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 بررسي كاهش پرداخت هاي عمراني 
با حضور نوبخت 

 رييس كميسيون عمران مجلس، با انتقاد از كاهش اعتبارات عمراني 
در اليحه بودجه ۹۷ كل كش��ور گفت: براي بررسي چرايي كاهش سهم 

اعتبارات عمراني نوبخت ميهمان كميسيون خواهد بود. 
محمدرض��ا رضاي��ي در گفت وگو با خان��ه ملت، با انتق��اد از كاهش 
س��هم اعتبارات عمراني در اليحه بودجه ۹۷ كل كش��ور به نسبت سال 
۹6، گفت: كميس��يون عمران مجلس براي بررسي چرايي كاهش سهم 
اعتبارات عمراني كشور امروز سه شنبه )21 آذرماه( نشستي با محمدباقر 

نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار خواهد كرد. 
رييس كميس��يون عمران مجلس ش��وراي اسالمي، با تاكيد بر اينكه 
اعتبارات عمراني كش��ور در اليحه پيشنهادي سال ۹۷ كل كشور نسبت 
به س��ال ۹6، 10هزار ميليارد تومان كاهش داش��ته اس��ت، افزود: طبق 
اظهارات مس��ووالن، مكانيسم هاي ديگري براي جبران كاهش اعتبارات 
عمراني در نظر گرفته ش��ده اس��ت، اما ميزان عملياتي ش��دن آن بايد 

بررسي شود. 
نماين��ده م��ردم جه��رم در مجلس ش��وراي اس��المي، ادام��ه داد: 
س��رمايه گذاري بانك ها، اس��تفاده از توان بخ��ش خصوصي و همچنين 
برداشت از صندوق توسعه ملي راهكارهايي است كه براي جبران كاهش 

اعتبارات عمراني در بودجه ۹۷ در نظر گرفته شده است. 

ظرفيت ه�اي جدي�دي براي رش�د اعتبارات عمران�ي در اليحه 
بودجه 97 ديده شده است

رضاي��ي با بيان اينكه اگ��ر ظرفيت هاي مذكور محقق ش��ود، اعتبار 
پروژه ه��اي عمران��ي افزايش خواه��د يافت، تصريح ك��رد: ظرفيت هاي 
جدي��دي كه در اليح��ه بودجه ۹۷ براي تكمي��ل پروژه هاي عمراني در 

نظر گرفته شده بايد بررسي شود تا ضريب تحقق آنها مشخص شود. 
وي با اش��اره به اليحه بودجه ۹۷ كل كش��ور در حوزه حمل و نقل، 
گفت: هر چند در اسناد باالدستي بر ضرورت توسعه حمل و نقل تاكيد 
ش��ده اما كاهش اعتبارات حمل و نقل ريلي در اليحه پيشنهادي دولت 

مشهود است. 
رييس كميس��يون عمران مجلس شوراي اس��المي با بيان اينكه در 
حوزه مس��كن اعتبارات پيش بيني ش��ده در بودجه كافي نيست، افزود: 
با بودجه پيش��نهاد ش��ده تحركي در بازار مس��كن در س��ال آتي شاهد 

نخواهيم بود. 
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 معاون وزي��ر امور خارجه گف��ت: اقدام 
ترامپ در شناس��ايي بيت المقدس به عنوان 
پايتخت رژيم صهيونيستي اعالم پيام حمايت 
پشتيباني امريكا از اين رژيم است؛ حمايتي 
كه در دوره اوباما مقداري متزلزل شده بود. 

به گزارش ايرنا، س��يدعباس عراقچي در 
هماي��ش مل��ي قدرت هاي ب��زرگ و امنيت 
منطقه يي غرب آس��يا با بيان اينكه منطقه 
غرب آس��يا ب��ا تهديدات مختل��ف و عوامل 
تنش آفرين متع��ددي مواجه اس��ت، اظهار 
داش��ت: يك��ي از مهم ترين معض��الت اين 
منطقه رقابت تسليحاتي در خاورميانه است؛ 
به ط��وري كه طب��ق برآوردهاي موسس��ات 
تحقيقات��ي، خاورميان��ه بزرگ تري��ن ب��ازار 

تسليحاتي در دنياست. 
معاون وزير امور خارجه در بخش ديگري 
از س��خنان خود افزود: آنچ��ه باعث نگراني 
غرب ش��ده اين اس��ت ك��ه از زاوي��ه امريكا 
وضعيت فعلي غرب آسيا شاهد افزايش نفوذ 
و اقتدار جمهوري اس��المي ايران است و اين 

بزرگ ترين عامل نگراني براي امريكاست. 
عراقچي گفت: جمهوري اس��المي ايران 
نفوذ و اقتدار خود را در منطقه گسترش داده 
و روز به روز بيش��تر گسترش مي دهد و اين 
نفوذ به تعبير دقيق رهبري، در كلمه اقتدار 

خالصه مي شود. 
ب��ه گفته معاون وزير امور خارجه تقويت 
مح��ور مقاوم��ت و افزاي��ش اقت��دار ايران و 
حض��ور مج��دد روس��يه در منطق��ه باعث 
نگران��ي امريكايي ه��ا ش��ده اس��ت و اينكه 
رژيم صهيونيس��تي مجددا بعد از س��ال ها با 
تهديدات بيروني قابل توجه مواجه شده است. 
عراقچ��ي عنوان داش��ت: برخالف تصور 
بعضي ك��ه فكر مي كنند درگي��ري و تفرق 
در منطقه ممكن اس��ت باعث آرامش خاطر 
رژيم صهيونيستي شده باش��د، من معتقدم 
اتفاق��ا اي��ن رخدادها رژيم صهيونيس��تي را 
دچار وحشت بيشتر كرده است. اتفاقا كاري 
كه آق��اي ترامپ انج��ام داد در شناس��ايي 
بيت المق��دس به عنوان پايتخت اس��راييل و 
انتقال س��فارت اين رژيم ب��ه بيت المقدس 
ناش��ي از اي��ن اس��ت ك��ه پي��ام حمايت و 
پشتيباني امريكا از رژيم صهيونيستي را اعالم 
كرده و حمايت امريكا از رژيم صهيونيستي را 
تحكيم كند؛ حمايتي ك��ه آنها معتقدند در 
دوره رييس جمهور پيش��ين امريكا مقداري 

متزلزل شده بود. 
مع��اون وزير امور خارجه اظهار داش��ت: 
امريكا با قدرت روزافزون جمهوري اس��المي 
در منطقه مواجه است و آن را تهديدي براي 

منافع خود و رژيم صهيونيستي مي داند. 
عراقچي در بخش ديگري از سخنان خود 
به ديدگاه اروپايي ها نس��بت به منطقه غرب 
آسيا اشاره كرد و اظهار داشت: اروپا از منظر 
امني��ت خود به منطقه نگاه مي كند، تنش و 
درگيري در غرب آسيا آثار امنيتي مستقيم 

بر اروپا دارد؛ هم در گسترش تروريسم و هم 
از بابت پديده مهاجرت كه در قضيه س��وريه 

آن را تجربه كردند. 
عراقچي افزود: درگيري و تنش در غرب 
آسيا باعث مهاجرت ميليوني به اروپا مي شود 
و اينه��ا معضل ج��دي امنيتي ب��راي اروپا 
ايجاد مي كند كه در آينده هم باعث نگراني 

بيشتري خواهد بود. 
مع��اون وزي��ر خارج��ه ادام��ه داد: در 
اي��ن منطق��ه پرآش��وب، اي��ران از موقعيت 
ك��ه  به ط��وري  اس��ت  برخ��وردار   وي��ژه 

روز به روز به اقتدار خود اضافه مي كند. 
عراقچ��ي اف��زود: در امري��كا و در دولت 
جديد امريكا نگاهي كه وجود دارد اين است 
كه برجام به تقوي��ت اقتدار ايران در منطقه 
كمك زيادي كرده اس��ت و اين رويكرد را در 
مقاالت متعدد، اظه��ارات رييس جمهوري و 

بسياري از امريكايي ها مشاهده مي كنيم. 
وي خاطرنش��ان كرد: از ديد امريكايي ها 
برجام منجر به تقويت ايران ش��ده به طوري 
كه رفت��ار اي��ران را در منطق��ه تهاجمي تر 
ك��رده اس��ت و در عين ح��ال هيچ تغييري 
در سياس��ت هاي ايران نس��بت به امريكا و 

رژيم صهيونيستي ايجاد نكرده است. 
رييس س��تاد پيگي��ري اج��راي برجام 
افزود: از دي��د امريكايي ها و ترامپ، ايران در 
خاورميانه و غرب آسيا داراي نفوذ فوق العاده 
شده اس��ت، به طوري كه در سوريه با وجود 
تالش قدرت هاي بزرگ توانست نظام موجود 
و ش��خص بشار اسد را حفظ كند و داعش را 
شكست دهد و در لبنان هم حزب اهلل كماكان 
داراي قدرت و اقتدار اس��ت.  وي اضافه كرد: 
در عراق دوستان جمهوري اسالمي و شيعيان 
به قدرت رسيدند و ايران در كردستان بازي 

دشمنان را به هم مي زند. 
عراقچ��ي بيان ك��رد: عربس��تان كه دو 
س��ال پيش مي گفت تكلي��ف حوثي ها را 2 
ماهه روش��ن مي كند االن ش��كايت مي كند 
كه چرا موش��ك مي زن��د و آن را از چش��م 
اي��ران مي بين��د؛ بنابراين نه تنه��ا خللي به 
قدرت ايران وارد نش��ده بلكه نفوذ ايران روز 
به روز در حال گس��ترش اس��ت.  وي اضافه 
كرد: موشك هاي ايران با اقتدار كامل وجود 
دارند و در موقع لزوم آزمايشات موشكي سر 
جاي خود انجام مي ش��ود و اگر الزم باش��د 
همان ط��ور كه عليه داعش اس��تفاده ش��د، 
عمليات موشكي هم مي كند.  اين ديپلمات 
عالي رتبه كش��ورمان گف��ت: از طرف ديگر 
در اين منطقه پرآش��وب، ايران داراي ثبات 
اس��ت و مقبوليت و مشروعيت مردمي دارد 
به طوري كه در انتخابات آن ۷3 درصد مردم 
مش��اركت مي كنند و اين ميزان مش��اركت 
در غرب يك آرزو اس��ت.  مع��اون وزير امور 
خارجه گفت: جمهوري اس��المي ايران نفت 
خود را مي فروش��د و پول هايش آزاد شده و 
رواب��ط بانكي آن هم برقرار ش��ده و توافقات 

صورت مي گيرد و كشتي ها و بيمه هايش نيز 
به راه افتاده اند و عالوه بر اينها رفت و آمدها 
به ايران صورت مي گيرد و جمهوري اسالمي 
اي��ران از اعتبار مج��دد در عرصه بين المللي 

برخوردار شده است. 
عراقچي گفت: برنامه غني س��ازي ادامه 
دارد و راكتور اراك بازس��ازي مي ش��ود و در 
موع��د خود به آب س��نگين پيش��رفته تري 
تبديل خواهد شد، ضمن اينكه همكاري هاي 
بين المللي هسته يي با ايران آغاز شده است. 

وي تاكي��د كرد: امروز برنامه هس��ته يي 
ايران توس��ط ش��وراي امنيت به رس��ميت 
شناخته شده اس��ت در حالي كه چراغ سبز 
ش��وراي امنيت براي به رس��ميت شناختن 

غني سازي در يك كشور يك استثناست. 
معاون وزير امور خارجه خاطرنشان كرد: 
برجام از يك طرف عامل قدرتمند تر ش��دن 
اي��ران ش��ده و از طرف ديگر فق��دان برجام 
وضعي��ت خطرناك تري رقم مي زن��د و اين 

محل اختالف امريكا و اروپاست. 
 وي يادآور ش��د: ترام��پ و دولت جديد 
امري��كا مي گوين��د باي��د برجام ك��ه باعث 
قدرتمند تر ش��دن ايران شده است را از بين 
ب��رد، اما اروپا و ش��وراي امني��ت جلوي آن 

ايستاده اند. 
عراقچي اضافه كرد: منطق اروپا اين است 
كه برجام جايگزيني ندارد و غرب آسيا بدون 
برجام منطقه يي به شدت ناامن تر خواهد بود. 
وي با بيان اينكه موافقان برجام در امريكا 
قب��ول دارند كه برج��ام باعث اقت��دار ايران 
ش��ده در عين حال مي گويند نب��ود برجام 
منطقه را ناامن تر خواهد كرد.  رييس س��تاد 
پيگيري اجراي برجام تصريح كرد: از حدود 
يك ماه ونيم قبل اروپايي ه��ا در ادبيات خود 
بعد امنيتي را هم ب��ه برجام اضافه كرده اند؛ 
به ط��وري كه در آخرين نشس��ت ش��وراي 
وزيران كه در لوكزامبورگ برگزار شد، گفتند 
كه برجام مولفه مهمي در امنيت اروپا است. 
از آن ب��ه بعد همه مقام��ات اروپايي به اين 
امر اش��اره مي كنند كه برجام با امنيت اروپا 
مرتبط اس��ت.  وي خاطرنشان كرد: كساني 
ك��ه فكر مي كنند حمايت اروپ��ا از برجام به 
خاط��ر منافع اقتصادي آنها اس��ت كامال در 
اشتباه هستند چرا كه منافع اقتصادي برجام 
براي اروپا به مراتب از منافع اقتصادي ارتباط 
با امريكا كمتر اس��ت و اروپ��ا هيچ وقت بازار 
1۹ تريليون دالري امري��كا را به خاطر بازار 

كوچك ايران از دست نمي دهد. 
عراقچي عنوان داشت: بنابر اين حمايت 
اروپا از برجام عمدتا داليل امنيتي، سياسي 
و در وهل��ه آخر اقتصادي دارد. آنها مي دانند 
كه بدون برجام خاورميانه منطقه ناامن تري 
خواهد بود ضمن اينكه به لحاظ سياسي هم 
برجام براي آنها مهم است چون اين توافق به 
نام اتحاديه اروپا نوشته شده است و عنوانش 
اين اس��ت ك��ه هماهنگ كنن��ده مذاكرات، 

اتحاديه اروپا و خانم موگريني بوده اند. 
رييس ستاد پيگيري اجراي برجام عنوان 
كرد: برج��ام در اصل به عنوان اقدام اتحاديه 
اروپا شناخته مي ش��ود و اين توافقنامه تنها 
موفقيت سياست خارجي واحد اروپايي است. 
وي تصري��ح كرد: در هيچ عرصه ديگري 
نيس��ت كه اتحاديه اروپا به موفقيت رسيده 
باش��د و براي همين، اروپا از برجام حمايت 

مي كند. 
عراقچي اظهار كرد: بنابر اين تناقضي كه 
امريكايي ها با آن مواجه هستند اين است كه 
مي گويند برجام منجر به قدرتمندتر ش��دن 
ايران شده و در مقابل امريكا چيزي به دست 
نياورده است و تنها دستاورد امريكا اين بوده 
اس��ت كه بمب اتمي ايران را براي 10س��ال 
عق��ب انداخ��ت؛ هرچن��د ما دنبال س��الح 

هسته يي نبوديم و نيستيم. 
مع��اون وزير ام��ور خارجه گف��ت: ايران 
محدوديت هاي��ي را در غني س��ازي پذيرفته 
اس��ت كه اين محدوديت ها زمان دار است و 
دو س��ال هم از آن گذشته است و لذا ايرادي 
كه مي گيرند اين اس��ت كه مي گويند امريكا 
چيزي به دس��ت نياورده است و حداقل بايد 
زمان بيشتري براي محدوديت هاي ايران در 

نظر مي گرفتند. 
عراقچي در بخش ديگري از س��خنانش 
عن��وان داش��ت: اروپا به اين نتيجه رس��يده 
است كه هيچ مذاكره ديگري در كار نخواهد 
ب��ود و هيچ موض��وع ديگري ب��ه خصوص 
توانمندي دفاعي در سياست هاي منطقه يي 
را نمي توانن��د وارد بحث كنند و اگر اين كار 
را بكنند برجام را از دس��ت خواهند داد و آن 
موق��ع بايد ببينند كه منطقه ب��دون برجام 

منطقه امن تري خواهد بود يا نه. 
وي خاطرنش��ان ك��رد: ترامپ با ش��عار 
پاره ك��ردن برجام آمد و مي گويد اين توافق 
ننگين ترين توافق در تاريخ امريكا است و قول 
داد بالفاصله پس از به قدرت رسيدن برجام 
را پاره كند. دراسفندماه ۹3 يعني 4 ماه قبل 
از اينك��ه مذاكرات برجام به نتيجه برس��د و 
زماني كه مشخص شد احتماال توافقي خواهد 
بود 4۷ سناتور به رهبران ايران نامه نوشتند 
و هشدار دادند كه رييس جمهور بعدي امريكا 
با چرخش ي��ك قلم، برجام را از بين مي برد 
در حالي كه االن 11 ماه است رييس جمهور 

امريكا موفق به چرخش قلم نشده است. 
عراقچي افزود: اين هم به دليل استحكام 
داخلي برجام اس��ت چرا كه برجام بخشي از 
قطعنامه ش��وراي امنيت اس��ت و براي پاره 

كردن برجام بايد قطعنامه را پاره كنند. 
وي ادام��ه داد: از س��وي ديگ��ر برج��ام 
فراتر از مس��ائل تحريم هاي هسته يي است 
و ترام��پ بايد به اين س��وال جواب دهد كه 
غرب آس��يا بدون برجام امن تر خواهد بود يا 
نه و اروپايي ها پاس��خ اين سوال را به خوبي 

مي دانند. 

خبر سرمقاله

  نرخ خوش بينانه دالر

  به دنبال انتش��ار بخش��ي از آمارها و اعداد بودجه عمومي س��ال 13۹۷، 
موضوع��ات مختلفي پيرامون ن��رخ احتمالي پايه ارز در بودج��ه با عنوان نرخ 
تس��عير ارز مطرح شده و كارشناس��ان با برآورد نرخ دالر بين 3500 تا 3۷50 
توم��ان معتقدند كه آثار اين افزايش نرخ ارز در س��ال آينده ب��ر نرخ ارز آزاد، 
ميزان واردات، هزينه توليد، درآمد و هزينه هاي دولت، كسري بودجه، برداشت 

از صندوق ذخيره ارزي و... اثرات متفاوتي خواهد گذاشت. 
بر اين اس��اس، اگرچ��ه برخي مس��ووالن دولت و تعدادي از كارشناس��ان 
بودج��ه، اعالم كرده اند كه نرخ پايه دالر در بودجه س��ال آينده معادل 3500 
توم��ان خواهد ش��د و در صورت كاهش قيمت نفت به زي��ر 50 دالر، احتماال 
نرخ تس��عير دالر تا رقم 3۷50 تومان افزاي��ش خواهد يافت، اما در عين حال، 
 نگاه��ي به ارق��ام بودجه نش��ان مي دهد كه حتي در س��طح قيم��ت باالتر از

 50 دالر ت��ا 55 دالر ني��ز، امكان تحقق ارقام موردنظ��ر دولت از محل درآمد 
نفت��ي، فروش ميعان��ات گازي و فرآورده هاي نفتي با ن��رخ دالر 3500 تومان 
وج��ود ندارد و دولت در س��طح قيمت نفت باالي 50 ت��ا 55 دالر نيز احتماال 
نرخ تس��عير دالر را تا 3۷00 تومان افزايش خواهد داد. زيرا باتوجه به متوسط 
صادرات روزانه 1.5 تا 2 ميليون بش��كه در روز و همچنين باتوجه به سهم 32 
درصدي صندوق توس��عه ملي، امكان تحق��ق  101 هزار ميليارد تومان درآمد 
از محل نفت و ميعانات و گاز تنها با نفت باالي 50 دالر و نرخ تس��عير حدود 

3۷00 تومان فراهم خواهد شد. 
نگاه��ي به رديف درآمد عمومي و ملي با ش��ماره 210101 با عنوان منابع 
حاص��ل از ارزش ص��ادرات نف��ت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز نش��ان 
مي ده��د كه درآم��دي معادل ۹6 هزار ميلي��ارد تومان از مح��ل درآمد نفت، 
ميعانات و گاز پيش بيني ش��ده اس��ت.  همچنين در رديف ش��ماره 16013۹ 
نشان مي دهد كه از محل مابه التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام 

و ميعانات گازي معادل 10 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است. 
اين دو رديف درآمدي نشان مي دهد كه با افزايش نرخ تسعير ارز به ميزان 
200 تومان كه فاصله نرخ 3500 تومان س��ال ۹۷ با 3300 تومان س��ال ۹6 
است بايد معادل 10 هزار ميليارد تومان درآمد بيشتر در سال ۹۷ حاصل شود. 
همچنين در سال ۹۷ رقم ۹6 هزار ميليارد توماني بايد از محل درآمد نفت 

و ميعانات گازي و گاز با نرخ تسعير 3500 تومان حاصل شود. 
باتوج��ه ب��ه س��هم 68 درص��دي دول��ت از درآم��د نف��ت باي��د ح��دود 
141 ه��زار ميلي��ارد توم��ان درآم��د داش��ته باش��يم ك��ه ۹6 ه��زار ميليارد 
توم��ان آن س��هم دول��ت ش��ود.  همچني��ن حداق��ل 41 ميلي��ارد دالر بايد 
 از مح��ل ص��ادرات نف��ت و ميعان��ات حاص��ل ش��ود ك��ه ب��ر پايه ص��ادرات

 810 ميليون بش��كه يي كل سال ۹۷ مي توان برآورد كرد كه قيمت هر بشكه 
نفت حداقل بايد 51 دالر باشد تا اين رقم تحقق يابد.  بنابراين از حاال مشخص 
 است كه همه اين نكات گفته شده درست تحقق يابد قيمت نفت حداقل بايد 
51 دالر باش��د اما كارشناس��ان خبر از احتمال كاهش قيمت نفت به زير 50 
دالر خواهند داد و لذا براي تحقق رقم ۹6 هزار ميليارد توماني درآمد نفت بايد 
قيمت ارز باالتر از 3500 تومان پيش بيني شود.  نگاهي به آمارهاي قبلي نشان 
مي دهد كه بر پايه صادرات روزانه حدود 2.2 ميليون بش��كه نفت در سال ۹5 
معادل ۷4 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل ش��ده است و نرخ دالر در بودجه 
۹5 معادل 3000 تومان بوده اس��ت. يعن��ي بابت صادرات حدود 810 ميليون 
بشكه در سال معادل ۷4 هزار ميليارد تومان حاصل شده كه با نرخ ارز 3 هزار 
تومان تحقق يافته است.  همچنين پيش بيني شده كه چنانچه منابع دولت از 
محل صادرات نفت، ميعانات گازي و حاصل صادرات گاز در سال 13۹۷ كمتر 
از 101 هزار ميليارد تومان ش��ود، به دولت اجازه داده مي ش��ود از محل پنجاه 
درصد )50%( مناسب حساب ذخيره ارزي براي تامين مابه التفاوت حاصل شده 
اقدام كند.  اما باتوجه به احتمال كسري بودجه از محل عوارض، ماليات و ساير 
درآمدها و احتماال مذاكرات مجلس براي كاهش نرخ عوارض و... ممكن اس��ت 
دولت مجبور شود فشار بيشتري روي نرخ ارز حاصل از درآمد نفت و همچنين 
صندوق توسعه مالي اعمال كند و لذا نرخ ارز 3500 توماني خوش بينانه است. 
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عراقچي: امريكايي ها مي گويند برجام اقتدار ايران را تقويت كرد

  به دنبال انتشار بخش��ي از آمارها و اعداد بودجه 
عمومي س��ال 13۹۷، موضوعات مختلف��ي پيرامون 
نرخ احتمالي پايه ارز در بودجه با عنوان نرخ تس��عير 
ارز مطرح شده و كارشناس��ان با برآورد نرخ دالر بين 
3500 ت��ا 3۷50 تومان معتقدند كه آثار اين افزايش 
نرخ ارز در س��ال آينده بر نرخ ارز آزاد، ميزان واردات، 
هزين��ه تولي��د، درآم��د و هزينه هاي دولت، كس��ري 
بودج��ه، برداش��ت از صندوق ذخي��ره ارزي و... اثرات 
متفاوتي خواهد گذاش��ت. بر اين اساس، اگرچه برخي 
مسووالن دولت و تعدادي از كارشناسان بودجه، اعالم 
كرده اند كه نرخ پايه دالر در بودجه سال آينده معادل 
3500 تومان خواهد ش��د و در صورت كاهش قيمت 
 نفت به زير 50 دالر، احتماال نرخ تس��عير دالر تا رقم

3۷50 تومان افزايش خواهد يافت ...

گروه راه و شهرسازي  شهال روشني 
پيش بيني آينده بازار مس��كن هميش��ه از دشوارترين 
اموري بوده است كه تحليلگران با آن دست وپنجه نرم 
كرده اند. تعدد بازيگران، سياس��ت  دولت هاي مختلف، 
تغييرات نرخ تورم، فراز و فرود نرخ بهره بانكي، بازارهاي 
جايگزين سرمايه گذاري )همچون بانك ها، بورس، طال 
و دالر(، خط مش��ي هاي حمايت بانك ها در تزريق پول 
و وام به بخش مس��كن، روند رشد جمعيت و ازدواج و 
تقاضاي مس��كن و ده ها عامل ديگر از مواردي است كه 
پيش بيني آينده بازار مسكن را هميشه غامض و حتي 
ناممكن كرده  اس��ت. حال كه تا پايان سال 3 ماه باقي 
اس��ت، بازار مسكن تحت تاثير عوامل بيروني)نرخ ارز و 
سود بانكي( و عوامل دروني همانند تعداد امالك فروش 
نرفت��ه، وام اوراق ۹0ميلي��ون تومان��ي و وام خانه اولي 

خواهد بود ...

 نرخ خوش بينانه دالر

 4 سيگنال مثبت 
به بازار زمستاني مسكن

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 9  

بورس و فرابورس
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 فتح نيمه كانال
91 هزار واحدي

گروه بورس| هاشم آردم|
ش��اخص ب��ورس تهران ط��ي معامالت روز گذش��ته با 
جه��ش 353 واحدي )مع��ادل 0.3۹درصد( مواجه ش��د و 
براي نخس��تين بار در تاريخ خود، به س��طح ۹1 هزار و 552 
واحد رسيد. ديروز ارزش معامالت خرد سهام و حق تقدم در 
نمادهاي عادي به لطف معامالت سنگين در نماد »هاي وب« 
و همچني��ن گروه خودرويي به بيش��ترين مقدار خود از تير 
ماه س��ال جاري رسيد. بر اين اساس ديروز در بورس تهران، 
بدون احتساب معامالت بلوكي ارزش معامالت خرد سهام و 
حق تقدم در نمادهاي عادي به 285ميليارد تومان رس��يد. 
تقريبا ۹۷ ميليارد تومان از اين معامالت به نماد »هاي وب« 
اختصاص يافت. حتي با لحاظ نكردن اين معامالت چشم گير 
در نماد »هاي وب«، روز گذشته را مي توان از روزهاي نسبتا 
پررونق بازار سهام برشمرد. ضمنا در گروه خودرويي نيز كه 
در ابتداي هفته نشانه هاي رونق احتمالي آن به بازار مخابره 
ش��ده بود، معامالت سنگيني ش��كل گرفت. اگرچه عرضه 
س��هام در نمادهاي خودرويي نيز سنگين به نظر مي رسيد، 
اما خودنمايي تقاضا باعث ايجاد صف خريد نماد »خودرو«، 

يكي از دو غول خودروساز كشور شد ...

 محسن شمشيري   

 محسن شمشيري   
دبير گروه بانك و بيمه



 قول ظريف براي پيگيري وضعيت نازنين 
زاغري-برنا| به گفته سخنگوي وزارت امور خارجه، 
يكي از موضوعاتي كه جانسون در تهران مطرح كرد 
بح��ث نازنين زاغري بوده اس��ت. بهرام قاس��مي در 
نشست هفتگي با خبرنگاران در اين خصوص توضيح 
داد: از آنجا كه خانم زاغري دوتابعيتي بوده و ايراني 
محسوب مي ش��ود، از طريق سيستم قضايي دوران 
محكوميت خود را طي مي كند. وزير امور خارجه نيز 
قول مس��اعد داده تا اين موضوع را با مقامات قضايي 
مطرح و پيگيري كند. رسانه هاي بريتانيايي پيش از 
سفر جانس��ون به ايران يكي از مهم ترين موضوعات 

مورد مذاكره را آزادي زاغري دانسته بودند. 
 افزاي�ش ع�وارض خ�روج را از مقام�ات 
و كاركن�ان دول�ت آغاز كنيد-تع�ادل| عليرضا 
رحيمي عضو هيات رييس��ه فراكسيون اميد نسبت 
به افزايش عوارض خروج مس��افران واكنش نش��ان 
داد. وي در صفحه خود نوش��ت: س��فرهاي مردم را 
گران نكنيد، پيشنهاد مي كنم اگر قرار است افزايش 
عوارض رخ ده��د اول از مقام��ات و كاركنان دولت 

آغاز كنيد. 
 اگر بقايي راضي باشد، دست خطش منتشر 
مي شود-تس�نيم| سخنگوي قوه  قضاييه گفت: اگر 
آق��اي بقايي رضايت بدهد، مي توان دس��ت خط او را 
منتش��ر كرد. محس��ني اژه اي درباره دست خط بقايي 
درخصوص راحت بودن در سلول انفرادي اظهار كرد: 
اگر بقايي رضايت بدهد مي توان دست خط او را منتشر 
كرد. اين قول را مي دهم كه به قاضي بگويم كه آقاي 
بقايي اگر واقعا اعالم كرده اين دست خط منتشر شود، 
منتش��ر كنيد. وي در پاسخ به س��وال ديگري درباره 
حكمت صبر س��كوت قوه قضاييه كه قبال اعالم شده 
بود، افزود: اگر حكمت را بگوييم كه حكمت نيس��ت. 

ان شاء اهلل در زمان خودش مشخص مي شود. 
 كس�ي مس�ووليت لغ�و س�خنراني ي�ك 
اصالح طلب را نپذيرفت- ايلنا| مراس��م سخنراني 
محم��د كيان��وش  راد عضو ش��وراي مرك��زي حزب 
اتح��اد ملت كه قرار بود در دانش��گاه صنعتي اروميه 
برگزار ش��ود، لغو ش��د. به گفته دبير انجمن اسالمي 
دانشجويان اين دانشگاه، حراست دانشگاه در پاسخ به 
نامه انجمن اسالمي اعالم مي كند موافقت با برگزاري 
سخنراني كيانوش راد مشروط به اخذ مجوز از مراجع 
مسوول است. دانشمند زماني كه براي دريافت مجوز 
به اس��تانداري مراجعه مي كند آنه��ا تاكيد مي كنند 
براي برگزاري مراس��م روز دانش��جو ني��ازي به مجوز 
اس��تانداري نيست و موافقت دانشگاه كفايت مي كند. 
به اين ترتيب هيچ كس مس��ووليت لغو اين مراسم را 
نمي پذيرد. در حالي كه كيانوش راد در تبريز و تهران 
بدون هيچ مشكلي مهمان برنامه هاي روز دانشجو بود. 
 باب�ت ح�ركات احمدي ن�ژاد عذرخواهي 
نمي كني�م- مه�ر| س��خنگوي جامع��ه روحانيت 
مب��ارز درباره عدم موضع گيري اصولگرايان نس��بت 
ب��ه ح��ركات احمدي نژاد گف��ت كه او س��خنگوي 
اصولگرايان نيس��ت؛ جامعه روحاني��ت مبارز نيز در 
انتخابات سال 84 از احمدي نژاد حمايت نكرده بود. 
مصباحي مقدم در يك نشس��ت خبري گفت: وقتي 
جامعه روحانيت از احمدي نژاد حمايت نكرد، معني 
ندارد كه امروز بخواهد پاس��خگوي حركاتش باشد. 
افراد و جريانات تا زماني كه اصول را رعايت كنند، از 
سوي ما حمايت مي شوند اما وقتي از اصول منحرف 
ش��دند، نبايد انتظار داش��ته باش��ند از آنها حمايت 
كنيم. او معتقد اس��ت تحركات احمدي نژاد مس��اله 
مهمي نيس��ت و رييس دولت نهم و دهم مي خواهد 
خودش را مطرح كند و اگر رسانه ها به وي بپردازند، 
دقيقا همان چيزي است كه وي خواستار آن است. 

 مس�ووليت هرگون�ه درگي�ري در منطقه 
متوج�ه امريكاست -ايس�نا| وزي��ر دف��اع اق��دام 
س��ردمداران كاخ سفيد در به رسميت شناختن قدس 
ش��ريف  به عنوان پايتخت رژيم جعلي صهيونيستي را 
فتنه يي عميق ب��راي تضييع حقوق مردم مس��لمان 
فلسطين دانس��ت و گفت: مسووليت هرگونه تنش و 
خون ريزي بيش��تر در منطقه متوجه امريكاست. امير 
س��رتيپ حاتمي در جمع مديران ارش��د وزارت دفاع 
با اش��اره به اقدام خصمانه  سردمداران كاخ سفيد در 
به رسميت شناختن قدس ش��ريف   اظهار داشت: اين 
اقدام نابودي رژيم صهيونيستي را جلو خواهد انداخت 
و اتحاد و وحدت مسلمانان را دو چندان خواهد كرد. 
 موجب فريب خوانندگان كيهان نشويد-

خبرآنالي�ن| عل��ي مطهري ناي��ب رييس  مجلس 
ده��م در نامه يي به حس��ين ش��ريعتمداري تاكيد 
ك��رد: روزنامه كيهان نبايد ب��ا مغالطه موجب فريب 
خوانندگانش شود. مطهري، با تكرار مواضع خود در 
مورد كافي بودن زم��ان 20 دقيقه يي براي تصويب 
برجام در مجلس، اعالم كرد: »اوال همان طور كه قبال 
گفته ام 20دقيقه ه��م براي تصويب برجام زياد بود، 
اما 20 دقيقه يي كه مس��بوق به چهل، پنجاه ساعت 
كار كارشناسي نمايندگان روي برجام بود كه آنها را 
به آري يا نه رسانده بود و طبعا دادن راي آري يا نه، 
نياز به 20دقيقه زمان نداش��ت. ثانيا از مطالب فوق 
روش��ن شد كه اين جمله كيهان نيز كه »مطهري از 
حاميان تصويب چشم بس��ته و بدون بررس��ي برجام 

بود« صحت ندارد. 
  ح�ذف ج�دول ۱۷ و ۱۸ مهم ترين اقدام 
بودجه ۹۷-خانه ملت| حذف بس��ياري از جداول 
همانند جدول ۱۷ و ۱8 و بس��ياري از جداول ديگر 
در بودجه س��ال ۹۷ اين پيام را به مردم مي دهد كه 
دولت و مجلس در بودجه ريزي سالم عمل مي كنند. 
بهروز نعمتي با اشاره به اينكه پيش از تقديم اليحه 
بودجه به مجلس، در فراكس��يون ها و صحن مجلس 
مذاكراتي درب��اره بودجه س��ال ۹۷ صورت گرفت، 
گفت: تغييراتي در بودجه س��ال ۹۷ اعمال شده كه 
مثبت اس��ت و در حال حاضر از سلسله بودجه ريزي 
خانمان براندازي كه براي كش��ور مصيبت بار ش��ده 
فاصل��ه مي گيريم كه البته حفظ اين فاصله س��خت 

است. 
وي ادامه داد: امروز قرار نيست بودجه به صورت 
سراس��ري در اختيار وزارتخانه ها قرار گيرد و حتما 
بودجه ه��ا به ص��ورت عملكردي توزيع مي ش��ود و 
دستگاه هايي كه توانمندي داشته و اقدامات موثري 
انجام دهند، از اعتبارات بيشتري بهره مند مي شوند. 
نماينده مردم تهران، ري، ش��ميرانات، اسالمشهر و 
پرديس در مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه 
در بودجه س��ال ۹۷ ن��گاه دولت و مجلس به س��ه 
موضوع مهم اشتغال، مبارزه با ركود و تحقق عدالت 
اجتماعي و فقرزدايي اس��ت، يادآور ش��د: با اين سه 
نگاه اگر به بودجه نگاه شود دشواري هايي در مسير 
وجود دارد و مجريان مختلف ممكن است مشكالتي 
ايج��اد كنند، ام��ا جراحي كردن ممكن اس��ت درد 

داشته باشد اما عاقبت بخيري هم دارد.

روي موج خبر

رييس دفتر رييس جمهوري در اجالس سراسري هم انديشي ارتقاي تعامل دولت و مجلس مطرح كرد

همكاري قوا براي حل مشكالت اقتصادي و معيشتي
دولت اهتمام ويژه اي به ارتباط بسيار نزديك و همكاري با مجلس دارد

رييس مجلس در گفت وگو با رسانه روسي: 

روسيه 2 نيروگاه اتمي در ايران مي سازد
گروه ايران|

تشريح اولويت هاي ايران در حوزه هاي اقتصادي و سهمي كه روسيه در 
پاسخگويي به اين اولويت ها بازي مي كند، محتواي اصلي گفت وگوي رييس 
مجلس دهم با يكي از رسانه هاي روسي را تشكيل مي داد. گفت وگويي كه 
الريجاني در جريان آن تالش كرد تا تصويري از مهم ترين اهداف اقتصادي 
ايران ارائه كرده و ش��كل و شمايلي از راهبرد ارتباطي و اقتصادي ايران و 

روسيه را براساس اين اهداف كالن ترسيم كند. 
رييس مجلس دهم اما خبر مهمي هم درباره ارتقاي دانش هسته يي 
در ايران داش��ت و از نهايي ش��دن قرارداد ايجاد دو نيروگاه اتمي جديد با 
هم��كاري روس ها خبر داد و اعالم كرد »مجموعه ي��ي از اين مذاكرات و 

سرمايه گذاري ها بين ايران و روسيه در حال انجام است.«
علي الريجان��ي در گفت وگو با اس��پوتنيك روس��يه، به موضوع 
س��رمايه گذاري اقتصادي روس��يه در ايران نيز اش��اره ك��رد و افزود: 
ايران با دولت روس��يه روابط نزديك و بس��يار راهب��ردي دارد و هم 
در زمينه مبارزه با تروريس��م اقداماتي بين دو كش��ور صورت گرفت 
كه تاثير آن را مش��اهده كردي��م. وي ادامه داد: ايران در زمينه روابط 
راهبردي در حوزه هاي اقتصادي اولويت هايي دارد كه در برنامه ششم 
توس��عه به درستي توصيف شده است مثال س��رمايه گذاري در نفت، 
گاز، پتروش��يمي، نيروگاه ها، راه آهن و راه ها ازجمله اولويت هاي ايران 
است. موضوع واكنش ايران به خروج احتمالي امريكا از برجام از ديگر 

مواردي بود كه رييس مجلس به آن پاسخ گفت و اعالم كرد كه ايران 
براي هر سناريوي احتمالي آماده است و براساس منافع خود در اين 

زمينه تصميم گيري مي كند. 

 همكاري موفقيت آميز ايران با روسيه 
رييس دس��تگاه قانونگذاري كشور در پاس��خ به اين سوال كه ايران و 
روسيه در زمينه مبارزه با داعش در سوريه همكاري هاي موفقيت آميزي 
داشته است و اكنون اين موفقيت در زمينه حل و فصل بحران هاي ديگر 
منطقه ازجمله عراق و يمن چه تاثيري خواهد داشت، گفت: اين همكاري ها 
بستگي به نقش آفريني روسيه در حل و فصل منطقه دارد، در حال حاضر 
در صحنه بين المللي امريكا نقش بس��زايي ايفا نمي كند و برعكس نقش 
مخ��رب دارد چراكه داعش را به وجود مي آورد و با گروه هاي تروريس��تي 
كار مي كند. وي ادامه داد: روس��يه كش��ور قدرتمند جهاني است كه اين 
مسووليت را برعهده گرفته است و نقش خود را در مبارزه با تروريست در 
س��وريه به خوبي ايفا كرده است به نظر من اين همكاري ها مثبت بوده و 
به دنبال آن داعش ضربه خورده اس��ت. رييس مجلس شوراي اسالمي به 
وضعيت عراق اشاره و ادامه داد: در كشور عراق ما به درخواست دولت اين 
كشور در زمينه سركوب كردن داعش همكاري هايي داشتيم، بنابراين عراق 
مشكل مهمي در زمينه تروريسم ندارد اما در سوريه بخش هايي در دست 
داعش است. همچنين جريان هاي تروريستي ديگر مانند جبهه النصره كه 

حجم كمي هم ندارند در اين كشور حضور پيدا كردند، از سوي ديگر شاهد 
ايجاد پايگاه توسط امريكايي ها در كشور سوريه هستيم. وي با بيان اينكه 
تروريست ها از جنس مهاجرپذير هستند و مي توانند در جاهاي ديگر نيز 
مستقر شوند، عنوان كرد: بايد همكاري ها در سوريه ادامه پيدا كند اما در 
كشور يمن سه استان در دست القاعده است، ليبي هم چنين مشكلي دارد 
بنابراين روس ها اگر بخواهند جايگاه خود را در منطقه پيدا كنند ايران با 

آنها براي حل و فصل اين مشكالت همكاري خواهد داشت.

 واكنش ايران به خروج امريكا از برجام 
الريجاني درخصوص احتمال خروج امريكا از برجام و سناريوهاي ايران 
در زمينه لغو توافق بين المللي اظهار داشت: برجام يك توافق بين المللي 
بوده و تنها با امريكا به توافق نرس��يده ايم، بلكه كشورهاي مهمي از اروپا، 
روس��يه و چين طرف هاي مذاكره براي برجام بوده اند و اين توافق پس از 
سال ها مذاكره به نتيجه رسيده است بنابراين امريكايي ها فيگوري گرفته اند 
كه مي خواهند آن را لغو كنند اما اين كار به س��ادگي نيس��ت. وي تاكيد 
كرد: نظر اتحاديه اروپا، چين و روسيه را در زمينه خروج يك جانبه امريكا 
از برجام مي دانيم، بنابراين مسيري كه امريكا درنظر گرفته، ساده نيست 
اما من وجه س��خت آن را مي گويم، فرض كنيد امريكايي ها اين قدر عقل 
نداش��ته باش��ند و از برجام خارج شوند اين س��وال مطرح است كه آيا به 
نفع شان اس��ت، چراكه به نظر مي رسد كل پرستيژ امريكا از بين خواهد 

رفت و همه دنيا متوجه مي شوند كه آنها به هيچ توافقي اعتنا نمي كنند. 
الريجاني تاكيد كرد: ايران به توافق هسته يي پايبند است، مادامي كه 
كش��ورها به تعهدات خود عمل كنند پاي برجام مي مانيم اما سناريوهاي 
مختلفي پيش رو اس��ت و ايران مسائل را به دقت بررسي مي كند. وي در 
پاسخ به اين سوال كه فرض كنيد امريكا درنهايت از برجام خارج خواهد 
ش��د، ايران چه اقدامي خواهد داشت، گفت: در ايران به چند سناريو فكر 
شده است و با دوستان مان نيز مشورت كرده ايم، شخصا نمي خواهم در اين 

زمينه قضاوتي داشته باشم ولي روي اين موضوع فكر شده است. 
الريجاني با تاكيد بر اينكه توسعه توان موشكي ايران جنبه دفاعي دارد، 
اظهار داشت: در قانون مذكور منابعي براي گسترش توليد موشك درنظر 
گرفته شده اس��ت و همچنين مساعدت هاي مالي در زمينه فعاليت هاي 
امنيت بخش منطقه به خصوص نيروي قدس منطقه صورت خواهد گرفت 

تا آنها به فعاليت خود براي ايجاد امنيت پايدار در منطقه ادامه دهند. 

گروه ايران|
ي��ك روز پس از ارائه بودجه ۹۷ به مجلس دهم و در 
شرايطي كه دولت بيشتر از هر زمان ديگري براي تحقق 
اه��داف اقتصادي اش در بطن بودجه نيازمند همكاري و 
مس��اعدت نمايندگان مجلس اس��ت، همايشي با هدف 
ارتقاي س��طح تعام��الت دولت و مجلس برگزار ش��د تا 
در آس��تانه بررسي بودجه ۹۷ در مجلس دهم، مطالبات 
دوطرف از يكديگر مطرح شود و راهكارهاي اجرايي براي 

بهبود شرايط مورد بررسي و تبادل نظر قرار بگيرد. 
چهره برجس��ته اين هماي��ش و كاراكتري كه تالش 
مي كرد تا س��طح مناس��بات دولت و مجلس را مطلوب 
عنوان كند، محمود واعظي رييس دفتر رييس جمهوري 
بود كه پيش از اين نيز اخبار و تحليل هاي فراواني درباره 
مناسبات عميق وي با برخي طيف هاي خاص مجلس در 
رس��انه ها منتشر شده بود. ارتباطاتي كه در بعضي موارد 
باعث آزردگي برخي گروه ها و طيف هاي سياس��ي را نيز 

ايجاد كرده بود. 
اما در اين اجالس رييس دفتر رييس جمهور با تاكيد 
ب��ر اينكه امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند وحدت، 
همكاري و همدلي هس��تيم، اظهار داشت: دولت اهتمام 
ويژه يي به افزايش تعامل و برقراري ارتباط بسيار نزديك 
و هم��كاري با مجلس دارد. واعظي ديروز در نخس��تين 
اجالس سراس��ري هم انديش��ي ارتقاي تعام��ل دولت و 
مجل��س با بيان اينك��ه دولت همواره تالش ك��رده تا از 
مسائل اختالفي و حاش��يه يي پرهيز داشته و روي حل 
و فصل مس��ائل و مش��كالت كش��ور تمركز كند، گفت: 
معتقدي��م با وجود آرامش در كش��ور مي توان برنامه ها و 
سياس��ت هاي كشور را در مس��ير حل و فصل مشكالت 
عملياتي كرد و در اين مسير معاونان پارلماني به عنوان 
پل برق��راري ارتباط بين دول��ت و مجلس نقش مهمي 
ايفا مي كنند. وي با بي��ان اينكه هر زمان كه بين دولت 
و مجلس رابطه نزديك و تنگاتنگي برقرار بوده توفيقات 
بهتر و بيش��تري حاصل ش��ده اس��ت، اظهار داشت: در 
دولت يازده��م و دوازدهم ارتباط صميمي و خوبي بين 

قواي مجريه و مقننه برقرار ش��ده و مصمم هستيم اين 
روابط استمرار يابد. رييس دفتر رييس جمهور با اشاره به 
تشكيل جلسات سران سه قوه و نقش آن در حل و فصل 
مسائل كالن كشور گفت: خوشبختانه جلسات سران سه 
قوه به طور منظم تش��كيل مي ش��ود و موضوعاتي كه به 
واسطه اين جلسات حل شد، نشان مي دهد كه اگر سران 
س��ه قوه درباره معضالت كش��ور با يكديگر هم انديشي 
داشته باشند بسياري از مسائل حل و فصل مي شود كه 
در اين راستا مي توان به حل و فصل مساله سپرده گذاران 

برخي موسسات اشاره كرد. 

 همدلي براي رسيدن به توسعه پايدار
واعظ��ي در ادام��ه تصري��ح كرد: مش��كالتي كه با 
تعام��ل قوا برطرف ش��ده نش��ان دهنده آن اس��ت كه 
اگر همدلي و همكاري وجود داش��ته باش��د به راحتي 
مي توانيم مشكالت بزرگ را حل كنيم لذا بايد تعامل و 

هم افزايي هاي قوا را هر چه بيشتر ارتقا دهيم. 
وي در ادام��ه معاونان پارلمان��ي را به هماهنگي و 
همصداي��ي با كلي��ت تصميمات دول��ت توصيه كرد و 
گف��ت: اين همصداي��ي به خص��وص در زمان تصويب 
بودجه ضرورت مضاعفي دارد. چه بس��ا تالش مي شود 

كه برخالف سياس��ت هاي دولت در بودجه تصميماتي 
اتخاذ ش��ود و اين مي تواند كليت بودجه را برهم بزند و 
در اين صورت عمال اهدافي كه دولت برنامه ريزي كرده 
به طور كامل محقق نخواهد ش��د ل��ذا بايد همه تالش 

كنيم تا انسجام و هماهنگي بودجه حفظ شود. 
ريي��س دفتر رييس جمه��ور در بخ��ش ديگري از 
سخنان خود به ترسيم شرايط منطقه و جهان پرداخت 
و با بيان اينكه امروز شرايط جهاني نه فقط براي ايران 
بلكه براي بسياري از كشورهاي جهان شرايطي ويژه و 
خاص ش��ده است، گفت: امروز بس��ياري از كشورهاي 
جهان و حتي غربي ها در خصوص وضعيت آينده جهان 
نمي توانند، پيش بيني روش��ني داشته باشند و اين به 
دلي��ل روي كار آمدن يك ف��رد غيرقابل پيش بيني به 
عنوان رييس جمهور امريكاس��ت. واعظي خاطرنش��ان 
ك��رد: تصميماتي كه دولت امريكا در ۱۱ ماه گذش��ته 
در خص��وص موضوعات متعدد اتخ��اذ كرده اصال قابل 
پيش بيني نبود و هيچ ك��س حتي تصور هم نمي كرد 
كه اياالت متحده كه نسبت به مسائل زيست محيطي 
توجه ويژه يي از خود نشان مي داد، از كنفرانس پاريس 
خارج ش��ود لذا آنچه امروز اهميت دارد، اين است كه 
در عرصه بين المللي بايد از فرصت هاي ايجاد شده براي 
منافع و امنيت ملي خود به خوبي استفاده كنيم. وي با 
اشاره به دستاوردهاي برجام براي كشور اظهار داشت: 
البته از آنجا كه برجام قبل از انتخابات به نتيجه رسيد، 
بعضا به ج��اي نگاه ملي، نگاه ه��اي رقابتي بر آن وارد 
ش��د، در حالي ك��ه در توافق برجام هم��ه در كنار هم 
همفكري و همكاري كردند تا اين دستاورد مهم حاصل 
ش��ود و گشايشي در عرصه هاي داخلي و خارجي براي 

كشورمان به وجود آيد. 
رييس دفتر رييس جمهور اضافه كرد: از روزي كه 
آق��اي ترامپ روي كار آمده ش��عاري كه مدام بر آن 
تاكيد مي كند، اين اس��ت كه تواف��ق برجام را برهم 
بزند لذا ما هم درباره اين موضوع برنامه ريزي كرده ايم 
و ب��ه گونه يي با برجام پي��ش مي رويم تا منافع خود 

را حف��ظ كني��م. وي گفت: دغدغه ما اين اس��ت كه 
بتوانيم از منافع برجام براي توسعه اقتصادي، پيشبرد 
مسائل در منطقه و گشايش بازارهاي صادراتي براي 

محصوالت كشورمان استفاده كنيم. 

 برنامه ريزي براي حل مشكالت اقتصادي
واعظي در بخش ديگري از س��خنان خود مشكالت 
اقتصادي را از مهم ترين مشكالت كشور دانست و گفت: 
امروز مردم با مشكالت اقتصادي و بيكاري مواجه هستند 
و نمي توان نس��بت به آنها بي تفاوت بود. در اين راس��تا 
دولت س��عي كرده در بودجه سال ۹۷ پيشنهاداتي ارائه 
كند كه در راس��تاي حل و فصل برخي مسائل اقتصادي 
گام هاي مهمي برداش��ته شود و اميدواريم مجلس آن را 
كامل كرده و بتوانيم اين مسائل را به خوبي پيش ببريم. 
رييس دفتر رييس جمهور گفت: براي حل مشكالت 
اقتص��ادي نيازمند آن هس��تيم كه بتواني��م بازارهاي 
خارجي و صادراتي ايجاد كنيم و اين در س��ايه داشتن 
روابط س��ازنده با كش��ورهاي جهان مقدور خواهد بود. 
ل��ذا يكي از اهدافي كه در ارتباط با كش��ورهاي منطقه 
و جهان دنبال مي كنيم، برقراري تعامل موثر و سازنده 
با همه كشورهاي جهان است. واعظي افزود: براي رونق 
اقتصادي از سوي ديگر نيازمند نوسازي تكنولوژي هاي 
گذش��ته هس��تيم و الزمه آن هم داشتن روابط با ساير 
كشورهاست. امروز نياز داريم كه بخش خصوصي را نه 
در شعار بلكه  در عمل مورد توجه بيشتري قرار دهيم. 
اگر بخ��ش خصوصي بداند كه دولت، مجلس و س��اير 
نهادها به آنها احت��رام مي گذارند، اين موضوع مي تواند 
موجب جذب سرمايه گذاران خارجي را نيز فراهم كند. 
وي اظهارداش��ت: براي غلبه بر معض��ل بيكاري كه به 
واسطه انباش��ت افراد جوياي كار از گذشته ايجاد شده 
الزم است كه عالوه بر توجه به بخش خصوصي، بستري 
براي جذب س��رمايه گذاران خارجي فراه��م آوريم. لذا 
بايد تالش كنيم تا س��رمايه هاي خارجي را براي رونق 

اقتصادي و حل مشكل بيكاري جذب كنيم. 

 Tue. December  12. 2017  988   سه شنبه          21 آذر 1396     23  ربيع االول 1439  شماره  
siasi@taadolnewspaper.ir  66420769 

ايران2

وزي��ر خارج��ه كش��ورمان در يادداش��تي در روزنام��ه 
نيويورك تايمز از كش��ورهاي اروپايي خواس��ت ب��ا امريكا در 

پرداختن به مسائل فراتر از برجام درباره ايران همراه نشوند. 
در بخشي از اين يادداشت آمده است: 2سال پيش در وين 
قبل از نتيجه دادن گفت وگو و حصول توافقنامه هس��ته يي با 
امريكا، اتحاديه اروپا و 5 قدرت جهاني من در توييتر در پيامي 
نوش��تم كه اين توافقنامه تاريخي، »سقف نيست بلكه بنياني 
محكم اس��ت.« متاسفانه در ۱۱ماه گذش��ته پاسخ به حسن 
نيت ايران، خش��م و قهر دولت ترامپ بوده است. اما غيرقابل 
اعتماد بودن امريكا از تغييرات آب و هوايي گرفته تا قدس به 
امري قابل پيش بيني تبديل شده است. دغدغه اصلي ما اكنون 
هش��دار دادن به كش��ور هاي اروپايي به دامن نزدن به مسائل 
فراتر از حيطه توافق هس��ته يي و همراه نش��دن با كاخ سفيد 
در اين راستاست. به موازات آنكه توافق هسته يي و خاورميانه 

به سرنوشتي ناشناخته و خطرناك نزديك مي شود، الزم است 
كه اروپا ما را همراهي كند تا اطمينان يابيم كه تاريخ بار ديگر 

تكرار نخواهد شد. 
توافق هس��ته يي پيروزي نادر ديپلماس��ي ب��ر تقابل بود. 
تضعيف اين توافق يك اش��تباه اس��ت. اروپا نبايد به تصميم 
واشنگتن براي تغيير تمركز به يك بحران غيرضروري ديگر- 
چه مربوط به برنامه موش��كي دفاعي ايران يا نفوذ ما در غرب 

آسيا باشد- دامن بزند. 
بايد تاكيد كنم، قابليت هاي نظامي ايران در تطابق با قوانين 
بين المللي و كامال دفاعي است. موضع دفاعي ما از محاسبات 
دقيق ژئواستراتژيك و اعتقادات راسخ مذهبي و اخالقي نشأت 
گرفته اس��ت. دكترين نظامي ما نيز مبتني بر تجربه تاريخي 
اس��ت: طي جنگ ايران و عراق، صدام موش��ك هاي ساخت 
شوروي را بر ش��هر هاي ما مي ريخت، موشك هايي كه برخي 

حاوي مواد ش��يميايي بود كه غرب در اختيار اين كشور قرار 
داده ب��ود. جهان در آن زمان نه تنها س��كوت اختيار كرد كه 
هيچ كشوري نيز حاضر نشد به ايران سالح بفروشد تا حداقل 
ما بتوانيم جلو اين متجاوز بايس��تيم. تعهد ما به دفاع از خود 
يك شعار نيس��ت. ما موش��ك هايمان را صرفا در برابر تعداد 
معدودي از دشمنان شرورمان مس��تقر كرده ايم: رژيم صدام 
و متحدان تروريس��تش و داعش؛ و حمالت ما صرفا پاسخي 
به كش��تار بي رحمانه ايراني ها از س��وي آنها بوده است. هيچ 
دولتي در ايران مردم اين كش��ور را بي دفاع نخواهد گذاشت. 
جامعه بين الملل��ي به ويژه اروپا بايد اين را بدانند و در عوض 
تالش هايش��ان را براي مقابله ب��ا تهديدات واقعي جهان نظير 
جنگ هاي��ي كه غرب آس��يا را در بر گرفت��ه، متمركز كنند. 
ايران از اينكه توانس��ته تا رهبري تالش ه��ا براي پايان دادن 
به خونريزي در س��وريه را به عهده بگيرد، مفتخر اس��ت. در 

س��ال 20۱۳ من برنامه يي براي پايان دادن به درگيري ها در 
آن كش��ور از طريق برقراري آتش بس، تشكيل دولت وحدت 
ملي، اصالح قانون اساسي و برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه 
ارائه دادم اما اين برنامه با گوش هاي ناشنوا روبه رو شد. درباره 
يمن نيز در آوريل 20۱5 تنها دو هفته پس از آنكه عربستان 
سعودي كارزار بمباران هاي سنگدالنه  خود را آغاز كرد، ايران 
برنامه يي براي آتش بس فوري و ارس��ال كمك هاي انساني به 
هم��راه برقراري مذاكرات ملي براي تش��كيل دولت فراگير را 
پيشنهاد داد. وزير خارجه كشورمان در انتهاي يادداشت خود 
آورده اس��ت: ما از طرف هاي مس��وول مي خواهيم تا ضرورت 
ن��گاه به آين��ده را درك كنند و اجازه دهن��د اميد را در يك 
چش��م انداز مش��ترك از آينده يي صلح آميزتر پيدا كنيم و به 
اندازه كافي شجاعت داشته باشيم و اقداماتي محسوس صورت 

دهيم تا اين امر تحقق يابد. 

كشورهاي اروپايي با امريكا عليه برجام متحد نشوند

چهرهها

رييس كل س��ابق بان��ك مركزي با 
دفاع تمام قد از عملكرد ۷ س��اله اش در 
دولت احمدي نژاد، درب��اره ادعاي رضا 
ضراب مبني بر برگزاري جلسه مشترك 
گفت كه اصال چنين جلس��ه يي برگزار 
نشده اس��ت، به فرض برگزاري هم كار 

من برگزاري جلسه است. 
ب��ه گزارش ايس��نا، محمود بهمني 
همچنين درخصوص برداش��ت ۳0 هزار ميليارد تومان از حساب 
بانك ه��ا نيز گفت كه اين كار با مجوز ش��وراي امني��ت بود و اگر 
يك تشكر مي كردند ش��ايد دنبال برگرداندن 2000 ميليارد باقي 
مان��ده مي رف��ت. نماينده س��اوجبالغ در مجلس دهم نس��بت به 
حواشي انتخاب پسرش به عنوان ش��هردار هشتگرد گفت: اشتباه 
پسرم فرستادن رزومه بود، انگار كه فرزندان ما چاره يي ندارند جز 

اينكه سرشان را زمين بگذارند.
 وي درباره فرآيندي كه باعث شد ارز كشور دراختيار امثال باك 
زنجاني قرار بگيرد، گفت: بنده نامه يي دارم كه در آن سه وزير زير 
آن را امضا كردند تا به آقاي زنجاني ارز پرداخت ش��ود. اين مصوبه 
مربوط به س��تاد تدابير ويژه بود كه در آن نوشته شده بود كه بايد 
بانك مركزي درخواس��ت شركت نيكو در هالك بانك تركيه را به 

حساب فالن بانك وايز نمايد.

 برداشت ۳۰ هزار ميليارد توماني با مجوز 
شوراي امنيت بود 

س��خنگوي وزارت كشور به اظهارات 
اخي��ر فرمانده س��پاه محمد رس��ول اهلل 
 ته��ران ب��زرگ مبن��ي بر احص��ا حدود

 2۳ نوع آسيب اجتماعي از سوي بسيج 
و س��پاه و همچنين ايجاد گش��ت هاي 
جلوگي��ري از وقوع س��رقت و برخورد با 

اراذل و اوباش واكنش نشان داد. 
سيدسلمان س��اماني در گفت وگو با 
ايلن��ا، در اين باره كه آيا با وزارت كش��ور يا ني��روي انتظامي در اين 
رابطه جلسه يي برگزار يا هماهنگي ش��ده است، اظهار داشت: يكي 
از محورهاي مهمي كه در بحث آسيب هاي اجتماعي در دستور كار 
شوراي اجتماعي كشور است، مبارزه با مفاسد اخالقي است كه ذيل 
اين محور، برخورد با اراذل و اوباش و مبارزه با س��رقت و مس��ائلي از 
اين دست ديده شده است. سخنگوي وزارت كشور  گفت: به صورت 
كلى راهكارهاي قانوني پيش بيني شده كه هر يك از دستگاه هايي كه 
وظيفه انجام برنامه هاي شوراي اجتماعي كشور درخصوص مبارزه با 
آسيب هاي اجتماعي را دارند، مى توانند از همكاري و مشاركت ساير 
دستگاه ها براي انجام وظايف قانوني خود استفاده كنند. وي در ادامه 
تصريح كرد: در بررسي كه من داشتم، تاكنون نيروي انتظامي تهران 
بزرگ از هيچ دستگاهي درخواست كمك يا مشاركت براي مبارزه با 

اين موضوع را نداشته است. 

 واكنش وزارت كشور به راه اندازي
گشت هاي ويژه سپاه

 رييس ستاد كل نيروهاي مسلح با 
اشاره به اقدام اخير ترامپ رييس جمهور 
امريكا، درخصوص قدس شريف گفت: 
آخرين حمايت امري��كا اقدام خبيثانه 
رييس جمهور آن كشور يعني انتخاب 
بيت المقدس قبله نخس��ت مسلمانان 
جهان به عنوان پايتخ��ت رژيم غاصب 
صهيونيس��تي بود كه اين سرآغاز يك 
انتفاضه بزرگ محسوب مي شود. به گزارش ايرنا، سردار سرلشكر 
پاس��دار محمد باقري دي��روز در همايش ملي قدرت هاي بزرگ و 
امنيت منطقه غرب آس��يا كه در دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع 
ملي و تحقيقات راهبردي وابس��ته به س��تاد كل نيروهاي مسلح 

برگزار شد، اين مطلب را عنوان كرد. 
رييس س��تاد كل نيروهاي مس��لح در اين همايش با اشاره به 
اهمي��ت منطقه غرب آس��يا، گفت: اين منطق��ه راهبردي محل 
پيدايش تمدن بش��ري، كش��اورزي در جهان، شهرنشيني، خط، 
دولت اول در منطقه بين النهرين و پيدايش اديان الهي بوده است. 
سرلش��كر باقري افزود: منطقه غرب آسيا، يكي از مناطق ده گانه 
ژئوپليتيكي جهان محسوب مي شود كه به مرور به عنوان مهم ترين 
منطقه ژئوپليتيكي جهان بعد از تحوالتي كه پشت س��ر گذاشته، 

شناخته شده است.

اقدام ترامپ سرآغاز يك انتفاضه بزرگ 
محسوب مي شود

رييس قوه قضاييه اقدام اخير امريكا 
در به رس��ميت ش��ناختن بيت المقدس 
را  پايتخت رژيم صهيونيس��تي  به عنوان 
به ش��دت محك��وم كرد و با بي��ان اينكه 
اين اقدام رييس جمهور امريكا سرپوشي 
بر شكس��ت هاي منطقه يي اين كشور و 
رژيم صهيونيس��تي اس��ت، گفت: جهان 
اس��الم هرگز اجازه نخواه��د داد كه آب 

خوش از گلوي ترامپ و هم پيمانان صهيونيستي او پايين برود. 
به گزارش مي��زان به نقل از اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، 
آيت اهلل آملي الريجاني در جلس��ه مس��ووالن عال��ي قضايي با بيان 
اينك��ه امريكا، رژيم صهيونيس��تي و اذناب منطقه ي��ي آنها در تالش 
بودن��د كه اي��ران را محدود كنند، اظهار كرد: اي��ران با دعوت برخي 
كش��ور ها ازجمله عراق، سوريه و لبنان به ياري برادران خود شتافت 
و برخالف تخيل امريكا، رژيم صهيونيستي و اذناب منطقه يي آنها كه 
مي خواس��تند تا پشت مرز هاي جمهوري اس��المي پيشروي كنند، 
امروز جمهوري اس��المي پش��ت مرز هاي رژيم صهيونيستي ايستاده 
اس��ت رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: بحمداهلل با ابالغ و اجراي 
دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري، به ميزان 
۱00 هزار نفر از آمار ورودي افراد به زندان ها كاسته شده و موجودي 

زندان ها نيز به 2۱۷هزار نفر كاهش يافته است. 

