به بيش از  ۹۹۰ميليون مترمكعب در س��ال ۱۳۸۶
رسيده است.
از طرف ديگر مصرف س��االنه آب و جمعيت شهر
تهران در اين دوره  ۱۰س��اله روندي صعودي با نرخ
رشد نزديك به هم داشتهاند ،نكته قابل مالحظه در
خصوص س��رانه مصرف آب در تهران سه و نيم برابر
ش��دن آن در يك دوره  ۵۰س��اله است بهطوري كه
سرانه آب مصرفي روزانه در تهران ،از  ۹۹ليتر در روز
در س��ال  ۱۳۴۵به  ۳۵۰ليتر در سال  ۱۳۹۲رسيده
اس��ت .اين در حالي است كه جمعيت تهران نيز در
اي��ن دوره از  2ميليون و  700ه��زار نفر به بيش از
8ميليون نفر در حال حاضر افزايش پيدا كرده است.
تير خالص به سمت كيفيت منابع آب تهران
بحراني ش��دن اوض��اع ذخاي��ر آب در پايتخت،
برخي س��ازمانهاي را بر آن داشت كه اين وضعيت
را از جنبههاي مختلف بررسي كنند .اين ميان مركز
مطالعات و برنامهريزي شهر تهران در پژوهشي كه
اخيرا منتش��ر كرده است ،وضعيت منابع آب تهران
را از دو جنب��ه كمي و كيف��ي مورد توجه قرار داده
اس��ت .بنابر اين پژوهش ،در ح��ال حاضر از لحاظ
كمي س��هم مجاز مصرف هر شهروند تهراني كمتر
از ۵۰۰مترمكع��ب اس��ت و اين ب��ه معناي حضور

در مرحل��ه بحران مطلق آب در اين ش��هر اس��ت.
همچنين عمق چاهها در جنوب تهران به  ۱۰۰متر
و در ش��مال شهر به حدود  ۲۰۰متر كاهش داشته
اس��ت .اگرچه هنوز در برخي مناط��ق تهران مانند
منطق��ه  ۳و محالتي مانند دروس س��طح آبهاي
زيرزميني باالس��ت اما بهطور كل اين كاهش عمق
چاهه��ا در اكثر مناط��ق تهران خط��ري براي اين
كالنشهر به شمار ميرود.
در كنار هدر رفت آب به دليل مصرف نادرست،
كيفيت آب هم به داليل مختلف از دس��ت ميرود،
براس��اس نتايج اين پژوهش ،يكي از علل بحران در
كالنش��هر تهران ،افزايش آلودگي آبهاي سطحي
و زيرزميني اين ش��هر به آاليندهه��اي غيرمجاز و
مج��از صنعتي و زيس��تي و ...در آب آش��اميدني و
همچني��ن نف��وذ فاضالبها به آبه��اي زيرزميني

افزايش سرانه دانشآموزي دربودجه97
مدي��ران مدارس مجبورند براي تامين هزينههاي مدرس��ه ،از
خانوادهه��ا پول بگيرند؛ پولي كه آم��وزش و پرورش هم ميگويد
غيرقانوني اس��ت ،اما با توجه به وضعيت س��رانه مدارس ،مديران
ناچ��ار به دريافت پول يمش��ود .اين پول حس��اب و كتابي هم در
سيستم آموزشي كشور ندارد .اما براي سال  ،97سرانه دانشآموزي
اندكي افزايش يافته اس��ت .معاون حقوق��ي و امور مجلس وزارت
آموزش و پرورش به افزايش سرانه دانشآموزي دربودجه 97اشاره
كرد و گفت :اعتبارات آموزش و پرورش در مناطق كمتر توس��عه
يافته افزايش يافته و در س��ال آينده  8هزار تومان به س��رانه هر
دانشآموز به نس��بت س��ال  96افزوده ش��ده و اين رقم هماكنون
به  25هزار تومان رس��يده است .نجفي همچنين افزود :سياست
آموزش و پرورش جذب نيرو از «بوم براي بوم» اس��ت و در آزمون
استخدامي بهمن ماه توجه ويژهيي به جذب نيروي ماندگار در هر
استان ميشود .او اظهار كرد :براي تقويت نيروي انساني ماندگار در
هرمزگان بنا داريم با استفاده از ظرفيت ماده  28اساسنامه دانشگاه
فرهنگيان ،در آزمون استخدامي بهمن ماه توجه ويژهيي به سهميه
استان در راستاي تقويت طرح «بومگزيني» شود.
وي ادامه داد :با توجه به اينكه يكي از سياس��تهاي اجرايي
آموزش و پرورش تقويت طرح «بوم تا بوم» اس��ت ،اگر اس��تان
برنامه  5س��الهيي را در اين راس��تا تدوين كن��د ميتوانيم همه
نيروي انساني استان را بومي كنيم .معاون حقوقي و امور مجلس
وزارت آم��وزش و پرورش همچنين ارتق��اء جايگاه هرمزگان در
آزمون سراسري را نشان از تالش و توجه ويژه آموزش و پرورش

اس��تان به موضوع كنك��ور عنوان كرد و گفت :ب��راي حمايت از
اي��ن روند ،طرح اردوهاي مطالعاتي ب��ا هدف تقويت بنيه علمي
دانشآموزان را در برنامه داريم و عالوه بر اردوهاي درون استاني،
از ظرفيت اردوگاه شهيد باهنر تهران نيز براي تشكيل كالسهاي
تقويتي ويژه دانشآموزان مستعد هرمزگاني بهره خواهيم گرفت.
او انگيزه معلمان براي خدمت در استان هرمزگان را با وجود همه
محدوديتها انگيزهيي باال دانست و اظهار كرد :اين موضوع نشان
از تعهد و تعلق خاطر فرهنگيان استان به خدمت در نظام تعليم و
تربيت اين خطه از ميهن اسالمي دارد .نجفي با اشاره به وضعيت
اعتبارات عمراني آموزش و پرورش و نس��بت تخصيص آن اظهار
كرد :چالش مدارس فرس��وده با اين ميزان اعتبار رفع نميشود و
نيازمند توجه ويژه است.

بهيار جايگزين پرستار در بيمارستانها نيست
جذب بهيارها در بيمارستانها كه كارهايي شبيه كار پرستاران را
ميكند ،پرستاران را نگران و معترض كرده است؛ پرستاراني كه براي
پرستاري ،حداقل چهار س��ال در دانشگاه درس خواندهاند .اما عضو
كميسيون بهداشت و درمان مجلس ،معتقد است :آموزش پرستاري
به بهياران در مراكز درماني جايگاه پرستاري را تنزل ميدهد.
محس��ن عليجاني زماني در مورد بهكارگيري بهي��اران و آموزش
پرس��تاري به آنها درمراكز درماني ،گفت :جذب بهصورت بيمارستاني
بهعنوان پرستار حتي در كنار آموزشهاي تئوريك دربيمارستان تحت
نام پرستار قابل قبول نيست ،زيرا از نظر علمي جايگاه رشته پرستاري
را تنزل داده و اين آموزش از اس��تانداردهاي علمي برخوردار نيس��ت.
نماينده تهران ،ري ،شميرانات ،اسالمشهر و پرديس در مجلس شوراي
اسالمي ،افزود :آموزش در بيمارستان به هيچ عنوان جايگزين آموزش
آكادميك دانشگاهي نيست ،بنابراين جذب به اسم بهيار مشكلي نداشته
و معادلسازي و جايگزين اين افراد به عنوان پرستار قانوني نيست؛ البته
در كميس��يون بهداشت هم اين موضوع موردمخالفت نمايندگان قرار
گرفته اس��ت ،بهطور حتم با اين روش نميتوان خأل كمبود پرس��تار
را مرتف��ع كرد .او با بيان اينكه ادامه اجراي اين طرح در مراكز درماني
منجر به بررسي اين مس��اله در كميسيون بهداشت ميشود ،به خانه

ملت گفت :اين مس��اله در صورت اتفاقنظر نمايندگان در كميسيون
مطرح و پيگيري ميشود ،اما وزارت بهداشت بايد طبق استانداردها با
سازمان برنامه و بودجه ،كميسيون بهداشت و دولت رايزني كرده و براي
تعداد كثيري از پرس��تاران بيكار مجوز جذب را حداقل براس��اس كف
اس��تانداردها دريافت كند .وي گفت :اگر مسائل حوزه سالمت بهويژه
طرح تحول منطبق بر قانون اجرا شود ،بهطور حتم حجم ورود بيماران
تخصصي و فوفق تخصصي به مراكز درماني افزايش پيدا نميكند.

آزمونهاي متعدد در مدارس «سمپاد» به اصرار خانوادهها
يكي از حوزههايي كه در آموزش و پرورش قرار است نخبهپروري
و پژوهشمحوري را جايگزين سيس��تم تس��تزني و حفظيات در
نظام آموزش و پرورش كند ،مركز پرورش اس��تعدادهاي درخشان
و دانشپژوهان جوان اس��ت كه در حوزههاي متعددي انجام وظيفه
ميكن��د؛ ام��ا متاس��فانه حوزههاي متن��وع كاري اي��ن مركز خود
آسيبهاي قابل تاملي دارد .بهطور مثال يكي از فعاليتهايي كه در
اين مجموعه مديريت ميشود برگزاري جشنواره خوارزمي است كه
برگزيدگان نوزدهمين دوره آن آذرماه معرفي ش��دند .در اين بخش
عالوه بر اينكه صحبت بر س��ر نحوه داوري طرحها و هزينههايي كه
به ثمر رس��يدن يك طرح نياز دارد ،مطرح اس��ت ،نكته مهم ديگر
بحث به توليد انبوه رس��اندن طرحهاي برتر يا اساس��ا اينكه نگاه به
اين عرصه بايد برمبناي تجاريسازي باشد يا نه ميرسد .تا جاييكه

اين بحث مطرح اس��ت كه اين جشنواره آيا بيش از معايبش داراي
محاسن هست يا نه .از سوي ديگر اين مركز مديريت مدارس سمپاد
كه ويژه دانشآموزان استعداد برتر است را به عهده دارد كه بسياري
از خانوادهها از استرسزا بودن و فشار باالي تكليف در اين مدارس و
آزمونمحور بودنش گاليه دارند .سرپرست مركز پرورش استعدادهاي
درخشان و دانش پژوهان جوان در پاسخ به اين پرسش كه آيا نبايد
جش��نواره خوارزمي تاكنون به مرحلهيي ميرس��يد كه خود اهالي
صنعت براي تجاريس��ازي طرحهاي برتر اقدام كنند نه اينكه خود
آموزش و پرورش در اين مس��ير گام ب��رداد ،به مهر گفت :در حال
حاضر داريم مس��يرهايي را طي ميكنيم كه با صنعت صحبتهاي
جدي داشته باشيم كه در جشنواره خوارزمي سهيم باشند و درباره
اينكه كدام طرح توان تجاريسازي دارد يا نه به مشاوره بدهند.

اس��ت كه خطرات جبرانناپذيري را به همراه دارد
و بهطور قطع موجب كاهش دسترسپذيري منابع
آب موجود خواهد شد.
تصميمات غلط مديران،تشديدكننده بحران
براس��اس اين تحقيق مديريت شهري ميتوانداز
تش��ديد بح��ران آب جلوگي��ري كن��د .براس��اس
پيش��نهادات اين پژوه��ش ،ش��هرداري ميتواند با
افزايش كنترل ،نظ��ارت و دقت خود ،بر جلوگيري
تاثيرگذار باشد ،نحوه آبياري فضاهاي سبز و حصول
اطمينان از اينكه از آبهاي زيرزميني و حتي شرب
در برخي نقاط استفاده نشود.
ع��دم اس��تفاده از آب ش��رب ب��راي عملي��ات
ساختمانس��ازي يا كولرهاي آبي ،عدم كاشت نهال
در حوزههاي باالدست ش��هر مانند ارتفاعات البرز،

عدم اس��تفاده از آبهاي زيرزمين��ي در نقاطي كه
داراي س��طح آب زيرزميني باالس��ت ،توجه كافي
و موث��ر به موضوع دور كردن مخاطرات س��يالب از
طريق زهكشهاي شهري و كانالهاي هدايت آب و
بط��ور كلي مديريت آبهاي روان ،جهت جلوگيري
از هدررف��ت اين منابع آبي ،از ديگ��ر فعاليتهايي
اس��ت كه ميتواند در كاهش بحران آب تاثيرگذار
باشد.
اما در مقابل برنامهريزيهاي نادرس��ت مديران
شهري تاكنون سبب شده منابع آب پايتخت ،بيش
از پيش هدر رود ،كارشناس��ان معتقدند ،گسترش
فضاي س��بز در شهر ،برخي اقدامات غيركارشناسي
در اين زمينه ،ش��يوه و س��اعت نامناس��ب آبياري،
استفاده از روان آبها براي آبياري تاثير غيرمستقيم
بر وضعيت بحران آب در تهران دارند.

نظر وزارت بهداشت درباره «سالمت» محصوالت كشاورزي
مدي��ر دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداش��ت تاكيد كرد
كه درحال حاضر مش��كل جدي در زمينه س�لامت محصوالت
كش��اورزي نداريم و س�لامت اين محصوالت را تاييد ميكنيم.
زهرا عبداللهي با اش��اره به برنامه مش��ترك وزارت بهداش��ت و
جهاد كش��اورزي براي كنترل سموم و كودهاي شيميايي مورد
اس��تفاده در محصوالت كشاورزي اظهار كرد :براي اين موضوع
كارگروهي تخصصي تش��كيل ش��ده و طي 3س��ال گذش��ته با
تدوين طرح و برنامه ،اقدامات خوبي براي كاهش ميزان سموم
و كودهاي ازته(نيترات) در سبزيجات و ميوه انجام دادهاند.
او با تاييد س�لامت محصوالت كشاورزي اظهار كرد :درحال
حاضر نگراني خاصي براي آلودگي سبزيجات و ميوهجات از نظر
وجود س��موم نداريم .مش��كل جدي و بزرگي نيز در اين زمينه
نداريم .از طريق س��ازمان غذا و دارو و مركز س�لامت محيط و
كار ،ميزان سموم موجود در سبزي و ميوه كنترل و اندازهگيري
ميشود .مدير دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت به ايسنا
گفت :س��ازمان مديريت و برنامهريزي نيز حمايت كرده و قرار
اس��ت براي تجهيز آزمايشگاههاي س��ازمان غذا و دارو و جهاد
كشاورزي همراهي كند.
درح��ال حاض��ر برنامه كاهش ميزان س��موم در  8محصول
كش��اورزي در اولويت ق��رار گرفته و اين برنامه توس��ط جهاد
كشاورزي و با كمك وزارت بهداشت پيش ميرود.
عبداللهي پيشتر اعالم كرده بود كه بررسيها نشان ميدهد
در س��بزيجات برگي مانند كاهو ،خيار ،گوجه ،س��يب زميني و

پياز احتمال باقي ماندن س��موم بيشتر است؛ چراكه كشاورزان
از سموم كش��اورزي به صورتي نامناسب استفاده ميكنند .آنها
س��مي كه براي يك نوع گياه مناس��ب است براي همه گياهان
استفاده ميكنند؛ اين موضوع به آگاهي كشاورزان بازميگردد.
بنابراي��ن وزارت جهاد كش��اورزي و وزارت بهداش��ت بايد روي
آموزش كشاورزان كار كنند تا مطلع باشند كه خطرات مصرف
زياد اين س��م چيس��ت .به همين دليل وزارت جهاد كشاورزي
و وزارت بهداش��ت برنامههاي آموزش��ي الزم را براي كشاورزان
برگزار ميكنند .برنامهيي در زمينه بهداش��ت كشاورزان وجود
دارد ك��ه در آن موضوع آموزش آنها نيز مورد توجه قرار گرفته
اس��ت تا فرهنگ اس��تفاده درست و بجا از س��موم دفع آفات و
كودهاي شيميايي ايجاد شود.

شركت  40هزار سرباز در آزمون مهارتسنجي
فرمانده قرارگاه مهارتآموزي كاركنان وظيفه نيروهاي مس��لح
با اش��اره به ش��ركت  100هزار نف��ر از نيروهاي وظيف��ه در آزمون
مهارت سنجي ظرف سال  1396گفت :دورههاي مهارتي سربازان با
همكاري سازمان فني و حرفهاي كشور برگزار ميشود و پس از ارائه
اين دورههاي آموزش��ي ،آزمون مهارتسنجي در سال  1396براي
 100هزار نفر از نيروهاي وظيفه برگزار خواهد ش��د .مهدي فرحي
در تش��ريح برگزاري آزمون مهارتسنجي نيروهاي وظيفه كه امروز
صبح در دانش��گاه دفاع در حال برگزاري است ،گفت :توسعه مهارت
در طول دوره خدمت از اهداف قرارگاه مهارتآموزي كاركنان وظيفه
نيروهاي مس��لح محسوب ميشود چراكه سربازان يك ثروت عظيم
ملي تلقي ميشوند كه طي دو سال انجام دوره خدمت فرصت بزرگي
را فراهم ميكند تا حداكثر بهرهوري از توان و نيروي سربازان انجام
ش��ود .او افزود :در حال حاضر در كش��ور با مش��كل اشتغال مواجه
هستيم لذا در اين مسير ميتوان با برگزاري دورههاي مهارت آموزي
به نيروهاي وظيفه امكان بهرهوري از توان آنها و اشتغالش��ان پس از
دوره خدمت را فراهم كرد .س��االنه بي��ش از  400هزار نفر خروجي
دوره خدمت وظيفه وجود دارد كه ميتوان با برنامهريزي دقيق عالوه
بر مهارتآموزي اين نيروها ،از توان آنها بهرهوري مناسب را نيز داشته

باش��يم تا به اين ترتيب عالوه بر كمك به بحث اش��تغال براي دوره
خدمت س��ربازي نيز ايجاد انگيزه كنيم .فرحي ادامه داد :نيروهاي
وظيفه پس از مهارتآموزي گواهينامه مهارتي دريافت خواهند كرد
و امروز 22دي ماه نخستين نوبت از آزمون مهارتسنجي سربازاني
كه ظرف مدت يك سال يا  6ماه مهارتهايي را در حوزههاي مختلف
در دوره خدمت كس��ب كردند برگزار ميشود .در اين آزمون حدود
40هزار نفر در سراسر كشور شركت كردند.

