
5 اقتصاد
| سه شنبه | 19 دی 1396 |

| شماره 4654 |

وشی کاالهای اساسی افزایش قیمت خرده فر
براس��اس اعالم بانک مرکزی، قیم��ت لبنیات ۱.۴ درصد، 
میوه های تازه ۲.۴ درصد، گوشت مرغ ۱.۱ درصد و روغن نباتی 

۰.۳ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافته است.
به گزارش مه��ر، بانک مرکزی گزارش هفتگی متوس��ط 
قیم��ت خرده فروش��ی برخی از مواد خوراک��ی در تهران را در 
هفته منتهی به ۱۵ دی ماه منتش��ر کرد که براساس آن نرخ 

چهار گروه نس��بت به هفت��ه قبل از آن افزایش و س��ه گروه 
کاهش نش��ان می دهد؛ ضمن اینکه قیمت لبنیات ۱.۴ درصد، 
میوه ه��ای تازه ۲.۴ درصد، گوش��ت م��رغ ۱.۱ درصد و روغن 
نباتی ۰.۳ درصد نس��بت ب��ه هفته قب��ل از آن افزایش یافته 

اس��ت. همچنین قیمت تخم مرغ ۱۴.۳ درصد، سبزی های تازه 
۱.۸ درصد و گوش��ت قرمز ۰.۵ درصد کاهش داشت و قیمت 
برن��ج، حبوب، قند و ش��کر و چای نیز در مدت زمان مش��ابه 

بدون تغییر و ثابت بوده است.

اخبار

انتخاب مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
یان به  عنوان مدیر شایسته ملی پارس آر

علی اکب��ر امین تفرش��ی مدیرعامل ش��رکت 
پارس آریان - هلدینگ سرمایه گذاری گروه 
مالی پاس��ارگاد - موفق به دریافت نش��ان 

مدیر شایسته ملی شد.
در کنگره »مدیر شایس��ته ملی« که از س��وی مرکز 
پژوه��ش و آموزش مدیریت ایران برگزار ش��د، مدیرعامل 
شرکت پارس آریان، به عنوان یکی از نخبگان مدیریت کشور، 
تندیس و لوح تقدیر »مدیر شایسته ملی« را دریافت کرد. 
براساس این خبر، این مراسم با حضور جمعی از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و همچنین تعدادی از مسئوالن و مدیران شرکت های برتر 
حوزه کارآفرینی، اساتید دانشگاه و دانشجویان برگزار شد. 
هدف از برگزاری نیز تجلیل از نخبگان مدیریت ایران، با در 
نظر گرفتن شاخص هایی مانند کارآفرینی، توسعه، ابتکار، 

خالقیت و سابقه عملکرد موفق بود. 

مردم لرستان ٩ ماهه ١٣هزار و ٥٢٠ فقره 
یافت کردند تسهیالت از بانک صادرات ایران در
تسهیالت حمایتی بانک صادرات در لرستان با 
اعط��ای ۱۳ هزار و ۵۲۰ فقره تس��هیالت به 
ارزش ۴۱٦٧ میلی��ارد ری��ال در بخش های 
مختلف اقتصادی، صنعتی و خدماتی در ٩ ماه 

ابتدای سال ٩٦ وارد فاز جدیدی شده است.
مدیریت ش��عب این بانک در اس��تان لرستان عالوه 
بر اعطای وام های قرض الحس��نه و پرداخت تس��هیالت 
حمایتی به خانواده های معظم شهدا، مددجویان کمیته 
امداد امام خمینی)ره(، سازمان بهزیستی و آسیب دیدگان 
حوادث غیرمترقبه و تسهیل امر ازدواج جوانان، خدمات 
حمایتی خود را در راستای حمایت جدی از تولید داخلی 
طی ٩ ماه اول سال جاری معطوف به بخش های مختلف 
اقتصادی و همچنین بنگاه های کوچک و متوسط در این 

استان کرده است.

یر ارتباطات از عملکرد آسیاتک   تقدیر وز
در اربعین حسینی

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فن آوری 
اطالعات، از عملکرد این ش��رکت در خدمت رس��انی به 

زائرین حسینی در ایام اربعین تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت انتق��ال داده های 
آسیاتک، ش��رکت انتقال داده های آس��یاتک همواره در 
راستای ایفای نقش اجتماعی خود، از سازمان های پیشرو 
در مبحث مس��ئولیت های اجتماعی بوده و در سال های 
اخی��ر، در بیش از ده ها پ��روژه عام المنفعه و خیرخواهانه 
مشارکت کرده است. در همین راستا این شرکت در هنگام 
برگزاری مراسم اربعین سال ۱۳٩٦ اقدام به توزیع هزاران 

ماسک ضدگرد و غبار در میان زائرین گرامی کرد.

