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برنامه هاي اجرايي و سياست هاي كلي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در س��ال ۹۸ كه پيش از اين تدوين 
شده بود با تاكيد بررونق توليد به سازمان هاي استاني 
ابالغ شد. به گزارش ش��اتا، با توجه به سياست هاي 
كلي اقتصاد مقاومتي و قانون برنامه شش��م توسعه؛ 
برنامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي به استان ها ابالغ 
وسازمان هاي استاني صنعت، معدن و تجارت ملزم 
به اجراي اين برنامه ها در س��ال ۹۸ شدند. برگزاري 
كارگاه هاي آموزش��ي مرتبط با فعاليت هاي صنعت، 
معدن و تجارت، پشتيباني از توليد مواد معدني داراي 
ارزش افزوده باال با صدور مجوزهاي معدني، توسعه 
فناوري و شركت هاي توسعه بنيان با تغيير رويكرد از 
مونتاژ به نوآوري از جمله برنامه هاي تعيين شده در 
اين وزارتخانه درس��ال۹۸ خواهد بود. رضا رحماني، 
وزير صنعت و معدن و تجارت در نامه ابالغيه خود به 
مديريت بازار و ساماندهي لجستيك تجاري، تامين 
منابع مالي و توسعه س��رمايه گذاري، توسعه توليد و 
تعمق در ساخت داخل، توسعه صادرات غير نفتي و 
بهبود فضاي كسب و كار به عنوان هدف گذاري هاي 
اين وزارتخانه و اجرا آنها توسط سازمان هاي استاني 
تاكيد كرده است. براساس اين هدف هزارو 21 پروانه 
اكتشاف در س��ال ۹7 صادرش��ده كه در سال ۹۸ به 
هزارو ۹2 پروانه خواهد رس��يد. بيش از 630 پروانه 
بهره برداري از معادن تاپايان س��ال ۹7 صادر ش��ده 
كه قرار است در س��ال جاري به 705 پروانه افزايش 
يابد. بي��ش از 16 ميليارد و 340 هزار ريال در س��ال 

۹7 در معادن سرمايه گذاري شده كه سال جاري به 
17 ميلياردو 320 هزار ريال خواهد رسيد. همچنين 
براس��اس هدف گذاري هاي تدوين ش��ده قرار است 
در س��ال ۹۸ بيش از 262 پروان��ه واحد هاي تحقيق 
و توسعه صادر شود و ايجادو توس��عه فروشگاه هاي 
بزرگ زنجيره اي به 273 واحد برسد. بيش از 36 هزار 
و 500 واحد صنفي در س��ال ۹۸ به صندوق مكانيزه 
ف��روش تجهيز مي ش��وند همچنين مي��زان جذب 
س��رمايه گذاران خارجي از هزار و 101 ميليون دالر 
ارزش به ه��زارو 1۸0 افزايش خواهد ياف��ت. از ابتدا 
تا پايان س��ال ۹۸ نيز بيش از 3 ميلي��ون 355 هزار 
بازرسي هدفمند از بنگاه هاي اقتصادي انجام خواهد 
ش��د و همچنين بي��ش از 32۸ پروان��ه بهره برداري 
واحد خدمات مهندس��ي صادر خواهد شد. براساس 
اين هدف گذاري ها 13 هزارو 100 واحد توليدي در 
راس��تاي حمايت از واحدهاي توليدي براي دريافت 
تسهيالت به بانك معرفي خواهد ش��د. در سال ۹۸ 
بيش از يك ميليون ۹43 هزار ساعت دوره آموزشي 
و بيش از 660 نمايشگاه داخلي و بين المللي برگزار 
خواهد ش��د. در س��ال ۹۸ ارزش صادرات غير نفتي 
تا 61 ميلي��ارد دالر افزايش خواهد يافت. براس��اس 
تدوين برنامه ها وسياس��ت هاي كلي وزارت صنعت 
و معدن و تج��ارت، س��ازمان هاي اس��تاني موظف 
هستند كه گزارش ماهيانه خود را در رسيدن به اين 
هدف گذاري ها به دفتر سياست گذاري و برنامه ريزي 

ارايه دهند.