فاطم��ه مهاجراني درباره موفق بودن اين جش��نواره در عرصه
كار پژوهش��ي در كشور نيز بيان كرد :جشنواره خوارزمي در ايجاد
روحيه پژوهش محور بودن و خصوصا ايجاد چنين روحيهيي بين
دانشآموزان كه در سيستم آموزش و پرورش عموما درگير دروس
حفظي ميش��وند ،بسيار موفق بوده اس��ت؛ اما اينكه بگوييم همه
محصوالت اين جشنواره ارزشمند است يا نه بحث ديگري است كه
صحبت بيشتر درباره آن در اين فرصت نميگنجد .فقط بگويم در
اينكه اين جشنواره روحيه پرسشگري را ايجاد ميكند شكي نداريم.
او همچنين درباره نكتهيي كه پس از پخش بخشي از مصاحبه
يك مخترع  10س��اله با صدا و س��يما در فضاي مجازي كه ذكر
كرده بود به مدرسه نميرود و فقط امتحانات را ميدهد درباره اين
موضوع كه آيا آماري از دانشآموزان نخبهيي كه احتماال در منزل
درس ميخوانند و رفتن به مدرس��ه را وقت گير ميدانند ،داريم يا
نه نيز بيان كرد :من اگر ش��فاف بخواهم به اين سوال پاسخ بدهم
بايد بگويم ما آمار مشخصي در زمينه تعداد اينگونه افراد نداريم اما

به هر حال منكر وجود چنين افرادي هم نيستيم چون به هر حال
صداي حضور آنها از جايي مانند رسانه ملي در ميآيد .اما به جهت
اينكه ما زيرساختهاي الزم براي تعريف كساني كه نخبه هستند و
مدرسه رفتن را وقت تلف كردن ميدانند نداريم ،نميتوانيم آماري
هم در اين زمينه داشته باشيم.
مهاجراني در جواب س��وال ديگري درب��اره گاليه خانوادههاي
دانشآموزان مدارس سمپاد درباره استرسزا بودن ميزان آزمونها
و حج��م مطالب در اين مدارس نيز اظهار كرد :نكتهيي كه در اين
ميان وجود دارد اين است كه بسياري از اوقات اين والدين هستند
كه تقاضاي برگزاري آزمونها را دارند و ميگويند اگر مدرسه اين
آزمونها را نگيرد س��راغ بنگاههاي خصوصي بيرون ميروند .براي
همين مدارس سمپاد تا حدودي آزمون محور شده است .به نظرم
اين از ضعف در فرهنگ ما نشأت ميگيرد كه همهچيز را در كنكور
ميبيني��م .در واق��ع همه مالكها را در بح��ث كميت معطوف به
كنكور خالصه كردهايم.

راه و شهرسازي

13

شنبه  23دي  25 1396ربيعالثاني  1439شماره 1015
omran@taadolnewspaper.ir 66420769

Sat. January 13. 2018

توسعه بندر چابهار وارد فاز تازه شد

افزايش  ۲۵۰درصدي پروازهاي عبوري از ايران

گروه راه و شهرسازي
آنگونه كه وزير راه و شهرس��ازي گفته اس��ت ،طي
 6سال گذش��ته حجم پروازهاي عبوري از آسمان ايران
250درصد رش��د كرده است .به عبارت ديگر ،طي دوره
ياد ش��ده بهط��ور ميانگي��ن ،پروازهاي عبوري س��االنه
41.6درصد رش��د داشته اس��ت .در اين ميان ،نگاهي به
آمار حجم پروازهاي عبوري از آسمان ايران نشان ميدهد
كه ميانگين پروازهاي عبوري از آسمان ايران تا پيش از
س��ال  ۹۴حدود  ۴۵۰پرواز روزانه بود كه در سال  ۹۴و
با اجرايي ش��دن برجام اين آمار با افزايش ۱۰۰درصدي
همراه ش��د و هماكنون بهطور متوسط روزانه حدود هزار
پرواز خطوط هوايي خارجي از آسمان ايران عبور ميكند.
درواقع رقم  41.6محاسبه شده در هر سال ،متوسط
رش��د پروازهاي عبوري از آسمان ايران در هر سال است
و آمار نش��انگر آن است كه بيشترين رشد از سال  94تا
هماكنون در حجم پروازها رخ داده است و پيش از سال
 94و بهدليل تشديد تحريمها عليه ايران ،حجم پروازها
نسبت به سالهاي قبل كاهش چشمگيري داشته است.
البت��ه ناگفته نماند كه وقوع رخدادهاي سياس��ي مانند
تحريم عبور هواپيماهاي قطري از آس��مان كش��ورهاي
عربستانس��عودي ،اماراتمتحدهعرب��ي ،بحرين و مصر
و همچنين ناامني آس��مان عراق در س��الهاي گذشته
و اجراي برجام ،پتانس��يل آس��مان ايران ب��راي افزايش
پروازهاي عب��وري را بهبود داد .بهعن��وان نمونه ،برخي
برآوردها حاكي از اين اس��ت كه شركت فرودگاهها پس
از تحريم پروازهاي قطري توانست ماهانه از محل دريافت
حق عبور (شارژ) پروازهاي قطري از آسمان ايران ،بيش
از ۵۱ميليارد تومان درآمد كسب كند.
آسمان عراق جذابتر از ايران
كارشناس��ان صنعت هوانوردي ،در ش��رايط كنوني
درآمد پروازهاي عبوري اي��ران را بهصورت روزانه حدود
1.8ميلي��ون دالر محاس��به ميكنند كه رش��د ترافيك
هواي��ي ميتواند تاثير چش��مگيري در افزايش درآمدها
داش��ته باشد .بر همين اس��اس بايد تالش شود تا حجم
پروازهاي عبوري از آس��مان ايران رش��د كند .اما در اين
ميان موانعي به چشم ميخورد كه سد راه افزايش حجم
ترافيك هوايي آسمان ايران و رشد درآمدهاي حاصل از
آن است .مهمترين عامل ،عدم رقابتي بودن پيشنهادهاي
ايران براي هزينههاي مربوط به عبور از آس��مان ايران با
ارقام اعالم شده از سوي ديگر كشورهاست.
درواق��ع باال بودن ن��رخ هزينه خدم��ات ناوبري به
پروازهاي عبوري در ايران نس��بت به كشورهاي منطقه

درآمد ساالنه حاصل از پروازهاي عبوري چقدر است؟
براساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي در آذر  ۹۳در زمينه الحاق متني به
ماده  ۴۵قانون بخشي از مقررات مالي ،دولت مكلف شده است ۱۰درصد درآمد
عب��ور هواپيماهاي غيرنظام��ي و ۵۰درصد درآمد حاصل از عب��ور هواپيماهاي
نظام��ي را صرف تامين س��امانه راداري و كمكناوبري مدافعان هوايي به پايگاه
پدافند هوايي مهاجمان كرده و به حساب ارتش واريز كند.
درآمد روزانه پروازهاي عبوري را ميتوان براساس آييننامه اجرايي ماده ۶۳
قان��ون وصول مطالبات برخي درآمدهاي دولت در حوزه هوانوردي و فرودگاهي
محاس��به كرد؛ به اين صورت كه بهازاي هر تن از حداكثر وزن هنگام برخاست
ازجمله عراق ،موضوعي است كه نگراني كارشناسان اين
صنعت را درباره خالي ش��دن آسمان ايران از پروازهاي
عبوري به همراه داشته است .اگرچه هنوز امنيت كامل
در عراق و آس��مان اين كش��ور برقرار نش��ده اما پايين
بودن نرخ هزينه خدمات ناوبري اين كشور به پروازهاي
عبوري در مقايس��ه با ايران ميتوان��د عراق را به رقيب
اصلي كشورمان در جذب پروازهاي عبوري تبديل كند.
نگاه��ي به آمار و ارقام مطرح ش��ده ب��راي هزينه عبور

هواپيم��ا در يك كيلومتر پرواز در آس��مان ايران ،درآم��د ۰/004دالري درنظر
گرفته ميشود.
بنابراين در ش��رايطي كه گفته ميش��ود بهطور متوس��ط روزانه هزار پرواز
از آس��مان ايران عب��ور ميكند و با درنظر گرفتن متوس��ط وزن ناوگان عبوري
در متوس��ط اندازه مس��ير پروازي ،درآمد روزانه يكميليون و ۷۰۰هزار دالري
(1/7ميليون دالري) براي پروازهاي عبوري از آسمان ايران به دست ميآيد و با
درنظر گرفتن اين رقم ميتوان درآمد س��االنه پروازهاي عبوري از آسمان ايران
را بهطور متوسط ۶۵۷ميليون دالر دانست؛ يعني حدود ۲هزار ميليارد تومان.

هواپيما از آس��مان عراق به خوبي اين موضوع را روشن
ميكن��د .در حالي كه براس��اس آييننامه اجرايي ماده
 ۶۳قانون وصول مطالب��ات برخي درآمدهاي دولت در
ح��وزه هوانوردي و فرودگاهي ،بهازاي هر تن از حداكثر
وزن هنگام برخاس��ت هواپيما در ي��ك كيلومتر پرواز
در آس��مان ايران ،درآم��د  ۰/004دالري درنظر گرفته
ميشود .نرخ هزينه خدمات ناوبري به پروازهاي عبوري
در كشور عراق رقمي كمتر از 15درصد نرخ ايران است

رييس پليس راهور تهران بزرگ اعالم كرد

اجراي بدون تغيير طرح زوج و فرد در سال 97
ريي��س پليس راهور تهران ب��زرگ درخصوص طرح
زوج و فرد در س��ال آينده گفت :ط��رح زوج و فرد بدون
هيچگونه تغييري در سال  ۱۳۹۷مانند سال جاري اجرا
خواهد شد .سهميههاي اقشار مختلف براي ورود به طرح
ترافيك نيز در جاي خود باقي خواهد ماند .مسالهيي كه
اكنون داريم روي آن كار ميكنيم ،بحث نحوه پرداخت
است كه حتما به نفع مردم خواهد بود.
سردار محمدرضا مهماندار ،رييس پليس راهنمايي و
رانندگي تهران بزرگ درباره نحوه اجراي طرح زوج و فرد
و طرح ترافيك در سال  ۱۳۹۷گفت :در دو سه هفت ه اخير
كه بحث طرح ترافيك و زوج و فرد و تغييرات آن مطرح
شد ،ذهن خيلي از همشهريان مشوش شد و نگران شدند
كه چه اتفاقي قرار است ،رخ دهد .اين اطمينان خاطر را
به شهروندان ميدهم كه همه دستگاههاي مسوول اعم
از پليس ،شهرداري ،وزارت كشور مهمترين دغدغهشان
آسايش مردم است و نبايد هيچ طرحي اجرا شود كه به
مردم فشار مضاعفي بياورد يا دغدغهيي را به دغدغههاي
آنها اضافه كند .دليل اين همه كار كارشناسي و طوالني
شدن موضوع هم رفع همين نگرانيها و دغدغههاست.
مهماندار افزود :هنوز هيچ چيزي نهايي نش��ده است
اما داريم روي آن كار كارشناسي انجام ميدهيم .تاكنون
اج��راي اين طرح در ح��وزه زوج و فرد منتفي ش��ده و
در س��ال  ۱۳۹۷هم مانند س��ال جاري اين طرح بدون
هيچگونه تغييري اجرا خواهد شد .ما چند شرط گذاشتيم
و الزاماتي را براي اج��راي اين طرح مطرح كرديم .البته
همه دس��تاندركاران نيز نگران بودن��د كه بايد الزاماتي
رعايت شود .ما تاكيد داريم كه هر گونه تغيير نبايد ميزان
ترافيك تهران را در محدوده طرح ترافيك افزايش دهد.
مورد دوم اين است كه آلودگي تهران نبايد افزايش يابد و
موضوع سوم نيز اين است كه اگر قرار است ،طرحي اجرا
شود حتما بايد سازوكارهاي اجرايي آن فراهم شود مانند
نصب دوربينها و امكاناتي ك��ه بتوانيم نحوه اجراي آن
را مديري��ت كنيم .معتقديم كه هر گونه محدوديت بايد
راهكار جديدي نيز به مردم ارائه دهد.

اعطاي سهميهها تداوم مييابد
او درباره سهميه اقشار مختلف براي ورود به طرح
ترافيك اظهار كرد :در مورد طرح ترافيك سهميههايي
نيز وجود داش��ت كه به بعضي از اقشاري كه ضرورت
ايجاب ميكرد وارد طرح ش��وند ،داده ميش��د مانند
خبرن��گاران ك��ه براي تهيه خبر و پزش��كان كه براي
مراجعه به بيمارس��تان نيازمند ورود به محدوده طرح
ترافيك بودند همچنين جانبازان محترم .طبق توافقي
ك��ه صورت گرفته اين س��هميهها در جاي خود باقي
خواهد ماند .مس��الهيي كه اكنون داريم روي آن كار
ميكنيم ،بحث نحوه پرداخت اس��ت كه حتما به نفع
مردم خواهد بود .اقش��اري كه س��هميه ورود به طرح
ترافيك داش��تند به جاي اينكه اول هزينه را پرداخت
كنند س��پس كارت سهميه را دريافت كنند در همان
ابتدا كارت س��هميه را دريافت ميكنند و فقط نحوه
پرداخت با مديريت خودش��ان و به ازاي تعداد ورودي
اس��ت كه به محدوده طرح ترافيك خواهند داشت و
تفاوت زيادي هم با مبالغ سال گذشته ندارد.
ب��ه گ��زارش ايلن��ا ،ريي��س پلي��س راهنمايي و
رانندگ��ي ته��ران همچني��ن گفت :ب��ا تمهيداتي كه
پيشبيني ش��ده هيچ تغييري در ميزان س��هميهها و
مي��زان فروش روزانه طرح ترافي��ك به وجود نخواهد
آم��د .اكنون ۲۰ه��زار برگ به صورت روزانه توس��ط
ش��هرداري فروخته ميش��ود كه در ايام آلودگي نيز
توسط ما ممنوع ميشود كه اين تعداد در سال جديد
نيز بيش��تر نخواهد ش��د .در نتيجه هي��چ تغييري در
مح��دوده طرح ترافيك تهران به وج��ود نخواهد آمد
بلكه با واگذار ك��ردن مديريت آن به خود افراد حتي
ممكن اس��ت ش��اهد كاهش ترافيك در اين محدوده
نيز باشيم .يعني در سال  ۱۳۹۷هم مانند سال جاري
اين طرح اجرا خواهد شد و فقط نحوه پرداخت هزينه
متفاوت ش��ده اس��ت يعني قبال ابت��دا هزينه ورود به
طرح دريافت ميش��د اما اكنون به تدريج و بر حسب
ورود به محدوده طرح صورت ميگيرد.

رانتخواران شهري ،طلبكار شدهاند
محمود ميرلوحي عضو كميس��يون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران گفت:
وضعيت طوري شده كه تا به كسي ميگوييم باالي چشمت ابروست ،طلب روي
ميز ما ميگذارد و ميگويد اگر حرف بزنيد بقيه طلب را هم رو ميكنم .ميرلوحي
در گفتوگو با ايلنا با اش��اره به حضور نجفي در نشس��ت روز يكشنبه شورا براي
ارائه گزارش 100روزه از وضعيت شهرداري گفت :بايد وضعيت شاخصهاي اصلي
در ش��هرداري براي مردم مشخص شود .بايد معلوم شود ،پس از چهار سال شهر
را از نظر شاخصهاي كالن همچون محيط زيست ،باغات و فضاي سبز و حمل و
نقل عمومي به كجا رساندهايم؟ اينكه چقدر به چشمانداز شهر تهران وفادار بوده و
به طرح تفصيلي و طرح جامع عمل كردهايم .عضو كميسيون برنامه و بودجه شورا
با تاكيد بر اينكه انتظار داريم اين گزارش بتواند به مس��ائل اينچنيني پايان دهد،
افزود :اميدوار هستيم و انتظار داريم ايشان قراردادهاي سالهاي اخير را فهرست
كرده و براي اطالع عموم منتش��ر كنند تا مشخص شود چه قراردادهايي و با چه
كساني و در چه حوزههايي منتشر شده است .آن طور كه گزارش گرفتهام سايت
شفافيت ش��هردار آماده است و به زودي قراردادهاي باالي يك ميليارد تومان در
اختيار مردم قرار خواهد گرفت .حداقل آقاي نجفي قراردادهاي چهار سال گذشته
را در اختيار مردم قرار دهد .اينكه چه كس��اني با چه قيمتي با ش��هرداري قرارداد
بستند .اين اطالعرساني ميتواند كمك فراواني كند.