مشکل بانکی ایرانیان در چین برطرف شد
نایب رئی��س ات��اق بازرگانی ای��ران و چین گفت: 
براس��اس آخرین اطالعیه ای که س��فارت ایران در پکن 
صادر کرده، مشکل حساب های ایرانیان برطرف شده و 

برای اینکه اثرات آن به صفر برسد نیاز به زمان دارد.
 به گزارش میزان، مجیدرضا حریری درباره بس��ته 
ش��دن حساب ش��رکت های ایرانی از س��وی بانک های 
چین��ی اظهار ک��رد: رابطه ای��ران با چین ی��ک رابطه 
اس��تراتژیک اس��ت و چه در زمان تحری��م و چه بعد از 

تحریم بیشترین مبادله را با چینی ها داریم.
نای��ب رئیس ات��اق بازرگانی ایران و چی��ن با بیان 
اینکه نخستین مبدا صادراتی کاالهای کشور، چه نفتی 
و غیر نفتی کش��ور چین است، افزود: روابط تجاری دو 
کش��ور در یک سال گذشته نه تنها کاهش نداشته بلکه 
۲۰ درصد رش��د داشته اس��ت. وی با بیان اینکه بیش 
از ۲۰ درص��د از ص��ادرات غیرنفتی و ۲۳ درصد از نفت 
کش��ور به چین صادر می شود، ادامه داد: این اختالالتی 
که پیش آمده جدا از اختالالتی که در سایر کشورهای 

دنیا با آن مواجه هستیم نیست.
حریری خاطرنشان کرد: چینی ها براساس بخشنامه 
FATF یکسری از قوانین را برای ما اعمال می کنند که 
ما پیشتر در باالترین سطح بانک مرکزی، وزارت اقتصاد 

و وزارت خارجه مطرح به آنها اعالم کردیم.

نفت در مرز 68 دالر ثابت ماند
قیمت نفت در مبادالت دیروز نوسان زیادی نداشت و با 

۱٦ سنت افزایش ٦٧.٧۸ دالر در هر بشکه فروخته شد.
با کاهش تع��داد دکل های نفتی فعال آمریکا، قیمت 
نفت دیروز تغییرات قیمتی زیادی نداشت و کمی پایین تر 
از باالترین رقم ۳ سال گذشته ماند. نفت خام آمریکا نیز با 
۲۱ س��نت افزایش ٦۱.٦۵ دالر در هر بش��که معامله شد. 
نفت خام آمریکا هفته گذشته بشکه ای ٦۲.۲۱ دالر فروخته 

شد که باالترین رقم از می ۲۰۱۵ به شمار می رود.
هر بش��که نفت برنت دریای ش��مال با ۱٦ س��نت 
افزای��ش ٦٧.٧۸ دالر فروخته ش��د. این نوع نفت هفته 
گذش��ته ٦۸.۲٧ دالر در هر بش��که، باالترین قیمت از 
می ۲۰۱۵ به فروش رس��یده ب��ود. به گفته تاجران، این 
افزای��ش ناش��ی از کاهش اندک تع��داد دکل های فعال 
نفتی آمریکا بوده است. ۵ دکل نفتی فعال نفتی آمریکا 
در هفت��ه منتهی ب��ه ۵ ژانویه خاموش ش��دند و تعداد 

دکل های فعال این کشور به ٧۴۲ دکل رسید.

غ 7400 تومان هر کیلو مر
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: قیمت هر کیلو 
مرغ نس��بت به هفته گذشته تغییر چندانی نداشته و با 

کیلویی ٧۴۰۰ تومان به دست مصرف کننده می رسد.
 مهدی یوس��ف خانی بیان کرد: قیمت هر کیلو مرغ 
گرم در عمده فروش��ی ٦٦۰۰ تومان، ب��رای واحدهای 
صنف��ی ٦٧۵۰ تومان و قیمت ب��رای خریداران کیلویی 
٧۴۰۰ تومان اس��ت. وی در ادامه افزود: قیمت هر کیلو 

مرغ زنده ۴٦۰۰ تومان است.
رئی��س اتحادیه پرن��ده و ماه��ی در توضیح قیمت 
اجزای مرغ تصریح کرد: هر کیلو ران مرغ ٧۴۵۰ تومان، 
سینه مرغ ۱۴۰۰۰ تومان و فیله مرغ ۱٦ هزار تومان به 
فروش می رسد. وی یادآور شد: قیمت هر کیلو تخم مرغ 
٦ هزار و ۳۰۰ تومان و هر شانه با در نظر گرفتن تلفات، 

۱۲ هزار و ٦۰۰ تومان است.

به دنبال بروز برخی اعتراضات 
در کشور حاال به نظر می رسد اصــــل 44

دول��ت ت��الش می کن��د تا با 
انجام برخی اقدامات اقتصادی از جمله اعالم س��ود 
س��هام عدالت یا تعیین یارانه بگی��ران، ضمن ایجاد 
مقبولیت دوباره در افکار عمومی، بخشی از کارنامه 

خالی خود را پر کند.
از زمانی که دولت در الیحه بودجه س��ال ٩٧ 
پیش��نهاد کاهش قابل توجه بودجه یارانه نقدی و 
غیرنقدی خانوارها به ۲۳هزار میلیارد تومان را داد، 
معلوم ش��د که دولت دوازدهم قصد دارد تا یارانه 
بی��ش از ۳۰ میلیون نفر از جمعی��ت ٧۵ میلیون 
نف��ری یارانه بگیران را حذف کند. این درحالی بود 
ک��ه هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از مهم ترین 
بخش ه��ای طرح تحول اقتصادی کش��ور بش��مار 
می رف��ت و قرار بود که ب��ا حذف تدریجی یارانه  از 
مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقالم 
در ایران از س��ال ٩۰ ه��ر ماه به صورت نقدی ۴۵ 