از سوي وزارت صنعت؛ 
برنامه هاي اجرايي رونق توليد ابالغ شد فراز جبلي|

مشاور سردبير|
روز چهارش��نبه قرار اس��ت ايران بعد از 4 ده��ه ميزبان 
نخست وزير پادش��اهي ژاپن باش��د و آبه ش��ينزو اولين 
نخس��ت وزير ژاپن اس��ت كه در دوران جمهوري اسالمي 
به ايران س��فر خواهد كرد. قريب به اتفاق كارشناسان اين 
سفر را مذاكره غيرمستقيم درباره مسائل هسته اي ايران 
و مهم تر از ان ميانجي گري مي��ان امريكا و ايران مي دانند. 
اگر نگاهي به قيمت ها در بازار بيندازيم متوجه مي شويم 
كه واكنش بازارها نيز نشان مي دهند كه اقتصاد هم چنين 
برداش��تي از حضور آبه در ايران دارد و به نتايج اين سفر با 
اميد زيادي مي نگرد. ري��زش 500 توماني هر دالر در بازار 
و افزايش 3هزار واحدي بورس فقط تكانه اي از اين انتظار 
است. البته اين اولين بار نيس��ت كه اقتصاد ايران به داليل 
مختلف به اتفاقات سياسي واكنش هاي اين چنيني نشان 
مي دهد. در دوران مذاكرات هس��ته اي نيز ش��اهد چنين 
موضوعي بوديم. كافيس��ت نگاهي به نرخ ارز و ش��اخص 
بورس در زمان مذاكرات ژنو 4 )مهر ۹2( ژنو 5 )آبان ۹2(، 
توافقات هتل اينتركنتيننتال و مذاكرات لوزان و در نهايت 
توافق برجام بيندازيم تا متوجه روند حركت اقتصاد شويم. 
در ژنو 5 قرار بود مذاكرات در دو روز در س��طح كارشناسي 
انجام شود ولي وقتي جان كري سفر خود به خاورميانه را 
نصفه كاره رها كرد و با ساير وزراي امور خارجه 1+5 به ژنو 
سفر كرد واكنش هاي مثبتي در اقتصاد ايران را شاهد بوديم 
اما زماني كه ژنو 5 به نتيجه قطعي نرسيد، ورق برگشت و 
نااميدي بر بازار حاكم شد . روند اتفاقات در طول مذاكرات 
به گونه اي پيش رفت كه اصطالح��ا نتايج مثبت »برجام 
پيش خور« شد و فرداي برجام شاهد افت شديد شاخص ها 
در بورس بوديم به گونه اي كه اگر دول��ت حقوقي ها را به 
كمك نمي طلبيد سياه ترين روز بازار بورس رقم مي خورد. 
روند انتظارات عمال دولت ها را آچمز ك��رده بود. هر چند 
كه مسووالن سياسي از واكنش هاي مثبت بازار خوشحال 
مي شدند اما اين در حالي بود كه اين س��كه دو رو داشت. 
بخش مهمي از ع��دم تحقق اهداف برج��ام در انتظاراتي 

بود كه بس��يار بيش از برجام پيش رفته بود و نمايش هاي 
هيات ها هم نمي توانست بخش واقعي اقتصاد را آرام كند. 
اين س��ير تاريخي را مي توان در طول س��ال هاي 13۹5 و 
13۹6 و حتي نيمه اول س��ال 13۹7 ببينيم بطوري كه 
بعدا مسووالن سياسي كشور به صراحت اعالم كردند كه 
انتظارات مردم از برجام بسيار باال و خارج از ظرفيت برجام 
بوده است. زيرا انتظاري كه در اقتصاد ايجاد شده بود اين بود 
كه مردم ماحصل برجام را نه فقط در سفره هاي خود بلكه 
در توليد و اشتغال مشاهده كنند.  به نظر مي آيد كه هنوز 
هم در همان پيچ تاريخي به سر مي بريم كه اين تجربيات 
رخ داد . هيچ اتفاق تازه اي در عرصه سياسي كشور رخ نداده 
است؛ رييس جمهور كشورمان همان شخص است، مجلس 
هم همان اس��ت، اما تاريخ به ش��كلي ديگر در حال تكرار 
شدن اس��ت با اين تفاوت كه به نظر نمي رسد دولتمردان 
از اتفاقات چند س��ال قبل درس هاي الزم را گرفته باشند. 
صحبت هاي ترامپ به صورت كامال مستقيم بر اقتصاد اثر 
مي گذارد و صرف يك سفر مي تواند باعث افت محسوس 
قيمت ارز و تقويت بورس ش��ود و نكته جالب آن است كه 
اتفاقا دولتمردان اين پديده را مثبت تلقي مي كنند. اما اگر 
به مانند ژنو 5 اتفاقي رخ ندهد يا حتي در نگاه خوشبينانه 
مانند توافقات هتل اينتركنتيننتال نتايج به اندازه انتظارات 
مطلوب نباشد آيا هفته آينده را بايد با افزايش شديد قيمت 
ارز و تالش براي حفظ شاخص بورس آغاز كنيم؟ آيا تجربه 
چند سال قبل باعث نشده است كه كشور آماده مديريت 
صحيح انتظارات در ايام مذاكرات باش��د؟ اين بخش تنها 
قس��متي نيس��ت كه ايران مي تواند با مقايسه تطبيقي 
عملكرد بهتري داشته باشد و مطمئنا اگر مذاكراتي در كار 
باشد تجربيات چندين دوره مذاكره باعث بهبود عملكرد 
تيم ايراني مي شود اما مساله اين است كه ساير بخش هاي 
كشور نيز بايد از تجربه چند سال قبل استفاده كنند. خطر 
طوالني شدن مذاكرات و دلسردي بازار بسيار جدي است 
و نياز به داشتن يك برنامه اقتصادي مدون براي مديريت 
اين بخش و جلوگيري از موج سواري رانت جويان شديدا 