طرح جديد در حد پيشنهاد است
در همي��ن ح��ال زه��را صدراعظ م ن��وري ،رييس
كميسيون سالمت ،خدمات و محيط زيست شوراي شهر
تهران با اشاره برگزاري نشست اين كميسيون با معاونت
حمل و نقل و ترافيك شهرداري گفت :طرح جديد جلو
رانت و كارت شناور را خواهد گرفت.
صدراعظم نوري در گفتوگو با ايلنا افزود :اين طرح
توس��ط معاونت حمل و نقل ترافيك ارائه شده و در حد
يك پيشنهاد و اليحه است كه قبل از ارائه به شورا آن را
مطرح كردند .مادام كه اين طرح به شورا نيامده و مورد
تصويب شورا قرار نگرفته است طبيعتا قابليت اجرا ندارد.
ش��وراي ترافيك تهران نيز مرجع ديگري است كه اين
طرح را مورد تاييد قرار ميدهد.
او در پاسخ به اينكه اگر تغييرات ايجاد شده در طرح
ترافيك هنوز در حد پيش��نهاد است چرا شهرداري در
اطالعيهيي اعالم كرده كه سال آينده ديگر طرح ترافيك
فروخته نميشود ،اظهار كرد :وقتي اين طرح به تصويب
برس��د ،آرم طرح ترافيك ديگر وجاه��ت قانوني ندارد.
درست اس��ت كه هنوز طرح به تصويب نرسيده اما اگر
به تصويب برسد ،آرمهاي فروخته شده و كساني كه اين
آرمها را خريدهاند بالتكليف ميمانند در نتيجه بايد اعالم
ميكردند كه آرم طرح ترافيك نميفروشيم تا زماني كه
تكليف اين طرح مشخص شود.
اين عضو ش��وراي شهر در پاس��خ به اينكه چگونه
قص��د دارند تعداد خودروها ب��ه داخل طرح را كنترل
كنن��د ،تصريح كرد :هدف طرح اين اس��ت كه حجم
ترافي��ك كاهش و كنترل ش��ود و ابزار آن هم كنترل
قيمت ورود به طرح خواهد بود .ترافيك با ابزار قيمت
كنترل خواهد ش��د براساس اين طرح قيمت ورود به
طرح ترافيك براس��اس س��اعت ورود متفاوت اس��ت.
وقتي افراد ميخواهند وارد محدوده طرح ش��وند اگر
كار ضروري نداشته باش��ند ،ترجيح ميدهند ،هزينه
كمت��ري پرداخت ك��رده و در س��اعت غيرپيك وارد
ش��وند .او ادامه داد :يك محدوده زماني ميان  ۶صبح

آگهي ماده  3قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
نظر به اينکه به اس��تناد مفاد راي ش��ماره  139660301022003998مورخ  96/6/1هيئت رس��يدگي به اس��ناد عادي
مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان رباط کريم برحس��ب ماده  3قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و
س��اختمانهاي فاقد سند رس��مي مبني بر تاکيد انتقال عادي و تصرفات مالکانه متقاضي علي اکبر صفري نسراني فرزند
صفرعلي بشماره شناسنامه  4صادره از نطنز نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 3921/83
متر مربع مفروض مجزي شده قسمتي از پالک  129فرعي مفروز از قطعه  51تفکيکي از  126اصلي واقع در قريه رباط
کريم حوزه ثبتي شهرستان رباط کريم از مالکيت رسمي شقاقي ضرغامي محرز گرديده لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميش��ود ،در صورتيکه ش��خص يا اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکيت متقاضي
اعتراضي داش��ته باش��ند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و رسيد
اخذ نمايد تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه گردد .بديهي اس��ت در صورت انقضاي
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالکيت جديد
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول 96/10/5 :تاريخ انتشار نوبت دوم96/10/23 :
کفيل اداره ثبت اسناد رباط کريم -ابوالفضل محمد حسيني – م الف1801/
آگهي ماده  3قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
نظر به اينکه به استناد مفاد راي شماره  139660301022003994مورخ  96/6/1هيئت رسيدگي به اسناد عادي مستقر در
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کريم برحسب ماده  3قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
س��ند رس��مي مبني بر تاکيد انتقال عادي و تصرفات مالکانه متقاضي فاطمه زواره اردستاني فرزند محمود بشماره شناسنامه
 1371صادره از شهر ري نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت  52/24متر مربع مفروض مجزي شده
قسمتي از پالک  129فرعي مفروز باقيمانده از قطعه  51تفکيکي از  126اصلي واقع در قريه رباط کريم حوزه ثبتي شهرستان
رباط کريم از مالکيت رسمي شقاقي ضرغامي محرز گرديده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي
ميشود ،در صورتيکه شخص يا اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکول به
ارائه حکم قطعي دادگاه گردد .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت
صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالکيت جديد مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول 96/10/5:تاريخ انتشار نوبت دوم96/10/23 :
کفيل اداره ثبت اسناد رباط کريم -ابوالفضل محمد حسيني – م الف1802/

و همين موضوع آس��مان عراق را نسبت به ايران براي
ايرالينهاي خارجي جذابتر ميكند.
توسعه چابهار شتاب ميگيرد؟
اعالم رش��د 250درصدي حجم پروازهاي عبوري از
آسمان ايران توسط عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي،
در حالي مطرح ش��د كه او ب��راي افزايش همكاريهاي
مرب��وط به حوزه حم��ل و نقل در هند بهس��ر ميبرد و
تا ۱۰و محدوده بعدي بين ۱۰تا ۴بعدازظهر اس��ت و
تايم بعدي ۴تا ۷ش��ب است و افرادي كه در محدوده
زمان اول قصد دارند ،وارد ش��وند بايد هزينه بيشتري
پرداخ��ت كنند .كس��اني كه در ميان��ه روز وارد طرح
ميش��وند ،هزينه بسيار كمي پرداخت خواهند كرد و
كساني كه از ساعت ۴تا ۷شب قصد تردد در محدوده
طرح را دارند بايد هزينه بيش��تري پرداخت كنند .در
نتيجه اف��رادي كه كار ضروري ندارند به هيچوجه در
پيك ترافيك وارد طرح نميش��وند .وي تصريح كرد:
براساس تحقيقات صورت گرفته  ۶۰درصد سفرها در
داخل طرح ،كاري و ۴۰درصد غيركاري اس��ت و اين
طرح كمك ميكند كه اين ۴۰درصد در پيك ترافيك
وارد طرح نش��وند چراكه افراد ترجيح ميدهند ،پول
كمتري پرداخت كنند و در ساعت غيرپيك وارد طرح
ش��وند .اين عضو شوراي ش��هر تهران طرح جديد را
داراي نكات مثبت فراوان دانس��ت و گفت :براس��اس
اين طرح يك صندوق توس��عه حم��ل و نقل عمومي
ايجاد خواهد ش��د كه درآمد حاصل از اين طرح فقط
در توس��عه حمل و نقل عمومي اس��تفاده ميش��ود و
صرف خريد اتوبوس و توس��عه حم��ل و نقل عمومي
خواهد شد.
پليس هنوز توجيه نيست
صدراعظ��م نوري درباره موض��ع پليس راهور به طرح
ترافيك جديد گفت :من تصور ميكنم كه ش��ايد پليس
راهور هنوز نس��بت به اين طرح كامال توجيه نيستند و به
نظر ميرس��د با گفتوگوهايي كه ب��ا آنها صورت گرفته،
دارن��د توجيه ميش��وند .باالخره اين ش��هر هزينه دارد و
هزين��ه آن را بايد كس��اني كه عارضههاي��ي را به آن وارد
ميكنند ،متحمل ش��وند .بايد تمام تالش خود را ب ه كار
ببنديم كه در بحث طرح ترافيك ،تمام درآمدها را صرف
حمل و نقل عمومي كنيم و راه برونرفت از معضل ترافيك
و آلودگي هوا فقط توسعه حمل و نقل عمومي است.
تكليف «طرح نشينان»؟
رييس كميس��يون سالمت ش��وراي اسالمي شهر
تهران ،ري و تجريش در تش��ريح تعيين تكليف تردد
سكنهيي كه در محدوده طرح ترافيك قرار ميگيرند،
گفت :براي هر يك از زونها براس��اس ساعت ورود و
خروج ساكنين شرايط ويژهيي در نظر گرفته ميشود
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به گفته كارشناس��ان اين سفر ،اختالفات ميان دهلينو
و تهران را درباره توس��عه بندر چابه��ار كاهش داده و با
كاهش اي��ن اختالفات عالوه بر بهب��ود در حمل و نقل
بندري ميتوانيم شاهد افزايش همكاريهاي ايران با هند
در حمل و نقل ريلي هم باشيم .به عبارت ديگر ،توسعه
چابهار بهعنوان نقطه كانوني تقاطع بندري و ريلي ايران
از اين پس شتاب بيشتري خواهد گرفت و به اين ترتيب
بخشهاي تراب��ري دريايي و ريلي كش��ور نيز همچون
ترابري هوايي دوران تازهيي را تجربه خواهند كرد.
آخوندي در اين سفر ،با بيان اينكه چابهار را دروازه
ملتها نامگ��ذاري كردهاند ،گفت :در س��ال  ۲۰۱۸به
گس��ترش تجارت در كريدورهاي مختلف مانند شمال
به جنوب ،جنوب به غرب ،ش��رق به غرب بيشتر توجه
خواهد ش��د ،درواقع با توس��عه اين كروي��دور و تالش
كش��ورهاي ذينفع در منطقه دسترس��ي كش��ورهاي
مختلف ازجمله هند به روسيه و كشورهاي اروپاو ديگر
كشورها آسانتر و كوتاهتر خواهد شد.
او معتقد اس��ت كه توس��عه بندر چابه��ار نه تنها
براي ايران ،هند و افغانستان بلكه براي ديگر كشورها
ازجمله روسيه ،گرجس��تان و ساير مناطق هم منافع
اقتصادي زيادي خواهد داشت .وزير راه و شهرسازي
درباره مذاكراتي كه در سفر سه روزه خود از پايتخت
هند انجام داده است ،گفت :در جلسه با مقامات هند
س��ه موضوع مهم بررسي ش��د كه نخستين موضوع
ش��امل توسعه راهآهن چابهار به زاهدان به ارزش يك
ميليارد دالر اس��ت .نكته دوم هم ش��امل توليد ۲۰۰
لكوموتيو براي قطارهاي باري است كه قرارداد بسيار
مهمي ميان هند و ايران است .آخوندي با بيان اينكه
هند ب��راي تامين مالي اين پروژه اعالم آمادگي كرده
است ،افزود :بخشي از اين لكوموتيوها در ايران توليد
خواهد ش��د و ارزش اي��ن پ��روژه  ۶۰۰ميليون دالر
تخمين زده ميش��ود و ظرف مدت سه سال تكميل
خواهد شد .وزير راه و شهرسازي توضيح داد :موضوع
س��وم مورد مذاكره ،توليد مش��ترك ريل ميان هند و
ايران است .بخش��ي از اين ريل به صورت مستقيم از
هند خريداري خواهد ش��د اما بخش اعظم توليد ريل
در شركت ذوبآهن اصفهان انجام خواهد شد .شركت
ذوبآهن اصفهان ميتواند  ۴۰۰هزار تن شمش فوالد
را از هن��د دريافت كند .دول��ت هند نيز عالقهمند به
تامين اعتبار اين پروژه است .وزير راه و شهرسازي بار
ديگر تاكيد كرد كه «مذاكرات ما با مقامات هندي در
اين س��فر براي تحقق همكاريهايي به ارزش بيش از
 ۲ميليارد دالر بود».
كه قطعا معاونت حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران
ظرف چند روز آينده توضيحاتي را براي شهروندان ارائه
خواهد داد .زهرا صدراعظم نوري در گفتوگو با ايس��نا
تصريح ك��رد :طرح جديد ترافيك ني��از به تصويب در
كميس��يونهاي شورا ندارد و هر يك از كميسيونهاي
ش��ورا جمعبندي خود را اعالم ميكند و در نهايت اين
طرح به رأي اعضا در صحن علني گذاشته خواهد شد.
وي افزود :در همين رابطه كميسيون سالمت شوراي
اسالمي شهر تهران اين اليحه را كه پيشنهاد شهرداري
بوده در جلس��ه روز سهشنبه گذشته مورد بررسي قرار
داده و ابع��اد مختل��ف اين طرح مورد بررس��ي اعضاي
كميسيون سالمت قرار گرفت و هر يك از اعضا نظرات
خود را درمورد اين طرح مطرح كردند.
ضرايب ويژه؟
وي تاكيد كرد :در طرح جديد ترافيك موضوع معاينه
فني خودروها نيز مطرح شده به شكلي كه خودروهايي
ك��ه بتوانند معاينه فني برتر درياف��ت كنند براي آنها
تخفيفاتي در نظر گرفته خواهد شد .خودروهاي برقي
و هيبريدي ميتوانند تحفيفهاي بااليي دريافت كنند
و با ضريب يك ده��م ميتوانند مجوز ورود به طرح را
دريافت كنند .در حقيقت حدود 90درصد تخفيف براي
آنها در نظر گرفته ميشود .لحاظ شدن چنين مواردي
در طرح ترافيك جديد تا حدودي نگاه محيط زيستي
به اين طرح را نشان ميدهد .به شكلي كه شرايط براي
خودروهاي��ي كه آاليندگي ندارند يا آاليندگي كمتري
دارند براي تردد در منطقه فراهم ميشود.
وي از در نظر گرفتن ضريب ويژه براي اخذ مجوز
ورود به ط��رح ترافيك براي اقش��ار خاصي همچون
جانبازان و بيماران خاص خب��ر داد و افزود :جانبازان
و بيماران خاص شرايطي خواهند داشت كه بتوانند تا
 50درصد تخفيف دريافت كنند اما رويكرد كلي اين
طرح به اين ش��كل اس��ت كه همه به يك چشم نگاه
ش��وند و در حقيقت نگاه عدالت اجتماعي برقرار شود
تا همه افراد بتوانن��د از امكان ورود به طرح برخوردار
باش��ند .در حقيقت افرادي كه كار ض��روري دارند و
ميخواهند به طرح ورود پيدا كنند با پرداخت هزينه
ميتوانن��د به طرح ورود پيدا كنن��د؛ اما براي ورود به
طرح در س��اعتهاي پيك ترافي��ك قطعا بايد هزينه
بيشتري را پرداخت كنند.

ايرانشهر
بارش برف و باران در تهران
از دوشنبه

از بعدازظهر يكشنبه با نفوذ سامانه بارشي به كشور،
ابت��دا در برخي نقاط ش��مال غرب و از روز دوش��نبه در
استانهاي واقع در دامنههاي شمالي و جنوبي البرز بارش
باران و برف ،وزش باد و كاهش دما پيشبيني ميش��ود.
براس��اس تحليل آخرين دادهها و نقشههاي پيشيابي و
هواشناسي از ظهر شنبه به سبب نفوذ جريانات شمالي،
كاهش دما در س��واحل خ��زر رخ خواهد داد .درياي خزر
ني��ز از اواخر وقت روز ش��نبه و در روزهاي يكش��نبه و
دوشنبه مواج است .از بعدازظهر يكشنبه با نفوذ سامانه
بارش��ي به كش��ور ،ابتدا در برخي نقاط شمال غرب و در
روز دوش��نبه عالوه بر شمال غرب ،در استانهاي واقع در
دامنههاي شمالي و جنوبي البرز بارش باران و برف ،وزش
باد و كاهش دما پيشبيني ميش��ود .ميانگين بارندگي
كل كش��ور از ابتداي سال زراعي تا روز  ۱۵ديماه امسال
31.6ميليمتر ثبت شد ،ميزان بارش در سال گذشته در
اي��ن بازه زماني  49.3ميليمتر بود .بنابراينبارش س��ال
جاري ۶۴درصد بارش سال گذشته است .بيشترين ميزان
بارش در هفته پانزدهم س��ال زراع��ي متعلق به آمل در
استان مازندران به ميزان  53.1ميليمتر بوده است.

بازگشايي فرودگاه پارسآباد
بعد از  ۵سال

فرودگاه پارسآباد پس از  5س��ال تعطيلي پنجش��نبه
هفت��ه گذش��ته با ف��رود هواپيم��اي متعلق به ش��ركت
هواپيمايي جمهوري اس�لامي ايران بازگش��ايي ش��د .به
گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي ،رحمتاهلل
مهآبادي مديرعامل شركت فرودگاههاي كشور بيان كرد:
زيرس��اختهاي خوبي در فرودگاه پارسآباد فراهم شده و
از اين پس اين فرودگاه شاهد فرود هواپيماهاي بزرگ هم
خواهد بود .او بيان كرد :امس��ال و س��ال آتي برنامههاي
ويژهيي براي توس��عه امكانات فرودگاهي استان اردبيل با
 ۶۰۰تا ۷۰۰ميليارد ريال اعتبار پيشبيني ش��ده است و
فرودگاه پارسآباد كه به علت امكانات محدود امكان فرود
هواپيماهاي كوچك را داشت از پنج سال پيش تعطيل بود.

رشد  ۲۰درصدي ترانزيت
كاال در  ۹ماهه سال جاري

مدي��ركل دفت��ر ترانزيت و حمل و نق��ل بينالمللي
س��ازمان حمل و نقل جادهيي گفت :طي  ۹ماهه ابتداي
سال  ،۹۶بيش از  ۶ميليون و  ۸۰۷هزار تن كاال از ۳۲مرز
فعال زميني و آبي كشور ترانزيت شده كه نسبت به مدت
مشابه در سال قبل ۲۰درصد افزايش داشته است.
به گزارش روابطعمومي سازمان راهداري و حملونقل
جادهيي ،رضا نفيس��ي اف��زود :با وجود برخي مس��ائل و
رخدادهاي منطقهيي ك��ه به تازگي باعث توقف ترانزيت
ورودي كاال از برخ��ي مرزه��اي غربي ش��ده ب��ود با اين
حال ترانزيت كاال در مجموع طي  9ماهه گذش��ته رشد
۲۰درصدي نس��بت به مدت مشابه در س��ال  95داشته
اس��ت .او ادام��ه داد :از مجموع كاالهاي ترانزيت ش��ده،
بيش از يك ميلي��ون و  ۹۹۶هزار تن مواد نفتي و حدود
۴ميليون و  ۸۱۱هزار تن را مواد غيرنفتي تشكيل دادهاند
كه عمدهترين كاالهاي عبوري نظير مازوت ،انواع پارچه،
قطعات اتومبيل ،برنج ،گازوييل ،الستيك و پنبه بوده است.
مديركل دفتر ترانزيت و حملو نقل بينالمللي افزود :در
زمان مذكور از ميان مرزهاي كش��ور بندر شهيدرجايي با
۲ميليون و  ۴۵۴هزار تن معادل  ۳۶درصد فعالترين مرز
در زمينه ترانزيت ورود كاال به شمار ميرود.

شهرداري ميتواند نماهاي
غيراستاندارد را تخريب كند

نايبرييس سابق كميسيون شهرسازي شوراي شهر
تهران اظهار كرد :بر اس��اس ماده  ۱۰۰ش��وراي اسالمي
شهرها ش��هرداري ميتواند در صورت عدم اجراي نماي
س��اختمان مطابق بر نظر شوراي نما ،ساختمان متخلف
را تخري��ب كند .به گ��زارش ايس��نا ،تندگويان در يك
برنامه راديويي در بررس��ي چالشه��ا و خطرات آلودگي
بصري ش��هر تهران با اشاره به اينكه آلودگيهاي بصري
ش��هر تهران يكي از مهمترين دغدغههاي ش��وراي شهر
چهارم بود ،گفت :متاسفانه تا قبل از شوراي شهر چهارم
تهران هي��چ قانوني در خصوص نمادهاي بصري ش��هر
وجود نداش��ت ،بهطوري كه در شوراي چهارم موضوعي
با عنوان نماي بصري س��ازه مطرح ش��د .وي با اشاره به
اينكه امروزه بس��ياري از شهرها در س��طح كشور داراي
ش��وراي نما هس��تند ،عنوان كرد :در ح��ال حاضر براي
س��اختن يك س��اختمان در ش��هر عالوه بر مراجعه به
نهادهاي مربوط به موضوعات فني و س��ازهيي بايد نماي
ساختمان نيز در شوراي نماي شهر مورد بررسي و تاييد
قرار بگيرد .نايبرييس س��ابق كميس��يون شهرس��ازي
ش��وراي شهر تهران همچنين افزود :بر اساس ماده ۱۰۰
شوراي اسالمي شهرها شهرداري ميتواند در صورت عدم
اجراي نما مطابق بر نظر ش��وراي نما ساختمان متخلف
را تخريب كند .وي افزود :ش��ركت در شوراي نما و اخذ
تاييديه از اين شورا براي تمام پالكهاي شهري ضروري
است .تندگويان با اشاره به لزوم آزادي معمار در طراحي
ساختمان توضيح داد :نماي ساختمان همواره از دو بخش
مهم مصالح و طراحي نما تشكيل ميشود.

فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه خريد (دومرحلهاي)
به شماره درخواست ( )9500203شماره مناقصه  /1146ج د)96 /

نوبت دوم
شماره مجوز1396 ،4801 :
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روابط عمومي شركت بهرهبرداري نفت و گاز گچساران

اخبار
رشد صادرات
صنايع غذايي

ايرنا| ارزش صادرات محصوالت غذايي كش��ور
در 8ماه نخست سال جاري حدود 2ميليارد دالر
بوده كه در مقايس��ه با ارزش ح��دود يك ميليارد
و  600ميليون دالري در س��ال گذشته 20درصد
افزايش نش��ان ميدهد .در اين باره مديركل دفتر
صنايع غذايي ،دارويي و بهداش��تي وزارت صنعت،
معدن و تجارت اظهار كرد :سال گذشته در مجموع
2ميليارد و  500ميلي��ون دالر محصوالت صنايع
غذايي ايران به خارج صادر ش��د و امسال درصدد
ارتقاي اين رقم به 3ميليارد دالر هس��تيم .مهدي
صادقينياركي گفت :ص��ادرات محصوالت صنايع
غذاي��ي كش��ور از نظر حجم 3.1درص��د و از نظر
ارزش 7درصد صادرات غيرنفتي كشور را تشكيل
ميدهد .او بيان كرد :اين وضعيت نش��ان ميدهد
كه در اين صنعت ،خام فروش��ي انجام نميگيرد و
پس از ايجاد ارزش اف��زوده ،محصول نهايي صادر
ميش��ود .صادقينياركي افزود :بيشترين صادرات
در ح��وزه محص��والت غذاي��ي كش��ور مربوط به
فرآوردههاي لبني و بس��تني است و جايگاه بعدي
نيز در اختيار صنعت ش��يريني و شكالت است .او
اظهار ك��رد 59 :درصد صادرات كش��ور در زمينه
محصوالت غذايي و آش��اميدني به كش��ور عراق و
40درصد نيز به افغانستان بوده است.

صادرات ميلگرد
به انگليس

تس�نيم| ي��ك منب��ع آگاه در ش��ركت فوالد
اصفه��ان گفت ،اين ش��ركت نخس��تين محموله
ميلگرد خ��ود را به انگليس صادر كرده اس��ت .به
گزارش پاي��گاه خبري پالتس ،اين ق��رارداد براي
ص��دور  5هزار ت��ن ميلگرد به قيم��ت  505دالر
در هر تن با ش��رايط تحويل روي عرش��ه در بنادر
جنوبي در ماه اكتبر منعقد شده بود .اين منبع آگاه
گفت :موعد اين محموله اواخر ژانويه  2018است
و اكنون آماده ارسال اس��ت .او افزود :قراردادهاي
ديگري نيز براي همان مقصد تقريبا نهايي ش��ده
درحالي كه يك محموله ديگر به مقصد اس��كاتلند
درحال مذاكره است .پيش از اين شركت اسكو به
عنوان نخستين ش��ركت فوالدسازي ايراني موفق
شده بود ،استاندارد دولت انگليس را براي بيلتها
و ميلگرده��اي فوالدي توليدي خود كس��ب كند.
بر اين اس��اس طي 9م��اه منتهي به مارس 2018
حدود  50درصد از توليدات شركت به كشورهاي
بلژي��ك ،هلند ،س��ودان ،مصر ،تايلند ،پاكس��تان،
عمان ،امارات و ديگر مناطق خاورميانه صادر شده
است.

ميزان توليد
مس كاتد

ايرن�ا| س��ازمان توس��عه و نوس��ازي معادن و
صناي��ع معدن��ي ايران(ايمي��درو) اع�لام كرد :در
9م��اه س��ال جاري بالغ ب��ر 105ه��زار و 917تن
م��س كات��د و 130ه��زار و 197تن م��ساند در
كارخانهه��اي سرچش��مه و ميدوك(كرم��ان) و
سونگون(آذربايجانش��رقي) تولي��د ش��د .بر پايه
ج��داول آم��اري س��ازمان مزبور ط��ي دوره 9ماه
س��ال گذش��ته 145ه��زار و 963تن م��س كاتد
توليد ش��د و مجموع توليد س��ال گذشته در اين
زمينه به رقم 192هزار و  650تن رس��يد .در بازه
زماني ياد ش��ده ،كل استخراج سنگ مس به رقم
126ميليون و 221هزار و  596تن رسيد و سنگ
سولفيدي برداشت شده از معادن ياد شده به رقم
38ميليون و  692هزار و 752تن رس��يد .در اين
زمينه احمدمراد عليزاده ،مديرعامل ش��ركت مس
ايران گفت :افت قيمت مس بين س��الهاي 90تا
 95ب��ه وج��ود آمد و در واقع فروش اين ش��ركت
با متوس��ط قيمت  5هزار دالر ب��ه ازاي هر تن به
7هزارميليارد تومان رسيد .به گفته او ،رشد قيمت
مس از اواخر  1395آغاز شد كه تاكنون نيز ادامه
داشته و پيشبيني ميشود ،فروش امسال شركت
م��س به  8هزارميليارد تومان برس��د .بر پايه آمار
س��ازمان ايميدرو طي دوره 9ماه امسال  851هزار
و 917تن كنس��انتره مس توليد ش��د ،اين ميزان
در مدت مش��ابه سال گذشته 789هزار و  691تن
بود .كل كنس��انتره توليد شده نيز در سال  95به
رقم يك ميليون و 46هزار و 151تن رسيد .اكنون
ذخاير معدني مس دنيا از مرز 720ميليون تن مس
محتوي فراتر رفته و ايران با داش��تن ذخيره بيش
از 22ميليون تن مس محتوي حدود 1.3درصد از
ذخاير معدني مس جهان را در اختيار دارد.

رد پاي ركود
در صنايع

ف�ارس| رييس س��ابق كميس��يون ص��ادرات
ات��اق اي��ران گفت :چنانچ��ه صادرات نف��ت نبود،
نميتوانستيم از رش��د اقتصادي حرفي بزنيم زيرا
ركود هنوز باقي اس��ت .سيدرضي حاجيآقاميري
افزود :نرخ 13.5تا 14.5درصدي س��ود تسهيالت
براي صادركنندگان با توجه به سود اندك صادرات
مناسب نيست .او با بيان اينكه مشكالت اقتصادي
دولت فراوان اس��ت ،گف��ت :از دولت هم نميتوان
انتظار داش��ت كه نرخ س��ود تس��هيالت را به نرخ
تورم برساند .رييس سابق كميسيون صادرات اتاق
ايران با بيان اينكه تسهيالت صادراتي به ذينفعان
واقع��ي نيس��ت ،گفت :ب��ا توجه ب��ه اينكه بخش
اعظم��ي از اقتصاد ايران دولتي يا خصولتي اس��ت
بنابراين بنگاههاي كوچك كه در بخش خصوصي
فعالي��ت ميكنن��د ،نميتوانند از اين تس��هيالت
اس��تفاده كنند .حاجيآقاميري با بيان اينكه تغيير
وضعي��ت ص��ادرات و بهبود آن بس��تگي به تغيير
كل نظ��ام اقتصادي كش��ور دارد ،گف��ت :تا زماني
كه بخش خصوصي گس��ترش نياب��د و دولتيها و
خصولتيها فعاليت اقتصادي كنند ش��اهد همين
اقتصاد هستيم .او در مورد وضعيت مبادالت بانكي
پس از برجام گفت :با امضاي برجام گشايشهايي
در م��راودات بانكي ايجاد ش��د اما ب��ه آنچه مورد
انتظار بود ،دست نيافتيم.
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صنعت ،معدن و جتارت

عملكرد بخش صنعت در دوره  1390-1395بررسي شد

«جاماندگي» صنايع بزرگ از رشد

تعادل
بررس��ي آماري شاخص توليد بنگاههاي صنعتي
ب��زرگ ،طي بازه زماني  1390-1395حاكي از اين
است كه توليدات صنعتي در اين بازه زماني با افت
 0.7درصد مواجه ش��دهاند .مطابق آمارها شاخص
توليد كل از  100در سال  1390به  99.3در سال
 1395رسيده ،كه نش��انگر كاهش سطح توليد در
س��ال  1395نسبت به سال  1390است .همچنين
دادههاي آماري نش��ان ميدهد ،سطح توليد بخش
صنعت ،عليرغم رشد 7.9درصدي در سال 1395
همچنان پايينتر از س��طح توليد سال  1390است.
اي��ن بدان معناس��ت كه هن��وز ظرفيتهايي بدون
اس��تفاده در اين بخش وجود دارد .از س��وي ديگر
ارزيابيه��ا در طول دوره بررس��ي نش��ان ميدهد،
 14رش��ته فعالي��ت صنعتي با افت مواجه ش��ده و
در مقابل  10رش��ته فعاليت صنعتي رشد را تجربه
كردهاند .همچنين براس��اس آماره��ا ،در بازه زماني
 ،1390-95س��ه رش��ته فعاليت «صنعت تعمير و
نصب ماشينآالت و تجهيزات ،صنايع توليد پوشاك
و صناي��ع تولي��د محص��والت از توت��ون و تنباكو»
بيش��ترين افت را تجربه كردهاند .در مقابل صنايعي
مانند «توليد دارو و فرآوردههاي دارويي ش��يميايي
و گياهي ،صـنايعتولي��د فرآوردههاي نفتي و كك
(غير از پااليش��گاههاي نفت) و صـنايع توليد انواع
آشاميدنيها» توانس��تهاند ،ركود خوبي را در رشد
تولي��دات خود ثبت كنند .در همين راس��تا ،احمد
تشكيني استاديار موسسه مطالعات و پژوهشهاي
بازرگاني به تحليل عملكرد بخش صنعت طي دوره
 1390-95با رويكرد ش��تاب بخش��يدن به رش��د
صنعتي كشور پرداخته است.
جزئيات رشد توليدات بنگاههاي بزرگ
بر اساس مطالعات صورت گرفته ،شاخص توليد
كارگاههاي بزرگ صنعتي طي دوره 1390-1395
هنوز به س��طح س��ال  1390نرسيده كه به عبارتي
ميتوان گفت كه بنگاههاي بزرگ صنعتي در شتاب
بخش��يدن به رشد درجا زدهاند ،چراكه ارزيابيهاي
صورت گرفته حاكي از اين است در اين بازه زماني،
دس��تكم 14رش��ته فعاليت داراي متوس��ط رشد
س��االنه منفي و 10رش��ته فعاليت داراي متوس��ط
رشد ساالنه مثبت بودهاند.
از س��وي ديگر آماره��ا حاكي از اين اس��ت كه
كارگاهه��اي بزرگ صنعتي در س��ال  1395رش��د
7.9درص��دي را تجرب��ه كردهاند .بهط��وري كه در
همي��ن س��ال 3 ،رش��ته فعالي��ت «توليد وس��ايل
نقلي��ه موت��وري»« ،توليد محصوالت الس��تيكي و
پالس��تيكي» و «توليد مبلمان» باالترين رش��د را
داش��تند كه حدود 90درصد از رش��د 7.9درصدي
را به خود اختصاص دادند.
در مقابل س��ه رش��ته فعالي��ت «تعمير و نصب
ماش��ينآالت و تجهي��زات»« ،توليد ماش��ينآالت
الكترونيك��ي و ن��وري» و «انتش��ار و تكثي��ر» نيز
كمترين رش��د را تجربه كردن��د .جزئيات آماري از
عملكرد بنگاههاي صنعتي در س��ال  1395نشانگر
اين اس��ت كه در بين  24زيرگروه صنعتي ،س��طح
توليد 14رش��ته فعاليت همچنان پايينتر از سطح
توليد س��ال  1390اس��ت و تنها  10رشته فعاليت
داراي س��طح توليد باالتر از س��ال  1390هستند.
اين بدان مفهوم است كه 14رشته فعاليت صنعتي
زير ظرفيت در حال فعاليت هس��تند .افزون بر اين
 5رش��ته فعاليت از  10رشته فعاليت مذكور ،رشد
تجمعي پايينتر از  10درصد داشتهاند.
پيشتازان و بازندگان رشد صنعتي
ش��اخص توليد كارگاهه��اي صنعتي بزرگ طي

بخش بزرگي از دادههاي مرتبط با وضعيت صنعت
در ايران ك��ه عمدتا ناظر به وضعيت اين صنايع در
بازه زماني مورد مطالعه هستند ،مغفول ماندهاند.