هزار و ۵۰۰ تومان به مردم پرداخت شد.
با گذشت زمان با پرداخت نقدی یارانه ها بخش 
قابل توجهی از مردم که عمدتا از اقش��ار متوسط و 
ضعیف جامعه هس��تند به آن دل بس��ته و امورات 
زندگ��ی خود را براس��اس ای��ن میزان ناچی��ز اداره 
کرده اند. اعالم حذف عده ای از لیس��ت یارانه موجب 
ش��د تا به علت نب��ود مکانیزم های شناس��ایی افراد 
مشمول و غیرمشمول نگرانی هایی در میان مردم را 
رقم زده و به دنبال آن بسیاری از کارشناسان اعالم 
کردند که این اقدام تبعات بسیار زیادی در جامعه به 
دنبال خواهد داشت و الزم است که دولت در شیبی 
مالی��م اصالح مس��یر هدفمندی را دنب��ال کند. به 
دنبال این کش و قوس ها حاال رئیس سازمان برنامه 

و بودجه از شناسایی یارانه بگیران خبر می دهد.

یارانه بگیران مشخص شدند
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعالم شناسایی 
یارانه بگیران، س��ازوکار شناس��ایی ۳ گروه از افراد 

مستحق دریافت یارانه نقدی را تشریح کرد.
به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت در نشست 
خبری، اظهار داشت: با توجه به مصوبه مجلس دولت 

مکلف به حذف برخی یارانه بگیران شده است.
وی با اش��اره به اینکه دو روش برای شناسایی 
اف��رادی که مس��تحق دریافت یارانه هس��تند در 
نظر گرفته ش��ده بود، اف��زود: در روش اول تاکید 
بر شناس��ایی افراد بی نیاز بود که در این خصوص 
اعتراض��ات زیادی ب��ه وزارت کار وارد ش��د و در 
نهای��ت تنها ۴ میلیون نفر حذف ش��دند. پس این 
روش ی��ک روش کاربردی و مؤثر برای شناس��ایی 

افراد مستحق دریافت یارانه نبود.
به گفت��ه نوبخت روش دیگر شناس��ایی افراد 
نیازمند می باش��د که برای این موضوع ۳ سازوکار 
در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه بخشی 
از اف��رادی ک��ه مس��تحق دریافت یارانه هس��تند 
شناس��ایی ش��ده که عمده این افراد تحت پوشش 
نهادهای حمایتی هس��تند گفت: بخش دیگر افراد 
شناس��ایی نش��ده اما با اطالعات مشخص در نزد 
بیمه های تأمین اجتماعی هستند که این افراد هم 

به صف افراد یارانه بگیر اضافه خواهند شد.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه ادامه داد: گروه 
س��وم افراد نیازمندی هس��تند که تمایل به دریافت 
یاران��ه را به دولت اعالم می کنند و وزارت کار پس از 
بررسی و صحت سنجی یارانه آنها را نیز به همان مبلغ 
۴۵۵۰۰ توم��ان پرداخت خواهد ک��رد. وی گفت: ۳ 
وظیفه مشخص سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت 
یارانه به افراد نیازمند، کمک به اقشاری که زیر خط 
مستمری دریافت می کنند و همچنین کمک به مردم 

بابت ارزان تمام شدن بیمه سالمت می باشد.

بر این اساس دولت تصمیم گرفت در سال ٩٧ 
س��ازمان هدفمندی یارانه ها منحل و وظایف آن از 
طریق یک صندوق رفاه اجتماعی در زیر مجموعه 

وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی دنبال شود.

پرداخت سود سهام عدالت
از سوی دیگر مشاور سازمان خصوصی سازی با 
اشاره به اعالم رئیس جمهور مبنی بر پرداخت سود 
س��هام عدالت گفت: سازمان خصوصی سازی برای 

پرداخت سود سهام عدالت آمادگی کامل دارد.
جعفر س��بحانی با اشاره به جلسه صبح دیروز 
رئیس جمه��ور با وزرای اقتص��ادی در وزارت امور 
اقتصادی و دارایی گفت: بنا به اعالم رئیس جمهور 
و پایگاه اطالع رس��انی دولت، س��ود سهام عدالت 
از دی��روز قابل پرداخت اس��ت. وی افزود: هنوز از 
جزئیات جلسه ای که با رئیس جمهور برگزار شده، 
اطالعاتی در دس��ت نیس��ت با این حال س��ازمان 
خصوصی س��ازی آمادگی کامل را ب��رای پرداخت 

سود سهام عدالت در روز جاری دارد.

هر نفر چقدر سود سهام عدالت می گیرد؟
در س��ال ۱۳۸۵ طرحی تحت عن��وان توزیع 
س��هام عدالت به تصویب رس��ید و اجرایی شد که 
براساس آن در مدت ۱۰ سال، سود سهام اعطایی 
به مش��موالن به جای پرداخت به آنها بابت اقساط 
سهامش��ان کسر و پس از آن س��هامداران بتوانند 

سهام عدالت خود را خرید و فروش کنند.
در این راس��تا از سال ۸۵ تاکنون ۴٩ میلیون 
و ۲۲٦ هزار نفر از افراد جامعه به عنوان مش��موالن 
س��هام عدالت شناس��ایی ش��ده و به آنها س��هام 