احساس مي شود.

تجربه آثار اقتصادي مذاكرات
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

تجربه آثار اقتصادي مذاكرات
چهارش��نبه قرار   روز 
است ايران بعد از 4 دهه 
ميزب��ان نخس��ت وزير 
پادش��اهي ژاپن باشد 
و آب��ه ش��ينزو اولي��ن 
نخست وزير ژاپن است 
كه در دوران جمهوري 
اس��المي به ايران سفر 
خواهد كرد. قريب به اتفاق كارشناسان اين سفر 
را مذاكره غيرمس��تقيم درباره مسائل هسته اي 
ايران و مهم تر از آن ميانجي گ��ري ميان امريكا 
و ايران مي دانن��د.. اگر نگاهي ب��ه قيمت ها در 
بازار بيندازي��م متوجه مي ش��ويم كه واكنش 
بازارها نيز نشان مي دهند كه اقتصاد هم چنين 
برداش��تي از حض��ور آب��ه در اي��ران دارد و به 
نتايج اين س��فر با اميد زيادي مي نگرد. ريزش 
500توماني هر دالر در ب��ازار و افزايش 3 هزار 
واحدي بورس فقط تكانه اي از اين انتظار است. 

البته اين اولين بار نيست كه ...

فراز جبلي
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انرژي

سهم كشورهاي اوپك از 
افزايش درآمد سال 2018 

ديروز بولتن آماري 201۹ اوپك منتشر شد. اين 
بولتن حاوي آمارهايي از آنچه در يك س��ال اخير 
در كشورهاي عضو اين سازمان رخ داده، مي شود 
يكي از مهم ترين آمارهاي اين بولتن آمار مربوط 
به درآمد كشورهاي عضو از محل صادرات نفت و 
فرآورده هاي نفتي است. بررسي »تعادل« از آمار 
بولتن 201۹ نشان مي دهد كه درآمد نفتي ايران 
در سال 201۸ معادل 60 ميليارد و 1۹۸ ميليون 
دالر بوده است. اين درآمد نسبت به سال قبل از آن 
بالغ بر ۸ ميليارد دالر افزايش را تجربه كرده است. 

صنعت،معدن و تجارت

 تهديد تازه واردها 
براي صادرات

تعادل|   مطابق آمار اعالمي از س��وي س��ازمان 
توسعه تجارت، با سپري ش��دن دومين ماه از سال 
۹۸، ميزان ص��ادرات غيرنفتي ايران ب��ا رقم ۸.4 
ميليارد دالر نس��بت به مدت مشابه سال گذشته، 
رش��د ۸.۹ درصدي را به ثبت رس��اند. همچنين 
جزييات آماري گوياي اين است كه از ابتداي سال 
جاري تاكنون نيمي از ارز حاصل از صادرات يعني 
رقمي برابر با 4 ميليارد دالر وارد سامانه نيما شده 
اس��ت. اين درحالي اس��ت كه مطاب��ق آمارها، در 
س��ال ۹7 برابر با 1۸ ميليارد يورو يعني 60 درصد 
ارز حاصل از صادرات وارد اين س��امانه شده است. 
اما نكته قابل تامل ب��روز پدي��ده صادركنندگان 
جديدالورود به عرصه تجارت خارجي كشور است، 
كه مي توان از آن به عنوان تهديدي براي صادرات 
كشور ياد كرد. بطوريكه مطابق آمارها در فروردين 
ماه سال ۹۸ برابر 45۹ ميليون دالر صادرات توسط 