دوره  1390-1395ك��ه از ميانگين رش��د س��االنه
توليد در  24حوزه صنعتي مورد مطالعه اس��تخراج
ش��ده ،نش��ان ميدهد كه در اين بازه زماني توليد
صنعتي در ايران حدود  0.7درصد كوچكتر ش��ده
يك نكته و  4پيشنهاد
است .متوس��ط رشد ساالنه ش��اخص كل نيز افت
از ديگر س��و توزيع رش��د 7.9درصدي شاخص
حدود 0.1درصدي را نش��ان ميدهد .از سوي ديگر
دادههاي اين تحليل آماري نش��ان ميدهد ،برخي تولي��د كارگاههاي بزرگ صنعتي در س��ال 1395
صناي��ع مانند «صنعت تعمير و نصب ماش��ينآالت بي��ن زيرگروهه��اي صنعتي كامال نامتقارن اس��ت،
و تجهيزات» در بازه زماني  ،1390-1395ش��اهد به گونهييكه عمده رش��د بر س��ه فعاليت صنعتي
اف��ت 53.4درص��دي در تولي��دات بودن��د .در اين متمركز است و برخي فعاليتهاي صنعتي همچنان
صنع��ت ،باالترين گسس��ت ميان تولي��دات در دو وضعيت مناس��بي ندارند .از همين رو عدم توجه به
س��ال متوالي در فاصله س��الهاي  1390و 1391
جدول ( :)1شاخص تولید کارگاههای صنعتی بزرگ طی دوره 1390-1395
رخ داده اس��ت .تولي��دات در س��ال پاي��ه ()1390
رشد کل دوره
متوسط رشد
100واحد در نظر گرفته ش��ده كه اين شاخص در
1395
1394
1393
1392
1391
1390
ساالنه 90-95
90-95
س��ال  1391ب��ه  29كاهش پيدا ك��رده و در واقع
-14.2
-53.4
46.6
75.4
41.1
48.3
29
100
تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات
افت 71درصدي را نش��ان ميدهد .دومين صنعتي
كه بيش��ترين كاهش توليد در اين دوره پنجساله را
-12.3
- 48
52
56.4
67.8
75.8
106.3
100
صـنايعتوليد پوشاكجز پوشاک از پوست خزدار
تجربه كرده ،رشته فعاليت «صـنايع توليد پوشاك
-11.5
-45.8
54.2
51.1
52.5
99.2
105
100
صـنايع توليد محصوالت از توتونو تنباكو (سيگار)
جز پوش��اك از پوس��ت خزدار» گزارش شده است.
-10.8
-43.6
56.4
72.9
81.3
77.1
106.5
100
تولید محصوالت رایانهای ،الکترونیکی و نوری
اين رش��ته فعاليت صنعتي ،جزو مع��دود صنايعي
اس��ت كه در فاصله سالهاي  1390و  1391رشد
-9.1
-37.8
62.2
54.7
75.2
69.2
91.4
100
صـنايع توليد مبلمان
6.3درصدي را از س��ر گذران��ده و البته در مجموع،
-6.6
-28.9
71.1
79
101.6
92.4
103.6
100
انتشار و چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شده
افت 48درص��دي در توليدات خود را ش��اهد بوده
-5.1
-23.1
76.9
55.8
65.6
43.4
55
100
صـنايعتوليد وسايلنقليهموتوري ،تريلر و نیم تریلر
اس��ت .توليد «محصوالت رايانهي��ي ،الكترونيكي و
ن��وري (به عنوان مثالي ديگ��ر)» نيز در همين بازه
-4.2
-19.5
80.5
74.8
79.4
67.3
80.7
100
صـنايع توليد ساير وسايلنقليه
زماني افت 43.6درصدي را تجربه كرده اس��ت .در
ع توليد محصوالت س��اخته ش��ده از فلز جز ماشينآالت
صـناي 
واق��ع توليدات اين صنعت طي يك دوره  5س��اله،
-3.8
-17.5
82.5
85.9
90.4
81.5
83.6
100
و تجهيزات
بهطور متوس��ط هر س��ال 10.8درص��د كاهش را
-2.3
-10.9
89.1
95
104
108.9
102.5
100
صـنايعتوليد محصوالت كانيغيرفلزي
تجربه كرده اس��ت .در مقابل صنايعي كه بيشترين
رشد را در دوره مورد بررسي تجربه كردهاند ،رشته
ب پنبهاي
صـناي��ع تولي��د چ��وب ،محص��والت چوب��ي و چ��و 
-2.2
-10.6
89.4
81.9
92.9
103.8
103.1
100
فعاليتهايي چون «صـنايع توليد ساير مصـنوعات
(غير از مبلمان)
طبقهبن��دي نش��ده در جاي ديگ��ر ،صـنايع توليد
صـناي��عتولي��د ماش��ينآالت مول��د و انتق��الني��روي برق و
-2.2
-10.3
89.7
83.8
99.5
89
93.6
100
چ��رم و مصـنوعات چرمي (كي��ف ،كفش ،چمدان
دستگاههاي برقي
و غي��ره) ،صـناي��عتوليد محصوالت الس��تيكيو
-1.6
-7.7
92.3
87
94.5
101.5
101.5
100
صـنايعتوليد منسوجات
پالستيكي ،صـنايع توليد فلزاتاسـاســـي ،صنايع
صنایع تولید ماش��ینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای
تولي��د مواد و محصوالت ش��يميايي ،صـنايع توليد
-0.4
-2
98
92.2
90.8
91.2
78.4
100
دیگر
م��واد غذايي ،صـناي��ع توليد كاغـ��ذ و محصوالت
كاغـذي ،صـنايعتولي��د فرآوردههاي نفتي و كك
-0.1
-0.7
99.3
92
94.7
88.7
97.7
100
شاخص کل
(غير از پااليش��گاههاي نفت) ،صـناي��ع توليد انواع
0.2
1.1
101.1
89.5
74.3
80.3
60.5
100
ع توليد سایر مصـنوعاتطبقهبندي نشده در جاي ديگر
 صـناي 
آش��اميدنيها ،صناي��ع تولي��د دارو و فرآوردههاي
صـناي��ع توليد چر م و مصـنوعات چرمي(كيف ،کفش ،چمدان
دارويي شيميايي و گياهي» را شامل ميشوند.
0.7
3.4
103.4
102.5
91.2
96.6
97.5
100
و غيره)
در اي��ن مي��ان بر اس��اس ارزيابيه��اي صورت
گرفته؛ «صنايع تولي��د دارو و فرآوردههاي دارويي
0.7
3.6
103.6
89.2
103.9
104.5
100
100
صـنايعتوليد محصوالت الستيكيو پالستيكي
ش��يميايي و گياه��ي» ب��ا 34درصد رش��د در بازه
1.2
6.4
106.4
103.7
109.7
104.9
100.6
100
صـنايع توليد فلزاتاسـاســـي
زماني  1390-95در جايگاه نخست بيشترين رشد
1.6
8.2
108.2
98.8
91.8
89.4
100.7
100
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی
تولي��دات قرار گرفتهاند .به اي��ن ترتيب صنايع اين
گروه صنعتي شاهد رشد متوسط ساالنه 6درصدي
3.3
17.6
117.6
108.5
106.6
100.9
101.2
100
صـنايع توليد مواد غذايي
در اين برهه زماني بودهاند.
3.3
17.6
117.6
117.9
115.7
107.2
106.3
100
صـنايع توليد كاغـذ و محصوالت كاغـذي
«صناي��ع تولي��د ان��واع آش��اميدنيها» ني��ز با
صـنايعتوليد فرآوردههاي نفتي و کک(غير از پااليش��گاههاي
20.7درص��د رش��د در تولي��دات خ��ود در جايگاه
3.7
19.7
119.7
107.8
104.5
101.9
103.8
100
نفت)
دوم صنايع رو به رش��د ايس��تادهاند« .صنايع توليد
فرآوردهه��اي نفتي و كك (غير از پااليش��گاههاي
3.8
20.7
120.7
114.3
114
98.4
99.3
100
صـنايع توليد انواع آشاميدنيها
نفت)» نيز رشد 19.7درصدي را تجربه كردهاند كه
6
34
134
136.4
125.9
116.1
102.2
100
صنایع تولید دارو و فرآوردههای دارویی شیمیایی و گیاهی
از نظر رش��د در جايگاه سوم قرار گرفتهاند .از ديگر
ماخذ :بانک مرکزی جمهوري اسالمي ايران
صنايعي كه توليداتشان در اين مدت افزايش پيدا
كرده ،ميتوان به صناي��ع توليد كاغذ و محصوالت رفع مش��كالت آنها ميتواند فرآيند خروج از ركود غيرفل��زي و فل��زات اساس��ي» از طري��ق پيگيري بازاره��اي منطقهيي در صنايع صادراتي مانند كاني
كاغذي و نيز صنايع توليد مواد غذايي اش��اره كرد صنعتي را دچار وقف��ه و اختالل كند .افت تقاضاي سياست تحريك بخش مس��كن ميتواند به عنوان غيرفل��زي ،فلزات ،صنايع غذاي��ي ،مبلمان و توليد
كه توليداتش��ان در بازه زماني  5س��اله شاهد رشد موث��ر و كمبود منابع مالي براي تامين س��رمايه در روش��ي براي تحرك بخش��ي در اين حوزه صنعتي ماش��ينآالت برق و دس��تگاههاي برق��ي و صنايع
داراي بازارهاي صادرات��ي جهاني مانند محصوالت
گردش از عمده داليلي اس��ت ك��ه ميتواند آهنگ مورد توجه قرار بگيرد.
17.6درصدي بوده است.
 -2تحريك تقاضاي داخلي از طريق ارائه اعتبار شيميايي ،الستيكي ،پالستيكي و دارويي» است.
از س��وي ديگ��ر در تحلي��ل ش��اخص تولي��د رش��د توليد فعاليتهاي صنعت��ي را كندتر و رونق
 -4ارائ��ه اعتبار براي نوس��ازي ماش��ينآالت و
خريدار ب��راي بخشهايي مانند پوش��اك ،مبلمان
كارگاهه��اي صنعتي بزرگ كش��ور در ب��ازه زماني صنعتي را شكننده كند.
اين تحلي��ل در ادامه با هدف شتاببخش��ي به و محص��والت الكترونيك داخلي ني��ز يكي ديگر از تجهي��زات با تاكيد بر ماش��ينآالت داخلي با هدف
 ،1390-1395ذك��ر اي��ن نكته ضروري اس��ت كه
ايجاد تحرك در صنايع تعمير و نصب ماشينآالت،
بن��ا ب��ه تعريف ،در اين بررس��ي تنها آن دس��ته از رشد صنعتي كشور  4پيشنهاد را مطرح كرده است راهحلهاي پيشنهادي است.
 -3از ديگ��ر راهحلهاي��ي كه ميتوان به رش��د محصوالت رايانهيي و ماشينآالت برق نيز ميتواند
كارگاهه��اي صنعتي م��ورد مطالعه ق��رار گرفتهاند كه ش��امل موارد زير اس��ت -1 :تحري��ك تقاضاي
كه دس��تكم  100نفر كارگر دارند .به اين ترتيب رش��ته فعاليتهاي صنعتي مانند بخش «كانيهاي صنايع ش��تاب ببخش��د« ،بهرهب��رداري از تقاضاي توليدات صنعتي در اين زيربخشها را تقويت كند.

روند جذب سرمايههاي خارجي در ايران منتشر شد

معاون سازمان توسع ه تجارت ايران عنوان كرد

رييس خانه معدن ايران مطرح كرد

جزئيات روند جذب س��رمايههاي خارجي در ايران منتش��ر ش��د .حجم س��رمايهگذاري در
بخشه��اي صنعت ،معدن و تجارت از آغاز اج��راي برجام تاكنون 152طرح به ارزش 10ميليارد
دالر گزارش ش��ده است .به گفته مديركل سرمايهگذاري خارجي وزارت صنعت ،معدن و تجارت
از اين تعداد تاكنون  57طرح با دريافت پروانه به بهرهبرداري رسيده است .براساس آمار ارائه شده
 5كش��ور«آلمان ،تركيه ،فرانسه ،اتريش و روسيه» به ترتيب پيش��تازان سرمايهگذار در ايران به
ش��مار ميروند .در همين راستا ،مديركل سرمايهگذاري خارجي وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ب��ه بي��ان جزئيات روند جذب پولهاي خارجي در  3بخ��ش مهم اقتصادي يعني صنعت ،معدن
و تجارت پرداخت .افروز بهرامي با اش��اره به گذش��ت 2س��ال از اجرايي شدن برنامه جامع اقدام
مشترك(برجام) گفت :به دنبال گشايشهاي حاصل شده در روابط خارجي پس از استقرار دولت
يازدهم شاهد دستاوردهاي مختلفي بوديم كه ازجمله آنها رشد سرمايهگذاري خارجي در كشور
است .به گفته او با پيگيريهاي انجام شده از زمان آغاز فعاليت دولت دوازدهم تاكنون 38طرح به
ارزش يك ميليارد و 980ميليون دالر با خارجيها تعريف شده است .او تشريح كرد كه اين آمار
شامل طرحهايي است كه جواز تاسيس گرفته و ضمانتنامه هيات سرمايهگذاري خارجي را اخذ
كردهاند .بهرامي با بياناينكه جذب پولهاي خارجي نياز به بازه زماني طوالنيمدت دارد ،گفت:
جذب سرمايهگذاري خارجي مسالهيي نيست كه يك شبه اتفاق بيفتد بلكه به تدريج و با پيشرفت
طرح جذب ميش��ود؛ در اين پيوند  80قرارداد و تفاهمنامه همكاري ديگر روي كاغذ وجود دارد
كه ممكن است به جذب سرمايهگذاريخارجي منجر شود و البته در آمارهاي پيش گفته ،عنوان
نش��ده است .او با اشاره به شروط س��رمايهگذاري در ايران تاكيد كرد :در همه سرمايهگذاريهاي
ياد ش��ده ،موضوعاتي همچون انتقال فناوريهاي نوين ،اتصال به زنجيره توليد جهاني و ش��رط
30درصد صادرات محصوالت توليد شده در نظر گرفته شده است .بهرامي با اشاره به افزايش تنوع
س��رمايهگذاريهاي خارجي در پسابرجام گفت :پيش از اين عمده سرمايهگذاريها در حوزههاي
مواد اوليه ،فلزات پايه و پتروشيمي بود اما امروز ساخت مواد و محصوالت شيميايي ،وسايل نقليه
موتوري ،محصوالت الس��تيكي و پالس��تيكي ،ابزار پزشكي و تجارت ،كسب وكارهاي اينترنتي و
فروشگاههاي زنجيرهيي گسترش يافته است .به گفته اين مقام مسوول؛ پيش از اين شاهد بوديم
تمركز س��رمايهگذاريها در اس��تانهاي توسعه يافته و صنعتي نظير تهران و اصفهان بود اما اين
موضوع نيز متنوعتر ش��ده و بيشترين س��رمايهگذاريهاي خارجي انجام شده در دولت تدبير و
اميد در اس��تانهاي فارس ،بوش��هر ،كرمان و سيستان و بلوچس��تان اتفاق افتاده است .مديركل
سرمايهگذاري خارجي وزارت صنعت ،معدن و تجارت همچنين در بخش ديگر سخنان خود درباره
اولويتهاي دولتمردان در جذب س��رمايه گفت :اكنون رشد س��رمايهگذاري ،جذب شركتهاي
س��رمايهگذاري و اتصال به زنجيره جهاني به عنوان اولويته��اي وزارت صنعت ،معدن و تجارت
مطرح است .اين مقام مسوول با اشاره به سياستهاي در پيش گرفته در بخش صنعت اظهار كرد:
در  50سال گذشته شاهد رشد 30درصدي در بخش صنعت كشور بوديم؛ اما اكنون شاهديم كه
توليد كشور كمتر بر مبناي برونگرايي ،صادرات و نيازهاي بازار جهاني استوار بوده است .به گفته
بهرامي تنها راهكار اساسي در اين شرايط اتخاذ رويكرد استراتژي صادرات است كه در اين راستا
وزارت صنعت ،معدن و تجارت متولي هدايت بخشخصوصي كشور به اين سمت و سو است.

معاون توس��عه صادرات كاال و خدمات سازمان توسعه تجارت ايران عصر پنجشنبه
مهمان نخستين جشنواره تخصصي توانمنديهاي صنايع غذايي و آشاميدني و دارويي
اس��تان فارس بود .اين مقام مس��وول تجاري با اشاره به اهميت برند به عوامل موثر بر
برند و تاثير برندس��ازي در فعاليته��اي اقتصادي پرداخت .محمدرضا مولودي اعتقاد
دارد كه امروز ديگر بانكها تعيينكننده جايگاه نيس��تند و برندها جايگاه كش��ورها را
تعيين ميكنند .به گزارش ايس��نا ،اين مقام مسوول دولتي با بيان اينكه طبق مصوبه
دولت ،سازمان توسعه تجارت تنها سازمان مسوول در موضوع برند است ،گفت :امروز
مرغوبي��ت جاي خود را ب��ه محبوبيت داده و محبوبيت تنها بخش��ي از هويت كاال را
شامل ميشود .او با تاكيد بر اينكه امروز ساختار تجاري دنيا درحال تغيير است ،گفت:
بعد از س��ال 2008و ب��روز بحران اقتصادي در امريكا ،حج��م 19.5ميلياردي تجارت
جهاني به 16ميليارد دالر كاهش يافت و اين توليدكنندگان را تحت فش��ار قرار داد و
ناگزير كرد تا به دنبال بازارهاي هدف جديد باشند.
او با بيان اينكه  80درصد از توليدهاي جهان توس��ط 20درصد از كش��ورها انجام
ميش��ود ،گفت :امروز توليدكنندگان بزرگ جهاني به سمت كشورهاي جنوب تمايل
پيدا كردهاند و به س��متي حركت ميكنيم كه برندهاي برتر جهان همس��ايه ديوار به
دي��وار ما خواهند بود .مولودي با تاكيد بر اينكه تحقق ،تقويت و توس��عه برند 3حلقه
دارد ،تاكيد كرد كه چنانچه تنها يكي از اين 3حلقه وجود نداشته باشد به حتم مسير
كامل نخواهد ش��د .اين صاحبنظر با تصريح اينكه در موضوع برند ،ايران هيچ برنامه
مدوني ندارد به جايگاه باالي ايران به لحاظ ش��اخصهاي جيديپي اش��اره و اضافه
ك��رد كه ايران داراي ذخاير انرژي باال ،اقليم و منابع تاريخي بس��يار مطلوب و بازاري
با حجم و اندازه مناس��ب اس��ت .مولودي گفت :دولت بايد به موضوع برند ورود كند؛
چراكه در جهان ارزش برند باعث ارتقا ميش��ود اما در ايران اين موضوع عكس است؛
ما برندهاي خوبي در كشور داريم اما همه صاحبان برندها ميگويند ،وقتي به بازارهاي
جهاني ورود ميكنيم از ما س��وال ميش��ود كه آيا ميتوانيد مارك(ساخت ايران) را از
كاالها حذف كنيد؟
اي��ن مقام مس��وول با بيان اينك��ه صادرات ،توريس��م و س��رمايهگذاري به همراه
حاكميت ،مردم و ميراث فرهنگي و تاريخي  6ضلعي تعيين جايگاه برند ملي محسوب
ميشود ،گفت :ايران به لحاظ قدرت نظامي دوازدهمين كشور جهان و به لحاظ ميراث
تاريخي و فرهنگي و مردم نيز جايگاهي بس��يار ب��اال در جهان دارد؛ اما اين 3موضوع
تنها 21درصد از كل تاثيرگذاري اين  6ضلعي و صادرات ،توريس��م و س��رمايهگذاري
79درصد ديگر را ش��امل ميشود .معاون س��ازمان توسعه تجارت ايران تاكيد كرد كه
براي ارتقاي جايگاه برند ملي بايد به دنبال رش��د 3ضلع توريس��م ،س��رمايهگذاري و
صادرات باش��يم .مولودي با تاكيد بر اينكه برگزاري همايش و كارگاه و نشس��تهاي
مختلف منجر به موفقيت نخواهد ش��د ،گفت :بايد دولت در وهله اول براي ژنرالهاي
عرصه اقتصادي و برندها امتيازي ويژه قائل شود.

رييس خانه معدن ايران معتقد اس��ت :برجام در حقيقت فصلي نو در اقتصاد
ايران محس��وب ميش��ود و بايد آن را نقطه آغازين ،مهم و بسترس��از در اصالح
س��اختار اقتصادي ايران دانست چراكه بخشي از سياس��ت هوشمندانه نظام به
حساب ميآيد .به گزارش ايرنا ،محمدرضا بهرامن اظهار كرد كه برجام در عرصه
اقتص��ادي خطرات بزرگ��ي را رفع و حتي مديريت كرده اس��ت .او تصريح كرد:
واقعيتي كه امروز ميتوان با كمترين ترديد ابراز داشت ،توافق برجام و به دنبال
آن برداش��ته شدن تحريمها شرايط مطلوبتري در اقتصاد كشور به وجود آورده
و اكن��ون فعاالن اقتصادي ميتوانند فصل جديدي از همكاريها را دنبال كنند.
به گفت��ه بهرامن پس از امضاي برنامه جامع اقدام مش��ترك(برجام) هياتهاي
تج��اري زيادي به ايران آمدند و ميتوان به اي��ن موضوع اعتراف كرد كه برجام
باعث خروج كش��ور از يك دوران ركود بود؛ ركودي كه از س��ال  1393آغاز شد
و تا  1395تداوم يافت.
ريي��س خانه معدن يادآور ش��د :برجام پيامد كاهش ن��رخ تورم و تك رقمي
ش��دن آن را كه به تبعيت از آن و متناس��ب با شرايط كاهش نرخ سود بانكي و
نرخ تس��هيالت را موجب ش��د و از بروز مجدد بحران ارزي مانند آنچه در س��ال
 1391روي داد ،جلوگي��ري ك��رد .او گفت :ش��رايط مزب��ور درحالي رخ داد كه
كاهش ش��ديد درآمدهاي نفتي را ش��اهد بوديم بنابراين ،اين شرايط را ميتوان
مهمترين آثار برجام دانست.
بهرامن معتقد است :توافق برجام را ميتوان در حقيقت رويدادي دانست كه
س��بب ش��د پس از 3س��ال دوري كامل از نظام مالي و اقتصادي جهان عالوه بر
تحريمهاي ناجوانمردانه كه در بدنه چرخه توليد كش��ور حاكم ش��ده بود ،ايران
بار ديگر ارتباط خود را با دنيا از س��ر گرفته و گس��ترش دهد .به گفته او پس از
دوري چند س��اله كشورمان از بازارهاي جهاني اينك ميتوان گفت كه به نتيجه
رس��يدن اين مذاكرات و در پي آن برداش��ته شدن تحريمها شرايط مطلوبتري
در اقتصاد كش��ور ب��ه وجود آورده و فع��االن اقتصادي قادر خواهند ش��د تا در
ش��رايط كنوني و پس از دوري چند س��اله خود از بازارهاي جهاني ،دور تازهيي
از همكاريها را براي رش��د و توسعه كشور آغاز كنند .بهرامن اضافه كرد :اكنون
همه بخشهاي اقتصادي تالش ميكنند تا از فرصتهاي پسابرجام بهرهبرداري
الزم را ب��ه عم��ل آورند كه در اين ميان بخش معدن به عنوان يكي از حوزههاي
مه��م اقتص��ادي با مزيتهاي ويژه اس��ت و فعاالن اين بخ��ش در نظر دارند در
موقعيت موجود با توجه به س��اختار زمينشناسي ايران با جذب سرمايهگذاران
خارجي به كس��ب وكار خود رونق بيش��تري بخش��ند .او تاكيد كرد :دوران بعد
از برجام با يك مديريت صحيح و داش��تن برنامه راهبردي قابل اجرا در كش��ور
در چارچوب اقتصاد مقاومتي ميتواند به نقطه عطف مثبتي در رش��د و توس��عه
صنعت كشور منجر شود.