تعلق گرفته اس��ت. به همین دلیل در ۱٧ اس��فند 
س��ال گذشته نیز س��امانه ای برای آگاهی و اطالع 
مشموالن سهام عدالت از جزئیات صورتحسابشان 
راه اندازی ش��د که مش��موالن با مراجعه به آن از 
میزان اقساط پرداخت شده سهام خود و همچنین 

میزان بدهی شان به دولت اطالع پیدا کنند.
از این رو در صورت حس��اب مش��موالن ارزش 
تقریبی س��هام آنها حدود ۵۳۰ ه��زار تومان اعالم 
ش��ده اس��ت و به جز دو ده��ک اول درآمدی که از 
تخفی��ف ۵۰ درص��دی برای تس��ویه س��هام خود 
برخوردارند، بقیه مشموالن باید هر یک مبلغ ۴٧۰ 
ه��زار تومان را )در مجموع حدود ۱٧ هزار میلیارد 
تومان( بابت تسویه نهایی اقساط سهام عدالت خود 
تا پایان شهریورماه سال ٩٦ به حساب دولت واریز 
می کردند که این مهلت با نظر ش��ورای عالی اصل 

۴۴ قانون اساسی، تا مهرماه گذشته تمدید شد.
بر این اس��اس باید به آن اش��اره ک��رد که با 
توجه به اعالم خبر توزیع سود سهام عدالت توسط 
رئیس جمه��ور از دیروز، بنابراین بس��ته به میزان 
دارایی و ارزش س��هام عدالت هر یک از مشموالن، 
به آنها س��ود س��هام عدالت تعلق خواهد گرفت، از 
این رو آن دسته از مشموالنی که تا مهرماه امسال 
اقدام به تسویه مانده بدهی سود سهام عدالت خود 

کرده اند از سود بیشتری برخوردار خواهند شد.
س��قف س��ود س��هام عدالت برای کس��انی که 
مالک تمام س��هام هستند، ۱۵۰ هزار تومان است و 
متناسب با کاهش مالکیت، سود هم کمتر می شود.

پیشتر معاون اول رئیس جمهور هم گفته بود؛ ما 
سه سال وقت گذاشتیم که راهکاری پیدا کنیم که ٧۰ 
میلیون ایرانی در کارخانجات شریک باشند و هم اکنون 

به جمعیت زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی یک  
میلیون تومان پرداخت کرده  و سهامشان ۲ میلیون و 
۴۰۰ هزار تومان ارزش دارد و امس��ال نیز سود سهام 
آنها مانند همه افراد دیگر سهامدار در شرکت ها به مبلغ 

۱۵۰ هزار تومان پرداخت می شود.
ضمن اینکه مش��موالن دو دهک اول که افراد 
تحت پوش��ش کمیته امداد و س��ازمان بهزیستی 
هس��تند طبق قانون از تخفیف ۵۰ درصدی بابت 
بازپرداخ��ت بدهی س��هام عدالت خ��ود برخوردار 
هستند و بر این اساس سود بیشتری را بابت سهام 
عدالت دریافت خواهند کرد. در نهایت باید منتظر 
جزئیات بیش��تر در این زمینه بود تا مشخص شود 
آیا سود واریزی برای هر مشمول یکجا خواهد بود 
و یا اینکه چون همه ش��رکت های حاضر در س��بد 
س��هام عدالت تاکنون اقدام به تسویه سود مجامع 
خود با سازمان خصوصی سازی نکرده اند، این سود 

در چند مرحله تا پایان سال توزیع می شود؟!

سود سهام عدالت چگونه به دست مشموالن 
خواهد رسید؟

اعالم شده است که آن دسته از مشمولین که 
از محل تخفیف ی��ا آورده خود یک میلیون تومان 
سهام دارند، ۵۰ هزار تومان دریافت می کنند و این 
رقم در نوبت های بعدی تا ۱۵۰ هزار تومان تکمیل 
می ش��ود، با این ح��ال هنوز جزئیات بیش��تری از 
پرداخت این سود منتشر نشده است. بر این اساس 
برای بسیاری از مشموالن این پرسش مطرح است 

که چه کسانی این سود را دریافت خواهند کرد؟
در این زمینه باید به اعالم نظرهای قبلی مدیران 
س��ازمان خصوصی سازی اش��اره کرد که مشموالن 
سهام عدالت برای دریافت سود این سهام باید اقدام 
به ثبت شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه 
سهام سهام عدالت به نشانیsamanese.ir کنند. 
گفتنی است برای افرادی که شماره شبای حساب 
بانکی آنها مورد تائید قرار نگرفته و یا شماره شبای 

خود را اعالم نکرده اند، سودی واریز نخواهد شد.

تالش برای پر کردن کارنامه خالی ادامه دارد؛

تعیین یارانه بگیران و اعالم سود عدالت

وام ازدواج ۱۵ میلیون تومان می شود
بع��د از تقدی��م الیحه بودج��ه ٩٧ به مجلس و آغاز بررس��ی 

بندهای آن در کمیس��یون های تخصصی، مجلسی ها مصوب پشـت باجـه
کردن��د ک��ه وام ازدواج به ۱۵ میلیون توم��ان افزایش یابد و 

رئیس جمهور رسماً دستور افزایش وام ازدواج را صادر کرد.
به گزارش تس��نیم، وام ازدواج با دس��تور رئیس جمه��ور از ۱۰ به ۱۵ میلیون 
تومان افزایش یافته اس��ت. هرچند هنوز زمان دقیق اجرای این مصوبه مهم دولتی 