صاحبان 1370 كارت جديد بازرگاني ...
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»تعادل« در گفت وگو با غالمحسين نجابت اثر اقدام امريكا 
در تحريم هلدينگ خليج فارس را بررسي مي كند

»تعادل« آثار  سفر نخست وزير ژاپن به ايران را بر بازارهاي ارز و سهام بررسي مي كند

چرا ادعاي تحريم صادرات 
پتروشيمي پوچ است 

سيگنال ژاپني در بازار

خبر

وزير امور خارجه با تشريح مباحث مطرح شده در 
نشست روز يك ش��نبه خود با اعضاي كميسيون 
امنيت ملي مجلس گف��ت: وزير خارج��ه آلمان 
براي پيگيري ادامه حيات برجام و نقش سه كشور 
اروپايي در اي��ن توافق به تهران س��فر مي كند. به 
گزارش خانه ملت، محمدجواد ظريف با اش��اره به 
حضور خود در نشس��ت روز يك شنبه كميسيون 
امنيت ملي و سياس��ت خارجي، اظهار داشت: در 
حضور نمايندگان كميس��يون امنيت ملي درباره 
آخرين تحوالت كشور، فشارهاي امريكا، سفرهاي 
اخير بنده، س��فر پيش روي وزير خارجه آلمان و 
نخست وزير ژاپن به ايران و سفر رييس جمهوري 
به منطقه براي حضور در دو اجالس بين المللي به 
بحث و بررسي پرداختيم. ظريف با توضيح اهداف 
س��فر وزير خارجه آلمان به ايران گف��ت: آلمان به 
دنبال ادامه حي��ات برجام اس��ت البته جمهوري 
اس��المي تاكنون بر اس��اس برجام عم��ل كرده و 
اقدامات اخير جمهوري اسالمي هم بر اساس برجام 
است، در واقع همانطور كه برجام از كشورهاي غربي 
خواسته، ما آثار عادي سازي روابط را بايد ببينيم نه 
آنكه صرفًا شاهد صحبت از عادي سازي باشيم. وزير 
امور خارجه تاكيد كرد: به نظر نمي رس��د كه وزير 
خارجه آلمان براي انتقال پيام خاص به تهران سفر 
كند، آلمان پيگير نقش سه كشور اروپايي است لذا 
ما هم در همين حوزه با وي گفت وگو خواهيم كرد. 
وزير امور خارجه تصريح كرد: در جلسه كميسيون 
درباره پروژه معامله قرن نيز گفت وگو كرديم، اين 
پروژه برگرفته از سياس��ت شكست خورده امريكا 
است، سياست اياالت متحده كماكان سياست فشار 
حداكثري است و ظاهرس��ازي هاي دولت امريكا 
هم مبني بر اعالم آمادگي براي مذاكره اس��ت كه 
در جهت اعالم به افكار عمومي است. ظريف بيان 
كرد: امريكا نيازي نيست كاري انجام دهد بلكه صرفًا 
نبايد مانع و مزاحم روابط ايران با ساير كشورهاي 
دنيا شود. ما نه تنها به امريكا نيازي نداريم بلكه به 
دنبال ارتباط با آنها هم نيستيم، جنگ اقتصادي هم 
كه آقاي ترامپ به آن اشاره كرده از نظر ما تروريسم 
اقتصادي است كه بايد متوقف ش��ود و براي روابط 
ما مزاحمت ايجاد نكنند. وي يادآور ش��د: مردم و 
افكار عمومي در سطح بين الملل تبليغات امريكا 
را بر اس��اس اقدامات آنها مي س��نجند، با توجه به 
اين مسائل ما در كميس��يون امنيت ملي مجلس 
با نمايندگان به تبادل نظ��ر پرداختيم، همچنين 
نمايندگان درباره همسايگان نكات قابل توجهي 
را مطرح كردند. وزير امور خارجه خاطرنشان كرد: 
تمركز جمهوري اسالمي در حوزه سياست خارجي 
روي همسايگان است و س��فرهاي اخير و دو سفر 
پيش روي رييس جمهوري هم بر همين اس��اس 

برنامه ريزي شده است.