پيشتازان سرمايهگذاري در ايران

نقش برندها در جايگاه كشور

برجام؛ فصلي نو در اقتصاد ايران

نفت و انرژي
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قيمت طالي سياه در سطح رواني جديد مكث كرد

گروه انرژي حميد مظفر
قيم��ت جهاني نفت خام در تق�لاي عبور از مرز رواني
70دالر در هر بشكه اس��ت .مرزي كه در صورت شكسته
شدن ميتواند منجر به رسيدن سريع قيمت طالي سياه به
سطح 80دالر و حتي فراتر شود .در روزهاي گذشته قيمت
هر بش��كه نف��ت برنت بيش از 69دالر و 20س��نت در هر
بشكه معامله شد .روند صعودي قيمت اين نفت مرجع در
دو روز گذشته متوقف شده است .روز پنجشنبه نفت برنت
براي نخستينبار از دسامبر سال  2014ساعاتي را در سطح
باالي 70دالر در هر بش��كه تجربه كرد اما در پايان روز در
قيمت 69دالر و 26سنت در هر بشكه به تعادل رسيد .روز
گذش��ته و تا لحظه نگارش اين گزارش در ساعت  15نيز
قيمت نفت برنت 3سنت ديگر در هر بشكه كاهش يافت و
به قيمت 69دالر و 23سنت در هر بشكه رسيد.
ب��ا اين حال رفتار نفت خام در بازارهاي بينالمللي تا
همينجا نيز با پيشبيني بسياري از كارشناسان در مورد
روند قيمتي سال  2018تفاوت داشته است.
در اي��ن رابطه «هانس فنكليف» تحليلگر موسس��ه
«ايب��يان آمرو» به رويترز گفت« :پيشبينيها در مورد
قيم��ت نفت خام بس��يار پايينتر از آن چي��زي بود كه
ام��روز در معامالت فيزيكي ميبينم .عمده تحليلگران بر
اين باورند كه قيمتها از پيشبينيهاي پيش��ين بسيار
فاصله گرفته و اين جالب توجه اس��ت ».اين كارش��ناس
معتقد اس��ت كه روند صعودي قيمت نفت ادامه خواهد
داشت .فنكليف در اين باره گفت« :بيشتر سرمايهگذاران
پوزيشنهايي اتخاذ كردهاند تا از افزايش بيشتر قيمتها
سود كسب كنند».

اما در حالي كه عمده پيشبينيها در س��ال 2017
حاك��ي از ميانگين قيمت 60دالري نفت خام در س��ال
 2017بود ،چه عواملي سرمايهگذاران را كماكان اميدوار
به رش��د بيش��تر قيمت نفت و عبور از مرز 70دالر نگه
داشته است؟
آيا توليد امريكا طبق پيشبيني باال ميرود؟
مهمتري��ن تهديد در رابطه با افزايش قيمت نفت خام،
توليد نفت شيل اياالت متحده است كه در اكثريت قريب
به اتفاق گزارشها و پيشبينيهاي سال گذشته ميالدي
به آن اشاره ميشد .حتي چند روز پيش هم اداره اطالعات
انرژي امريكا پيشبيني كرد كه افزايش توليد نفت ش��يل
به گونهيي خواهد بود كه توليد نفت خام اين كش��ور را در
س��ال  2019به 11ميليون بشكه در روز خواهد رساند .اما
توليدكنندگان نفت شيل مكررا به سهامداران خود اطمينان
دادهاند كه اينبار در افزايش توليد خود محتاط خواهند بود
و از ذهنيت حفاري بيپروا كه منجر به افزايش بدهيهاي
آنها و نيز كاهش قيمت نفت خام ميشود ،اجتناب خواهند
كرد .نيك كانينگهام تحليلگر بازار نفت در يادداش��تي در
پايگاه «اويلپرايس» به اين موضوع اش��اره كرده است كه
مديران اجرايي شيل در سال  2017بارها بر اين نكته تاكيد
داشتند كه حتي در صورت باال رفتن قيمت نفت خام ،رشد
حفاري آنها پرشتاب نخواهد بود .البته بازار به زودي متوجه
خواهد ش��د كه آيا قرار گرفتن قيمت جهاني نفت خام در
س��طح فعلي ،حفاران ش��يل را اغوا خواهد كرد تا احتياط
خود را كن��ار بگذارند و به صورت دراماتيكي فعاليت خود
را باال ببرند يا خير .اما تا اينجاي كار بانك گلدمنس��اكس

روي وعدههاي احتياطي توليدكنندگان نفت شيل حساب
باز كرده و آنها را باور كرده اس��ت .اين بانك در همايش��ي
كه در روزهاي دهم و يازدهم ژانويه س��ال جاري در شهر
ميامي امريكا برگزار ش��د ،عنوان داش��ت كه فعاالن نفت
شيل اس��تراتژي احتياطي خود را تكرار كردهاند .به گفته
كارشناسان اين بانك ،توليدكنندگان نفت شيل به دنبال
استفاده گسترده از نفت باالي 60دالري نيستند و بيشتر از
كاهش بدهيها ،بازگشت شركتها و پرداخت پول نقد به
سهامداران سخن ميگويند.
اگر محدوديت توليد نفت شيل در ادامه سال و در عمل
محقق ش��ود ،انتظار ميرود قيمت نف��ت بيش از اين نيز
رشد پيدا كند.
ادامه نظم اوپك
اوپكيه��ا ب��ا همراه��ي روس��يه و برخ��ي ديگ��ر از
توليدكنن��دگان غيراوپكي ،تاكنون نماي��ش دلپذيري از
همكاري براي تعادلبخش��ي به بازار نفت ارائه كردهاند .در
حالي ك��ه توافق كاهش توليد (به ش��رط بازنگري در ماه
ژوئن) تا پايان س��ال  2018تمديد شده است ،زمزمههايي
از ادام��ه اي��ن كاهش توليد در س��ال  2019نيز به گوش
ميرس��د .اين زمزمهها اخير از سوي امارات مجددا مطرح
شده است .روز گذشته سهيل المزروعي وزير انرژي امارات
متحده عربي در گفتوگو با شبكه تلويزيوني سيانبيسي
امريكا اعالم كرد ،اميدوار است همكاري كشورهاي كارتل
اوپك با روسيه و ديگر كشورهاي همراه پس از سال 2018
نيز ادامه پيدا كند .وي در اين باره بيان داش��ت« :ش��انس
بسيار خوبي وجود دارد تا كشورهايي كه تاكنون ايستادگي

افزايش نرخ بهره
قيمت نفت خام و نرخ بهره ارتباط مستقيمي با يكديگر
دارن��د« .برايان ريچ» مديرعامل ش��ركت س��رمايهگذاري
ك فاند» در يادداشتي كه در پايگاه فوربس منتشر
«الجي 
شده اعالم كرده است كه پيشبيني او در ماه نوامبر مبني
بر رس��يدن قيمت نفت به 80دالر در هر بش��كه در سال
 2018در حال محقق شدن است .وي عنوان ميدارد تغيير
و تحول در نرخ بهره ژاپن تاثير زيادي در اين موضوع دارد.

و اكن��ون در  ۲۸۰مايلي ش��انگهاي ق��رار دارد .اين
نفتكش اكنون وارد آبهاي ژاپن ش��ده و در فاصله
۱۳۵مايلي آن قرار دارد.
وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي تصريح كرد :در
صورت مهار آتش نفتكش س��انچي ،گروههاي امداد
و نجات وارد موتورخانه ميش��وند زيرا آتش در جلو
و وسط نفتكش همچنان شعلهور و دماي كشتي به
۳۵,۵درجه رسيده است.

يك هفته پس از فاجعه سانچي

كورسوي اميد
براي نجات دريانوردان
گروه انرژي مهدي نيكوئي
ش��نبه پيش بود كه «سانچي» نفتكش ايراني در
آبه��اي چين با يك كش��تي باري برخ��ورد كرد و
آتش گرفت .اين نفتكش حامل يك ميليون بش��كه
ميعانات گازي بود و قرار بود محموله خود را به كره
جنوبي تحويل دهد كه دچار حادثه شد.
ب��ا گذش��ت يك هفت��ه از اي��ن اتفاق ،س��انچي
همچنان ميسوزد و تالشها تاكنون تغيير چنداني
در وضعي��ت اين كش��تي ايجاد نكرده اس��ت .با اين
حال به نظر ميرس��د اكنون با اضافه شدن نيروهاي
ام��دادي ژاپني و ايراني ،اوضاع ت��ا حدي زيادي در
كنترل درآمده و هر لحظه امكان ش��روع فاز پاياني
امداد وج��ود دارد :نجات دريانورداني كه احتماال در
موتورخانه محبوساند.
از همان روز نخست ،بزرگترين دغدغه و نگراني
گروههاي امدادي ،يافت��ن 32دريانوردي بود كه در
زم��ان حادثه در نفتكش حضور داش��تند .در  7روز
گذش��ته تنها پيكر يكي از دريانوردان مفقود ش��ده
در 4مايلي محل تصادف پيدا ش��د .البته هويت وي
هنوز مشخص نشده و براي اين منظور به شانگهاي
فرس��تاده شده است .مجهز بودن او به جليقه نجات
اي��ن اميد را در دلها زنده ك��رد كه پيش از انفجار
نفتكش ،فرصت كافي براي ف��رار دريانوردان وجود
داش��ته و ام��كان دارد آنها ب��ا قايقه��اي نجات از
مخمصه گريخته باشند.
با اين حال پيدا نش��دن آنها اي��ن احتمال را هر
لحظ��ه قويتر ميكند كه ش��ايد در موتورخانه پناه
گرفت��ه باش��ند .در اين ص��ورت تنها امي��د آنها به
امدادگراني اس��ت ك��ه به دنبال خام��وش كردن يا
دس��تكم در كنترل گرفتن آتش هس��تند .در اين
مدت س��هلانگاريهايي از جان��ب نيروهاي امدادي
چين يا توق��ف عمليات امداد با بد ش��دن وضعيت
جوي يا تاريك ش��دن ه��وا ،ج��ان دريانورداني كه
احتماال هنوز زنده هستند را به خطر انداخته است.
با اين حال اضافه ش��دن تيمهاي��ي امدادي از ژاپن

و اي��ران و كره جنوبي و البته ش��بانهروزي ش��دن
عملي��ات اطفاي حريق ،اين امي��د را ميدهد كه به
زودي دريانوردان محبوس در موتورخانه نجات پيدا
كنند.
روز گذش��ته ،مس��وول كميته ويژه رسيدگي به
حادثه نفتكش سانچي اعالم كرد :هنوز وقت طاليي
م��ا تمام نش��ده و عمليات ادام��ه دارد و در صورت
كاهش دما نيروهاي تجس��س وارد نفتكش سانچي
ميشوند .به گزارش ش��انا ،علي ربيعي وزير تعاون،
كار و رفاه اجتماعي و مسوول كميته ويژه رسيدگي
به حادثه نفتكش س��انچي پس از ديدار هيروياس��و
كوباياش��ي ،س��فير كبي��ر ژاپن در ته��ران در محل
ساختمان شركت ملي نفتكش ايران گفت :عمليات
اطف��اي حريق در روز جمعه از س��اعت هفت و پنج
دقيقه صبح به وقت شانگهاي از سوي 3شناور ژاپني
و چين��ي آغاز ش��ده و اميدواريم امروز آتش به طور
كلي مهار شود.
وي درباره آخرين شرايط عمليات امداد و نجات
اظهار ك��رد :چينيها در كنار ژاپنيها عمليات مهار
آتش در نفتكش س��انچي را آغاز كردهاند و تاكنون
فوم زيادي روي شعلههاي آتش ريخته شده است و
نيروهاي آماده روي عرشه حضور دارند و كشتيهاي
ديگر نيز آمادهباش هستند.
مس��وول كميته ويژه رسيدگي به حادثه نفتكش
س��انچي ادامه داد :دماس��نجها درحال اندازهگيري
دماي نفتكش س��انچي هستند و اميدواريم شعلهور
ش��دن آتش منجر به انفجاري جديد نش��ود .ربيعي
گفت :عمليات مهار آتش نفتكش سانچي به صورت
ش��بانهروزي بوده و ما دوباره منتظر هستيم ،ميزان
دماي كش��تي اعالم ش��ود .دماي كنوني نفتكش به
اندازهيي نيس��ت كه به نيروها اجازه ورود به عرش��ه
را بدهد.
وي اف��زود :نفتكش س��انچي در زم��ان تصادم با
كش��تي فلهب��ر هنگكنگ��ي در فاصل��ه ۱۵۵مايلي
ش��انگهاي بوده كه در پي جريان آب جابهجا ش��ده

عمليات تجسس بهزودي آغاز ميشود
مس��وول كميته ويژه رسيدگي به حادثه نفتكش
س��انچي پس از ديدار با س��فير ژاپن در تهران اعالم
كرد :هنوز وقت طاليي ما تمام نشده و عمليات ادامه
دارد و در صورت كاهش دما ،نيروهاي تجسس وارد
نفتكش سانچي ميشوند.
ربيعي با اشاره به اينكه حريق در نفتكش سانچي
اندكي تحت كنترل درآمده اس��ت ،اف��زود :چنانچه
دماي كش��تي اجازه دهد ،نيروهاي تجسس با انجام
عملي��ات هليبرن روي عرش��ه ميرون��د و عمليات
تجسس آغاز ميشود اما اميدوارم ديگر شاهد انفجار
جديدي نباشيم.
تشكيل ستاد مشترك ايران ،چين و ژاپن
ربيعي از تش��كيل س��تاد مش��ترك ميان ايران،
چين و ژاپن در بندر ش��انگهاي خبر داد و گفت :اين
س��تاد عملياتي ،فرآيند مهار آتش نفتكش سانچي و
عمليات امداد و نجات را بررسي ميكند.
وي ب��ا اش��اره به مفقود ش��دن خدم��ه نفتكش
س��انچي گفت :پ��س از آنكه پيكر يك��ي از مفقودان
يافت ش��د ،خبر ديگري از ۳۱خدمه نفتكش نداريم،
شبيهس��ازيها درحال انج��ام اس��ت و اميدواريم با
پايين آمدن دماي كشتي نيروها بتوانند وارد شوند.
ربيع��ي درب��اره اميد ب��ه يافتن مفق��ودان گفت:
نميت��وان پيشبين��ي ك��رد ام��ا نميخواهيم خبر
نگرانكنن��ده بدهيم .بايد ب��ه خانوادههاي مفقودان
آرامش بدهيم.
مس��وول كميته ويژه رسيدگي به حادثه نفتكش
س��انچي تصريح كرد :ما هر چه در توان داريم ،انجام
ميدهيم .در اين راس��تا با س��فيران چين و ژاپن در
ايران گفتوگوهاي الزم شده است.
ربيع��ي يادآور ش��د :هنگامي كه از كارشناس��ان
درباره وضع خدمه نفتكش س��انچي ميپرسم به من
پاس��خ ميدهند كه پيشبيني اي��ن موضوع نيازمند
علم پيچيدهيي اس��ت ،ما هنوز وقت طاليي داريم و
هر چه در توان داشتيم انجام دادهايم؛ نيروهاي امداد
و نجات هم پنجشنبه شب به محل رسيدند.
ديدار ربيعي با خانواده مفقودان
ربيعي صبح دي��روز در جمع خانوادههاي بيتاب
و نگران سرنش��ينان نفتكش ايران��ي حادثهديده در
آبهاي چين حاضر ش��ده و با آنه��ا گفتوگو كرد؛
خانوادههايي كه هر كدامشان از گوشهيي از كشور به
تهران آمدهاند تا آخرين اخبار و وضعيت س��انچي را
از زبان مسووالن بشنوند.
به گ��زارش پايگاه اطالعرس��اني دول��ت ،در اين
دي��دار 2س��اعته ،خانوادهها در ي��ك فضاي عاطفي،
نگرانيه��اي خ��ود را بيان كردند و عل��ي ربيعي نيز
شنونده درددلها و درخواستهاي آنان بود .ربيعي،
ريي��س كميت��ه پيگي��ري نفتكش س��انچي در اين
نشست اطمينان خاطر داد كه عمليات اطفاي حريق
در مراحل پاياني خود قرار گرفته است.

شركت ملي گاز ايران
شركت گاز استان خراسان رضوی
(سهاميخاص)

بحران آب تهرانيها
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ايسنا مديرعامل شركت آب و فاضالب تهران گفت:
«باتوجه به كاه��ش بارندگيها نگرانيهايي براي تامين
آب پايتخت به وجود آمده لذا از هماكنون تدابيري براي
اين مهم درنظر گرفتهايم كه اميدواريم با مشكلي مواجه
نش��ويم ».محمد پرورش ،با بيان اينكه چندين سناريو
براي گذر از پيك آبي درنظر گرفته ش��ده اس��ت ،اظهار
كرد« :روزانه جلسات متعددي براي حل مشكالت پيش
رو برگزار ميشود تا بتوانيم شرايط را بهطور كامل ارزيابي
و چالشهاي پي��ش رو را برطرف كنيم ».وي ادامه داد:
«طبق اعالم سازمان هواشناسي وضعيت بارشها نرمال
خواهد بود كه همين مس��اله نگرانيه��اي ما را كاهش
ميدهد با وجود اين ميتوان اطالعات تكميلي و دقيقتر
درباره وضعيت منابع آبي تهران را نهايتا تا دو روز آينده
اعالم كرد ».مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب تهران با
تاكيد بر مس��اله مديريت مصرف و اهميت اين موضوع
در پيش��برد اهداف ،گف��ت« :مديريت مصرف موضوعي
است كه مشتركان در تمام فصول بايد به آن توجه داشته
باشند چراكه نه تنها تهران بلكه كل كشور چندين سال
است كه با تنش آبي دست و پنجه نرم ميكند».