 آمار ورودي به زندان ها 
كاهش يافته است 

محمدجواد ظريف
 وزير امور خارجه

یادداشت
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در تبصره 14 قانون بودجه سال 1396 مبلغ 33.5 هزار ميليارد 
تومان براي پرداخت يارانه هاي نقدي به خانوارها پيش بيني ش��ده 
اس��ت. دولت مدعي اس��ت حدود 76 ميليون نف��ر يارانه دريافت 
مي كنند. درحالي كه با فرض رقم 44.5هزار تومان يارانه براي هر 
نفر، اين بودجه براي 61 ميليون نفر كافي است. به  تعبيري دولت 
براي پرداخت يارانه به 76ميليون نفر با حدود 8 هزار ميليارد تومان 
كسري مواجه است.  در عين حال در اليحه بودجه 1397، اعتبار 
پرداخ��ت يارانه به خانوارها به 23هزار ميليارد تومان كاهش يافته 
است كه با فرض ثابت بودن مبلغ يارانه هر نفر، اعتبار پيش بيني شده 
يارانه 42ميليون نفر را پوشش مي دهد. اگر ارقام بودجه سال هاي 
1396 و 1397 را مالك قرار دهيم )بدون لحاظ كسري اعتبار سال 
1396(، حدود 19ميليون نفر از يارانه بگيران حذف خواهند شد. اما 
اگر كسري بودجه مربوط به پرداخت يارانه را ناديده بگيريم، عمال 
حدود 34ميليون نفر از يارانه بگيران حذف مي ش��وند.  طي چهار 
سال اخير دولت به صورت تدريجي يارانه حدود 3.5ميليون نفر را 
حذف كرده است، اما در عمل تعداد كل يارانه بگيران نسبت به سال 
1392 ثابت مانده است. به  عبارتي به همان ميزان حذف شدگان، 
افرادي )نظير متولدين اين س��ال ها( ب��ه جمع يارانه بگيران اضافه 
ش��ده اند. در اين ميان منابع آزاد شده از محل حذف يارانه بگيران 
)10.5ه��زار ميلي��ارد تومان( آيا بناس��ت به حوزه ه��اي ديگري 
اختصاص يابد يا بايد آن را در راستاي كوچك سازي بيشتر دولت 

در حوزه اجتماعي تفسير كرد؟

عدمشفافيتمنابعهدفمندي
يارانههادربودجه

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي 
گفت كه مجلس از ش��فافيت اليحه بودجه 97 استقبال خواهد 

كرد و تالش مي كند اين شفافيت شامل همه بخش ها شود. 
حميدرضا حاجي بابايي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: آقاي 
روحان��ي در زمان تقديم اليحه بودجه 97 به مجلس بزرگ ترين 
مولفه اين اليحه را شفافيت عنوان كردند. مجلس از دولت در اين 
زمينه پشتيباني مي كند و اميدواريم در اليحه بودجه سال آينده 

در بخش هاي مختلف شاهد اين شفافيت باشيم. 
وي افزود: درآمد هدفمندي يارانه ها كه حدود 87 هزار ميليارد 
تومان است بايد در منابع بودجه آورده شود. چرا 37هزار ميليارد 
توم��ان آن در بودجه مي آيد و 50 هزار ميلي��ارد تومان آن كجا 
مي رود؟ البته من نمي خواهم بگويم كه از اين موضوع سوءاستفاده 
مي ش��ود بلكه هزينه كرد اين مبلغ در شركت پخش و پااليش و 
گاز اس��ت اما نكته مهم اين اس��ت كه اين رقم ش��فاف نيست و 
در اختيار مجلس قرار ندارد.  نماينده همدان در مجلس تصريح 
كرد: از طرفي گفته مي شود مدارس خصوصي سازي شود، چرا كه 
قيمت مدرس��ه باالست و آن را بايد به بخش خصوصي بدهيم تا 
دولت خرجش كم ش��ود اما از طرف ديگر 12.5 درصد پول نفت 
كه مي خواهد به صندوق توسعه واريز شود تا براي سرمايه گذاري 
ب��ه بخش خصوصي تعلق گي��رد به دولت داده مي ش��ود كه در 
نهاي��ت آن را خ��رج جاري و حقوق ه��اي كالن را پرداخت كند.  
حاجي باباي��ي ادامه داد: درب��اره 50 هزار ميلي��ارد تومان درآمد 
باقيمان��ده هدفمندي يارانه ها كه بايد وارد بودجه ش��ود و اينكه 
حقوق نجومي بگيران چه مي ش��ود صحبتي نشده است البته ما 
از دولت در زمينه شفاف سازي در هر بخشي پشتيباني مي كنيم. 

بودجه

رييسسازمانبرنامهوبودجهطينشستيبهارائهتوضيحدرخصوصاليحهبودجه97پرداخت

بازتعريفسازوكارحذفيارانهبگيران
گروهاقتصادكالن| 

ب��ا گذش��ت ح��دود 7 س��ال از اج��راي قانون 
هدفمن��دي يارانه ها، اين موض��وع همچنان يكي از 
چالش برانگيزترين مباحث مطرح ش��ده در قوانين 
 بودجه كش��ور است. س��ال گذشته مس��اله حذف 
س��ه دهك باالي درآم��دي از مي��ان يارانه بگيران 
در قان��ون بودج��ه مطرح ب��ود كه گرچ��ه در اين 
زمين��ه اختالف نظ��ر زيادي مي��ان دولت و مجلس 
وج��ود داش��ت ام��ا درنهاي��ت هي��چ گروه��ي از 
جم��ع  يارانه بگي��ران ح��ذف نش��د، به ط��وري كه 
گزارش��ي ك��ه اخي��را مجل��س در رابطه ب��ا تعداد 
اف��راد مش��مول درياف��ت ياران��ه نقدي ارائ��ه داد، 
 مش��خص كرد كه در نيمه نخس��ت امس��ال حدود
 700 هزار نف��ر هم به تع��داد يارانه بگيران افزوده 

شده است. 
امس��ال هم همچون س��ال هاي گذش��ته مساله 
ياران��ه نقدي يكي از حاش��يه هاي بودجه اس��ت، با 
اين تفاوت كه اين بار حذف يارانه بگيران با سازوكار 
ديگري تعريف ش��ده و قرار است به جاي شناسايي 
و حذف افراد پردرآمد، اقش��ار نيازمند شناس��ايي و 

يارانه نقدي تنها به آنها اختصاص داده شود. 

حذفثروتمندانياشناساييمستحقان؟
مس��اله يارانه نقدي از چن��ان اهميتي برخوردار 
اس��ت كه امس��ال ه��م ريي��س س��ازمان برنامه و 
بودجه در نشس��ت بودجه در جم��ع خبرنگاران به 
ارائ��ه توضيح درخصوص س��ازوكار كاه��ش تعداد 

يارانه بگيران پرداخت. 
محمدباق��ر نوبخت روز گذش��ته گفت كه يارانه 
نقدي تنها به افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي 
و نيازمندان پرداخت خواهد شد اما توضيحاتش در 
اين رابطه چندان گويا نبود كه مش��خص ش��ود در 
مجموع چه تعداد افراد و به چه ميزاني يارانه نقدي 

دريافت خواهند كرد. 
رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه بايد 
يارانه را به كس��اني كه نيازمند هستند يا استحقاق 
آن را دارن��د بدهي��م، اف��زود: »دو روش براي اين 
موض��وع وجود دارد؛ اول آنكه حس��اب 80 ميليون 
نفر سركش��ي كنيم. در اين صورت همين دعواهاي 
كنوني پيش مي آيد كه نهايتا 3 تا 4 ميليون حذف 
شدند. روش دوم اين است كه پول را به كساني كه 
مي شناسيم و تحت پوشش سازمان هاي حمايتي يا 
بيمه هاي تامين اجتماعي هس��تند، بدهيم. ممكن 
اس��ت گروهي از مردم باش��ند كه ج��زو هيچ  كدام 
نيس��تند كه پس از اعالم و بررس��ي آنها يارانه شان 

پرداخت مي شود. 
به گفته نوبخت، اين س��ازوكار در س��ال 97 به 
اج��را در مي آي��د و به افرادي ك��ه نيازمند يا تحت 
پوش��ش سازمان هاي حمايتي هستند يا افرادي كه 
اس��تحقاق آنها بع��دا ثابت خواهد ش��د، يارانه داده 
مي ش��ود. بر اين اس��اس، ديگر نيازي به ماموريت 
س��ازمان هدفمندي نخواهد بود و اين س��ازمان به 
صن��دوق رفاه اجتماعي تبديل مي ش��ود كه وزارت 

كار مي تواند مسووليت آن را برعهده بگيرد. 
باوجود توضيح��ات نوبخت، همچن��ان ابهامات 
زيادي درخصوص ش��يوه توزيع يارانه نقدي وجود 
دارد، چراكه به گفته س��خنگوي دولت هنوز جامعه 
ه��دف افراد حذف ش��ده از يارانه نقدي مش��خص 
نيست. در همين خصوص، نوبخت در پاسخ به اين 
س��وال كه آيا تعداد افراد حذف شده از يارانه نقدي 
20 ميلي��ون يا 30ميليون نفر اس��ت، گفت: »هيچ 
ك��دام از اين اعداد درس��ت نيس��ت و هنوز جامعه 
هدف به طور دقيق مش��خص نش��ده است، بنابراين 
نمي ت��وان در ح��ال حاضر اعالم كرد چ��ه تعداد از 

شمول دريافت يارانه نقدي حذف خواهند شد.«
وي همچني��ن گفته كه به ج��اي اينكه به همه 
اف��راد 45هزار و 500 تومان يارانه نقدي بدهيم، به 
اف��راد نيازمندتر پول بيش��تري خواهيم داد. بر اين 
اس��اس، پ��ول پرداختي به م��ردم و كل جامعه كم 
نمي ش��ود بلكه تخصيص آن بهينه مي شود. نوبخت 
تاكيد كرد كه حتي ي��ك ريال از منابع هدفمندي 
ياران��ه صرف هزينه ه��اي ج��اري و عمراني دولت 

نمي شود. 

افزايشقيمتانرژيقطعينيست
يك��ي ديگ��ر از بخش ه��اي بودجه ك��ه رييس 
س��ازمان برنام��ه و بودجه به آن پرداخت، مس��اله 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي بود. نوبخت با بيان 
اينكه فعال برنامه افزاي��ش قيمت حامل  هاي انرژي 
در سال جاري قطعي نيست، توضيح داد: »هر چند 
كه دولت مجوز قانوني افزايش سقف درآمد حاصل 
از اص��الح قيمت  حامل هاي ان��رژي را دارد اما فعال 
برنام��ه افزاي��ش قيمت حامل  هاي انرژي در س��ال 

جاري قطعي نيست.«
رييس س��ازمان برنامه و بودج��ه درباره احتمال 
افزايش قيم��ت حامل هاي انرژي در ماه هاي پاياني 
س��ال جاري گفت: »اين خب��ر را در فضاي مجازي 
دي��دم اما اي��ن موضوع كه دول��ت هم اكنون برنامه 
مش��خصي براي افزايش حامل هاي انرژي در س��ال 
جاري داش��ته باش��د، درست نيس��ت. هر چند كه 
دولت مجوز قانوني افزايش س��قف درآمد حاصل از 
اص��الح قيمت  حامل هاي انرژي تا س��قف 48 هزار 
ميلي��ارد تومان را دارد؛ اما بن��ده اعالم مي كنم كه 
فعال برنامه افزايش قيمت حامل  هاي انرژي در سال 

جاري قطعي نيست.«

تنهابودجهبرخيدستگاههامبتنيبر
عملكرداست

يك��ي ديگر از موضوعات جديد در بودجه س��ال 
1397 ك��ه مي توانس��ت جذابيت داش��ته باش��د، 
تغيير ش��يوه سنتي بودجه نويس��ي به روش مبتني 
بر عملك��رد بود. هر چند با نگاه��ي گذرا به اليحه 
بودجه س��ال آينده نمي توان تفاوت چش��مگيري با 
شيوه بودجه ريزي سال هاي پيش يافت. توضيحات 
روز گذش��ته نوبخت هم نشان مي دهد بودجه ريزي 
مبتني بر عملكرد تنها براي برخي دس��تگاه ها اجرا 

شده است. 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور همچنين 
به مش��اركت بخش خصوصي در تكميل پروژه هاي 
عمران��ي اش��اره ك��رد و توضي��ح داد: »باتوجه به 
محدودي��ت اعتب��ار تملك دارايي هاي س��رمايه يي 
از منابع مال��ي، بانكي و بخش خصوصي اس��تفاده 
خواهي��م كرد، مدل��ي كه در جهان تجربه ش��ده و 
به صورت خصوص��ي، عمومي و ش��راكتي پذيرفته 

شده است.«
ب��ه گفته وي، در ح��ال حاضر 66 ه��زار پروژه 
اس��تاني و 6هزار طرح ملي به 3 گروه تقسيم شده 
است. گروه اول قابل واگذاري است كه كارهاي آن 
انجام شده، گروه دوم مشاركت با بخش خصوصي و 
گروه س��وم را نمي توان واگذار كرد يا مشاركت داد، 

بنابراين دولت بايد آنها را تمام كند. 
نوبخت با اش��اره به دارايي هاي سرمايه يي دولت 
در اليحه بودجه س��ال 97 گفت: »بخش��ي از اين 
دارايي ، اموال و س��اختمان اس��ت كه براي فروش 
آن 1500ميلي��ارد تومان درآم��د درنظر گرفته ايم 
و همچنين 4500 ميلي��ارد تومان هم براي فروش 

پروژه هاي عمراني پيش بيني كرده ايم.«
وي اف��زود: »ب��راي فروش نف��ت و فرآورده هاي 
نفت��ي 101هزار ميلي��ارد تومان درنظ��ر گرفته ايم 
ك��ه به اين ترتي��ب مجموع درآم��د دولت از محل 
ف��روش دارايي هاي س��رمايه يي 106 ه��زار و 500 
ميليارد توم��ان خواهد بود كه اين رقم نس��بت به 
عدد 119ه��زار ميليارد تومان درآم��د دارايي هاي 
س��رمايه يي در قان��ون بودجه س��ال 96 ب��ه ميزان 

10.4 درصد كاهش نشان مي دهد.«

درآمدهاكفافهزينههارانميدهد
نوبخت با بيان اينكه اين درآمدها جواب هزينه هاي 
 كش��ور را نمي دهد، گفت: »ب��ه همين دليل حدود

 6 ه��زار و 100 ميلي��ارد تومان درآمد براي فروش 
س��هام كارخانه هاي دولتي و همچنين فروش اوراق 
و اس��ناد مال��ي به مبل��غ 38 هزار ميلي��ارد تومان 
پيش بين��ي كرده اي��م. ب��راي اينكه اعتب��ار دولت 
محفوظ بماند، يك نامه به خزانه داري كل ارس��ال 
و اعالم كرديم كه به محض رسيدن موعد سررسيد 
اوراق مالي، خزانه داري پول آن را بپردازد، به همين 
دليل خزانه داري براي اين موضوع هر دو هفته يك 

گزارش به سازمان برنامه و بودجه مي دهد.«
وي ادام��ه داد: »بنابراين براي س��ال آينده 47 
ه��زار و 700ميلي��ارد توم��ان از مح��ل واگ��ذاري 
دارايي ه��اي مال��ي درآمد پيش بين��ي كرده ايم كه 
6 ه��زار و 100ميلي��ارد تومان براي فروش س��هام 
شركت هاي دولتي و بيش از 38هزار ميليارد تومان 

براي فروش اوراق مالي درنظر گرفته ايم.«
رييس س��ازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينكه 
بودجه كل كش��ور 1194 هزار ميليارد تومان است، 
گفت: »مناب��ع عمومي بودجه 368 ه��زار ميليارد 
تومان و درآمدهاي اختصاصي نيز 53 هزار ميليارد 
تومان اس��ت.« نوبخت ب��ا بيان اينك��ه طبق نظام 
GFS و اس��تانداردهاي بين المللي پذيرفته ش��ده 
درآمده��ا در اليح��ه بودجه 97 مبل��غ 193 هزار 
و 400ميليارد تومان اس��ت، بيان ك��رد: »اين رقم 
نسبت به مصوب سال جاري 11.1 درصد رشد دارد 
ك��ه مربوط ب��ه بخش هاي ماليات، گمرك و س��اير 
اس��ت. رقم خالص ماليات 105 هزار ميليارد تومان 
بوده كه نس��بت به مصوب قانون امسال 6.7 درصد 

رشد نشان مي دهد.«

تمركزمالياتستانيبربخشكدراقتصاد
يكي ديگر از محورهايي كه نوبخت روز گذش��ته 
درخص��وص آن توضيح داد، درآمده��اي مالياتي و 
امكان افزايش اين بخش از درآمدها در بودجه بود. 
نوبخت با طرح اين س��وال كه آيا مي توانيم ماليات 

بيشتري داش��ته باش��يم، ضمن تاييد اين موضوع 
عنوان ك��رد: »ما نمي خواهيم فش��ار بيش��تري به 
موديان فعلي بياوريم، اما كساني هستند كه ماليات 

نمي دهند. 
اكنون 40هزار ميليارد تومان از محل كساني كه 
مي شناس��يم و درآمد دارند، ام��ا طبق قانون معاف 
هستند، مي توان درآمد داشت. همچنين اليه پنهان 
و غيرش��فافي وجود دارد كه درآمد دارند و فعاليت 
مي كنند، اما ماليات نمي دهند يا ماليات آنها بايسته 
نيست. در عين حال، در بازبيني نسبت به گروه هاي 
مع��اف از مالي��ات بايد نگاه خود را ب��ه بخش كدر 

اقتصاد معطوف كنيم.«
وي يادآور ش��د: »چند سال است بودجه خاصي 
به س��ازمان مالياتي داده مي شود تا براساس شرايط 

روز و نرم افزارهاي جديد اقدام كنيم.«
نوبخت در مورد درآمده��اي گمركي هم گفت: 
»اي��ن درآمدها امس��ال 17 ه��زار و 300 ميليارد 
تومان بوده كه در اليحه به 23 هزار ميليارد تومان 

افزايش يافت.«
باوج��ود توضيحات��ي ك��ه روز گذش��ته نوبخت 
درخصوص رويكرد دولت در بودجه سال آينده ارائه 
داد، هنوز مشخص نيس��ت كه اين اليحه بودجه با 
چ��ه بازخوردي در مجلس مواجه خواهد ش��د. اگر 
امس��ال هم همانند سال گذش��ته كشمكش ميان 
مجل��س و دولت ادامه داش��ته باش��د، بايد منتظر 
تغييرات گسترده بود و بر اين اساس، اليحه بودجه 
به تنهايي نمي تواند بيانگر س��يماي حقيقي بودجه 
97 باش��د. بايد منتظ��ر ماند و ديد ك��ه مجلس با 
اليحه پيشنهادي دولت چگونه برخورد خواهد كرد. 

منابعاصالحقيمتهايانرژيرابهمردم
برميگردانيم

 رييس س��ازمان برنامه و بودج��ه همچنين در 
پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه برخ��ي معتقدند 
با توج��ه به افزايش هاي در نظر گرفته ش��ده براي 
قيمت حامل هاي انرژي، بودجه س��ال آينده بودجه 
گراني است، گفت: »اين مساله را بايد توجه داشته 
باش��يم همواره اين سوال مطرح است كه چرا يارانه 
ب��ه ثروتمندان پرداخ��ت مي ش��ويم بنابراين ما به 
دنبال اين هس��تيم كه يارانه به نيازمندان پرداخت 
ش��ود و بنده تاكيد مي كنم هيچ فرد نيازمندي در 

سال 97 نخواهد بود كه يارانه او قطع شود.«
وي ادامه داد: »درخصوص گراني نكته اينجاست 
كه يك زمان در بودجه دنبال ارقامي مي گرديم كه 
منابع دولت از محل تغيير آن افزايش يابد اما ما در 
اليحه بودجه 97 مي خواهيم منابع حاصل از اصالح 
قيمت ها را به خود جامعه برگردانيم چراكه براي ما 
خيلي تلخ است كه ببينيم برخي خانوارها تعدادي 

از فرزندانشان بيكار است.«
نوبخت تصريح كرد:»هدف برنامه شش��م توسعه 
ايجاد 950هزار اش��تغال خالص در س��ال اس��ت و 
دول��ت تمركز خود را به اين بخ��ش معطوف كرده 
و تاكي��د مي كنم كه هي��چ ريالي از منابع حاصل از 
اصالح قيمت ها ص��رف هزينه هاي جاري و عمراني 

دولت نمي شود.«
وي همچنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر 
اينكه با توجه به درخواست برداشت 20هزارميليارد 
توم��ان)5.8 ميليارد دالر( از صندوق توس��عه ملي 
س��هم اين صن��دوق از كل درآمدهاي نفتي س��ال 
آين��ده چقدر خواهد بود، اظه��ار كرد:»منابع نفتي 
حاص��ل ضرب 2ميليون و 410هزار بش��كه در 55 
دالر و به تعداد 336روز است كه مجموع آن رقمي 

بالغ بر 50 ميليارد دالر مي شود.«
ادام��ه  بودج��ه  و  برنام��ه  س��ازمان  ريي��س 
داد:»14.5درصد از اين رقم سهم شركت ملي نفت 
اس��ت و 32درصد ديگر را بانك مركزي به حساب 
صندوق توس��عه ملي واريز مي كند كه با اين اقدام 

رقم واريزي به صندوق توسعه ملي 50 ميليارد دالر 
مي ش��ود. درخواس��ت دولت از مجل��س رقمي بالغ 
ب��ر 20هزارميليارد تومان اس��ت كه در اولويت هاي 

مشخص شده، صرف شود.«
نوبخ��ت گفت:»12هزارميلي��ارد توم��ان از اين 
رق��م صرف اولويت هاي كش��ور ازجمل��ه ريزگردها 
مي ش��ود. من سوال مي كنم آيا اين پول در صندوق 

توس��عه ملي بمان��د، فايده بيش��تري دارد يا اينكه 
ص��رف حل مش��كل ريزگردها و انج��ام پروژه هاي 
زيس��تي و عمراني ش��ود.« وي تاكيد كرد:»حدود 
10ميليارد دالر به صندوق توسعه ملي واريز خواهد 
ش��د و البته از مجل��س اين خواه��ش را داريم كه 
هر كجا تش��خيص دهد از منابع كم كند و هر كجا 

تشخيص مي دهد، اضافه  كند.«
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560 ميليارد تومان تسهيالت 
بانك صنعت به مازندران

مبلغ 560 ميليارد تومان در س��ال 1395 از سوي بانك 
صنعت و معدن به واحدهاي صنعتي استان مازندران پرداخت 

شده است. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني بان��ك صنعت و معدن، 
سهم استان مازندران از كل تسهيالت پرداختي اين بانك به 

استان هاي كشور در سال گذشته 7 درصد است. 
اين تس��هيالت براي ايجاد، توسعه و تكميل، بازسازي و 
تامين س��رمايه در گردش واحدهاي مختلف صنعتي استان 
مازندران پرداخت ش��ده است. گفتني است بانك صنعت و 
معدن از ابتداي اجراي طرح رونق توليد تاكنون بيش از 120 
ميليارد تومان تس��هيالت نيز در قال��ب اين طرح به صنايع 

كوچك و متوسط استان مازندران پرداخت كرده است. 

اعالم شماره حساب بانك ملت 
براي كمك به بيماران پروانه اي

بانك ملت براي كمك به بيماران پروانه اي، شماره حسابي 
را به نام »خانه يي بي ايران« افتتاح كرد. 

به گ��زارش روابط عمومي بانك مل��ت، اين بانك در پي 
درخواس��ت هموطنان ب��راي حمايت از بيم��اران پروانه اي، 
حس��ابي را نزد ش��عبه ونك پارك)ك��د 65250( ويژه اين 
كمك ها افتتاح كرد. براساس اين گزارش، نيكوكاران متقاضي 
كمك به بيماران پروانه يي)EB( مي توانند كمك هاي نقدي 
خود را به ش��ماره حس��اب 7۸30000090 يا شماره كارت 
بانك��ي 610۴3376505۴5۸07 به نام »خانه يي بي ايران« 

واريز كنند. 
 

 گام هاي مثبت نظام بانكي
به سوي بانكداري اجتماعي

يك كارش��ناس مسائل انفورماتيك با بيان اينكه تاكنون 
اقدامات زيادي در زمينه بانكداري اجتماعي انجام شده ولي 
هنوز هيچ يك مصداق دقيق بانكداري اجتماعي نيست، بلكه 
حركت به سمت آن است، گفت: معتقدم گام هاي خوبي در 

اين راستا برداشته شده است. 
به گزارش روابط عمومي پژوهشكده پولي و بانكي و به نقل 
از ستاد خبري هفتمين همايش ساالنه بانكداري الكترونيك 
و نظام هاي پرداخت، حامد قنادپور در ارتباط با اقداماتي كه 
در بانك ه��اي ايراني براي نيل به مفهوم بانكداري اجتماعي 
صورت گرفته، اظهار داش��ت: آنچه در بانك هاي ايراني انجام 
ش��ده حركت هاي مطلوبي در راستاي دستيابي به بانكداري 
اجتماعي است اما هيچ يك از آنها را در حال حاضر نمي توان 

بانكداري اجتماعي ناميد. 
اجتماع��ي رس��انه  بان��ك  ي��ك  اينك��ه  اف��زود:   وي 

)Media Social( داشته باشد يا برخي عمليات  بانكي اش 
را در ش��بكه هاي اجتماعي بتوان انجام داد يا كارهايي از اين 
قبيل، حركت هاي خوبي در راستاي بانكداري اجتماعي است 

ولي خود بانكداري اجتماعي نيست. 
مديرعامل ش��ركت ارتباط ايران فردا تاكيد كرد كه آنچه 
مفه��وم Socialize يا اجتماعي ك��ردن را به واقع عملياتي 
مي كند، يك نگاه و مفهوم است كه اتفاقا ممكن است متكي 

به فضاي الكترونيك نيز نباشد. 
قنادپ��ور ادامه داد: به عنوان مثال اگر بانك ها بتوانند 
ش��رايط و امكاناتي را فراهم كنند كه مش��تريان در يك 
شعبه بتوانند با يكديگر گفت وگو و تعامل داشته باشند، 
شكلي از بانكداري اجتماعي است در حالي كه در فضاي 
الكترونيك نيز انجام نشده است. وي با توصيه به بانك ها 
و جامع��ه انفورماتيك بانكي براي »عدم دس��تكاري در 
مفاهيم« خاطرنش��ان كرد: مميزه بانكداري اجتماعي با 
كارهاي ديگر همان است كه مثال در راه اندازي فيس بوك 
انجام شد و آن را نسبت به بقيه متمايز كرد و آن مفهوم 
الي��ك كردن ب��ود. با مفهوم اليك ك��ردن، مخاطبان با 
يكديگر مرتبط شدند و امكان بازخورد دادن و مشاركت 

براي افراد در اين شبكه اجتماعي انجام شد. 

 كاهش قيمت سكه و دالر
در بازار 

قيمت سكه بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران با افت 
بيش از 10هزار توماني همراه بود و نرخ دالر نيز كاهش يافت. 
به گزارش »تعادل« ديروز و در بازار آزاد هر قطعه س��كه 
تمام بهار آزادي با 10هزار و 300 تومان كاهش يك ميليون 

و ۴19 هزار تومان معامله شد. 
بر اس��اس آم��ار، اونس جهاني به 12۴9 دالر رس��يده و 
اندكي افزايش داش��ته اما به دليل كاه��ش اندك نرخ دالر، 
قيمت سكه نيز تاحدودي كاهش يافت هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم نيز با 3 هزار تومان رشد، يك ميليون و 
370 هزار تومان داد و ستد شد. همچنين در بازار آزاد قيمت 
هر قطعه س��كه نيم بهار آزادي با 9 هزار تومان كاهش 711 
هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با 9 هزار تومان افت 

۴03 هزار تومان ارزش گذاري شده بود. 
س��كه گرمي نيز با يك هزار توم��ان كاهش قيمت 265 
هزار تومان معامله و هر گرم طالي 1۸ عيار نيز با 1۴0 تومان 

افزايش، 12۸ هزار و 9۴0 تومان داد و ستد مي شد. 
افزون بر اين، صرافي هاي پايتخت نيز هر دالر امريكا را با 
3 تومان كاهش نس��بت به روز گذشته ۴ هزار و 21۴ تومان 
مي فروختند. همچنين هر يورو با 19 تومان افزايش 5 هزار 
و 5۴ توم��ان و هر پوند انگليس نيز با 7 تومان افت 5 هزار و 

۸20 تومان معامله شد.

آمادگي شوراي شهر رشت 
براي تعامالت با بانك شهر

رييس ش��وراي ش��هر رش��ت از اعالم آمادگي اين 
شورا درخصوص افزايش تعامالت با بانك شهر خبر داد 
و گفت: اميدواريم تعامالت مجموعه مديريت ش��هري 

كالن شهر رشت و بانك شهر در آينده بيشتر شود. 
ب��ه گ��زارش مرك��ز ارتباط��ات و رواب��ط عمومي 
بانك ش��هر، اميرحسين علوي با اشاره به ارائه خدمات 
قاب��ل توجه پيش��خوان هاي ش��هرنت به ش��هروندان 
شهرهاي مختلف كش��ور، افزود: اميدواريم در شوراي 
پنج��م مصوب��ه جانماي��ي پيش��خوان هاي ش��هرنت 

بانك شهر نيز به تصويب برسد. 
علوي با اش��اره ب��ه اهميت تعامل مناس��ب ميان 
شهرداري ها و بانك شهر گفت: با شكل گيري تعامالت 
بيش��تر بي��ن مديريت ش��هري و بانك ش��هر مي توان 
اتفاق��ات مهم��ي را رق��م زد. وي خاطرنش��ان ك��رد: 
برنامه هايي براي ارائه تسهيالت به رانندگان تاكسي ها 
در اين ش��هر در دست انجام است و اميدواريم در اين 

راستا از ظرفيت بانك شهر استفاده كنيم. 

اخبار

رييس كل بيمه مركزي مطرح كرد: بهره گيري از ظرفيت هاي بين المللي براي توزيع ريسك هاي كشور

چالش به كارگيري مديريت ريسك در صنعت بيمه
 در استفاده از بيمه بايد به فرهنگ سازي جهت كاهش حوادث و خسارت ها نيز توجه شود          زيان ۳۹ ميليارد دالري سوانح ترافيكي

افزايش سهم چك هاي رمزدار از مبادالت بانكي 

22 درصد مبلغ چك ها برگشت خورد
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

از ح��دود 9.6ميلي��ون فقره چك مبادله ش��ده 
در طول آب��ان 96 نزديك ب��ه 1.5ميليون فقره آن 
برگش��ت خورده كه مبلغ آن ب��ا 13.۸هزارميليارد 
 توم��ان نس��بت ب��ه مه��ر م��اه رش��د 6 درص��دي 

داشته است. 
ب��ه گزارش»تع��ادل« در آب����ان م����اه 1396 
در ك��ل كش����ور ح����دود 1.5ميلي��ون فق��ره 
چ��ك ب��ه مبلغ����ي ب��الغ ب��ر 13.۸هزارميليارد 
تومان برگش��ت داده شده كه نس��بت به ماه قبل از 
نظر تع��داد 5 درصد كاهش و از نظر مبلغ 6 درصد 

افزايش نشان مي دهد. 
ب��ه عب��ارت ديگ��ر در مقايس��ه با رق��م 61.5 
هزارميليارد تومان چ��ك مبادله يي مبلغ چك هاي 
برگشتي معادل 22.5درصد كل چك هاي مبادله يي 
است. در اس���تان ته�ران ح�دود 50۸ ه�زار فق�ره 
چ�ك ب�ه مبلغ�ي ب�ال��غ ب�ر 7.۸هزارميليارد تومان 

برگشت داده شد. 
در ك���ل كش���ور 15.۴درص�د از ك���ل تع�داد 
چك ه��اي مبادل�ه ي��ي و 22.5درص��د از كل مبلغ 

چك هاي مبادله يي برگشت داده شده است. 
در اس��تان ته��ران 1۴.9درص��د از كل تع��داد 
چك ه��اي مبادله ي��ي و 21.3درص��د از كل مبل��غ 

چك هاي مبادله يي برگشت داده شده است. 
در بين س��اير استان هاي كشور بيشترين نسبت 
مبالغ چك هاي برگش��تي ب��ه كل مب�الغ چك هاي 
مبادل�ه ش�ده در اس�تان ب�ه ترتي�ب ب�ه استان هاي 
لرس���تان با 35.5درصد، هرمزگ��ان32.3درص��د 
و هم����دان 30.9درص����د اختص����اص يافت��ه 
اس����ت و اس��تان هاي خوزس���تان ب��ا 17درص�د، 
الب�رز 17.5درص�د و گ�يالن 17.9درص�د كمت�رين 
نس���بت مب�الغ چك هاي برگش��تي ب��ه كل مبالغ 
چك ه��اي مبادل�ه ش���ده در اس���تان را ب�ه خ�ود 

اختص�اص داده ان�د.

 علل چك هاي برگشتي 
 در ك���ل كش���ور ب�الغ ب���ر 1.۴ميلي�ون فق�ره 
چ���ك ب�ه مبلغ�ي ب�الغ ب�ر 13.۴هزارميليارد تومان 
به داليل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده 
است. در واقع در كل كش��ور از نظر تعداد 97درصد 
و از نظر مبلغ 96.3درصد از كل چك هاي برگش�تي 

ب�ه دالي�ل كسري يا فقدان موجودي بوده است. 
در م��اه م��ورد گزارش در اس��تان ته���ران ب�الغ 
ب���ر ۴۸9ه�زار فق���ره چ�ك ب�ه مبلغ���ي ب�الغ ب�ر 
7.5هزارميلي��ارد توم��ان به داليل كس��ري يا فقدان 
موج�ودي برگش���ت داده ش���ده اس���ت. در واق�ع 
در اس��تان تهران از نظر تع��داد 96.3درصد و از نظر 
مبلغ 96درصد از ك�ل چك هاي برگش�تي ب�ه داليل 

كسري يا فقدان موجودي بوده است. 
در ماه مذكور در بين س��اير اس��تان هاي كش��ور 
بيشترين نسبت مبالغ چك هاي برگش�تي ب�ه داليل 
كس��ري يا فقدان موجودي ب��ه كل مبالغ چك هاي 
برگشتي در استان به ترتيب به استان هاي كهگيلويه 
و بويراحم��د 99درصد، لرس��تان و هم��دان هر يك 
9۸.3درص��د و ي��زد 9۸درص�د اختص��اص يافت�ه و 
استان هاي خراس�ان جن�وبي 92.5درص�د، س�منان 
93درص�د و كرمانش��اه 9۴.3درصد كمترين نسبت 
مبالغ چك هاي برگش��تي به داليل كسري يا فقدان 
موجودي به كل مبالغ چك هاي برگشتي در استان را 

به خود اختصاص داده است. 
در كل كش��ور بالغ ب�ر 635 ه���زار فق�ره چ�ك 
رم���زدار ب�ه مبلغ���ي ب�الغ ب���ر ۸0.5 هزارميليارد 
تومان وصول ش��د ك�ه نس�بت ب�ه م�اه قب�ل از نظ�ر 
تع���داد و مبل�غ ب�ه ترتي���ب 2.3درصد و ۸ درصد 

كاهش داشته است. 
در م���اه م�ورد گ���زارش در اس���تان ته�ران 
ح���دود 226ه���زار فق���ره چ���ك رم���زدار ب�ه 
مبلغ���ي ح��دود 531 هزارميلي��ارد تومان وصول 
ش��د. در م��اه م��ذك��ور ۴۸.۸درص��د از تع��داد 

چك هاي رم��زدار وص��ولي در 3 اس����تان تهران 
35.5درصد، خراس��ان رض��وي 7درصد و اصفهان 
6.3 درص��د وص��ول ش��ده اس��ت ك�ه بيش��ترين 
س��هم را در مقايسه با ساير اس��تان ها دارا بوده اند. 
همچن�ي��ن ب���ه لح���اظ مبل���غ 73.۸درص�د از 
مب�الغ چك هاي ف�وق در استان هاي ته�ران 65.9 
درصد، خراس����ان رض��وي ۴درص��د و اص�فهان 

3.9درص��د وص��ول شده اس��ت.

 چك هاي وصولي بر حسب عادي و رمزدار
در آب��ان م��اه 1396 دركل كش��ور ح��دود ۸/۸ 
ميليون فقره چك وصول شد كه از اين تع�داد حدود 
۸1۴5هزار فقره چك عادي و بالغ بر 635 هزار فقره 
چك رمزدار بوده است. بر اي�ن اس�اس در كل كشور 
92.۸درص��د از كل تعداد چك ه��اي وصولي، چ�ك 

ع�ادي و 7.2درص�د چ�ك رم�زدار بوده است. 
در كل كش��ور مبلغي بال��غ بر12۸.2هزارميليارد 
تومان چك وص�ول ش��د كه حدود ۴77هزارميليارد 
تومان چك ع�ادي و ب�ال��غ ب�ر ۸0.5 ه�زارميلي�ارد 
تومان چ�ك رم�زدار اس��ت. به عبارتي در كل كشور 
37.2درص��د از كل مبلغ چك ه��اي وص�ولي، چ�ك 
ع���ادي و 62.۸ درص��د چك رمزدار بوده اس��ت. در 
ك�ل كش���ور ب�الغ ب�ر 9.6ميلي�ون فق�ره چ�ك ب�ه 
مبلغ�ي ب�الغ ب�ر 61.5 هزارميليارد تومان مبادله شد 
كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 2.9درصد كاهش 

و از نظر مبلغ 0.1درصد افزايش نشان مي دهد. 
در ماه مورد گزارش در اس��تان ته��ران ب�الغ ب�ر 
3.۴ميلي���ون فق���ره چ�ك ب���ه مبلغ���ي ب�الغ ب�ر 

36.6هزارميليارد تومان مبادله شد.
 52.9 درص��د از تعداد چك ه��اي مبادله يي كل 
كشور در 3 استان ته�ران، اصفهان و خراسان رضوي 
مبادله ش��ده ك��ه به ترتي��ب با بي��ش از 35درصد، 
9درصد و ۸درصد بيش��ترين س��هم را در مقايسه با 

ساير استان ها دارا بوده اند. 

همچن�ين ب�ه لح�اظ مبل�غ 70درص�د از مب�الغ 
چك ه��اي ف�وق در 3 اس���تان ته�ران با بيش از 59 
درصد، اصفهان با 5.۴ درصد و خراس���ان رض�وي با 
5.2 درص�د مبادل�ه ش��ده ك�ه بيشترين سهم را در 

مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. 

 77 درصد مبلغ چك ها وصول شد
در آب���ان م�اه 1396 در ك�ل كش���ور ب�الغ ب�ر 
۸.1 ميلي���ون فق���ره چ���ك ب�ه مبلغ���ي ح�دود 
۴7.7هزارميلي��ارد تومان وصول ش��د ك�ه نس���بت 
ب���ه م�اه قب�ل از نظ�ر تع���داد و مبل�غ ب�ه ترتي�ب 

2.5درصد و 1.۴درصد كاهش نشان مي دهد. 
 در كل كش��ور ۸۴.6درصد از كل تعداد چك هاي 
مبادله ي��ي و 77.5درص��د از كل مبل��غ چك ه��اي 

مبادله يي وصول شد .
در اس���تان ته���ران ح���دود 2.9ميلي�ون فق�ره 
چ���ك ب�ه مبلغ�ي ب�الغ ب�ر 2۸.۸هزارميليارد تومان 

وصول شد.
در اس��تان تهران از نظر تعداد ۸5 درصد و از نظر 
مبل��غ 7۸.7درصد از كل مبلغ چك ه��اي مبادله يي 

وصول شده است. 

 گيالن، يزد و البرز خوش حساب ترين ها 
در بين س��اير استان هاي كشور بيشترين نسبت 
تعداد چك هاي وصولي به ك�ل چك هاي مبادله يي 
در اس��تان به ترتيب به اس��تان هاي گي��الن با ۸۸ 
درص�د، ي�زد با بيش از ۸7 درصد و البرز با بيش از 

۸6 درصد اختصاص يافته است. 
ب��ا  بويراحم���د  و  كهگيلوي���ه  اس��تان هاي   
73.7درص�د، كردس��تان 77.6درص��د و هرمزگان 
79.5درص��د پايين ترين نس��بت تع��داد چك هاي 
وصولي به كل چك هاي مبادله ش��ده در اس��تان را 

به خود اختصاص داده اند. 
در ماه مورد گزارش در بين س��اير اس��تان هاي 
كشور بيش��ترين نس��بت مبالغ چك هاي وص�ولي 
ب��ه كل مبالغ چك ه��اي مبادله يي در اس���تان ب�ه 
ترتي�ب ب�ه استان هاي خوزس�تان با ۸3درصد، البرز 
۸2.5درص��د، و گ���يالن ۸2درص��د اختص���اص 
يافت���ه اس�����ت و اس��تان هاي لرس��تان با 6۴.5 
درص��د، هرمزگ�ان 67.7 درص���د و هم�دان 69.1 
كمترين نس���بت مب�الغ چك ه��اي وصولي به كل 
مبال��غ چك هاي مبادل�ه ش���ده در اس���تان را ب�ه 

خ�ود اختص�اص داده ان�د.

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
حوادث ش��ايع ترين علت مرگ افراد در سن زير 
۴0 س��ال است، حوادثي كه به اس��تناد بررسي هاي 
انجام ش��ده هر 33دقيقه جان ي��ك  نفر را مي گيرد 
و 20برابر اين تع��داد را مصدوم مي كند. ايران حاال 
از نظر آسيب هاي ناشي از حوادث ترافيكي در رتبه 
هش��تم قرار دارد قبل از ايران 6 كش��ور آفريقايي و 
يك كشور آس��يايي هستند كه وضع شان از ما بدتر 
اس��ت و ساالنه 39ميليارد دالر از درآمد ملي كشور 
به دليل س��وانح ترافيكي از بين مي رود. علت مرگ 
ايراني هاي زير ۴0 سال و ضرر ساالنه 10 هزار ميليارد 
توماني آن به ايران حوادثي اس��ت كه هر س��ال در 
اي��ران اتف��اق مي افتد و ضررهاي مال��ي و جاني اش 

بسيار باالست.
رييس كل بيمه مركزي با تاكيد بر نقش صنعت 
بيمه در پيشگيري از هزينه ها و خسارت ها و به قولي 
سوخت ملي گفت: با توجه به گشايش هاي برجام در 
ح��وزه بيمه بايد ريس��ك هاي موجود را تجميع و از 
ظرفيت هاي بين المللي براي توزيع آن بهره بگيريم. 
به گزارش»تعادل« نخس��تين جشنواره كشوري 
پيش��گيري از س��وانح و ح��وادث با ه��دف آموزش 
جامع��ه در كاهش آس��يب هاي ناش��ي از س��وانح و 
حوادث طبيعي و غيرطبيعي برگزار ش��د براس��اس 
تقس��يم بندي ص��ورت گرفته، ح��وادث غيرطبيعي 
شامل حوادث ترافيكي، مس��موميت، برق گرفتگي، 
غرق شدگي، خفگي، سقوط، سوختگي جزو حوادث 
غيرعم��دي و كودك آزاري، خش��ونت، خودكش��ي، 
ديگركش��ي زيرمجموع��ه حوادث عمدي به ش��مار 
مي آين��د و حوادث طبيعي ش��امل س��يل، زلزله و 
توفان است كه خس��ارت ها و نحوه پوشش بيمه يي 
آنها متفاوت اس��ت. روزانه 300مورد آتش سوزي در 
تهران داريم و هر 3س��ال يك ميليون نفر در كشور 
بر اثر تصادفات معلول مي شوند و در 7ماهه نخست 
امس��ال 10هزار نفر ب��ر اثر ح��وادث رانندگي جان 
باخته اند و در سال 2تا 3هزارميليارد تومان پرداختي 
ديه حوادث است و اگر اقدام آموزشي و همبستگي 
ملي براي جلوگيري از اين حوادث صورت نگيرد اين 
قبيل حوادث ادامه خواهد داشت و عالوه بر پوشش 
بيمه يي، توزيع ريس��ك خطراتي كه كشور را تهديد 
مي كند و استفاده از بيمه اتكايي بايد فرهنگ سازي 
جهت كاهش حوادث و خس��ارت ها نيز انجام شود. 
عبدالناص��ر همتي در مراس��م اختتاميه نخس��تين 
جشنواره كش��وري پيشگيري از س��وانح و حوادث 
ب��ر ترويج فرهنگ پيش��گيري از حوادث تاكيد كرد 
و گفت: پوش��ش احتمالي بخش��ي از خسارت زلزله 
كرمانش��اه توس��ط بيمه گر اتكايي خارجي نمونه يي 
از تعامل براي توزيع ريس��ك در حوزه بين المللي و 

جلوگيري از سوخت ملي بود. 
رييس ش��وراي عالي بيمه گف��ت: بايد به دنبال 
برنامه ريزي براي كاهش خس��ارات ناش��ي از بالياي 

طبيع��ي و ح��وادث انسان س��از باش��يم و فرهنگ 
پيشگيري از حوادث را ترويج دهيم. در سال گذشته 
حوادث تلخي همچون پالس��كو، معدن يورت، قطار 
س��منان و پتروشيمي بوعلي و امسال نيز زلزله هاي 
اخي��ر رخ داد كه مي توانس��تيم با رعاي��ت ايمني و 
مديريت ريس��ك از وقوع آنها جلوگيري يا در مورد 

زلزله از تبعات مالي و جاني آنها بكاهيم. 
همتي درخصوص نقش بيمه در حوادث و سوانح 
گفت: متاس��فانه ب��ا وجود بروز ح��وادث متعدد در 
كشور و تبليغات گسترده صنعت بيمه هنوز اهميت 
بيمه از سوي مردم درك نشده است. وي با اشاره به 
ضرورت اجراي برنامه هاي پيشگيري گفت: به عنوان 
مثال آتش سوزي در تهران به طور متوسط 20برابر 
هنگ كنگ اس��ت و اين به خاط��ر برنامه هاي مانور 

پيشگيري است. 
ريي��س كل بيم��ه مركزي با اش��اره به پرداخت 
خسارت هاي تحت پوشش بيمه از سوي شركت هاي 
بيمه در ح��وادث اخير گفت: صنعت بيمه س��االنه 
25هزارميليارد تومان خس��ارت محقق ش��ده دارد 
كه از اين رقم 10هزارميليارد تومان بابت خس��ارات 
ناش��ي از تصادفات رانندگي اس��ت در واقع مي توان 
گفت كه زيان ه��اي مالي با خريد بيمه قابل جبران 
اس��ت و ش��ركت هاي بيمه نيز كار خود را به خوبي 
انج��ام داده ان��د ام��ا آس��يب هاي ناش��ي از فوت و 
مصدوميت براي خانواده ها جبران ناپذير اس��ت و ما 
بايد به س��مت كاهش حوادث برويم. وي ضعف در 

خريد ي��ك بيمه نامه كامل را از عدم آگاهي مردم و 
مس��ووالن نس��بت به خدمات بيمه دانست و گفت: 
در حادثه زلزله كرمانش��اه نيز طب��ق اطالع برآورد 
خس��ارت بيمه ها 150ميليارد تومان است كه بيش 
از ۸0 درصد بيمه ها مربوط به بيمه وام هاي مسكن 
توس��ط بانك ه��ا بوده و بس��ياري پوش��ش زلزله را 
خريداري نكرده بودند. وي تاكيد كرد: در كل كشور 
۸5درصد منازل مس��كوني فاقد بيمه آتش س��وزي 

هستند كه بيمه زلزله همراه آن است. 
رييس شوراي عالي بيمه با تاكيد بر نقش صنعت 
بيمه در پيشگيري از سوخت ملي گفت: با توجه به 
گش��ايش هاي برجام در حوزه بيمه بايد ريسك هاي 
موج��ود را تجميع و از ظرفيت هاي بين المللي براي 
توزيع آن بهره  بگيريم كه پوش��ش احتمالي بخشي 
از خس��ارت زلزله كرمانشاه توس��ط بيمه گر اتكايي 
خارج��ي نمونه يي از تعامل براي توزيع ريس��ك در 

حوزه بين المللي و جلوگيري از سوخت ملي بود. 
ريي��س كل بيم��ه مركزي در بخ��ش ديگري از 
س��خنان خود، آمادگي صنع��ت بيمه را براي كمك 
به كاهش س��وخت ملي ناش��ي از حوادث و سوانح 
اع��الم كرد و گفت: صنعت بيم��ه عالوه بر پرداخت 
۴ه��زار  تاكن��ون  بيمه نام��ه  داراي  خس��ارت هاي 
و100ميلي��ارد تومان نيز ب��راي پذيرش مصدومان 
حوادث رانندگي در بيمارستان ها به وزارت بهداشت 
و 1۸00ميلي��ارد توم��ان به ني��روي انتظامي براي 
كاهش تصادف��ات پرداخت كرده ام��ا اتفاق خاصي 

نيفتاده و نتيجه آن خيلي مشخص نبوده است. اين 
مبالغ بايد عملياتي هزينه ش��ود فقط كمك صنعت 
بيم��ه به نهادهاي ديگر كه االن اورژانس نيز درحال 
اضافه شدن است، نتيجه اثربخشي نخواهد داشت و 
صرفا موجب تضعيف بنيه مالي بيمه ها در پرداخت 
خسارت مي شود و بايد دنبال راهكارهاي علمي براي 
كاه��ش حوادث و تصادفات باش��يم. دكتر همتي با 
اش��اره به نقش صدا و س��يما در فرهنگسازي گفت: 
س��ازمان ها و ارگان هاي مرتبط بايد ب��ا ارائه آمار و 
اطالع��ات و دانش پيش��گيري از حوادث به مردم از 

طريق رسانه ملي فعال تر عمل كنند. 
وي اف��زود: 10ه��زار و 500كش��ته و 210هزار 
مص��دوم از اول س��ال تاكنون نگران كننده اس��ت و 
رفع اين معضل هم��ت همگاني را مي طلبد. همتي 
با اشاره به نقش صدا و سيما در فرهنگ سازي گفت: 
س��ازمان ها و ارگان هاي مرتبط بايد ب��ا ارائه آمار و 
اطالع��ات و دانش پيش��گيري از حوادث به مردم از 

طريق رسانه ملي فعال تر عمل كنند. 

 چالش به كارگيري مديريت ريسك
در صنعت بيمه

بح��ث توزي��ع ريس��ك هاي كش��ور در س��طح 
بين المللي در ش��رايطي مطرح مي شود كه همكاري 
با بيمه هاي اتكايي خارج��ي نيازمند ارائه اطالعات 
شفاف و حس��اب هاي مالي منطبق بر ifrs 5 است 
و در اين راس��تا تالش بيشتر بيمه هاي داخلي براي 

منطبق ش��دن با اس��تانداردهاي بين المللي بايد دو 
چندان شود. 

اگرچه پيش��رفت هاي زيادي در زمينه مديريت 
ريسك شركتي حاصل ش��ده اما هنوز به كارگيري 

آن در صنعت بيمه يك چالش است.
مديريت ريسك در حقيقت راهكاري علمي براي 
مواجهه با مشكل ريسك هاي خالصي است كه يك 
فرد يا سازمان با آنها مواجه مي شود و در آن بيمه به 
عنوان يكي از راهكارهاي متعدد براي اقدام در مورد 

چنين ريسك هايي مورد توجه قرار مي گيرد. 
انجم��ن اكچوئ��رال ح��وادث، مديريت ريس��ك 
ش��ركتي را به عن��وان س��ازوكاري توصيف مي كند 
كه توس��ط آن هر س��ازماني در هر صنعت با اهداف 
كوتاه مدت و بلندمدت افزايش ارزش ذي نفعان خود 
به ارزيابي، كنترل، بهره برداري، تامين مالي و پايش 
ريسك هاي ناشي از تمام منابع مي پردازد. كارگروه 
سازمان هاي پشتيبان مالي مديريت ريسك شركتي 
را به عنوان فرآيندي تعريف مي كند كه هيات مديره، 
مديريت و س��اير كاركنان نهاد بر آن تاثير داش��ته، 
براي شناسايي رخدادهاي بالقوه يي كه ممكن است 
نه��اد را تحت تاثير قرار دهد، طراحي ش��ده و براي 
ارائ��ه اطمين��ان معقول و منطقي جهت دس��تيابي 
ب��ه اهداف نه��ادي، ريس��ك هايي ك��ه درون حوزه 

ريسك پذيري او هستند را مديريت مي كند. 
در س��ال 200۴ تنها 1۸درصد ش��ركت ها كامال 
موافق بودند كه مديريت ريسك شركتي جزء مهمي 
از تعامالت آنها با وضع كنندگان مقررات، موسسات 
رتبه بندي و س��رمايه گذاران است و 19درصد كامال 
موافق بودند كه ش��ركت آنها استانداردهاي شفافي 
را ب��راي فعاليت ه��اي ريس��ك پذيري تعريف كرده 
اس��ت و فقط 10درصد تابع ريس��ك ب��راي حداقل 
3س��ال داش��تند. ۴س��ال بعد وضعيت تغيير يافت. 
در س��ال 200۸، 5۸ درصد ش��ركت هايي كه با آنها 
مصاحب��ه ش��د، مديريت ريس��ك ش��ركتي را مهم 
دانس��تند، 35درصد اس��تانداردهاي شفافي را براي 
ريسك پذيري تعريف كرده و 50 درصد تابع ريسك 
براي حداقل 3س��ال داش��تند. ش��رايط رقابتي در 
صنعت بيمه يكي از الزمه ه��اي ارتقاي اين صنعت 
است همچنين بايد ارتباط شركت هاي بيمه داخلي 
با شركت هاي بيمه خارجي بيشتر شود. بايد موازنه 
صندوق هاي بيمه به نحوي باش��د كه از نقطه سر به 
س��ر خارج نش��وند همچنين بايد در زمينه بيمه در 
كشور فرهنگ سازي شود تا شرايط براي دگرگوني و 

ارتقاي بيمه ها فراهم شود. 
در كشور رويكرد هزينه يي به صنعت بيمه وجود 
دارد و اي��ن موض��وع يكي از موانع توس��عه مطلوب 
صنعت بيمه شده و اينكه بخشي از مردم بيمه را به 
عنوان هزينه تلقي مي كنند، يك ضعف اس��ت البته 
نحوه ارائه خدمات بيمه بعد از وقوع حادثه به موقع 

و به صورت صحيح نيست. 

ام��روزه تعريفي ك��ه براي پول ه��اي رايج وج��ود دارد 
تا حد زي��ادي براي پول هاي رمزي منطبق اس��ت و مرتبا 
ش��اهد افزايش مبادالت و اس��تفاده كش��ورهاي مختلف از 
اين ابزار مالي نوين هس��تيم كه ضرورت دارد هر چه زودتر 
 كميت��ه ويژه يي ب��راي ايجاد پول رمزي خاص كش��ورمان

تشكيل شود. 
تف��اوت پول هاي رمزي و رايج در پش��توانه آنهاس��ت و 
معموال دولت ها پش��توانه در پول هاي رايج هستند ولي در 
پول هاي رمزي دو نفر به يكديگر اعتماد مي كنند. بنابراين 
پش��توانه پول هاي رمزي اعتماد ش��خص به شخص ديگر 

است. اما پول هاي رمزي در ايران به صورت گسترده وجود 
ندارد زيرا دسترس��ي به اينترن��ت و آگاهي براي تمام افراد 
امكان پذير نيس��ت و مورد پذيرش فروش��گاه هاي مجازي 
ايراني نبوده، ضمن اينكه فعاليت ها در اين حوزه به صورت 

غيررسمي انجام مي شود. 
بيت كوي��ن به عنوان يكي از پول ه��اي رمزي مطرح در 
دنياس��ت و با بيت كوين افراد مي توانن��د خريدهايي مانند 
بلي��ت هواپيما و... را انجام دهند؛ امروزه بس��ياري از مراكز 
خدماتي و فروشگاه هاي مجازي بيت كوين را به عنوان پول 

رايج مي شناسند و آن را قبول مي كنند. 

 coinmarketcap.com بر اس��اس آمار مندرج در سايت
بيش از 1200 پول رمزي در دنيا با ارزش ۴3۸.۸25.۴63.296$ 
فعال اس��ت درحالي كه 196كشور در دنيا وجود دارد. اين يعني 
6 برابر كش��ورهاي دنيا امروزه پول رمزي رد و بدل مي ش��ود آن 
هم درحالي اس��ت كه پول هاي رايج تقريبا به تعداد كش��ورهاي 

دنيا وجود دارند. 
پول هاي رمزي پديده يي هستند كه بايد آن را بپذيريم 
و قوانين و مسائل در حوزه پول هاي رمزي را هرچه سريع تر 
تدوين كنيم تا رونق اقتصادي را بر اساس فناوري اطالعات 
داش��ته باشيم و بايد س��ريع اين قوانين و رويه ها تدوين و 

تصويب شوند تا كنترل از دستمان نرود. بايد هر چه زودتر 
كميت��ه ويژه يي ب��راي ايجاد پول رمزي خاص كش��ورمان 
تشكيل شود. مسووالن بايد تدبيري براي ايجاد پول رمزي 
داخلي اتخاذ كنند تا در معامالت و خدمات داخلي در كنار 

پول رايج مورد استفاده قرار گيرد. 
شايد مس��ووالن مالحظاتي در اين حوزه داشته باشند، 
اما معم��وال در پديده ه��اي جهاني با تاخير زيادي س��راغ 
آنها مي رويم، ش��ايد يك��ي از داليل اين امر اين باش��د كه 
مي خواهي��م نتيجه نهايي اين پديده ها را در دنيا مش��اهده 

كنيم و بعد سراغ شان برويم. 

عبدالحميد منصوري
كارشناس بانكي

یادداشت

ضرورت ايجاد پول رمزي داخلي
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5 بورس و فرابورس
 معادن سودده

وارد بورس مي شوند

برنام��ه انجمن زغال س��نگ افزايش اس��تخراج 
محص��ول با كيفي��ت باالتر اس��ت، در همين زمينه 
پيش بيني مي ش��ود در آينده يي نزديك بتوان تمام 
نياز زغال س��نگ كش��ور را از بخ��ش داخلي تامين 
كرد. س��عيد صمدي دبير انجمن زغال س��نگ ايران 
درخص��وص وضعي��ت تولي��د زغال س��نگ در دنيا 
گف��ت: در ح��ال حاضر س��االنه ح��دود 8 ميليارد 
ت��ن زغال س��نگ توليد مي ش��ود. چي��ن به عنوان 
بزرگ تري��ن توليد كننده زغال س��نگ دنيا س��االنه 
3 ميلي��ارد و 200 ميلي��ون تن تولي��د دارد و بعد 
از آن امري��كا با توليد 900ميلي��ون تن در رده دوم 
قرار گرفته اس��ت. به گزارش س��نا، وي درخصوص 
ميزان توليد زغال س��نگ ايران گف��ت: در ايران، در 
بازه زماني يك ساله حدود يك ميليون و 300هزار 
تن توليد زغال س��نگ صورت مي گيرد كه اين رقم 
نس��بت به ميانگين جهاني ناچيز است. اما در كشور 
همس��ايه، تركيه، س��االنه 70 ميليون تن استخراج 
زغال س��نگ صورت مي گي��رد. وي درخصوص انواع 
 زغال س��نگ اس��تخراج ش��ده، گفت: در تمام دنيا 
دو نوع زغال سنگ اصلي توليد مي شود؛ زغال سنگ 
كك شو كه از آن براي توليد فوالد استفاده مي شود 
و زغال س��نگ حرارتي كه براي تولي��د انرژي براي 
صنايع مختلف به خصوص سيمان و برق كاربرد دارد. 
صمدي اف��زود: در ايران تقريبا مصرف زغال س��نگ 
حرارتي بسيار ناچيز است و عمدتا از زغال سنگ كك 
ش��و براي توليد فوالد استفاده مي شود. وي در مورد 
رون��د قيمت جهاني اين كاال بيان كرد: در بررس��ي 
4 س��ال اخير بازارهاي جهاني زغال سنگ با نوسان 
قيمتي زيادي همراه بوده اس��ت. وي گفت: در سال 
92، زغال س��نگ در بازار جهاني به هر تن 155 دالر 
رس��يد، اما با افت قيمت كاموديتي ه��ا در بازارهاي 

جهاني قيمت آن در سال 94 به 90 دالر رسيد. 

 رشد كاموديتي ها
صم��دي درخص��وص رش��د پرش��تاب قيم��ت 
كاموديتي ه��ا و زغال س��نگ در ي��ك س��ال و ني��م 
اخير بيان كرد: طي س��ال 95 و اواس��ط تابستان به 
يك ب��اره بازار كاموديتي ها در دنيا خوش درخش��يد 
و تحت تاثير رش��د بسياري از كاالها، زغال سنگ نيز 
مسير صعودي به خود گرفت تا جايي كه قيمت آن 

در حال حاضر به حدود 272دالر رسيده است.
وي درخص��وص پيش بين��ي رون��د قيم��ت اين 
محص��ول در بازار هاي جهاني نيز گف��ت: باتوجه به 
تعطيل��ي بس��ياري از معادن زغال س��نگ در جهان 
به خصوص چين، پيش بيني مي ش��ود روند صعودي 
قيم��ت در اي��ن كاال ادام��ه داش��ته باش��د. در اين 
خصوص بس��ياري از كارشناسان بين الملل ميانگين 
200دالر را ب��راي زغال س��نگ درنظ��ر گرفته ان��د. 
اين كارش��ناس درخصوص اخت��اف قيمت ايران با 
قيمت هاي جهاني بيان كرد: متوس��ط قيمت جهاني 
طي يك س��ال اخي��ر حدود 190 دالر بوده اس��ت، 
اي��ن در حالي اس��ت كه قيمت ه��اي داخلي به طور 
ميانگين 450 تومان )بين 100 تا 110دالر( اس��ت. 
وي در ادام��ه توضي��ح داد: معادن زغال س��نگ در 
ايران عموما تك مش��تري هس��تند و در حال حاضر 
تنها مش��تري اين كاال ش��ركت ذوب آه��ن اصفهان 
اس��ت. دبير انجمن زغال س��نگ ايران افزود: بررسي 
صورت هاي مالي ش��ركت ذوب آهن نش��ان مي دهد 
متوس��ط خريد يك ت��ن زغال س��نگ در بازارهاي 
 داخلي 410 هزار توم��ان بوده و قيمت هاي وارداتي
 715 ه��زار تومان بوده اس��ت. وي اف��زود: در اين 
زمينه خواسته انجمن زغال سنگ از دولت اين بوده 
كه محص��ول داخلي به قيمت هاي جهاني خريداري 
ش��ود. طي مكاتباتي كه در چند هفته اخير صورت 
گرف��ت، اي��ن موضوع مطرح اس��ت ك��ه همزمان با 
پيشرفت ايمني و تكنولوژي اين معادن قيمت ها نيز 

افزايش يابد. 