آلمان پيگير نقش سه كشور 
اروپايي در برجام است

دولت

كميس��يون اقتصاد دولت با تحويل حداقل چهار 
ميليون تن قير راي��گان به دس��تگاه هاي اجرايي 
براي انج��ام پروژه ه��اي عمراني در س��ال 13۹۸ 
موافقت كرد. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر 
هيات دولت، پيش نويس پيشنهادي وزارت نفت 
براي تحويل حداقل چهار ميليون تن قير رايگان 
به دس��تگاه هاي اجرايي ب��راي انج��ام پروژه هاي 
عمراني در سال 13۹۸ در كميسيون اقتصاد دولت 
تصويب شد. جلسه اصلي كميسيون اقتصاد دولت، 
دوشنبه 13 خرداد با حضور محمد شريعتمداري 
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي، رضا رحماني 
وزير صنعت، معدن، و تجارت، جمش��يد انصاري 
و سورنا س��تاري به رياس��ت فرهاد دژپسند وزير 
امور اقتصادي و دارايي تشكيل شد. در اين جلسه، 
اعضاي اين كميسيون با پيش��نهاد وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي در خصوص »نحوه محاسبه و 
دريافت مطالبات صندوق هاي بيمه بازنشستگي 
از دولت موضوع تبص��ره )2( م��اده )3( ايين نامه 
اجرايي بند )ت( ماده )۸( قانون برنامه ششم توسعه 
مخالفت كردند. بر اين اساس، وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي پيش��نهاد كرده بود تبصره يادشده 
اصالح و مطالبات سازمان ها، صندوق ها و موسسات 
بيمه اي فعال در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي از 
دولت براساس نرخ اوراق مشاركت موضوع بند )ه( 
ماده )7( قانون س��اختار نظام جامع رفاه و تأمين 
اجتماعي - مصوب 13۸3- به ارزش واقعي روز و بر 
اساس نرخ اوراق مشاركت محاسبه و پرداخت شود.

همچنين، اعضاي كميسيون اقتصاد دولت، آيين 
نامه پيشنهادي وزارت نفت براي تبصره )1( قانون 
بودجه س��ال 13۹۸ با موضوع تحويل قير رايگان 
به دستگاه هاي اجرايي براي آسفالت معابر شهري 
و روستايي را با اصالحاتي تصويب كردند. در ادامه 
جلسه با دومين پيشنهاد وزارت نفت براي تمديد 
زمان تحويل قير رايگان به دستگاه هاي اجرايي تا 
سقف شش هزار ميليارد تومان طبق تكليف قانون 

بودجه 13۹7 تا خرداد 13۹۸ مخالفت شد.

عرضه قير رايگان به دستگاه هاي 
اجرايي تصويب شد

جهان

چين صادرات فناوري  حساس 
به امريكا را كنترل مي كند 
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نمايندگان مجلس در مصوبه ای مقرر کردند اسيدپاشی 
به قصد ارعاب و ايجاد ناامنی فساد فی االرض محسوب 
ش��ود. نمايندگان مجل��س در جريان بررس��ی طرح 
تشديد مجازات اسيدپاش��ی و حمايت از بزه ديدگان 
ناشی از آن در جلسه علنی ديروز تبصره الحاقی به ماده 
يک اين طرح را ب��ا 161 رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ 
رأی ممتنع از مجموع 245 نماينده حاضر به تصويب 
رساندند که براس��اس آن در مواردی که اسيدپاشی به 
قصد ارعاب و ايجاد ناامنی در جامعه باشد به نحوی که 
موجب ناامنی در جامعه شود؛ اقدام مرتکب افساد فی 
االرض محسوب و به مجازات آن محکوم می شود. طبق 
قانون مجازات اسالمی برای اتهام افساد فی االرض اشد 
مجازات يعنی اعدام در نظر گرفته شده اما در مواردی 
نيز احکامی ديگر نيز قطع دس��ت و پا و يا تبعيد صادر 
می شود. در ادامه تبصره الحاقی به ماده 5 در خصوص 
پيش بينی و اختصاص هزينه های اين ماده در بودجه 
ساالنه با درخواست صندوق تأمين خسارت های بدنی 