 3دليل براي عبور نفت خام از مرز  70دالر

كردهان��د و براي كمك به اصالح وضعيت بازار مس��ووليت
پذيرفتهاند ،بتوانند كنار يكديگر باقي بمانند و اين همگرايي
را در قالب يك فرم مشخص ادامه بدهند».
البته المزروعي در سخنانش بهطور مشخص از تمديد
توافق كاهش توليد در سال  2019سخني به ميان نياورده
است اما بسياري از خبرگزاريها و كارشناسان بينالمللي
اين اظهارات وزير انرژي امارات را به عنوان پيش��نهاد براي
تمديد توافق كاهش توليد در سال  2019تفسير كردهاند.
مسلما عبور قيمت نفت برنت از مرز 70دالر در هر بشكه،
اوپكيها را به تكاپو خواهد انداخت تا در رابطه با استراتژي
خ��ود در ادامه راه تصميم جدي��دي بگيرند ،چرا كه نفت
70دالري به معناي تقويت رقيب شماره يك اوپكيهاست.
به همين دليل است كه بيژن زنگنه بارها عنوان كرده است
كه اوپك عالقهيي به نفت باالي 60دالر در هر بشكه ندارد.
اما همانطور كه در قسمت قبل اين گزارش نيز گفته شد،
ممكن است روند توليد نفت شيل برخالف آ ن چيزي باشد
كه عموم تصور ميكنند و اين مسالهيي است كه بايد زير
ذرهبين كارشناسان فني اوپك قرار بگيرد.

روي خط نيرو

ريچ در اين باره مينويسد« :نرخ بهره اوراق دولتي در ژاپن
صفر است .زماني كه ژاپنيها اين سياست را كنار بگذارند،
نش��انهيي بر پايان سياست تس��هيل كمي در اين كشور و
در س��طح جهان اس��ت .در آن صورت ن��رخ بهره افزايش
چشمگيري پيدا خواهد كرد( .تسهيل كمي يك سياست
نامتعارف پوليست كه بانكهاي مركزي براي جلوگيري از
افت عرضه پول هنگام ناموثر بودن سياست استاندارد پولي
مورد اس��تفاده قرار ميدهند .ي��ك بانك مركزي از طريق
خريدن مقادير مش��خص ذخاير مالي از بانكهاي تجاري
و ديگر نهادهاي خصوصي تس��هيل كمي ميكند)  .هفته
گذشته شينزو آبه نخستوزير ژاپن اعالم كرد كه اين كشور
در س��ال جاري بهطور كامل از وضعيت تورم منفي خارج
خواهد ش��د .اين مس��اله نرخ جهاني بهره را افزايش داد و
ش��اخص 10س��اله آن را به 2.6درصد رساند كه باالترين
سطح از ماه مارس سال گذشته است.
ديگ��ر عامل مهم بر نرخ بهره ،قيمت نفت خام اس��ت.
قيمت اين كاال نقش مهمي در سياس��تهاي فدرال رزرو
امريكا و ديگر بانكهاي مركزي مهم جهان در رابطه با تورم
دارد .برايان ريچ عنوان ميدارد« :ما در ماه نوامبر پيشبيني
كرديم كه قيمت نفت در سال جاري به سطح 80دالر در
هر بشكه خواهد رس��يد .از ماه نوامبر تاكنون قيمت نفت
بيش از 26درصد رشد داشته است .كارشناسان بسياري از
جمله لي گورينگ و آدام روزنواگ در تابستان سال جاري
پيشبيني كردند كه قيمت نفت بين  75تا 110دالر در هر
بشكه خواهد بود .آنها معتقد بودند وقتي ذخاير نفت تا اين
حد كاهش پيدا كند ،ريسك 3رقمي شدن قيمت نفت نيز
وجود خواهد داشت».

آگهی عمومی

اميد به كاهش بدهيهاي
وزارت نيرو به سنديكاي برق

فارس رييس سنديكاي ش��ركتهاي توليدكننده
برق خصوصي از جلس��ه ويژه با وزير نيرو براي بررسي
راهكارهاي كاهش بدهي اين وزارتخانه به نيروگاههاي
خصوص��ي خبر داد و گفت« :تصويب تهاتر س��هجانبه
در بودجه س��ال  ۹۷ب��راي كاهش بدهيه��ا ميتواند
اميدبخ��ش باش��د ».محمدعلي وحدتي در پاس��خ به
اين س��وال ك��ه آيا احتم��ال اين وج��ود دارد كه عدم
پرداخت پ��ول ب��رق نيروگاههاي خصوص��ي در پيك
مصرف براي كش��ور مش��كالتي ايجاد كن��د ،گفت :با
وجود تمام مش��كالت موجود و عدم پرداخت پول برق
فروخته ش��ده به ش��بكه ،نيروگاههاي خصوصي تمام
ت�لاش خود را خواهند كرد كه به هيچوجه خاموش��ي
در كش��ور رخ ندهد .وي با اش��اره به اينكه راهكارهاي
خوبي در اليحه بودجه  97براي كاهش بدهي دولت و
تمام وزارتخانهها ديده شده است ،اظهار داشت« :قطعا
تصويب اين راهكار در كميس��يون تلفيق باعث خواهد
ش��د تا بدهي تمام وزارتخانهها بهخصوص وزارت نيرو
ب��ه بخش خصوصي و پيمانكاران در س��ال  97كاهش
يابد ».وحدتي با تاكيد بر اينكه پيگيريهاي وزارت نيرو
ب اين راهكارها در كميس��يون تلفيق بخش
براي تصوي 
خصوصي را براي رسيدن به مطالبات خود اميدوار كرده
است ،خاطرنشان كرد« :به هر حال برخي نيروگاههاي
خصوص��ي در حال��ي ك��ه هيچ نقش��ي در مش��كالت
وزارت نيرو ندارند به بانكها بدهكار ش��دهاند بنابراين
تهاتر س��هجانبه كه در كميسيون تلفيق تصويب شده،
ميتواند بخش خصوصي را به آينده اميدوار كند».

نوبت اول

شماره مجوز1396.4725 :

  -1مناقصه گزار :شرکت گاز استان خراسان رضوی واقع در مشهد _ بلوار خیام ،تقاطع ارشاد
  -2موضوع مناقصه  :اصالح شبکه و انشعابات گاز ،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ منطقه  7گازرسانی مشهد
  -3مدت پیمان :یک سال تقویمی
  -4مدت اعتبار پیشنهادها :از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت  3ماه می بایست معتبر باشد.
-5مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار  464,050,000 / -ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره /123402ت  50659هـ مورخ
 94/09/22تهیه گردد.
 -6متقاضیان می توانند از تاریخ  96/10/23الی  96/10/27ضمن واریز مبلغ  650,000/-ریال به حساب شماره  IR 020170000002174531601004نزد بانک ملی شعبه سجاد مشهد به نام
شرکتگاز استان خراسان رضوی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد  -بلوار خیام  -نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی  -طبقه دوم  -اتاق 212مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
  -7آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه:ساعت  9صبح مورخ 96/11/08
 -8از پیمانکاران دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه دعوت بعمل می آید به منظور اعالم آمادگی کتبی و دریافت اسناد مناقصه به نشانی فوق مراجعه نمایند ،ضمنا داشتن و ارائه گواهینامه
تایید صالحیت ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی الزامی می باشد.
 -9پیش��نهادهای واصله در ساعت  10/-مورخ  96/11/08در کمیسیون مربوطه باز و خوانده می شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آنها با همراه داشتن معرفینامه ممهور به مهر شرکت در
جلسه افتتاح پاکات آزاد است.
شایان ذکر است :دسترسی به متن این آگهی در سایت  WWW.nigc_khrz.irامکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن     37072213تماس بگیرید.
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مرامنامه اخالقي روزنامه تعادل در وبسايت رسمي روزنامه در دسترس است

عكس روز

چهره روز

معتمدآريا :نگذاريد فاجعه ديگر رخ بدهد

فاطمه معتمدآريا با اشاره به حادثهيي كه براي كشتي و خدمههاي ايراني آن رخ داده است ،از مسووالن كشور درخواست
كرد كه اجازه ندهند فاجعهيي ديگر ،آتش ديگري بر جان و دل مردم ايران بزند.
اين بازيگر كه س��فير مهر جامعه دريانوردان ايران اس��ت ،در پي برخورد يك نفتكش ايراني و يك كش��تي چيني كه باعث
حريق نفتكش و مفقود ش��دن 30خدمه آن ش��ده است ،ياداشتي را در اين باره نوشته كه در آن آمده است« :حدود يك هفته
اس��ت كه دريانوردان از جان گذشته ايراني در ميان ش��علههاي آتش محبوس شدهاند؛ به عنوان سفير مهر جامعه دريانوردان
ايران��ي همراه با خانواده نگران آنان از همه مس��ووالن ميخواهم كه اجازه ندهن��د فاجعهيي ديگر ،آتش ديگري بر جان و دل
مردم ايران بزند .اين زلزله نيس��ت ،آتش��ي است كه براي فرو نشاندنش لحظهها را بايد شمرد .مردم شريف و داناي ما شايسته
و نيازمن��د لبخند و ش��ادي هس��تند .با نج��ات دريانوردان گرفتار در آتش ش��ادي را به خانوادههاي آن��ان و همه مردم ايران
بازگردانيد».

بررسي ميزان صرفهجويي در هزينههاي برق در كشورهاي اروپايي با جايگزيني المپهاي LED

هزينهاي كمتر ،خانهاي روشنتر

دومین روز سی و سومین جشنواره موسیقی فجر
كيوسك

ترامپ
مشغول تخريب جهان
اكونوميست:

اين نش��ريه ،ب��ر جلد
تازهتري��ن ش��ماره خود،
تصوي��ري از ترامپ را كه
همچ��ون ي��ك ك��ودك
مشغول بازي با تمام افراد
و امور مهم جهان اس��ت،
منتشر كرد .در اين تصوير،
او مانن��د يك كودك نوپا،
خودخواهانه از امپراتوري
خ��ود هيجانزده ش��ده و مش��غول تخريب جهان
است .اكونوميس��ت در تيتر اين عكس اعالم كرده
كه آيا رياستجمهوري ترامپ ،آنقدر بد است؟ در
ت گرفته ،در يك سال
تازهترين نظرسنجيهاي صور 
اول فعاليت ترامپ در كاخ سفيد ،او محبوبيت خود
را در ميان بس��ياري از افراد از دست داده است .هر
چند كه او در دوران انتخابات نيز محبوبيت چنداني
در ميان امريكاييها نداشت ،اما بسياري از اتفاقها
در يكس��ال گذشته ،چهره او را بين افراد بيشتري
تخريب كرده است .اقدامات ترامپ تا جايي عجيب و
ل پيشبيني بوده كه بسياري از افراد ،در مورد
غيرقاب 
س�لامت عقلي او دچار ترديد شدهاند .واكنش او در
مورد اين ترديد ،توييتي بود كه ترامپ در آن اعالم
كرد كه نابغ ه است.

فايننشال تايمز:

اين روزنامه در صفحه
اول خود گزارشي از نقش
بانكها در مذاكرات تجاري
برگزيت منتشر كرد .طبق
گزارش فايننش��ال تايمز،
ميشل بارنيه مذاكرهكننده
ارش��د اتحاديه اروپا ،اعالم
كرده كه بانكهاي بزرگ
بايد از بريتانيا خارج شوند؛
ب��ر اين اس��اس ،جيپي مورگان ،مورگان اس��تنلي
و گلدمن س��اكس ك��ه بانكهاي ب��زرگ امريكايي
هس��تند ،دفاتر خود را به فرانكفورت منتقل كرده و
خود را براي شرايط پسابرگزيت آماده ميكنند .اين
در حالي اس��ت كه ترزا مي ،در حال مذاكره تجاري
با اتحاديه اروپاست و تالش ميكند كه به بانكهاي
بزرگ��ي كه در بريتانيا قرار دارند ،اطمينان بدهد كه
ميتوان��د پس از برگزيت نيز در اين كش��ور به كار
خود ادامه دهند .پيش از اين نيز مديران بانكهاي
بزرگ امريكايي و آلماني در بريتانيا به دنبال خروج
بريتانيا از اتحاديه اروپ��ا در حال برنامهريزي جهت
انتقال كارمندان خود از لندن به فرانكفورت بودند.

ن پست:
واشنگت 

اين روزنامه در صفحه
اول خ��ود از افزاي��ش
درگيريه��ا در ش��رق
اوكراين خب��ر داد .آنطور
كه در اين گ��زارش گفته
شده ،اين اختالفات بهدليل
اس��تقرار دومين سيستم
دف��اع موش��كي روس��يه
در كريم��ه ب��وده اس��ت.
پيش از اين گفته ش��ده بود كه روس��يه درنظر دارد
 ۱۲ژانويه دومين سيس��تم دفاع موشكي خود را در
نزديكي مرزه��اي اوكراين در كريمه فعال كند .اين
تصميم بهدنب��ال آزمايشهاي اخي��ر اوكراين براي
ساخت موش��كهاي جديد كروز و تشديد سخنان
مقامات اين كش��ور ضد روس��يه اتخاذ ش��ده است.
شبهجزيره كريمه در س��ال  ۲۰۱۵ميالدي در يك
همهپرس��ي تحت نظارت روس��يه از خاك اوكراين
جدا و به روس��يه ملحق ش��د ،با اين حال اوكراين و
كش��ورهاي غربي كريمه را اش��غال شده ميدانند و
از آن زم��ان تنش سياس��ي ميان دو طرف همچنان
ادام��ه دارد .همچنين در روز پنجش��نبه از كش��ته
شدن  3س��رباز در مناطق شرق اوكراين خبر دادند
كه نخستين كشتههاي اين مناقشه  4ساله در سال
جديد ميالدي به حساب ميآيد.

عكس :مهر

داستانك

  زوج و فرد و كريمخان و سنايي!
روف شاهسواري  
تم��ام نيمتن��هاش روي ش��انه من
بيچاره سنگيني ميكرد .اندكي جابهجا
شدم اما انگار نه انگار! چند تكسرفهيي
هم كه ب��روز دادم كاري از پيش نبرد.
ظاهرا داشت به طرف صحبتش آدرس
ميداد« :كجايي ،گفتي كجايي؟ نه من
االن سر س��نايي هستم ،بين كريمخان
و مطه��ري،اي باب��ا؛ چن وقت��ه تهران
نيومدي ،تختط��اووس ديگه ،كالس ميرفتيم! نه،
من نميتونم وايس��تم دير ميش��ه .باي��د برم نوبت
بگيرم تا تو برس��ي ،نوب��ت رو ميدم به باجه  ...3آره
ميشناس��ه »...راست نشست يه نگاه به من ،يه نگاه
به گوشياش ،گفت« :دارم براش ،چنان بپيچونمش
كه »...لبخندي نيش��خندوار تحويلش دادم ،ابرو باال
انداخ��ت و آب ده��ن قورت داد .چ��ن دقيقه ،بلكم
چن لحظه بعد دوباره گوش��ياش ص��دا داد .درآمد
كه« :نه ،نه .تو تاكس��ي هس��تم ».دوباره برگش��ت
و آوار نيمتن��هاش روي من! مانده ب��ودم چرا موقع
صحبت كردن برميگش��ت از بي��خ گوش من عقب
را ميپاييد ،س��مت چپش هم مسافري نشسته بود؛

بيانصاف! خواس��تم با تاكتيك شكست
خورده تكسرفه ،اعتراضم را برسونم كه
ادامه داد« :تو تاكسي هستم .امروز فرده
نميتونس��تم ماشين بيارم .چي؟ زوج و
فرد ديگه؛ طرح ،طرح ترافيك آره .سوار
ش��و برو نياوران ،كاشانك .آره شما برو
بانك ...پول رو بريز به حساب ،من بعدا
ميرم سند رو امضا ميكنم ...آره خيالت
راح��ت ...من چند ت��ا از دندههاي چپم
شكس��ته ،بايد ب��رم دكتر و عكس و اينا »...راس��ت
نشس��ت يه نگاه به من ،يه نگاه به گوشياش« :واقعا
س��خت بوده تمرين دنده چپ شكس��ته!» به مقصد
نرسيده گفتم« :من پياده ميشم آقاي راننده ».تازه
متوجه ش��دم چرا اون خانم وس��ط مسير پياده شد
كه من تونس��تم سوار شم .آرزو كردم كاش هميشه
زوج بود و اين آقا با ماشين خودش جابهجا ميشد.
اما چن��د دقيقه بعد بلكم چن لحظ��ه بعد با خودم
گفتم« :كريمخان و س��نايي و ...چه ربطي به زوج و
فرد داره!» ياد موالنا مالي روم افتادم كه ميفرمود:
«ترا بر در نشاند او به طراري كه ميآيد /تو منشين
منتظر بر در كه اين خانه دو در دارد»!.

بازار هنر

عموزادهاي كه قواعد مزرعه را به هم ميزند
مثل م��رغ هر روز تخ��م ميگذارند
و حت��ي آرزوي ديدن جوجههايش��ان
را ه��م ندارن��د .مرغهاي مزرع��ه ،نماد
كارگراني هستند كه براي رييس مزرعه
كار ميكنن��د و حق ندارن��د بدانند .او،
خودش ب��راي يك ارب��اب خارجي كار
ميكن��د ك��ه مزرعه براي اوس��ت .يك
سگ ،براي تكه استخواني ،نگران منافع
رييسش اس��ت كه مبادا به خطر بيفتد
اما جايي ،آنجا كه بايد مرغ و خروس��ي را كه عاشق
هم شدهاند از هم دور نگه دارد ،ناگهان انسانيتش از
سگ بودنش پيشي ميگيرد و اجازه آخرين مالقات
را ميدهد .نمايش «عموزادهاي از ناكجا »...داستان
عموزادهاي اس��ت كه به مزرع��ه ميآيد و مرغهاي
گرفت��ار را ميبيند ،قواعد مزرعه را به هم ميريزد و
عاشق مرغي ميشود كه پرواز را ميفهمد.
كارگ��ردان «عم��وزادهاي از ناكج��ا »...ك��ه در
تماش��اخانه اس��تاد انتظام��ي در خان��ه هنرمندان
روي صحنه اس��ت با اش��اره به اينكه در اين نمايش
حيوانات��ي ب��ا خصايص انس��اني به تصوير كش��يده
ش��ده اس��ت ،گفت :براي نگارش اين اثر نمايش��ي
برداش��تي آزاد از انيميشن «فرار مرغي» داشتم اما
مضمون و بس��تر روايت قصه بس��يار متفاوت از اين

انيميش��ن اس��ت .اين نمايش داستان
مرغهاي مزرعهيي اس��ت كه براي آنها
پ��س از ورود خروس جديدي به مزرعه
اتفاقه��اي متفاوتي ميافت��د .آنها كه
اس��ير بند يكنواختي روزگار بودند حاال
به شكلي متفاوت مينگرند .اين خروس
ادع��ا ميكند كه ميتوان��د پرواز كند و
به همه مرغهاي مزرعه ،ش��ور و ش��وق
پ��رواز ميدهد و در ميان يكي از مرغها
عاشق خروس ميشود .در نهايت معلوم ميشود كه
خروس دروغ گفته اس��ت اما به دليل باور و عش��ق
عميق��ي كه مرغ به اين خروس پيدا كرده در نهايت
موفق ميشود ،پرواز كند...
اين نمايش يك اثر فانتزي ويژه بزرگساالن است
كه تا يكش��نبه بيست و چهارم دي ماه ساعت ۲۱
در تماش��اخانه اس��تاد انتظامي روي صحنه خواهد
بود .طراحي لباس و گريم اين نمايش هيچ حيواني
را ب��راي مخاطب تداعي نميكند بلكه گريمهاي اثر
به شكل انساني اما به شيوهيي فانتزي طراحي شده
و ش��خصيتها  ۵۰درصد ويژگيهاي انساني و ۵۰
درص��د ويژگيهاي حيواني دارند و بس��تگي به نوع
خصايصش��ان در برخي از آنها بيشتر عناصر حيواني
و در برخي ديگر ويژگيهاي انساني بروز مييابد.