 تاثير رشد قيمتي در بازار سرمايه
 صم��دي در اين زمينه خبر داد: در حال حاضر 
نظر انجمن زغال س��نگ اين اس��ت كه قيمت هر 
تن زغال سنگ براس��اس 33درصد از شمش فوالد 
خوزس��تان تعيين ش��ود. اين قيمت گذاري مشابه 
قيمت گ��ذاري براي س��نگ آهن اس��ت و مي تواند 
 براي اين صنع��ت رهاوردهاي مطلوب��ي به همراه 

داشته باشد.
دبير انجمن زغال س��نگ اي��ران درخصوص اثر 
رش��د قيمت اين كاال در بازار س��رمايه بيان كرد: 
از سال گذشته روند روبه رشد قيمت كاموديتي ها 
اصلي ترين دليل براي رشد بازار سرمايه بيان شد و 
در اين خصوص معادن نيز موفقيت هاي قابل توجهي 
داشتند. وي افزود: برنامه انجمن زغال سنگ ايران 
اين است كه يك يا دو معدن جديد سودده را وارد 
بازار سرمايه كند و مجموعه يي با بازدهي باال را در 
اي��ن صنعت ايجاد كند. صمدي همچنين از برنامه 
افزايش توليد خبر داد و گفت: تا س��ال آينده قطعا 
اس��تخراج اين محصول به 2 ميليون تن مي رسد. 
مصرف زغال س��نگ داخلي هم اكن��ون حدود يك 
ميليون و 800 هزار تن اس��ت ك��ه حدود 500 تا 

800 تن آن وارد مي شود.
راه ان��دازي  ب��ا  ك��رد:  بي��ان  همچني��ن  وي 
كارخانه ه��اي جدي��د ف��والد ب��ا سيس��تم ك��وره 
مي ياب��د  افزاي��ش  زغال س��نگ  مص��رف  بلن��د، 
ب��ه داخل��ي  مص��رف  مي ش��ود  پيش بين��ي   و 
  دو ميلي��ون تن در س��ال برس��د. در اين خصوص

 دو برنامه براي افزايش توليد درنظر گرفته ش��ده 
اس��ت كه برنام��ه اول راه اندازي مع��ادن جديد و 
مورد دوم ارتقاي راندمان فعلي اس��ت. صمدي در 
پايان بيان كرد: به طور كلي چش��م انداز روشني در 
برابر اين صنعت وجود دارد و پيش بيني مي ش��ود 
به تبع توس��عه معادن، بازار س��رمايه و به خصوص 
ش��ركت هاي مرتبط با اين صنعت نيز چش��م انداز 

مطلوبي داشته باشند.

خبر

شاخص بورس با رشد 353 واحدي ركوردي جديد ثبت كرد

فتح نيمه كانال 91 هزار واحدي

شاپور محمدي اعالم كرد

كارنامه سازمان بورس در 100روز ابتدايي دولت
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار باتوجه 
به وعده رييس دولت دوازدهم درخصوص ارائه 
گزارش عملك��رد 100روزه تمام دس��تگاه هاي 
اجرايي، وضعيت بازار س��رمايه، دس��تاورد اين 
نه��اد ط��ي 100 روز ابتدايي فعالي��ت دولت و 
برنامه هاي آت��ي بازار س��رمايه پرداخته كه در 

ادامه مي خوانيد. 
ش��اپور محمدي رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار درخصوص وضعيت بازار سرمايه عنوان كرد: 
وضعيت بازار سرمايه در حال حاضر مناسب و يك 
سود نس��بتا معقول نصيب س��رمايه گذاران شده 
كه نس��بت به سال گذشته نش��ان از بهبود دارد. 
از ابتداي س��ال تاكنون ش��اهد رشد 17درصدي 
ش��اخص بورس تهران هستيم كه هم در شاخص 
هم وزن و هم ش��اخص كل عيان است. هم سويي 
اين دو شاخص نش��ان دهنده اين است كه فضاي 

بازار سرمايه مثبت است. 
وي درباره اقدامات اخير نيز خاطرنشان كرد: از 
52هزار ميليارد تومان تامين مالي ابتداي سال 96 
ت��ا نيمه اول آبان، ح��دود 48 هزار ميليارد تومان 
در 100روز نخس��ت شروع به كار دولت دوازدهم 
بوده اس��ت. همچنين، از مجموع ارزش معامات 
حدود 115هزار ميليارد تومان از ابتداي س��ال تا 
نيمه نخس��ت آبان ماه، بخ��ش عمده يي به ميزان 
53 ه��زار ميليارد تومان در اي��ن 100 روز اتفاق 
افتاده اس��ت. ارزش معامات كشاورزي از ابتداي 
س��ال تاكنون 27 هزار ميليارد تومان بوده كه 12 
هزار ميليارد تومان در 100روز شروع به كار دولت 

معامله شده است. 
به گ��زارش ش��ادا، ش��اپور محم��دي تصريح 
ك��رد: همچني��ن با دس��تور وزير ام��ور اقتصادي 
ب��ازار  از  خ��ارج  اوراق  معام��ات  داراي��ي،  و 
س��رمايه ك��ه بعضا ب��ا تنزيل ه��اي ب��اال و بدون 
 نظ��م اتف��اق مي افتاد، وارد بازار س��رمايه ش��دند 
به نحوي كه ن��رخ تنزيل به زير 17درصد كاهش 

پيدا كرد. 
اين مقام مس��وول درخصوص نرخ هاي بيرون 
بازار گفت: نرخ هاي بيرون بازار چون رسمي نبود، 
ش��ايد عدد دقيق��ي قابل بيان نباش��د اما بعضا با 
نرخ باالي 30درصد تنزيل مي ش��دند كه به بازار 
س��رمايه، به خود تنزيل كنن��دگان اوراق و به بازار 

پول آسيب مي زد. 
وي با اشاره به اين كه كاهش اين نرخ به معناي 

پيش زمينه يي ب��راي كاهش نرخ بازار بين بانكي و 
در ادامه نرخ س��ود سپرده و تسهيات است بيان 
كرد: اين نرخ ها به هم متصل هستند. هنگامي كه 
در يك بازار نرخ باال باش��د ب��ر بازارهاي ديگر اثر 
مي گذارد. البته چون حجم بازار سپرده باالتر است 
بر بازارهاي ديگر مس��لط تر اس��ت اما به هر حال 
سخاب نيز بر بازارهاي ديگر تاثير مي گذارد. اساسا 
هنگامي كه در اقتصاد از نرخ س��ود بانكي صحبت 
مي ش��ود، منظور متوس��ط نرخ اس��ت. همچنين، 
صندوق تثبيت بازار س��رمايه هم كه تكليف ماده 
28 قانون رفع موانع توليد اس��ت، عملياتي شد و 
اقدامات خوبي نيز داش��ت كه ازجمله آن مي توان 
به موضع گيري غلط دول��ت امريكا درمورد برجام 
اش��اره كرد كه در واكنش به آن، صندوق تثبيت 

به موقع نقش مثبتي را ايفا كرد. 

 عملكرد صندوق تثبيت
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص 
نظارت بر صن��دوق تثبيت نيز گف��ت: در تعريف 
قانون��ي صندوق تثبي��ت بازار س��رمايه اين مورد 
عنوان ش��ده كه براي ريس��ك هاي سيس��تمي و 
فرادس��تگاهي طراحي ش��ده اس��ت. اين صندوق 
ب��ا ضوابط��ي كه هي��ات وزيران تصوي��ب كرده و 
مصوبه ي��ي نيز در اي��ن زمينه ب��ه تصويب هيات 
امناي صندوق رس��يده اس��ت، اداره مي ش��ود. از 
اين حيث حتما بايد مراقبت شود كه هيات عامل 
صندوق كه عما ناظر بر فعاليت هاي اين صندوق 
است تحت ضوابط تعيين شده عمل كند. به عنوان 
مثال يكي از موارد مصوب هيات امنا اين است كه 
اين صندوق بيشتر از سه روز نمي تواند ورود كند 
يا در هر ش��رايطي نمي تواند ورود كند يا اينكه در 

هر دارايي نمي تواند ورود كند. 
وي اف��زود: اگ��ر در ادامه فعالي��ت صندوق، 
احساس شود كه اين دستورالعمل ها بايد اصاح 
ش��وند قطعا مي توان عملك��رد صندوق را بهبود 
داد. يك س��ري بحث ها نيز درمورد صندوق هاي 
س��رمايه گذاري مطرح اس��ت. اي��ن صندوق ها 
بعضا با كمك بانك ها تش��كيل شده و بخشي از 
منابع اين صندوق ها از س��مت بانك ها هدايت و 
ادعا ش��ده كه بانك ها از اين صندوق ها استفاده 
مي كنند تا نرخ سود س��پرده ها را دور بزنند. بر 
اين اساس، سازمان بورس تصميم گرفت در اين 
م��ورد اقداماتي انجام دهد ك��ه بعضي از آنها در 

100روز نخست دولت دوازدهم اتفاق افتاد. يكي 
از اين اقدامات كه س��ال گذش��ته تصميم گيري 
ش��د اين بود كه حد نصاب س��رمايه گذاري اين 
صندوق ها، در سپرده هاي بانكي از 70درصد به 

60درصد كاهش پيدا كند. 
دبير شوراي عالي بورس عنوان كرد: 60درصد 
به عن��وان حركت نخس��ت در س��ال گذش��ته به 
تصويب هيات مديره س��ازمان بورس رسيد. در آن 
زمان كه اين رقم تصويب ش��د حدود 90درصد از 
منابع صندوق ها در بانك ها بود. امس��ال اين رقم 
را ب��ه 50درص��د كاهش داديم و س��ال آينده نيز 
اين رقم باز كم خواهد ش��د. عملكرد 90درصدي 
س��پرده گذاري صندوق ه��ا حدودا ب��ه 70درصد 
رسيده كه اين كاهش 20درصدي موفقيت خوبي 
اس��ت. محمدي بيان كرد: باتوج��ه به اينكه بعضا 
مشاهده شده در بعضي شعب بانك ها هنوز از اين 
صندوق ها براي پيشنهاد نرخ هاي باالتر از نرخ هاي 
مصوب ش��وراي پول و اعتبار اس��تفاده مي ش��ود، 
هيات مدي��ره س��ازمان بورس مصوبه ي��ي را صادر 
كرد كه صدور يونيت هاي صندوق ها را در ش��عب 
بانك ها ممن��وع كرد. در حال حاضر بانك ها ديگر 
حق ندارند يونيت صن��دوق را صادر كنند و فقط 
روي پلتفرم صندوق ها قابل قبول است. همچنين، 
اقدام ديگر در حوزه صندوق ها اين بود كه تضمين 
و پيش بين��ي نرخ ه��اي غيرمعقول ممنوع ش��د و 
صندوق ها در ح��ال حاض��ر پيش بيني هايي بين 
15 ت��ا 17درصد ك��رده و هيچ تضمين��ي را ارائه 
نمي كنن��د. بر اين اس��اس، هيات مديره س��ازمان 
ب��ورس مصوبه ديگري را داش��ت ك��ه مقداري از 
منابع صندوق ها صرف خريد س��هام شود، چراكه 
اين صندوق ها تحت نظارت بازار س��رمايه اس��ت. 
حداقل سرمايه گذاري صندوق هاي با درآمد ثابت 
به ميزان 5درص��د و حداكثر آن 15درصد درنظر 

گرفته شده است.  

 برنامه هاي سازماني
وي با اش��اره به اوراق اختيار معامله نيز گفت: 
يك��ي از اقداماتي كه س��ال گذش��ته انجام ش��د 
راه اندازي قراردادهاي اختيار معامله بود كه اختيار 
خري��د و اختيار فروش را دربر مي گرفت. امس��ال 
امكان معامات آناين آنها در 100 روز نخس��ت 
دولت دوازدهم فراهم شد. اصاح دستورالعمل هاي 
مربوط به توقف و بازگش��ايي نمادها يكي ديگر از 

كارهايي ب��ود كه از ابتداي دولت دوازدهم مدنظر 
قرار گرفت كه س��ه دستورالعمل در بورس تهران 
و سه دس��تورالعمل در فرابورس را دربر مي گيرد 
ك��ه فاز عملياتي آن انجام ش��ده و ظرف يكي، دو 
ماه آينده ش��اهد اجراي كامل اين دستورالعمل ها 

خواهيم بود. 
اين مقام مسوول گفت: حداكثر توقف ها در شرايط 
 عادي بين 60 تا 90 دقيقه و در بعضي ش��رايط تا
 10 روز ادامه خواهد داشت. در شرايطي كه ناشر 
يا ش��ركتي كه ابهام اطاعاتي دارد، درخواس��ت 
داش��ته باش��د اين مدت تا 30 روز ني��ز مي تواند 
اضافه ش��ود. در حالي كه در س��ال هاي گذش��ته 
بعض��ي نمادهاي بورس��ي تا 2 س��ال نيز متوقف 
بودند. اميدواريم با اين اصاحات نقدشوندگي بازار 

سرمايه افزايش پيدا كند. 
آي��ا  دس��تورالعمل ها  اينك��ه  درب��اره  وي 
عط��ف به ماس��بق نيز مي ش��وند، اظهار داش��ت: 
دس��تورالعمل هاي جديد از اين به بعد اس��ت، اما 
ب��راي نمادهايي ك��ه قبا متوقف ش��دند مصوبه 
هيات مديره سازمان بورس را اخذ كرديم كه اكثر 
آنها با شرايطي باز شوند. بعضي از اين نمادها كا 
صورت هاي مالي خ��ود را ارائه نداده اند و اگر اين 
كار را بكنند حتما بازگشايي نمادها اتفاق خواهد 
افتاد. البته در حال حاضر حداكثر 30 نماد متوقف 
هس��تند كه از 10درصد مجموع نمادهاي بورس 
و فرابورس كمتر اس��ت. ش��اپور محم��دي افزود: 
راه اندازي صندوق ط��ا هم يكي ديگر از اتفاقاتي 
بود كه در 100 روز نخس��ت صورت گرفت. حدود 
2000 ميلي��ارد تومان از تامين مالي خريد گندم 
از كش��اورزان از طريق بازار سرمايه صورت گرفت. 

كاهش هزينه ه��اي معاماتي نيز يكي از اقداماتي 
بود كه اخيرا صورت گرفت. ما معتقديم كه هرچه 
كارمزدهاي س��ازمان بورس و شركت هاي معتبر 
كاهش پيدا كند، نقدش��وندگي و حجم معامات 

افزايش پيدا خواهد كرد. 
دبير شوراي عالي بورس اذعان داشت: پرونده هايي 
درمورد دس��تكاري در دادگاه ها مطرح شده اند كه 
 به صورت قضاي��ي پيگيري مي ش��وند. جاهايي كه 
ب��ه جاي جرم، تخلف صورت بگيرد خود س��ازمان 

بورس رسيدگي مي كند.
جريمه هاي نق��دي تا 125ميليون تومان براي 
اشخاص و 250 ميليون تومان براي شركت ها نيز 
اخذ مي شود كه مستقيما به خزانه واريز مي شود. 
بر اين اس��اس، اصل 6 م��اده 44 مقرر مي كند كه 
نهادهاي عمومي غيردولتي بايد صورت هاي مالي 
خود را افش��ا كنن��د. به همين خاط��ر هم اكنون 
صورت هاي مالي حدود 200 شركت زيرمجموعه 
نهادهاي عمومي غيردولت��ي در حال حاضر روي 

كدال است. 
وي اب��راز داش��ت: پيش نويس اليح��ه اصاح 
بازار س��رمايه در شوراي عالي بورس و كميسيون 
تخصصي ش��ورا در حال بررسي است. قانون بازار 
س��رمايه مصوب س��ال 1384 اس��ت كه در زمان 
خودش به خوبي نوش��ته شده اس��ت و نسبت به 
قانون ماقبل آن كه در سال 1345 نوشته، مترقي 
اس��ت. اما نس��بت به نيازهاي امروز م��ا نيازمند 
تكميل اس��ت. بنابراين اليحه الحاق به قانون بازار 
سرمايه تهيه شده كه جهت گيري هاي آن با بحث 
اقتصاد مقاومتي تركيب شده كه بازار سرمايه را به 

سمت توليد كشور ببرد. 

گروه بورس| هاشم آردم|
شاخص بورس تهران طي معامات روز گذشته 
با جهش 353 واحدي )معادل 0.39درصد( مواجه 
شد و براي نخستين بار در تاريخ خود، به سطح 91 
هزار و 552 واحد رس��يد. دي��روز ارزش معامات 
خرد س��هام و حق تق��دم در نماده��اي عادي به 
لط��ف معامات س��نگين در نماد »ه��اي وب« و 
همچني��ن گ��روه خودروي��ي به بيش��ترين مقدار 
خود از تير ماه س��ال جاري رس��يد. بر اين اساس 
دي��روز در بورس تهران، بدون احتس��اب معامات 
بلوك��ي ارزش معام��ات خرد س��هام و حق تقدم 
در نماده��اي عادي به 285ميليارد تومان رس��يد. 
تقريبا 97 ميلي��ارد تومان از اين معامات به نماد 
»هاي وب« اختصاص يافت. حتي با لحاظ نكردن 
اين معامات چش��م گير در نماد »هاي وب«، روز 
گذش��ته را مي توان از روزهاي نسبتا پررونق بازار 
س��هام برش��مرد. ضمنا در گروه خودرويي نيز كه 
در ابتداي هفته نش��انه هاي رون��ق احتمالي آن به 
بازار مخابره ش��ده بود، معامات س��نگيني شكل 
گرفت. اگرچه عرضه سهام در نمادهاي خودرويي 
نيز س��نگين به نظر مي رسيد، اما خودنمايي تقاضا 
باع��ث ايج��اد صف خري��د نماد »خ��ودرو«، يكي 
از دو غول خودروس��از كش��ور ش��د. ضمنا توقف 
نماد دو پااليش��گاه تبري��ز و الوان به دليل تعديل 
مثبت پيش بيني سود هر سهم از نكات قابل توجه 
ب��ازار ديروز بود. به نظر مي رس��د انتظار بازار براي 
تعديات مثبت پااليش��گاه ها به س��ر آمده است و 
حاال بايد رفته رفته منتظر برآورده شدن انتظارات 

بازار باشيم. 

 بي توجهي بازار به ريسك هاي سياسي
همان طور كه در گزارش ابتداي هفته »تعادل« 
اشاره ش��ده بود، خودرويي ها 4 محرك براي رشد 
دارن��د. از ابتداي هفته تاكنون ش��اخص اين گروه 
بيش از 5 درصد رش��د نش��ان داده اس��ت. يكي از 
عوامل��ي كه به عن��وان محرك ش��اخص خودرو از 
ابتداي هفته مطرح بوده است، قرارگيري نمادهاي 
خودرويي در كف هاي تكنيكالي است. در حالي كه 
شاخص بورس از ابتداي سال جاري تاكنون بيش 
از 18درصد رشد نشان داده است، بازدهي شاخص 
گروه خودرو و س��اخت قطعات از ابتداي س��ال تا 

آخرين روز هفته گذشته تقريبا صفر بوده است. 
همان طور كه در گزارش هاي پيشين »تعادل« 
مطرح ش��ده بود، دو نكته اصلي باعث عقب ماندن 
خودرويي ه��ا از كليت بازار در س��ال جاري ش��د. 
اول آنكه پس از اجرايي ش��دن برنامه جامع اقدام 
مش��ترك در زمس��تان 94، قيمت ها در نمادهاي 
خودروي��ي ب��ا س��رعت به س��مت حبابي ش��دن 
حركت كردن��د. در بهار 95، پ��س از آنكه فعاالن 
بازار دريافتند كه انعق��اد قراردادهاي خودرويي و 
همكاري خودروسازان با شركاي خارجي همگام با 
انتظارات خوش بينانه پيش نمي رود، قيمت ها وارد 
فاز اصاحي شدند. اين روند تا ابتداي سال جاري 

ادامه داشت. 
مس��أله دومي ك��ه باع��ث درج��ا زدن و افت 
نماده��اي خودرويي از ابتداي س��ال جاري ش��د، 

انتقال نقدينگي از اين صنعت به ساير صنايع مورد 
توجه فعاالن بازار سهام بود. در تير ماه سال جاري 
همزمان با رش��د قيمت هاي جهاني فلزات اساسي 
و كانه ه��اي فلزي، نماده��اي فلزي و معدني مورد 
اس��تقبال فعاالن بازار س��هام قرار گرفتند. از آنجا 
كه نقدينگي در جريان بورس مقدار محدودي بود 
و پول تازه يي از بيرون وارد بازار س��هام نشد، رشد 
نمادهاي فلزي و معدني با تس��ريع افت قيمت در 
نمادهاي خودرويي همزمان ش��د. حاال اما به نظر 
مي رسد با ورود پول هاي تازه به بورس تهران )پس 
از كاهش دس��توري نرخ سود س��پرده هاي بانكي( 
نمادهايي كه از رش��د ش��اخص جامانده اند بيشتر 

مورد توجه فعاالن بازار قرار مي گيرد. 
اما اين همه موضوع نيست. اگرچه شركت هاي 

خودروس��از در كف هاي تكنيكال خود قرار دارند، 
وضعيت نه چندان مناس��ب بنيادين ش��ركت هاي 
اين گروه به عنوان مهم ترين مانع رشدشان مطرح 
است. حتي اگر فرض شود خودروسازان مي توانند 
تعداد بيش��تري خودرو در بازار به فروش برسانند، 
هزينه هاي مالي صنعت بخش مهمي از سودآوري 
آنها را از بين مي برد. ضمن آنكه نبايد فراموش كرد 
بارقه ه��اي اميد از زماني به اي��ن صنعت تابيد كه 
قرار شد فعاليت عملياتي اين شركت ها با همكاري 
ش��ركاي خارجي ارتقا ياب��د. در واقع هنوز بخش 
مهمي از س��هامداران خرد شركت هاي خودروساز 
به اميد بهبود وضعيت اين شركت ها در پسابرجام، 
سهامدار ش��ركت ها مانده اند. چنانچه ريسك هاي 
سياس��ي به هر طريق��ي همكاري خودروس��ازان 

ب��ا همتايان خارج��ي خود را تهدي��د كند، بخش 
قابل توجه��ي از س��هامداران خرد خودروس��ازان 
فروشنده سهام خود خواهند بود. در شرايط فعلي 
با وجود آنكه رفته رفته به مش��خص شدن تصميم 
كنگ��ره امريكا درب��اره برجام نزديك مي ش��ويم، 
درست گروهي در بورس با رشد مواجه مي شود كه 
تاثيرپذيرترين گروه از ريس��ك هاي سياسي است. 
به نظر مي رسد كليت بازار سهام در حال حاضر يا 
توجهي به اين ريس��ك ها ندارد يا چنين استنباط 
مي كند كه برجام تهديد نخواهد ش��د. در هر حال 
كليدي ترين دليل رش��د فعلي گ��روه خودرويي را 
مي توان ورود نقدينگي تازه نفس به بازار دانس��ت. 
در چني��ن ش��رايطي هر خب��ري مي تواند واكنش 

مثبت بازار را به دنبال داشته باشد. 

 خبري كه خودرويي ها را صف كرد!
روز گذش��ته خبري مبني بر فروش بخشي از 
س��هام ايران خودرو توسط س��رمايه گذاري سمند 
باع��ث افزايش تقاضا در نمادهاي خودرويي ش��د. 
همان طور كه اشاره ش��د در شرايط فعلي باتوجه 
به عقب ماندن گروه خودرويي را از رش��د شاخص 
بورس و همچنين ورود پول هاي تازه نفس به بازار، 

هر خبري مي تواند خودرويي ها را مثبت كند.
بر اين اساس س��رمايه گذاري سمند در نظر 
دارد 15.85 درصد از س��هام شركت ايران خودرو 
را ب��ه وكال��ت از ش��ركت ن��گار نص��ر از طريق 
مزايده عمومي سازمان بورس بفروشد. شايعات 
حكايت از آن دارد كه احتماال قيمت هر س��هم 
درنظر گرفته ش��ده »خودرو« براي اين معامله 

370تومان است.
اين خبر باعث شكل گيري تقاضاي قابل توجه 
در نماد »خگس��تر« و »خودرو« شد و رفته رفته 
 س��اير نماده��اي خودروي��ي را ني��ز وارد مدار 

مثبت كرد. 
ضمنا روز گذش��ته سخنگوي دولت اعام كرد: 
»ش��مول ماليات ب��راي افزايش س��رمايه از محل 
تجدي��د ارزيابي دارايي ها فعا منتفي اس��ت و در 
س��ال 97 هر ش��ركتي كه بخواهد تجديد ارزيابي 
داراي��ي انج��ام بده��د مي توان��د پ��س از اعام و 
درخواس��ت خود از اين معافيت برخوردار شود.« 
سهام ايران خودرو از پايان سال 94 تاكنون به دليل 
استفاده نكردن ش��ركت از فرصت تجديد ارزيابي 
دارايي ها كمتر از س��اير نمادهاي خودرويي مورد 
توجه فعاالن بازار س��هام بوده است. اين خبر نيز 
مي توان��د بهانه جديدي براي تش��ديد اقبال بازار 
س��هام به س��هام غول خودروس��ازي ايران باشد. 
اگرچ��ه افزاي��ش س��رمايه از محل م��ازاد تجديد 
ارزيابي ها عم��ا منجر به تامين مالي ش��ركت ها 
نمي ش��ود و نيز تاثي��ري بر رون��د توليد و فروش 
شركت ها ندارد، اما چنين خبري به طور سنتي به 

مذاق بورس بازان خوش مي آيد. 

 عرضه صف خريد »هاي وب«
از نكات قابل توجه معامات بازار س��هام در روز 
گذش��ته عرضه صف خريد س��نگين »هاي وب« 
توسط سهامدار عمده ش��ركت است. اين نماد كه 
س��ه ماه پيش براي نخس��تين بار به بورس تهران 
عرضه ش��د، ح��اال تقريبا 100 درصد رش��د كرده 
است. چند هفته پس از عرضه اوليه در نماد »هاي 
وب«، اين شركت يكي از شركت هاي رقيب خود را 
خريداري كرد و نماد آن براي شفاف سازي متوقف 
ش��د. پس از ارائه شفاف سازي، نماد اين شركت با 
صف خريد بيش از 100ميليون س��همي به تابلوي 
معامات بازگش��ت. اين صف خريد سنگين از روز 
بازگش��ايي پابرجا مان��د تا درنهايت روز گذش��ته 
سهامدار عمده شركت به همراه سهامداران حقوقي 
بيش از 111 ميليون س��هم عرضه كرد. در نتيجه 
ارزش معام��ات در نماد »ه��اي وب« بالغ بر 96 
ميليارد تومان ش��د. اين رقم ب��راي يك نماد غير 
از روزهاي��ي كه عرضه اوليه در بازار وجود دارد، در 

بورس تهران كم سابقه است.

شاخص كل بورس تهران روز گذشته 353 واحد رشد كرد و به رقم 91 
هزار و 552 رس��يد. همچنين سرمايه گذاران بورسي بيش از يك ميليارد و 
179ميليون برگه سهم، حق تقدم و ساير دارايي هاي مالي را دست به دست 
كردند كه ارزش اين مبادالت بيش از 313 ميليارد تومان بود و در 91 هزار 

نوبت معاماتي به ثبت رسيد.
 ارزش معامات خرد س��هام و حق تق��دم در نمادهاي عادي نيز بالغ بر 
285ميليارد تومان بود. در بازار ديروز همه شاخص هاي بورس جز شاخص 
بازار دوم صعودي بودند. ش��اخص بازار اول 393واحد باال رفت اما شاخص 
بازار دوم فقط اندكي و كمتر از نيم واحد افت كرد. نمادهاي فوالد مباركه، 
چادرمل��و، ايران خودرو، گل گهر، س��رمايه گذاري معادن و فلزات و پااليش 
نفت اصفهان بيش��ترين تاثير مثبت را بر ش��اخص ثب��ت كردند. در مقابل 
مخابرات با بيشترين تاثير منفي بر شاخص مانع رشد بيشتر اين متغير شد. 
همچنين گروه هاي اطاعات و ارتباطات، خودرو و كانه فلزي با بيش��ترين 
حج��م و ارزش معامات در ص��در برترين گروه هاي صنع��ت قرار گرفتند. 

صدرنش��يني بازار نيز با بيش��ترين رش��د قيمت متعلق به نمادهاي كاشي 
الوند، حمل ونقل پتروشيمي، ايران خودرو، نفت سپاهان، محورسازان، سايپا 
ديزل و چادرملو بود. در مقابل نمادهاي گرانيت بهسرام، سيمان كردستان، 
آلومينيوم ايران، ايران ارقام، كارخانجات توليدي شيش��ه رازي، فنرس��ازي 
خ��اور و مس ش��هيد باهنر با بيش��ترين كاهش قيم��ت در انتهاي جدول 

معامات نشستند. 
سرمايه گذاران بورس��ي ديروز براي خريد سهام گسترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو، ايران خودرو، اوراق صكوك س��ايپا، اوراق مش��اركت كاركنان 
نفت، س��هام چادرملو، اوراق مش��اركت ش��هرداري تهران و اوراق مشاركت 
شهرداري مشهد بيشترين تقاضا و سنگين ترين صف هاي خريد را داشتند. 
در س��وي ديگر بازار گروهي از س��رمايه گذاران ت��اش كردند با عرضه هاي 
سنگين از نمادهاي سيمان اصفهان، اوراق مشاركت شهرداري تهران، اوراق 
مشاركت شهرداري مشهد، س��هام پارس دارو، اوراق صكوك سايپا و اوراق 

مشاركت شهرداري شيراز خارج شوند. 

مروري بر آمار معامالت بورس و فرابورس
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مشكالت صنعت چاپ
رييس اتحاديه صحافان، بيس��ت و چهارمين 
دوره نمايش��گاه بين المللي چاپ، بس��ته بندي و 

ماشين آالت وابسته تهران را تشريح كرد.
ريي��س اتحادي��ه صحاف��ان در گفت وگ��و با 
»پاي��گاه خب��ري اتاق اصناف ايران« با تش��ريح 
برنامه نمايش��گاه صنعت چاپ س��ال ۹۶ گفت: 
بيس��ت و چهارمين دوره نمايش��گاه بين المللي 
چ��اپ، بس��ته بندي و ماش��ين آالت وابس��ته 
ته��ران، از ۲۲ ت��ا ۲۵ آذرم��اه در محل دايمي 
نمايش��گاه هاي بين المللي برگزار مي ش��ود. اين 

نمايشگاه متشكل از ۱۳ سالن است. 
همچني��ن غف��اري اضاف��ه كرد: امس��ال در 
نمايشگاه ش��اهد حضور ۶۵۰ ش��ركت هستيم 
ك��ه ۲۰۰ غرف��ه ب��راي ش��ركت هاي خارجي و 
۴۵۰ غرف��ه ب��راي ش��ركت هاي داخلي اس��ت. 
از كش��ورهاي مختل��ف جهان از جمل��ه ايتاليا، 
آلمان، اتريش، س��وئد، اسپانيا، كره، هند، چين 
و تركيه در نمايش��گاه امس��ال حض��ور خواهند 
داش��ت. او ضمن مقايسه نمايشگاه صنعت چاپ 
س��ال جاري با س��ال قبل، گفت: نسبت به سال 
قب��ل، كالس هاي آموزش��ي متنوع��ي را براي 

عالقه مندان صنعت چاپ برگزار كرديم. 
همچنين تبليغات براي حضور در نمايش��گاه 
امسال را از حدود ارديبهشت ماه آغاز كرديم كه 
در تلويزي��ون، مج��الت و كانال هاي مجازي نيز 
حضور مس��تمر داشتيم. به گفته رييس اتحاديه 
صحافان، حضور مس��تمر غرف��ه داران خارجي 
در اين نمايش��گاه نشان دهنده انتقال تكنولوژي 
اس��ت. البته هميشه ما در نمايش��گاه ها، شاهد 
امضاي قرارداد براي خريد و فروش ماشين آالت 
صنعت چاپ هس��تيم كه اين نمايشگاه مي تواند 
راه خوبي براي انتقال فناوري باشد. نكته يي كه 
در رابطه با صنعت چاپ وجود دارد، اين اس��ت 
كه حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد ماشين آالت وارداتي 

هستند. 
بنابر اين حاال كه ن��رخ ارز نيز افزايش يافته 
است، بايد ببينيم امس��ال چه تحولي در برنامه 
خريد و ف��روش صورت خواه��د گرفت. غفاري 
تاكي��د كرد: در صنعت چاپ، مش��كل اساس��ي 
چاپخانه هاي دولتي است كه تا زماني كه رقيب 
سرسخت ما به نام دولت، مشكالت را حل نكند، 
همچنان مش��كالت پابرجا خواهد ماند. مشكل 
ديگر نيز واحدهايي هس��تند كه به دليل گراني 
ارز و مشكالت اقتصادي، تمايل به خريد ماشين 

آالت را كاهش داده است. 

احتمال تمديد قانون 
آزمايشي ماليات

مشاور مالياتي اتاق اصناف از احتمال تمديد 
قانون آزمايش��ي ماليات ب��ر ارزش افزوده فعلي 
براي س��ال آينده و پس گرفت��ن اليحه ماليات 

ارزش افزوده در مجلس خبر داد. 
محمدرضا جعفريان در مورد اليحه ماليات بر 
ارزش افزوده، اظهار كرد: شواهد نشان مي دهد، 
بر اس��اس توافق قوه مجريه و مقننه تصميم بر 
اين ش��ده كه اليحه ماليات بر ارزش افزوده كه 
طي س��ال هاي گذش��ته در كميته هاي مختلف 
با حض��ور بخش خصوصي و ذي نفعان بررس��ي 
ش��د، دول��ت آن را پس بگي��رد. او در گفت وگو 
با فارس افزود: قرار اس��ت قانون آزمايشي فعلي 
كه هر سال در بودجه تمديد مي شود، با اندكي 
اصالحات در مجلس بررسي و به تصويب برسد. 
مش��اور ماليات��ي ات��اق اصناف اي��ران بابيان 
اينك��ه طي ۳ س��ال اخير اليح��ه ماليات ارزش 
افزوده بررس��ي ش��د، گفت: نقاط قوت و ضعف 
پيش نويس اليحه بودجه بررس��ي و اصالح شد، 
زيرا قانون فعلي به لحاظ س��اختاري و ماهيتي 
چالش هاي اساس��ي دارد، ام��ا در نهايت اكنون 
فصل بودجه رس��يده و احتماالً قانون آزمايشي 

فعلي براي سال آينده نيز تمديد خواهد شد. 
اين فعال بخش خصوص��ي با تاكيد بر اينكه 
طي ۴ س��ال اخير قانون آزمايش��ي ب��ا ايرادات 
س��اختاري و اساس��ي در قوانين بودجه ساالنه 
تمديد شده است، بيان كرد: از پشت پرده چنين 
تصميماتي خبر نداريم و ش��واهد نشان مي دهد 
كه اتفاقاتي در جريان اس��ت ك��ه اميدواريم به 
نف��ع مردم باش��د. به گفت��ه جعفري��ان، قانون 
فعلي مالي��ات بر ارزش افزوده ايرادات مبنايي و 
ساختاري زيادي داشته و اكنون ۵۳ ماده، حدود 

۴۰۰ بخشنامه و دستورالعمل اجرايي دارد. 
اين نش��ان مي دهد كه در اجرا دچار مشكل 
اس��ت و تفاسير متعدد از آن مي شود، اما فضاي 
كس��ب وكار و توليد را مش��وش و با مش��كالت 

عديده روبرو ساخته است. 
مشاور مالياتي اتاق اصناف افزود: نمايندگان 
مجل��س چگونه يك قانون آزمايش��ي ماليات بر 
ارزش اف��زوده را در قانون برنامه پنجم آوردند و 
اكنون ۹ س��ال است، اجرايي مي شود. جعفريان 
با ابراز تاس��ف از اينكه اليح��ه صندوق مكانيزه 
فروش يك ماه است، نهايي شده و توسط هيات 
رييس��ه مجلس ب��راي ط��رح در صحن مجلس 
معطل است، يادآور شد: كار آنقدر آهسته پيش 
رفت كه فصل بررس��ي بودجه رس��يده و قانون 
ناقص و مش��كل دار گذش��ته م��الك عمل قرار 

خواهد گرفت. 
مش��اور مالياتي ات��اق اصناف اف��زود: دولت 
احتم��االً اليحه مالي��ات ارزش اف��زوده را پس 
مي گي��رد و مج��دداً قان��ون فعلي ب��ا اصالح و 
تغييرات تهيه خواهد ش��د و مس��ير بررس��ي و 
تصوي��ب را مجدداً در مجل��س طي خواهد كرد 

كه قطعاً به امسال نمي رسد. 
او ب��ا تاكيد ب��ر اينكه ش��رايط كنوني به نفع 
نظام اقتصادي و مالياتي كش��ور نيس��ت، عنوان 
كرد: قانون فعلي ماليات بر ارزش افزوده به علت 
تغيير پذيري، برداش��ت هاي متفاوتي در اجرا به 
هم��راه دارد ك��ه توليد و خدمات را با مش��كل 

مواجه كرده است. 
مش��اور مالياتي اتاق اصناف خاطرنشان كرد: 
اليحه اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده اواخر 
س��ال ۹۵ به مجلس آمد، اما معلوم نيس��ت چرا 
رون��د بررس��ي در اين مدت طوالن��ي بي نتيجه 

مانده است. 

اخبار

»تعادل« ساختار نظام توزيع در ايران را بررسي كرد

اما و اگرهاي رنسانس نظام توزيع
تعادل | سميه سايش |

در دهه هاي اخير نظام توزيع به سمت مدرن شدن 
پيش رفته و اكنون هم روند صعودي دارد. هرچند كه 
نظام توزيع ايران هنوز در برابر اس��تانداردهاي جهاني 
فاصله دارد اما حركت به سمت توزيع كاال از شيوه ها                           ي 
نوين در دستور كار متوليان صنفي است. درحال حاضر 
 عرض��ه كاال و خدم��ات به صورت اينترنتي اس��ت كه 
نمونه ها                        ي آن را در بخش تاكس��ي راني شاهد هستيم. 
يك��ي از اقدام هاي اتاق اصناف ايران براي س��اماندهي 
امور در بخش كسب و كارهاي نوپا تشكيل دو اتحاديه 
كش��وري فروش��گاه ها                           ي زنجيره يي و اتحاديه كس��ب 
و كاره��اي نوي��ن، بوده كه اين مهم را در دس��تور كار 
خود قرار داده اس��ت. رشد فروشگاه ها                           ي زنجيره يي نيز 
با فراهم كردن تس��هيالت و حمايت از آنها نيز به اوج 
رس��يده اس��ت. در اين زمينه هرچند متوليان اصناف 
معتقدن��د كه چنانچه امكان��ات الزم ب��راي راه اندازي 
فروشگاه هاي زنجيره يي فراهم شود، خرده فروشي هاي 
كوچ��ك نيز به اين س��مت حركت خواهن��د كرد. اما 
پرسش اصلي اين است كه آيا كسب وكارهاي سنتي از 
بروزس��اني نظام توزيع آگاهي الزم را دارند و مي توانند 
اين بخش را به خوبي مديريت كنند؟ هرچند كه گفته 
مي شود در اين بازه زماني يكي از مشكالت توزيع كاال 
در حال حاضر وجود دالالن و واسطه ها                           س��ت، اما بايد 
گفت كه هدف از ايجاد فروشگاه ها                           ي بزرگ و زنجيره يي 
گامي براي حذف واسطه ها                           ست و به اصالح نظام توزيع 

و همچنين قيمت كاالها عنوان شده است. 

 ساختار نظام توزيع در ايران 
تحليلگران اقتصادي بر اين باورند كه ساختار نظام 
توزيع كش��ور نيازمند بازمهندس��ي جدي است؛ حال 
انتظار مي رود كه رعايت حقوق مردم در دنيا به عنوان 
يك اصل مهم تلقي   شود. البته فرهنگ مشتري مداري 
بايد در رأس تمام حوزه ها                           ي اصناف اعم از توليد، توزيع 
و خدمات مورد توجه قرار گيرد. در همين زمينه رييس 
اتحاديه ماشين آالت كشاورزي درباره معضالت صنوف 
با داغ ش��دن فضاي مجازي به »تعادل« مي گويد: اين 
روزها حال و هواي صنوف و بخش سنتي كسب و كارها 
خوب نيس��ت؛ چراكه با ورود پدي��ده فضاي مجازي و 
به روزرساني نظام توزيع، ما شاهد برهم خوردگي شرايط 

فضاي كسب و كار هستيم. 
 علي توس��طي در پاسخ به اين پرسش كه آيا براي 
مدرن ش��دن نظام توزيع، اتاق ه��اي اصناف برنامه يي 
براي كسب وكارهاي سنتي در دستور كار خود دارند، 
مي افزايد: ما به عنوان مس��ووالن صنفي معتقديم كه 
اتاق اصناف به عنوان متولي كس��ب و كارهاي سنتي 
باي��د رس��التي را در اين حوزه تعريف كن��د؛ چراكه با 

س��بك و س��ياق قديم و حتي چرتك��ه انداختن ديگر 
نمي توان كس��ب وكارهاي كهن��ه را مديريت كرد. اين 
متول��ي صنفي با ارائه پيش��نهادي به ات��اق اصناف در 
ادامه توضيح مي دهد: اتاق اصناف بايد يك اطالع رساني 
در برنامه كاري خودش در نظر داش��ته باش��د. زيرا در 
اين بازه زماني با ورود اس��تارت آپ ها، اپليكيش��ن ها و 
ع��دو نياز به حض��ور فيزيكي در دفاتر، باعث ش��ده تا 
گوي رقابت از فعاالن س��نتي ربوده ش��ود.  توسطي با 
بيان اينكه اس��تارت آپ ها جاي خودشان را در فضاي 
كس��ب و كار باز كرده اند، تصريح مي كند: با آنكه براي 
ساماندهي كسب وكارهاي نوپا اتحاديه يي در اين زمينه 
در نظر گرفته ش��ده اما اتاق اصناف نيز بايد جايگاهي 
را در اين نهاد تحت عنوان كميسيون كسب وكارهاي 
نوپا راه اندازي كند تا با پژوهش هاي كارشناسان بتوانيم 
به ايده هاي مهم تري در خصوص نحوه فعاليت صنوف 

سنتي درنظر بگيريم. 

 از افزايش بيكاري جلوگيري كنيم
از آن س��و اگرچ��ه متولي��ان بخ��ش خصوصي نيز 
معتقدند كه فضاي كسب و كار ايران در سنت گرفتار 
شده اس��ت، رييس اتحاديه ماشين آالت كشاورزي نيز 
با نگاهي بر اين موضوع عنوان مي كند: در گذش��ته با 

روي كارآمدن PCها،  لب تاپ ها و كامپيوترها بخش��ي 
از معضالت اداره ها در خصوص ساماندهي كاالها، ثبت 
كاال در انبارها كاس��ته و فعاليت ها به نوعي ساماندهي 
ش��د. از طرفي، نيروي انساني زيادي هم با وجود روي 
كارآمدن اين نوع ماش��ين آالت تعديل شدند. اما حال 
با توجه به اينكه ش��رايط تغيير ك��رده و بخش توزيع 
م��ا نيز به س��مت مدرن ش��دن پيش رفته و اساس��ا 
براي جلوگي��ري از تعطيلي هاي واحدهاي صنفي بايد 

برنامه يي اساسي در اين راستا در نظر بگيريم. 
توس��طي در بخش ديگر سخنان خود مي گويد كه 
مديران سنتي بايد اجازه دهند تا نيروي انساني جوان 
در كنارشان به عنوان مشاور فعاليت هايي انجام دهند 
ت��ا اين افراد جوان مديران س��نتي محور را با كس��ب 
وكارهاي نوپا و نحوه فعاليت با آنها آشنا كنند؛ چراكه 
كس��ب وكارهاي نوپا در هر صنفي ورود پيداكرده اند، 
عملكرد نسبتا موفقي داشته اند. به عنوان مثال با ورود 
نرم افزاري ب��ه نام تنور، انواع و اقس��ام نان هاي داغ در 
كمتري��ن زم��ان در محل فراه��م مي ش��ود. از اين رو 
اميدواريم كارشناسان با ارائه برنامه هاي مدون بتوانند از 
افزايش بيكاري در واحدهاي صنفي سنتي بكاهند.  به 
گفته رييس اتحاديه ماشين آالت كشاورزي، تنها راه حل 
نجات بيكاري صنوف استخدام نيروي هاي جوان و تازه 

فكر در بخش سنتي است؛ اين شيوه منجربه آن خواهد 
شد تا جلوي برخي زيان واحدهاي سنتي گرفته شود. 
توس��طي همچني��ن در محور دوم س��خنانش به 
موضوع توسعه فروشگاه هاي زنجيره يي اشاره و در اين 
باره اظهار مي كند: در حال حاضر تمام فروش��گاه هاي 
زنجيره يي در هر حوزه ي��ي ورود پيدا كرده اند، اين در 
حالي اس��ت كه اين نوع كس��ب وكارها از تكنولوژي 
خاص��ي برخوردار نيس��تند و تم��ام كاالهاي صنوف 
مختل��ف را نيز در متراژهاي ب��زرگ در برگرفته اند. به 
اين شيوه بسياري از واحدهاي صنفي خرد از گسترش 
بيش از حد اين نوع فعاليت ها اظهار گله مندي مي كنند. 
او در ادام��ه مي افزايد: به هرحال اين نوع فعاليت ها به 
دليل تجميع تمام كاالها هزينه ها را كاهش داده است 
ام��ا بايد اي��ن موضوع نيز در نظر گرفت كه تاس��يس 
هر يك از اين فروش��گاه ها منجربه خس��ارت به ديگر 
واحدهاي صنفي همگن ش��ده اس��ت و آس��يب هاي 
جبران ناپذيري را براي اين قشر به همراه داشته است.  
حال در اين راس��تا، عده اي از فعاالن بازار معتقدند كه 
با گسترش فروش��گاه هاي زنجيره يي متوليان تشكلي 
بايد ش��غلي را براي واحدهاي خس��ارت ديده در نظر 
بگيرند. در اين زمينه توس��طي نيز در پاس��خ به اين 
پرسش كه آيا با خس��ارت هاي به بار نشسته از سوي 

فروش��گاه هاي زنجيره يي و كسب و كارهاي نوين اتاق 
اصناف برنامه يي براي ايجاد اشتغال افراد زيان ديده در 
نظر دارد يا خير، مي گويد: متاسفانه اتاق هيچ تمهيدات 
و گزينه الزمي را براي خسارت ديدگان در برابر مدرن 
ش��دن نظام توزيع در نظر نگرفته اس��ت؛ چراكه رشد 
اين نوع كسب و كارها با سرعت پيش گرفته و از اينرو 
برنامه يي براي افراد خسارت ديده و بيكار در نظر نظر 

گرفته نشده است. 

 اقدامات اتاق اصناف 
از س��وي ديگر برخ��ي فعاالن اقتص��ادي بر عقب 
ماندگي و عدم س��اماندهي در نظام توزيع تاكيد دارند. 
در اين زمينه چندي پيش رييس اتاق اصناف ايران نيز 
درباره مدرن شدن نظام توزيع گفته بود: »اينكه بگوييم 
نظام توزيع كاال در ايران مدرن نشده، صحيح نيست.« 
علي فاضلي مي افزايد: مدرن شدن نظام توزيع در ايران 
تقريبا از دهه ها                           ي اخير ش��روع شده و اكنون هم روند 
صعودي دارد. هرچند به س��طح استانداردهاي جهاني 
نرسيده ايم اما حركت به سمت توزيع كاال از شيوه ها                           ي 
نوين در دس��تور كار است كه از جمله آنها عرضه كاال 
و خدم��ات به صورت اينترنتي اس��ت ك��ه نمونه ها                           ي 
آن را به ويژه در بخش تاكس��يراني ش��اهد هستيد. او 
تصري��ح مي كند ك��ه اتاق اصناف ايران با تش��كيل دو 
اتحاديه كش��وري فروشگاه ها                           ي زنجيره يي و همچنين 
اتحاديه كس��ب و كارهاي نوين، اين مهم را در دستور 
كار خود قرار داده است. رشد فروشگاه ها                           ي زنجيره يي 
با فراهم كردن تس��هيالت و حمايت از آنها امكان پذير 
است. به اعتقاد ما چنانچه امكانات الزم براي راه اندازي 
فروشگاه هاي زنجيره يي فراهم شود، خرده فروشي هاي 
كوچك نيز به اين سمت حركت خواهند كرد. يكي از 
مشكالت توزيع كاال در حال حاضر وجود دالالن و واس

طه ها                            اس��ت كه ايجاد فروشگاه ها                           ي بزرگ و زنجيره يي 
گامي براي حذف واسطه ها                           ست و به اصالح نظام توزيع 

و همچنين قيمت كاالها كمك مي كند. 
در اينج��ا بايد اين نكته را مدنظر داش��ت؛ چنانچه 
نظ��ام توزيع به س��مت مدرن ش��دن پيش ب��رود، در 
وهله نخس��ت س��بب ش��كل گيري كس��ب وكارهاي 
نو در كش��ور خواهد ش��د. از س��وي ديگر »دسترسي 
آس��ان مصرف كنندگان به كاال، صرفه جويي در وقت ، 
تامين كاال بطور متمركز و حذف واس��طه ها، س��هيم 
كردن مصرف كننده و توليدكننده در س��ود حاصل از 
توزيع و فروش و ثب��ات قيمت ها« را مي توان از جمله 
مزيت ها                           ي توس��عه فروش��گاه هاي بزرگ و زنجيره يي 
دانست. برهمين اساس الزم است كه اتاق اصناف ايران، 
گام هاي جدي تري در روند اصالح نظام توزيع ايران از 

شكل سنتي آن به سمت مدرن شدن بردارد.

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايالم با توجه 
به نقش موثر ص��ادرات در فضاي كس��ب وكار، بر ضرورت مرتفع 
شدن موانع صادراتي تاكيد كرد. شعبان فروتن در نشست شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي اس��تان ايالم گفت: مشكالت 
مربوط به صادرات در اس��تان ايالم با عراق جنبه داخلي و خارجي 
دارد. »اخت��الف تعرفه ه��اي گمركي در مرز، عدم اطالع رس��اني 
در خص��وص تعطي��الت فعاليت هاي صادراتي، اعمال س��ليقه در 
فعاليت ه��اي مرزي« ازجمل��ه موارد مربوط به مش��كالت بخش 

خارجي و ناشي از مسووالن مرزي عراق است. 
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، رييس اتاق ايالم به مشكالت 
داخلي در مرز مهران اشاره كرد و گفت: مشكالت عديده يي در مرز 
مه��ران وجود دارد كه مي طلبد دول��ت از طريق وزارت خانه هاي 

مرتبط براي رفع يا كاهش مشكالت مرز وارد عمل شود. 
فروت��ن بابيان اينكه در مرز مه��ران خالء هاي زيادي وجود 
دارد، گف��ت: يكي از مش��كالت م��ا در مرز مه��ران نبود رايزن 
تجاري و اقتصادي از س��وي دولت عراق است. مسووالن ايراني 
باي��د از طري��ق دولت مرك��زي عراق و با كمك س��فارت ايران 

مشكالت موجود در مرز مهران را مطرح و مرتفع كند. 

او بر لزوم هماهنگي بيش��تر در بين گم��رك زرباطيه عراق 
و مهران در خصوص ص��ادرات كاال و مبادله هاي تجاري تاكيد 
كرد و گفت: براي كاهش مشكالت و بهبود وضعيت مراوده هاي 
تجاري بايد بي��ن اين دو مرز هماهنگي هاي بيش��تري صورت 
بگي��رد. يكي ديگر از موانع بر س��ر راه تجارت اس��تان تداخل 
برنامه هاي مديريتي و موازي كاري هاي دستگاه هاي اداري است 

كه بايد اين موازي كاري ها اصالح شود. 

 پس از ابالغ اساس��نامه تش��كيل انجمن جوانان كارآفرين 
توس��ط اتاق ايران ب��ه اتاق هاي بازرگاني در سراس��ر كش��ور، 
دبيرخانه انجمن جوانان كارآفرين اس��تان تهران در واحد امور 

تشكل هاي در اتاق بازرگاني تهران تشكيل شد. 
اتاق بازرگاني ايران براي آنچه فراهم آوردن زمينه همكاري، 
هم انديش��ي و انجام كارهاي سازمان يافته در ميان كارآفرينان 
جوان اس��تان ها در پيوند ب��ا ايجاد فضاي مس��اعد كارآفريني 
براي جوانان، شبكه س��ازي كسب وكارها و انجام مسووليت هاي 
اجتماعي خوانده شده، اتاق ها را به تشكيل »انجمن هاي جوانان 

كارآفرين« توصيه كرده است. 
از همين رو اساس��نامه يي از س��وي اتاق اي��ران به اتاق هاي 
بازرگاني سراس��ر كش��ور از جمله اتاق تهران ارس��ال شده كه 
اهداف و ش��رايط عضويت در انجمن جوانان كارآفرين استان ها 
را تعيين كرده است. اين انجمن ها به استناد بند )ك( ماده )۵( 
قانون تش��كيل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 
و ماده )۵( قانون بهبود مس��تمر محيط كس��ب و كار تش��كيل 
 مي ش��ود. به گ��زارش اتاق تهران، در ماده ۸ اين اساس��نامه به 
وظايف و اختيارات انجمن جوانان اش��اره ش��ده كه »شناسايي 
موانع و مش��كالت كارآفريني«، »افزايش هم��كاري و كارهاي 
مش��ترك در ميان جوانان كارآفرين و شبكه سازي كسب و كار 
در اس��تان با ساير اس��تان ها«، »افزايش مهارت هاي كارآفريني 
و مديري��ت در جوان��ان از طري��ق آم��وزش، انتق��ال تجارب«، 
»افزايش دانش و توانمندي جوانان در زمينه مديريت تشكل ها 
و سازمان هاي غيرانتفاعي« و نيز »آشناسازي كارآفرينان جوان 
با مس��ووليت هاي اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي و اهداف توسعه 
پايدار« از جمله اين وظايف و اختيارات اس��ت. بر اس��اس آنچه 
در اين اساس��نامه قيد شده، شرايط عضويت در انجمن جوانان 
كارآفري��ن چنين اس��ت كه كلي��ه فعاالن اقتصادي با داش��تن 
س��ن حداكثر ۳۹ س��ال تمام  مي توانند عضو اين انجمن شوند. 

همچنين داشتن تابعيت ايران، دارا بودن كارت عضويت معتبر 
از اتاق بازرگاني، صنايع و معادن استان يا شهرستان و دارا بودن 
روزنامه رسمي از اداره ثبت شركت ها و موسسات تجاري مبني 
بر ثبت ش��ركت تجاري در اس��تان ها و نيز گواهي دانش بنيان 
ب��ودن از معاون��ت علمي و فن��اوري رياس��ت جمهوري از ديگر 
ش��رايط عضويت در اين انجمن اس��ت. پذي��رش و رعايت مفاد 
اساس��نامه و پرداخ��ت وروديه و حق عضويت نيز جزو ش��روط 
عضويت قرار داده ش��ده اس��ت. ش��ركت هاي اس��تارت آپي نيز 
در صورت برخورداري از س��ه ش��رط تابعيت ايراني، پذيرش و 
رعايت مفاد اساسنامه و پرداخت ورودي و حق عضويت ساالنه 
 مي توانن��د با اخذ تاييديه از اتاق بازرگاني اس��تان ها به عضويت 
انجمن جوانان درآيند. چنانچه اعضا ش��رايط س��ني مندرج در 
اين اساسنامه را از دس��ت بدهند، عضويت آنها در اتاق جوانان 
لغو  مي ش��ود. در عين حال، پذيرش مج��دد اعضايي كه به هر 
نحو، عضويت آنها لغو ش��ده است، مشمول شرايط ورود اعضاي 

جديد خواهد بود. 
اين اساس��نامه در 7 فصل، ۵۶ ماده و ۱7 تبصره به تصويب 
رس��يده و براي اجرا در اختيار اتاق هاي بازرگاني اس��تاني قرار 

داده شده است. 
الزم به ذكر اس��ت كه دبيرخانه موقت انجمن جوانان استان 
تهران در واحد امور تش��كل هاي اتاق تهران تشكيل شده است. 
عالقه مندان عضويت در اين انجمن مي توانند براي ثبت نام اوليه 
با شماره تلفن ۸۸7۰۹۲۸۳ تماس بگيرند و درخواست خود را 
به شماره نمابر ۸۸7۲۴۰۳۹ ارسال كنند. پس از ثبت نام اوليه، 
انجمن جوانان كارآفرين اس��تان تهران طب��ق ضوابطي كه در 
اساسنامه پيش بيني شده است، نسبت به برگزاري مجمع اقدام 
مي كن��د و افرادي مي تواند به عضوي��ت هيات مديره آن درآيند 
كه حائز ضوابط و شرايطي باشند كه در اساسنامه آمده است. 

اساسنامه انجمن هاي استاني جوانان كارآفرين توسط اتاق بازرگاني ايران ابالغ شد

تشكيل دبيرخانه موقت انجمن جوانان
دبيركل انجمن ملي ليزينگ ايران تشريح كرد

تحريك تقاضا در بازار با رونق صنعت ليزينگ

رييس اتحاديه نبات و آبنات ريز بيان كرد 

توليد شكر، جوابگوي نياز داخلي است
رييس اتاق ايالم در نشست شوراي گفت وگوي استان عنوان كرد

3 چالش صادراتي با عراق 
 ريي��س اتحاديه نبات و آبنات ريز گفت: ميزان توليد ش��كر 
در كش��ور جوابگوي نياز داخلي بوده و براي برقراري تعادل در 

بازار، نيازي به واردات نخواهد بود. 
حس��ن افخمي رييس اتحاديه نبات، آبنات ريز و قند ريز در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان اظهار كرد: كس��ادي بازار 
ش��كر روز به روز ش��دت گرفته و موجب كاهش ميزان فروش 
ش��ده اس��ت. اكنون بازار با مازاد عرضه روب��ه رو بوده و بخش 

زيادي از توليدات در انبارها بدون مشتري دپو شده اند. 
او با بيان اينكه ميزان توليد ش��كر در كش��ور جوابگوي نياز 
داخلي اس��ت، تصريح كرد: براي برقراري تعادل در بازار، نيازي 
به واردات نخواهد بود و برخورداري از بازار مازاد عرضه موجب 
ش��ده تا واردات اين كاال با ممنوعيت مواجه شود كه البته اين 
ام��ر تاثير مثبتي را ب��ه دنبال دارد و در نهايت حمايت دولت از 
توليدكنندگان، موجب تس��هيل امور و كاهش هزينه هاي توليد 

خواهد شد. 
اي��ن رييس اتحادي��ه در اين راس��تا اذعان ك��رد: مطالبات 
ماليات كه اكثر مواقع براس��اس س��ليقه افراد ذي ربط از كسبه 
و توليدكنندگان دريافت مي ش��ود و افزايش پلكاني هزينه هاي 

بيم��ه كارگران ب��ه موازات باالرفتن تع��داد كارگران از مواردي 
اس��ت كه موجب افزاي��ش هزينه هاي توليد گرديده اس��ت، به 
همين سبب توليدات داخلي شرايط رقابت با نمونه هاي خارجي 
در بازار س��اير كش��ورها را نخواهند داش��ت. افخمي در خاتمه 
يادآور شد: قيمت توليدات خارجي در بازار از نمونه هاي داخلي 
كمت��ر بوده، به همين علت صادر كردن توليدات داخلي؛ صرفه 

اقتصادي نخواهد داشت. 

دبي��ركل انجمن ملي ليزينگ ايران با اعالم اين خبر كه نخس��تين 
همايش ملي صنعت ليزينگ ۲۹ آذرماه برگزار مي شود، هدف از برگزاري 
آن را معرفي ظرفيت ها و توانمندي هاي كشور در اين حوزه و زمينه سازي 
براي گسترش صنعت ليزينگ در حوزه هاي مختلف اقتصادي اعالم كرد. 
دبي��ركل انجم��ن مل��ي ليزين��گ اي��ران در تش��ريح فعاليت هاي 
دست اندركاران اين صنعت گفت: شركت هاي ليزينگي نهادهايي هستند 
كه زيرنظر بانك مركزي فعاليت مي كنند و ابزار و دارايي هاي ثابت را به 
صورت اعتباري مي فروشند و در واقع با شركت هاي بزرگ عرضه كننده 

تجهيزات همكاري مي كنند. 
محمده��ادي موقع��ي ادام��ه داد: ب��راي مث��ال توليدكنن��دگان 
ماش��ين آالت س��نگين با ش��ركت هاي ليزينگي قرارداد مي بندند و به 
كمك آنها محصوالت خود را به صورت اعتباري مي فروش��ند. در دنيا 
اين صنعت پيش��رفت قابل توجهي داش��ته و مكانيسم هاي مشخصي 
براي آن تعريف ش��ده اس��ت كه مبتن��ي بر انواع اج��اره داري، مالي و 
غيرمالي اس��ت. در ايران اجاره هاي مالي مورد اس��تفاده قرار مي گيرد 
و هنوز وارد حوزه هاي حرفه اي تر نش��ده ايم.  بر اس��اس اظهارات اين 
فعال اقتصادي حدود ۴۰ تا ۴۴ شركت ليزينگي با مجوز بانك مركزي 
فعاليت مي كنند و با شركت هاي بزرگ در ارتباط هستند. موقعي گفت: 
شركت هاي ليزينگ، هم با عرضه كننده و هم با مشتري و در عين حال 
با منابع مالي مرتبط هستند. بنابراين اين شركت ها چند وظيفه يي بوده 
و مديريت مالي، تامين تجهيزات و ارائه آن به مشتريان و بازپس گيري 
تس��هيالت را دنبال مي كنند.  موقعي در ادامه به روند تاسيس انجمن 
ملي ليزينگ كش��ور اشاره كرد و گفت: اتاق ايران در سال ۸۳ انجمن 
شركت هاي ليزينگ را تاسيس كرد كه بعدها در سال ۸۵ يك كانون با 
عنوان كانون ليزينگ ايران شكل گرفت كه زيرمجموعه اتاق ايران نبود 
و در نهايت اتاق ايران به دليل پرهيز از دو صدايي و در راستاي اجراي 
ماده ۵ قانون بهبود مس��تمر محيط كسب وكار اقداماتي را انجام داد تا 
در نهايت در سال ۹۴ اين دو تشكل يعني انجمن و كانون منحل شدند 
و ب��ا موافقت بانك مركزي، انجمن ملي ليزينگ به عنوان زيرمجموعه 

اتاق ايران تاسيس شد. 
دبيركل انجمن ملي ليزينگ ايران يكي از عوامل موثر تحريك تقاضا 
در بازار را صنعت ليزينگ دانست و گفت: ليزينگ مي تواند محرك توليد 
و عامل اشتغال نيز به شمار آيد، انجمن ملي سعي دارد در همايش ۲۹ 
آذر همين موضوع را برجس��ته كرده و اع��الم كند كه صنعت به دليل 
اهميت و جايگاهي كه در جايگزيني خدمات تامين مالي در جنبه هاي 

خاص دارد، بايد مورد توجه قرار گيرد. 
موقعي در مورد برخي مشكالتي كه در اين حوزه وجود دارد نيز گفت: 
براي مجوزدادن، ثبت و تامين مالي و نظارت، بروكراسي طوالني تعريف 
شده كه در واقع به نگاه نادرست بانك مركزي نسبت به صنايع ليزينگ 
مربوط مي ش��ود. بان��ك مركزي به عنوان ناظر بايد ن��گاه خود را تغيير 
دهد. ش��ركت هاي ليزينگي شركت هاي تامين مالي هستند كه وظيفه 
سپرده پذيري ندارند پس بايد نگاه ناظر نسبت به آنها تغيير كند. بانك 
مركزي به اين شركت ها نگاه بانكي داشته كه اشتباه است. از طرفي ركود 
اقتصادي و كمبود توليد و درعين حال نبود تقاضا در روند فعاليت صنعت 
ليزينگ تاثير منفي داشته است.  اين فعال اقتصادي مطالعه كشورهايي 
كه در صنعت ليزينگ موفق عمل كرده اند را از اولويت هاي انجمن ملي 
برشمرد و تشريح كرد: رفع مشكالت موجود به آسيب شناسي نياز دارد. 
به همين منظور، مطالعه تطبيقي را آغاز كرده ايم و به دنبال آن هستيم 

كه تجربيات ساير كشورها را مورد توجه قرار دهيم. 
گفتني است سطح معامالت ليزينگ در دنيا حدود يك هزار ميليارد 
دالر برآورد مي شود كه ۳۵ درصد از آن به امريكا تعلق دارد. بعد از امريكا، 
آلمان و سپس چين بيشترين سهم اين بازار را به خود اختصاص داده اند. 
صنعت ليزينگ در س��طح دني��ا حوزه هاي كش��تيراني، صنايع هوايي، 
تجهيزات بندري، حمل ونقل، تجهيزات درماني و پزشكي، خودرو و ساير 
حوزه ها را دربرمي گيرد. در ايران از آنجايي كه ليزينگ از سوي صنايع 
خودروسازي وارد كشور ش��د، در حدود ۸۰ درصد فعاليت شركت هاي 
ليزينگ به اين صنعت اختصاص دارد و ۲۰ درصد ديگر به ساير بخش ها 

مربوط مي شود. 
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7  جهان

 ماكرون از تصميم ترامپ
در قبال قدس انتقاد كرد

 بحران شبه  جزيره كره
وارد فاز »داغ« شده است

 مادورو مخالفان را از حضور
در انتخابات منع كرد

گروه جهان|
همزمان با انتقاد ش��ديد روس��يه از مانور نظامي مش��ترك اي��االت متحده، 
كره جنوبي و ژاپن، پيونگ يانگ نيز هش��دار داده كه اين مانور دريايي مش��ترك 
به منزله محاصره دريايي كره شمالي و در نتيجه اعالم جنگ به اين كشور است. 