مورد بررسی قرار گرفت که فاطمه حسينی پيشنهاد 
حذف اين تبص��ره را مطرح کرد چرا ک��ه به گفته وی 
موکل کردن پرداخت اي��ن هزينه ها در بودجه موجب 
عدم اختصاص اين مبلغ می شود. در ادامه نمايندگان به 
پيشنهاد حذف فاطمه حسينی رأی دادند و اين تبصره 
با 136 رأی مواف��ق، 32 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 
متن طرح حذف ش��د. در جريان بررس��ی اصالحات 
طرح تشديد مجازات اسيدپاشی طيبه سياووشی نيز 
پيشنهادی را برای محدود کردن خريد و فروش اسيد 
مطرح کرد و گفت: براس��اس اين پيشنهاد کسانی که 

می خواهند اسيد بخرند بايد مدارک هويتی ارئه دهد.
او همچينن در ارائه پيشنهاد خود يک فيلم دو دقيقه ای 
از قربانيان اس��يد پاش��ی در صحن مجلس به نمايش 
گذارد که سهولت دسترسی به اسيد در آن مورد اشاره 
قرار گرفته بود. نهايتًا نمايندگان با 6۸ رأی موافق، 102 
رأی مخالف و 10 رأی ممتنع با پيشنهاد محدود کردن 

خريد و فروش اسيد مخالفت کردند. 

مجلس تصويب کرد
 مجازات اعدام برای اسيدپاشی با قصد ايجاد ناامنی

مجلس

سعيد سلطاني سروس��تاني مديرعامل اتحاديه سراسري 
دامداران اع��الم كرد: قيمت پيش��نهادي دام��داران براي 
ش��يرخام 2570 تومان است و قرار اس��ت سه شنبه ستاد 
تنظيم بازار نظر نهايي خود را ابالغ كن��د. وي با بيان اينكه 
قيمت قبلي شير خام كيلويي 2000 تومان بود، گفت: قيمت 
جديد قرار است سه شنبه اين هفته يعني فردا توسط ستاد 
تنظيم بازار ابالغ و از سوي صنايع لبني اجرا شود. مديرعامل 
اتحاديه سراسري دامداران در عين حال به فارس گفت كه 
قرار شد قيمت محصوالت لبني كه مصرف روزانه و ضروري 
دارند افزايش چنداني نيابد و تنها قيمت برخي محصوالت 
فانتزي لبني رشد داشته باش��د. دبير انجمن صنايع لبني 
ديروز اعالم كرده بود قيمت هاي جديد فراورده هاي لبني سه 

شنبه توسط ستاد تنظيم بازار ابالغ مي شود. با كري گفته بود 
سازمان حمايت از مصرف كنندگان آناليز قيمت تمام شده 
شير خام و لبنيات را بر اساس هزينه هاي جديد تعيين و اين 
قيمت ها را به ستاد تنظيم بازار اعالم كرده است تا اين ستاد 
پس از بررسي  نهايي نرخ هاي جديد را اعالم كند. دبير انجمن 
صنايع لبني گفت: نرخ پيش��نهادي رشد قيمت 14 درصد 
است اما س��ازمان حمايت نيز محدوديت هايي براي تعيين 
نرخ پيشنهادي دارد كه آنها را اعمال خواهد كرد. به گزارش 
فارس افزايش چند باره نرخ لبنيات در طول سال تاثير منفي 
بر سرانه مصرف اين كاالي اساسي و بسيار مهم خواهد داشت 
در حال حاضر س��رانه مصرف كشور نصف ميانگين جهاني 

است و هزينه هاي پنهان سالمت براي مردم و جامعه دارد.

ستاد تنظيم بازار قيمت جديد شير خام را فردا ابالغ مي كند

تشكل ها

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 
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به مناسبت عيد سعيد فطر انجام شد؛ 
موافقت رهبر انقالب با عفو

و تخفيف مجازات محكومان
به مناس��بت عيد س��عيد فطر حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با عفو يا تخفيف مج��ازات ۶۹۱ نفر از 
محكوم��ان محاكم عمومي و انقالب، س��ازمان 
تعزيرات حكومتي و س��ازمان قضايي نيروهاي 

مسلح موافقت كردند.
حجت االسالم والمسلمين رييسي رييس قوه 
قضاييه به مناسبت فرا رسيدن عيد سعيد فطر 
طي نامه اي به رهبر انقالب اس��المي پيشنهاد 
عفو يا تخفي��ف و تبديل مج��ازات ۶۹۱ نفر از 
محكوم��ان را كه در كميس��يون مركزي عفو و 
بخشودگي واجد ش��رايط الزم تشخيص داده 
ش��ده اند، ارايه كرد كه اين پيشنهاد در اجراي 
بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسي مورد موافقت 

حضرت آيت اهلل خامنه اي قرار گرفت.