«تئاتر» براي كاهش آسيب
توم��اج دانشبه��زادي با بي��ان آنكه
آموزش تئاتر در م��دارس ميتواند آن را
به عنوان مقوله مهم آموزش��ي در جامعه
گس��ترش دهد ،معتقد است كه اين هنر
درحال حاضر عالوه بر خاستگاه سرگرمي
توانايي كاهش خس��ارات و آس��يبهاي
بسياري از كمبودها مانند فقر را به همراه
دارد.
«خ��ط باري��ك قرم��ز» يك��ي از
نمايشهاي حوزه كاربردي بخش خارج از صحنه(آف
اس��تيج) جشنواره سي و ششم تئاتر فجر است كه در
آن جمعي از زندانيان كانون اصالح و تربيت شهر زيبا
با هدايت توماج دانشبهزادي ،دغدغه و مشكالت مسير
زندگي خود را در قالب تئاتر روايت ميكنند.
كارگردان اين اثر با اشاره به اينكه  3روز اول تمرين
با اين بچهها را يكي از سختترين روزهاي زندگي خود
توصيفميكند به ايسنا گفت :با گذشت تنها چند ماه،
آموزش تئاتر تاثيري در روح و جان اين بچهها گذاشته
كه اكن��ون ميتوانم اي��ن تمرين را يك��ي از بهترين

خاط��رات زندگيام معرفي كنم .او درباره
دغدغه ش��كلگيري «خط باريك قرمز»
توضي��ح ميده��د :مدتي قبل ب��ا فردي
آشنا ش��دم كه مس��تندي درباره زندان
زن��ان كار كرده بود .اين مس��تند زندگي
دخت��ري را روايت ميكرد كه مادرش در
س��ن 15سالگي به خاطر مواد مخدر او را
ب��ه ماموران معرفي ك��رده بود و از همان
زمان مح��ل زندگي او ب��ه زندان منتقل
ش��ده بود .درحال حاضر 16س��ال از اقامت آن دختر
در زندان ميگذرد و درآنجا دو قتل انجام داده اس��ت.
اي��ن موضوع جرقهيي را در ذهن من ايجاد كرد كه ما
ميتواني��م با آموزش تئاتر در بچههاي كانون اصالح و
تربيت تغييري ايجاد كنيم تا در حد توان از بروز فجايع
اينچنيني جلوگيري شود .او در ادامه افزود :چيزي كه
روي آن تاكيد داريم ،مطرح شدن تئاتر به عنوان مقوله
مهم آموزشي در مدارس است تا به اين وسيله بتوانيم
خس��ارت و آسيبهاي خيلي از كمبودها مانند فقر را
از مسائل فرهنگي و مشكالت سياسيمان كمتر كنيم.

گروه گوناگون
شهروندان كشورهاي اروپايي ،ساالنه
آمارنامه
با افزايش قابلتوج��ه قيمت برق روبهرو
هس��تند .بخش عمدهي��ي از اين افزاي��ش هزينهها،
مربوط به نرخ باالي ماليات بر قبضهاي برق اس��ت.
طبق گزارشهاي منتشر شده ،بسياري از كشورهاي
اروپايي كه س��عي بر مس��تقل ب��ودن در توليد انرژي
دارن��د ،ماليات بخش قابلتوجه��ي از قبوض انرژي را
به خود اختصاص ميدهد .بهطور مثال قبض برق در
دانمارك و آلم��ان ،باالترين ميزان ماليات را در ميان
كشورهاي اروپايي به خود اختصاص داد ه است .بر اين
اساس ،بيشتر مردم اروپا ،بهدنبال راهكارهايي هستند
تا بتوانند در هزينههاي برق مصرفي خود ،صرفهجويي
داش��ته باش��ند .از آنجا كه مصرف بخ��ش خانگي در
مصرف انرژي ،س��هم بااليي به خ��ود اختصاص داده،
بهتري��ن گزينه براي كاهش هزينههاي برق خانوارها،
بهينهس��ازي و اصالح مصرف ان��رژي در محيط خانه
اس��ت .بر اين اساس ،در سراسر اروپا بسياري از مردم
داوطلبان��ه المپه��اي  LEDرا جايگزين المپهاي
رش��تهيي قديمي كردهاند ،چراكه به گفته بسياري از
كارشناس��ان ،انتخاب المپ مناس��ب عالوه بر كاهش
مص��رف ان��رژي افزايش روش��نايي و كاه��ش تعداد
المپها را به همراه داشته و درنهايت ،منجر به كاهش
هزينههاي مصرف برق خواهد شد .گفته شده كه اگر
يك المپ رشتهيي با يك المپ كممصرف كه بهطور
متوسط  5ساعت در ش��بانهروز روشن است ،تعويض
ش��ود در يك س��ال در حدود  140كيلووات س��اعت
صرفهجويي انرژي بهدنبال خواهد داشت.
گزارش به دس��ت آمده ،ميزان كاهش

در تازهترين
هزينههاي برق در صورت جايگزيني المپهاي LED
در كشورهاي اروپايي بررسي شده است.
همانطور كه گفته شد ،دانمارك و آلمان ،بيشترين
هزين ه مصرف برق را در ميان كشورهاي اروپايي ب ه خود
اختصاص دادهاند .دليل اين گراني ،تشويق دولت براي
استفاده شهروندان از انرژي سبز است .دانمارك يكي از
كشورهاي پيشرو در استفاده از منابع انرژي تجديدپذير
است .سياست استفاده از انرژي سبز دانمارك ،هم براي
دولت هم براي شهروندان اين كشور بسيار گران تمام
ميش��ود تا جايي كه دانماركيها ب��راي برق مصرفي
خود ح��دود 60درصد ماليات ميپردازند .در رتبه دوم

فهرس��ت آلمان قرار دارد كه مانند دانمارك سياس��ت
استفاده از منابع تجديدپذير را دنبال ميكند .براساس
آمار منتشر ش��ده ،با جايگزيني يك المپ LED 10
واتي با المپ رش��تهيي  60وات هر س��ال بيش از 15
ي��ورو در هزينههاي برق دانمارك و آلمان صرفهجويي
خواهد شد.
طبق آمار منتشر شده جايگزيني المپهاي LED
با المپهاي رش��تهيي قديمي در ايرلند و اس��پانيا نيز
س��االنه ح��دود  12يورو صرفهجويي ان��رژي بههمراه
خواهد داش��ت .براس��اس گزارشهاي منتشر شده در
س��الهاي گذشته ،ش��كاف بين هزينه توليد و قيمت
تمام شده برق ،بدهي  26ميليارد يورويي را براي دولت
اس��پانيا رقم زد .بر اين اس��اس ،دولت اسپانيا تصميم
گرفت كه اين هزينهها را بين شركتهاي توليدكننده
برق و مصرفكنندگان تقسيم كند كه اين طرح منجر
به افزايش قيم��ت برق مصرفي براي ش��هروندان اين
كشور شد.
در س��الهاي اخي��ر اداره ب��رق يونان با اش��اره به
مشكالت مالي مردم مجبور شده روزانه بهطور متوسط
برق صد خانواده را قطع كند؛ در بس��ياري از گزارشها
گفته شده كه مردم يونان بهدليل بحرانهاي اقتصادي
توانايي پرداخت هزينههاي برق مصرفي خود را ندارند.
همچنين ،دول��ت يونان براي مجبور ك��ردن مردم به

ايستگاه

انجمن منتقدان امريكا برندگانش را معرفي كرد

پنجشنبه ش��ب انجمن منتقدان فيلم و
تلويزيون امريكا اس��امي برندگان بيس��ت و
س��ومين دوره برگزاري خود را اعالم كرد و
به فيلمهاي متعدد از جمله «برو بيرون» و
«شكل آب» جايزه داد.
به گ��زارش ورايتي ،در مي��ان برندگان
بيس��ت و س��ومين دوره جواي��ز منتخ��ب
منتقدان امريكا «ش��كل آب» بيشترين نامزدي را كس��ب كرده بود كه در نهايت
موفق به كس��ب چهار جايزه شد كه شامل بهترين فيلم و بهترين كارگرداني براي
گيلرمو دل تورو بود .در بخش تلويزيوني نيز «دروغهاي كوچك بزرگ» چهار جايزه
كسب كرد كه شامل دريافت يك جايزه ديگر براي سريال محدود بود« .نديمه» و
«خانم ميسل حيرتآور» نيز در بخش بهترين درام و بهترين كمدي جوايز اصلي
را بردند.گري اولدمن براي بازي در «تيرهترين ساعت» و آليسون جني براي «من،
تونيا» در كنار فرانسيس مكدورماند و سم راكول براي بازي در «سه بيلبورد بيرون
ابينگ ،ميزوري» جوايز بازيگري را دريافت كردند.
اس��ترلينگ كي .براون ب��راي بازي در «اين ما هس��تيم» ،نيكول كيدمن براي
«دروغهاي كوچك بزرگ» ،تد دانس��ون ب��راي «جاي خوب» و مايم بياليك براي
«تئ��وري بيگ بنگ» در ميان بازيگران تلويزيوني جاي گرفتند كه تجليل ش��دند
و جايزه دريافت كردند .پتي جنكينز كارگردان «زن ش��گفتانگيز» به گال گدوت
جايزه «هش��تگ او را ببين» ( )SeeHer#را اهدا كرد كه براي تجليل از زناني كه
مرزها را عقب ميرانند و اهميت تصوير زنان را در چش��مانداز صنعت س��رگرمي
گس��ترش ميدهند ،اهدا ميش��ود .جيمز فرانكو نيز به عنوان بهترين بازيگر مرد
كمدي انتخاب شد اما در مراسم حضور نيافت و اين پس از آن بود كه پنج زن به
وي اتهام آزار جنسي را وارد كردند .او براي بازي در «هنرمند فاجعه» اين جايزه را
درياف��ت كرد .مارگوت رابي نيز براي «من ،تونيا» جايزه بهترين بازيگر زن كمدي
را دريافت كرد.

پرداخت ماليات ويژه مسكن اين ماليات را روي قبوض
برق محاسبه ميكند تا مردم به همراه پرداخت هزينه
برق مصرف��ي ،اين ماليات را نيز پرداخت كنند .بر اين
اس��اس ،بهتري��ن راه براي كاهش هزينهه��ا ،كنترل و
صرفهجويي در مصرف برق توس��ط ش��هروندان يونان
اس��ت .طبق آمار منتشر ش��ده ،در صورت جايگزيني
ي��ك المپ  LED 10واتي با يك المپ رش��تهيي 60
وات ،منج��ر به صرفهجوي��ي 10يورويي در هزينههاي
برق ش��هروندان يونان ميشود .اين ميزان صرفهجويي
در صورت جايگزيني المپهاي جديد در بريتانيا حدود
 83.8يورو و در فرانسه  45.8يورو اعالم شده است .اين
درحالي است كه بهدليل هزينه بسيار پايين توليد برق
در فرانسه اين كشور بزرگترين صادركننده الكتريسيته
در جهان با ساالنه  3ميليارد دالر درآمد است.
براس��اس تازهتري��ن آمار به دس��ت آم��ده ،ميزان
صرفهجويي ساالنه هزينههاي برق در ازاي جايگزيني
ي��ك المپ  LED 10واتي با المپ رش��تهيي 60وات
در فنالند ،هلند و لهستان حدود  8يورو محاسبه شده
است .اين ميزان صرفهجويي در روماني حدود 6يورو و
در بلغارستان حدود  5يورو در سال اعالم شده است.
با نگاهي به ترتيب كشورها ،ميشود اين نتيجهگيري
را كرد كه قيمت حامل انرژي برق با وضعيت اقتصادي و
ميزان درآمد سرانه كشورها مرتبط است.

ميراثنامه

سايت موزه؛ روايتگر هويت تاريخي هگمتانه

ايجاد س��ايت م��وزه در مركز پي��ادهراه
ميدان ام��ام خميني (ره) هم��دان يكي از
مطالبههاي جدي فرهنگ دوستان اين ديار
بود؛ مطالبهيي كه با پيگيريها و رايزنيهاي
بس��يار در نهايت با آن موافقت ش��د تا اين
موزه روايتگري از هويت چند هزار ساله ديار
هگمتانه باشد.
چندي پيش در جريان گودبرداريهاي پيادهراه ميدان امام خميني (ره) ش��هر
همدان 2 ،تابوت شكسته سفالي متعلق به دوران اشكاني و تعدادي تكههاي سفال
متعلق به دورههاي مختلف تاريخي از زمان مادها تا دوران اس�لامي كش��ف شد و
زمينه استمرار كاوشهاي اضطراري براي كشف احتمالي ديگر آثار مدفون در اين
محدوده را فراهم و موضوع احداث سايت موزه براي نمايش آثار باستاني كشف شده
را مطرح كرد و حاال با كس��ب موافقتهاي الزم براي احداث سايت موزه ،دغدغه و
نگراني فعاالن اجتماعي و دوستداران ميراث فرهنگي پايان مييابد و فضايي فراهم
ميشود تا گردشگران قدم بر پياده راهي بگذارند كه تاريخ چند هزار ساله را روايت
ميكند .حال كه قرار است آثار و فضاي كاوش شده در قالب يك سايت موزه حفظ و
در معرض بازديد عموم قرار گيرد ،ميتوان اميد داشت كه اين مجموعه سند افتخار
ديگري براي مردم ايران زمين باشد .از طرف ديگر ميتوان تصور كرد كه اين سايت
موزه تا چه حد ميتواند گردشگران داخلي و خارجي را با نمايي از شيوههاي زندگي
مردم ديار هگمتانه در دورههاي مختلف تاريخي آشنا كند و مولفهيي تاثيرگذار در
برندسازي صنعت گردشگري همدان باشد.
در اين ارتباط علي مالمير مديركل ميراث فرهنگي ،صنايعدستي و گردشگري
اس��تان همدان به مهر گفت :بر اساس نتايج كاوشهاي انجام شده در ميدان امام
خميني (ره) و ارزش فرهنگي و تاريخي اين آثار كه نش��ان از قرون متمادي نقش
آفريني اين كهن ش��هر در تاريخ ايران زمي��ن دارد ،موافقتهاي الزم براي احداث
سايت موزه ميدان امام (ره) اخذ شد.

تاريخ نگاري

صدور فرمان تشكيل عدالتخانه
فرمان تشكيل عدالتخانه به وسيله مظفرالدين شاه قاجار صادر شد .پافشاري و
مبارزههاي مردم براي تش��كيل عدالتخانه و به دست آوردن حق تصميمگيري در
امور خويش و برقراري حكومت مش��روطه ،س��رانجام نتيجه داده بود و شاه قاجار
درخواس��ت آنها را قبول كرد .بستنشينان در حرم حضرت عبدالعظيم حسني ،با
واس��طه قرار دادن سفير عثماني ،خواس��تههاي خود ازجمله تشكيل عدالتخانه در
همه كش��ور را به دولت اطالع دادند .مظفرالدينشاه نيز كه شور و هيجان مردم را
در اين امر ديد ،حكم تشكيل آن را صادر كرد.
در اين حكم آمده اس��ت« :جناب اش��رف اتابك اعظ��م ،چنانكه مكرر اين نيت
خودمان را اظهار فرمودهايم ،تاس��يس عدالتخانه دولتي براي اجراي احكام ش��رع
مطاع و آسايش رعيت از هر مقصود مهمي واجبتر است .اين است كه ميفرماييم
براي اجراي اين نيت مقدس ،قانون معدلت اس�لاميه كه عبارت از تعيين حدود و
اجراي احكام ش��ريعت مطهره است بايد در تمام ممالك محروسه ايران عاجال دائر
شود ،بر وجهي كه ميان هيچ يك از طبقات رعيت فرقي گذاشته نشود و در اجراي
عدل و سياس��ات بهطوري كه در نظامنامه اين قانون اشاره خواهيم كرد ،مالحظه
اش��خاص و طرفداريهاي بيوجه قطعا و جدا ممنوع باش��د .البته به همين ترتيب
كتابچهيي نوشته و مطابق قوانين شرع مطاع فصول آن را ترتيب و به عرض برسانيد
تا در تمام واليات دائر و ترتيبات مجلس آن هم بر وجه صحيح داده ش��ود و البته
اين قبيل مستدعيات علماي اعالم كه باعث مزيد دعاگويي ماست همه وقت مقبول
خواهد بود .همين دستخط ما را هم به عموم واليات ابالغ كنيد».
ش��اه  7ماه پس از فرمان بينتيجه تاس��يس عدالتخانه ،فرمان مش��روطيت را
چهاردهم مرداد  ،1285پنجم آگوست  ،1906صادر كرد .در اين فرمان با صراحت
بيشتري به ضرورت تاسيس مجلس اشاره شده بود.

در اين فاصله ناصرالدين ش��اه ،نصراهلل خان مش��يرالدوله را به جاي عينالدوله
بهعنوان وزير اعظم و سپس صدراعظم منصوب كرده بود و فرمان مشروطه توسط
مشيرالدوله نوشته شد و به امضاي شاه رسيد.