مشخص نیست ولی برای جوانان دم بخت این خبر امیدوار کننده بود.
به نظر می رس��د ش��ورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، احتماال تشکیل جلسه 
بدهن��د و جزئیات و زمان اجرای وام ۱۵ میلیونی ازدواج در نظام بانکی را در قالب 

مصوبه ای تصویب کرده و به بانک ها ابالغ کنند.
اما نکته مهم در دس��تور دیروز رئیس جمهور این است که قبل از این و البته بعد 
از تقدیم الیحه بودجه ٩٧ به مجلس، در کمیسیون اجتماعی مصوب شده بود که وام 
ازدواج از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد. بنابراین می توانیم بگوییم، دولت پیش از 
تصویب نهایی مصوبه مجلس، پیش قدم شده تا گام مهمی برای ازدواج جوانان بردارد.

یافت گاز ایران اعالم آمادگی بصره برای در
مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: گاز صادراتی ایران به بصره 

در م��رز ش��لمچه آماده اس��ت و بصره نیز ب��رای دریافت گاز مشـعــــل
ایران تا ۲ ماه آینده اعالم آمادگی کرده است.

به گزارش شانا، حمیدرضا عراقی گفت: پایانه شلمچه برای صادرات گاز به بصره 
در نظر گرفته ش��ده و تزریق گاز به خط لوله صادراتی اهواز - ش��لمچه انجام شده 
اس��ت و به محض آمادگی طرف عراقی، صادرات گاز ایران به بصره آغاز می شود که 

همانند قرارداد بغداد، قابلیت صادرات روزانه ۲۵ میلیون مترمکعب وجود دارد.
وی افزود: همه زیرساخت های صادرات گاز ایران به بصره فراهم شده و حجم گاز 
مورد نظر در مرز شلمچه آماده ورود به خاک عراق است، اما از آنجا که تاکنون احداث 

زیرساخت های الزم در بصره به پایان نرسیده، گاز به بصره صادر نشده است.
عراقی تصریح کرد: بصره باید تعدادی گذر از زیر رودخانه احداث کند که این 
عملیات و س��ختی اجرای آن، س��بب تاخیر در این زمینه ش��ده، اما براساس اعالم 
مس��ئوالن عراقی، همه این زیرس��اخت ها تا ۲ ماه آینده به پایان می رس��د و بصره 

آماده دریافت گاز از سوی ایران خواهد بود

غ تخم گذار در خطر نابودی ۱۳میلیون مر
مدیرعام��ل ش��رکت تالونگ گف��ت: طی س��ال جاری به دلیل 

آنفلوآنزای پرندگان ۲۵ درصد گله های مرغ تخم گذار در کشور بــــازار روز
معدوم شده است و خبر بد اینکه این ویروس در حال انتقال و 

ورود به واحدهای مرغ مادر است.
به گزارش تس��نیم، مهدی معصومی اصفهانی این هشدار را داد که آنفلوآنزای 
مرغی در کش��ور بومی ش��ده است و اگر برای ایمن س��ازی واحدهای مرغداری در 
سطح ملی چاره اندیشی نشود، بازار تخم مرغ کشور سال آینده نیز با چالش کمبود 
ای��ن محصول مواجه خواهد ش��د. وی افزود: طی س��ال جاری به دلی��ل آنفلوآنزای 
پرندگان، ۲۵ درصد گله های مرغ تخم گذار در کش��ور معدوم ش��ده است و خبر بد 

اینکه این ویروس در حال انتقال و ورود به واحدهای مرغ مادر است.
به گفته وی، در واحدهای مرغداری در استان های قزوین، کرج و تهران در حدود 
۱۳ میلی��ون م��رغ تخم گذار وج��ود دارد که با خطر نابودی برای س��ال آینده مواجه 
هستند. برای حل این بحران باید اقداماتی فراتر از کارهای سازمان دامپزشکی کشور 

انجام داد و در سطح ملی به حل این بحران گام گذاشت.

تاریخ زدایی از
تاریخ اتاق بازرگانی ایران

وابط عمومی اتاق بازرگانی  مدیر کل اسبق ر

ویز عطایی پر

وقت��ی کتاب دو جلدی و خ��وش چاپی را با 
عنوان »ریشه های رشد شاخه های شکوفایی« دیــــدگاه

و عدد بزرگ ۱۲٧ بر وس��ط صفحه و عنوان 
ریز »نکوداشت صدو بیست و هفتمین سال تاسیس اتاق بازرگانی 
و صنای��ع و مع��ادن ای��ران« در پایین صفحه را دی��دم، بی اختیار 
توجهم را جلب کرد. چرا که من از طرفی حدود ۴ س��ال به عنوان 
»مدیرکل روابط عمومی« در اتاق ایران به خدمت اشتغال داشتم و 
از ط��رف دیگر به عنوان ی��ک روزنامه نگار با بیش از چهل س��ال 
س��ابقه و یک پژوهشگر با چند جلد تالیف، طبعا عالقمند بودم که 

در چنین زمانی به چنین کتابی توجه کنم.
قب��ال البته مجموعه مقاالتی را در دو جلد با همین نام دیده 
بودم که در س��ال ۱۳۸٩ چاپ شده بود و بیشتر از آن نیز کتاب 
»از مجل��س وکالی تجار تا اتاق ایران« را مطالعه نموده بودم. اما 
اینک این کتاب برایم جالب توجه بود که مطالعه کنم، شاید نامی 
و اثری از آن چهار سال تالش بی وقفه ام بیابم، غافل از اینکه نه 