به گزارش رويترز، ژنرال والري گراسيموف، رييس كل ستاد مشترك نيروهاي 
مس��لح روس��يه هش��دار داده كه مانور دو روزه امريكا و متحدانش بحران برنامه 
تس��ليحاتي كره ش��مالي را تش��ديد خواهد كرد. وزير خارجه روسيه نيز دوشنبه 
هش��دار داده كه ش��رايط در شبه جزيره كره با خطر ورود به فاز داغ روبه رو است. 
سرگئي الوروف در جريان نشست سه جانبه وزراي خارجه روسيه، هند و چين در 
دهلي نو گفته هر 3كشور نمي خواهند تنش ها در شبه جزيره كره بيشتر از آنچه 

كه هست، تشديد شود. 
كره شمالي بارها اعالم كرده كه توسعه تسليحات نظامي اش براي پاسخ دادن به 

هر گونه تهاجم نظامي احتمالي از سوي امريكا ضروري است. 
اظهارات دوش��نبه الوروف درحالي مطرح شده كه آنتون موروزوف، قانونگذار 
روس نيز مدعي شده كره شمالي آماده آزمايش يك موشك دوربرد با قابليت هدف 
قرار دادن امريكاست. چند روز پيش نيز يك مقام سازمان سيا گفته بود كه دولت 
كيم جونگ اون احتمال دارد يك موشك جديد يا يك آزمايش هسته يي ديگر در 
طول چند روز آينده داشته باشد. اخيرا گروهي از نمايندگان روسيه به پيونگ يانگ 

رفته بودند تا حل بحران شبه  جزيره كره را تسهيل كنند. 
وزير خارجه روسيه در بخش ديگري از كنفرانس خبري مشترك با همتايان 
هندي و چيني خود گفته است:»ما بر تسريع روند حل سياسي در سوريه طبق 
قطعنام��ه ۲۲۵۴و ادامه هم��كاري در زمينه مبارزه با تروريس��م توافق كرديم.« 
س��رگئي الوروف پس از نشست س��ه جانبه در دهلي نو تاكيد كرد، روسيه، چين 
و هند آماده تقسيم مهارت هاي خود در زمينه مبارزه با تروريسم و مقابله با منابع 

مالي آن با كشورهاي ديگر هستند. 
الوروف گفته، وزيران خارجه 3 كش��ور بر جنگ بي امان با تروريس��م ازجمله 
اش��اعه ايدوئول��وژي افراط گرايي تاكيد كردند. روس��يه فهرس��تي از بيانيه هاي 
تروريست هاي بين المللي تهيه كرده و اين فهرست شكلي از همكاري با شركايمان 

از چين و هند است. 

گروه جهان|
 امانوئ��ل ماك��رون رييس جمه��وري فرانس��ه، در كنفرانس خبري مش��ترك 
با نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي در پاريس گفت از راهكار دوكشوري حمايت 
مي كند و با تصميم دولت امريكا در زمينه به رس��ميت ش��ناختن قدس به عنوان 

پايتخت اسراييل مخالف است. 
به گزارش ايس��نا، ماكرون تاكيد كرده فرانس��ه از راهكار تش��كيل دو كشور 
حماي��ت مي كند و بر اين باور اس��ت كه تنها از طري��ق مذاكرات، مي توان به اين 
هدف دس��ت يافت. وي در ادامه گفت: »مجددا مخالفت خود را با تصميم دونالد 
ترام��پ رييس جمهوري امريكا، پيرامون به رس��ميت ش��ناختن ق��دس به عنوان 
پايتخت اسراييل اعالم مي كنيم.« ماكرون پيش تر در گفت وگوي تلفني با ترامپ 
درباره اقدام يك  جانبه واش��نگتن در به رسميت شناختن قدس به عنوان پايتخت 
رژيم صهيونيستي ابراز نگراني كرده بود. ماكرون در گفت وگو با خبرنگاران تاكيد 
ك��رد: »ب��ه نتانياهو هم گفته ام ك��ه بيانيه ترامپ درخصوص اورش��ليم )قدس(، 

تهديدي است براي صلح و ما مخالف آن هستيم.«
در همين حال، بنيامين نتانياهو كه در اين كنفرانس خبري حضور داش��ت، 
به موضوع انتقال س��فارت امري��كا از تل آويو به بيت المقدس پرداخت و اين اقدام 
ترامپ را گامي »تاريخي و در راس��تاي تحقق صلح« توصيف كرد. نخس��ت وزير 
رژيم صهيونيس��تي افزود: »به ماكرون احترام مي گذارم، اما ما در همه موضوعات 
هم نظر نيستيم. اينجا پاريس، پايتخت فرانسه است. اورشليم )قدس( هم پايتخت 
ماست.«ماكرون در اين كنفرانس مشترك تصريح كرد: »به نتانياهو گفته ام كه بايد 
گام هاي شجاعانه يي براي صلح با فلسطيني ها بردارد.« وي همچنين گفت كه سال 
۲۰۱۸ به اراضي اشغالي سفر مي كند. طبق گزارش هاي منتشر شده، ماكرون در 
ديدار با نتانياهو از او خواست به ساخت شهرك هاي يهودي نشين در سرزمين هاي 
اش��غالي پايان دهد و بار ديگر در پي اعتراض هاي گسترده نسبت به اقدام دولت 
ترامپ درباره بيت المقدس با فلسطيني ها وارد تعامل شود. اين در حالي است كه 
نتانياهو براي ازسرگيري فرآيند تعليق شده صلح در خاورميانه با فشارهاي تازه يي 
ازسوي اروپا مواجه شده است. اتحاديه اروپا پس از انتقادهاي گسترده از تصميم 
امريكا در به رسميت شناختن بيت المقدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي، از 
نتانياهو درخواست خواهد كرد تا گفت وگوهاي صلح را به طور جدي از سر بگيرد. 

گروه جهان|
رييس جمه��وري ونزوئ��ال اعالم ك��رد احزاب اصل��ي مخالف در اين كش��ور 
اجازه ش��ركت در انتخابات رياس��ت جمهوري س��ال آينده را ندارن��د. به گزارش 
بي بي س��ي، نيكالس م��ادورو گفته فقط احزابي كه در راي گيري روز يك ش��نبه 
انتخاب ش��هرداري ها شركت داشتند، مي توانند در انتخابات رياست جمهوري نيز 
ش��ركت كنند. رهبران س��ه حزب بزرگ »اول عدالت«، »اراده مردمي« و »اقدام 
دموكراتي��ك« در ماه اكتبر گفتند كه نظام انتخاباتي جناحي عمل مي كند و در 
همين راستا، راي گيري روز يك شنبه براي انتخاب شهردارها در بيش از سه هزار 
حوزه را تحريم كردند. اس��تدالل آنها اين بود كه راي گيري با هدف تقويت نظام 
استبدادي مادورو طراحي ش��ده است. انتظار مي رود حزب سوسياليست مادورو 
بيش��ترين آرا را در انتخابات شهرداري ها به دس��ت آورد و اين درحالي است كه 
بحران اقتصادي در ونزوئال هر روز وخيم تر مي شود و مردم درگير كمبود كاالهاي 

اساسي ازجمله مواد غذايي و دارو هستند. 
مادورو كه اصرار مي ورزد نظام انتخابات ونزوئال كامال قابل اعتماد اس��ت، روز 
يك ش��نبه در نطقي گفت: »احزابي كه در راي گيري امروز ش��ركت نداش��تند و 
تحريم انتخابات را خواستار شده بودند، نمي توانند در انتخابات هاي ديگر شركت 
كنند.« رييس جمهوري ونزوئال افزود: معيارهاي تعيين شده توسط مجلس جديد 
و جنجالي قانون اساسي در منع احزاب مخالف از شركت در انتخابات سال آينده 
را دنبال مي كند. اين مجلس كه در ماه آگوس��ت تاسيس شد و توانايي بازنويسي 
قانون اساسي را دارد تحت كنترل وفاداران به دولت مادورو است و احزاب مخالف 

اين مجلس را وسيله يي براي تداوم قدرت رييس جمهوري مي دانند. 
ونزوئ��ال بي��ش از 3۰ ميليون نفر جمعيت دارد. اين كش��ور برخي از بزرگ ترين 
ذخاير نفتي جهان و همچنين معادن بزرگ زغال و سنگ آهن را داراست؛ اما باوجود 
اين ثروت طبيعي، بسياري از مردم ونزوئال در فقر شديد زندگي مي كنند. در چنين 
شرايطي بود كه هوگو چاوز رهبر پيشين ونزوئال، خود را قهرمان فقرا معرفي كرد و تا 
پيش از مرگش، ۱۴ سال قدرت را در اين كشور در دست داشت. پس از مرگ او مادورو 
روي كار آمد و از همان زمان درگيري ها با مخالفان كه پايان قدرت سوسياليست ها را 
خواستار هستند، آغاز شد. منتقدان مادورو معتقدند وي نهادهاي دموكراتيك كشور 

را تضعيف كرده و اقتصاد به دليل سوءمديريت دچار بحران شده است. 

امريكا و اروپا بزرگ ترين 
فروشندگان سالح در جهان 

گروه جهان| موسسه صلح سيپري در تازه ترين گزارش 
خود از رونق بازار فروش تس��ليحات در سراس��ر جهان خبر 
داده اس��ت. اين افزايش از تشديد درگيري و جنگ در نقاط 
مختلف جهان ناش��ي مي شود. اروپا و امريكا بيشترين سود 
را از اين رونق برده اند. به گزارش دويچه وله، يكصد ش��ركت 
بزرگ اسلحه سازي در جهان ۲۰۱۶ به ارزش نزديك به 3۷۵ 
ميليارد دالر اسلحه و سيس��تم هاي تسيلحاتي فروخته اند. 
شركت هاي اسلحه سازي امريكا توانس��ته اند ۲۰۱۶ فروش 
توليدات تس��ليحاتي خود را ۴درصد افزايش داده و به بيش 
از ۲۱۷ميليارد دالر برسانند. طبق تحقيقات موسسه سيپري 
افزايش ماموريت هاي ارتش امريكا از يك سو و تشديد تمايل 
ديگر كش��ورها به خريد تسليحات امريكايي علت اين روند 
صعودي بوده اس��ت. براي نمونه ش��ركت امريكايي الكهيد 
مارتين كه بزرگ ترين توليد كننده اسلحه در جهان محسوب 
مي ش��ود، مدرن ترين جت هاي جنگن��ده اف 3۵ را به ديگر 
كشورها از جمله بريتانيا، ايتاليا و نروژ فروخته، اما بزرگ ترين 

خريدار اين جت ها خود ارتش امريكاست. 
گزارش س��يپري حاكي از آن اس��ت ك��ه نزديك به ۵۸ 
درصد از سهم فروش تس��يلحات در جهان در دست صنايع 
اسلحه سازي اياالت متحده امريكاست. كشورهاي اروپاي غربي 
و سپس روسيه در رده بندي بزرگ ترين فروشندگان اسلحه در 
رتبه هاي دوم و سوم قرار دارند. در بين كشورهاي اروپايي نيز 
تفاوت زيادي ميان كشورهاي گوناگون وجود دارد. در حالي كه 
شركت هاي اسلحه سازي آلماني و بريتانيايي موفق به افزايش 
ميزان فروش توليدات خود شده اند، ميزان فروش شركت هاي 
اسلحه سازي فرانسه و ايتاليا سيري نزولي را طي كرده است. 
براي نمونه ش��ركت هاي آلماني كراوس مافاي )توليد كننده 
تانك( و شركت راين متال )توليد كننده خودروهاي نظامي( از 
افزايش تقاضاي كشورهاي اروپايي، خاورميانه و جنوب شرق 
آسيا س��ود برده اند. اوده فلوران مدير بخش تحقيقات درباره 
هزينه هاي تسليحاتي در موسسه سيپري در اين باره مي گويد: 
»اين بس��يار دش��وار اس��ت اگر بخواهيم ميزان باالي خريد 
تسليحات در جهان را تنها به تداوم جنگ هاي حاكم ارتباط 
دهيم. طبيعتا نمي توان ارتباط ميان اين دو را انكار كرد. براي 
نمونه ميزان فروش برخي تسليحات مانند فشنگ و مهمات 
و همچنين خودروهاي نظامي زميني بيشتر شده است.« به 
عنوان مثال كره جنوبي ۲۰۱۶ در مقايس��ه با س��ال پيش از 
آن ۲۰.۶ درصد بيش��تر سالح خريداري كرده كه از وضعيت 
امنيتي نگران كننده در منطقه ناشي مي شود. چين نيز در اين 
ميان بايد به جمع فروش��ندگان بزرگ اسلحه پيوسته باشد. 
از آنجايي كه آم��ار و ارقام موثقي در اين ارتباط وجود ندارد، 
كارشناسان سيپري در ارتباط با چين تنها به گمانه زني بسنده 
مي كنند. يكي از نكات درخور توجه در گزارش س��يپري اين 
است كه بودجه تسليحاتي برخي خريداران هميشگي سالح 
در جه��ان در ۲۰۱۶ ب��ا توجه به كاهش به��اي نفت و گاز با 

مشكل روبه رو بوده است.

 ديدار جانسون
با وليعهد امارات در ابوظبي

وليعه��د ابوظبي در ديدار با وزير خارجه بريتانيا كه به 
امارات رفته توس��عه روابط دو جانبه را بررس��ي كردند. به 
گ��زارش خبرگزاري امارات، محمد ب��ن زايد آل نهيان در 
كاخ پادشاهي الشاطئ با بوريس جانسون درباره تحوالت 
منطقه يي و بين المللي گفت وگو كرد. جانسون و آل نهيان 
بر اهميت هماهنگي مشترك جهت رويارويي با تروريسم، 
افراط  گري، خشونت و نيز برقراري امنيت و ثبات در منطقه 

تاكيد كردند.
 

 قطر از بريتانيا
۲۴ جنگنده تايفون مي خرد

قطر براي خريد ۲۴هواپيماي جنگنده تايفون قراردادي 
ب��ه ارزش ۸ ميليارد دالر با بريتاني��ا امضا كرد. به گزارش 
خبرگزاري فرانس��ه، اين دومين قرارداد بزرگ نظامي قطر 
در هفته جاري است. قطر پيش تر نيز قراردادي ۱۲ميليارد 
دالري ازجمله براي خريد ۱۲جنگنده رافال با فرانسه امضا 
ك��رده بود. براي بريتانيا نيز كه درح��ال خروج از اتحاديه 
اروپاست، يافتن بازارهاي پرسود جديد اهميت فراوان دارد. 

 اردوغان: اسراييل
حكومت تروريستي است

تصمي��م  ب��ا  ارتب��اط  در  تركي��ه  رييس جمه��وري 
مناقش��ه برانگيز دونالد ترامپ درباره به رسميت شناختن 
بيت المق��دس به عنوان پايتخت اس��راييل از اين رژيم به 
عنوان حكومت تروريستي نام برد؛ حكومتي كه كودكان را 
مي كشد. به گزارش دويچه وله  وي با ياد كردن از اسراييل 
ب��ه عنوان نيروي اش��غالگر گفته با هر وس��يله يي خواهد 
كوشيد، جلو به رس��ميت شناخته شدن بيت المقدس به 

عنوان پايتخت اسراييل را از طرف امريكا بگيرد. 

 تورم افغانستان
كمتر از ۴ درصد اعالم شد

بانك مركزي افغانستان اعالم كرده كه تورم در افغانستان 
حدود 3.۷درصد است. نرخ تورم در پاكستان نيز ۷ الي ۹درصد 
اس��ت. به گزارش بي بي س��ي، رييس بانك مركزي افغانستان 
گفته، كشورش توانس��ته با كنترل قيمت بهترين وضعيت را 
در كنترل نرخ تورم داش��ته باشد. با توجه به اينكه افغانستان 
كشور واردكننده است، بخشي از اين تورم ممكن است كه تورم 
وارداتي باش��د. افغاني واحد پولي افغانستان در سال ۱3۹۶ در 

برابر دالر 3درصد ارزش خود را از دست داده است. 

 سفير عربستان
اردني ها را تهديد كرد

سفير عربستان در امان، مردم اردن را به دليل شعارهايي 
كه عليه محمد بن سلمان، وليعهد عربستان سعودي سر 
داده بودن��د، تهديد كرد. به  گ��زارش القدس العربي خالد 
بن فيصل بن تركي، س��فير عربستان در امان به  شدت از 
برخي نمايندگان اردني انتقاد كرده است. اين نمايندگان 
از هشدار سفارت عربستان به اتباعش درباره مشاركت در 
تظاه��رات عليه اقدام امريكا درخصوص قدس انتقاد كرده 
بودند. تحليلگران اردني معتقدند، مداخله سفارت عربستان 

نشان دهنده بحران در روابط دو كشور است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

فدرال رزرو همچنان با اقتصاد آسيب ديده دست و پنجه نرم مي كند

اليحه كاهش مالياتي نخستين آزمون »جرومي پاول«

پوتين دستور خروج بخشي از نيروهاي روسي را صادر كرد

زنگ پايان جنگ روسيه در سوريه
گروه جهان|

والديمي��ر پوتي��ن رييس جمه��وري روس��يه، 
دوشنبه در سفري غيرمنتظره به سوريه اعالم كرد 
كه بخش��ي از نيروهاي روس��ي اين كشور را ترك 

مي كنند. 
به گزارش س��ي ان ان، پوتين در جريان ديدار با 
بشار اس��د همتاي س��وري خود- كه شخصا براي 
اس��تقبال از او به پايگاه هوايي الذقيه در حميميم 
رفته بود- دس��تور خروج بخشي از نيروهاي روسي 
از اين كشور را صادر كرد اما در عين حال گفت كه 
روسيه يك پايگاه هوايي و يك پايگاه دريايي خود 

را در سوريه به دصورت دايمي حفظ خواهد كرد. 
والديمير پوتين گفت:»نيروهاي نظامي روسيه 
به همراه ارتش س��وريه در دو س��ال گذشته يكي 
از مرگ بارترين گروه هاي تروريس��تي را شكس��ت 
دادن��د. داع��ش ام��روز تمام ش��ده و من ب��ه وزير 
دفاع و رييس ستاد دس��تور داده ام تا عقب نشيني 
س��ربازان روس را ب��ه پايگاه هاي دايمي ش��ان آغاز 
كنند. تصميم گرفته ام بخش عمده نيروهاي روس 
كه در سوريه مستقر هس��تند را به خانه برگردانم 
اما اگر تروريس��ت ها بار ديگر پديدار ش��وند چنان 
ضربه يي به آنه��ا وارد خواهيم كرد كه نمونه آن را 
از قبل نديده  باشند.« پوتين تاكيد كرده كه مسكو 
آماده همكاري با همس��ايگان سوريه براي مبارزه با 
تروريس��م است. اين نخستين  بار نيست كه پوتين 
از تمايلش براي خروج نيروهاي روس��يه از سوريه 
صحبت كرده اس��ت. او پيش تر ني��ز در ماه مارس 

۲۰۱۶ دس��تور خ��روج بخش زي��ادي از نيروهاي 
اين كش��ور از س��وريه را صادر كرده بود. پوتين در 
آن زم��ان گفته بود كه روس��يه ب��ه تعهدات خود 
درخصوص تجهيز دولت سوريه به سالح و مهمات 
و آم��وزش نظاميان اين كش��ور پايبند خواهد بود. 
سي ان ان نوشته، سفر پوتين به سوريه دو روز پس 
از آن انجام ش��د كه ارتش عراق با انتشار بيانيه يي 
به طور رس��مي پاي��ان مبارزه با داع��ش را در اين 

كشور اعالم كرد. 

  سفر به مصر و تركيه 
رييس جمهور روسيه دوشنبه پس از سفر كوتاه 
به س��وريه عازم مصر ش��د و در قاهره با عبدالفتاح 
السيسي همتاي مصري خود، قراردادي براي شروع 
احداث نيروگاه هس��ته يي الضبعه و تامين سوخت 
هس��ته يي اين نيروگاه امضا كرد. دولت هاي مصر و 
روسيه پيش از اين بر سر استفاده از حريم هوايي و 
پايگاه هاي نظامي يكديگر توافق كرده بودند. پوتين 
در اين س��فر درب��اره وضعيت خاورميان��ه ازجمله 
تصميم دونالد ترام��پ، رييس جمهور امريكا در به 
رسميت ش��ناختن بيت المقدس به عنوان پايتخت 
اسراييل و وضعيت ليبي نيز مذاكره كرده است. اين 
ديدار دومين سفر پوتين در دوران رياست جمهوري 
السيسي محسوب مي شود. رييس جمهوري روسيه 

فوريه ۲۰۱۵ نيز به مصر سفر كرده بود. 
پوتين دوش��نبه ع��ازم تركيه نيز ش��د. رويترز 
دوش��نبه با اش��اره به ديدار پوتي��ن با رجب طيب 

اردوغ��ان، رييس جمهوري تركيه در آنكارا نوش��ته 
ك��ه مقام ه��اي دو كش��ور درباره راه حل سياس��ي 
بحران س��وريه گفت وگو كردند. تش��ديد ناآرامي ها 
در بيت المق��دس نيز يكي ديگر از موضوعات مورد 
بحث دو طرف بود. پوتين و اردوغان هفته گذشته 
در تماس تلفني نسبت به ماجراجويي اخير ترامپ 
در خاورميانه اب��راز نگراني كرده بود. آخرين ديدار 
روساي جمهور دو كشور ۲۲نوامبر در سوچي انجام 
شد كه در قالب ديدار س��ه جانبه پوتين، اردوغان 
و روحان��ي فرآيند برقراري صلح در س��وريه ميان 
روساي جمهور روسيه، تركيه و ايران بررسي شد. 

  پيروز بحران سوريه 
نيكالس جي ميرز  كارش��ناس سياس��ي نيز در 
نشنال اينترست مي نويسد:»فارغ از اينكه در آينده 
چه اتفاقاتي در سوريه خواهد افتاد كامال مشخص 
است، روسيه باور دارد كه به اهداف خود در جريان 
مداخله نظامي در س��وريه رسيده است. به عبارت 
كوتاه تر به نظر مي رسد، روسيه و سوريه در نابودي 
داعش)به عنوان يك تش��كيالت منظم تروريستي( 
و شكست گروه هاي شورش��ي مورد حمايت غرب 
در س��وريه ب��ه موفقيت هايي كه مي خواس��ته اند، 
رسيده اند. اين حس پيروزي را در تصاوير خنداني 
كه از ديدار پوتين و بش��ار اسد منتشر شده كامل 

مي شود احساس كرد.«
نش��ريه تايم��ز چندي پيش با اش��اره به س��فر 
غيرمنتظره بش��ار اس��د به روس��يه كه بازتاب هاي 

گسترده خبري داشت، نوشته بود:»پوتين يك اصل 
كارآم��د دارد؛ هرگز نگذار يك جنگ مغش��وش به 
هدر برود. مداخله دو س��اله روسيه در سوريه بيش 
از ۲.۵ميلي��ون دالر در روز هزينه داش��ته و همين 
پاييز امسال مسكو در اين جنگ يكي از ژنرال هاي 
تاثيرگذار خود را كه به س��ربازان بشار اسد مشاوره 
مي داد از دست داد اما اين جنگ در نهايت پاداشي 
را ب��راي كرملين به ارمغان آورد. كمپيني كه عليه 
داعش ب��ه اجرا درآمد به مس��كو اجازه داد چيزي 
نزديك به ۶۰۰ س��الح مجزا را آزمايش كند. حتي 
بمب افكن قديمي Su-25 كه در ۱۶۰۰ س��ورتي 
پ��رواز، بمب هاي هدايت نش��ده را روي ش��هرهاي 
تحت كنترل شورش��يان س��وري انداخته هنوز هم 
فروش خوبي دارد. رييس جمهور روسيه در سوريه 

پيروز ش��ده و ح��اال همه آن چيزي ك��ه او به آن 
احتياج دارد، كس��ب صلح و اعمال نفوذش بر بقيه 

نقاط خاورميانه است.«
وزارت دفاع روسيه3۰سپتامبر ۲۰۱۵ تاييد كرد 
ك��ه هواپيماهاي نظامي اين كش��ور حمالتي را در 
خاك سوريه آغاز كرده اند. اين حمالت چند ساعت 
پس از آن آغاز ش��د كه پارلمان روسيه درخواست 
پوتين را براي اعزام نيروي نظامي به خارج تصويب 
كرد. اين مداخله ش��امل حمله هوايي روسيه عليه 
داعش و ديگر دش��منان دولت س��وريه بود. پيش 
از اي��ن مداخله، نقش روس��يه در اين جنگ عمدتا 
شامل تس��ليح نيروي زميني سوريه بود. مسكو در 
آن زم��ان اعالم كرد كه دخالت نظامي روس��يه به 

درخواست بشار اسد انجام شده است. 

گروه جهان|طال تسليمي|
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، جرومي 
پاول را با هدف حفظ روند كنوني رشد اقتصادي 
براي رياس��ت فدرال رزرو و جانش��يني ژانت يلن 
برگزي��د؛ اما ب��ا در نظر گرفت��ن نزديكي تصويب 
اليحه كاهش چند تريلي��ون دالري ماليات ها در 
كنگ��ره امريكا، حفظ رش��د اقتصادي نخس��تين 
چال��ش بزرگ پيش روي پاول خواهد بود؛ به ويژه 
اينكه دس��تمزدها همچن��ان ب��دون تغيير باقي 
نمان��ده و نرخ تورم كمتر از ه��دف بانك مركزي 
است و اقتصاد هنوز به نقطه رشد پيش از بحران 
مالي نرس��يده است. اگرچه ژانت يلن تا ماه فوريه 
همچنان رياس��ت فدرال رزرو را برعهده دارد، اما 
عم��ال در آخرين كنفرانس خبري از پيش تعيين  
شده وي در چهارش��نبه مشخص خواهد شد كه 
پاول دقيقا چه سياست گذاري  و شرايط اقتصادي 
را به ارث مي برد. وكيل ۶۴س��اله خود در نشست 
فدرال رزرو در س��مت يكي از اعضاي هيات روسا 
حضور و در ش��كل گيري بياني��ه كميته بازار آزاد 

فدرال رزرو نقش خواهد داشت. 
ب��ه گزارش رويترز، در ش��رايط كنوني اقتصاد 
امري��كا عم��ال با اش��تغال زايي كام��ل نيم درصد 
فاصل��ه دارد و از اي��ن رو انتظار م��ي رود قيمت ها 
و دس��تمزدها افزايش يابند؛ ام��ا هر دو همچنان 
پايين هس��تند. آنچ��ه به اين آش��وب مي افزايد، 
اليح��ه مالياتي اس��ت كه با بازگش��ت ميلياردها 
دالر به جيب ش��ركت ها و خانوارها همراه خواهد 
ش��د. اگر اندك »ضعفي« در اقتصاد وجود داشته 
باشد، اين اليحه مي تواند به رشد حقيقي اقتصاد 
و افزايش مخارج و سرمايه گذاري منجر شود؛ اما 
اگر اقتصاد به پتانس��يل نهايي براي رشد نزديك 
يا فراتر از آن باش��د، آنگاه اي��ن برنامه به افزايش 
بيش از اندازه و سريع قيمت ها، پرش در بازارهاي 
س��هام و افزايش ناگهاني ارزش ديگ��ر دارايي ها 
منج��ر خواهد ش��د و خطر حب��اب در اقتصاد را 

افزايش مي دهد. 
با پيشرفت ها در زمينه تصويب اليحه مالياتي 

در كنگره، پيش بيني مي شود خريد و فروش ها در 
گلدمن ساكس، جي پي مورگان و ديگر بانك ها با 
سرعت بيشتري از افزايش نرخ بهره توسط فدرال 
رزرو پي��ش برود با فرض ب��ر اينكه بانك مركزي 
مجبور نخواهد شد براي مديريت نرخ بهره پايين 
از افزايش بيشتر نرخ بهره عقب نشيني كند. پاول 
در همه بيانات خود در سراس��ر سال از جمله در 
جلس��ه استماع اخير سنا به وضوح بيان كرده كه 
افزايش نرخ بهره توس��ط فدرال رزرو با س��رعتي 
بيشتر از حد انتظار، مخاطره چنداني براي اقتصاد 
نخواهد داش��ت. اما در عين حال، سخنراني هاي 
عمومي و اظهارنظره��اي رييس آتي فدرال رزرو 
نش��ان مي دهد ك��ه وي به طور فزاين��ده به ادامه 

رويكرد افزايش تدريجي نرخ بهره ايمان مي آورد 
تا از اين طريق فرص��ت الزم براي تجديد نيروي 
كارگ��ران پ��س از بحران مال��ي ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ 
فراهم شود بدون اينكه مخاطره اقتصادي ديگري 

پيش بيايد. 
پاول به اعضاي كميته بانكداري س��نا گفت با 
اينكه نرخ بيكاري به كمترين ميزان در ۱۷س��ال 
گذش��ته يعني ۴.۱درصد رس��يده اما هيچ جايي 
براي نگراني از افزايش ناگهاني و شديد نرخ تورم 
در اقتصاد يا فش��ار در ب��ازار كار وجود ندارد. وي 
همچنين تاكيد كرد در شرايط كنوني تنها شيوه 
ب��راي افزايش نرخ بهره، افزايش تدريجي اس��ت. 
اما مناظره بر س��ر مخاطرات تسريع روند افزايش 

نرخ بهره در ميان همكاران پاول باال گرفته است. 
برخي سياس��ت گذاران فدرال رزرو احس��اس 
مي كنن��د بان��ك مركزي با افزايش ن��رخ بهره در 
زمان��ي كه نرخ ت��ورم تا اين  اندازه پايين اس��ت، 
اعتبار خود را زير س��وال برده؛ برخي ديگر نيز به 
اين مس��اله اش��اره كرده اند كه اگر فدرال رزرو به 
افزاي��ش نرخ بهره كوتاه مدت ادامه دهد در حالي 
كه نرخ بهره بلند مدت ثابت مانده، نتيجه برعكس 
ش��دن منحني به��ره وري اوراق قرضه خواهد بود 
كه نش��انه رك��ود اقتصادي اس��ت. كارل تاننباوم 
كارشناس ارش��د اقتصادي در ش��ركت مديريت 
سرمايه »صندوق شمالي« در شيكاگو و از اعضاي 
پيش��ين بخش مخاط��رات در هيات مديره فدرال 

رزرو گف��ت: »اگر فدرال رزرو براي بررس��ي هاي 
خود نمونه هاي آماري اشتباهي انتخاب و تورمي 
را پيش بيني كند كه رخ نخواهد داد و بر اين مبنا 
نرخ بهره را بي��ش از اندازه باال ببرد، آنگاه بازارها 

آسيب خواهند ديد. «
ش��ماري از تحليلگ��ران به  تدريج ب��ه اين باور 
رس��يده اند كه خالف انتظارها، پاول در زمان آغاز 
دوره فعالي��ت خود در ف��درال رزرو در ماه فوريه، 
زمان��ي كه احتماال اجراي برنام��ه كاهش مالياتي 
نيز آغاز خواهد ش��د، سياس��ت هاي ماليمي را در 
پيش مي گيرد. رابين بروكس كارش��ناس ارش��د 
اقتصادي در موسسه »سرمايه گذاري بين المللي« 
گفت: »پاول با پيشينه كاري به عنوان يك بانكدار 
س��رمايه گذار دارد و نه يك كارش��ناس اقتصادي، 
فدرال رزرو را بيشتر بر مبناي داده هاي اقتصادي 
رياس��ت خواه��د كرد ك��ه در ش��رايط كنوني به 
 معناي ي��ك فدرال رزرو ميانه روت��ر خواهد بود.« 
وي پيش بيني كرد فدرال رزرو تحت رياست پاول 
سال آينده تنها دو مرتبه نرخ بهره را افزايش دهد. 
سياست گذاران بانك مركزي امريكا در جلسه 
اين هفت��ه خود برداش��ت هاي اولي��ه از تاثيرات 
برنام��ه كاهش ماليات��ي جمهوري خواهان را آغاز 
خواهن��د ك��رد. اين در حالي اس��ت ك��ه انتظار 
مي رود، فدرال رزرو از س��ومين افزايش نرخ بهره 
در س��ال جاري مي��الدي خبر دهد. چش��م انداز 
اقتص��ادي و تاثي��رات افزايش نرخ بهره در س��ال 
۲۰۱۸ و بعدتر نيز بررس��ي و نخستين پيش بيني 
اقتصادي از زمان مشخص شدن چارچوب برنامه 
مالياتي ارائه خواهد ش��د. اين در حالي اس��ت كه 
جمهوري خواهان ارش��د در مجلس نمايندگان و 
س��نا به دنبال نتيجه گيري از مذاكرات و تصويب 
برنام��ه مالياتي به صورت قانون هس��تند. ديدگاه 
پاول ب��ا موضع گيري هاي دونال��د ترامپ و ژانت 
يل��ن همخواني دارد و عمق تعه��د وي به چنين 
ديدگاهي اس��ت كه به مناظ��رات در فدرال رزرو 
بر س��ر چگونگي واكنش به برنامه مالياتي ش��كل 

خواهد داد. 
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ايرانشهر8
تخلفات مركز تجارت 

جهاني گلريز 
گروه راه و شهرس�ازي| 
ريي��س  س��االري  محم��د 
و  معم��اري  كميس��يون 
شهرس��ازي ش��وراي شهر از 
انج��ام تخلف��ات در س��اخت 
مرك��ز تجارت جهان��ي گلريز 
واقع در بزرگ��راه حكيم خبر 

داد.  ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، س��االري در اين باره 
توضيحات��ي ارائه كرد و گفت: اين مجتمع در خيابان 
سيدجمال الدين اس��دآبادي، تقاطع بزرگراه حكيم و 
كردس��تان با 50 هزار مترمربع مس��احت عرصه در 
73 طبقه در حال س��اخت است. اين زمين در طرح 
تفضيلي ته��ران پهن��ه m113 و s123 وs 222 را 
دارد. مال��ك اين زمين بانك تجارت يا ش��ركت هاي 

وابسته به بانك تجارت است. 
س��االري ادامه داد: اين پ��روژه در دوره مديريت 
قبلي در كميس��يون ماده 5 شهرداري تهران مطرح 
ش��د و ب��ا توجه به اينك��ه پهنه آن s و m اس��ت با 
كارب��ري تج��اري – اداري- خدماتي موافقت ش��ده 
اس��ت و به آن مجوز داده اند. اعتراض من در شوراي 
ش��هر اي��ن بود ك��ه اوال چني��ن پروژه يي ب��ا چنين 
بارگذاري گس��ترده و اين مق��دار طبقات با توجه به 
اينكه پيوست هاي مطالعاتي كامل و جامع و به ويژه 
پيوس��ت هاي مطالعاتي مربوط ب��ه ترافيك را ندارد، 

بايد مورد بررسي مجدد قرار گيرد. 
به گفته وي، 7 طبقه اول اين پروژه سطح اشغال 
80 درص��د و فقط 20 درصد فض��اي باز دارد. طبقات 
فوقاني هم 50 درصد س��طح اش��غال دارندكه بسيار 
زياد اس��ت و باعث مي ش��ود فضاي بازدر محيطي به 
اين گس��تردگي بسيار كم باش��د. اين ملك در سال 
56 مجوزي داشت كه بر اساس آن قرار بوده 7 بلوك 
تج��اري – اداري در 4 طبقه زي��ر زمين و 38 طبقه 
باالي آن س��اخته ش��ود كه اين پرونده ابطال شد و 
مجددا در سال 93 دركميسيون ماده 5 مطرح شد. 
وي اف��زود: مصوبه كميس��يون م��اده 5 تكاليفي 
را ب��راي اين پروژه تعيين كرده اس��ت. از آن جا كه 
هن��وز برخي از بلوك هاي اين پروژه در اختيار مالك 
نيست، براي اينكه تبديل به يك بلوك شهري كامل 
در بين خيابان هاي اطراف تبديل ش��ود، تكليف اول 
اين ب��ود كه مالك باقي بلوك ه��اي اطراف را تملك 
و نس��بت ب��ه تملك 6 ه��زار متر از اراض��ي واقع در 
بلوك جنوب ش��رقي اقدام كند تا يك بلوك شهري 
محصور بين چهار خياب��ان به وجود آورد. بعد از آن 
نقشه ها كش��يده و مجددا به كميسيون ماده 5 براي 
تصويب ارس��ال ش��ود كه اين كار انجام نشده است. 
عالوه بر اين باريكه يي از غرب ملك در حريم گس��ل 
زلزله قرار دارد.  س��االري ادامه داد: در مجموع دليل 
تذكر من بارگذاري بس��يار گسترده اين پروژه هست 
ك��ه قطعا مش��كالت و تبعات فرهنگ��ي، اجتماعي و 
ترافيكي بس��ياري را براي شهروندان اين محدوده به 
وج��ود مي آورد. از س��وي ديگر به دليل واقع ش��دن 
روي گس��ل زلزله بايد مقررات ملي ساختمان نيز در 
ساخت آن رعايت شود. همچنين تكاليف كميسيون 
م��اده 5 در خصوص تملك اراض��ي اطراف پروژه نيز 

بايد انجام گيرد. 
وي در پاس��خ ب��ه اينكه چگونه ممكن اس��ت در 
س��اخت چنين پروژه بزرگي پيوست هاي الزم تهيه 
نش��ود، گف��ت: در مديريت دوره گذش��ته رويكرد و 
استراتژي اصلي بر تهيه پيوست هاي توجيه اقتصادي 
هم براي ش��هرداري و هم ب��راي مالك متمركز بوده 
اس��ت و خيلي به پيوس��ت هاي اجتماعي و ترافيك 
توجه جدي نمي شد. اكنون رويكرد شهرداري و شورا 
تغي��ر كرده و مبتني بر مطالبات افكار عمومي ش��ده 
است. قطعا به دليل تخلفاتي كه برشمردم شهرداري 
مي توان��د جلوي اجراي اين پروژه را گرفته و يك بار 
ديگ��ر تمام پيوس��ت هاي مورد نياز را با اس��تفاده از 
مشاوران ذي صالح مورد بازبيني قرار دهد تا مجددا 

در كميسيون ماده 5 بررسي و تصويب شود. 
رييس كميسيون شهرس��ازي و معماري شوراي 
ش��هر در پاسخ به اينكه چه تعداد ساختمان و پروژه 
وج��ود دارد كه پيوس��ت هاي الزم را ندارند، تصريح 
ك��رد: آمار دقيق��ي درباره تع��داد متخلف��ان وجود 
ندارد اما قس��مت عمده ي��ي از بارگذاري هاي صورت 
گرفته در گذش��ته مبتن��ي بر رعايت پيوس��ت هاي 
مطالعات��ي نبوده اس��ت. در دهه ش��صت كه تصميم 
گرفته شدكالن ش��هرها به شكل خودكفا اداره شوند 
و دولت به شهرداري ها پولي پرداخت نكند، قرار بود 
همزم��ان اليحه درآمدهاي پايدار هم تصويب و ابالغ 
شود تا ش��هرداري ها براي اداره شهر به سمت ايجاد 
درآمده��اي پايدار بروند اما اين اليحه ابالغ نش��د تا 
اينكه در دولت اول آقاي روحاني ارائه شد و هنوز در 

دولت در دست بررسي است. 
وي ادام��ه داد: در نتيج��ه رويكرد ش��هرداري ها 
ايج��اد درآمد از حوزه بارگذاري، فروش تراكم، ايجاد 
مال و مگامال بلندمرتبه س��ازي بود. هر چند احداث 
س��اختمان هاي بلندمرتبه و مال ها در فضاي شهري 
اجتناب ناپذير اس��ت و نمي توان گف��ت كه همه آنها 
تهديد محس��وب مي ش��وند. حتي مي توانند فرصت 
باشند مشروط بر اينكه ايجاد چنين فضاهايي مبتني 

بر انجام پيوست هاي مطالعاتي باشد. 
وي تصريح كرد: اساس��ا ايج��اد پروژه هاي بزرگ 
مقياس، پاس��اژها، مجتمع هاي چند منظوره و مال ها 
در تمام دنيا يك فرصت اس��ت. اما در ش��هر و كشور 
ما احداث اين پروژه ها مبتني بر نيازس��نجي محلي، 
منطقه و شهري نيست. يكي از تكاليف طرح تفضيلي 
اين بوده كه ش��هرداري يك س��ال بعد از ابالغ طرح 
تفضيلي، وقتي در پهنه s براي ساخت مال، مگا مال 
و مجتمع هاي چند منظوره مجوز صادر مي كند، نوع 
بهره ب��رداري را ني��ز مبتني بر نياز س��نجي محلي و 
منطقه يي كه انجام مي دهد، مشخص كندتا بر اساس 
ني��از محل��ه و منطقه كارب��ري مال ها و م��گا مال ها 
تعيين ش��ود. وي ادامه داد: بايد بررس��ي كرد كه آيا 
آن منطقه ظرفيت ساخت يك مجتمع تجاري جديد 
را دارد يا خير. تبعات اجتماعي و فرهنگي آن به چه 
ميزان است. اما همانطور كه گفتم شهرداري تاكنون 
اين كار را انجام نداده و صرف اينكه متقاضي قوانين 
اوليه مانند س��اخت پاركين��گ را رعايت كند، مجوز 
صادر مي كرده است و تعيين بهره برداري دست مالك 
بوده اس��ت. اين در حالي است كه تعيين كاربري ها 
بايد در طرح تفضيلي مش��خص شود. االن در منطقه 
22 چندي��ن مال بزرگ اح��داث كرده اند كه ممكن 

است در اينده با استقبال شهروندان مواجه نشوند. 

گفتوگو

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان الزامات تغيير ساختار شهرداري را بررسي مي كند

چابك سازي شهرداري تهران با اصالح چارت تشكيالتي
  گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

مشكالت ش��هري به ويژه در شهرهاي بزرگ 
و كالنش��هرها از گس��تردگي و فراوان��ي باالي��ي 
برخوردار است. از جمله مس��ائلي مانند ترافيك، 
آلودگي هوا، مس��كن، بيكاري، حاشيه نش��يني و 
زاغه نش��يني، امنيت، تراكم و ش��لوغي و برخورد 
با اين مس��ائل و ارائه راه حل هاي اساس��ي نياز به 
تجديد س��اختار نظام مديريت ش��هري در تمام 
س��طوح دارد. در واقع با س��اختار فعلي نمي توان 
اميدي به بهبود داش��ت و بيشتر راه حل هاي ارائه 
ش��ده در چنين شرايطي بيش��تر نقش مسكن را 
دارد. وقت��ي ب��ه وضعيت برنامه ريزي ش��هري در 
ايران در گذش��ته و حال ن��گاه مي كنيم، بعيد به 
نظر مي رس��د كه طرحي براي آينده تدوين شده 
باشد و بيش��تر حالت روزمرگي بر رفتار مديريت 

شهري حاكم است. 
الزم به ذكر اس��ت در دنياي معاصر، شهرها به 
ويژه كالنشهرها نقش مهمي در توسعه اقتصادي 
و رقابت پذي��ري در عرصه جهان��ي برعهده دارند. 
امروزه وظايف مديريت ش��هري تنها به توس��عه 
زيرس��اخت هاي ش��هري و ارائه خدمات محدود 
نمي ش��ود. رفع موانع رش��د اقتصادي و شناخت 
فرصت ها و مزيت هاي اقتصادي ش��هر و دستيابي 
به افق روش��ن آينده اقتصادي از موضوعات مهم 
است. ش��هرهايي در عرصه هاي پيش رو مي توانند 
موف��ق باش��ند ك��ه مزيت ه��اي رقابتي خ��ود را 
بشناس��ند، تغيي��رات اقتصادي ش��هر را ارزيابي 
كنند و انعطاف الزم براي پاسخگويي به تغييرات 

اقتصادي را دارا باشند. 
به گ��زارش »تعادل«، آنچه از وضعيت ش��هر 
تهران برمي آيد، مويد اين نكته اس��ت كه ساختار 
ش��هرداري ته��ران تاكنون نتوانس��ته ب��ه خوبي 
پاس��خگوي نياز ش��هروندان باش��د و بيشتر يك 
س��اختار هزينه ساز تلقي مي شود كه اكنون حتي 
ب��راي پرداخت حقوق كارمندان خود با مش��كل 
مواجه اس��ت. به همين دليل اس��ت كه ش��هردار 

جديد با پذيرش اشكاالت س��اختار شهرداري به 
دنبال رفع اين اشكاالت است.

 ايرادهاي ساختاري تهران از نگاه نجفي
ب��ه گفته ش��هردار ته��ران يكي از اش��كاالت 
س��اختار ش��هرداري تهران گس��تردگي بيش از 
ح��د آن اس��ت. به گونه يي ك��ه براي اين ش��هر 
نباي��د اينق��در از نظر تعداد مديريت ها، س��اختار 
گسترده يي طراحي مي ش��د. تداخل و استهالك 
بين بخش هاي مختلف ش��هرداري به وفور ديده 
مي ش��ود به گونه ي��ي كه م��وردي داريم كه يك 
موضوع واحد در چند دفتر در ش��هرداري دنبال 

مي شود كه اين قابل قبول نيست. 
همچني��ن ش��هردار ته��ران بر علم��ي بودن 
س��اختار ش��هرداري تاكيد دارد و به همين دليل 
به دنبال تشكيل شوراي علمي با حضور استادان 
دانشگاه هاست و قرار است در 3 فاز تغيير ساختار 

شهرداري را بررسي كنند. 
براس��اس گفته هاي ش��هردار تهران همچنين 
قرار اس��ت اين ش��وراي علمي در يك فاز 6ماهه 
كليات س��اختار جديد ش��هرداري را آماده كنند، 
همچنين در يك فرصت يك س��اله بايد س��اختار 
نهايي ش��هرداري شكل بگيرد كه در كنار آن يك 
كار ضربتي نيز درخصوص جايگاه زنان و ساختار 
مرتبط ب��ا آن در ش��هرداري و همچنين موضوع 
خزانه متمركز نيز در دستور كار قرار گرفته است. 
ب��ه گفته نجف��ي چنانچه الزم باش��د معاونت ها، 
ادارات كل سازمان ها و شركت ها ادغام مي شوند، 
ام��ا در حال حاضر اين مس��اله در فاز بررس��ي و 

مطالعه قرار دارد. 

 ادغام پست هاي سازماني در شهرداري
زه��را نژادبهرام، عضو هيات رييس��ه ش��وراي 
ش��هر تهران در گفت وگو با »تعادل« درخصوص 
ل��زوم تغيير س��اختار ش��هرداري ته��ران گفت: 
س��اختار موجود پاسخگوي وظايف و اقداماتي كه 
شهرداري بايد انجام دهد نيست. گستردگي بيش 
از حد س��اختار شهرداري تهران با توجه به حجم 
نيروهايي كه به كار گرفته اس��ت، فشار مضاعفي 
بر بدنه و هم بر ش��رح وظاي��ف و خدماتي كه در 
حيطه كار ش��هرداري است، وارد مي كند. اين در 
حالي است كه بس��ياري از نيروهاي شهرداري از 
پس��ت هايي كه گرفته اند اس��تفاده نمي كنند. به 
همين دليل ش��هردار تهران ب��ا توجه به ضرورت 
كار اجرايي نس��بت به اين موضوع حس��اس شده 
و اقدام ه��اي مش��خصي را براي رف��ع معضل در 
نظر گرفته اس��ت كه به بهبود ش��رايط س��اختار 
تشكيالتي ش��هرداري منجر مي شود. اين كار به 
شكل ادغام، ارتقا يا كاهش برخي سمت ها خواهد 
بود و به نظرم بيشتر شاهد ادغام سمت ها خواهيم 

بود. 
وي ادام��ه داد: آقاي نجفي اظه��ار كردند كه 
تيم مجربي براي اين كار انتخاب كرده اند و ما نيز 
منتظر اعالم خروجي از سوي آنها هستيم و هنوز 
خبر جديدي در اين باره نداريم. همانطوركه قبال 
نيز گفته ش��ده اكنون 68 هزار نفر در ش��هرداري 

اس��تخدام شده اند. ش��هرداري كه قبال با 15 هزار 
نفر اداره مي شد، اكنون 130 هزار نفر از آن حقوق 
درياف��ت مي كنند، ول��ي نمي دانيم به چه صورت 

اين كار انجام مي شود. 

 فعاليت مديران شهرداري عليه يكديگر
اين عضو هيات رييس��ه ش��وراي ش��هر تهران 
ادامه داد: اكنون در برخي ش��رح وظايف چندين 
كانال مختلف تعريف ش��ده اس��ت. براي مثال در 
حوزه اجتماعي، سازمان فرهنگي هنري، معاونت 
اجتماعي و موارد مش��ابه زيادي وجود دارد. اين 
موازي كاري ها باعث ش��ده ت��ا از اصل قضيه دور 

بماني��م. هم��ه اين نهاده��ا براي اين هس��تند تا 
بتوانن��د ظرفيت هاي فرهنگي و اجتماعي ش��هر 
تهران را ارتقا دهند و فرصت هاي مناس��بي براي 
شهر در اين حوزه فراهم كنند. اما به قدري تنوع 
پس��ت هاي مختلف دراين زمين��ه وجود دارد كه 
مديران اين پست ها بيشتر به دنبال خنثي كردن 
فعاليت هاي يكديگر هس��تند تا اينكه وظايفي كه 

بر عهده اشان هست را انجام دهند. 
وي با تاكيد بر اينكه خوش��بختانه آقاي نجفي 
بعد از روي كار آمدن متوجه تش��تت پس��ت ها و 
س��مت ها و موازي كاري ه��ا ش��ده اند، اظهار كرد: 
بنابراي��ن ضع��ف س��اختاري ش��هرداري نياز به 

بازنگري دارد و اين كار در حال انجام است. 

 نبود نهاد ناظر بر عملكرد شهرداري
يك��ي از ايرادات��ي ك��ه اكن��ون ب��ه س��اختار 
شهرداري وارد اس��ت، نبود جايگاه نظارتي است. 
ب��ه همين دليل برخي اعضاي ش��وراي چهارم به 
وي��ژه رحمت اهلل حافظ��ي از اصولگراي��ان منتقد 
ش��هردار بارها در صحن ش��ورا خواستار تشكيل 
ديوان محاسبات شهري شدند تا بتوان بر عمكرد 
مالي شهرداري نظارت كرد. حافظي معتقد بود نه 
تنها شاخص هايي براي بررسي و ارزيابي عملكرد 
مديريت ش��هري نداريم، بلكه هيچ دستگاهي نيز 
اين كار را انجام نمي دهد و مس��ووليت اين كار را 
برعهده ندارد، به همي��ن دليل در پايان هر دوره 
مديريت شهري، شهردار مدعي است كه بهترين 

عملكرد را داشته است. 
به گفته اين عضو س��ابق ش��وراي شهر تهران، 
هر س��ال گزارش هاي حس��ابرس )تلفيق و تفريغ 
بودج��ه( به وزارت كش��ور ارس��ال مي ش��ود، اما 
متاسفانه هيچگاه وزارت كشور، شهرداري ها را از 
حي��ث پايبندي به نظ��ام بودجه ريزي و مصوبات 
باالدست مورد بررسي و مقايسه قرار نداده است. 
با ايجاد ديوان محاس��بات ش��هري نظارت دقيق 
و ج��دي به دور از اغماض سياس��ي و گروهي بر 

عملكرد مديريت شهري اعمال خواهد شد. 
نژادبهرام در پاس��خ به اينكه آيا شوراي پنجم 
ضرورتي براي تش��كيل ديوان محاسبات احساس 
مي كند وآيا به دنبال تش��كيل ديوان محاس��بات 
ش��هري و س��ازماني ش��بيه اين هس��ت يا خير، 
تصريح كرد: بحث نظارتي ش��وراي پنجم بس��يار 
قوي تر از ش��وراي چهارم است. زيرا رويكرد شورا 
بسيار قانونمدار اس��ت و تاكيدش بر حفظ قانون 

است. 
ب��ه همين دليل س��عي دارد ت��ا وارد كارهاي 
اجراي��ي نش��ود. زيرا قانون اين اجازه را به ش��ورا 
نمي دهد. عالوه بر اين شورا در دو بخش تقنيني 
و نظ��ارت بيش��ترين راهكارها را پي��ش رو دارد. 
تاكنون مش��كلي براي نظارت وجود نداشته است 
اما ب��ا توجه به تجارب ش��خصي خ��ود مي توانم 
بگويم موضوع نظارت براي ما بس��يار مهم است. 
همچنين چندين بار در خصوص تش��كيل ديوان 
محاسبات شهري صحبت هايي شده و بايد درباره 
آن تامل بيشتري كرد و مطمئنم شوراي شهر در 

اين باره بررسي و تامل خواهد كرد. 

  ساختار شهرداري بايد به روز شود
حسن خليل آبادي، عضو كميسيون فرهنگي و 
اجتماعي شوراي شهر نيز در گفت وگو با »تعادل« 
درباره تغيير ساختار شهرداري تهران توضيحاتي 
ارائه داد و گفت: تغيير س��اختار شهرداري بايد به 
نفع مردم و در حوزه هايي كه باعث به روز ش��دن 
فعاليت هاي ش��هرداري مي ش��ود، صورت گيرد. 
معموال س��اختارها بعد از مدتي كارآمدي خود را 
از دس��ت مي دهند و بايد با ش��رايط روز تطبيق 

داده شوند. 
وي ادام��ه داد: به عقيده من بخش مهمي كه 
بايد در س��اختار شهرداري مورد توجه قرار گيرد، 
مس��اله مالي و درآمدهاي پايدار شهرداري و نيز 
مس��ائل اجتماع��ي و فرهنگي اس��ت. همچنين 
س��اختار مش��اركت مردم در مديريت ش��هري از 

اهميت زيادي در شهرداري برخوردارند. 
وي با بيان اينكه س��اختار كنوني ش��هرداري 
تهران بسيارگس��ترده اس��ت، تصري��ح كرد: كل 
ساختار ش��هرداري بايد كوچك س��ازي شود و از 
حداقل مدير و كارمند اس��تفاده كن��د. از آن جا 
كه بس��ياري از كارهاي ش��هرداري برون سپاري 
شده اس��ت، انجام اين كار چندان مشكل به نظر 
نمي رس��د. از س��وي ديگر نياز است تا شهرداري 
فعاليت هاي نظارتي خ��ود را بر كارهاي عمراني، 
خدمات��ي و اجتماع��ي افزاي��ش ده��د. يعن��ي 
ساختارهاي متناسب با نظارت دقيق و همه جانبه 
بر فعاليت هايي كه در س��طح شهر انجام مي شود، 

داشته باشد. 

 بي نيازي به ديوان محاسبات شهري 
وي درباره تشكيل ديوان محاسبات شهري در 
ش��هرداري گفت: فكر مي كنم نيازي به تش��كيل 
سازمان جديد در اين زمينه نيست، وساز وكاري 
كه در قانون ش��وراها براي رسيدگي به امور مالي 

شهرداري ديده شده است، كفايت مي كند. شكي 
نيس��ت كه نظارت ش��ورا بر امور مالي شهرداري 
بايد دقيق باشد و بايد در اين زمينه از كارشناسان 
خبره اين حوزه استفاده كنيم. اما نبايد با افزايش 
دس��تگاه هاي باال دستي شهرداري مانع از تحرك 

و پويايي شهرداري شويم. 
خليل آب��ادي همچنين درباره تش��كيل خزانه 
كل ش��هرداري گفت: خزانه كل شهرداري اكنون 
هم وجود دارد اما در دوره هاي گذش��ته به انحاي 
مختل��ف دور زده مي ش��د و ش��ايد منظور نجفي 
احياي اين مركز بوده اس��ت تا اجازه ندهد خارج 

از سيستم شهرداري مبادله يي صورت گيرد. 

 كار سخت نجفي در مبارزه با فساد
شهرام فريور صدري، كارش��ناس برنامه ريزي 
ش��هري نيز در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد: 
فس��اد سر تا پاي شهرداري تهران را گرفته و بايد 
پاكسازي ش��ود. هر چند آقاي نجفي اين تصميم 
را گرفته اس��ت اما بايد بداند كه كار سختي پيش 
رو دارد. موضوع دوم بادكردن بيش از حد سازمان 
است. سازمان ها اصوال تمايل به بزرگ شدن دارند 
و اين موضوع باعث كاهش كارايي آنها مي ش��ود. 
همانطور ك��ه مي دانيد اكنون ش��هرداري تهران 
ب��ه 130 هزار نف��ر حق��وق مي پ��ردازد و اين به 
معني بزرگ بودن بيش از حد ش��هرداري اس��ت 
و مديريت ش��هري براي ادام��ه فعاليت هاي خود 
راهي جز كوچك س��ازي و چابك س��ازي اين نهاد 

ندارد. 
وي ادام��ه داد: در اي��ن زمين��ه مي ت��وان از 
تجربي��ات ش��هرهاي ب��زرگ دنيا اس��تفاده كرد. 
بايد عده يي از متخصصان مديريت ش��هري و نيز 
متخصصان برنامه ريزي ش��هري در يك مجموعه 
با بررس��ي س��اختار ش��هرداري هاي بزرگ دنيا، 
بهترين روند و س��اختار مطابق با نيازهاي شهري 

مانند تهران را ب��رآورد و آن را پياده كنند. رابطه 
ش��هرداري مناطق با مركز و اداره كل شهرسازي 

نيز بايد بررسي شود زيرا نياز به تغيير دارد. 
اين كارشناس برنامه ريزي شهري با بيان اينكه 
قوانين ش��هري در ايران بس��يار قديمي اند، اظهار 
كرد: قوانين ش��هري نياز ب��ه بازنگري دارد و بايد 
منطبق با ش��رايط جديد قوانين جديدي تدوين 
ش��ود. براي مثال در شهرهاي بزرگ دنيا شهردار 
مستقيما توس��ط مردم انتخاب مي ش��ود، اما در 
كش��ور ما ش��هردار توسط شوراي ش��هر انتخاب 
و صالحي��ت وي بايد به تاييد وزارت كش��ور نيز 
برس��د. اين قواني��ن جزو قوانيني اس��ت كه بايد 

اصالح شود. 
وي ادام��ه داد: ب��ا توج��ه ب��ه اختيارات��ي كه 
شهرداري دارد مي تواند وارد حوزه هاي اجتماعي 
و فرهنگي ش��ود و اين درس��ت نيست كه انتظار 
داش��ته باشيم، ش��هرداري تنها به مسائل شهري 
بپ��ردازد. از زمان��ي كه بلديه در ته��ران به وجود 
آم��د به كارهاي اجتماع��ي مي پرداخت، اما نبايد 
فراموش ش��ود كه اولويت اين نهاد توسعه شهر و 
ايجاد فضاهاي شهري جهت رفاه شهروندان است. 

 نياز به تغيير در سطوح مختلف شهرداري
محمد حقاني، عضو شوراي چهارم شهر تهران 
نيز در گفت وگو با »تعادل« اظهار كرد: س��اختار 
تش��كيالتي ش��هرداري با ش��رايط چابك سازي و 
توجيه��ات اقتص��ادي و اينكه ش��هرداري بتواند 
وظاي��ف اصلي خ��ود را با كمتري��ن هزينه عمل 
انجام دهد، هماهنگ نيس��ت. يعني كل س��اختار 
شهرداري به غير از راس هرم يعني خود شهردار 
حت��ي در حوزه معاونت ها و مديريت ها بايد تغيير 
اساسي كند. مناطق ش��هرداري نيز نياز به تغيير 
دارند.  به گفته وي، تعداد كارمندان شهرداري در 
طول يك دهه چندين برابر ش��ده است يعني به 

موازات واگذاري امور شهرداري كه نتيجه منطقي 
آن بايد كم ش��دن يا الاقل تثبيت كاركنان باشد 
اما شهرداري تهران مدام فربه تر شده است. جالب 
آنكه ش��هردار تهران در طول اين سال ها، بارها به 
حجيم بودن دولت و انتقاد از اقتصاد فربه دولتي 
پرداخته بود. اما ميراث ناخوش��ايند مهم او براي 
تهران، صرف نظ��ر از كالبد و محيط و فرهنگ و 
اجتماع نا همگون، بدنه بزرگ و س��اختار نيروي 

انساني نامتناسب فعلي است. 

وي ادام��ه داد: بنابراي��ن ق��دم اول در اصالح 
وضع موجود س��ر و س��امان دادن به س��اختار و 
نيروي انس��اني مذكور اس��ت. ج��اي آن دارد كه 
مراجع مسوول به تضييع حقوق استخدامي مردم 
در آزمون هاي برگزار ش��ده و نش��ده ش��هرداري 
ته��ران ورود كنند و همزمان ب��راي بهره وري و 
كارآيي بيشتر اصالح ساختار سازماني شهرداري 
و ش��ركت ها و س��ازمان هاي وابس��ته آن از سوي 
تيم��ي مجرب ص��ورت پذيرد. اگر ش��هرداري و 
ش��وراي ش��هر را موتور محركه شهر بدانيم بدون 
اصالح و س��ازماندهي مناسب آن نمي توان انتظار 

تغييري ملموس مطاب��ق آنچه مردم در انتخابات 
29 ارديبهش��ت با راي يكپارچه به ليس��ت اميد 
اعالم كردند داش��ت. بنابراين يكي از نخس��تين 
اولويت هاي شورا و شهرداري تهران بي شك توجه 

به اين مقوله مهم است. 
وي با بيان اينكه در ش��هرداري تهران شرايط 
اح��راز به هيچ عنوان وجود ندارد، افزود: هر كس 
در هر پس��ت س��ازماني قرار مي گيرد، بايد داراي 
ش��رايط احراز و صالحيت باشد و تعهد و تخصص 
داشته باشد. اما تاكنون در شهرداري اين شرايط 
احراز نمي شده، در نتيجه اين ساختار پاسخگوي 
نيازهاي مردم شهر نبوده است. موضوع مهم ديگر 
اين اس��ت كه ش��هرداري بايد حداقل پست هاي 
س��ازماني را داش��ته باش��د، اكنون بس��ياري از 
قائم مقام ها و ادارات كل اضافه هس��تند و در 10 
س��ال اخير به وجود آمده اند. شهرداري نبايد اين 
همه پست س��ازماني داشته باشد و بيشتر تمركز 

خود را بر نظارت بگذارد و نه اجرا. 
وي تصريح كرد: شهرداري هنگام انجام پروژه 
باي��د فقط براي همان پروژه ني��رو جذب كرده و 
حقوق آنها نيز جزو هزينه پروژه محاس��به ش��ود. 
بع��د از اتمام پروژه نيز نيروها بايد از ش��هرداري 
خارج ش��وند و بنابراي��ن براي چابك س��ازي در 
ش��هرداري تهران با توجه به جمعيت، گستردگي 
و شرايط تهران نگاه جديدي وجود داشته باشد و 
بسياري از شركت ها، ادارات و سازمان هاي وابسته 

به شهرداري نمي توانند حذف يا ادغام شوند. 
به گفته اين كارش��ناس ش��هري، از گذش��ته 
يكس��ري وظايف در ش��هرداري وجود داشته كه 
اكنون به عنوان وظايف ذاتي شهرداري محسوب 
مي ش��وند. برخ��ي از اين وظاي��ف در طول زمان 
حذف و يكسري وظايف جديد به آنها اضافه شده 
است كه باعث س��ردرگمي و افزايش وظايف اين 
نهاد ش��ده اس��ت. چنانچه مديريت پايدار شهري 
تصويب نهايي شده و شهرداري به عنوان مديريت 
واحد شهر تهران مورد قبول واقع شود اين وظايف 
مي تواند شفاف تر بيان شود. اما با وجود اينكه در 
برنامه س��وم، چهارم و پنجم ش��هرداري مديريت 
يكپارچه شهري مورد توجه قرار گرفته اما تاكنون 
اين مهم محقق نشده و وظايف شهرداري واگذار 

نشده است. 
حقان��ي با تاكي��د بر اينك��ه ش��هرداري بايد 
ب��ر وظاي��ف نظارت��ي تمرك��ز كند، اظه��ار كرد: 
خوش��بختانه اكن��ون تعامل خوبي بي��ن دولت، 
ش��هرداري و مجلس وج��ود دارد و بايد مديريت 
واحد ش��هري كه سال هاس��ت مغف��ول مانده را 
اجرايي كنن��د تا ش��هرداري بتواند ب��ا واگذاري 
يكس��ري از وظايف چابك ت��ر از قبل عمل كند و 
در اين صورت راحت تر مي تواند س��اختار خود را 

تغيير دهد. 
وي در ادام��ه در پاس��خ ب��ه اينك��ه پرداختن 
ب��ه مس��ائل اجتماع��ي و ش��هري ج��زو وظايف 
شهرداري اس��ت يا خير، اظهار كرد: در سال 79 
براي نخس��تين بار معاون��ت فرهنگي و اجتماعي 
شهرداري تشكيل شد. در آن زمان به اين نتيجه 
رسيديم كه شهرداري فقط براي آسفالت كردن، 
وجمع آوري زباله نيس��ت وبراي اداره و نگهداري 
ش��هر نياز به ش��هروندان آگاه به مس��ائل شهري 
داريم. همان طور كه شهرداري دربرابر شهروندان 
وظيف��ه دارد ش��هروندان نيز باي��د وظايفي را در 
قبال ش��هر انجام دهند. بنابراين در جهت تثبيت 
مديريت ش��هري تصميم به آموزش ش��هروندان 

گرفتيم. 
وي ادامه داد: آن موق��ع ما به دنبال برگزاري 
جش��ن در برج ميالد و نمايش��گاه سيب نبوديم 
و همانط��ور كه گفت��م هدف ما بيش��تر آموزش 
ش��هروندي و ارتقا تفكرات شهروندي بود تا مردم 
بدانند كه ش��هر با هزينه خود آنها اداره مي ش��ود 
اما در ادامه و در 5 س��ال اخير معاونت اجتماعي 
از ريل خود خارج ش��د و به مسائلي پرداخته كه 
دولت ب��ه آن مي پ��ردازد و س��ازمان هاي موازي 

بسياري شكل گرفت. 