فقط نامی از من نیست...
بلک��ه با مطالع��ه کتاب دریافتم که متاس��فانه، با بی انصافی 
کامل ب��ه تاریخ معاصر ای��ران و به ویژه تاریخ »ات��اق بازرگانی، 
 صنای��ع مع��ادن و کش��اورزی ای��ران« ن��ام ارجمن��د یک��ی از 
پرس��ابقه ترین، موجه ترین و تاثیرگذارترین روسای اتاق نیز کال 

حذف شده است.
اعجاب من آنجا بیش��تر شد که دیدم بسیار آگاهانه و تعمدا، 
تح��ت نفوذ اف��کار جناح��ی ومغرضانه ای باورنکردن��ی، همچون 
دوران ساس��انیان که همه آث��ار دوران هخامنش��ی از بین رفته 
اس��ت، تالش آگاهانه و عمدا به کار برده ش��ده است که نامی از 
مهندس س��یدعلینقی خاموش��ی، مردی که بیست و هفت سال 
عهده دار مس��ئولیت اتاق بازرگانی ایران بوده و از دوران حضرت 
امام خمینی)ره( به عنوان فرد مورد وثوق ایش��ان تا سال ۱۳۸٦ 

سکاندار اتاق بوده است نیز برده نشود!!
عجبا... براس��تی تعجب آور است که کسی خود بگوید: »هر 
ملتی که از تاریخ خود آگاهی داشته باشد آینده را تسخیر خواهد 
ک��رد«... در کتاب��ی که با مقدمه او، زیر نظر او و با مس��ئولیت او 
چاپ و منتش��ر می ش��ود، چنین عمدا و آگاهانه به تاریخ معاصر 

ایران بی اعتنایی شود!

البته از خانم دکتر سهیال ترابی فارسانی به عنوان پدیدآورنده 
کتاب به ویژه و س��رکار خانم دکت��ر منصوره اتحادیه، که خود از 
پژوهش��گران بنام در عرصه تاریخ ایران هس��تند نیز کامال جای 
گالیه و تعج��ب دارد که چرا آنان، چنین کار ناقصی را به عرصه 
پژوهش امروز تاریخ ای��ران عرضه نموده اند، بانویی که مجموعه 
اس��ناد زندگی عبدالحس��ین میرزا فرمانفرما را به پژوهش��گران 

عرضه کرده است چرا بر چنین پژوهش صحه نهاده است.
ما می دانیم که در مرداد ماه ۱۲٦۳ یعنی بیست و دو سال قبل 
از صدور فرمان معروف تاس��یس عدالتخانه یا به اصطالح »فرمان 
مشروطیت« پادشاه ایران با تشکیل »مجلس وکالی تجار« موافقت 
و حکم مربوطه را به نام امین الضرب صادر نموده اس��ت.. و از آن 
پس طی این یکصد و بیست هفت سال )تا سال ۱۳٩۰( به تدریج 

اتاق بازرگانی ایران، روند تکاملی اش را ادامه داده است.
انجمن اقتصاد دانان ایران، در دوره های پهلوی اول و دوم، نقش 
تعیین کننده اش را در این میان بازی کرد... تا آنکه انقالب اسالمی 

ایران به رهبری امام خمینی در سا ل۱۳۵٧ به پیروزی رسید.
در دوران نهضت اس��المی بازار نق��ش غیرقابل انکاری را در 
رون��د موفقیت انق��الب حمایت مالی از آن را به عهده داش��ت و 
کارآفرین��ان، کارخانه داران و تجار موم��ن وانقالبی، گام به گام 

انقالب را به رهبری حضرت امام خمینی)ره( پیش می بردند.
در سال ۱۳۵٧ موضوع »اعتصاب های کارگری و کارمندی« 
ب��ه عنوان حرب��ه ای علیه اقتصاد رژیم ستمش��اهی به کار گرفته 
ش��د و کمیته ای متش��کل از بازاریان وجیه المله و تحصیلکرده 
و خوش��نام، بر این برنامه نظارت داشت. پس از پیروزی انقالب، 
وابس��تگان رژیم پیشین، سنگر اتاق بازرگانی را رها نمی کردند... 
تا آنکه به حکم مس��تقیم امام خمین��ی)ره( برخی از افراد مورد 
اعتماد ایشان س��کان دار اتاق شدند، وابستگان پیشین را بیرون 
راندند و ک��م کم، اتاق بازرگانی به عنوان »وحدت بخش��ی امور 
بازرگان��ی بخش خصوص��ی« و رایزنی و همفک��ری با دولت های 
انق��الب و همچنی��ن »رابط تج��اری ایران و دیگر کش��ورها« به 