 شوراي پنجم ابزارهاي نظارت را ايجاد كند
وي درباره تش��كيل خزانه كل ش��هرداري نيز 
گفت: خزانه كل ش��هرداري دس��ت شهردار است 
و شهردار ذي حساب كل شهر محسوب مي شود 
اما يكسري سازمان هايي در شهرداري وجود دارد 
كه براي ش��هرداري درآمد زا هستند و بايد سهم 
خود را از پروژه هاي اجرايي برداش��ته و بقيه را به 
حس��اب خزانه داري كل واريز كنند كه در دوره 

گذشته اين كار با اما و اگرهايي انجام مي شد. 
وي افزود: وظيفه اصلي ش��وراي ش��هر عالوه 
بر انتخاب ش��هردار و تصوي��ب قوانين و مقررات، 
نظارت عالي بر كارهاي اجرايي، خزانه، هزينه هاي 
انجام شده و بودجه است. اما شوراهاي قبلي فاقد 
ابزار نظارت بر شهرداري بودند و اقدامي در جهت 
اينكه اب��زاري براي نظارت بر ش��هرداري تدوين 
كنن��د،  انج��ام ندادند. اي��ن ابزار نظارت��ي كه در 
واقع نظارت مردم بر ش��هرداري است ازنظر مالي 
كالبدي بايد به وجود آيد و از شوراي پنجم انتظار 

مي رود كه اين ابزار را به وجود بياورند.  

زهرا نژاد بهرام: اكنون در برخي شرح وظايف چندين كانال 
مختلف تعريف شده است. براي مثال در حوزه اجتماعي، 

سازمان فرهنگي هنري، معاونت اجتماعي و موارد مشابه زيادي 
وجود دارد. اين موازي كاري ها باعث شده تا از اصل قضيه دور 

بمانيم. همه اين نهادها براي اين هستند تا بتوانند ظرفيت هاي 
فرهنگي و اجتماعي شهر تهران را ارتقا دهند و فرصت هاي 

مناسبي براي شهر در اين حوزه فراهم كنند. اما به قدري تنوع 
پست هاي مختلف دراين زمينه وجود دارد كه مديران اين 

پست ها بيشتر به دنبال خنثي كردن فعاليت هاي يكديگر هستند تا اينكه وظايفي كه بر 
عهده اشان هست را انجام دهند

                                                                                                      

حسن خليل آبادي: نيازي به تشكيل ديوان محاسبات شهري در اين 
زمينه نيست، وساز وكاري كه در قانون شوراها براي رسيدگي به 

امور مالي شهرداري ديده شده است، كفايت مي كند. شكي نيست 
كه نظارت شورا بر امور مالي شهرداري بايد دقيق باشد و بايد در 
اين زمينه از كارشناسان خبره اين حوزه استفاده كنيم. اما نبايد با 

افزايش دستگاه هاي باال دستي شهرداري مانع از تحرك و پويايي 
شهرداري شويم.  خليل آبادي همچنين درباره تشكيل خزانه كل 

شهرداري گفت: خزانه كل شهرداري اكنون هم وجود دارد اما در 
دوره هاي گذشته به انحاي مختلف دور زده مي شد و شايد منظور نجفي احياي اين مركز 

بوده است تا اجازه ندهد خارج از سيستم شهرداري مبادله يي صورت گيرد

                                                                                                      

محمد حقاني: از گذشته يكسري وظايف در شهرداري وجود 
داشته كه اكنون به عنوان وظايف ذاتي شهرداري محسوب 

مي شوند. برخي از اين وظايف در طول زمان حذف و يكسري 
وظايف جديد به آنها اضافه شده است كه باعث سردرگمي 

و افزايش وظايف اين نهاد شده است. چنانچه مديريت پايدار 
شهري تصويب نهايي شده و شهرداري به عنوان مديريت واحد 
شهر تهران مورد قبول واقع شود اين وظايف مي تواند شفاف تر 

بيان شود. اما با وجود اينكه در برنامه سوم، چهارم و پنجم 
شهرداري مديريت يكپارچه شهري مورد توجه قرار گرفته اما تاكنون اين مهم محقق 

نشده و وظايف شهرداري واگذار نشده است
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4 سيگنال مثبت به بازار زمستاني مسكن

زنگخطرجديبرايتمامبازارها
در اين خصوص احمدرضا س��رحدي، كارشناس 
بازار مس��كن با بي��ان اينكه رونق نس��بي معامالت 
ام��الك كوچك مت��راژ بيانگر تحركات محس��وس 
در بازار مس��كن اس��ت، گف��ت: ش��ايد بزرگ ترين 
دليل رش��د معام��الت در ماه هاي پاياني س��ال 95 
ب��ه  خصوص نيم��ه دوم 96 مربوط ب��ه كاهش نرخ 
سود بانكي باشد. جابه جايي نقدينگي ميان مسكن- 
بانك بس��يار قوي تر از جابه جاي��ي نقدينگي ميان 

مسكن- بورس يا مسكن-دالر است. 
س��رحدي افزود: همواره نرخ ه��اي باالي بانكي 
اث��رات نامطلوب��ي در ب��ازار مس��كن ب��ه  خصوص 
امالك خرد داش��ته اس��ت. حتي به جرات مي توان 
گف��ت، يكي از عوامل موثر در طوالني ش��دن ركود 
مس��كن در سال هاي 92 تا 95 نرخ هاي باالي سود 

سپرده هاي بانكي بود. 
اي��ن كارش��ناس بازار مس��كن گفت: براس��اس 
پژوه��ش مرك��ز تحقيق��ات اس��تراتژيك در حوزه 
اقتص��ادي، مهم ترين عامل فش��ار روان��ي بر مردم 
كشور ابتدا تورم و در درجه دوم گراني اجاره مسكن 

است و اين مورد بايد اصالح شود. 
س��رحدي با بيان اينكه عوامل دروني و بيروني 
بس��ياري بر بازار مسكن تاثيرگذار است، گفت: نرخ 
س��ود بانكي تنها يكي از عوامل موثر بر بازار مسكن 
است. اما درحال حاضر بحران اقتصادي زنگ خطر 
جدي براي تمام بازارهاي موازي محسوب مي شود. 
اگرچه دولت براي كس��ري بودجه اقدام به افزايش 
قيم��ت ارز كرده اما بدون ترديد بازخورد اين كنش 
به خود دول��ت باز خواهد گش��ت. افزايش نرخ ارز 
و قيمت س��كه برخالف قيم��ت جهاني آن وضعيت 
جديدي از تورم را پيش روي دولت دوازدهم خواهد 
گذاش��ت. به نظر مي رسد در صورت ادامه اين روند 
اين دولت از شاخص هاي اقتصادي خود عدول كند. 

اثرشايعهزلزلهبررفتارمتقاضيانمسكن
وي گفت: اگرچه دول��ت يازدهم همواره منتقد 
اصلي دولت دهم درخصوص نرخ تورم و رشد قيمت 
ارز و س��كه بوده اما به نظر مي رسد، دولت دوازدهم 
نيز براي جبران كس��ري بودجه خ��ود رويه دولت 

پيشين را در بوته آزمايش قرار داده است. 
سرحدي گفت: به  هر حال به نظر مي رسد، بازار 

مسكن درگير مسائل بزرگ تري از كاهش نرخ سود 
بانكي و افزايش 90ميليون توماني وام اوراق مسكن 

باشد. 
اين كارشناس همچنين گفت: در كنار عوامل ذكر 
شده، امالك فروش نرفته و شايعات زلزله باعث شده 
مردم رويكرد متفاوتي به مقوله مسكن داشته باشند. 

س��رحدي با بي��ان اينكه ت��ا پايان س��ال اتفاق 
هيجان انگي��زي در ب��ازار مس��كن رخ نخواهد داد، 
اظه��ار كرد: مي توان پيش بيني كرد، افزايش قيمت 
در بازار مس��كن به  صورت كلي تا عيد سال ۱۳9۷ 
فراتر از تورم نخواهد بود. اما به دليل وجود تقاضاي 
نامتقارن در بازار مسكن)وجود تقاضاي بيشتر براي 
واحدهاي كم متراژ ب��ه  ويژه واحدهاي با متراژ 50 
ال��ي ۸0 مت��ر( مي توان پيش بيني ك��رد كه قيمت 
واحده��اي ك��م متراژ ب��ا افزايش بي��ش از تورم تا 
حداكثر ۱5درصد مواجه خواهد شد كه البته هنوز 

كمتر از سود بانكي است. 
وي گفت: تا پايان س��ال قيمت مسكن با شيبي 

ماليم و حدود تورم عمومي خواهد بود. 

شرطثباتبازارمسكن
در همي��ن زمين��ه مه��دي س��لطان محمدي، 
تحليلگر بازار مس��كن با بيان اينكه تا پايان س��ال 
افزايش قيمت مس��كن خارج از ن��رخ تورم نخواهد 
بود، گف��ت: اگر متغيرهاي اقتصادي و سياس��ي به 
ش��كلي كه اكنون قرار گرفته، باق��ي بماند و اتفاق 
غيرمنتظره يي درصحنه سياس��ت و اقتصاد نيفتد، 

روند موجود در بازار مسكن تداوم خواهد داشت. 
سلطان محمدي افزود: افزايش تسهيالت مسكن 
از طري��ق خريد اوراق به 90ميليون تومان مي تواند 
در راستاي تقويت بخش تقاضا باشد و بدون ترديد 
اين مورد مي تواند در ماه هاي آتي رونق مطلوبي در 

بازار امالك كوچك متراژ داشته باشد. 
اين تحليلگر بازار مسكن همچنين گفت: كاهش 
دس��توري نرخ س��ود س��پرده هاي بانك��ي از ۱۸به 
۱5درصد در ماه هاي گذش��ته توانس��ت تا حدودي 
رونق نس��بي وارد بازار مس��كن كند ك��ه البته اين 
موضوع به دليل تصمي��م قاطع دولت براي كاهش 
بيش��تر نرخ س��ود بانك��ي در ماه هاي آت��ي نتيجه 

مطلوب تري نيز خواهد داشت. 
س��لطان محمدي گف��ت: برعكس تاثي��ر مثبت 

كاهش نرخ س��ود بانكي بر مس��كن همواره افزايش 
نرخ ارز تاثي��ر منفي بر مس��كن دارد. تغيير جهت 
س��رمايه هاي س��رگردان به س��مت بازار ارز باعث 
مي ش��ود تا مدتي بازارهاي موازي مسكن در رأس 
انباش��ت س��رمايه ها قرار بگيرند. به  هر حال دولت 
بايد نگرش رگالتوري به مقوله ارز داشته باشد زيرا 
افزايش تورم ناش��ي از هيجانات بازارهاي مانند ارز 

دامن تمامي بازار را مي گيرد. 
اين تحليلگر در پاس��خ به اين س��وال كه آينده 
بازار مس��كن با نگاه س��رمايه گذاري نگاهي مناسب 
است، گفت: با توجه به بحث هاي فراوان اين مقوله، 
پيش��نهاد اين اس��ت كه در وضعيت كنوني اقتصاد 
ايران و پتانس��يل تورمي موج��ود در اقتصاد، بهتر 
اس��ت به بخش مس��كن نگاه مصرفي داشته باشيد 
و ن��ه س��رمايه گذاري! ام��ا چنانچه اص��رار به ورود 
س��رمايه به اين بخش را داريد، بهتر اس��ت س��هام 
گروه انبوه س��ازي و س��اختماني آنه��ا را در بورس 
اوراق به��ادار خريداري كنيد. اين محل بس��يار كم 
ريسك و پر پتانس��يلي براي سرمايه گذاري اهرمي 

در ميان مدت و بلندمدت بخش مسكن است. 
س��لطان محمدي همچني��ن اظه��ار ك��رد: اگر 
س��ازندگان به دنبال افزايش ملك بلوكه  شده خود 
در پايان س��ال يا سال آتي هستند، بايد بدانند اگر 
هر چه س��ريع تر اين امالك را ب��ه نقدينگي مبدل 
كنند، كمتر متضرر خواهند ش��د. زيرا بازار مسكن 
هيچگاه به دوران طاليي خود يعني سال هاي ۸9 تا 

92 نخواهد رسيد. 
وي ب��ا تاكيد بر ض��رورت يك نگاه فرابخش��ي 
ب��ه مس��كن در جامعه عن��وان كرد: ب��راي كنترل 
ن��رخ اجاره بها و بازار مس��كن در جامع��ه ابتدا بايد 
اصالحاتي در سياس��ت هاي مال��ي و پولي دولت و 
بان��ك مركزي انجام ش��ود. به  هر ح��ال آن چيزي 
كه مي توان��د روي بازار مس��كن تاثيرگذار باش��د، 
سياس��ت هاي كالن اقتص��ادي مثل سياس��ت هاي 

پولي و مالي، نرخ سود بهره و… است. 
وي درنهاي��ت گف��ت: به  هر حال ب��ازار تا پايان 
س��ال 96 به  هيچ  عنوان بازار هيجاني و شوكه آوري 
نخواهد بود؛ و س��ير معامالت امالك با همين رويه 
كج دار و مريز تا پايان س��ال ادامه خواهد داشت؛ و 
افزايش قيمت مسكن با شيبي ماليم و حدود تورم 

عمومي خواهد بود. 

دوويژگيمهمبازارمسكندرزمستان
در همين زمينه عطا آيت اللهي، كارش��ناس اقتصاد 
مس��كن با بيان اينكه بازار مس��كن وارد فاز رونق شده 
اس��ت، گفت: افزايش تعداد معامالت مس��كن، افزايش 
تعداد معامالت امالك كلنگي و افزايش درآمد شهرداري 
از بخ��ش درآمده��اي حاصل��ه از ص��دور پروانه ه��اي 
ساختماني به  وضوح نش��ان مي دهد، بازار مسكن وارد 

فاز مثبت شده است. 
آيت اللهي گف��ت: البته به نظر مي رس��د با افزايش 
پرداختي ه��اي وام خانه اولي مي��زان معامالت امالك 
سن دار و كوچك متراژ به )دليل تفاوت قيمتي با امالك 
نوساز( افزايش پيدا كند. حجم پرداخت تسهيالت خانه 
اولي هاي ش��هر تهران در ش��هريور ماه امسال به بيش 
از ۸00 فقره تس��هيالت افزايش ياف��ت. با توجه امكان 
كاهش سود وام مسكن يكم و افزايش دوره بازپرداخت 
و نيز افزايش ميزان وام جعاله مسكن، فرا رسيدن موعد 
گرفتن وام بس��ياري از متقاضيان و افزايش اس��تقبال 
متقاضيان خانه اولي از ثبت نام در اين صندوق و حجم 
تسهيالت پرداختي طي ماه هاي پيش رو روند صعودي 

خود را ادامه دهد. 
وي همچني��ن گفت: در كنار عوامل ذكر ش��ده در 
سال 95 تسهيالت بدون سپرده ساخت باعث شد، آمار 
ساخت وساز در ابتداي سال 96 اندكي افزايش پيدا كند 
اما متاس��فانه اين رويه به  صورت ناگهاني متوقف ش��د. 
اگر به دنبال رونق در بخش ساخت وس��از هستيم بايد 
اعطاي وام به دو بخش عرضه و تقاضا به  صورت متوازن 
روي دهد. در اين صورت است كه بازار مسكن به تعادل 

نسبي خواهد رسيد. 
آيت اللهي گف��ت: اما به طور يقي��ن جهش قيمت 
مس��كن تا پايان س��ال جاري دور از انتظار است و روند 

افزايشي آن كمتر يا در حد تورم خواهد بود. 
اين كارش��ناس گفت: در زمستان امسال نرخ تورم 
عمومي نقطه  به  نقطه به هر ميزان باشد به همان اندازه 
نيز قيمت مس��كن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزايش خواهد داشت. در ماه گذشته نيز قيمت مسكن 
در تهران حدود ۱0درصد نس��بت ب��ه آبان 95 افزايش 
يافت كه اين ميزان تقريبا معادل رش��د تورم نقطه يي 

در آبان بوده است. 
وي با بيان اينكه طبق آمارهاي ارائه  شده از اطالعات 
بانك مركزي بازار مس��كن به  واس��طه دو ويژگي تحت 
تاثير نوس��ان قيمت بيش  از ح��د نخواهد رفت، گفت: 

ويژگي اول، ريز نوس��ان ماهانه قيمت اس��مي بوده كه 
ط��ي اين مدت، قيمت ها در ه��ر ماه با افت وخيز كمتر 
از ۳درصد نس��بت به ماه قبل از خود همراه بوده است. 
ويژگي دوم نيز كه ناش��ي از ويژگي اول بوده به ميزان 
رشد نقطه يي قيمت مربوط بوده به طوري كه نرخ رشد 
نقطه  به  نقطه قيمت اس��مي همواره ت��ك  رقمي و به 

 مراتب كمتر از نرخ تورم عمومي بوده است. 
آيت الله��ي گفت: به  هر حال اگ��ر اتفاق خاصي در 
تغييره��اي بيروني و دروني رخ نده��د، افزايش قيمت 
مسكن در حد و اندازه تورم نقطه  به  نقطه تورم خواهد 
بود. بيت اهلل ستاريان، كارشناس بازار مسكن نيز با بيان 
اينكه همواره بين قيمت مس��كن و تورم عمومي رابطه 
عمي��ق و معناداري وج��ود دارد، گفت: همواره منحني 
قيمت اسمي مسكن در زمان رونق باالتر از تورم عمومي 
و در زمان ركود كمتر از نرخ تورم عمومي ثبت مي شود. 
بنابراين شرايط و عوامل دروني و بيروني مي تواند نقش 
منحني را روي مدار نوسانات تغيير دهد. به  هر حال اگر 
به دنبال رويكرد تغيير مسير بازار مسكن در زير منحني 
هستيم بايد به پارادايم هاي پولي و سياست گذاري توجه 

بيشتري داشته باشيم.
 

تفاوتبازارآبانبامهروشهريور
اين كارش��ناس بازار مس��كن با بيان اينكه نقش 
بازار معامالت مس��كن در آبان ماه تفاوت عمده يي با 
بازار ش��هريور و مهر ماه داشت، اظهار كرد: تنش هاي 
حاصله از سياست هاي كشورهاي همسايه باعث شد، 
تعديل معامالت در دو ماه اخير در ماه آبان ماه خيزش 
مطلوبي داش��ته و با افزايش معامالت روبه رو ش��ويم. 
البت��ه يكي ديگر از مهم ترين داليل افت ماهانه حجم 
معامالت مس��كن در شهريور و مهر ماه افزايش سطح 
قيمت هاي پيش��نهادي از س��وي برخي فروشندگان 
واحدهاي مسكوني بود. اين عده با يك تصور نادرست 
مبن��ي بر برخورداري بازار فعلي از كش��ش الزم براي 
افزايش قيمت، قيمت هاي پيشنهادي خود را خارج از 
توان بازار و متقاضيان افزايش داده اند درحالي كشش 

بازار تقاضا را مد نظر نگرفته بودند. 

4سيگنالبرايمسكنزمستاني
ستاريان با بيان اينكه از ابتداي زمستان امسال شاهد 
4س��يگنال افزايشي در بازار مسكن خواهيم بود، گفت: 
نخس��تين س��يگنال به علت افزايش قيمت به  واسطه 
دس��ت درازي دولت در بر هم زدن اوض��اع اقتصادي و 
نرخ گذاري دستوري در بخش ارز در نتيجه افزايش نرخ 

تورم عمومي خواهد بود. 
وي درخص��وص س��يگنال دوم گف��ت: اي��ن مورد 
مربوط به افزايش معامالت اس��ت. چنانچه در آمارهاي 
آبان ماه نيز ديده  ش��ده، معامالت مس��كن به  واس��طه 
حض��ور پررنگ امالك ارزان قيمت و تس��هيالت خريد 
مسكن با رشد مطلوبي روبه رو شد. اين كارشناس بازار 
مس��كن درخصوص سيگنال س��وم نيز گفت: سيگنال 
سرمايه گذاري وابس��تگي رواني عميقي با دو سيگنال 
گفته  ش��ده، دارد. زماني كه بازار مس��كن ب��ا افزايش 
معامالتي و قيمتي روبه رو شود، سرمايه گذاران رويكرد 
دوباره يي به اين بازار خواهند داشت. در اين بين بررسي 
رشد ارزش افزوده بخش ساختمان از سال ۱۳9۱ نشان 
مي دهد كه اين بخش پ��س از يك دوره طوالني ركود 
هم اكنون به رش��د مثبت رسيده است. رشد اين بخش 
در دوره سال هاي ۱۳9۱تا ۱۳95 به ترتيب برابر با ۳.6، 
۳.۱- ، 0.4- ، ۱۳.5- و ۱4.9- ب��وده اما براس��اس آمار 
جدي��د فعاليت هاي بخش س��اختمان پس از ۱۸فصل 
رشد مداوم منفي در زمستان سال ۱۳95 به رشد مثبت 
4درص��د و از اوايل س��ال 96 اين روند مثبت همچنان 
ادامه دارد)كه افزايش صدور پروانه هاي ساختماني دليل 
اين رشد اعالم مي شود.( در كنار موارد ذكر شده همواره 
بعد از رشد مقطعي ارز تمام سرمايه ها به بازار تنومندتر 

مانند ساخت و ساز و مسكن سوق پيدا مي كند. 
ستاريان درخصوص سيگنال افزايش توليد مسكن 
نيز گفت: زماني كه رونق اساسي شكل بگيرد اين مورد 
خود به  خود شاهد رشد فزاينده يي خواهد شد. در پس 
اين عوامل نرخ هاي همچنان باالي سود بانكي همچنين 
حج��م باالي خانه ه��اي خالي، احتمال ش��وك قيمت 

مسكن را تا حدود زيادي خنثي مي كند. 
وي گف��ت: به طور يقين بازار مس��كن در چند ماه 
آينده با افزايش نسبي روبه رو خواهد شد و نرخ آن  يك 

كم بيشتر از نرخ تورم عمومي نيز خواهد بود. 

رييساتحاديهامالك:

ادامهصعوددالرمنجربهتورممسكنميشود
گروهراهوشهرسازي

ب��ه گفته كارشناس��ان زماني كه رون��ق در بازار 
مسكن ايجاد شود و عرضه و تقاضا باال رود، قيمت ها 
نيز متناس��ب با آن افزايش مي يابد. به همين دليل، 
باال رفتن قيمت مس��كن يكي از نش��انه هاي رونق 
گرفت��ن بازار اس��ت. اما در اي��ن خصوص مصطفي 
قل��ي خس��روي ريي��س اتحاديه مش��اوران امالك 
نظ��ر متفاوتي دارد. او در اين باره گفت: با گذش��ت 
حدود س��ه م��اه از نيمه دوم س��ال رونق اندكي در 
بازار مس��كن وجود دارد و قيمت مسكن در سه ماه 

پاياني سال نيز متناسب با نرخ تورم خواهد بود. 
وي اف��زود: نس��بت ب��ه ماه هاي مح��رم و صفر 
معامالت مقداري خود را نش��ان داده اس��ت اما به 
معناي رشد قيمت مسكن در نيمه دوم سال نيست. 
زيرا هر سال به دليل اعتقادات مردم، خريد و فروش 
مسكن در اين 2 ماه با كاهش همراه مي شود و بعد 

از آن، بهبود نسبي پيدا مي كند. 
خس��روي تاكيد ك��رد: بهبود نس��بي وضع بازار 
تا پايان س��ال ادامه مي ياب��د، اما بيش از اين مقدار 

شاهد رشد نخواهيم بود. 
وي ادام��ه داد: در اي��ن مدت ب��ا افزايش خريد 
و فروش مس��كن زمينه براي رش��د قيمت ها فراهم 
مي ش��ود، البته دولت قصد دارد تسهيالت بيشتري 
براي خريداران و س��ازندگان مس��كن درنظر بگيرد 

تا شاهد رش��د معامالت مسكن باشيم. اما دولت به 
هيچ وجه متش��نج شدن بازار و افزايش بيش از حد 

قيمت مسكن را خواستار نيست. 
رييس اتحاديه امالك در همين حال به ايس��نا 
گفت: اگر نرخ دالر به روند صعودي خود ادامه دهد، 
قطعا با جهش قيمت مس��كن مواجه خواهيم شد؛ 
مگر اينك��ه دولت تدابيري ب��راي كنترل نرخ ارز و 
طرح هاي خود از جمله مسكن اجتماعي اتخاذ كند. 
 قلي خس��روي اظهار كرد: پيش بيني اين اس��ت 
كه قيمت مس��كن در س��ه ماهه آخر س��ال مقدار 
اندكي از ميانگين نرخ تورم عبور كند، اما جهش��ي 
نخواهد بود. تعداد معامالت نيز بين ۱5 تا 20درصد 
افزاي��ش مي يابد. وي افزود: با توجه به اينكه دالر از 
م��رز 4200 تومان عبور كرده، خ��واه ناخواه ارزش 
افزوده پولي كه س��پرده گذاران در بانك مي گذارند 
كاهش مي يابد. در نتيجه س��رمايه گذاران به بخش 
س��اختمان مي آيند و احتمال افزايش ساخت و ساز 
وجود دارد. طي صحبت هايي هم كه اخيرا با بعضي 
س��ازندگان داريم متوجه ش��ديم چش��م انداز بازار 

مسكن را مناسب مي دانند. 
رييس اتحاديه مش��اوران امالك تهران در پاسخ 
به اين س��وال كه آيا با توجه به اينكه عرضه مسكن 
س��االنه حدود 600 هزار واحد از تقاضا كمتر است، 
احتمال فش��ار تقاضا وج��ود ندارد، گف��ت: قيمت 

مس��كن وابس��تگي مس��تقيم به دو پارامتر تقاضا و 
تورم عمومي دارد. در دولت هاي نهم و دهم ش��اهد 
بوديم كه همواره دولت نگران جهش قيمت مسكن 
بود و بر همين اساس فشار مي آورد تا قيمت جهش 
نكند، اما ديديم زماني كه در سال ۱۳9۱ نرخ دالر 
بيش از س��ه برابر باال رفت مسكن نيز دچار افزايش 

شديد قيمت شد. 
خس��روي ادام��ه داد: دولت يازده��م نيز همين 
نگراني رش��د قيمت مس��كن را داش��ت، اما با ارائه 
صحبت هاي��ي مبني بر اينكه مس��كن اجتماعي در 
اختيار اقش��ار پايين قرار مي دهيم، مقداري به بازار 
آرامش داد و جلوي تورم مسكن را گرفت. ولي اين 
رويك��رد در بلندمدت جوابگو نخواهد بود. درس��ت 
است كه شاخص تورم به ميانگين ۱0 درصد رسيده 
ولي نمي توان انتظار داش��ت كه تورم مسكن نيز در 
همين حدود باقي ماند. لذا اگر فكري براي كسري 
ح��دود 2 ميليون واحد مس��كوني ص��ورت نگيرد، 

افزايش قيمت دور از انتظار نيست. 
به گفته خس��روي، مس��كن هم اكنون آبس��تن 
حوادث بسياري اس��ت. وقتي دالر به 4200 تومان 
رس��يده احتمال اينكه باز ه��م قيمت دالر افزايش 
پيدا كن��د وجود دارد. مرجع كار اقتصادي هم دالر 
اس��ت. بنابراين احتمال دارد كه قيمت مس��كن در 
س��ال آينده تكان بخورد. همي��ن االن هم كه دالر 

باال رفته فروشندگان مقداري با احتياط، مسكن را 
براي فروش گذاش��ته اند، چون اين نگراني را دارند 

كه قيمت ها در آينده افزايش پيدا كند. 

رشدنامتعارفقيمتنداريم
در همي��ن ح��ال، حس��ام عقبايي، عض��و هئيت 
مدي��ره اتحاديه مش��اوران امالك ب��ا تاييد تحوالت 
نس��بي بازار گفت: نرخ مسكن تا پايان سال با جهش 
 قيمت همراه نخواهد شد. عقبايي به »تعادل« گفت: 
در آب��ان 96 - 4۸ هزار و 5۳۷ قرارداد خريد و فروش 
در سراس��ر كش��ور منعقد ش��د كه ۱6 ه��زار و 6۱۷ 
ق��رارداد آن در ته��ران بود. اين تعداد در مقايس��ه با 

پارسال افزايش يافته است. اميدواريم اين معامالت در 
آذر ماه نيز رش��د قابل توجهي داش��ته باشد. او افزود: 
قيمت خريد و فروش مسكن تا پايان آبان ۱0 درصد 
رشد كرد و تا پايان سال نيز همين رشد ادامه مي يابد. 
وي با اش��اره به اينكه برخي عوامل نظير افزايش 
قيم��ت تراكم، عوارض ص��دور پروانه س��اختماني و 
مصالح، قيمت مس��كن در بازار و... افزايش پيدا نكرده 
است، افزود: رشد قيمت ها به مرور در حد كمتر از نرخ 
تورم ادامه مي يابد. وي گفت: در زمينه اجاره مس��كن 
در زمس��تان امسال كه شاهد كاهش تقاضا و افزايش 
عرضه هستيم، پيش بيني مي كنيم تا حداكثر 5 درصد 

اجاره ها كاهش يابد. 

افزايشاحتمال
جهشقيمتملك

پاييز سال 96 در حالي 
ب��ه آخرين روزه��اي خود 
نزديك مي ش��ود ك��ه آمار 
س��اختماني  پروانه ه��اي 
صادرش��ده در ته��ران ب��ا 
افت بي سابقه 50 درصدي 
مواج��ه ش��ده اس��ت. اين 
زنگ  قابل توج��ه  كاه��ش 
خط��ر را ب��راي افت عرضه 
در آينده ي��ي ن��ه چن��دان 

دور و برهم خ��وردن تعادل بازار به صدا درآورده 
است. با توجه به رونق نسبي بازار كم متراژها، اما 
بازهم شاهد عدم كش��ش الزم اين بازار هستيم. 
با ادامه دار شدن ركود و عدم افزايش توان خريد 
مصرف كننده ريس��ك نقد ش��وندگي اي��ن بازار 
به ش��دت پاي سرمايه گذاران را براي ورود به اين 

مسير پرپيچ وخم سست كرده است. 
در س��اير بازاره��ا با ب��ه وجود آمدن ش��وك 
منف��ي مثل افزايش قيم��ت ارز و طال و هم زمان 
با نوس��ان قيمت ها، ش��اهد هج��وم خريداران به 
بازاره��ا و افزاي��ش حبابي قيمت ها هس��تيم اما 
بازار مس��كن كمترين واكنش را به اين شوك ها 
نشان مي دهد. اين عدم تحرك و رخوت ناشي از 
خروج اين كاالي اس��تراتژيك از س��بد معامالت 
بس��ياري از مردم اس��ت، به طوري كه با توجه به 
باال رفت��ن قيمت برخي مصالح اصلي بنا از قبيل 
آهن و س��يمان بيش از نرخ تورم، ش��اهد رش��د 
همگام با تورم نرخ ها در بازار مس��كن هس��تيم. 
البته بيش��ترين تاثير و نوس��ان در اي��ن بازار در 
بخش بناهاي كم متراژ و چند س��ال ساخت كه 
خريداران بيشتري را به خود جلب مي كند، اتفاق 

مي افتد. 
علت اين امر را مي توان در توان خريد و ميزان 
اثرگذاري سياس��ت هاي بخش دولتي جست وجو 

كرد. 
در س��ال هاي اخير كه دولت و بانك ها تالش 
زي��ادي براي ج��ذب مش��تريان خري��د امالك 
داش��ته اند ش��اهد افزايش اقب��ال عمومي به اين 
نوع وام ها بوده ايم. البته به دليل اينكه اين وام ها 
بخش كوچكي از قيمت ملك در كالن ش��هرها را 
پوشش مي دهند طبيعي است شاهد بيشترين اثر 

آنها در بازار كم متراژها باشيم. 
البت��ه اتفاقاتي ك��ه در روزهاي اخي��ر افتاده، 
ممكن است تا حدي باعث افزايش قيمت بيش از 
انتظار در بازار مسكن شود. با اعالم تصميم بانك 
مركزي مبني بر كاهش نرخ سود سپرده ها شاهد 
خروج حجم قابل توجه��ي از نقدينگي از بانك ها 
و موسس��ات مالي بوديم. از طرف ديگر به دليل 
مش��كالت به وجود آمده براي برخي موسس��ات 
مال��ي با وج��ود س��ود قابل توجه اي��ن نقدينگي 
سرگردان ترجيح داد در مسيري غير از موسسات 
مالي وارد شود. افزايش نرخ هر گرم طال ۱۸ عيار 
به حدود ۱۳0 هزار توم��ان، دالر به نرخ نزديك 
به 4200 تومان و ركورد زني شاخص هاي بورس 
در مس��ير س��بز از اثرات اين تغيير مسير جريان 
نقدينگ��ي در بازاره��اي غيردولت��ي اس��ت. اين 
نوس��انات باعث تغيير شاخص هاي اصلي موثر بر 
نرخ تم��ام كاالهاي بازار اس��ت و در آينده يي نه 
چندان دور ش��اهد اثرپذيري تمام كاالها در بازار 

خواهيم بود. 
اين افزايش قيمت ش��ايد در مدت كمتر از 6 
ماه منج��ر به افزايش بيش از تورم قيمت امالك 
در بازار شود. اما بايد توجه داشت كه اين افزايش 
قيمت موجب كاهش بيشتر قدرت خريد عمومي 
م��ردم و عميق تر ش��دن رك��ود بازار مس��كن از 
يك سو و كم اثر شدن اقدامات انجام شده از سوي 
دول��ت از طرف ديگر خواهد ش��د. با اين اوصاف 
بعي��د به نظر مي رس��د، در ماه هاي پاياني س��ال 

شاهد افزايش چشمگير معامالت باشيم. 
اما كاهش نرخ س��ود س��پرده در بازار مسكن 
تاثي��رات مثبت و منفي كوتاه م��دت و بلندمدتي 

خواهد داشت. 
س��ريع ترين تاثي��ر منفي كوتاه م��دت آن در 
بازار رهن و اجاره مس��كن اس��ت كه بالفاصله با 
اعالم نرخ ه��اي جديد ش��اهد دو پديده افزايش 
ناگهاني نرخ اجاره و كاه��ش ضريب تبديل نرخ 
رهن به اج��اره بوديم. به ع��الوه صاحبان امالك 
تمايل كمتري براي دريافت مبلغ رهن داش��تند. 
اين تاثي��ر منفي كه در تضاد ب��ا ناتواني عمومي 
جامع��ه بود، موجب كاهش ح��دود ۳5 درصدي 
اسباب كشي ها در پايتخت شد كه نشان از تالش 
مس��تاجران ب��راي باقي ماندن در خانه هايش��ان 
به جاي روبرو ش��دن با قيمت هاي جديد نجومي 

اجاره خانه بود. 
تاثي��ر منفي بلندمدت اين كاهش نرخ س��ود 
ب��ر توان عموم��ي خريداراني خواهد ب��ود كه به 
اميد خانه دار ش��دن در س��ال هاي آت��ي اقدام به 
برنامه ريزي و احتم��اال پس انداز كرده بودند. اين 
افزايش يك باره اجاره به��ا و رهن موجب كاهش 
توان پس ان��داز و طوالني ش��دن فراِيند خانه دار 
ش��دن و احتماال افزاي��ش تقاضا در ب��ازار اجاره 

امالك خواهد شد. 
تاثي��رات مثبت اي��ن كاهش نرخ س��ود، اگر 
همراه با كاهش بهره تس��هيالت باش��د، بس��يار 
اس��ت. از جمل��ه افزايش توان پرداخت قس��ط و 
وام گيري مش��تريان و متقاضيان بانك ها اس��ت. 
اين كاهش به��ره موجب كاهش يافتن نرخ تورم 
در س��ال هاي پيش رو خواهد شد كه تاثير بسيار 
مثبت��ي ب��ر بازگردان��دن اطمين��ان و آرامش به 
سازندگان و سرمايه گذاران بخش مسكن خواهد 
داش��ت. قطعا كاه��ش نرخ بهره و س��ود موجب 
ثب��ات قيمت و كاهش بهاي تمام ش��ده مس��كن 
براي مصرف كنندگان نهايي خواهد ش��د و دولت 
و مردم با اطمينان بيش��تري مي توانند نسبت به 

سرمايه گذاري در اين بخش اقدام كنند. 
اگر ش��رايط جديدي كه بر بازار حاكم ش��ده 
ادامه پيدا كن��د، مطمئنا دوباره ش��اهد افزايش 
افسارگس��يخته قيمت ها در بازار امالك خواهيم 
بود. در اين صورت ب��ا توجه به عدم توان تحمل 
اقتصاد عمومي كش��ور، مي توان با اطمينان گفت 
كه تير خالص بر بازار نيمه جان مس��كن نواخته 
خواهد شد و اندك اميد به بازگرداندن آرامش به 

اين بازار نيز از بين خواهد رفت.
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سايبر

روشي جديد براي آلوده كردن 
تمامي نسخه هاي ويندوز

تك اسپات|  محققان موفق به ابداع روش جديدي براي 
تزريق كدهاي مخرب به تمامي نس��خه هاي سيستم  عامل 
ويندوز شده اند كه شناسايي آنها را توسط نرم افزارهاي ضد 
ويروس ناممكن مي كند. اين روش توسط دو محقق امنيتي 
 Process به نام هاي يگني كوگان و تال ليبرمن ابداع شده و
Doppelgänging نام گرفته اس��ت. تمامي نرم افزارهاي 
ضد ويروس��ي كه براي شناسايي كدهاي تزريق شده بدين 

شيوه به كار گرفته شده اند، موفقيتي كسب نكرده اند. 
در اين روش حافظه رايانه هاي مجهز به سيس��تم  عامل 
ويندوز دستكاري ش��ده و داده هايي به آنها تزريق مي شود 
كه باعث مي ش��ود، فرآيند عادي اجراي برنامه هاي مختلف 
متوقف ش��ده و كده��اي مخرب بتوانند به ط��ور مخفيانه 

فعاليت هاي مدنظر خود را اجرا كنند. 
در روش Process Doppelgänging فرآينده��اي 
ب��اال آمدن سيس��تم عامل ويندوز در حافظ��ه رايانه به طور 
دايمي و غيرقابل بازگشت دستكاري شده ولي اين دستكاري 
براي برنامه هاي امنيتي قابل تشخيص نيست و آنها متوجه 
دس��تكاري حافظه دس��تگاه نمي ش��وند. از اين روش تا به 
ح��ال براي تزريق كدهاي آلوده ب��ه ويندوزهاي ايكس پي، 
۷، ۸ و ۱۰ با موفقيت اس��تفاده شده و نرم افزارهاي امنيتي 
قدرتمندي مانند ويندوز ديفندر، بيت ديفندر، سمانتك، مك 
آفي، كاسپراسكاي، پاندا، آواست و... موفق به شناسايي آنها 
نشده اند. البته مايكروسافت در تازه ترين نسخه از ويندوز ۱۰ 
 Windows 10 Fall Creators Update موس��وم به

مشكل ياد شده را برطرف كرده است. 

پرينت 3 بعدي اشيا در ۱۰ ثانيه
 نيواطل�س| محققان دانش��گاهي روش��ي جديد براي 
پرينت 3 بعدي اشيا ابداع كرده اند كه در آن اشكال با كمك 

3 ليزر طي ۱۰ثانيه ساخته مي شوند. 
 Lawrence Livermore National گروهي از مهندسان
Laboratory (LLNL) با همكاري محققان دانشگاه يوسي 
بركلي، دانشگاه روچستر و MIT فرآيندي ابداع كرده اند كه 
با اس��تفاده از ليزرهايي مشابه هولوگرام فقط در چند ثانيه 
اش��يايي با پرينت��ر 3 بعدي و داخل ي��ك تانك رزين مايع 
مي س��ازد. اين روش كه »پرينت 3 بعدي حجمي« ناميده 
مي شود، بس��ياري از محدوديت هاي مربوط به توليد كاال با 

چاپگرهاي 3 بعدي را حل مي كند. 
پرينترهاي س��ه بعدي فعلي اش��كال را به صورت اليه 
اليه مي س��ازند. اش��ياي پالس��تيكي را مي توان با ريختن 
پالس��تيك مايع در قالب هاي 3 بعدي و اش��ياي فلزي را با 
روي هم ريختن اليه هاي ن��ازك گرد و غبار فلز)در مرحله 
بعد با اس��تفاده از ليزر يا اش��عه الكترون اين اليه ها به هم 
مي چس��بند( ايجاد كرد. اما روش نوين يك ش��كل را بطور 
كامل و همزمان چاپ مي كند. براي اين منظور از س��ه ليزر 
با اشعه هاي متداخل استفاده مي كند كه مانند هولوگرام به 
يك مخزن مملو از رزين تابانده مي شوند. تركيب 3 اشعه ليزر 
سبب مي شود شكل مورد نظر در ۱۰ثانيه به وجود آيد. پس 
از ساخت اين شكل، رزين مازاد از مخزن خارج و شكل نهايي 
نمايان مي شود. اين روش نه تنها سريع تر بلكه انعطاف پذير 
اس��ت. تاكن��ون از اين روش براي تولي��د مكعب، هواپيما و 

اشياي خميده و پيچيده استفاده شده است. 

  شناسايي عامل 
هك گسترده »اوبر« 

وي تري| يك مرد ۲۰س��اله اه��ل ايالت فلوريدا به 
عنوان عامل هك گس��ترده سايت اوبر در سال گذشته 
شناسايي شده اس��ت؛ هكي كه باعث سرقت اطالعات 

بيش از ۵۷ ميليون مسافر و راننده اوبر شد. 
رس��انه ها افش��ا كرده اند كه اوبر براي مخفي كردن 
اين رسوايي هكري گسترده ۱۰۰هزار دالر به اين هكر 
رش��وه داده و از او ق��ول گرفته كه اطالعات دريافتي را 

نابود كند. 
پرداخت اي��ن مبلغ به هكر اوبر در قالب يك برنامه 
اعط��اي جاي��زه صورت گرفت��ه كه اين ش��ركت براي 
شناسايي آسيب پذيري هاي امنيتي خود اجرا مي كند. 
البته برنامه يا دشده توسط شركتي به نام هكروان اجرا 
مي ش��ود. مبالغ پرداختي به هكرهاي شناسايي كننده 
آس��يب پذيري هاي امنيتي اوبر در قالب اين برنامه بين 
۵ تا ۱۰هزار دالر در نوس��ان بوده و س��ابقه نداشته كه 
از اي��ن طريق ۱۰۰هزار دالر به هكرها پرداخت ش��ود. 
مديران امنيتي ارش��د اوبر كه از اين طريق بي كفايتي 
خود را مخفي كرده بودند از گزارش موضوع به نهادهاي 
امنيتي خودداري كرده بودند. با افشاي اين رسوايي دارا 
خسروش��اهي، مدير جديد و ايراني االصل اوبر دو نفر از 
مديران امنيتي اين شركت را اخراج كرد. گفته مي شود 
تراويس كاالنيك، مديرعامل س��ابق اوب��ر از اين واقعه 
مطلع بوده اس��ت. وي به علت وقوع همين مشكالت و 
رسوايي هاي جنسي در اوبر مجبور به كناره گيري شد. 

انتشار »آمازون پرايم« براي 
تلويزيون هاي هوشمند اپل

ورج| باالخره اپليكيش��ن مخصوص فيلم و س��ريال 
آمازون پرايم براي دارندگان تلويزيون اپل )اپل تي وي( 

منتشر شد. 
حدودا شش ماه پيش بود كه تيم كوك، مديرعامل 
ش��ركت اپل در رويداد رونمايي از محصوالتش از عرضه 
اپليكيشن آمازون پرايم براي تلويزيون هاي هوشمند اپل 
)اپل تي وي( در اواخر سال جاري ميالدي ۲۰۱۷ خبر 
داد. هم اكنون طبق همان وعده، در آخرين روزهاي ماه 
آخر س��ال ۲۰۱۷ اين اپليكيشن كه مخصوص مشاهده 
فيلم و س��ريال است، در دس��ترس كاربران اپل تي وي 
قرار گرفته اس��ت تا از طريق فروشگاه آنالين اپ استور 

اپل اقدام به دريافت و دانلود آن كنند. 
البت��ه الزم به ذكر اس��ت كه اين اپليكيش��ن براي 
تلويزيون هاي نس��ل س��وم به بع��د اپل ت��ي وي قابل 
دسترس��ي اس��ت. البته ش��ركت آم��ازون مدتي پيش 
نس��خه ۰.۵ اپليكيشن آمازون پرايم را براي گوشي هاي 
هوش��مند آيفون ۱۰ معرفي ك��رده بود و حاال نيز براي 
نس��ل هاي جديدت��ر تلويزيون هاي اپ��ل معرفي كرده 
اس��ت. حاال با انتشار اين نسخه، اپل تي وي گزينه هاي 
بيش��تري براي اس��تريم ويديو و مشاهده انالين فيلم و 
س��ريال را در اختي��ار كاربرانش قرار مي ده��د. به نظر 
مي رس��د انتشار اپليكيش��ن آمازون پرايم براي اپل تي 
وي، پاياني بر مناقش��ات و درگيري ه��اي ميان آمازون 
و اپل باش��د چراكه غول تكنول��وژي آمازون اعالم كرده 
بود تا زماني كه اين برنامه اجازه نصب بر تلويزيون هاي 
هوش��مند اپل را نداشته باشد، ما نيز اين تلويزيون ها را 

در فروشگاه آنالين و اينترنتي خود قرار نخواهيم داد.

اخبار

شماره هايي كه ريپورت مي شود 

رهايي كاربران از پيامك هاي تبليغاتي مزاحم
گروه دانش و فن|

وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات در مهرماه 
س��ال ج��اري از راه اندازي س��امانه يي ب��راي برخورد 
با س��امانه هاي پيامكي مزاحم خبر داد و با اش��اره به 
وج��ود مزاحمت پيامك هاي تبليغاتي گس��ترده براي 
ش��هروندان گفت كه اين س��امانه)۱۹۵( گزارش هاي 
مردم��ي را درخصوص مزاحمت ه��اي تبليغاتي برخي 
ش��ماره ها دريافت مي كند و پس از بررس��ي هاي الزم 
توس��ط مراجع ذي صالح ش��ماره ريپورت ش��ده و در 

نهايت مسدود مي شود. 
با گذش��ت م��دت كوتاهي از اج��راي اين طرح اما 
مشخص ش��د كه اس��تفاده از س��امانه پيامكي ۱۹۵ 
براي مش��تركان هزينه يي در ب��ر دارد كه محمدجواد 
آذري جهرمي ، وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات به 
آن واكن��ش نش��ان داد و در صفحه اينس��تاگرام خود 
نوش��ت: گزارشي از دوس��تان در خصوص اخذ هزينه 
از پيامك هاي ارس��الي به شماره ۱۹۵ دريافت كردم و 
پس از بررس��ي متوجه صحت گزارش شدم. متاسفانه 
به دليل پيكره بندي اشتباه در سامانه اين هزينه كسر 
مي ش��د. بنا بر اعالم اپراتورهاي اول و دوم، از ۲۸مهر 
ماه س��ال جاري نيز اين ايراد برطرف شد و هزينه هاي 

كسر شده نيز داده شد. 
ايجاد اين س��امانه هرچند كه بس��يار مي تواند در 
كنترل مزاحمت هاي تبليغاتي و فضاي سوءاس��تفاده 
موثر باش��د اما واقعيت اين است كه با اين گستردگي 
ش��ماره  هاي س��امانه هاي پيامك��ي نمي ت��وان بط��ور 
كامل اي��ن پيامك ها را قطع كرد؛ چ��را كه به صورت 
تقريب��ا نامحدودي س��امانه پيامكي وج��ود دارد و با 
مسدود شدن يك سامانه، س��امانه  اي ديگر جايگزين 
آن مي ش��ود. از آن گذش��ته ب��ا اين حج��م عظيم از 
پيامك هاي مزاحم تبليغاتي، مشتركان در روز حداقل 
بايد حدود ۱۰ شماره را به سامانه ۱۹۵ گزارش دهند 
كه در بلندمدت خسته كننده است. در اين مورد خاص 
اگر بتوان از قبل مقرراتي را براي جلوگيري از ارس��ال 
اي��ن حجم از مزاحمت هاي پيامكي وضع كرد احتماال 

اثربخشي بيشتري خواهد داشت. 
درحالي كه كس��ب وكارهاي مختلف براي تبليغات 
خ��ود راه هاي��ي مانند ارس��ال پيامك از ش��ماره هاي 
ش��خصي و ثابت را برگزيده بودند، اكنون با راه اندازي 
س��امانه ۱۹۵ امكان شكايت از شماره هاي تبليغاتي با 
شماره هاي ش��خصي، ثابت و سرشماره هاي ديگر نيز 
فراهم ش��ده و مش��تركان با اس��تفاده از اين س��امانه 
مي توانند امكان قطع س��رويس ارس��ال پيامك از اين 

شماره ها را فراهم كنند. 
 پيامك هاي تبليغاتي در برهه يي از زمان به معضل 

بس��ياري از مش��تركان اپراتورها تبديل شده بود و در 
شرايطي كه با مسدود شدن پيامك ها با سرشماره هاي 
تبليغاتي، كسب وكارها به ارسال پيامك با شماره هاي 
شخصي اقدام كرده بودند، سامانه يي براي رسيدگي به 

اين پيامك ها نيز راه اندازي شد. 
پيش از اين محمود واعظي -وزير پيشين ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات- در رابطه ب��ا پيامك هايي كه در 
قبال آنها هزينه يي براي كاربر در نظر گرفته مي شود، 
اظهار كرده بود:»هيچ شركتي حق ندارد بدون رضايت 
مش��ترك پيامكي را براي او فرستاده و از كاربر هزينه 
دريافت كند.« او همچنين درباره پيامك هاي تبليغاتي 
گفت��ه بود: »اين پيامك ها وقت و ذهن مردم را درگير 
مي كند و بر همين اساس ما هم با آنها موافق نيستيم 
چراكه اين روند جالبي نيس��ت كه يك مشترك براي 
رس��يدن به پيامك هاي ش��خصي چندي��ن پيامك را 

بگردد تا به پيامك هاي خود برسد.«
به گزارش ايس��نا اما در آيين نامه مصوب ش��وراي 
عال��ي فضاي مج��ازي، خدمات پيامكي به دو دس��ته 
تقس��يم مي ش��ود؛ خدمات پيام��ك انبوه ك��ه جنبه 
اطالع رس��اني و تبليغات��ي دارد و ب��دون درخواس��ت 
مش��ترك ارسال مي ش��ود و هزينه يي براي مشتركان 

درب��ر نخواهد داش��ت؛ اي��ن پيامك ها پس از ارس��ال 
تحت نظارت وزارت ارش��اد قرار خواهند گرفت. دسته 
دوم پيامك هاي ارزش افزوده كه به انتخاب مش��ترك 
خواهد بود و بايد بابت آن هزينه پرداخت شود تقسيم 
شده اس��ت و پيش از ارسال بايد تحت نظارت وزارت 
ارشاد قرار گيرد و پس از دريافت مجوز، امكان استفاده 

از آن براي مشتركان ممكن خواهد بود. 
پيش از اين روش هاي مختلف ارس��ال درخواست 
به سامانه مربوط به لغو پيامك هاي تبليغاتي از طريق 
ارس��ال پيامك به سرش��ماره ۸۰۰ يا شماره گيري كد 
دس��توري#۸۰۰* فراهم بود. با ارس��ال درخواس��ت، 
فهرس��تي با چند گزينه باز مي ش��ود كه سرويس هاي 
فع��ال، پيامك ه��اي تبليغات��ي و خدم��ات مبتني بر 

محتوايي)ارزش افزوده( را نشان مي دهد. 
در اين ش��رايط، محمدج��واد آذري جهرمي ، وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات با اش��اره به س��اماندهي 
فضاي مجازي براي بهره گيري كس��ب وكارها از ايجاد 
س��امانه يي براي دريافت گزارش هاي آنالين شكايات 
مزاحمت ه��اي ناش��ي از پيامك ه��اي تبليغاتي خبر 
داد و گف��ت: پيامك ه��اي تبليغاتي مزاح��م، آرامش 
حري��م خصوصي م��ردم را به هم ريخته اس��ت. پس 

از س��اماندهي پنل هاي ارس��ال انبوه از طريق سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، اكنون ارسال اين 
پيامك ها از طريق شماره هاي عادي فزوني يافته است. 
به س��ازمان تنظيم مقررات ابالغ ش��د كه با تمام توان 
جل��وي مزاحمت براي مردم را بگي��رد و راهكاري نيز 
براي كس��ب وكارها كه نيازمند بهره گيري از اين فضا 

هستند، بيابد. 
پس از آن حسين فالح جوشقاني –رييس سازمان 
تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديوئي- از س��اماندهي 
پيامك ه��اي تبليغات��ي كه با ش��ماره هاي ش��خصي 
براي مش��تركان تلفن همراه ارس��ال مي شود تا پايان 
مهرماه خبر داد و گفت: با توجه به نياز به س��اماندهي 
پيامك هاي تبليغاتي كه با شماره هاي شخصي ارسال 
مي ش��وند، ارتق��اي س��امانه ۱۹۵و راه ان��دازي بخش 
درياف��ت ش��كايات از طريق پيامك ضروري اس��ت تا 
مش��تركان تلفن همراه در صورت لزوم بتوانند پيامك 
تبليغاتي و ش��ماره ارسال كننده را از طريق پيامك به 

سامانه ۱۹۵ ارسال كنند. 
در نهاي��ت وزير ارتباطات با اش��اره ب��ه راه اندازي 
سامانه ۱۹۵ توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
گفت: اين س��امانه گزارش ه��اي مردمي را درخصوص 

مزاحمت هاي تبليغاتي برخي شماره ها دريافت مي كند 
و پ��س از بررس��ي هاي الزم توس��ط مراجع ذي صالح 

شماره ريپورت شده و مسدود مي شود. 
در فاز دوم سامانه رسيدگي به شكايات پيامك هاي 
تبليغات��ي نيز قابلي��ت دريافت گ��زارش  پيامك هاي 
مزاح��م تبليغات��ي ب��ا ش��ماره هاي تلفن ثاب��ت و نيز 
سرش��ماره هاي ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و 3۰۰۰ فراهم ش��ده 
است. وزير ارتباطات در اين خصوص خاطرنشان كرده 
اس��ت: با راه اندازي اين سامانه و همكاري مردم، حجم 

قابل توجهي از پيامك هاي مزاحم رفع شده  است. 
همچني��ن مجيد حقي ، مع��اون نظ��ارت و اعمال 
مقررات رگوالتوري درباره قالب درست ارسال شكايت از 
پيامك هاي انبوه به سامانه ۱۹۵ اظهار كرد: مشتركين 
مي توانند شماره ارسال كننده پيامك را براي شماره هاي 
تلف��ن ثابت به همراه كد مانن��د ********۰۲۱ و 
*******۰۲۶ و ب��راي سرش��ماره هاي تبليغات��ي 
و  ب��ه ش��كل ***۱۰۰۰، ***۲۰۰۰، ***3۰۰۰ 
***۵۰۰۰ و براي ش��ماره هاي تلفن همراه ش��خصي 
 ب��ه ش��كل *********۰۹ ب��راي س��امانه ۱۹۵ 

ارسال كنند. 
طبق آخرين آمار، رييس س��ازمان تنظيم مقررات 
راديويي نيز با اش��اره به آمار س��اماندهي پيامك هاي 
تبليغاتي اظه��ار كرد: بيش از ۴۰۰۰ قطع س��رويس 
پيامكي براس��اس شكايات مردم داش��تيم. اخيرا وزير 
ارتباطات دستور ويژه دادند كه شرايط را تسهيل كنيم 
ت��ا موارد باقي  مانده ديگر حل ش��ود. حدود ۱۵۰هزار 
شكايت بوده اما عده يي فرمت شماره را اشتباه نوشته 
يا متن پيامك را ارسال كردند اما حدود ۵۰ درصد آنها 

با فرمت درست ارسال شده است. 
فالح جوش��قاني همچني��ن در توضيح اينكه قطع 
س��رويس به صورت قطع سيم كارت يا پيامك اجرايي 
مي ش��ود، بيان ك��رد: اين س��يم كارت ها معموال صرفا 
با هدف ارس��ال س��يم كارت خريداري مي شوند و در 
صورت تماس با آنها پاسخگو نيستند. با شكايات مردم 
قطع پيامك از اين س��يم كارت ها انجام مي ش��وند كه 
براي چنين سيم كارت هايي به معني قطع كلي است. 
نحوه رسيدگي به شكايت از شماره هاي پيامك هاي 
تبليغاتي نيز اين چنين اس��ت كه اگر ش��كايت از يك 
شماره به ۵ عدد برس��د و بررسي  شود كه طي 3 روز 
گذشته اين ش��ماره اقدام به ارسال پيامك انبوه كرده 
كه براساس مصوبه ۴۰۰عدد در نظر گرفته شده است 
همچنين اگر اين ش��ماره تماس صوتي نداشته باشد، 
س��رويس آن قطع خواهد شد. بنابراين صرف شكايت 
كافي نيس��ت زيرا ممكن است برخي با هدف شخصي 

اقدام به ارسال شماره كنند. 

تك اسپات|
گردانندگان هتل هاي زنجيره يي هيلتون قصد دارند از فناوري جديدي استفاده كنند كه كنترل 

امكانات هر يك از اتاق هاي هتل را با استفاده از گوشي هوشمند ميهمانان ممكن مي كند. 
ابت��كار عم��ل مذك��ور Connected Room ن��ام دارد و به مهمانان اج��ازه مي دهد تا براي 

شخصي سازي اتاق محل اقامت خود از تلفن همراهشان استفاده كنند. 
بدين منظور يك برنامه تلفن همراه به نام Hilton Honors طراحي ش��ده كه البته فعال در 
مرحله آزمايشي است. از اين برنامه مي توان براي كنترل دماي هواي اتاق، تنظيم نور و كركره ها و 
حتي كنترل تلويزيون و برنامه هاي آن استفاده كرد. قرار است اين برنامه قابليت درك فرامين صوتي 
را نيز داشته باشد. مهمانان حتي مي توانند از طريق اين برنامه آثار هنري، نقاشي ها و... را روي قاب 
عكس هاي ديجيتال يا تلويزيون موجود در اتاق محل اقامت خود نمايش دهند. افرادي كه در زمان 
اقامت در هتل هيلتون گوش��ي تلفن همراه در اختيار نداش��ته باشند، مي توانند با استفاده از رابط 
كاربري موجود در تلويزيون اين كار را انجام دهند. در سال هاي اخير استفاده از فناوري هاي هوشمند 
در هتل هاي مختلف در سراسر جهان گسترش يافته و برخي از هتل ها به بلندگوهاي هوشمند اكوي 

آمازون، سيستم هاي تفريحي واقعيت مجازي و غيره مجهز شده اند.

تك اسپات|
 برنامه هوش مصنوعي بازي گوگل موسوم به آلفا زيرو به تازگي توانايي يادگيري بازي شطرنج 

در سطح حرفه يي را پيدا كرده و تنها به چهار ساعت زمان براي اين كار نياز دارد. 
 گوگل مدتي اس��ت به طور جدي بر روي فناوري هاي هوش مصنوعي س��رمايه گذاري كرده و 
در برنامه هوش مصنوعي ديپ مايند براي نقاشي كردن، يادگيري برخي مهارت ها، شناسايي چهره 
افراد و اش��يا در عكس ها و غيره را به كار گرفته اس��ت. برنامه هوش مصنوعي جديدتر آلفا زيرو نه 
تنها در عرض چند ساعت بازي شطرنج را به طور حرفه يي ياد گرفته، بلكه مي تواند با بهترين برنامه 
رايانه يي اجراي بازي شطرنج در جهان رقابت كرده و آن را هم شكست دهد. در بازي شطرنج انجام 
هر حركت معموال به ۴۰۰شيوه متفاوت قابل انجام است و در مجموع 3۰۰ميليارد نوع چينش مهره 
در بازي مذكور قابل تصور و پيش بيني است لذا پيروزي هوش مصنوعي در اين بازي نيازمند توان 
محاسباتي و پردازش قدرتمندانه است. نكته جالب اين است كه برنامه آلفا زيرو تنها قواعد بازي را 
از انسان دريافت مي كند و هيچ داده ديگري از محيط خارج به آن داده نمي شود سپس اين برنامه 
با اجراي مداوم بازي توانايي ها و فهم خود را ارتقا مي بخشد. آلفا زيرو ۱۰۰بازي شطرنج را با برنامه 

رايانه يي Stockfish ۸ انجام داد و در تمامي آنها به پيروزي رسيد. 

 انگجت|
 توييتر روز گذش��ته ده ها حس��اب كاربري را مسدود كرد و با اين كار موجب اعتراض گسترده 

كاربران شد. اما حاال نقص فني را عامل وقوع اين مشكل اعالم كرده است. 
تداوم اين مشكل به مدت ۲۴ساعت باعث شد تا گمانه زني هاي مختلفي در اين مورد به عمل  آيد 
و برخي كاربران تخطي از سياست هاي توييتر را عامل مسدود شدن حساب هاي مذكور اعالم كردند. 
برخي ديگر نيز با اشاره به روشن و شفاف نبودن سياست گذاري هاي توييتر از اين شركت بابت 

مسدود كردن حساب هاي ياد شده بدون هشدار قبلي انتقاد كردند. 
نكته جالب اينكه ۲۱حساب مسدود شده به جاي تعليق شدن به طور دايمي از دسترس خارج 
ش��دند و در هيچ جاي دنيا قابل دسترس��ي نبودند. اين در حالي است كه توئيتر معموال حتي در 
صورت مسدود كردن يك حساب آن را در برخي كشورها و به علت طرح شكايت از دسترس خارج 

مي كند و مشاهده محتواي حساب يادشده را در كشورهاي ديگر ممكن مي كند. 
سخنگوي توئيتر در مورد علت وقوع اين مشكل عجيب گفته است: ما آسيب پذيري را شناسايي 
كرده ايم كه باعث وقوع خطاي يادشده و حذف برخي حساب ها شده است. اين مشكل شناسايي و 

برطرف شده است و از اين بابت عذرخواهي مي كنيم. 

كنترل اتاق هاي هتل با گوشي هاي هوشمند  نقص فني »توييتر« علت مسدود شدن حساب هاي كاربري هوش مصنوعي گوگل شطرنج باز حرفه اي مي شود

فراسو كاربررويداد

سي نت|
 گزارش هاي منتشر شده حاكي از آن است كه مجرمان سايبري و 
هكرها با دسترسي به يك پلتفرم بزرگ ارز ديجيتالي بيت كوين بيش 

از ۷۰ميليون دالر را هك كرده و به سرقت برده اند. 
 ماركو كوبال، مدير ارشد اجرايي پلتفرم ارز ديجيتالي نايس هاش  در 
پي انتشار يك پيام ويديويي اعالم كرد:»گروهي از هكرها به سيستم هاي 
رايانه يي و سايبري ما دسترسي پيدا كردند و پس از نفوذ به آنها، حجم 
زيادي از ارز هاي ديجيتالي)بيت كوين( موجود در پلتفرم شركت ما را به 
سرقت بردند.« ش��ركت نايس هاش )NiceHash( يكي از بزرگ ترين 
ش��ركت هايي است كه كاربران و دالالن بسياري در جهان از پلتفرم هاي 

آن براي استخراج بيت كوين يا بيت كوين ماينينگ استفاده مي كنند. 
براس��اس گفته هاي تحليلگران، زمان��ي ارزش ارزهاي ديجيتالي 
و مج��ازي همانند بيت كوي��ن كمتر از يك دالر ب��ود و اكنون تا مرز 
۱۷هزار دالر هم رسيده است. در واقع، فناوري بيت كوين  كه يك پول 
رمزنگاري شده اس��ت، اين امكان را به كاربران مي دهد كه بدون نياز 
به هيچ بانك��ي مبادالت مالي خود را انجام مي دهند همچنين هويت 
طرفيت معامله نيز ناشناس باقي مي ماند. بسياري از كشورهاي جهان 
از جمله كش��ورهاي اروپايي در تالش هس��تند تا اين پول بي افسار را 
كنترل كرده و معامالت با آن را تا حد امكان محدود كنند چراكه آنها 
ب��ر اين باورند بيت كوين به تجارت هاي غيرقانوني و غيرمجاز همچون 
تجارت اسلحه، تجهيزات تروريس��تي، قاچاق دارو و مواد مخدر دامن 
زده و به علت آنكه مقامات قضايي و پليس نمي توانند طرفيتن معامله 
را شناس��ايي و ردگيري كنند، باعث سهولت آن مي شود. ماركو كوبال 
همچنين اظهار مي كند از زماني كه سيستم هاي پلتفرم شركت نايس 

هاش هك شده است، اين شركت اقدام به تعليق ۲۴ساعته فعاليت هاي 
خود كرده اس��ت تا متخصص��ان آن بتوانند سيس��تم هاي رايانه يي و 
پلتفرم هاي خود را دوب��اره به حالت عادي و نرمال بازگردانند. وي در 
تشريح اين موضوع اعالم كرده است كه تعداد ۴هزار و ۷۰۰ بيت كوين 
از حس��اب كاربري و درگاه سايت اين شركت به سرقت رفته است كه 

مجموعا به ارزش ۷۵ميليون دالر بوده است. 
بيت كوين يك ارز ديجيتالي رمزنگاري ش��ده است كه بايد توسط 
سيستم هاي رايانه و با استفاده از الگوريتم هاي پيشرفته يي استخراج يا 
ماينينگ شود. شركت نايس هاش هم يكي از شركت هايي است كه به 
كاربرانش اين اجازه را مي دهد تا از طريق درگاه و پلتفرم هاي موجود 
در اين س��ايت، ارز بيت كوين اس��تخراج كسب كنند. بيت كوين طي 
سال جاري، پس از افزايش تقاضاهاي سازمان دهي شده براي استفاده 
از ارزهاي رمزگذاري شده و توسعه مصرف اصلي و مالي از آن، بيش از 

۹۰۰درصد افزايش قيمت داشته است. 

گاردين|
اطالعات محرمانه سيستم هاي رايانه يي و سايبري فرودگاه پرث 
در استراليا احتماال توسط يك هكر ويتنامي هك شده و به سرقت 

رفته است. 
كوين براون، مدير ارش��د اجرايي فرودگاه پرث در اس��تراليا  در 
بيانيه يي عنوان كرد: »ما در سال گذشته ميالدي ۲۰۱۶ كه متوجه 
نفوذ يك هكر معروف ويتنامي به يكي از شبكه هاي فرودگاه شديم، 
موضوع را سريعا به سازمان امنيت سايبري استراليا و پليس فدرال 

استراليا مخابره كرديم.«
وي در ادام��ه افزود: »هم��كاري و تالش ه��اي بي وقفه اين دو 
سازمان موجب ش��د تا مجرمان سايبري و منشأ حمالت سايبري 
و هك صورت گرفته به سرعت شناسايي شده و تحت پيگيري هاي 
قضايي قرار بگيرند.« وي بر اين باور است كه انگيزه و هدف مجرمان 
سايبري و هكرها دسترسي به اطالعات كارت هاي اعتباري و بانكي 

مسافران و ساير كارمندان بوده است. 
در حمله سايبري كه در سال گذشته اتفاق افتاد، هيچ اطالعات 
ش��خصي از مردم و مس��افران نظير اطالعات بانك��ي و كارت هاي 
اعتباري آنها به س��رقت نرفت و هكرها توانس��تند تنها به اسناد و 
مدارك��ي كه در فرودگاه پرث اس��تراليا بايگاني ش��ده و نگهداري 
مي شد، دسترسي يابند. از آن پس فرودگاه پرث تصميم گرفت كه 
براي ارتقاي سيستم هاي امنيتي خود ۲ميليون دالر سرمايه گذاري 
و هزينه كند تا كمتر در معرض حمالت سايبري و هك قرار بگيرد. 
مك گيبون، مشاور امنيت سايبري نخست وزير استراليا  اظهار 
كرد كه اين بار هك��ر ويتنامي به حجم زيادي از اطالعات محرمانه 

مربوط به فرودگاه نظير جزييات امنيت فيزيكي و حراست فرودگاه 
همچنين نقش��ه هاي س��اختمان هاي فرودگاه پرث دسترسي پيدا 
كرده اس��ت. البته وي تاكيد كرده كه اين هكر معروف نتوانسته به 

رادارهاي سيستم هاي فرودگاه دست يابد. 
وي در ادامه گفت كه فرودگاه پرث پس از دريافت و شناس��ايي 
اين حمله سايبري آن را به سازمان امنيت سايبري و دولت فدرال 
اس��تراليا اطالع داد و پس از انجام رديابي و پيگيري هاي مربوطه، 
پليس استراليا دريافت كه هك مذكور از جانب كشور ويتنام اتفاق 
افتاده و درصدد دس��تگيري و محاكمه مجرم يا مجرمان سايبري 
هس��تند. بنابر گمانه زني ها و گفته هاي پليس فدرال، هك از سوي 
همان هكر معروف ويتنامي موس��وم به »هاي« اس��ت كه عالوه بر 
هك و نفوذ به اطالعات فوردگاه پرث در س��ال گذشته، پيشتر هم 
به هك وب سايت هاي ويتنامي نظير سايت بانك ها، زيرساخت هاي 

ارتباطات و فناوري و روزنامه آنالين ارتش متهم شده بود. 

فرودگاه »پرث« استراليا هك شدهك بيش از 70 ميليون دالر ارز ديجيتالي
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 ايمن س�ازي خط لول�ه 12 اينچ كالل�ه – مراوه تپه؛ 
گ�رگان   مدير منطقه 9 عمليات انتقال گاز گفت: خط لوله 
12 اينچ كالله – مراوه تپه ايمن سازي شد. رسول داودي نژاد با 
اعالم اين خبر اظهار كرد: خط لوله 12 اينچ كالله – مراوه تپه 
ايمن سازي ش��د.  وي با اشاره به بارندگي هاي اخير و تخريب 
قس��مت هايي از مسير اين خط لوله افزود: در راستاي پايداري 
انتق��ال گاز، ايمن س��ازي خط لوله كالل��ه – مراوه تپه و جاده 
دسترس��ي به آن در دستور كار مركز بهره برداري خطوط لوله 
قرار گرفت.  مدير منطقه 9 عمليات انتقال گاز با اشاره به اينكه 
ايمن سازي در خط لوله مذكور و جاده دسترسي به آن در 15 
نقطه انجام شد خاطرنشان كرد: مركز بهره برداري خطوط لوله 
گرگان با اس��تفاده از امكانات شركتي و بهره گيري از خدمات 
بخ��ش خصوصي ب��ه روش هاي گوني چين��ي، گابيون بندي و 
كف بندي اقدام به ايمن سازي كرده است.  داودي نژاد بيان كرد: 
ايجاد كانال هاي هدايت آب هاي سطحي، نصب لوله هاي آب رو، 
تعمي��ر پل ها و اليروبي دهانه آنها ني��ز از ديگر اقدامات جهت 

ايمن سازي خط لوله كالله – مراوه تپه بوده است. 
 بازدي�د از پروژه فرهنگ س�را و خان�ه محله آمل؛ 
ساري   يونسي معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري 
ضم��ن بازديد از پ��روژه مذكور بيان كرد در راس��تاي كاهش 
مش��كالت اجتماعي و فرهنگي محالت آسيب پذير شهرهاي 
اس��تان مازندران و براساس سياست هاي ابالغي دولت محترم 
فعاليت هاي مختلفي در حوزه هاي گوناگون در محالت هدف 
شهرهاي اس��تان در راس��تاي كاهش مش��كالت اجتماعي- 
فرهنگ��ي همچنين توانمند س��ازي س��اكنان اينگونه محالت 
صورت گرفته است. وي مشاركت و تعامل دستگاه هاي ذي ربط 
را براي رسيدن به اهداف پيش رو ضروري دانست و عنوان كرد، 
مي ت��وان با هماهنگي و مديريت يكپارچه و اس��تفاده از توان 
دس��تگاه هاي مختلف استاني و شهرستاني در راستاي كاهش 
مشكالت محالت مد نظر گام برداشت. در ادامه سعيد ميرزاپور 
رييس اداره عمران و بهس��ازي ش��هري اداره كل با بيان اينكه 
براس��اس مطالعات صورت گرفته در 5 شهر ساري، آمل، بابل، 
قائم شهر و نكا 19محله )سكونتگاه هاي غيررسمي( شناسايي و 
مصوب شده است، فعاليت در عرصه هاي ناكارآمد در شهرهاي 
اس��تان را به عنوان اولويت اصلي اداره كل قلمداد و خواس��تار 
توجه بيش��تر مديران شهري و استاني به مقوله خطير و مهم 

ساماندهي و توانمند سازي محالت هدف شد. 
 توقف بولدوزر ميلياردي در اش�كذر؛ يزد   بولدوز يك 
ميلياردي در اش��كذر توقيف شد.  فرمانده انتظامي شهرستان 
اش��كذر گفت: ماموران پليس شهرستان اشكذر هنگام كنترل 
محورهاي مواصالتي اس��تان از يك دس��تگاه تريلر ايويكو كه 
از جنوب ش��رق عازم اصفهان بود يك دستگاه بولدوزر قاچاق 
كش��ف كردند.  سرهنگ ثقفي افزود: در اين عمليات يك نفر 
متهم دس��تگير و تحويل مقام قضايي شد.  كارشناسان ارزش 
اين بولدوزر را يك ميليارد و 500 ميليون ريال برآورد كردند. 

 وضعيت مطلوب لرس�تان در اليحه بودجه امس�ال؛ 
خرم آب�اد  رييس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي لرس��تان 
گفت: وضعيت اس��تان در اليحه بودجه 97 نس��بت به بودجه 
س��ال 96 مطلوب گزارش ش��ده  اس��ت. علي هادي چگني در 
نشس��ت با خبرنگاران برقراري عدال��ت اجتماعي، كاهش فقر 
مطل��ق و افزايش بهب��ود حوزه س��المت را ازجمله محورهاي 
مهم اليحه بودجه س��ال 97 عنوان كرد و با بيان اينكه توجه 
ويژه به عدالت اجتماعي، توليد و اش��تغال و صادرات غيرنفتي 
از ديگ��ر محوره��اي مهم اليحه بودجه97 اس��ت، اظهار كرد: 
اصالح فرآيند تصويب، اصالح فرآيند اجرا، استقرار بودجه ريزي 
برمبناي عملكرد، افزايش شفافيت و انضباط بودجه يي از ديگر 
محورهاي اين اليحه بودجه اس��ت. وي  اضافه كرد: هم اكنون 
76ميلي��ون و 300ه��زار نفر در كش��ور ياران��ه مي گيرند كه 
پيشنهاد شده اين تعداد به 41ميليون و 800 هزار نفر كاهش 
يابد قطعا اين كاهش تعداد يارانه بگيران مي تواند موجب تزريق 
188هزارميليارد و 300ميليون ريال به اقشار نيازمند و توسعه 

مراكز بهداشتي و درماني شود. 
 105 هزار هكتار از اراضي استان قم در حالت بحراني 
است؛ قم  مديركل محيط زيست استان قم با اشاره به اينكه 
8000 هكتار از اراضي اس��تان به كانون فعال گردوغبار تبديل 
ش��ده  است، گفت: برنامه عمل استان قم براي مقابله با پديده 
گرد و غبار با حضور رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست و 
اس��تاندار قم بررسي مي ش��ود. تورج همتي در سومين جلسه 
كارگروه مخاطرات زيست محيطي استان قم گفت: پديده گرد 
و غبار از مهم ترين معضالت زيس��ت محيطي در مركز كشور 
اس��ت كه چندين اس��تان ازجمله پايتخت را درگير و بيش از 
25درصد جمعيت كشور را با مخاطرات جدي مواجه مي كند.  
وي با بيان اينكه نسبت روزهاي ناسالم براي گروه هاي حساس 
و عموم مردم بر اثر پديده گرد و غبار از 13روز در تابستان سال 
گذش��ته به 49روز در سال جاري رسيده است، اظهار كرد: بر 
اثر خشكسالي و قطع حقابه هاي رودخانه ها و تاالب هاي استان 
105هزار هكتار از اراضي اس��تان در حالت بحراني قرار گرفته 

و 8 هزار هكتار نيز به كانون فعال گرد و غبار تبديل شده اند.
 بيمه شدن 158 هزار هكتار از مراتع خراسان رضوي؛ 
مش�هد  158هزار هكت��ار از عرص��ه مراتع مناب��ع طبيعي 
خراس��ان رضوي طي س��ال زراعي 96-95 بيمه ش��ده است. 
سرپرس��ت معاونت فن��ي اداره كل منابع طبيعي در باره بيمه 
ش��دن 158هزار هكتار از مراتع خراس��ان رضوي آبخيزداري 
خراس��ان رضوي گفت: بر اين اساس 17فقره طرح مرتعداري 
زير پوش��ش »بيمه حماي��ت از محصوالت كش��اورزي« قرار 
گرفته است.  علي اصغر طالبان فرد افزود: تاكنون با اجراي اين 
ط��رح 623 خانوار بهره بردار از اين مراتع در خراس��ان رضوي 
نيز بيمه ش��ده اند.  او گفت: مرتعداران مي توانند با در دس��ت 
داش��تن پروانه چراي دام يا طرح مرتعداري براي نام نويسي در 
صندوق بيمه محصوالت كش��اورزي و منابع طبيعي به بانك 
كشاورزي شهرستان محل سكونت خود مراجعه كنند.  او افزود: 
طرح ه��اي مرتعداري به مدت 6 ماه در مقابل خطر ناش��ي از 
بالياي طبيعي ش��امل خشكسالي، سيل و تگرگ زير پوشش 

بيمه قرار مي گيرند. 
 دستگاه هاي اجرايي همدان ميزان بدهي به بانك ها 
را گزارش دهند؛ همدان  مديركل امور اقتصادي و دارايي 
اس��تان همدان با بيان اينكه دستگاه هاي اجرايي همدان تا 
پايان س��ال ميزان بدهي به بانك ها را گزارش دهند، گفت: 
دس��تگاه ها بايد جذب اوراق تس��ويه و اسناد خزانه را جدي 
بگيرند. س��يدناصر محمودي استفاده دس��تگاه هاي اجرايي 
استان همدان از اس��ناد خزانه اسالمي و اوراق تسويه خزانه 
را بهترين فرصت براي پرداخت بدهي  دس��تگاه هاي دولتي 
عنوان كرد. وي عنوان كرد: بر اين اس��اس فرصتي در اختيار 
دستگاه هاي اجرايي قرار داده شده كه از دو ابزار اسناد خزانه 
اس��المي و اوراق تس��ويه براي پرداخ��ت بدهي هاي خود به 

اشخاص حقيقي و حقوقي استفاده كنند.

اخبارشهرستانها

جهانگيري در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي:

ضرورت شناسايي موانع براي مقاوم سازي اقتصاد
گروه بنگاه ها    

مقاوم سازي اقتصاد در برابر تكانه هاي بيروني 
يكي از مهم ترين اولويت هايي اس��ت كه اقتصاد 
ايران براي رونق و توس��عه پايدار به آن نيازمند 
اس��ت؛ اين در حالي اس��ت كه موانعي بر سر راه 
اين هدف بنيادين در ساختار اقتصادي كشورمان 
وجود دارند كه بدون اصالح و بهبود آنها رسيدن 

به اهداف از پيش تعيين شده مقدور نيست. 
 بنابراين شناس��ايي اين موانع تاثيرگذار يكي 
از قدم هايي اس��ت كه اقتص��اد ايران براي بهبود 
ش��رايط به آن نياز دارد. بررس��ي ابعاد و زواياي 
گوناگون اين موانع اقتصادي مهم ترين موضوعي 
بود كه در جلس��ه روز گذشته س��تاد فرماندهي 

اقتصاد مقاومتي به آنها پرداخته شد. 
مع��اون اول رييس جمهور با اش��اره به همين 
اولويت ه��اي اقتص��ادي گفت: س��تاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومت��ي بايد با تش��كيل كارگروه هاي 
تخصص��ي به بررس��ي وضعيت كش��ور در قالب 
و  بپ��ردازد  مقاومت��ي  اقتص��اد  سياس��ت هاي 
راهكار هاي الزم ب��راي تحقق پنج رويكرد اصلي 

اين سياست ها را ارائه كند. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« و ب��ه نق��ل از پ��اد، 
جهانگي��ري ديروز در جلس��ه س��تاد فرماندهي 
اقتص��اد مقاومتي اظهار داش��ت: اگ��ر ما دنبال 
ايجاد اش��تغال و توليد و مقاوم سازي اقتصاد در 
براب��ر تكانه هاي خارجي هس��تيم، بايد به دنبال 
ش��رايطي باش��يم كه در صورت هر اتفاقي نظير 
تحريم هاي مجدد، وضعيت اقتصاد كشور نسبت 
ب��ه دوره قبل از تحريم ها بهتر باش��د و مقاومت 

اقتصاد افزايش يافته باشد. 
وي با اشاره به اينكه نظام بانكي و بخش نفت 
اصلي ترين گرانيگاه دش��مني ب��راي ضربه زدن 
به اقتصاد كش��ور بود، گف��ت: بايد با رصد دقيق 
ببينيم در اين حوزه ه��ا چقدر در برابر تحريم ها 

مقاوم شده ايم. 
معاون اول رييس جمه��ور افزايش بهره وري، 
حفظ امنيت سرمايه گذاري، رقابتي كردن اقتصاد 
در جهت حف��ظ توان داخل��ي را از اولويت هاي 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي دانس��ت و گفت: 
دبيرخان��ه بايد با شناس��ايي گره هاي موجود در 
قواني��ن، موان��ع و گره ها را به پش��توانه ظرفيت 

اقتصاد مقاومتي بي اثر كند. 
وي تصري��ح ك��رد: بخ��ش خصوص��ي باي��د 
احس��اس كند س��رمايه گذاري در اي��ران امنيت 

دارد. خوشبختانه باني و حامي اقتصاد مقاومتي 
رهبر معظم انقالب اس��ت و بايد ب��ا اتكا به اين 
پش��توانه بدون رودربايستي مشكالت را برطرف 
كنيم تا اقتصاد كش��ور مقاوم تر از پيش ش��ود و 

نبايد اقتصاد كشور با يك فشار آسيب ببيند.
 

 موانع و داليل عدم پيشرفت طرح ها
جهانگيري ب��ا تاكيد بر اينكه بايد گزارش��ي 
درباره موانع و داليل عدم پيش��رفت يا پيشرفت 
طرح ها در اقتصاد مقاومتي تهيه شود، گفت: بايد 
دغدغه ه��اي موجود براي تامين و دس��تيابي به 
اهدافي نظير امنيت س��رمايه گذاري، حمايت از 

توليد داخلي و صادرات احصاي دقيق شود و در 
قال��ب يك گزارش با ذك��ر موانع و وظايف قواي 
مختلف تهيه ش��ود و به اس��تحضار رهبر معظم 
انقالب برس��د ت��ا از حمايت ه��ا و رهنمودهاي 

ايشان برخوردار شويم. 
وي با اش��اره ب��ه تاكيد رهب��ر معظم انقالب 
مبن��ي ب��ر ض��رورت نافذالكلم��ه بودن س��تاد 
فرماندهي اقتص��اد مقاومتي تصري��ح كرد: بايد 
بررسي ش��ود كه با اختيارات موجود ميزان اين 

نافذالكلمه بودن تا چه حد است. 
جهانگي��ري با بي��ان اينكه دول��ت معتقد به 
اجراي سياس��ت هاي 24گانه اقتص��اد مقاومتي 

اس��ت، گفت: روند پيش��رفت اج��راي طرح هاي 
اولوي��ت دار اقتص��اد مقاومتي مثبت بوده اس��ت 
اما م��ا بايد نگاه كالن تر و جامع تري به مس��ائل 

اقتصادي داشته باشيم. 
مع��اون اول رييس جمهور با انتقاد از كم كاري 
كه در باب گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي صورت 
گرفته است، افزود: گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي 
بس��يار ب��ا اهميت اس��ت و همه نخبگان كش��ور، 
دانش��گاه ها، دس��تگاه هاي مختل��ف ب��ه خصوص 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي و صدا و سيما كه 
مسووليت اصلي گفتمان س��ازي را داشته اند، بايد 

در اين زمينه فعاالنه تر برخورد كنند. 

جهانگيري در ادامه با اشاره به گزارش عملكرد 
پروژه هاي اقتصاد مقاومتي در زمينه توسعه شبكه 
ريلي كشور گفت: توسعه راه آهن جزو اولويت هاي 
دولت اس��ت و بايد براي توس��عه راه آهن كشور و 
مس��يرهاي اولوي��ت دار حمل و نقل ريلي كش��ور 
تالش ش��ود.  وي بر رفع گلوگاه ها و محدوديت ها 
در اي��ن زمين��ه تاكيد كرد و گف��ت: بايد در يكي 
از جلسات س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اين 
موضوع طرح ش��ود ت��ا براي آن در ط��ول برنامه 

ششم توسعه تصميمات الزم اتخاذ شود.
 

 گزارش پيشرفت طرح ها
در اين جلس��ه نايب ريي��س مجلس و وزراي 
تع��اون، كار و رفاه اجتماعي، جهاد كش��اورزي، 
دف��اع و پش��تيباني نيروه��اي مس��لح، صنعت، 
مع��دن و تج��ارت،  فرهنگ و ارش��اد اس��المي، 
نف��ت، ريي��س كل بانك مركزي، مع��اون علمي 
و فن��اوري رييس جمه��ور،  رييس س��ازمان امور 
اداري و استخدامي كشور، رييس سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون امور 
زن��ان و خان��واده و رييس صندوق توس��عه ملي 
كشور حضور داشتند، هر يك از اعضا ديدگاه هاي 
خود را درباره تاثير سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
در پيش��برد پروژه هاي بزرگ دستگاه ها و تحقق 
رويكردهاي كالن اين سياست ها تبيين كردند. 

ادام��ه  در  و  جلس��ه  اي��ن  در  همچني��ن 
گزارش ه��اي پيش��رفت طرح ه��اي اولوي��ت دار 
وزارتخانه ها در چارچوب اقتصاد مقاومتي، وزارت 
راه و شهرسازي گزارشي از پروژه ها و برنامه هاي 

مرتبط با توسعه شبكه ريلي كشور ارائه كرد. 
در اين گزارش با اش��اره به روند پيوستن پنج 
اس��تان كشور به شبكه ريلي و اجراي ده ها طرح 
ريلي براي اس��تفاده از ترانزيت و زيرساخت هاي 
آن براي تحقق سياس��ت هاي اقتص��اد مقاومتي 
عنوان ش��د ك��ه با اج��راي اين طرح ه��ا ركورد 
جديدي در تاريخ راه آهن كش��ور به دست آمد و 
بيش از 77 درصد طرح هاي ابالغ شده عملياتي 

شده است. 
وزي��ر راه و شهرس��ازي در اي��ن خصوص از 
برنامه ريزي براي اتصال همه مراكز اس��تان ها به 
راه آهن و بهره گي��ري از فناوري هاي نوين نظير 
برق��ي كردن قطارها خبر داد و تمركز بر موضوع 
ريل را يكي از بسترهاي تحقق اقتصاد مقاومتي 

ارزيابي كرد. 

خراسان رضوي   استاندار خراسان 
رضوي گفت: در ح��وزه نيروگاه هاي 
كوچك همكاري مان را با بهزيستي و 
 كميت��ه امداد آغاز كرده ايم و تاكنون

600 نيروگاه كوچك راه اندازي شده 
است.

به گزارش ايسنا، عليرضا رشيديان 
در حاشيه افتتاح نيروگاه خورشيدي 
بخش خصوصي در شهرك صنعتي توس اظهار كرد: خوشحال 
هس��تيم از اينكه امروز در خدمت سرمايه گذار، مسووالن اداره 
برق و س��ازمان صنعت بوديم و در اين روز بزرگ ترين نيروگاه 
خورش��يدي بخ��ش خصوصي را كه در ش��هرك صنعتي توس 
راه اندازي ش��ده افتت��اح كنيم. وي عنوان كرد: ب��ه دليل آنكه 
در خراس��ان رضوي خورشيد و باد وجود دارد، بايد براي آينده 
به س��مت تولي��د انرژي هاي پ��اك برويم و دولت ني��ز در اين 
رابط��ه در زمينه ارائه تس��هيالت و در اختي��ار دادن زمين و... 
حمايت   ه��اي خوبي انجام داده اس��ت. وي ادام��ه داد: عالوه بر 
ني��روگاه بزرگي كه امروز ش��اهد افتتاح آن هس��تيم، در حوزه 
نيروگاه ه��اي كوچ��ك نيز هم��كاري را با بهزيس��تي و كميته 
امداد آغ��از كرده ايم كه 600 نيروگاه كوچك راه اندازي ش��ده 
كه آنها ني��ز احتماال تا 2000 نيروگاه كوچك خواهد رس��يد.  
رشيديان افزود: اما مس��لما نقشي كه نيروگاه هاي بزرگ مانند 
نيروگاه ه��اي 100كيلوواتي دارند، مي تواند ي��ك بازار جهاني 

براي سرمايه گذاري سرمايه گذاران در استان باشد.

تاكنون 600 نيروگاه كوچك در خراسان رضوي 
راه اندازي شده است

سيستان و بلوچستان   مديرعامل 
ش��ركت گاز سيس��تان و بلوچستان 
گفت: تاكنون 4هزار و 200 مشترك 
در اين ش��هر از نعم��ت گاز بهره مند 
ش��ده اند در حال��ي كه اين ش��ركت 
آم��اده واگ��ذاري ح��دود 11 ه��زار 
اشتراك اس��ت. محمدحسن طهراني 
دي��روز در گفت وگ��و با ايرن��ا اظهار 
داش��ت: در محدوده ش��هر زاهدان كل ش��بكه تغذيه و توزيع 
م��ورد نياز هزار و 350 كيلومتر اس��ت ك��ه 500 كيلومتر آن 
انجام شده يا در دست اقدام است.  وي ادامه داد: تاكنون 330 
كيلومتر شبكه گازرساني در زاهدان اجرا شده است كه حدود 
35درصد اين شهر را شامل مي شود.  وي افزود: هم اينك نيز 
دو پيمانكار اين شركت در حال ايجاد شبكه در مناطق مختلف 
اين شهر هستند.  وي گفت: تاكنون 4هزار و 400 انشعاب در 
ش��هر زاهدان نصب شده كه از اين تعداد با توجه به بروز سرما 
ح��دود 4هزار و 200خانوار اقدام به اش��تراك پذيري كرده اند.  
وي مش��كل اصلي مردم زاه��دان در زمين��ه گاز را مربوط به 
مش��كالت داخل ساختمان شامل لوله كشي داخلي و دودكش 
ذكر كرد و گفت: اين قسمت به نظام مهندسي مربوط مي شود. 
مالكان برخي ساختمان ها در گذشته براي بهره گيري مناسب 
از گاز ماي��ع با نصب منبع يا چند س��يلندر بزرگ 50كيلويي 
اقدام به لوله كشي داخل ساختمان كرده اند كه امروز مشكالت 

بسياري را به وجود آورده  است.

 4200 خانوار در زاهدان
مشترك شركت گاز شدند

 گلستان   رييس كل دادگستري 
گلس��تان با بيان اينكه دادگس��تري 
قضايي��ه  ق��وه  از  نمايندگ��ي  ب��ه 
سرمايه گذاري  امنيت  تضمين كننده 
در اس��تان اس��ت، گف��ت: توقي��ف 
واحده��اي تولي��دي اس��تان  ممنوع 
اس��ت.  به گزارش »تعادل« و به نقل 
از روابط عمومي دادگستري گلستان، 
هادي هاش��ميان در دومين جلسه س��تاد اقتصاد مقاومتي از 
س��رمايه گذاران و توليدكنندگان خواست هر جا حس كردند، 
امنيت ش��ان مختل مي ش��ود به دادس��تان هاي سراسر استان 
مراجع��ه كنن��د.  رييس كل دادگس��تري گلس��تان ب��ا بيان 
اينكه حمايت از س��رمايه گذار به معناي ناديده گرفتن حقوق 
بيت المال نيس��ت، تصريح ك��رد: افراد گم��ان نكنند در قالب 
حمايت ه��اي قضايي مي توانند از زير ب��ار پرداخت بدهي هاي 
بانكي خود ش��انه خالي كنند.  وي خاطرنش��ان كرد: دستگاه 
قضايي در عين حمايت از س��رمايه گذاران واقعي با افرادي كه 
به اسم س��رمايه گذاري تس��هيالت گرفته اند اما در بخش هاي 
ديگر هزينه كرده اند و با پرداخت نكردن بدهي هاي بانكي خود 
چ��وب الي چرخ اقتصاد و توليد مي گذارن��د، قاطعانه برخورد 
مي كن��د.  وي افزود: يك��ي از علل ركود اقتص��ادي، مطالبات 
بانكي اس��ت زي��را تزريق پول به ب��ازار و واحده��اي توليدي 
مس��تلزم وصول مطالبات بانكي اس��ت كه در س��ال هاي اخير 

چندان محقق نشده است. 

 توقيف واحدهاي توليدي استان گلستان
ممنوع است

 ايالم   اس��تاندار ايالم از تصويب 
احتمال��ي منطق��ه آزاد تج��اري و 
صنعتي مهران در مجلس ش��وراي 
اس��المي خبر داد و گفت: نشس��ت 
مش��ترك تجار و بازرگان��ان ايالم و 
واسط برگزار مي ش��ود.  به گزارش 
ايس��نا، قاس��م سليماني دشتكي در 
نشس��ت اعض��اي ات��اق بازرگاني و 
جمع��ي از بازرگان��ان و تجار ايالم اظهار ك��رد: مرز مهران با 
توجه به موقعيت خاص خود يك مرز منحصر به فردي است 
و مدي��ران بايد از موقعي��ت اين مرز براي رش��د صادارت و 
توس��عه و رونق اس��تان استفاده بيش��تري كنند.  وي افزود: 
معاون سياس��ي امنيتي اس��تانداري در هفته آينده مقدمات 
تشكيل نشست مشتركي با حضور تجار، بازرگانان استان هاي 
ايالم و واس��ط را در استان واسط عراق فراهم كند تا مسائل 
موج��ود در خصوص مراوده هاي تجاري اين دو اس��تان بيان 
ش��ود.  سليماني دش��تكي با بي��ان اينكه گم��رك بايد براي 
رونق تجارت در م��رز مهران تالش كند، اضافه كرد: مديران 
حوزه ه��اي مرتب��ط نيز باي��د براي رفع مش��كالت تجاري و 
گمركي در مرز مهران با گمرك همراهي و همكاري داش��ته 
باش��ند.  وي با اش��اره به برخي مش��كالت تجار و بازرگانان 
در مرز مهران عنوان كرد: بايد قوانين وضع ش��ده از س��وي 
مديران به نفع مردم باش��د نه اينكه به دامنه مش��كالت آنها 

اضافه كند.

نشست مشترك تجار و بازرگانان ايالم و واسط 
برگزار مي شود

با حضور مع��اون اول رييس جمهور و وزير صنعت، معدن و تجارت، كارخانه 
فوالد اروند )كاوه( در خرمش��هر افتتاح ش��د.  اس��حاق جهانگيري با حضور در 
شهرستان خرمشهر كارخانه فوالد اروند )كاوه( را در اين شهرستان افتتاح كرد.  
با افتتاح فاز اول اين كارخانه كه به توليد آهن اس��فنجي مي پردازد براي 350 
نفر به صورت مس��تقيم اشتغال زايي مي شود.  براي احداث كارخانه فوالد اروند 

)كاوه( حدود 1233 ميليارد ريال سرمايه گذاري انجام شده است و اين كارخانه 
س��االنه ظرفي��ت توليد 600هزار تن ميله و ميلگ��رد از جنس فوالد آلياژي جز 
فوالد زنگ نزن را دارد.  اسحاق جهانگيري و محمد شريعتمداري پس از افتتاح 
كارخانه فوالد اروند )كاوه( از اين كارخانه بازديد كردند و در جريان روند توليد 

اين كارخانه قرار گرفتند. 

افتتاح كارخانه فوالد كاوه خرمشهر

قائم مقام ارشد مدير عامل گروه خودروسازي 
سايپا گفت: س��ايپا به دنبال همكاري و حمايت 
از قطعه س��ازان همكار با اين گروه خودروسازي 
است اما اين حمايت ها در صورتي شكل مي گيرد 
كه توسعه فعاليت ها و افزايش كيفيت در دستور 

كار اين شركت ها قرار گيرد. 
 به گزارش سايپانيوز، محمدرضا هنري كيا اظهار 
داش��ت: از نظر ما ش��ركت هاي هم��كار در زنجيره 
تامين جزئي از گروه خودروسازي سايپا هستند لذا 
با همفكري آنها مش��كالت پيش روي اين بخش را 
مورد بررس��ي قرار خواهيم داد به شرطي كه توجه 
به توس��عه فعاليت ها و افزايش كيفيت در دس��تور 
كار اين ش��ركت ها قرار گي��رد و تمامي تالش خود 
را براي رف��ع موانع پيش رو به كار خواهيم بس��ت. 

قائم مقام مدير عامل گروه خودروسازي سايپا ادامه 
داد: ن��گاه دولت در صنعت داخل��ي، توانمندي اين 
بخش مهم و تاثيرگذار است و اين نگاه استراتژيك 
نياز به توجه، مراقبت و همچنين برنامه عملي دارد، 
لذا بنگاه هاي اقتص��ادي بايد بتوانند در اجراي اين 
امر برنامه ري��زي مدوني براي توس��عه فعاليت هاي 

خود داشته باشند.  
وي ب��ا اش��اره به هج��وم قطع��ات بي كيفيت و 
قاچاق به بازار خودرو كش��ور تاكيد كرد: اين پديده 
باعث ش��ده اس��ت كه سهم قطعه س��ازان داخلي و 
ش��ركت هاي ارائه دهنده خدمات پ��س از فروش و 
در نهاي��ت اش��تغال اين بخش به نفع ش��ركت هاي 
چين��ي تغيي��ر ياب��د و اين موض��وع را باي��د مورد 
بررس��ي بيش��تر قرار داد. هنري كيا سرمايه گذاري 

در صنعت قطعه س��ازي با افزاي��ش توليدات داخلي 
را ب��ه لح��اظ اقتصادي ب��ا صرفه توصي��ف و تاكيد 
كرد: اين صنعت نياز به س��رمايه گذاري هاي جديد 
و هم��كاري بين الملل��ي دارد و يك��ي از مهم ترين 
چش��م اندازهاي گروه خودروس��ازي سايپا در حوزه 
قطعه سازي حركت به سوي انتقال تكنولوژي نوين 
به ش��ركت هاي هم��كار در زنجي��ره تامين قطعه و 

هماهنگ شدن با صنعت جهاني است. 
قائم مقام مدير عامل گروه خودروسازي سايپا 
با اشاره به اينكه قطعه سازان داخلي بايد بتوانند 
ب��ا يكديگ��ر هم��كاري كنند و به س��مت ادغام 
پيش برون��د خاطرنش��ان كرد: فض��اي فعاليت 
خودروس��ازي بايد به س��مت توس��عه و نوآوري 
پي��ش ب��رود و نباي��د با غفل��ت از كن��ار صدها 
قطعه سازي كه كسب و كار و عمر و سرمايه شان 
را در توليد گذاش��ته اند به راحت��ي عبور كرد و 
س��ايپا آمادگي دارد كه با هداي��ت و رهبري در 
زمين��ه ادغام قطعه س��ازان كوچ��ك و كمك به 
انتخ��اب تكنول��وژي، آنها را به س��مت ورود به 

زنجيره جهاني توليد قطعات سوق دهد. 

قائم مقام ارشد مدير عامل گروه خودروسازي سايپا:

حمايت سايپا از قطعه سازاني كه به دنبال افزايش كيفي هستند 



 Tue. December  12. 2017  988   سه شنبه          21 آذر 1396     23  ربيع االول 1439  شماره  
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

اقتصاد اجتماعي12
كشف 75 درصد »ترياك« 

جهان در ايران 
به گفته قائم مقام دبيركل س��تاد مب��ارزه با مواد مخدر 
بطور ميانگين 75 درصد كشفيات جهاني ترياك، 61 درصد 
كش��فيات مرفين، 17 درصد هروئين و همچنين بيشترين 
كيس هاي كشف پيش سازهاي شيميايي مواد مخدر توسط 

ايران صورت مي گيرد. 
عل��ي موي��دي افزود: آنچه راجع به گس��ترش س��طح 
و منطقه كش��ت خش��خاش و افزايش توليد م��واد مخدر 
افغانس��تان در گزارش UNODC آمده اس��ت، تصويري 
اس��ت بس��يار نگران كننده از موج مخرب ناشي از افزايش 
كشت و توليد كه به زودي منطقه را در نورديده و به اروپا و 
ماوراي آن خواهد رسيد. او ادامه داد: اين نشست نخستين 
صحنه مواجهه با ش��رايط جديد اس��ت كه كارشناس��ان و 
متخصصان منطقه يي و بين المللي گردهم آمده اند تا آن را 
ارزيابي و راهكارهاي متناس��ب را بررس��ي كنند، به همين 
دليل طبيعي اس��ت كه توقعات از نشست تهران در شرايط 
فعلي بيش��تر از نشست هاي پيش��ين ميثاق پاريس باشد. 
مويدي در ادامه با يادآوري نقش نشست هاي ميثاق پاريس 
خصوصا نشست هاي گروه كارشناسي همكاري هاي مرزي 
در مبارزه با كشت، توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان 
اظهار كرد: گرچه ارزيابي امكانات و س��از و كارهاي پليسي 
و امنيتي با هدف بهبود مبارزه در دستور جلسه پيش بيني 
شده است اما انتظار مي رود كه اين مباحث با در نظر داشتن 
عوام��ل افزايش كش��ت، توليد و اثرات مخ��رب اقتصادي، 
اجتماع��ي و امنيتي ناش��ي از آن مطرح ش��ود. قائم مقام 
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه سوالي مبني بر 
اينكه چرا با وجود اسناد جامع و متوازن مصوبات بين المللي 
به ويژه بيانيه هاي سياسي و برنامه هاي اقدام كميسيون مواد 
مخدر و همچنين سند نهايي سي امين نشست ويژه مجمع 
عمومي س��ازمان مل��ل متحد براي كنت��رل و مهار معضل 
جهاني م��واد مخدر و همچنين ت��اش بي وقفه و اقدامات 
اثرگذار دستگاه هاي مقابله يي كش��ورها در تقويت كنترل 
مرزهاي مشترك، بهبود زيرس��اخت هاي مبادله اطاعات 
منطقه يي و گس��ترش همكاري هاي بين المللي، متاسفانه 
تهديدات امنيتي، اجتماعي و اقتصادي ناشي از جريان توليد 
و قاچاق مواد مخدر در اقصي نقاط جهان و به خصوص در 

منطقه ما هنوز ادامه دارد؟ مطرح كرد. 
مويدي در ادامه هدف اصلي ميثاق پاريس را جلوگيري 
از قاچاق مواد مخدر از افغانس��تان به اروپا دانست و گفت: 
اين در حالي اس��ت كه هيچ نوع نقش��ه راه يا برنامه اقدام 
عملي براي توقف كش��ت و توليد ارائه و پيش بيني نش��ده 
است و اگر چنين چيزي وجود دارد اثر آن در ميدان عمل 
مشاهده نمي ش��ود. قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر عامل ديگري كه باعث كاهش كش��ت و توليد انواع 
مواد مخدر مي شود را نبود تقاضا و بازار سودآوري بيان كرد 
و گفت: در كش��ورهاي مقص��د برنامه كاهش تقاضا بايد به 
شكلي تدوين و اجرا شود كه انگيزه يي براي سوداگران مرگ 
باق��ي نگذارد. او با بيان اينكه در اس��ناد و متون بين المللي 
مرتبط با مواد مخدر به دفعات از عبارت مسووليت مشترك 
و تعهد بين المللي استفاده مي شود ادامه داد: اين در حالي 
است كه هيچ نمونه عيني مجسم و مستندي از ايفاي اين 
تعهد حداقل در كمك به كشورهاي مبدأ و كشورهاي مسير 
ديده نمي شود. مويدي ادامه داد: در اكثر نشست هاي ميثاق 
پاريس هيات هاي ش��ركت كننده از نبود ساز و كار كارآمد 
براي تبادل اطاعات يا عدم دريافت اطاعات به موقع براي 
انجام عمليات شكايت دارند در حالي كه دستيابي به چنين 
امري منوط به تصميمات مس��ووالن مرزي و دستگاه هاي 
مقابله يي كش��ورهاي هم عرض اس��ت. او با انتقاد از اينكه 
ب��ا وجود وجود س��از و كارهاي منطقه ي��ي موثر در ارتقاي 
همكاري هاي مرزي و مقابله با قاچاق مواد مخدر نظير ابتكار 
سه جانبه فيمابين ايران، افغانستان و پاكستان با ساز و كار 
شبكه طرح ريزي مشترك، افسران كش��وري و دفاتر رابط 
مرزي اين ساز و كارها آنچنان كه بايد از سوي ميثاق پاريس 
حمايت نمي ش��ود تاكيد كرد: از هيات هاي شركت كننده و 
دفت��ر UNODC براي پيگيري اس��تمرار تش��كيل اين 
جلسات در منطقه و همچنين ذي نفعان و كشورهاي مقصد 
براي مشاركت در اين جلسات با هدف انسجام و اثربخشي 
اقدامات منطقه يي و فرامنطقه يي را خواس��تارم و حمايت 
ايران از اين قبيل اقدامات را به عنوان پيش نيازهاي مبارزه 

با مواد مخدر اعام مي كنم. 

 رشد 78 درصدي كشت گياهان مواد مخدري 
در افغانستان

همچنين »م��اري آن منير« مس��وول هماهنگ كننده 
ميث��اق پاريس از دفتر مقابله با موادمخدر و جرم س��ازمان 
ملل متحد )UNODC( در اين نشس��ت گفت: بر اساس 
گزارش هاي رس��يده، ميزان كشت گياهان موادمخدري در 
افغانستان در سال 2017 نس��بت به سال پيش 78 درصد 
رش��د دارد. وي افزود: اين موضوع زنگ خطري براي جهان 
است و همه بايد در اين زمينه هوشيار باشيم و با اين مشكل 
جهاني مقابله شود. اين مسوول در سازمان ملل متحد بيان 
كرد: اين موضوع تهديدات امنيتي و س��امتي براي جامعه 
ايج��اد مي كند و اكن��ون باندهاي موادمخ��دري در جهان 
هس��تند كه در فراتر مرزها عمل و جرم هاي سازمان يافته 
ايجاد مي كنند. م��اري آن منير افزود: همچنين موادمخدر 
انحراف پيش سازها و پولشويي را به دنبال دارد و به همه اين 

مشكات موادمخدر دامن مي زند. 
وي گف��ت: س��ازمان ملل متح��د تاكيد ب��ر اهميت 
هم��كاري منطقه يي و بين الملل��ي دارد و اكنون پيوندي 
بي��ن قاچ��اق موادمخ��در و تروريس��م وج��ود دارد كه 
مش��كل ساز است، س��ازمان ملل متحد بر همكاري هاي 
بين م��رزي و مقابله با موادمخدر و اقدامات پيش��گيرانه 
ب��راي كمك به ايج��اد ثبات و كاه��ش موادمخدر تاكيد 
دارد. اين مقام مس��وول در س��ازمان ملل ب��ا بيان اينكه 
برگزاري اين نشس��ت در چارچوب ميث��اق پاريس براي 
مش��اركت كشورها در س��ال هاي اخير است، اظهار كرد: 
پيش��رفت هاي قابل ماحظه يي در اين زمينه انجام شده 
اما بايد به ش��ركاي مختلف در اين زمينه كمك ش��ود تا 
ارتباط بيش��تري داشته باش��ند و بتوانيم به اهداف اين 
ميثاق برس��يم. ماري آن منير با اشاره به اينكه در جلسه 
آينده ميثاق پاريس در سال 2018 موضوعات مربوط به 
ميثاق هم مطرح خواهد شد، اظهار اميدواري كرد كه در 
اين نشست بحث و تبادل نظر درباره مبارزه با موادمخدر 
و راهكاره��اي جلوگيري از ترانزيت موادمخدر به اروپا با 

همكاري تمامي متوليان صورت گيرد. 
وي از ايران به ويژه وزارت امور خارجه، وزارت كش��ور و 
س��تاد مبارزه با موادمخدر براي ميزباني اين نشست تقدير 
ك��رد و گفت: ابتكار ميثاق اروپا در س��ال 2003 در پاريس 
بوده است و در چارچوب آن اقداماتي همچون پيشگيري از 
پيش سازهاي موادمخدر و روانگردان، كاهش ميزان توليد 
موادمخدر، مقابله با موادمخود با منشأ افغانستان و افزايش 
مشاركت بين كشورها بايد صورت گيرد، البته فعاليت هاي 
خوبي در طول مس��يرهاي قاچ��اق موادمخدر وجود دارد و 

هدف ما مقابله با اين تهديدات مواد افيوني است. 

اخبار

بررسي بودجه حوزه هاي اجتماعي در اليحه بودجه سال 1397

ركود رفاه 
س��وي  از   ،1397 س��ال  بودج��ه  اليح��ه   
رييس جمهوري به مجلس ارائه شد تا پس از بررسي 
تصويب شود. در اين ميان بودجه تعيين شده براي 
برخي سازمان ها افزايش داشته و در برخي بخش ها 
هيچ گونه تغييري نكرده است. مسووالن در برخي 
سازمان ها از بودجه تعيين شده اظهار رضايت كرده 
اما برخي ديگر از س��ازمان ها معتقدند س��همي كه 
ب��راي حوزه كاريش��ان در نظر گرفته ش��ده، ناچيز 
اس��ت. با وجود اين حسن روحاني كه بودجه 97 را 
س��رآغاز اجراي برنامه هاي دولت دوازدهم مي داند، 
در جلس��ه تقديم اليحه بودجه به مجلس ش��وراي 
اسامي بودجه 97 را بر مبناي اشتغال فراگير، رفع 

فقر و ايجاد عدالت دانست. 

 تغييرات بودجه در حوزه رفاهي 
يكي از بخش هايي ك��ه تغييرات در آن بيش از 
بخش هاي ديگر به چش��م مي خ��ورد حوزه رفاهي 
اس��ت از تغيير نام ت��ا ترميم حقوق بازنشس��تگان 
اموري اس��ت كه دولت ب��راي تحول در امور رفاهي 
كش��ور در نظر گرفته اس��ت. قرار اس��ت در س��ال 
1397، »س��ازمان هدفمن��دي يارانه ه��ا« با عنوان 
»صن��دوق رف��اه اجتماعي« به فعالي��ت خود ادامه 
داده و ماموريت هاي اين سازمان ذيل وزارت تعاون، 
 كار و رفاه اجتماعي ق��رار گيرد. وزارتخانه يي كه با 
تعيي��ن بودجه 32 هزار و 560 ميلي��ارد توماني در 
اليحه بودجه س��ال آينده در مقايس��ه با سال 96، 
رشد 8000 ميليارد توماني داشته است. از مجموع 
درآمد 37 هزار ميليارد توماني س��ازمان هدفمندي 
يارانه ه��ا 23 هزار ميليارد توم��ان را صرف پرداخت 
ياران��ه نقدي و غيرنق��دي، 7000 ميليارد تومان را 
صرف سياست كاهش فقر مطلق از طريق بهزيستي 
و كميته امداد، 3700 ميليارد تومان را صرف يارانه 
بخ��ش س��امت و 3300 ميليارد توم��ان را صرف 
پرداخ��ت يارانه ن��ان كند. اين در حالي اس��ت كه 
بودجه تخصيصي س��ال جاري براي پرداخت يارانه 
نقدي ب��ه مردم حدود ۴2 هزار ميليارد تومان بود و 
ب��ا كاهش قابل ماحظه اين بودجه روبرو هس��تيم 
و اي��ن ام��ر حاكي از كاهش ش��مار ياران��ه بگيران 
در س��ال آينده اس��ت.  در بودجه سال آينده يكي 
از بخش ه��اي ديگري كه در ح��وزه امور رفاهي به 
آن توجه ش��ده اس��ت،  بحث متناسب سازي حقوق 
ب��وده كه اين ميان بازنشس��تگان داراي حقوق زير 
دو ميلي��ون توم��ان،  در اولويت هس��تند. پيش از 

اي��ن وزي��ر رفاه از تخصي��ص اعتباري م��ازاد براي 
متناسب سازي حقوق بازنشستگان و كاهش فاصله 
حقوق بازنشس��تگان با نرخ ت��ورم خبر داده و گفته 
بود كه در سال آينده هدفگذاري وزارت رفاه به روي 
س��المندان قرار داده شده است تا قدرت خريد آنها 

با افزايش تورم كاهش پيدا نكند. 
بر همين اس��اس دولت مجاز است اعتبار رديف 
افزاي��ش و  اي��ن قان��ون را ب��راي   550000- 37
متناسب س��ازي حقوق بازنشس��تگان تحت پوشش 
صندوق بازنشس���تگي كش���وري و س�ازمان تامين 
اجتم�اع��ي نيروهاي مس��لح با اولويت كس��اني كه 
دريافتي ماهانه آنها كمتر از دو ميليون تومان است، 
براس��اس آيين نامه اجرايي كه توسط سازمان برنامه 
و بودجه كش��ور ب��ا همكاري دس��تگاه هاي ذي ربط 
تهيه مي ش��ود و به تصويب هيات وزيران مي رس��د، 
اختص��اص دهد. صندوق بازنشس��تگي كش��وري و 
س��ازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلف اند 
افزاي��ش احكام حقوقي س��ال 1397 بازنشس��تگان 
ذي نفع ناش��ي از اجراي اين حكم را از اول فروردين 

97 اعم��ال كنند.  از طرف ديگ��ر در اليحه بودجه 
براي تهي��ه و اجرايي كردن ط��رح جامع كنترل و 
كاهش آس��يب هاي اجتماع��ي با اولوي��ت اعتياد، 
طاق، حاشيه نشيني، كودكان كار و مفاسد اخاقي 
طبق قانون برنامه شش��م توسعه اعتباري اختصاص 
پيدا كرده كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه يا 
تاييد شوراي اجتماعي كشور صرف اقدامات اجرايي 

طرح فوق مي شود. 
همچنين بودجه س��ازمان بهزيستي نيز در سال 
گذشته 2 هزار و 153 ميليارد و 991 ميليون تومان 
ب��وده ك��ه در اليحه بودج��ه س��ال 97 بودجه اين 
نهاد افزاي��ش يافته و 2 هزار و ۴۴5 ميليارد و 233 

ميليون تومان پيشنهاد شده است. 
از سوي ديگر بودجه سازمان تامين اجتماعي نيز 
كه سال گذشته 362 ميليارد و 837 ميليون تومان 
بوده اس��ت با در نظر گرفت��ن هزينه هاي عمومي و 
متفرقه )۴20 ميليارد تومان هزينه عمومي و 765 
ميلي��ارد تومان هزين��ه متفرق��ه( در اليحه بودجه 
97 هزار و 185 ميليارد تومان پيشنهاد شده است. 

از ط��رف ديگر آنطور كه انوش��يروان محس��ني 
بندپي مي گويد، رييس س��ازمان بهزيس��تي كشور 
مي گويد،  بودجه بهزيس��تي در اليحه س��ال 97 در 
مقايس��ه با س��ال گذش��ته 9.2 درصد افزايش پيدا 

كرده است. 

 وضعيت امور سالمت در بودجه سال آينده
يك��ي از حوزه هاي مهم ديگري كه در بررس��ي 
اليحه بودجه س��ال 1397 بايد به آن پرداخت امور 
سامت است. س��ال 1396 بودجه اختصاص يافته 
ب��راي اين حوزه برابر با 20 ه��زار و 120 ميليارد و 
523 ميليون تومان بود كه از ميان 8هزار ميليارد و 
788 ميليون تومان سهم بخش بهداشت و 11 هزار 
و 6۴8 ميليارد و 227 ميليون تومان س��هم بخش 
درم��ان بود اما در اليحه بودجه س��ال آينده ميزان 
در نظر گرفته ش��ده براي امور سامت برابر است با 
51 ه��زار و 357 ميلي��ارد و 336 ميليون تومان كه 
سهم بخش بهداشت 11 هزار و ۴6۴ ميليارد و 266 
ميليون تومان و سهم بخش درمان 39 هزار و 238 

ميليارد و ۴1 ميليون تومان اس��ت. ارقام ارائه شده 
حكاي��ت از ان دارد ك��ه در بودجه س��ال آينده هر 
دو بخش بهداشت و درمان افزايش بودجه خواهند 
داش��ت.  از ط��رف ديگراگرچه به گفت��ه رضا ملك 
زاده، مع��اون تحقيقات و فناوري وزارت بهداش��ت 
بودج��ه پژوهش��ي اين وزارتخانه 5 ت��ا 6 درصد در 
سال آينده افزايش خواهد داشت اما در مقابل سهم 
بودجه اختصاص يافته ش��ده به برنامه هاي مربوط 
به كمك به بيماران خاص ش��امل بيماران مبتا به 
هموفيلي،  س��رطان، دياليز،  تاالسمي و ام اس هيچ 
تغييري نكرده اس��ت اگرچه در سال 1396،  نسبت 
به س��ال 95 جهش خوبي در اي��ن زمينه رخ داد و 
بودجه تعيين شده براي اين حوزه از ۴9 ميليارد و 
22۴ ميليون و پانصد هزار  به 70 هزار ميليارد تومان 
رسيد اما اين ميزان براي سال آينده نيز ثابت بوده 

و تغييري نداشته است. 

 كم توجهي به مدارس فرسوده در اليحه 
بودجه 1397

ب��ا اين وجود اگرچه مش��كل مدارس فرس��وده 
در سطح كش��ور يكي از دغدغه هاي جامعه بوده و 
در چند روز گذش��ته آماري مبني بر وجود 1000 
مدرس��ه فرسوده در پايتخت كش��ور منتشر شد اما 
سهم در نظر گرفته شده براي رسيدگي به وضعيت 
م��دارس فرس��وده ناچيز اس��ت. در اليح��ه بودجه 
سال 1397 س��هم در نظر گرفته شده براي وزارت 
آم��وزش و پرورش بيش از 35 ه��زار ميليارد تومان 
اس��ت كه از اين ميزان بيش��ترين اعتبار مربوط به 
فعاليت هاي پرورش��ي و امور تربيتي دانش آموزان با 
اعتبار 197 ميليارد و 550 ميليون تومان اس��ت اما 
در مقابل آنچه از بودجه پيش��نهادي س��ال 1397 
مش��خص است، كاهش س��هم صد درصدي بودجه 
سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس است. اين 
بودجه در س��ال گذشته 81۴ ميليارد و 58 ميليون 
تومان بوده اس��ت  در حالي كه امسال 66 ميليارد و 
3۴2 ميليون و 780 هزار تومان است. اين در حالي 
است كه يك ميليون و 500 هزار نفر از دانش آموزان 
در فضاي��ي تحصيل مي كنند ك��ه نياز به تخريب و 
نوس��ازي دارد و 2 ميليون دانش آموز نيز در معرض 
خطر جدي هس��تند. يك سوم مدارس نا ايمن بوده 
و براي تخريب و بازس��ازي مدارس فرسوده نياز به 
11 هزار ميليارد تومان اعتبار و براي مقاوم سازي به 

5 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است. 

  مع��اون س��اماندهي ام��ور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان 
با اش��اره به اينكه در رديف هاي بودجه ب��راي اين معاونت تنها 
۴6ميليارد تومان پيش��نهاد شده است، گفت: اين درحالي است 
ك��ه حدود 18ميليارد تومان از اين مبلغ براي پرداخت حقوق و 
دس��تمزد كاركنان اين معاونت هزينه خواهد شد؛ لذا با بودجه 
پيش��نهادي با توجه به طرح هاي ملي و ستاد جوانان، نمي توان 

كارهاي بزرگي انجام داد. 
محمدمه��دي تندگويان ب��ا انتقاد از اينكه براس��اس بودجه 
پيش��نهاد ش��ده دولت براي س��ال 97 ب��راي هر اس��تان تنها 
700ميليون تومان اختص��اص خواهد يافت، اظهار كرد: درحال 
حاض��ر 0/27درصد ماليات ب��ر ارزش اف��زوده دخانيات در دل 
بانك ه��اي عام��ل تبديل به وام ازدواج مي ش��ود ك��ه اين مبلغ 
مربوط ب��ه برنامه ريزي و اجراي طرح هاي ملي جوانان نيس��ت 
بلك��ه اين پ��ول در صورت محقق ش��دن تنها به ش��كل وام به 
جوانان پرداخت مي ش��ود. او با اش��اره به طرح هاي اين معاونت 
براي رس��يدگي به امور جوانان در س��ال آينده به ايس��نا گفت: 
بخشي از خانه هاي جوانان امسال به شكل استيجاري در اختيار 
فعاليت هاي جوانان و سمن ها قرار داشتند؛ قصد داشتيم تا سال 
آينده نيز نس��بت به س��اخت تعدادي از خانه هاي جوانان اقدام 
كنيم كه با بودجه پيشنهادي به نظر مي رسد در سال 97 در اين 
خصوص نيز با مشكل رو به رو شويم. او با ابراز اميدواري نسبت 
ب��ه اصاحيه بودج��ه و توجه به خانه هاي جوان��ان افزود: با اين 
بودجه نمي توان پاس��خگوي نياز NGO ه��ا، خانه هاي جوانان، 
طرح ها و... بود. تندگويان با بيان اينكه بودجه سال گذشته اين 

معاون��ت نزديك به 36ميليارد تومان بوده اظهار كرد: با توجه به 
تغييرات مديريتي اين معاونت، بخش��ي از بودجه 6 ماه نخست 
سال نيز هنوز محقق نشده است. به نظر مي رسد تنها تخصيص 
نزديك به ۴0ميليارد تومان از ميان بودجه 1۴00ميليارد توماني 
وزارت ورزش و جوانان براي يك معاونت س��هم ناچيزي باش��د. 
تندگويان در ادامه اظهار كرد: اگرچه وزارتخانه هاي مسكن، رفاه 
و... با س��رفصل هاي ديگري نيز بودجه در حوزه جوانان دريافت 
مي كنن��د اما معاونت امور جوانان نظارتي بر عملكرد آنان ندارد. 
ممكن اس��ت در بخش هاي ديگري از وزارتخانه ها سرفصل هاي 
بودجه يي براي تهيه مسكن و اشتغال جوانان وجود داشته باشد 
ام��ا معاونت جوانان نه ت��وان نظارت و پايش آنه��ا را دارد و نه 

مي تواند در اين موارد مداخله يي انجام دهد. 

سخنگوي س��تاد مبارزه با مواد مخدر پنجم آذر از وجود 
ماده مخدري به نام دستمال در كشور خبر داد كه البته هنوز 
ش��يوع ندارد، اما ديروز سخنگوي نيروي انتظامي گفت: هيچ 
گزارشي از مخدري به نام »دستمال« در پليس وجود ندارد. 
سعيد منتظرالمهدي، سخنگوي پليس در نشست خبري 
ظهر ديروز خود در پاسخ به سوالي درخصوص وجود مخدري 
به نام »دستمال« اظهار كرد: پليس هيچ گونه گزارشي درباره 
دس��تمال هاي مرطوب كننده اعتيادزا، روانگردان و توهم زا و 
مخدر »دستمال« را تاييد نمي كند اما توجه داشته باشيد كه 
در دني��ا بيش از 700 نوع مواد مخدر و توهم زا وجود دارد و 
احتمال دارد اين مخدرها با نام هاي مخدر به فروش برسد. 

پنجم آذر س��خنگوي س��تاد مبارزه با م��واد مخدر گفته 
بود: در س��نوات گذش��ته گزارشي از كش��ف اين ماده كه در 
گروه NPSها دسته بندي مي ش��ود در اختيار پليس مبارزه 
با مواد مخدر قرار داش��ت. البته كش��ف اين ماده در سنوات 
قب��ل به هيچ وج��ه مقادير عمده و قابل توجه نبوده اس��ت و 

شايع نيست. افشار درباره مضرات اين ماده جديد گفت: اين 
ماده جزو كانابينوئيدهاي صنعتي و آزمايش��گاهي اس��ت كه 
اثراتي به مراتب بيش��تر از حش��يش داش��ته و قدرت تخريب 

بااليي دارد. 