جایگاه ارزشمندی دست یافت.
جالب اس��ت بدانیم که آق��ای دکتر نهاوندی��ان، در جایگاه 
رئیس اتاق ایران، در زم��ان تهیه کتاب مزبور، طی گفت وگویی 
که با آقای »ططری« داش��تند چنین می گوید که: بعد از انقالب 
با فضای فکری که در حوزه اقتصاد پیدا شد و همراه با سوء ظن 
نس��بت به رژیم سابق بود، نس��بت به نهادهای رژیم گذشته هم 
با یک بدبینی نظر می ش��د، بخصوص با توجه به اینکه بس��یاری 
از امکان��ات اقتصادی در رژیم گذش��ته در اختیار وابس��تگان به 
دربار و وابس��تگان به حاکمیت بود. اصوال یک نگاه منفی نسبت 
به س��رمایه داری وابسته، ش��کل گرفته بود که البته نقش غالب 
روش��نفکران چپ گرا در محافل روشنفکری ایران بی تاثیر نبود. 
به این سبب همچنانکه در سیاس��تگذاری های اقتصادی انقالب 

می بینیم که البته با شرایط و اقتضائات جنگی هم این نظر تایید 
می ش��د نگاه نه چندان مثبتی نس��بت به بخش خصوصی وجود 
داش��ت، به همین جهت اتاق زمینه مبس��وط امیدی نداشت در 
اثرگذاری روی تصمیم گیری های اقتصادی و در مواضع مختلفی 
با یک نگاه منفی نس��بت به نظرات اتاق برخورد می ش��د اگرچه 
بالفاصله بعد از انقالب با حکمی که از س��وی مرحوم امام صادر 
ش��د، اصل اتاق حفظ شد و عده ای از افراد مورد وثوق عهده دار 

اداره اتاق شدند.
نگارنده با تشکر از ایشان، در باب جمالت آخرشان می پرسد: 
»این افراد مورد وثوق امام چه کس��انی بودند؟«.. آیا جناب  آقای 

سیدعلی نقی سیدخاموشی در راس آنها نبود؟!
م��ن با حوصله کام��ل، ۱۵۰ صفح��ه آغاز جل��د اول کتاب 
»ریش��ه های رشد شاخه های شکوفایی« را بررسی نمودم و دریغا 
که از یکی از باغبانان ارجمند این بوس��تان، حتی نامی هم برده 

نشده است!!
درس��ت مانند آن که یک پژوهش��گر به یک وزارتخانه وارد 
شده و نام مدیران کل و مدیران و کارمندان سرشناس را بنویسد 

اما از »وزیر« نامی نبرد!!
اگر در انتخابات س��ال ۱۳۸٦، با توجه به ش��رایط موجود به 
دنبال حرکتی در اتاق تهران که از سال ها پیش شروع شده بود، 
گروهی جدید روی کار آمده و مسئولیت ها را به دست گرفته اند، 
آی��ا آنها که صدها عکس و تصویر در کنار مهندس خاموش��ی به 
عنوان نایب رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق تهران داش��ته اند نباید 
به عنوان حق شناسی و انصاف در تاریخ نگاری از بیست و هفت 

سال حضور فعال مستمر و مثمر ایشان نامی ببرند؟!!
کافی اس��ت نگاهی به ماهنامه ات��اق بازرگانی ایران بیفکنند 
و ببینن��د که: صاحب امتیاز اتاق بازرگانی ایران و مدیر مس��ئول 

مهندس سیدعلینقی خاموشی است!!
یک ناظر بی طرف و آگاه دلش می س��وزد که دهها مسافرت 
مهندس خاموش��ی را که به کش��ورهای جهان اعم از اسالمی و 
غیراسالمی داشته اس��ت و خالصه اخبارشان در همین ماهنامه 
چاپ ش��ده ببیند ولی نامی از ایش��ان در گزارش رس��می سال 

۱۳۸٩ )چاپ شده در سال ۱۳٩۰( نبیند.
نگارنده بطور اتفاقی، ماهنامه های س��ال ۱۳۸۴ را که در یک 
مجلد گردآمده اس��ت ورق می زند و می بیند که شماره فروردین 
ماه همان س��ال س��فر هیات تجاری ات��اق بازرگانی ب��ه الجزایر 
در صفح��ه ۱٦ درج گردیده و ریاس��ت هی��ات به عهده مهندس 
خاموش��ی بوده اس��ت که تصویر آن نیز در ماهنامه درج گردیده 

و موجود است.
 در صفح��ه ۵۳ همان ش��ماره دی��دار رئیس ات��اق بازرگانی 
بین المللی، »ICC« آقای یانگ س��ونگ پارک با جناب مهندس 

خاموشی درج است )با تصویر(

در صفحه ۵۵ همان شماره، وابسته بین المللی وزارت اقتصاد 
و دارایی لوکزامبورگ در کنار ایشان است.

در ش��ماره اردیبهش��ت صفح��ات ۲۴ و ۲۵ مصاحبه جناب 
مهندس خاموش��ی درباره »منابع مالی اتاق بازرگانی« درج است 

که ایشان توضیح کافی در مورد آن داده اند.
در صفحه ٦۵ همان ش��ماره عکس و تفصیل کافی در مورد 
دیدارهای شریعتمداری به عنوان وزیر بازرگانی با جناب خاموشی 
اس��ت که وزیر بازرگانی وقت می گویند: »همکاری هش��ت ساله 

وزارت بازرگانی بااتاق ایران بسیار مثمر ثمر بوده است«
در ش��ماره خرداد، در صفحه ۲٦ مصاحبه اختصاصی ایشان 
با روزنامه همش��هری درج اس��ت و در صفحه ۳۰ همین شماره 
»اجالس شورای مرکزی ایران وترکیه« با تصویر و توضیح مندرج 