سهم ناچيز جوانان از بودجه 97

خبرهايي از مخدر دستمال 

نايب رييس كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس گفت: 
افزايش 13 درصدي ماليات س��يگاري ها اقدام مناسبي است 
اما مي طلبد قيمت خرده فروش��ي مبناي اخذ ماليات سيگار 

قرار گيرد. 
محمد حس��ين قرباني در رابطه ب��ا افزايش 13 درصدي 
مالي��ات س��يگار در اليحه بودج��ه 97، گف��ت: افزايش 13 
درصدي اقدام درستي است اما با توجه به اينكه اخذ ماليات 
و عوارض مهم ترين مولفه پيش��گيري از مصرف مواد دخاني 
در دنيا و تمامي كش��ورهاي توس��عه يافته و در حال توسعه 
اس��ت بهتر بود افزايش بيش��تري مي ياف��ت. نماينده مردم 
آس��تانه اش��رفيه در مجلس شوراي اس��امي، با بيان اينكه 
ايران بعد از افغانس��تان در خاورميان��ه كمترين نرخ ماليات 
بر س��يگار را دارد، افزود: در بودجه س��ال 95 تاش كرديم 
ماليات مواد دخاني در سه رديف توليد داخل، توليد مشترك 
و تولي��د با برند و س��رمايه گذاري خارج��ي را به 20، 30 و 
۴0 درصد افزايش دهيم اما متاس��فانه در بودجه س��ال 96 
و اليحه برنامه شش��م نتوانس��تيم حتي انتظارات قوانيني را 
ك��ه خود مصوب كرديم برآورده كني��م. او با يادآوري اينكه 
شركت هاي خارجي ساالنه ۴8 هزار ميليارد تومان از طريق 
توليد دخانيات در كش��ور درآم��د دارند، به خانه ملت گفت: 
اين ش��ركت ها از نيروي كار ارزان بهره مي برند و از س��ويي 
ب��ازار مص��رف مناس��بي را در اختيار اين ش��ركت هاي قرار 
دادي��م و كمترين ماليات را نيز از آنها اخذ مي كنيم كه اين 
موضوع در هيچ كش��وري مس��بوق به سابقه نيست. نماينده 

مردم آستانه اشرفيه در مجلس دهم، افزود: آمار صحيحي از 
مص��رف، توليد و واردات دخانيات نداريم اما نزديكترين آمار 
اين اس��ت كه بيش از 60 تا 65 ميليارد نخ سيگار در كشور 

مصرف مي شود. 
نايب رييس كميس��يون بهداشت و درمان مجلس شوراي 
اس��امي با بيان اينكه امروزه در كش��ور 5 درصد ماليات بر 
خرده فروش��ي دخانيات دريافت و اخذ مي ش��ود، ادامه داد: 
در كش��ور ماليات اخذ ش��ده از سيگار بر مبناي قيمت درب 
كارخانه اس��ت در حالي كه اگر بر خرده فروش��ي مبنا قرار 
گيرد بطور قطع از اين مس��ير مي توان حدود ۴ هزار ميليارد 
تومان ماليات اخذ و در جهت رفع مش��كات حوزه سامت 

هزينه كرد. 

سرپرست اورژانس كشور جزئيات فعاليت هاي اين سازمان را 
در مناطق زلزله زده اعام و تاكيد كرد: حضور تيم هاي بهداشت 
و درمان در مناطق زلزله زده تا زماني كه ش��رايط مطلوب شود 

ادامه دارد. 
پيرحس��ين كوليوند درباره فعاليت اورژانس كشور در زلزله 
كرمانش��اه گفت: ما به محض اط��اع  از زلزله با هماهنگي وزير 
بهداش��ت بافاصله عازم منطقه ش��ديم. در كمتر از يك ساعت 
100 دس��تگاه آمبوالنس و اتوب��وس آمبوالنس به منطقه اعزام 
ش��ده و 7350 مصدوم در كمتر از 20 س��اعت به كرمانش��اه و 
تهران منتقل ش��دند.  او ادامه داد: بيمارستان هاي صحرايي كه 
ب��راي راهپيمايي اربعي��ن در مرز مهران برپا ش��ده بودند و در 
همين زمان در حال انتقال به دانشگاه هاي علوم پزشكي بودند، 
دوباره به مناطق زلزله زده برگش��تند. همان روز 6 بيمارس��تان 
صحرايي در ثاث باباجاني، س��رپل ذهاب و اس��ام آباد مستقر 
ش��د. همچنين به ميزان كافي دارو، تجهيزات پزش��كي، خون 
و فرآورده هاي خوني به اين مناطق ارس��ال ش��د. دانشگاه علوم 

پزش��كي كرمانش��اه تاكنون 1950 عمل جراحي و پيوند عضو 
موفقيت آميز انجام داده اس��ت.  به گفته كوليوند، از بين 7350 
مصدوم زلزله كرمانش��اه 2160 نفر با اورژانس هوايي به مراكز 

درماني منتقل شدند. 

قرباني: افزايش 13درصدي ماليات بر سيگار در اليحه بودجه

اقدامات اورژانس كشور در مناطق زلزله زده

س��خنگوي وزارت بهداش��ت با اش��اره به اينكه متوسط عمر 
ساختمان هاي درماني كشور 100سال است، گفت: ساالنه حدود 
39 ميليارد دالر صرف هزينه هاي حوادث مي ش��ود كه ۴8/6 از 

توليد ناخالص ملي است. 
ايرج حريرچي، در مراس��م اختتاميه پيش��گيري از حوادث و 
س��وانح گفت: حوادث و سوانح 26/10 درصد مرگ و ميرها را به 
خود اختصاص داده اس��ت و از ه��ر 10 نفر يك نفر به اين دليل 
فوت مي كند. وي ادامه داد: در س��ال گذش��ته 36هزار نفر براثر 
اي��ن حوادث فوت كرده اند. ح��دود ۴6/6 درصد از مرگ و ميرها 
به دليل حوادث ترافيكي اس��ت ك��ه بايد به اين ارقام توجه ويژه 

داشته باشيم. 
حريرچي افزود: بيشترين مرگ و ميرها در سنين زير ۴ سال 
به دليل حوادث اس��ت و س��االنه ح��دود 39 ميليارد دالر صرف 
هزينه هاي حوادث مي شود كه ۴8/6 از توليد ناخالص ملي است. 
س��خنگوي وزارت بهداش��ت گفت: در سال گذشته 768هزار 
مورد بستري در بيمارستان به دليل حوادث داشته ايم كه تقريبا 

10 درصد كل بستري ها است. 
وي تصريح كرد: در س��ال گذش��ته 1189 ميليارد تومان به 
بيمه ها پرداخت شده است كه مي توان با فرهنگ سازي اين ارقام 

را كاهش داد. 

حريرچي گفت: وزارت بهداشت از سال 86 بررسي هايي انجام 
داد كه نشان مي داد متوس��ط عمر ساختمان هاي درماني كشور 
100س��ال بوده است. در س��ال 86 حدود 73 درصد تخت هاي 
بيمارس��تاني فرس��وده بود كه اگر براي مقاوم س��ازي آنها هزينه 

مي شد بيش از خريد تخت جديد، بودجه نياز داشت. 
سخنگوي وزارت بهداشت گفت: درحال حاضر با كمبود تخت 
بيمارس��تاني مواجهيم، حدود ۴5 درصد تخت هاي بيمارستاني 
فرس��وده است و پس از اجراي طرح تحول سامت ساالنه 5هزار 

تخت تحويل داده شده است. 
حريرچي در پايان گفت: ساخت بيمارستان هايي كه در زمان 
وقوع حوادث دسترس��ي به آنها آسان باشد از برنامه هاي وزارت 

بهداشت است. 

39ميليارد دالر ساالنه صرف هزينه هاي حوادث مي شود
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»تعادل«اثرافزايشچشمگيرعوارضخروجازكشوربرصنعتهواييرابررسيميكند

شوكعوارضخروجازكشوربهايرالينها
گروهراهوشهرسازيزهرهعالمي

عوارض خروج از كشور براساس اليحه بودجه 
س��ال 97، نس��بت به س��ال جاري، 3 تا 6 برابر 
افزايش مي يابد. يعني اگر پيش از اين مس��افران 
س��فرهاي خارجي، 75 ه��زار تومان براي خروج 
از كشور به حس��اب بانكي ملي واريز مي كردند، 
درص��ورت تصويب اين ماده از س��ال آينده بايد 
براي نخس��تين س��فر خارجي خ��ود 220 هزار 
تومان پرداخت كنن��د. اين رقم باتوجه به تعداد 
س��فرهاي خارجي ف��رد در س��ال 97، افزايش 
 مي يابد. آمارها حاكي از اين اس��ت كه در س��ال
9 ميليون نفر ايراني براي سفرهاي كاري، تفريحي 
 يا زيارتي از كش��ور خارج مي ش��وند. دس��ت كم
2 ميليون س��فر زيارتي است كه براساس اليحه 
بودجه س��ال 97 مشمول افزايش عوارض خروج 
از كش��ور نمي شوند. از س��وي ديگر، بنا به گفته 
يك��ي از كارشناس��ان صنع��ت هواي��ي كش��ور، 
نسبت س��فرهاي خارجي با ايرالين هاي ايراني و 
خارجي، 60 به 40 اس��ت. پ��س مي توان چنين 
برآورد ك��ه ايرالين ه��اي داخلي متول��ي انجام 

ساالنه 4 ميليون سفر خارجي هستند. 
از اين رو، پس از انتشار اين خبر، كارشناسان 
و فع��االن صنع��ت هوان��وردي واكنش��ي منفي 
نس��بت به افزايش دست كم س��ه برابري خروج 
از كش��ور و عواقب تصويب آن در آينده نش��ان 
دادند و دليل اعالم ش��ده از س��وي دولت مبني 
ب��ر حمايت از صنعت گردش��گري داخلي با اين 
اقدام را غيرمنطقي دانس��تند.  كارشناس��ان اين 
حوزه معتقدند كه اين اقدام دولت بيش از اينكه 
تصميمي براي رونق صنعت گردش��گري داخلي 
باشد،  راهي براي تامين كمبود بودجه و پوشش 
هزينه هاي س��اير بخش هاي اقتصادي است. در 
همين ح��ال، برخي ناظران معتقدند، از آنجا كه 
دولت نمي خواهد ن��رخ ارز دولتي را واقعي كند، 
افزايش ش��ديد عوارض خروج از كش��ور با هدف 
جبران ريالي، ارزي اس��ت كه توسط مسافران از 

كشور خارج مي شود، صورت گرفته است. 
در همي��ن ح��ال، نظ��ر كارشناس��ان درباره 
تاثيرات اي��ن تصميم بر فعاليت ه��اي اقتصادي 
ايرالين ها به دو دس��ته تقسيم مي شود. در واقع 
اگرچه هر دو دس��ته معتقد ب��ر تاثيرگذاري اين 
ماده از اليحه بودجه بر كاهش سفرهاي خارجي 
هستند، اما گروهي مي گويند: تاثير اين اليحه در 
صورت تصويب و اجرا چندان محسوس نيست و 
از سوي ديگر عده يي بر تبعات جدي اين تصميم 
بر فعاليت ايرالين ها از سال آينده تاكيد دارند. 

حال سوال اين است كه در صورت تصويب و 
اجراي افزايش عوارض خروج از كش��ور، فعاليت 
ايرالين هاي ايران��ي كه پروازهاي خارجي دارند، 
چ��ه تغيي��ري مي كند؟ آي��ا باتوجه ب��ه افزايش 
هزينه س��فر به وي��ژه درباره س��فرهاي چارتري 
و ارزان قيم��ت منطقه يي، ش��اهد كاهش تعداد 
مس��افران و به تبع آن حج��م پروازهاي خارجي 

خواهي��م بود؟ آيا اين اقدام تاثير محسوس��ي بر 
تعداد سفرها مي گذارد؟ و... 

آرمان بيات كارشناس ارشد صنعت هواپيمايي 
در اين ب��اره مي گويد: بحث افزايش نرخ عوارض 
خروج از كش��ور نه تنها كاراي��ي مثبتي در اين 
صنعت نخواهد داشت، بلكه با سياست هاي كالن 

صنعت هوايي هم در تضاد است. 

تضادبااصل20قانوناساسي
بيات در گفت وگو با ايس��نا، اظه��ار مي كند: هر 
چن��د نمي توان از افزايش عوارض خروج از كش��ور 
به عنوان يك مانع رس��مي در برابر س��فر مردم ياد 
كرد و حتي مي توان انتظار داشت در صورت اجرايي 
شدن اين موضوع پس از چندي حساسيت ها راجع 
به اين سياس��ت هاي جديد كاهش پيدا كند، اما در 
مجموع به نظر مي رس��د، اين موض��وع با اصل 20 

قانون اساسي در تضاد است. 
كالن  سياس��ت هاي  كن��ار  در  او،  گفت��ه  ب��ه 
برنامه ريزي هاي اقتصادي س��ال هاي گذشته مبني 
بر توسعه زيرساخت هاي حمل ونقل، خريد ناوگان و 
افزايش تقاضا براي س��فر نيز با افزايش نرخ عوارض 
تناقض دارد و درنهايت به كاهش تقاضا براي س��فر 

منجر مي شود. 
اين كارش��ناس صنعت هواپيمايي با بيان اينكه 
اين سياس��ت روي پروازه��اي منطقه يي ايرالين ها 
تاثير مي گذارد، زيرا اين شركت ها اصلي ترين منابع 
درآمدي خود را از اين پروازها به دس��ت مي آورند، 
تصري��ح مي كن��د: در حال حاضر به ط��ور ميانگين 

درآم��د ايرالي��ن در پروازه��اي منطقه ي��ي به ازاي 
صندلي-س��اعت پرواز حدودا 45 دالر است. اين در 
حالي است كه عوارض جديد تعيين شده هم رقمي 
به همين ميزان را نش��ان مي دهد و از اين رو قطعا 
فعاليت صنع��ت هوايي ايران ب��ا چالش هاي جدي 

مواجه خواهد شد. 
او اظهار مي كند: تقريبا در هيچ يك از كشورهاي 
دنيا چنين عوارضي وضع و اعمال نمي ش��ود و آنها 
بحث هاي��ي مانند ماليات ب��ر ارزش افزوده را جزئي 
ك��رده و در تمام خدمات ارائه ش��ده به مس��افر در 
بخش هاي مختلف اعمال مي كنند. اما اينكه به طور 
خاص ناگهان نرخ عوارض خروج از كشور با اين رقم 

باال وضع شود، غيرمنتظره و نادر است. 
بيات ب��ا بيان اينك��ه ايرالين ه��اي ايراني براي 
توس��عه و رقابت با كشورهاي منطقه نياز به شرايط 
مثبت اقتصادي دارند، تاكيد مي كند: مسائلي مانند 
مقررات زدايي و بهبود شرايط كسب وكار با سياست 
افزايش عوارض خروج از كش��ور در تضاد است، هر 
چند اين موضوع در حال حاضر صرفا يك پيشنهاد 
در اليحه به شمار مي رود و بعيد است مجلس با آن 

موافقت كند. 

داليلپشتپردهاقتصادي
ابراهيم پور كارش��ناس ارش��د حوزه  محمدرضا 
هوايي درباره افزايش نرخ عوارض خروج از كش��ور 
ب��ر حجم پروازهاي خارجي ب��ه »تعادل« مي گويد: 
درصورتي كه اين اليحه در مجلس شوراي اسالمي 
تصويب ش��ود مي تواند بر تعداد س��فرهاي خارجي 

اثرگذار باش��د به ويژه س��فرهايي كه ارزان تر است. 
يعني س��فرهاي چارتري ي��ا س��فرهاي مربوط به 
تور كه هم بليت هواپيما و هتل اس��ت و مربوط به 

كشورهاي منطقه است. 
ابراهيم پور مي افزايد: البته بايد سهم اين عوارض 
)220هزار تومان( نس��بت به قيمت بليت سنجيده 
شود. يعني در ش��رايطي كه قيمت بليت 700هزار 
تومان بوده و هزينه كل س��فر ي��ك ميليون تومان 
است، سهم خروج از عوارض نزديك به 20درصد از 
قيمت بليت را به خود اختصاص مي دهد كه در اين 
شرايط انجام س��فر خارجي چندان به صرفه نيست. 
 اما درصورتي كه هزينه سفر 10ميليون تومان باشد

 220 ه��زار تومان تنها حدود 2درصد از هزينه كل 
سفر را به خود اختصاص مي دهد. 

اثرگذاريبرقشرمتوسط
او ادام��ه مي ده��د: درنتيج��ه اي��ن اليحه بر 
اقش��ار متوس��ط تاثيرگذار تر اس��ت تا قشر مرفه. 
ضم��ن اينكه به نظر مي رس��د تصوي��ب و اجراي 
اي��ن اليحه فق��ط ب��راي رونق صنعت توريس��م 
داخلي نيس��ت و دولت تالش دارد با اين ماده در 
اليحه بودجه س��ال 97، هم مطلوبيت س��فرهاي 
خارج��ي را كاه��ش دهد و هم اينكه س��همي از 
 اي��ن هزينه را ب��راي بهبود وضعيت گردش��گري 

مورد استفاده قرار دهند. 
ب��ه گفت��ه ابراهيم پ��ور، دولت با اي��ن تصميم 
مي خواهد گردشگران را مجبور به انتخاب مقاصد 
گردش��گري داخل��ي كند، زي��را در برخي فصول 

هزينه سفر به كشورهاي توريستي منطقه نسبت 
به مقاصد گردشگري داخلي ازجمله كيش كمتر 
مي شود و با اين اقدام هم از خروج ارز جلوگيري 
مي ش��ود و هم درآمدي براي گردش��گري كشور 

جذب كنند. 

جبرانكسريبودجه
او ب��ا اش��اره به اينك��ه سياس��ت دولت براي 
افزاي��ش ع��وارض خ��روج از كش��ور، سياس��ت 
درس��تي نيس��ت، ادام��ه مي ده��د: اي��ن قانون 
در ده��ه 60 و در زم��ان جنگ تصويب ش��ده و 
تاييد ش��وراي نگهبان بر اين ماده قانوني باتوجه 
به ش��رايط خاص آن دوره بوده اس��ت و اجراي 
آن در ش��رايط حاض��ر چندان منطقي نيس��ت. 
 البت��ه اي��ن قانون از همان زمان هر س��ه س��ال 
م��ورد بازبيني ق��رار مي گرفت و در س��ال هاي 
اخي��ر هزين��ه ع��وارض خروج از كش��ور رش��د 
فزاينده يي داش��ته اس��ت و تصميم جديد دولت 
براي افزايش چند برابري اين عوارض در س��ال 
آين��ده بيش��تر به كمب��ود بودج��ه بازمي گردد. 
اين كارش��ناس ارش��د صنعت هوان��وردي ادامه 
مي ده��د: همچنين در بلي��ت پروازهاي داخلي 
هم عوارضي از مسافر دريافت مي شود كه مربوط 
به نهادهاي مختلف ازجمله هالل احمر و... است 
و دلي��ل دريافت اين عوارض هم اين اس��ت كه 
مسافران پروازها از قش��ر مرفه هستند. به گفته 
 ابراهيم پ��ور، افزاي��ش عوارض خروج از كش��ور 
از س��وي دولت، قطعا تاثيرگذار است اما موجب 
كاهش محسوس سفرهاي خارجي نمي شود. اين 
اقدام بر تعداد مسافران حرفه يي و مسافراني كه 
مجبور به سفر هس��تند تاثير چنداني ندارد، اما 
بر حجم س��فرهاي توريس��تي به ويژه سفرهاي 

منطقه يي اثرگذار است. 
او اضاف��ه مي كند: اين تصمي��م بيش از همه 
بر ايرالين هايي كه چارتر كننده هس��تند اثرگذار 
اس��ت و اين ايرالين ها بازار خود را تاحدودي از 
دست مي دهند، به عنوان نمونه يكي از ايرالين ها 
تم��ام صندلي هاي خ��ود را به آژانس ه��ا اجاره 
مي ده��د و در صورتي ك��ه اين اليح��ه، قانوني 
شود اين ايرالين بخشي از مسافرانش را ازدست 
مي ده��د اما ب��راي ايرالين هايي مانن��د ماهان و 

ايران اير اين مشكل رخ نمي دهد. 
اين كارشناس ارش��د حوزه هوانوردي درباره 
زمان اثرگذاري اين قانون بر ش��رايط ايرالين ها 
اظهار مي كن��د: اجراي اين اليح��ه نمي تواند به 
سرعت اجرايي شود زيرا ايرالين ها برنامه پروازي 
خ��ود را 6 ماهه ارائه مي كنند ضمن اينكه مكان 
پروازهاي داخلي در مهرآباد و پروازهاي خارجي 
در ف��رودگاه ام��ام اس��ت نمي ت��وان در ماه هاي 
ابتدايي ش��اهد جابه جايي س��فرهاي خارجي به 
سمت داخلي بود ضمن اينكه پيش بيني مي شود 
چن��دان تاثيري در كاه��ش پروازهاي خارجي و 

افزايش پروازهاي داخلي داشته باشد. 

پروژه پل هاي غيرهمسطح بزرگراه شهيد خرازي 
ب��ا محور 45متري ش��هيد باقري دي��روز صبح طي 
مراس��مي با حضور محمدعلي نجفي، شهردار تهران 

آغاز شد. 
به گزارش ايلنا، نجفي در اين مراس��م با اشاره به 
اينكه از صبح درحال بررسي پروژه هاي عمراني بوده 
اس��ت، گفت: آنچه صبح ديده ايم مايه شعف ماست، 
امروز تهران تبديل به يك كارگاه بزرگ س��ازندگي 
شده است و با وجود تمام مشكالت با تالش هر روزه 
همه پيمان��كاران و كارمندان ش��هرداري پروژه ها با 
دقت و عالقه مندي ادامه مي يابد و اميدوار هس��تيم 
م��ردم تهران آن طور كه حقش��ان اس��ت از مواهب 

تهران بهره ببرند. 
او با اش��اره به بازديد خ��ود از پاركينگ طبقاتي 
بزرگ��راه آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني گفت: در بحث 
اج��را، اقدام��ات و تجربيات جدي��دي در اين پروژه 
درحال انجام اس��ت. اين پاركين��گ 9طبقه دارد كه 
7طبقه آن زير زمين اس��ت و مقرر شد از اين به بعد 

ادامه اين پروژه به صورت مش��اركتي انجام ش��ده و 
بخش هايي كه مطالعات كافي در آن انجام ش��ده به 
بخش هاي خصوصي يا عمومي كه عالقه مند باشند، 

واگذار خواهد شد. 
ش��هردار ته��ران ادامه داد: اين پروژه به مس��ائل 
مربوط به بيمارستان ش��هيد رجايي، پرديس پارك 
ملت كمك فراواني مي كند و اگر بخش هاي مختلف 
در اينجا س��رمايه گذاري كنند بي ش��ك سود فراوان 
خواهن��د ب��رد و اين مجموع��ه به ص��ورت كامل يا 

مشاركتي آماده واگذاري به بخش خصوصي است. 
ش��هردار تهران با اش��اره به بازديد از تونل آرش 
اس��فنديار اظهار كرد: از اين تونل 3درصد كار باقي 
مانده اس��ت و اميدوار هستيم امسال به بهره برداري 
برس��د. نجفي با اش��اره به بازديد خ��ود از تجهيزات 
درياچه خليج فارس گفت: به حق تهران ظرفيت هاي 
فراواني براي گردشگري و فعاليت هاي اقتصادي دارد 
و مي ت��وان چندين پ��روژه كامل ب��راي اين درياچه 
تعريف ك��رد اما متاس��فانه بخش��ي از فعاليت هاي 

درياچه تعطيل ش��ده در حالي ك��ه مي تواند از نظر 
اقتصادي كمك فراواني به ش��هرداري كند.  او ادامه 
داد: درباره بحث دسترس��ي درياچه به اتوبان حكيم 
صحبت هايي شده اما احداث پاركينگ طبقاتي روي 
ارتفاع كنار درياچه با بي سليقگي انجام شده چرا كه 
منظ��ره درياچه را مخدوش كرده و احداث پاركينگ 
طبقاتي در بخش هاي پايين تر در دست بررسي است 
و در آينده اطالعات الزم در اين زمينه براي مشاركت 

با بخش خصوصي اعالم خواهد شد. 
ش��هردار تهران با تاكيد ب��ر اهميت تهران گفت: 
ته��ران نفس مي كش��د و حي��ات در آن ادامه دارد 
و اين ش��هر نقش اساس��ي در توسعه كش��ور دارد و 
اميدوار هس��تيم، بتوانيم دس��ت به دست هم تهران 
را به ش��هري نمونه تبديل كنيم. البته مشكالتي نيز 
وجود دارد. يكي از مس��ائل اصلي م��ا كمبود منابع 
در ش��هرداري اس��ت. اما در بودجه 97 ش��هرداري 
پيش بيني ه��اي بس��يار خوب��ي انجام ش��ده و تيم 
شهرداري و ش��ورا با همكاري هم تالش مي كنند تا 

در دو هفته آ ينده اصالحيه بودجه 96 را انجام دهند. 
در بودجه كل كش��ور نيز 8 هزارميليارد تومان اوراق 
مشاركت براي كالن شهرها و 4هزارميليارد تومان آن 
براي پروژه هاي ريلي اختصاص دارد. وي ادامه دارد: 
همچنين در بودجه س��ال 97 كل كشور، تبصره يي 
درخصوص محدوده اجراي طرح ايذه در هيات دولت 

به تصويب رسيد. 
براساس اين اليحه دولت جدولي را براي استفاده 
از صندوق توس��عه ملي پيشنهاد داده و براساس اين 
جدول 2ميليارد دالر به بحث محيط زيست آلودگي 
ه��وا و پس��ماند اختصاص داده ش��ده اس��ت كه ما 
مي توانيم از آن استفاده كنيم همچنين 350ميليون 
دالر براي حمل و نقل ريلي، 150ميليون دالر براي 
حم��ل و نقل ريلي، 100ميلي��ون دالر براي حمل و 
نق��ل ريلي ش��هري و 100ميلي��ون دالر براي بافت 
فرسوده در نظر گرفتيم كه البته ميزان در نظر گرفته 

شده براي بافت فرسوده كم است. 
او با تش��كر از قرارگاه جهاد س��ازندگي به عنوان 

پيمانكار اصلي شهرداري گفت: از آنها تشكر مي كنيم 
كه با وجود طلب هايش��ان، پروژه هايش��ان را متوقف 

نكردند و فعاليت هاي خود را ادامه دادند. 

شرطماليپايانپروژههايشهري
محسن هاشمي، رييس ش��وراي شهر تهران، ري 
و تجريش نيز در حاش��يه مراسم بهره برداري از پروژه 
پل هاي تقاطع غيرهم س��طح بزرگراه شهيد خرازي با 
محور 45متري شهيد باقري در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: تعداد پروژه هايي كه در شهر تهران فعال هستند 

بسيار زياد است.
به گزارش فارس، وي ادامه داد: به 22هزارميليارد 
تومان براي اتمام پروژه هايي كه در سطح شهر تهران 
درحال انجام است، نياز داريم. اين در صورتي است كه 
پروژه يي ديگر به پروژه هاي ش��هر تهران اضافه نشود 
ولي قطعا در آينده پروژه هاي ديگري براي شهر تهران 
اضافه خواهد ش��د. وي گف��ت: اميدواريم درآمدهاي 
ش��هرداري تهران از محل منابع پايدار بيش��تر شود و 
دولت نيز كمك هايي كه وعده داده بود را به شهرداري 
ته��ران انجام ده��د و بخش خصوصي ني��ز در حوزه 

شهري سرمايه گذاري بيشتري داشته باشد. 
رييس ش��وراي ش��هر تهران، ري و تجريش ادامه 
داد: در صورتي  كه پروژه هاي شهر تهران براي اجرا به 

تعويق بيفتد، نياز به 30هزارميليارد تومان دارد. 

استانتهراننيازمندساخت۳0سولهمديريتبحراناست
اس��تاندار تهران بر ضرورت مقاوم سازي ساختمان ها و تجهيز 
انبارهاي مديريت بحران تاكيد كرد و گفت: بايد حداقل 30سوله 

مديريت بحران احداث شود. 
به گزارش فارس، محمدحس��ين مقيمي در جلس��ه ش��وراي 
هماهنگي مديريت بحران اس��تان تهران ك��ه با حضور جمعي از 
فرمانداران، معاون امور عمراني اس��تانداري و اعضاي شورا برگزار 
ش��د با اش��اره به زلزله اخير در كرمانشاه و خس��ارات پس از آن 
اظهار كرد: اقداماتي در كمك رس��اني به زلزله زدگان انجام شده و 
كار بازسازي منطقه قصرشيرين به عهده استان تهران با محوريت 
بنياد مس��كن اس��ت.  وي با تاكيد بر پيشگيري از وقوع خسارات 
شديد پس از زلزله با مقاوم سازي ساختمان ها و آموزش نيروهاي 
مختلف در اس��تان تهران اف��زود: بايد نظ��ارت دقيقي بر احداث 
ساختمان هاي مقاوم توس��ط فرمانداران انجام شود و از اين پس 
فقط س��اختمان هاي مقاوم در تمامي شهرها و روستاهاي استان 
تهران س��اخته شود.  استاندار تهران تصريح كرد: استان تهران در 
زمينه احداث س��وله هاي مديريت بحران با كمبود مواجه است و 

بايد حداقل حدود 30سوله در سطح استان احداث شود. 
مقيم��ي ادامه داد: در مواقع بحران��ي بايد از تمامي امكانات و 
مديريت مناسب برخوردار باش��يم و فرمانداران تمامي امكانات و 

زيرساخت ها را در مواقع بحراني فراهم كنند. 
وي همچنين درباره اين پرسش كه آيا براي مقاوم سازي كمي 
دير نيست، اظهار كرد: اگر از همين امروز به مقاوم سازي بپردازيم 
ب��از هم جلوتر از فردا هس��تيم بنابراين، اين مهم بايد مورد توجه 

واقع شود.  

جلوگيريازترددخودروهايبدونزنجيرچرخ
رييس س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده يي كش��ور اظهار 
كرد: م��ردم بايد ب��ا تجهيزات كاف��ي حركت ك��رده و در مواقع 
ض��روري با زنجير چرخ حركت كنند و راهداري از ماموران پليس 
راه درخواس��ت ك��رده كه از تردد خودروهاي ب��دون زنجير چرخ 
در جاده ه��اي برفي جلوگي��ري كنند چراك��ه خودروهاي بدون 
تجهيزات منجر به انس��داد راه ها و معاب��ر خواهد بود.  به گزارش 
ايس��نا، داوود كشاورزيان در طرح رزمايش زمستانه امسال كه در 
پيس��ت اسكي آبعلي برگزار ش��د، اعالم كرد: سازمان راهداري با 
14هزار نيرو و 9000دس��تگاه انواع ماشين آالت سبك و سنگين 

در طرح زمستانه امسال حضور دارد. 
او گفت: 1600گش��ت راهداري و 650 راهدارخانه ثابت و س��يار 
هم در اين طرح فعال هس��تند.  به گفته كش��اورزيان با وجود تمام 
محدوديت هاي اعتباري كه با آن روبه رو هس��تيم و حتي مشكالتي 
كه در پرداخت حقوق نيروهايمان با آن داشتيم، تجهيزات و امكانات 

خود را به روز كرده ايم تا در اجراي طرح دچار مشكل نشويم.
هشدارنسبتبهساختتريلرهادركارگاههايغيرصنعتي

يك مقام مس��وول در س��ازمان راهداري و حمل ونقل جاده يي 
با بيان اينكه »بس��ياري از يدك كش ه��ا و تريلرها در كارگاه هاي 
زيرپله ي��ي متفرقه  غيرصنعتي س��اخته مي ش��وند«، تصريح كرد: 
حفاظ هاي ايمني هم روي آنها نصب نمي ش��ود و به دليل قيمت 
پايين مورد اس��تقبال مالك يا راننده ق��رار مي گيرد البته انطباق 
فن��اوري حداكثر 20س��اله حفاظ  هاي ايمني با فناوري 40س��اله 
ساخت خودروهاي سنگين داخلي بسيار سخت و غيرممكن است. 
ج��واد هدايت��ي در گفت وگ��و با پاي��گاه خب��ري وزارت راه و 

شهرس��ازي اظهار كرد: تف��اوت جرمي و وزني بي��ن خودروهاي 
درگي��ر در تصادفات به طور طبيعي در زمان برخورد با يكديگر به 
دليل اينرسي بيشتر وسيله نقليه سنگين، شدت برخورد و آسيب 

خودرو سبك به مراتب افزايش مي يابد. 
او افزود: بر اس��اس مطالعات انجام  ش��ده در سراس��ر جهان از 
سال هاي دور، تعريف شاخص ها استاندارد خودرو و حفاظ جانبي 
وسايل نقليه س��نگين الزامي شده است تا هنگام زمان برخورد و 
تصادف، حادثه منجر به آس��يب ديدگي سر، نواحي گردن نشود و 
فوت سرنشينان خودرو سبك به حداقل كاهش يابد، همچنين از 
كشيده شدن خودرو سبك به زير خودرو سنگين جلوگيري كند. 
مديركل دفتر ايمني و ترافيك س��ازمان راهداري و حمل ونقل 
جاده ي��ي تصريح كرد: حفاظ هاي ايمني بنا ب��ر داليل متعدد در 
ناوگان سنگين داخل كشور وجود ندارد و بر اساس آسيب شناسي 
انجام  ش��ده روي حوادث خودروهاي س��بك و سنگين در سطح 

جاده هاي كشور توجه به اين مساله يك موضوع حياتي است. 
هدايتي يادآور ش��د: تريلرها و يدك ها قرار است 20 تا 24 تن 
بار را حمل كنند و اس��تحكام و عملكرد آنه��ا در پيچ و قوس ها، 
تصادف��ات و مانورها بس��يار مهم اس��ت، اما مش��اهده  ش��ده كه 
بسياري از اين يدك ها و تريلرها در كارگاه هاي زيرپله يي متفرقه  
غيرصنعتي س��اخته مي ش��وند ك��ه چنين چي��زي در دنيا وجود 
خارجي ن��دارد و به همين دليل نظارتي بر توليد اين تريلرها هم 
وجود ندارد.  مديركل دفتر ايمني و ترافيك سازمان راهداري در 
ادامه اظهار كرد: اين محصوالت بدون نصب حفاظ هاي ايمني در 
بازار خريدوفروش مي ش��وند به دليل قيمت پايين مورد استقبال 

مالك يا راننده قرار مي گيرد. 

544شهركشوربافتفرسودهدارند
مع��اون دفتر راهب��ري و هدايت طرح هاي بازآفريني ش��هري 
شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران گفت: از يك 

هزار و 243شهر كشور 544 شهر داراي بافت فرسوده هستند. 
به گزارش ايرنا، ماندانا ملك افزود: از شهرهاي داراي بافت فرسوده 
168ش��هر ازجمله قزوين بافت تاريخي نيز دارن��د.  او با بيان اينكه 
بافت هاي تاريخي به بافت هايي در داخل ش��هرها گفته مي شود كه 
منعكس كننده هويت فرهنگي و تاريخي شهر هستند، اظهار كرد: اين 
محدوده ها همچنين دربردارنده ثروت هاي فرهنگي و ميراث تاريخي، 
معنوي و طبيعي شهرها محسوب مي ش��وند.  معاون دفتر راهبري 
و هدايت طرح هاي بازآفريني ش��هري شركت مادرتخصصي عمران 
و بهسازي ش��هري ايران همچنين گفت: سكونتگاه هاي غيررسمي، 
محله هايي هس��تند كه در اثر گسترش ش��هرها در حاشيه شهرها 
ش��كل مي گيرند.  ملك درباره محدوده هاي ش��هري هم اظهار كرد: 
محدوده هاي شهري با پيشينه روستايي نيز از اين قبيل هستند كه 
از لحاظ خدمات اجتماعي و توس��عه فرهنگي كمي عقب افتاده اند و 
بايد به آنها بيشتر رسيدگي كرد.  اين مسوول شركت مادرتخصصي 
عمران و بهس��ازي ش��هري ايران با اش��اره به مهم ترين مش��كالت 
بافت هاي فرس��وده گفت: مسائل زيس��ت محيطي، كمبود امكانات، 
عقب ماندگي فرهنگي و آس��يب هاي اجتماعي مهم ترين مشكالت 
بافت هاي فرسوده است كه بايد با همكاري دستگاه هاي متولي براي 
حل آنها اقدام شود.  او افزود: مشكل اصلي بافت هاي فرسوده به خاطر 
رشد تك قطبي شهرها و كم توجهي به شهرهاي كوچك و مناطق 
روستايي است كه موجب مي شود اين مناطق به حال خود رها شده 

يا كم كم به مناطق عقب مانده در ابعاد مختلف تبديل شوند. 

راهاندازيپروازهاي
جهرمبهتهران

ريي��س فرودگاه جه��رم از آغاز پروازه��اي جهرم به 
تهران از چهارش��نبه 22 آذر خبر داد و گفت: براس��اس 
اعالم ايران اير، پروازهاي جهرم به تهران هر هفته شنبه ها 
و چهارش��نبه ها انجام مي ش��ود. به گزارش ايس��نا، علي 
احمديان گفت: با اس��تقرار ماش��ين آالت ايمني زميني 
و كاركنان عملياتي همچنين اع��الم آمادگي واحدهاي 
سوخت رس��اني و هواشناس��ي، پليس و س��پاه حفاظت، 
ف��رودگاه جهرم ب��ه ش��كل 100درصد آم��اده پذيرش 
پروازهاي مس��افري شده اس��ت. او با بيان اينكه هواپيما 
ATR72 ك��ه در پروازهاي جهرم اس��تفاده مي ش��ود، 
تنه��ا 9ماه از عمرش مي گ��ذرد، گفت: اين هواپيما براي 
مسيرهاي كوتاه، فرودگاه هاي كوچك، كم مسافر و حتي 
كوهس��تاني بسيار مناس��ب بوده و مي تواند در باندهاي 
كوتاه، خاكي و نيمه  فعال نشست و برخاست كند و داراي 
مصرف سوخت بس��يار پايين و راندمان باالست.  رييس 
فرودگاه جهرم بيان كرد: برعكس ديدگاه عامه  مردم كه 
اي��ن نوع هواپيما را ملخي مي خوانند، اين هواپيما مجهز 
به موتورهاي جت توربوپراپ س��اخت شركت امريكايي-
كانادايي است. احمديان گفت: براساس آمارها هر 8 ثانيه 
يك فرون��د ATR72 در فرودگاه ه��اي مختلف جهان 
نشس��ت و برخاس��ت مي كند و ح��دود 210 ايرالين از 

خطوط هوايي مطرح جهان، كاربر ATR است. 

بهرهبرداريازفرودگاه
شهدايهفتمآذرجاسك

ف��رودگاه ش��هداي هفتم آذر جاس��ك ب��راي رفاه و 
آسايش هر چه بيشتر مردم شرق هرمزگان طي مراسمي 
با نخس��تين پرواز تهران به اين فرودگاه روز گذش��ته به 
صورت رس��مي آغاز به كار كرد.  به گزارش ايرنا، معاون 
مهندس��ي و پدافن��د غيرعام��ل نيروي درياي��ي ارتش 
جمهوري اس��المي در اين مراسم گفت: پس از مرمت و 
بازس��ازي، طول باند فرودگاه از هزار و 800 متر به 2هزار 
و 540 متر افزايش يافته و قابل نشست و برخاست براي 

هواپيما هاي نظامي و غيرنظامي است. 
امير دريادار حسن جعفري افزود: براي افزايش توان و 
بهره برداري بهينه توسعه فرودگاه، برج كنترل و ايستگاه 
مخازن سوخت براي فرودگاه ساخت شده و ترمينال آن 
توسعه يافته است. او ادامه داد: هواپيما هاي كالس فوكر 
100و MD ب��ا ظرفيت جابه جايي 100تا 120مس��افر 
مي توانند از فرودگاه شهداي هفتم آذر جاسك پرواز كنند. 

حذفكاملبارنامهفيزيكي
ازخرداد۹۷

معاون برنامه ريزي س��ازمان راه��داري و حمل و نقل 
جاده ي��ي از صرفه جوي��ي ارزي، ان��رژي و زم��ان با حذف 
فيزيكي بارنامه و صدور الكترونيكي آن از خرداد 97 خبر 
داد.  به گزارش خبرگزاري صدا و س��يما، ش��هرام آدم نژاد 
گف��ت: براي حمل كاال با ن��اوگان حمل و نقل عمومي در 
جاده ها بايد اوراق بهاداري به نام بارنامه از سوي شركت ها 
و موسس��ات مجاز حمل بار صادر ش��ود كه اين اوراق در 
سال هاي اخير كاهش يافته و به 2 اوراق رسيده است.  او 
با اش��اره به برنامه ريزي و ايجاد زيرساخت هاي الزم براي 
حذف فيزيكي بارنامه ادامه داد: زيرساخت هاي الزم فراهم 
شده و با توسعه كنترل هاي سيستمي و ابزارهاي استعالم 
پليس، ساختار جديد كنترلي تا اواخر امسال ايجاد و مانور 
پيش طرح آن اجرا خواهد شد.  معاون برنامه ريزي سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده يي گفت: با هماهنگي استان ها 
و ش��ركت ها و موسس��ات حمل بار از ابتداي خرداد سال 
97 فيزي��ك بارنامه به طور كامل حذف خواهد ش��د و كد 
رهگيري منحصربه فرد بارنامه كه با پالك خودرو مطابقت 
دارد، م��الك عم��ل خواهد بود.  او با اش��اره به آثار مثبت 
اقتص��ادي صدور بارنامه الكترونيك��ي تصريح كرد: نيازي 
ب��ه خريد برگ��ه اوراق به��ادار از خارج از كش��ور نخواهد 
ب��ود و اين موض��وع صرفه جويي ارزي را ب��ه دنبال دارد و 
همچنين ديگر براي چاپ و توزيع روزانه 100 هزار بارنامه 
در كشور بودجه يي صرف نخواهد ش��د.  آدم ن ژاد افزود: با 
اين اقدام ديگر نيازي به طي كردن كيلومترها مس��افت از 
س��وي رانندگان براي مراجعه به شركت ها جهت دريافت 
فيزيك بارنامه نيست كه موجب صرفه جويي چشمگيري 
در مصرف س��وخت و زمان مي ش��ود.  معاون برنامه ريزي 
س��ازمان راهداري و حم��ل و نقل جاده ي��ي درباره نحوه 
كنت��رل كد رهگي��ري گفت: كنترل سيس��تمي با كمك 
دوربين ه��اي پالك خوان و نيز با تفاه��م پليس از طريق 
پيامك و برنامه هاي كارب��ردي موبايل از جمله روش هاي 
نظارتي خواهد بود.  او افزود: بارنامه الكترونيكي همچنين 
موجب شفافيت بيش��تر در روابط اقتصادي بين راننده و 

شركت هاي حمل بار مي شود.   

۶0دستگاهنمكپاشهوشمند
برايزمستانامسال

تجهي��ز  و  بح��ران  مديري��ت  دفت��ر  مدي��ركل 
ماش��ين آالت س��ازمان راهداري از خريد 60دستگاه 
نمك پاش هوشمند طبق اس��تانداردهاي بين المللي 
از توليدكنن��دگان داخلي خب��ر داد و گفت: با توجه 
به فرس��ودگي 40 الي 50درصدي ن��اوگان راهداري 
و تكمي��ل آزادراه ه��ا و بزرگراه ه��ا ل��زوم نوس��ازي 
آن بي��ش از پيش باي��د مورد توجه ق��رار گيرد.  به 
گزارش روابط عمومي س��ازمان راه��داري و حمل و 
نق��ل جاده يي، داريوش نصر تصري��ح كرد: در بخش 
تجهي��زات، امكان��ات الزم براي راهداري زمس��تاني 
بسيار مهم اس��ت زيرا به ميزان مورد نياز از گذشته 
تجهيزات و ماش��ين آالت وجود داشته است و امسال 
هم به امكانات موج��ود تجهيزات نويي كه همگام با 
پيش��رفت هاي نوين فناوري در كشورهاي پيشرفته 
اس��ت، اضافه مي ش��ود عالوه بر اين هم��ه راهداران 
آماده هس��تند تا يك زمستان خوب را شروع كرده و 
مديريت كنند.  نصر ادامه داد: سال جاري 60دستگاه 
نمك پاش هوشمند طبق استانداردهاي بين المللي از 
توليدكنن��دگان داخلي خريداري ش��ده كه در حال 
توزيع بين  اس��تان هاي هدف اس��ت و س��عي بر اين 
اس��ت تا قبل از فصل سرما و آغاز راهداري زمستاني 
اين تعداد نمك پاش در محورهاي مواصالتي استقرار 
يابند. او  افزود: بحث نوس��ازي و خريد تجهيزات يكي 
از چالش هايي اس��ت كه پيش روي سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده يي در س��ال هاي بع��د قرار دارد، زيرا 
آزادراه ها و جاده هاي جديدي در دست اجراست كه نياز 
راهداري كش��ور را به افزايش ماشين آالت و تجهيزات 

بيشتر مي كند. 

ايرانشهر

شهردارتهراناعالمكرد

دعوتازبخشخصوصيبرايمشاركتدرپروژههايشهري

اخبار
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صنعت، معدن و جتارت14
 امضاي تفاهمنامه همكاري

با كره
مه�ر   ۲۲ تفاهمنام��ه همكاري مش��ترك انتقال 
فناوري بين ش��ركت هاي بخش خصوصي جمهوري 
اس��امي اي��ران و كره جنوبي در چهارمين نشس��ت 
به هم رس��اني فن��اوري؛ مح��ور بنگاه ه��اي كوچ��ك 
و متوس��ط بي��ن دو كش��ور امضا ش��د. ب��ه گزارش 
سازمان صنايع كوچك و ش��هرك هاي صنعتي، اين 
تفاهمنامه ه��ا با حضور 8 بن��گاه خارجي و ۵۰ بنگاه 
داخلي در زمينه ه��اي مختلف ازجمله توليد قطعات 
خ��ودرو، عايق ه��اي حرارتي و برودت��ي، صفحه هاي 
خورش��يدي و انرژي هاي ن��و، باتري ه��اي ليتيومي 
و موتوره��اي برقي به امضا رس��يد. در آيين امضاي 
اين تفاهمنامه ها مديرعامل س��ازمان صنايع كوچك 
و ش��هرك هاي صنعت��ي اي��ران و راي��زن اقتصادي 
كره جنوبي در تهران حضور داش��تند. در اين مراسم 
مع��اون وزير صنع��ت و مديرعامل س��ازمان صنايع 
كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران گفت: راه اندازي 
مراك��ز مبادله يي بين كش��ورهاي مختلف تجربه يي 
بس��يار خوب و انتخاب كره جنوبي نيز هوش��مندانه 
بوده است. صادق نجفي اظهار كرد: امروز كره جنوبي 
 با كم��ك بنگاه هاي كوچك و متوس��ط ب��ه يكي از 
۲۰ اقتصاد بزرگ جهان تبديل ش��ده اس��ت. نجفي 
ادام��ه داد: بنگاه ه��اي ايران��ي باي��د از اي��ن تجربه 
بنگاه هاي كره ي��ي نهايت اس��تفاده را ببرند؛ در اين 
مي��ان، وظيفه دولت بسترس��ازي اس��ت. مديرعامل 
س��ازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران 
اولويت خود را پيوند دادن صنايع داخلي با بنگاه هاي 
متوس��ط و ب��زرگ و بازارهاي خارج��ي و همچنين 
ارتقاي فناوري و بهره وري اين صنايع دانست و ادامه 
داد: باي��د ايران را از اقتص��اد تك محصولي نجات داد 
كه راهكار آن توسعه صنايع كوچك و متوسط است. 
به گفته او، باي��د از تجربه همكاري بخش خصوصي 
ايران و كره جنوبي براي توس��عه تب��ادل تجربيات با 
س��اير كشورهاي هدف صادراتي مانند هند، ژاپن و... 

استفاده كرد. 

تبعات افزايش مناطق آزاد
مهر   نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين، با بيان 
اينك��ه افزايش مناطق آزاد، كش��ور را به آبكش تبديل 
مي كند، گفت: نبايد دوب��اره حفره هايي براي دور زدن 
قانون، ايجاد كرد. مجيدرضا حريري درخصوص عملكرد 
مناط��ق آزاد گف��ت: هيچ كدام از اه��داف اوليه درنظر 
گرفته شده براي مناطق آزاد، در صحنه عمل تحقق پيدا 
نكرده است. او با اشاره به دو منطقه آزاد غيرفعال و نيز 
بااستفاده ماندن تعدادي از مناطق ويژه اقتصادي فعلي، 
افزود: با وجود انحراف از اهداف اوليه مناطق آزاد، آنچه 
در شرايط كنوني شاهد آن هستيم، متاسفانه گسترش 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است. حريري خاطرنشان 
كرد: تقريبا كس��ي جز خود دس��ت اندركاران دبيرخانه 
شوراي عالي مناطق آزاد، از عملكرد اين روزهاي مناطق 
آزاد خرس��ند نيس��تند. عضو اتاق بازرگاني ايران، نبود 
زيرساخت در ايجاد مناطق آزاد را آفتي براي اين مناطق 
دانس��ت و گفت: بدون توجه به وجود زيرس��اخت هاي 
منطقه ي��ي نظير ج��اده، آب، برق، تاسيس��ات و ديگر 
ش��رايط موردنياز، تنها بياباني را مش��خص مي كنيم و 
س��پس فنسي را دور آن مي كش��يم و درنهايت نام آن 
را منطق��ه آزاد يا ويژه مي گذاريم. همانند همان اتفاقي 
كه در ماكو، ارس، سرخس و اروند رخ داد؛ يعني همان 
مناطقي كه هيچ گون��ه آباداني ندارند. حريري در ادامه 
با اش��اره به زمين فروشي ها در مناطق آزاد اذعان كرد: 
به مديران تعيين شده براي مناطق آزاد گفته مي شود 
ب��راي منطقه تح��ت مديريت خود، پ��ول تهيه كنيد. 
مديران اين مناطق نيز براي س��ر پا نگه داشتن منطقه 
 تحت مديريت خ��ود، راحت ترين راه هاي ممكن يعني 
زمين فروش��ي و تبدي��ل منطقه خود ب��ه دروازه ورود 

كاالهاي وارداتي را انتخاب مي كنند. 

كاهش صادرات سنگ آهن 
ايس�نا  رييس انجمن س��نگ آهن اي��ران به كاهش 
۱۴ميليون تني صادرات سنگ آهن دانه بندي شده طي 
۴سال گذشته اش��اره و پيش بيني كرد كه صادرات اين 
محصول در س��ال ۱۳۹8 به دليل مص��رف مازاد آن در 
توليد كنسانتره متوقف ش��ود، اما در حال حاضر دولت 
بايد موانع صادرات س��نگ آهن را ح��ذف كند. مهرداد 
اكبريان اظهار كرد: صادرات سنگ آهن دانه بندي شده در 
سال ۱۳۹۲ معادل ۲۴ ميليون تن بود اما در حال حاضر 
به 7 ميليون تن رس��يده است كه نش��ان مي دهد مازاد 
س��نگ آهن دانه بندي ش��ده در توليد كنسانتره مصرف 
مي ش��ود. او افزود: پيش بيني مي ش��ود ميزان صادرات 
سنگ آهن دانه بندي شده در سال آينده به ۵ميليون تن 
برس��د و در س��ال ۱۳۹8 نيز به دليل مصرف سنگ آهن 
م��ازاد در تولي��د گندله و كنس��انتره در داخل، با توقف 
صادرات اين محصول روبه رو ش��ويم و تمركز فعاالن اين 

حوزه بيشتر روي صادرات كنسانتره معطوف شود. 
رييس انجمن س��نگ آهن ايران ب��ا بيان اينكه در 
ش��رايط كنوني تمركز و مصوبات دولت براي محدود 
ك��ردن ص��ادرات س��نگ آهن دانه بندي ش��ده ديگر 
موضوعي��ت ندارد، ادامه داد: قيمت گذاري دس��توري 
براي س��نگ آهن س��بب مي ش��ود ق��درت چانه زني 
توليدكنندگان گندله و كنسانتره در برابر فوالدسازان 
كاه��ش يابد و بخش معدن در اين ش��رايط ضعيف تر 
خواهد شد. اكبريان خاطرنشان كرد: انجمن سنگ آهن 
ايران آماده است در زنجيره فوالد و ايجاد ارزش افزوده 
هم��كاري الزم را با بخش معدن داش��ته باش��د اما با 
هرگونه توافقات اجباري با هدف كوچك ش��دن حوزه 
مع��دن مخالفيم. در چنين ش��رايطي دولت بايد همه 
موانع صادرات سنگ آهن را حذف و با لغو قيمت گذاري 
دس��توري س��نگ آهن س��ودآوري توليدكنندگان را 
تضمين كند. او گفت: تكميل زنجيره فوالد و مديريت 
در صادرات مازاد زنجيره فوالد بايد به عنوان ۲ اولويت 
اصل��ي دولت مدنظر قرار گي��رد و تا جايي كه ممكن 
اس��ت مس��ير صادرات زنجيره ف��والد را فراهم كند. 
اكبريان درمورد پيش بيني قيمت سنگ آهن در سال 
۲۰۱8 اعام كرد: قيمت س��نگ آهن در س��ال جاري 
ش��رايط بهتري نسبت به س��ال هاي اخير داشته كه 
سبب افزايش س��ودآوري شركت هاي معدني شد و به 
نظر مي رسد شرايط قيمت ها تا 6 ماهه اول سال ۲۰۱8 
ميادي حفظ ش��ود. رييس انجمن س��نگ آهن ايران 
گفت: بايد ش��رايطي ايجاد شود تا شركت هاي كوچك 
و بزرگ معدني در تبادل محصول به يك تعامل سازنده 
 برسند و الگويي ايجاد شود تا تضمين خريد سنگ آهن 
از سوي شركت هاي بزرگ فوالدي و معدني فراهم شود.

روي خط خبر

فعاالن بخش خصوصي در سومين همايش مبارزه با فساد در محل اتاق تهران تشريح كردند

مدل خصوصي مبارزه با فساد
اتحاد 3  گانه عليه فساد              

تعادل   
اعض��اي بخش خصوص��ي در غي��اب دولتي ها در 
خيابان وزرا گردهم آمدن��د تا از مدل اتاق تهران براي 
ارزيابي بنگاه هاي بخش خصوصي در مساله عاري بودن 
از فساد رونمايي كنند. اين مدل كه برگرفته از مدل هاي 
جهاني اس��ت اين امكان را به بخش خصوصي مي دهد 
تا مبارزه با فس��اد را از درون خ��ود آغاز كند. همايش 
»مبارزه با فساد« كه در غياب دولتي ها برگزار شد؛ اين 
گله بخش خصوصي را به دنبال داشت كه صداي مبارزه 
با فس��اد را بايد نزد چه كسي برد؟ مهم ترين پيامي كه 
از اين نشس��ت به حاكميت و دولتمردان مخابره ش��د 
اين ب��ود؛ »چنانچه با فس��اد مبارزه نش��ود، امواج آن 
دولت ها را در خود غرق خواهد كرد.« چراكه ارزيابي ها 
نشان مي دهد، رتبه ايران از منظر گستردگي فساد در 
يك چهارم پاياني فهرست كش��ورهاي فاسد قرار دارد. 
اين درحالي اس��ت كه تاوان هزينه هاي فساد در كشور 
را بايد فعاالن و بازيگران اصلي اقتصاد بدهند. از اين رو 
بنا به اظهارات رييس پارلمان بخش خصوصي، راهكار 
مبارزه با فساد، مبارزه با مفسدان اقتصادي نيست؛ بلكه 
بايد هزينه هاي ارتكاب فساد را باال برد و بر كانون هايي 
كه مس��تعد توزيع رانت هستند، نظارت جدي صورت 
گيرد. از سوي ديگر وزير اسبق بازرگاني نيز با اشاره به 
يافته هاي جهاني، دو نكته مهم را مورد اشاره قرار داد؛ 
نخس��ت اينكه ميزان فس��اد جهان با شيب مايم و به 
تدريج درحال افزايش است و افكار عمومي باور ندارند 
كه فساد در كشورها كاهش يابد؛ چراكه مطابق آمارها 
حدود 88 درصد مردم دنيا نسبت به اقدامات دولت هاي 
خود براي مبارزه با فساد خوشبين نيستند. دوم اينكه 
در اركان حكومت ها، عارضه فس��اد وج��ود دارد. حال 
اينكه چگونه مي توان كانون هاي فس��اد زا را شناسايي 
كرد و از شيوع آنها جلوگيري كرد را مي توان در ۳محور 
جست وجو كرد. نخست اينكه اقتصاد كشور بايد رقابتي 
باشد و محور دوم وجود يك قوه قضاييه پاك، شفاف و 
پاسخگو است و در نهايت اينكه دولت بايد دست پاك 
باشد. از اين رو اتحاد ۳ بخش مردم نهاد، بخش دولتي 
و خصوصي را مي توان كليد برون رفت از مسير به ظاهر 

بن بست فساد كه كشور در آن گرفتار شده ، دانست. 

 جايگاه ايران در فساد؟ 
»همايش مبارزه با فس��اد« به مناس��بت روز جهاني 
مبارزه با فساد)نهم دسامبر( براي سومين با در محل اتاق 
تهران برگزار ش��د. در اين همايش كه با حضور فعاالن 
بخش خصوصي برگزار ش��د از مدل ات��اق تهران براي 
ارزيابي بنگاه هاي بخش خصوصي در مساله عاري بودن 
از فس��اد رونمايي ش��د. اين مدل كه توسط اتاق تهران 
و با همكاري دانش��گاه صنعت و براساس استانداردهاي 
جهاني درحال تدوين است به بخش خصوصي اين امكان 
را مي دهد كه مبارزه با فس��اد را از درون خود آغاز كند. 
عامليت اتاق تهران براي تدوين اين مدل ارزيابي توسط 
اتاق بازرگاني بين الملل و اتاق بازرگاني ايران به رسميت 
شناخته شده و رايزني با نهادهاي ملي و دولتي نيز براي 
تكميل اين فرآيند و برقراري مشوق ها و انگيزه هايي براي 
بنگاه هاي بخش خصوصي ادامه دارد. بر همين اس��اس، 
نمايندگان بخش خصوصي و س��ازمان هاي مردم نهاد از 
تاش هاي خود براي مبارزه با فساد مي گويند و به دولت 
راهكارها و توصيه هايي براي برخورد با ريشه ها و عوامل 

ايجاد فساد پيشنهاد مي دهند. 
از اي��ن رو  با توجه به اينكه براس��اس ش��اخص هاي 
جهاني فساد در سال گذشته از لحاظ گستردگي فساد 
ما در يك چهارم پاياني فس��اد ق��رار گرفته ايم، اهميت 

مبارزه با بحران فس��اد در كش��ور اهمي��ت دو چنداني 
پيدا مي كند. حتي به اعتقاد فعاالن اقتصادي اگر از ديد 
هزينه فايده به اين موضوع نگاه كنيم، متوجه مي شويم 
كه فساد به نفع هيچ كس نيست و حتي دولت ها هم از 
وجود فس��اد زيان خواهند ديد. در عين حال »تضعيف 
امنيت اقتصادي، افزايش فعاليت هاي زيرزميني، بي ثباتي 
در كشور، اختال در سرمايه گذاري، افزايش هزينه هاي 
معامات و انحراف اس��تعدادها« را مي توان تنها بخش 
كوچكي از آثار زيانبار فس��اد در كش��ور عن��وان كرد. از 
س��وي ديگر ارزيابي ها نيز حاكي از اين اس��ت كه فساد 
اداري مي تواند رش��د سرانه توليد ناخالص يك كشور را 
بين يك تا 7 درصد كاهش دهد. به طوري كه نتايج يك 
مطالعه در مورد اثر فساد روي تجارت دوجانبه كشورها 
نيز در منطقه خاورميانه بين سال هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰6 
نشان مي دهد، كاهش يك درصدي فساد مي تواند باعث 
افزايش ۳.۵۳درصدي صادرات كشورها شود كه در مورد 

واردات اين رقم ۲.۲7درصد است. 
از اين رو بنا به اظهارات وزير اس��بق بازرگاني و دبير 
س��ومين همايش مبارزه با فس��اد، يافته هاي س��ازمان 
س��نجش جهاني فساد نش��ان مي دهد، ميزان فساد در 
جهان با ش��يب مايمي  درحال افزايش اس��ت و افكار 
عمومي  باور ندارد كه فس��اد در كشورها درحال كاهش 
اس��ت. ضمن آنكه اركان حكومت ها در همه كش��ورها 
اعم از پليس، قوه قضاييه، احزاب سياس��ي و بخش هاي 
اقتصادي كم و بيش گرفتار عارضه فس��اد هس��تند. به 
طوري كه صنايع در كش��ورها نيز از اين قاعده مستثنا 
نبوده و »صنايع، صنايع معدني، دارويي، س��اخت و ساز 
و انرژي« بيش��تر از س��اير صنايع در جهان گرفتار اين 
مساله هستند. از طرفي نتايج ارزيابي هاي سازمان جهاني 
سنجش فس��اد نيز گوياي اين است كه تنها ۱8درصد 
از كش��ورها در طول يك سال گذش��ته نسبت به سال 
پيش از آن توانسته اند سامت اداري را بهبود ببخشند. 
ميزان فساد در ۲۹ درصد كشورها بدون تغيير باقي مانده 
و در ۵۳  درصد كشورها نيز فساد رو به افزايش گذاشته 
است. بنا به اظهارات حسن عابدي جعفري اين امر نشان 
مي ده��د كه 88 درصد مردم دنيا نس��بت ب��ه اقدامات 

دولت هايشان در راه مبارزه با فساد خوشبين نيستند. 

 3 توصيه به 3 نهاد متولي
وزير اس��بق بازرگاني با اش��اره به اينكه در روزهاي 
آينده گزارش ۲۰۱8 س��ازمان ش��فافيت بين الملل در 
رابطه با وضعيت فساد در كشورها منتشر مي شود، ابراز 
اميدواري كرد كه رتبه ايران در اين گزارش نس��بت به 
سال هاي گذش��ته ارتقا يافته باشد. عابدي جعفري در 
عين حال دو نكت��ه را درخصوص رتبه احتمالي ايران 
مورد اشاره قرار داد و گفت: ارتقاي رتبه ايران در اطلس 
جهاني فس��اد به آساني ميسر نيس��ت ضمن اينكه با 
وجود رتبه نامطلوب ايران، تاش هاي ارزشمندي طي 
س��ال هاي اخير براي برون رفت از اين وضعيت صورت 
گرفته است. بنا به اظهارات او در طول ۱۵سال گذشته، 
نم��ره ايران از ۳۰ نس��بت به ۱۰۰فراتر نرفته اس��ت، 
افزود: شهرداري ها، دادگاه ها و ثبت شركت ها از مراكز 

آسيب پذير در مقوله فساد هستند. 
عابدي جعفري از تاش موثر انجمن هاي مردم نهاد 
و بخش خصوصي در امر مبارزه با فساد سخن گفت و 
اظهار كرد: سازمان هاي مردم نهاد با وجود دشواري ها 
در اين مس��ير پايمردي نش��ان داده و كوش��يده اند، 
گفتمان مبارزه با فس��اد را شعله ور نگه دارند. در عين 
حال بخ��ش خصوصي نيز به اين نهضت پيوس��ته و 
ابتكار عمل هاي مناسبي در راه مبارزه با فساد به خرج 

داده و سازوكارهاي اثربخشي را پيشه كرده است. 
به گفته او در همه ۱8كشوري كه بهبود وضعيت 
فساد مشاهده مي شود، مشاركت بخش خصوصي در 
فرآيند مبارزه عليه فساد، كليد راه موفقيت بوده است. 
وزير اس��بق بازرگاني ۳ توصيه خطاب به »بخش 
مردم نهاد، بخش خصوصي و دولت« داشت. توصيه او 
به انجمن هاي مردم نهاد فعال اين بود كه موفقيت هاي 
خ��ود را در اين حوزه ناچيز نش��مارند و حركت خود 
را ب��ه صورت مس��تقل ادام��ه دهند و پيون��د خود با 
بخش خصوصي را تداوم ببخشند. توصيه او به بخش 
خصوصي اين بود كه بخش خصوصي مبارزه با فساد 
را از خود آغاز كرده، اين حركت را س��اختارمند ادامه 
دهد و ائتاف خود با بخش مردم نهاد را تقويت كند. 

عاب��دي خطاب ب��ه بخ��ش دولتي عن��وان كرد: 
تخصي��ص منابع ب��ه امر مبارزه با فس��اد را با جديت 
پيگيري كرده و س��اختار پراكنده خ��ود را براي اين 
امر تجمي��ع كند. او همچنين تاكيد كرد كه دولت از 
همكاري بخ��ش غيردولتي و بخش خصوصي در اين 
مسير اس��تقبال كرده و استقال بخش غيردولتي را 
در اين حركت به رس��ميت بشناسد و ميدان را براي 

فعاليت هاي اين بخش باز كند. 