گردیده است.
در شماره تیرماه در صفحه ۲۰ و ۲۱ شرح توافقنامه همکاری 
اتاق ایران با بنیاد ش��هید درج ش��ده که اتفاقا در تصویر مربوطه 

شخص اینجانب نیز افتخار حضور دارم...
نگارنده، انصافا نیازی نمی بیند که بیش از این به ذکر نمونه ها 
بپردازد بلکه هر محققی را به دیدن و مطالعه نشریات مهم ایران 
اعم از کیهان، اطالعات، همشهری و روزنامه های اقتصادی دعوت 
می کند تا دریابد که نام نبردن از جناب مهندس خاموشی، عمال 

همانند »پوشاندن چهره خورشید« است...
دریغا که در عصر اطالعات، IT و ثبت دقایق تاریخی، چگونه 
برخی از مس��ئوالن به خود اجازه می دهند ک��ه حقیقتی به این 

مهمی، واضحی و درخشندگی را نادیده بگیرند.
اگر فرصتی بیش��تر دست دهد، نگارنده با مراجعه به مدارک 
موجود، رئوس خدمات ایش��ان و پروژه های انجام ش��ده در زمان 
تصدی ایش��ان بر اتاق بازرگانی ایران را یکایک برمی شمرد تا در 

یک نوشته منسجم، از این قلم باقی بماند.
ناگفته نماند که همین نش��ریه منظم و مه��م ماهانه نیز در 
س��ال های اخیر تعطیل ش��ده و دیگر منتش��ر نمی شود و ظاهرا 
مسئوالن محترم به داشتن سایت اتاق در فضای مجازی استفاده 
کرده اند... گویی نمی دانند که متاس��فانه ظرفیت سایت محدود 
اس��ت و مطالب من��درج در این نیز پس از مدت��ی کوتاه از بین 

خواهد رفت.
در پای��ان ... نظر مس��ئوالن را به »رفع نق��ص واضح« کتاب 
۱۲٧ جلب می کنم!! گویا دس��ت تقدیر هم ناخودآگاهانه طراح را 
واداش��ته تا بر روی جلد، »بیست وهفت« را جدا بنویسد و ثابت 
کند که بیست و هفت سال از تاریخ اتاق ایران، در گزارش رسمی 

آقایان از قلم افتاده است!!
دریغا... که آیندگان و دانایان امروز دراین زمینه چه قضاوتی 
خواهند نم��ود و »تقوای سیاس��ی علمی« مس��ئوالن را چگونه 

ارزیابی خواهند کرد.

تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
راه بودج��ه س��ال ٩٧ از اج��ازه نقشـــه 

انتشار ٧٦ هزار میلیارد تومان 
اوراق مشارکت مالی- اسالمی در سال ٩٧ خبر داد.

به گزارش ایِبنا، علی اصغر یوسف نژاد در نشست 
خبری دیروز کمیس��یون تلفیق بودجه س��ال ٩٧ 
اظهارداش��ت: یکی از مهم ترین بخش های تامین 
درآمد دولت انتشار اوراق مشارکت مالی است که 
این منبع غیر از بودجه عمومی تعریف می ش��ود، 
البته در این راس��تا انتقادات زیادی صورت گرفت 
و پس از بررسی کارشناسان اقتصادی، دانشگاهی، 

مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات کارگروهی در 
این زمینه در کمیسیون تلفیق تشکیل شد.

عضو هیات رئیس��ه کمیسیون تلفیق بودجه 
سال ٩٧ با بیان اینکه مقاالت زیادی درخصوص 
میزان اوراق مش��ارکت نوش��ته شده است، گفت: 
در کارگروه کمیسیون تلفیق تالش شد تا میزان 
اوراق مش��ارکت به صورت واق��ع بینانه در الیحه 

بودج��ه دیده ش��ود. وی ادام��ه داد: دولت برای 
تامی��ن بودجه خ��ود راه های مختلف��ی از جمله 
انتشار اسکناس، اس��تقراض خارجی و استقراض 
از مردم دارد ک��ه این روش ها در دنیا قابل قبول 
است و از آنجا که روش سوم تورم ایجاد نمی کند 

دولت این روش را انتخاب کرده است.
ای��ن نماینده مجل��س با بیان اینک��ه به دولت 

اجازه داده ش��د تا اوراق مش��ارکتی منتش��ر کند، 
گفت: براساس مصوبات کمیس��یون تلفیق بودجه 
به ش��رکت های دولتی و وابس��ته به وزارتخانه ها و 
س��ازمان های دولتی، دانشگاه ها، موسسات آموزش 
عالی، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری 
با تصویب هیات امناء اجازه داده می شود تا سقف ٧ 
هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی انتشار دهند.

یوسف نژاد ادامه داد: دولت تا سقف ۲٦ هزار 
میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی منتشر می کند 
و منابع این بخش از اوراق را صرف طرح های نیمه 
تمام، طرح های ساماندهی دانشگاه ها و طرح های 
استانی می کند. وی اظهار داشت: شهرداری های 
کشور و سازمان های وابسته به آن با تائید وزارت 
کش��ور تا سقف ۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی 
اس��المی ب��ا تضمین خود ش��هرداری ها انتش��ار 
می دهند که این اوراق برای کارهای امور شهری 
در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت و ۵۰ درص��د از آن 

مربوط به طرح های قطار شهری خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد

مجوز انتشار ۷۶ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت اسالمی