 راهكارهاي مدون براي مبارزه با فساد 
در ادام��ه همايش، دبي��ركل كميت��ه ايراني اتاق 
بازرگان��ي بين الملل ب��ود كه به تش��ريح رويكرد اين 
نه��اد بين المللي در موضوع مبازه با فس��اد پرداخت. 
بنا بر اظهارات محمدمهدي بهكي��ش، اتاق بازرگاني 
بين الملل)ICC( در اين رابطه راهكارهاي مشخصي 
دارد. در وهل��ه نخس��ت باي��د اقتصاد رقابتي ش��ود. 
همچني��ن در اين روي��ه قوه قضاييه ش��فاف، پاك و 
پاس��خگو بايد وجود داشته باش��د. نكته ديگر اينكه 
دولت بايد به طور واقعي پاك دس��ت باشد. به گفته او 
ما به يك اقتصاد حمايتي در ۱۰۰سال گذشته عادت 
كرده اي��م درحالي كه بايد اقتصاد رقابتي ش��ود. البته 
دولت هم با وج��ود تاكيدهاي مكرر بخش خصوصي 
مبن��ي بر اقتص��اد رقابتي كاما عك��س مي كند. اين 
درحالي اس��ت كه درجه همسبتگي مبارزه با فساد با 

شفافيت بسيار باالست. 
بهكي��ش در خال صحبت هاي خود ب��ا انتقاد از 
اينك��ه برخي مقام��ات دولتي حاضر نش��دند در اين 
همايش حضور يابند، اين پرس��ش را مطرح كرد كه 

پس صداي مبارزه با فساد را بايد نزد چه كسي برد؟
 اي��ن فعال بخش خصوصي با گريز به بودجه ۹7، 
وضعي��ت نرخ ارز را مورد انتقاد قرار داد و گفت: وقتي 
كه ارز در بودجه ۳۵۰۰تومان در نظر گرفته ش��ده و 
اي��ن ارز تنها به عده يي تخصيص مي يابد، پس مابقي 
باي��د ارز را از بازار آزاد تعيي��ن كنند، پس همين جا 
فساد شكل مي گيرد، بنابراين فعاالن اقتصادي مجبور 
هس��تند كه فش��ار و بار را با پرداخت هايي كم كنند. 
بهكيش با بيان اينكه دونرخي بودن ارز ريش��ه فساد 
است، افزود: چه منافعي در اين نرخ ارز نهفته است كه 
كنده نمي ش��ود، يا اينكه چرا بايد تعرفه ها به يك باره 
امسال افزايش يابد، اين در حالي است كه تعرفه تفاوت 

قيمت داخل و خارجي است. 
بهكيش همچنين ب��ا انتقاد از افزايش چندبرابري 
عوارض براي عدم خروج مردم از كشور و سفر آنها به 
كشورهايي مثل تركيه تصريح كرد: اين راهكار نيست؛ 
بنابراين بايد تفاهمي با مسووالن كشور صورت گيرد 
كه اين ريش��ه هاي فساد را خش��كاند. او با تاكيد بر 
اينكه باي��د از تجربه هاي جهان��ي در زمينه مبارزه 

با فس��اد بهره ب��رد، اف��زود: نبايد چ��رخ را از ابتدا 
اخت��راع كرد. نكته ديگر اين اس��ت ك��ه به صورت 
مرتب گفته مي ش��ود كه ۲۰ ميلي��ارد دالر قاچاق 
وج��ود دارد، در حالي كه در كش��وري كه نيروهاي 
امنيتي آن قدر قوي هس��ت كه كوچك ترين ذرات 
را كنت��رل مي كنند، چطور مي ش��ود ك��ه قاچاق را 
كنترل نكرد. اين اقتص��اددان تاكيد كرد كه بايد با 
دولت صريح تر صحبت كرد، نمي شود رييس جمهور 
قب��ول كرده و بگويد كه ۲۰ ميليارد دالر قاچاق در 
كش��ور وجود دارد و بگويد كه مي خواهيم با قاچاق 
مبارزه كني��م، بنابراين تصور من بر اين اس��ت كه 
در اين منجاب فس��اد، خود دولت ها غرق خواهند 
ش��د. بهكيش همچنين با بيان اينكه رييس جمهور 
عاقبت به خير نداريم كه ريش��ه اش هم در فس��اد 
است، گفت: روس��اي جمهور پس از اتمام كارشان 
با مشكات بسياري مواجه مي شوند، اگرچه كساني 
كه بي��ش از همه زيان مي دهن��د، بخش خصوصي 
و توليدكنندگان هس��تند؛ چراكه آنها هم مجبورند 
ب��راي اينكه كارش��ان در برخي جاها ب��راي تامين 
جامع��ه راه بيفتد، تن به فس��اد مي دهند و اين اگر 

عادت شود، بسيار بد است. 
از س��وي ديگر رييس پارلم��ان بخش خصوصي 
نيز با بيان اينكه رفتارهاي فس��ادآلود در كش��ور طي 
دهه ه��اي اخير ب��ا اوج گي��ري درآمده��اي نفتي به 
 ش��دت افزايش يافته، گفت: فس��اد عاوه بر تضعيف 
شاخص هاي اقتصادي كشور به نابودي اعتماد عمومي 

و سرمايه هاي اجتماعي نيز دامن خواهد زد. 
غامحسين شافعي با تاكيد بر اينكه رانت و فساد 
در كش��ور سيستمي ش��ده، افزود: در چنين شرايط، 
كشور در موقعيت خطرناك سقوط اخاقي در جامعه 
نيز قرار گرفته كه متاس��فانه در كشور به آن توجهي 
تاكنون نش��ده است. به گفته او، در حال حاضر در امر 
مبارزه با فساد شاهد مبارزه با مفسد هستيم و نه فساد 
و عوامل آن. او با تاكيد بر اينكه بايد براي پيش��گيري 
از فساد، هزينه هاي ارتكاب به آن را در كشور باال برد، 
افزود: در اين مس��ير بايد آم��ار و اطاعات به صورت 
شفاف در دسترس همگان باشد و ضمن آنكه استقال 
ق��وه قضاييه و اعمال بي طرفانه قانون و برخورد قاطع 
با عامان فساد در هر مقام و جايگاهي در دستور كار 
قرار گيرد. بنا به اظهارات او، يكي از مش��كات كشور 
در ح��ال حاضر تعدد و تورم قوانين اس��ت، حال آنكه 
ب��ا كاهش مجوزها مي ت��وان بخش هاي قابل توجهي 
از ديوار فس��اد را فرو ريخت. رييس اتاق ايران اولويت 
نخس��ت كشور در امر مبارزه با فساد را برچيده شدن 

كانون هاي فساد دانست. 
از ديگر متوليان بخش خصوصي كه به ايراد سخنراني 
پرداخ��ت، ريي��س اتاق بازرگان��ي تهران بود. مس��عود 
خوانساري مهم ترين چالش فساد را موضوع »بيكاري« 
دانس��ت و گفت: در حال حاضر حدود ۳ ميليون بيكار 
كه اغلب هم تحصيلكرده اند، در كش��ور داريم. او چالش 

بعدي اقتصاد را رش��د منفي سرمايه گذاري عنوان كرد 
ك��ه از س��ال ۹۰ رخ داده و چال��ش س��وم عدم جذب 
س��رمايه گذاري خارجي است. وي »نظام بانكي، معضل 
آب، صندوق هاي بازنشستگي، آلودگي هوا، طاق، فرار 
مغزها، كاهش سرمايه اجتماعي و معضات اجتماعي« 
را از ديگر چالش هاي بزرگ اقتصاد دانس��ت. به گفته او 
چنانچه اينها را چالش هاي اساس��ي نظام بدانيم، ريشه 
همه آنها در فس��اد اس��ت؛ حال چنانچه بتوان با فساد 
مبارزه كرد، مي توان براي حل و فصل آنها نسخه پيچيد. 
خوانساري با بيان اينكه از سال ۹۰ قانون مبارزه با فساد 
در مجلس مصوب ش��ده، گفت: اما فساد روز به روز در 
كش��ور بيشتر شده و به نظر مي رسد ما بايد از تجربيات 
دنيا براي از بين بردن و مبارزه با فساد كمك بگيريم. اگر 
به بخش خصوصي اعتماد ش��ود و اجازه توسعه و رونق 
به بخش خصوصي داده شود و اين بخش در تصميمات 
دولت دخالت داده شود و رسانه ها آزاد به نقد حاكميت و 

اقتصاد باشند، قطعا در كاهش فساد موثر است. 

 مدل ارزيابي مبارزه با فساد  
در ادامه معاون  آموزش��ي اتاق تهران و مجري پروژه 
تدوين مدل ارزيابي مبارزه با فس��اد نيز  توضيحاتي  در 
مورد اين  مدل ارائه  كرد و گفت: ما  براي  طراحي اين الگو 
تجربيات بين الملل از جمله تجربيات  كشور مكزيك در 
امر مبارزه با فساد را مورد توجه قرار داديم. ناصر  عندليب 
افزود: اين مدل بايد بر اس��اس هزينه – فايده طراحي 
 مي شد. به نحوي كه شركت ها را براي  به كارگيري اين 
مدل ترغيب كند. همچنين مديريت ريسك در تعامات 
بين الملل شركت ها و نيز برخورداري از برخي مشوق ها 
از جمله ويژگي هاي اين مدل اس��ت. اين مدل در عين 
حال بايد ش��فاف باشد و از عارضه  ايزوهاي پيشين نيز 
در امان بماند. او  پيش بيني كرد كه عاوه بر رونمايي از  
اين مدل در  اسفندماه سال جاري، ۱۰ شركت  عضو اتاق 
تهران كه داوطلب به كارگيري اين مدل هستند نيز در 

پروسه اجراي آن قرار گيرند. 
رس��ول نورالس��ناء اس��تاد و نماينده دانشگاه علم و 
صنعت به عنوان مجري  پروژه تدوين مدل ارزيابي مبارزه 
با فس��اد  نيز  گفت: چندين  كميته تشكيل شده كه هر 
كميته به مباحث تخصصي نظير حسابرس��ي، مديريت 
و مس��ائل مالي  مي پردازد. مدل طراحي شده نيز مدلي 
پوياست كه به مرور زمان بايد  توسعه يافته و كامل شود 

تا در نهايت براي صنايع مختلف قابل استفاده باشد. 
همچنين به گفته قائم مقام دبيركل كميته ايراني 
اتاق بازرگاني بين الملل، اتاق تهران به زودي فهرست 
س��ه گانه يي از بنگاه هاي مجاز در سيس��تم مبارزه با 
فس��اد، ارزيابان مجاز و صادركنندگان گواهينامه هاي 
مج��از اين بخش را روي س��ايت اين اتاق منتش��ر و 
به اط��اع فعاالن اقتصادي خواهد رس��اند. ملك رضا 
ملك پور به اين نكته نيز اشاره كرد كه يكي از  نهادهاي  
دولتي نيز از  اتاق تهران خواسته است كه سامانه ملي 

مبارزه با فساد را طراحي كند. 

متوليان بخش صنعت ترسيم كردند

چشم انداز رونق در توليد

تعادل  
روز گذش��ته متولي��ان ام��ور تولي��د و صنعت در 
س��اختمان وزارت صنعت، معدن و تج��ارت گردهم 
آمدند تا نقش��ه راه بخش صنعت را در اليحه بودجه 
سال ۱۳۹7 مورد واكاوي قرار دهند. اگرچه قائم مقام 
وزي��ر صنعت، معدن و تجارت در پاس��خ به »تعادل« 
از اختصاص ۹۵هزارميليارد تومان تسهيات به بخش 
صنعت و معدن طي 7ماه نخست امسال خبر مي دهد و 
اين ميزان اعتبارات را در مقايسه با سال گذشته حدود 
۱7هزارميليارد تومان افزاي��ش ارزيابي مي كند. حال 
براس��اس برنامه تعريف شده در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در سال جاري ۴۵۰هزار شغل هدف گذاري 
شده بود كه براساس برآوردهاي به عمل آمده طي 8 
ماه نخست سال اين هدف گذاري محقق شده و براي 
سال جاري نيز 6۳۴ هزار شغل پيش بيني شده كه به 
گفته متوليان صنعتي اين ميزان حجم از اشتغال براي 
سال ۹7 در سطح وسيع تري در دستوركار قرار گرفته 
است. البته بحث بر سر ميزان سرمايه گذاري خارجي ها 
در كش��ور، اتمام پروژه هاي نيمه تمام صنعتي و از آن 
سو توليد مشترك خودرو نيز جزو آن دسته موضوعات 
چالش برانگيز و هميشگي است كه هيچ گاه بررسي اين 

نوع موضوعات از س��وي كارشناسان تمامي ندارد اما 
در اين باره نيز خبرهاي مهمي در نشس��ت متوليان 
امور توليد عنوان ش��د؛ اول اينكه در س��ال جاري به 
ط��ور ميانگين در ه��ر ماه ۵۰۰ واح��د جديد افتتاح 
شده و براس��اس آمارها درحال حاضر ۱۱هزار و ۵۰۰ 
پروژه با پيشرفت باالي 6۰ درصد در كشور داريم كه 
6 هزار مورد آن طي س��ال جاري افتتاح خواهد شد. 
دوم اينكه از ابتداي دولت يازدهم تاكنون ۱۱ميليارد 
دالر سرمايه  گذاري خارجي در حوزه صنعت، معدن و 
تجارت مد نظر قرار گرفته كه از زمان آغاز به كار دولت 
دوازدهم تاكنون ۲ميليارد دالر سرمايه  گذاري خارجي 
در طرح هاي مختلف جذب شده كه به گفته صاحب 
نظران اين موض��وع مي تواند نويدبخش رونق و توليد 

در كشور باشد. 
از سوي ديگر گمانه زني هايي بر سر واگذاري سايت 
ب��ن رو به س��ايپا از ديگر موضوعاتي ب��ود كه معاون 
امور صناي��ع وزارت صنعت، معدن و تج��ارت درباره 
آن شفاف س��ازي كرد؛ محسن صالحي نيا در اين باره 
گفت: ثبت شركت سرمايه گذاري مشترك حداكثر تا 
پايان س��ال ميادي يعني طي ۲۰روز آينده مد نظر 
قرار خواهد گرفت كه بر اين اساس طي هفته گذشته 

با حضور مديران ارش��د شركت رنو دو محور از سوي 
ايران به فرانسوي ها پيشنهاد شده كه نخستين موضوع 
مربوط به ايجاد مركز مهندسي در ساختار اين بخش 
بوده كه ۳ منطقه در اين رابطه شناسايي شده تا ايجاد 
زيرساخت ها مد نظر قرار گيرد. عاوه بر آن قرار است 
كه دو س��ايت ديگر براي قرارداد همكاري مشترك با 
رنو ارائه شود كه اين موضوع از طرف مذاكره كنندگان 

در دست بررسي است. 
  

حماي��ت از توليد داخل، كاه��ش هزينه هاي توليد و 
اعتبار و تسهيات بانكي هر كدام روش هايي سودمندند 
كه مس��ير توس��عه را هموار مي كنند. بايد توجه داشت 
كه اهداف اس��ناد باالدستي توس��عه جز از طريق توليد، 
اشتغال، صادرات غيرنفتي و كاهش خام فروشي محقق 
نمي ش��ود و فراموش نكنيم كه ايران در صدر كشورهاي 
معدني جهان اس��ت و با روزآوري و نوآوري هاي جديد و 
تجهيز به دانش نوين مي تواند راه هاي پر فراز و نش��يب 
رونق اقتصادي را بپيمايد. در ابتداي نشس��ت قائم مقام 
وزير صنع��ت، معدن و تجارت مهم ترين دس��تاوردهاي 
حوزه توليد و طرح ها را تشريح كرد. رضا رحماني گفت: 
توجه به توليد و اش��تغال ويژگي اصلي بودجه سال ۹7 
است و اين اعتبار از محل منابع حاصل از صرفه جويي و 
هدفمندي يارانه ها مختص توليد و اشتغال در طرح هاي 
رونق توليد با اولويت اشتغال جوانان و شغل اولي ها هزينه 
مي ش��ود عاوه بر اين اعتبار منابع بانك ها و تس��هيات 
صندوق توس��عه ملي و منابعي كه از سرمايه گذاري  هاي 
خارج��ي جذب مي ش��ود، تحركات خوب��ي را در بخش 
اش��تغال ايجاد مي كنند البته امس��ال نيز هدف گذاري 
۴۵۰ه��زار اش��تغال در بخش صنعت،  مع��دن و تجارت 
محقق ش��ده به نحوي كه امس��ال موفق به ايجاد 6۳۴ 
هزار شغل شديم و هدف گذاري اشتغال را تا 8 ماهه اول 
سال محقق كرديم. او يادآور شد: جهت پايين نگه داشتن 
هزينه هاي اشتغال و توازن منطقه يي اشتغال در روستا و 
ش��هرهاي كوچك حمايت ها را به صورت متوازن برقرار 
مي كنيم هر چند اش��تغال و ايجاد شغل مربوط به همه 
وزارتخانه هاست اما 7۰درصد آن به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت وابس��ته اس��ت و دولت اين موضوع را در سال 
آينده وسيع تر ديده اس��ت و ما هم ظرفيت داريم، سال 
آينده هم واحدهاي توليدي كوچك و داراي مزيت نسبي 
منطقه ي��ي و نيز توليد محصوالت رقابت پذير و صادراتي 
مخصوصا اگر با افزايش كيفيت و كاهش هزينه هاي توليد 

همراه باشد را در بودجه ۹7 مورد حمايت قرار دهيم. 
قائم مقام وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت همچنين 

طرح ه��اي صنعت��ي كوچ��ك را مكمل زنجي��ره ارزش 
خوشه ها در حوزه فرش، صنايع تبديلي، مبلمان و صنايع 
غذايي مي داند و معتقد است: توليد دانش بنيان و حمايت 
از توليد داخل ش��اه بيت كار ماست. براي توليد داخل در 
وزارت صنعت س��اختار تعريف كرديم و ۳ دفتر از دفاتر 
وزارت صنعت درح��ال حاضر روي توليد داخل متمركز 
ش��ده اند و آمار توليد كاالهاي منتخ��ب را هر ماه رصد 
مي كنيم و اكثر آنها حدود 7۵درصد روند افزايشي دارند. 
يكي از راه هاي حمايت از ساخت داخل ،مديريت واردات 
و مبارزه با قاچاق كاالس��ت و موضوع اس��تفاده از كاالي 
داخل نياز به فرهنگ س��ازي دارد. رحماني خاطرنش��ان 
ك��رد: امس��ال ۴۴برنام��ه و ماموريت براس��اس اقتصاد 
مقاومتي در دس��توركار وزارت صنعت،  معدن و تجارت 

قرار گرفت و صادرات نيز يكي از اين اولويت هاست. 
رحماني از حمايت و تقويت س��ازمان هاي توس��عه يي 
در بودجه امس��ال خبر داد و گفت: اين سازمان ها فرصتي 
براي كش��ور اس��ت و صنعتي ش��دن كش��ور نيز مديون 
اين گونه سازمان هاست؛ چراكه دولت متولي امور نظارتي و 
مديريتي است و ريسك توليد را بايد از بخش خصوصي كم 
كنيم و در بررس��ي هاي انجام شده بين كشورهاي توسعه 
يافته متوجه حضور چش��مگير سازمان هاي توسعه يي در 
كشورهاي پيشرفته و صنعتي كه باالترين جايگاه را دارند و 
در كشورهاي آفريقايي صاحب پايين ترين جايگاه هستند، 
باشيم. در كشور ما نيز سازمان هاي توسعه يي جايگاه خود 
را حفظ نكردند و در گذش��ته آس��يب هاي داشتند اما در 
بودجه س��ال آينده براي  آنها نيز اعتبار مناس��بي در نظر 

گرفته شده و اين اتفاق خوبي است. 

 ميزان سرمايه گذاري در فوالد
مع��اون وزي��ر صنع��ت در امور توليد در بخش��ي 
از س��خنانش به طرح جامع طرح جامع فوالد اش��اره 
ك��رد و گف��ت: در ۳س��ال گذش��ته ۵۴ ميليون تن 
افزايش تولي��د در زنجيره فوالد اتفاق افتاده و در افق 
۱۴۰۴و هدف گذاري هاي انجام شده، زنجيره را كامل 
ديده ايم و براي تحق��ق اهداف اين زنجيره بيش از 8 
ميليارد يورو سرمايه گذاري جديد در تكميل زنجيره 
فوالد نياز داريم و در حوزه زيرس��اخت ها هم بيش از 
۱۴ميليارد دالر بايد سرمايه گذاري شود و اين عاوه بر 
سرمايه گذاري هايي است كه تا امروز انجام شده است. 
قائم مق��ام وزي��ر در ام��ور تولي��د در بخش ديگر 
سخنانش بهبود فضاي كس��ب وكار را از اولويت هاي 
وزارتخانه دانس��ت و ادام��ه داد: ميانگين زمان صدور 
جواز تاس��يس در سال گذشته 6.7 روز بود كه امسال 

به ۵.۴ روز رس��يد؛ اين درحالي است كه هدف گذاري 
ما ۱۰روزه بوده اس��ت. رحماني با اعام هدف گذاري 
امس��ال براي ص��دور 7ه��زار و ۵۰۰ جواز تاس��يس 
در س��ال ۹6 اضافه ك��رد: در 6 ماهه س��ال 8 هزار و 
۲۰۰جواز تاس��يس صادر ش��د و از هدف گذاري جلو 
افتاديم. او در بخش ديگري از س��خنان خود با اشاره 
به طرح رونق توليد به عنوان يكي از ۴۴تكليف وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در راس��تاي برنامه هاي ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي گفت: بانك ها قرار بود در 
سال گذش��ته ۱6هزارميليارد تومان براي طرح رونق 
توليد پرداخت كنند كه تا پايان اسفند پارسال حدود 
۱7هزار و ۲۰۰ميليارد تومان پرداخت شد. اين ميزان 
تسهيات نزديك به ۲۴هزار و ۵۰۰ واحد بوده است. 
مع��اون طرح و برنامه وزير صنع��ت، معدن و تجارت 
ب��ا اعام اينكه بيش از ۱7هزار پرون��ده آماده ارائه به 
بانك ها براي دريافت تس��هيات رون��ق توليد داريم، 
افزود: تاكنون 8هزار و ۳۳8واحد مبلغ 6 هزارميليارد 
تومان از محل رونق توليد تسهيات دريافت كرده اند. 
رحماني با طرح اينكه از ابتداي امسال 7۰۴واحد براي 
دريافت تس��هيات نوس��ازي به بانك ها معرفي شده 
است، گفت: ۳6واحد از آنها تاكنون موفق به دريافت 
تسهيات ش��ده اند و نوسازي صنعتي در سال جديد 

رشته به رشته و استان به استان ادامه خواهد يافت. 

 پيشنهاد دو سايت جديد براي همكاري با رنو 
همچنين معاون ام��ور صنايع وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت در اين نشس��ت از آخري��ن وضعيت توليد و 
همكاري مشترك با شركت خودرو س��ازي رنو و درباره 
عدم واگذاري ش��ركت بن رو توسط س��ايپا براي توليد 
مش��ترك خودرو سخن گفت. محسن صالحي نيا اظهار 
كرد: س��هام بن رو متعلق به چند ش��ركت زيرمجموعه 
سايپاست كه تا امروز به لحاظ فني واگذاري اين شركت 
در قال��ب جوينت ونچر رنو و ايدرو به توافق نرس��يدند 
به اين ش��ركت دو محور پيش��نهاد ش��د، يكي اينكه تا 
پايان س��ال جاري ميادي شركت مشترك شكل گيرد 
همچنين پيش��نهاد ايجاد مركز مهندسي مشترك رنو 
و اي��درو كه در اين رابطه ۳منطقه شناس��ايي ش��ده و 
مذاكرات نهايي درحال انجام اس��ت. او همچنين عنوان 
كرد: دو س��ايت ديگر براي توليد و همكاري مشترك به 
رنو پيشنهاد شده و يك پلتفرم كاس A و ۵ خودرو هم 
در كاس B و B+ است كه نهايي مي شود. هر دو پلتفرم 
طراحي روز هستند و حدود يك ماه و نيم قبل در سايت 

مركز مهندسي رنو در پاريس رونمايي شده اند. 
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15 نفت و انرژي
 تخلف كرسنت

در عدم دريافت گاز از ايران
ايلنا   بي��ژن نامدارزنگنه درب��اره آخرين وضعيت 
پرون��ده ص��ادرات گاز اي��ران ب��ه امارات گف��ت: »با 
هماهنگي هاي��ي كه انجام ش��ده، بيش از يك س��ال 
اس��ت كه اعالم كرده ايم آماده ص��دور گاز به امارات 
طبق قرارداد هس��تيم.« وي با بيان اينكه ما براساس 
ق��رارداد عمل كرديم و هم��ه تجهيزات مان نيز براي 
صادرات آماده اس��ت، اظهار داش��ت: »از اين به بعد 
نوبت كرسنت است كه اقدام كند و اگر اقدامي نكند 
و تحويل نگيرد، آنها هس��تند ك��ه تخلف كرده اند.« 
وزير نف��ت درباره آخري��ن گفت وگوها با پاكس��تان 
در خص��وص خ��ط لول��ه صل��ح ني��ز تصري��ح كرد: 
»پاكس��تاني ها از آن استقبال نمي كنند.« وي درباره 
آخري��ن اقدام��ات صورت گرفت��ه درخصوص ميدان 
آزادگان هم خاطرنش��ان ك��رد: »كار در اين باره در 
حال پيش��رفت بوده و شرايط براي برگزاري مناقصه 

در حال جلو رفتن است.«

بررسي برندينگ 
جايگاه هاي سوخت

ش�انا   ريي��س كميس��يون انرژي مجلس ش��وراي 
اس��المي با اش��اره به اينكه بسياري از دس��تگاه ها در 
نشس��ت اين كميس��يون معتقد بودند كه اصل طرح 
برندس��ازي جايگاه هاي سوخت مناس��ب است، گفت: 
كميسيون انرژي گزارش جامعي درباره اين طرح تهيه 

مي كند و به اطالع نمايندگان و مردم مي رساند. 
فريدون حس��نوند در تشريح نشست روز يك شنبه، 
۱۹ آذرماه كميس��يون انرژي مجلس ش��وراي اسالمي 
گفت: در چند جلسه موضوع طرح برندسازي جايگاه هاي 
عرضه سوخت در كميته  نفت كميسيون انرژي بررسي 
ش��د، اما به دلي��ل اهميت موضوع اين كميس��يون با 
حضور دس��تگاه هاي مختلف بحث برندينگ را بررسي 
كرد. حسنوند با اشاره به اينكه بسياري از دستگاه ها در 
نشست كميسيون انرژي مجلس معتقد بودند كه اصل 
طرح برندسازي جايگاه هاي سوخت خوب است، عنوان 
كرد: »كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي گزارش 
جامع��ي درباره طرح برندينگ تهيه مي كند و به اطالع 

نمايندگان و مردم مي رساند.«

10 درصد مصرف آب تهران 
معادل مصرف 2 استان

پاون   محمد پرورش مديرعامل آبفاي استان تهران 
 گفت: »مصرف متوس��ط ي��ك خان��وار تهراني حدود
20 مترمكعب در ماه اس��ت ك��ه با كاهش ۱0درصدي 
مصرف آب، معادل ۱20ميليون مترمكعب كه مصرف 
ساالنه دو استان است، صرفه جويي خواهد شد.  پرورش 
اف��زود: آب تهران از لحاظ كيفيت در وضعيت مطلوب 
و پاي��دار قرار دارد و دس��تگاه هاي نظارتي مانند وزارت 
بهداش��ت بر اين موضوع نظارت كامل دارند.  او با بيان 
اينكه آب بدون درآمد ش��هر تهران 24 درصد اس��ت، 
گفت: »۱۱درصد آن هدررفت ظاهري است كه شامل 
خطاي اندازه گيري، انشعاب هاي غيرمجاز و موارد ديگر 
اس��ت.« او تاكيد كرد: »2درصد از آب بدون درآمد در 
مصارف مج��از تصفيه خانه ها صرف مي ش��ود كه جزو 
هدررفت آب نيس��ت.« پرورش افزود: »در شهر تهران 
حدود ۱8هزار كيلومتر شبكه توزيع و خطوط انتقال آب 
داريم و براي كاهش اين رقم بايد س��االنه اين شبكه ها 
را بازس��ازي كنيم.« پرورش با بي��ان اينكه ۹2درصد 
آب كشور در كشاورزي مصرف مي شود، گفت: »وزن 
اصلي مصرف آب در كشور مربوط به حوزه كشاورزي 
اس��ت كه اين امر يك موضوع كالن حاكميتي است 

كه همياري دستگاه هاي مختلف را مي طلبد.«
 

دريافت حق بيمه از مشتركان 
برق و گاز در سال 97

ايرنا   وزارت نيرو مطابق اليحه پيش��نهادي بودجه 
۱3۹7 اجازه دارد براي بيمه خسارت هاي مالي و جاني 
مانن��د فوت، نقص عضو و جبران هزينه هاي پزش��كي 
ناش��ي از انفجار، آتش س��وزي و مسموميت مشتركان 
ماهانه از هر واحد مسكوني مشترك برق مبلغ يك هزار 
ريال بگيرد.  در بند )ح( تبصره 6 كليات اليحه بودجه 
۱3۹7 كل كش��ور آمده است: مطابق ماده )۱2( قانون 
الح��اق برخي مواد به قانون تنظيم بخش��ي از مقررات 
مالي دول��ت، به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از 
طريق شركت هاي تابع اجازه داده مي شود ماهانه از ه�ر 
واحد مس��كوني مشترك گاز 2 هزار ريال و از هر واحد 
مسكوني مشترك برق مبلغ يك هزار ريال گرفته شود 
و ب��راي موارد مندرج در م��اده ۱2 قانون الحاق برخي 
موارد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ب�ه 
مصرف برسانند. بر اساس اين بند، مشتركان روستايي 
50 درصد اين مبالغ را مي پردازند. براي بيمه مشتركان 
گاز و برق شهري و روستايي و سكونتگاه هاي عشايري 

بايد مناقصه بين شركت هاي بيمه برگزار شود.

تريبون وزير

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« اظهارات 2 وزير كابينه در مورد يكي از گران ترين طرح هاي انتقال آب را بررسي مي كند

»ملي« شدن طرح پرهزينه انتقال آب خليج فارس به مركز
گروه انرژي    

 ت��الش ب��راي تحقق روي��اي رس��اندن آب 
خليج فارس به كوير مركزي ايران، ديروز مسعود 
كرباسيان وزير اقتصاد و رضا اردكانيان وزير نيرو 
را ميهمان كميس��يون ويژه حماي��ت از توليد و 
نظ��ارت بر اجراي سياس��ت هاي كل��ي اصل 44 
كرد. جايي كه تحت عنوان بررس��ي مش��كالت 
آب ش��هرك هاي صنعت��ي كرم��ان از اين طرح 
كه تاكنون حواش��ي زيادي داشته  صحبت شده 
است. ايران سال هاس��ت كه نمي تواند از مزاياي 
برداش��ت و انتقال آب از خليج فارس و رس��اندن 
آن به صنايعي كه به اشتباه در نقاط كم آب كوير 
مركزي دست و پا گرفته اند، چشم بپوشد. اكنون 
به نظر مي رس��د با همراستا بودن رويكرد وزارت 
ني��رو، وزارت اقتصاد و س��ازمان محيط زيس��ت 
كه بعضا چش��م  بس��ته بر پروژه هاي وزارت نيرو 
مه��ر تاييد مي زن��د، انتق��ال آب خليج فارس به 
اس��تان هايي همچون كرمان و يزد كليد خواهد 

خورد. 
پروژه ي��ي كه بس��ياري آن را »غيراقتصادي « 
مي دانن��د اما وزير ني��رو ديروز گفته اس��ت كه 
س��رمايه گذار آن كامال خصوصي اس��ت. ش��ايد 
جمله يي كه به معن��اي بي اهميتي غيراقتصادي 
بودن اين پروژه براي دولت باش��د. البته مسعود 
كرباس��يان وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي گفته 
اس��ت كه س��رمايه گذاران در اين طرح خواهان 
استفاده از تس��هيالت »ارزان قيمت« و اعتبارات 
عمراني دولت هس��تند و همچنين ممكن است 
وزارت اقتصاد دس��ت به انتش��ار اوراق مشاركت 
براي تامي��ن مالي اين پروژه بزن��د. گفته يي كه 
نشان مي دهد هزينه غيراقتصادي بودن احتمالي 
اي��ن پروژه و ناتواني از بازپرداخت تس��هيالت را 
بودجه عمومي كش��ور تقبل خواهد كرد. گزارش 
»تعادل« درباره نشس��ت روز گذشته را در ادامه 

مي خوانيد.
   

خليج فارس كه آورد گازي فراواني براي ايران 
داش��ته است حاال به چش��م منبعي براي تامين 
آب صناي��ع مناطق مركزي ديده مي ش��ود. هر 
چند در قياس با طرح هايي همچون تونل انتقال 
آب بهشت اباد، انتقال آب از خليج فارس شايد به 
دليل نبود مالكيت قومي بر اين خليج با مخالفت 
مردمي كمتري روبه رو بوده اس��ت اما در نگاهي 
كلي بس��ياري از زمين شناس��ان مخالف هرگونه 

تامين منابع آب از روش انتقال هستند. 
ف��ارغ از اين مس��اله ام��ا هزين��ه انتقال آب 
از خليج ف��ارس ب��ه كوير مركزي هم��واره محل 
مناقش��ه بوده اس��ت. طب��ق بررس��ي »تعادل« 
محققي ب��ه نام ناصر حاجيان ك��ه خود را عضو 
هيات علمي دانش��گاه آزاد اسالمي معرفي كرده 
اس��ت در مقاله يي با عن��وان »ارزيابي انتقال آب 
خليج فارس ب��ه فالت مركزي )اصفه��ان، يزد و 
...( اي��ران« عن��وان مي كند كه نتاي��ج حاصل از 
محاسبات مقدماتي انجام ش��ده در اين ارتباط، 
عدم توجيه اقتصادي و اجرايي طرح را به اثبات 

رس��اند. او در ادامه مي نويس��د: »بر اين اس��اس 
قيمت تمام شده يك مترمكعب آب براي حاالتي 
كه زمان اجراي طرح ۱0، 20 و 30 سال به طول 
بينجامد، به ترتيب برابر با 2 هزار و 700 تومان، 
۱0 ه��زار تومان و 3 هزار تومان به دس��ت آمد. 
بديهي اس��ت، چنين قيمت هايي براي هيچ يك 
از كاربري هاي شرب، صنعت و كشاورزي توجيه 

اقتصادي ندارد.«
با وج��ود چنين ديدگاه هايي اما، ش��ركتي با 
نام ش��ركت تامي��ن انتق��ال آب خليج فارس كه 
3 ش��ركت معدن��ي و صنعتي گل گه��ر، صنايع 
مل��ي مس اي��ران و معدني و صنعت��ي چادرملو 
س��هامداران آن هستند، س��رمايه گذار انجام اين 

پروژه شده است. 
دي��روز رض��ا اردكانيان با حض��ور در مجلس 
شوراي اس��المي در اين باره گفته است: »طرح 
انتقال آب از خليج فارس تنظيم شده كه مطابق 
آن، ش��ركت تامي��ن انتق��ال آب خليج فارس به 
عنوان س��رمايه گذار خصوصي عه��ده دار اجراي 

آن ش��ده اس��ت.« او در ادامه عنوان كرده است: 
»تامي��ن بخش��ي از آب و س��هم ش��ركت ها از 
جمله ش��ركت گل گهر، مس اي��ران، چادرملو و 
بخش هاي مصرف ش��رب آب تعيين و مجموعه 
آن 350ميليون مترمربع در س��ال مشخص شد. 
همچني��ن فاز اول طرح انتق��ال آب، نمك زدايي 

۱50ميليون مترمربع در سال انجام مي شود.«
البت��ه اردكاني��ان در حال��ي ب��ه »خصوصي« 
ب��ودن س��رمايه گذار اين طرح اش��اره ك��رده كه 
مسعود كرباس��يان وزير اقتصاد عنوان كرده است: 
»سرمايه گذاران و بهره برداران اين طرح درخواستي 
براي دريافت وام به صورت تس��هيالت ارزان قيمت 
يا اس��تفاده از اعتبارات عمراني دولت داشته اند كه 
اين درخواس��ت ها در راستاي سياست هاي بودجه 

سال آينده نيز برآورد مي شود.«
وزي��ر اقتصاد در حال��ي از احتمال تخصيص 
اعتبار عمراني براي اين طرح س��خن گفته است 
كه طب��ق اليحه بودجه ۹7 كه حس��ن روحاني 
رييس جمهوري روز يك ش��نبه ۱۹ آذر آن را به 

مجلس تقديم كرد، اعتبارات عمراني سال آينده 
با كاهشي ۱۱هزار ميليارد توماني نسبت به سال 
۹6 همراه بوده و 60 هزار ميليارد تومان در نظر 

گرفته شده است. 
پيش از اين ناصر تقي زاده مديرعامل شركت 
گل گهر س��يرجان گفته بود كه ش��ركت تامين 
انتق��ال آب خليح ف��ارس با مش��اركت ش��ركت 
گل گهر، شركت ملي صنايع مس ايران و شركت 
معدن��ي چادرمل��و با ه��دف تامي��ن آب صنعت 
طرح هاي توس��عه به جهت نمك زدايي و انتقال 
س��االنه حدود ۱۱0ميلي��ون مترمكعب در حال 

فعاليت است. 
تركيب س��هامداران ش��ركت تامي��ن انتقال 
آب خليج فارس همچنين باعث مي ش��ود، نتوان 
چندان بر لفظ »خصوص��ي« كه وزير نيرو براي 
توصي��ف آن بهره برده اس��ت، اكتف��ا كرد. براي 
مثال 36درصد از سهام شركت ملي صنايع مس 
ايران كه سهامدار اين ش��ركت است، در اختيار 
س��هام عدالت و ۱2درصد آن در اختيار سازمان 

دولتي ايميدرو است. 
به ه��ر روي رضا اردكانيان وزي��ر نيرو ديروز 
گفته است كه فاز دوم طرح انتقال آب با افزايش 
50 ميليون مترمكعب در سال همراه خواهد بود. 
او در ادام��ه بي��ان ك��رده اس��ت: »مطاب��ق 
دستورالعمل مش��خص شده، مجوز برداشت آب 
در فاز يك از س��وي س��ازمان حفاظت از محيط 
زيست صادر ش��ده و از برداش��ت و نمك زدايي 
۱50ميلي��ون مترمربع آب مع��ادل 50 ميليون 
مترمربع به آب ش��رب استان هاي كرمان، يزد و 

هرمزگان اختصاص خواهد يافت.«
او همچنين گفته است كه ۱0درصد از حجم 
آب انتق��ال يافت��ه نيز براي ش��رب و بهداش��ت 
روس��تاهاي مسير انتقال آب به كرمان تخصيص 

پيدا مي كند. 
ديروز مسعود كرباسيان كه اعتقاد دارد، طرح 
انتق��ال آب خليج فارس به اس��تان هاي كرمان و 
يزد از جمله پروژه هاي مهم در كش��ور است كه 
سرمايه گذار آن بدون اتكا به منابع دولت، انتقال 
آب را دنب��ال مي كند، با اس��تناد به صحبت هاي 
رييس جمهوري اين ط��رح را مصداق طرح هاي 
عمراني »ملي« دانس��ته و گفته است كه وزارت 
اقتصاد سياس��ت هاي راهبردي را در اين مس��ير 
دنب��ال خواهد ك��رد و خط اعتب��اري الزم را از 
مس��ائل ارزي و قرارداده��اي فاينانس��ي و حتي 

اوراق مشاركت فراهم مي كند. 
اين صحبت هاي كرباسيان به تمام در تناقض 
ب��ا صحبت هاي اردكانيان به حس��اب مي آيد كه 
ديروز گفته است تمام منابع مالي مورد نياز براي 
انتقال آب خليج فارس به استان كرمان و يزد بر 
عهده س��رمايه گذار خصوصي است و دولت هيچ 

منبع مالي را براي آن در نظر نخواهد گرفت.

 مجوز مشروط محيط زيستي 
يك��ي از ابهام��ات ديگري كه در ميان س��خنان 
مسووالن به چشم مي خورد، مجوز مشروط محيط 
زيس��ت به اجراي طرح انتق��ال آب خليج فارس به 

كوير مركزي است. 
دي��روز رض��ا اردكاني��ان وزير نيرو با اش��اره 
ب��ه برخ��ي مخالفت ه��ا در زمين��ه انتق��ال آب 
خليج ف��ارس به اس��تان كرمان و ي��زد به جهت 
آسيب رساني به محيط زيست عنوان كرده است: 
سازمان حفاظت از محيط زيست مسوول صدور 
مجوز از نگاه زيس��ت محيطي است و در مرحله 
نخس��ت، مجوز فاز اول را صادر كرده است و بعد 
از اج��را و بهره برداري، وضعيت محيط زيس��ت 
منطقه مورد ارزيابي قرار مي گيرد و اگر آس��يبي 
به محيط زيست وارد نشود، مجوزهاي فاز بعدي 

را صادر مي كند. 
چنين شكلي از ارائه مجوز از سوي سازمان 
حفاظ��ت از محي��ط زيس��ت، تلويح��ا احتمال 
تخري��ب محيط زيس��ت با اجراي ف��از اول را 
تاييد كرده و مش��خص مي كند كه اين سازمان 
نيز نتوانسته است نظر قطعي در مورد آثار اين 

پروژه بر محيط زيس��ت بدهد. 

گروه انرژي   
ب��ه دو هفت��ه پي��ش، كش��ورهاي  نزدي��ك 
توليد كننده نفت اوپكي و غيراوپكي باالخره طرح 
توافق كاهش توليد خود را تا انتهاي سال 20۱8 
تمديد كردند. با اين حال اكنون مس��اله ديگري 
خود را نش��ان داده است و آن اقدامات الزم براي 
زمان اتمام اين توافق و حتي بررس��ي لزوم خروج 
احتمالي و زودهنگام از آن است. اين پيش بيني ها 
و دورانديش��ي ها براي س��ناريويي در نظر گرفته 
مي ش��وند كه بازار، پي��ش از زمان م��ورد انتظار 
متوازن شده و نياز باشد با اقداماتي مناسب، مانع 

از تالطم هاي شديد آنها شد. 
وزير نفت كويت عصام المرزوق روز يك ش��نبه 
و در حاش��يه نشست ساالنه س��ازمان كشورهاي 
عرب صادركنن��ده نفت )اوآپك( در كويت عنوان 
كرد كه اوپك و ديگ��ر توليدكنندگان نفت پيش 
از م��اه ژوئن 20۱8 روي يك اس��تراتژي خروج، 
مطالعه خواهند كرد. اين استراتژي براي خروج از 
توافق كاهش توليد و پايان دادن به فريز نفت در 

بازارهاي جهاني خواهد بود. 
به گ��زارش رويترز، او در جمع خبرنگاران بيان 
كرد: »هنوز هم جلس��ات كميته نظ��ارت وزارتي 
اعضاي تواف��ق كاهش توليد نف��ت برگزار خواهد 
ش��د. در اين رويداد كه هر چند ماه، يك بار شكل 

مي گيرد، پيش از ماه ژوئن درباره امكان اتخاذ يك 
استراتژي خروج از توافق مطالعه خواهد شد. «

م��رزوق در پايان بيان كرد: »هنوز يك س��ال 
كامل ت��ا پايان تواف��ق باقي مانده اس��ت، اما در 
صورتي كه بازار تا ماه ژوئن به تعادل برسد، اوپك 
و متحدان غيراوپكي ممكن است پيش از رسيدن 
س��ال 20۱۹ به تواف��ق پايان دهن��د. هم اكنون 
اين فش��ار از جانب روس��يه احساس مي شود كه 
اعضاي اوپك و غيراوپك در زودترين زمان ممكن 
از توافق خارج ش��وند. « در همين راس��تا سهيل 
المزروعي وزير انرژي ام��ارات نيز در گفت وگو با 
بلومبرگ اع��الم كرد كه اكنون ب��راي اظهارنظر 
درب��اره زمان خروج اوپك از توافق جهاني كاهش 

توليد نفت زود است. 
ب��ه گفت��ه وي كه كش��ورش در س��ال آينده 
ميالدي رياس��ت دوره يي اوپك را بر عهده خواهد 
داشت، اعضاي اوپك قصد دارند در نشست آينده 
خ��ود در ماه ژوئن س��ال 20۱8 مي��الدي درباره 
راهب��رد خروج از توافق جهاني كاهش توليد نفت 
گفت وگو كنند، ام��ا در هر زمان ديگري كه الزم 
باشد نيز مي توانند ديدار داشته باشند. همچنين 
گفت وگوهاي اعضاي اوپك در نشس��ت ماه ژوئن، 
لزوما به معناي آن نيست كه آنها به توافق كاهش 
توليد خود پاي��ان خواهن��د داد.  توليدكنندگان 

عضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( 
به همراه تعدادي از توليدكنندگان غيراوپكي )كه 
روسيه در راس آنها قرار دارد(، به تازگي موافقت 
كردند تا توافق كاهش توليد خود را تا پايان سال 

20۱8 تمديد كنند. 
بر اس��اس اين توافق، توليدكنن��دگان حدود 
۱.8ميلي��ون بش��كه نف��ت از تولي��د روزانه خود 
كاسته اند. تمديد توافق نيز در راستاي تالش اين 
كش��ورها براي از بين بردن وضعيت اش��باع بازار 
جهاني نفت است و در عين حال اين گزينه براي 
آنها فراهم اس��ت تا در صورت گرم شدن بيش از 
ح��د بازار، پيش از موعد مقرر به توافق ياد ش��ده 

پايان دهند. 
نشست بعدي اوپك در ماه ژوئن برگزار خواهد 
ش��د، اما جلس��ه بع��دي كميته نظ��ارت وزارتي 
)موس��وم به جي ام ام س��ي( قرار اس��ت كه ژانويه 
در عمان برگزار ش��ود. روسيه كه در سال جاري 
ميالدي براي نخس��تين بار به همراه اوپك توليد 
خ��ود را به طور چش��مگيري كاه��ش داد، به طور 
واضح اين نظر خود را اعالم كرده كه بايد در مورد 
پايان دادن به توافق كاهش توليد، فكر كرد. هدف 
روسيه از خروج احتمالي توافق كاهش توليد، آن 
اس��ت كه بازار به س��رعت گرفتار كسري نشود، 
قيمت ها به يك باره باال نروند و رقبا )شركت هاي 

نفت ش��يل امريكا( بي��ش از اين بر توليدات خود 
نيفزايند. 

مس��كو براي آنك��ه بودجه يي متوازن داش��ته 
باش��د، نياز به قيمت هاي نفت بس��يار پايين تري 
نس��بت به رهبر اوپك، عربستان س��عودي دارد. 
عربس��تان همچنين به دنبال عرضه س��هام غول 
انرژي ملي خود، آرامكو در بازار س��هام اس��ت و 
به همي��ن دليل از باال رفتن بيش��تر قيمت نفت 

نفع مي برد. 

وزي��ر انرژي روس��يه، الكس��اندر ن��واك، روز 
چهارشنبه بيان كرد كه هنوز براي صحبت كردن 
درباره خ��روج احتمالي از تواف��ق جهاني كاهش 
توليد نفت، زود است و در هر صورت عقب نشيني 

از اين توافق بايد تدريجي باشد. 
ن��واك اضافه كرد كه فرآيند خ��روج از توافق 
ممكن اس��ت بين 3 تا 6 م��اه به طول بينجامد و 
اين موضوع بس��تگي به ميزان احياي بازار جهاني 

نفت تا آن زمان و همچنين ميزان تقاضا دارد. 

 كد فراخوان در پايگاه ملي مناقصات: ۱.505.865
شماره مجوز: ۱3۹6-4228 

مناقصه گزار: شركت گاز استان كرمانشاه
موضوع مناقصه: اجراي عمليات گازرس��اني به پراكنده 2 اس��الم آباد غرب ش��امل: ۹6 متر خط تغذيه، 48 متر شبكه فلزي، 5022 متر شبكه پلي اتيلن، اجرا و نصب يك مورد ايستگاه 

.PC 250 بصورت PSL 8*6 و 250 مورد انشعاب روكار و توكار و اجراي يك مورد هات TBS ۱0000 كابينيتي
ش��ركت هاي متقاضي داراي گواهي نامه صالحيت پيمانكاري در رش��ته هاي تاسيس��ات و تجهيزات يا نفت و گاز مي توانند در صورت داشتن ظرفيت مجاز كاري، از تاريخ درج آگهي الي 
۹6/0۹/27 ضمن واريز مبلغ 300،000 ريال به حس��اب ش��ماره 44244 بانك تجارت شعبه شهيد بهش��تي ) كد ۱8040( به نشاني كرمانشاه، ميدان آزادي ابتداي بلوار شهيد بهشتي 

شركت گاز استان كرمانشاه طبقه اول اتاق 2۱5 مراجعه و با ارائه تصوير گواهي نامه صالحيت پيمانكاري و نيز اعالم آمادگي كتبي اسناد مناقصه را دريافت دارند.
آخرين مهلت بازگرداندن اسناد ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۹6/۱0/۱۱ مي باشد.

پيشنهادات واصله در ساعت 0۹:30 روز دوشنبه مورخ ۹6/۱0/۱۱ در كميسيون مناقصات بازگشايي و خوانده مي شود. حضور مناقصه گران و يا يك نفر نماينده مجاز آنها با همراه داشتن 
معرفي نامه مهمور به مهر شركت در جلسه بازگشايي پاكات آزاد است. برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه 7.5۹6.۹03.878 ريال مي باشد.

مبلغ تضمين ش��ركت در مناقصه 400،000،000 ريال اس��ت كه بايد مطابق آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي و س��اير دستورالعمل هاي مرتبط با آن به همراه ساير اسناد مناقصه 
ارائه گردد. مناقصه گران  مي توانند س��پرده نقدي را نيز بعنوان تضمين ش��ركت در مناقصه به حس��اب 2۱74633752008 بانك ملي – شعبه مركزي كرمانشاه به نام شركت گاز استان 

كرمانشاه واريز و رسيد آنرا دريافت و ارائه نمايند.
مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالع بيشتر به پايگاه اطالع رساني الكترونيكي WWW.NIGC-KSH.IR مراجعه نمايند.

روابط عمومي شركت گاز استان كرمانشاه

شرکت گاز استان کرمانشاه
)سهامي خاص(

تجديد آگهي مناقصه شماره 96/34/گ 53
نوبت اول)يک مرحله اي(

وفاق بر س��ر لزوم كمك ه��اي دولتي به طرح انتق��ال آب خليج فارس به 
كوير مركزي، تنها به 2 وزير كابينه ختم نش��ده اس��ت. در حاش��يه جلس��ه 
ديروز 2 نماينده مجلس ش��وراي اس��المي نيز تمام قد از كمك به اين پروژه 
دفاع كرده اند. به گزارش خانه ملت محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي گفته است كه براي تامين مالي بزرگ ترين 
پروژه انتقال آب از خليج فارس به استان هاي جنوبي عالوه بر تشكيل سنديكا 
و استفاده از ظرفيت صندوق توسعه ملي بايد شرايط براي استفاده از ظرفيت 
فاينانس فراهم ش��ود. او در ادامه عنوان كرده است: »با همكاري و هماهنگي 

بين مجلس و دول��ت و بخش خصوصي و بانك ها مي توان اين پروژه بزرگ و 
حياتي را اجرايي كرد«. همچنين حميدرضا فوالدگر عضو كميسيون صنايع و 
معادن مجلس ش��وراي اسالمي گفته است: »بخش خصوصي كه تامين كننده 
مالي اين طرح است پيشنهاداتي در زمينه دريافت تسهيالت ارزي و ريالي از 
صندوق توس��عه ملي داش��ت كه در كارگروه مذكور مورد بررسي قرار خواهد 
گرف��ت.« او در نهايت گفته اس��ت: »اگر طرح انتق��ال آب از خليج فارس كه 
از س��وي بخش خصوصي انجام مي ش��ود نتيجه موفقي به دنبال داشته باشد 
مدل مناسبي براي حضور بخش خصوصي در سرمايه گذاري ها خواهد بود.«

بهارستان حامي كمك دولتي به انتقال آب

اوپكي ها در انديشه تدوين استراتژي خروج از توافق 
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عكسروز

عكس:ايرنا خشكساليوبحرانآبدرسيستانوبلوچستان

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

»ايشيگورو«بيحاشيهمدالنوبلرادريافتكرد
يك شنبه شب مراسم اعطاي جوايز نوبل ۲۰۱۷ با حضور پادشاه سوئد برگزار شد و »كازوئو ايشي گورو«  نويسنده انگلیسي  مدال نوبل 
ادبیات را دريافت كرد. »فايننشال تريبیون« نوشت: »كازوئو ايشي گورو« نويسنده انگلیسي متولد ژاپن كه سخنراني نوبل خود را از هفتم 
دس��امبر به آكادمي نوبل تس��لیم كرده بود، يك شنبه شب در مراس��مي در استكهلم با حضور »كارل گوستاو« پادشاه كشور سوئد و ديگر 
برندگان جوايز نوبل، شركت و مدال و ديپلم خود را دريافت كرد. اين نويسنده كه تا پنج سالگي در ژاپن زندگي كرده، در سخنراني خود به 
سادگي درباره فرآيند نوشتار خالق خود و آرزوهايش در زمینه نويسندگي و ادبیات صحبت كرد. بر خالف »باب ديلن« خواننده و ترانه سراي 
مشهور امريكايي و برنده سال ۲۰۱۶ نوبل ادبیات كه جنجال هاي زيادي به پا كرد تا جايزه نوبل اش را دريافت كند، ماجراي نوبلیست شدن 

»ايشي گورو« با كمترين حاشیه ممكن برگزار شد و اين مراسم تا حدودي خاطره آزاردهنده نوبل ۲۰۱۶ را در اذهان كمرنگ كرد. 

چهرهروز

بررسيآمارسالمندانشاغلبعداز65سالگي

شاغلهاييبامويسپيد
گروهگوناگونتفاوت بس��یاري در میزان 
اشتغال افراد باالي ۶5 سال وجود دارد. طبق 
قانون كلي در بیش��تر كش��ورها در اين س��ن 
معموال افراد بازنشس��ته شده و دست از فعالیت هاي درآمدزا 
مي كش��ند. بسیاري از بررسي ها نش��ان مي دهد كه افزايش 
نرخ اش��تغال در اين گروه س��ني مي تواند امید به زندگي را 
در میان سالمندان افزايش دهد. بر اين اساس در بسیاري از 
كش��ورها تالش مي شود كه فارغ از درآمدزايي و دغدغه هاي 
مالي، برنامه هايي ارائه شود كه افراد باالي ۶5سال همچنان 
مش��غول به كار و فعالیت هاي اجتماعي بمانند، اما گاهي در 
كشورهايي نیاز مالي و بحران هاي اقتصادي افراد سالمند را 
وادار به اش��تغال مي كند. از طرفي با توجه به افزايش نیروي 
كار جوان، گفته مي ش��ود كه بهتر است افراد باالي ۶5سال 
از چرخ��ه فعالیت هاي اقتصادي خارج ش��ده و فرصت را در 
اختیار نی��روي كار جديد قرار دهند. طب��ق گزارش هاي به 
دست آمده در كشورهاي اروپايي اعتراض هاي گسترده يي با 
افزايش سن بازنشستگي صورت گرفته، اين در حالي است كه 
اكثر كشورهاي آسیايي از افزايش سن بازنشستگي حمايت 
كرده ان��د؛ مهم ترين دلیل اين حمايت نیز تمايل به بهبود و 

حفظ معیشت و رفع نگراني ها نسبت به امور مالي است. 
 ،OECD طب��ق تازه ترين گزارش به دس��ت آم��ده از
بیش��ترين نرخ اشتغال در افراد باالي ۶5سال به كشورهاي 
آس��یايي اختصاص دارد. بر اس��اس اين آمار، اندونزيايي ها 
بیش��ترين میزان اش��تغال پس از ۶5 سالگي را دارند. طبق 
گزارش ه��اي به دس��ت آم��ده، اندونزي در آس��تانه پیري 
جمعیت قرار دارد. مقامات بانك جهاني در اين باره هش��دار 
داده اند كه اگر نظام پرداخت حقوق بازنشس��تگي اندونزي 
با توجه به س��اختار جمعیتي اصالح نشود، در آينده دولت 
بخش قابل توجهي از بودجه را صرف حمايت از س��المندان 
به ويژه س��المت اين گروه مي كند. آن طور كه آمار نش��ان 
مي دهد، بیش از 5۰ درصد افراد ۶5 تا ۶9 ساله در اندونزي 
در حال حاضر شاغل هستند. به نظر مي  رسد، میزان اشتغال 
اف��راد باالي ۶5س��ال در اندونزي ارتباط مس��تقیم با نظام 
حقوقي اين كش��ور داشته باش��د؛ طبق گزارش ها براساس 
نظام حقوقي اندونزي، كارمندي كه سال هاي بیشتري كار 

كرده باشد، حقوق بیشتري نیز دريافت مي كند. 
بعد از اندونزي بیشترين نرخ اشتغال در میان گروه سني 
۶5 تا ۶9 سال به كره  شمالي اختصاص دارد. در اين كشور 
نیز جمعیت به س��رعت در حال پیر ش��دن است. از طرفي 
از آنجا كه حقوق بازنشس��تگي بر اس��اس س��ن كارمندان 

تعیین مي ش��ود، بس��یاري از افراد مي كوشند كه سال هاي 
بیشتري در كار خود باقي بمانند. اين در حالي است كه در 
كره جنوبي بازنشستگي اجباري است. بسیاري از شركت ها 
در كره جنوبي، كارمندان خود را در سنین 5۶ تا 58 سالگي 
بازنشس��ته مي كنند. طبق آمار منتش��ر ش��ده، اكنون در 
كره جنوبي حدود 45درصد از افراد ۶5 تا ۶9 س��اله ش��اغل 
هستند. اين آمار براي سالمندان باالي ۶5 سال در ژاپن به 
8.4۲ درصد مي رسد. بر اساس گزارش هاي به دست آمده، 
ژاپن نیز از كشورهايي است كه بیشترين جمعیت سالمند 
را دارد. همچنین گفته ش��ده كه وضعیت بازار كار در ژاپن 
بسیار خوب است. تا جايي كه افراد در سنین باال مي توانند 
همچن��ان به فعالی��ت خود ادام��ه دهند و می��زان حقوق 
بازنشس��تگي خود را افزايش دهند. آنها به راحتي مي توانند 
در مش��اغل نیمه وقت مش��غول باشند. بر اس��اس گزارش 
OECD، نرخ افراد ش��اغل در س��نین ۶5 تا ۶9 س��ال در 
نیوزيلند نیز ۶.4۲درصد اعالم شده است. اين آمار در چین 
حدود 3۶ درصد اعالم شده است. طبق گزارش هاي منتشر 
شده، چین نیز بیشترين سهم سالمندان را در كشورهاي در 
حال توسعه در منطقه شرق آسیا دارد و پیش بیني شده تا 

سال ۲۰4۰ باالترين میزان سالمندان را داشته باشد. 
طبق آمار منتش��ر ش��ده حدود 35.8 درصد از افراد ۶5 
تا ۶9س��اله در هند شاغل هستند. بر اساس گزارش هاي به 
دست آمده میزان ذخیره مالي خانواده هاي هندي و دريافتي 
بازنشس��تگان كاهش يافته و اين موضوع يكي از مهم ترين 
دغدغه هاي سالمندان هندي است؛ بر اين اساس آنها تالش 
مي كنند س��ال هاي بیشتري در ش��غل خود باقي بمانند يا 

ب��راي تامین مخارج زندگي ناچارند پس از ۶5 س��الگي نیز 
به مش��اغل ديگري روي بیاورند. در ادامه گزارش، نرخ افراد 
شاغل ۶5 تا ۶9 ساله در امريكا حدود 3۱درصد اعالم شده 
كه اين آمار در برزيل، اس��ترالیا، كانادا و بريتانیا بین ۲۰ تا 
3۰ درصد گزارش ش��ده است. همان طور كه گفته شد، به 
نظر مي رس��د اشتغال سالمندان در كشورهاي توسعه يافته، 
ب��ه دلیل اس��تفاده از تخصص و تجربیات اين گروه س��ني 
باشد، اما طبق گزارش هاي به دست آمده، در كشوري مانند 
بريتانیا، تسهیالت ضعیف دولت در رسیدگي به سالمندان، 
بار سنگیني بر دوش خانواده هاي بريتانیايي گذاشته است. 
اين موضوع مي تواند از مواردي باش��د كه سالمندان را وادار 
به ادامه اش��تغال در اين كش��ور مي كند. آمار اشتغال افراد 
۶5 تا ۶9 س��اله در آفريقاي جنوبي، فرانسه و ايتالیا نیز زير 
۱۰ درصد اعالم شده است. در میان كشورهاي توسعه يافته، 
فرانسه براي جمعیت بازنشس��ته خود، حقوقي تابع درآمد 
زمان اشتغال در نظر گرفته و از جمله كشورهايي است كه 
درآمد نسبي آنها باالست. بر اساس گزارش هاي منتشر شده 
در ايتالیا نیز ريسك فقر سالمندي پايین است.  هرچند كه 
در بسیاري از كشورها تاكید بسیاري بر استفاده از تجارب و 
تخصص سالمندان شده، اما آن طور كه آمار نشان مي دهد، 
دغدغه هاي مالي عامل مهمي براي اش��تغال افرادي ۶5 تا 
۶9 ساله به شمار مي رود. در بسیاري شرايط نیز پايین  بودن 
حقوق و مستمري بازنشس��تگي به ويژه با وضع ناخوشايند 
صندوق هاي بازنشستگي، در زماني كه فرد هنوز تنها نشده 
و هزينه هاي بااليي هم دارد، از داليلي است كه سالمندان را 

وادار به ادامه اشتغال مي كند.

آمارنامه

واشنگتنپست:
اي��ن روزه��ا به رس��میت ش��ناختن قدس ب��ه عنوان 
پايتخت اس��رايیل از سوي امريكا، بحث و تنش هاي زيادي 
را به همراه داش��ته اس��ت. در چند روز گذشته، بسیاري از 
رهبران در سراس��ر جهان نس��بت به اين طرح ابراز نگراني 
كرده و مخالفت خ��ود را اعالم كرده اند. اين روزنامه  نیز در 
صفح��ه اول خود از افزايش تنش ه��ا در خاورمیانه با توجه 
به موضوع قدس گفته اس��ت. به گزارش واش��نگتن پست، 
مسوول سیاست خارجي اتحاديه اروپا در آغاز نشست خود 
با نخست وزير رژيم صهیونیستي از نگراني بروكسل از افزايش 

ناآرامي ها در خاورمیانه سخن گفت. فدريكا موگريني مسوول سیاست خارجي اتحاديه 
اروپا، نسبت به افزايش خشونت ها در خاورمیانه ابراز نگراني كرد و آن را هديه يي براي 
افراط گرايان دانس��ت. در اين ديدار موگريني اع��الم كرد كه اتحاديه اروپا تالش هاي 
خود را براي از سرگیري روند صلح افزايش مي دهد. به گفته مسوول سیاست خارجي 
اتحاديه اروپا بدترين چیزي كه مي تواند، اتفاق بیفتد افزايش سطح خشونت و تنش 

در خاورمیانه است. 

فايننشالتايمز:
اي��ن روزنام��ه در صفحه اول خود گزارش��ي از ديدار 
امانوئل ماكرون و نخس��ت وزير اس��رايیل منتش��ر كرده 
اس��ت. آن طور كه فايننشال تايمز نوش��ته، نخست وزير 
رژيم صهیونیستي در جريان سفر به پاريس در كنفرانس 
مطبوعاتي مش��تركي با ريیس جمهوري فرانس��ه شركت 
كرد و نخس��ت وزير رژيم صهیونیس��تي در اين كنفرانس 
مطبوعاتي به موضوع انتقال س��فارت امري��كا از تل آويو 
به بیت المقدس پرداخ��ت. در اين ديدار امانوئل ماكرون 
اعالم كرد كه از راهكار تشكیل دو كشور حمايت مي كند. 

به گفته او، تنها از طريق مذاكرات مي توان به اين هدف دس��ت يافت. همچنین 
او مجددا مخالفت خود را با تصمیم دونالد ترامپ ريیس جمهوري امريكا پیرامون 
به رس��میت شناختن قدس به عنوان پايتخت اسرايیل اعالم كرد. نتانیاهو نیز در 
واكنش ب��ه صحبت هاي ماكرون اعالم كرد: به ماك��رون احترام مي گذارم، اما ما 
در همه موضوعات هم نظر نیس��تیم. اينجا پاريس پايتخت فرانسه است. اورشلیم 

)قدس( هم پايتخت ماست.

كيوسك