روي موج خبر

  پرداخ�ت ۱۰۰ درصدي حق�وق، عيدي و 
مزاياي كاركنان و بازنشس�تگان كشوري 

و لشكري و طرح رتبه بندي معلمان؛پاد|
جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ديروز با 
حضور سران سه قوه و به رياست روحاني تشكيل 
و موضوعات اقتصادي مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت.در اين جلسه پيشنهاد س��ازمان برنامه 
و بودج��ه در رابطه ب��ا تعدي��الت الزم در منابع 
درآمدي و اعتبارات هزينه اي بودجه سال ۱۳۹۸ 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت. بر اساس مصوبه 
س��ران قوا در اين جلسه مقرر ش��د هزينه هاي 
ضروري شامل: پرداخت حقوق و مزاياي مستمر 
كاركنان كشوري و لشكري، حق الزحمه نيروهاي 
شركتي و كاركنان طرح بيمه سالمت و بيمه هاي 
اجتماعي، مستمري افراد تحت پوشش كميته 
امداد و بهزيستي، مستمري ايثارگران و خانواده 
شهدا، بازپرداخت اصل و سود اوراق مالي اسالمي، 
عيدي كاركنان لشكري و كشوري، اجراي طرح 
رتبه بندي معلم��ان، تأمين حق��وق و عيدي و 
همسان سازي حقوق بازنشستگان، تأمين اعتبار 
كاهش آس��يب هاي اجتماعي و برخ��ي موارد 
ضروري ديگر به هيچ وجه تحت تأثير نوس��انات 
اقتصادي قرار نگرفته و ۱۰۰ درصد تخصيص يابد.

 راه ه��اي جديد افزايش درآمد و صرفه جويي در 
بودجه نيز بررسي شد. همچنين مقرر شد كه در 
جلسه آينده، اصالح س��اختار بودجه ساالنه در 

دستور كار شورا قرار گيرد.

  روحان�ي چهارش�نبه از »آبه ش�ينزو« 
ميزباني مي كند؛ايسنا|

نخست وزير پادشاهي ژاپن چهارشنبه اين هفته 
)۲۲ خرداد( در رأس يك هي��ات عاليرتبه و در 

جريان سفري دو روزه به تهران سفر مي كند.
آبه شينزو  نخست وزير پادشاهي ژاپن قرار است در 
سفر خود به تهران كه همزمان با نودمين سالگرد 
تاسيس روابط ديپلماتيك دو كشور ژاپن انجام 
مي ش��ود، با مقامات عاليرتبه نظام و همچنين 
حسن روحاني رييس جمهوري ديدار و گفت وگو 
كند. مذاكرت مش��ترك هيات هاي عاليرتبه دو 
كش��ور و برگزاري كنفرانس خبري مشترك با 
حسن روحاني از ديگر برنامه هاي سفر آبه شينزو  
به تهران است.سفر آبه به ايران نخستين سفر يك 
نخست وزير ژاپني به تهران بعد از 4۰سال است؛ 
پيش از او »تاكئو فوكودا« در سال ۱۹۷۸ )۱۳۵۶ 
شمسي( به ايران سفر كرده بود. حسن روحاني 
وآبه ش��ينزو  در راس��تاي پيگيري مناسبات دو 
جانبه از س��ال ۱۳۹۲ هر سال در حاشيه مجمع 
عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك با يكديگر 

ديدار و گفت وگو داشته اند.

    اس�تيضاح وزي�ر ورزش از دس�تور كار 
مجلس خارج شد؛ايسنا|

يك عضو هيات رييس��ه مجلس دهم از منتفي 
شدن استيضاح وزير ورزش خبر داد. علي اصغر 
يوس��ف نژاد اظهار كرد: با كاهش تعداد امضاي 
اس��تيضاح كنندگان وزير ورزش ب��ه ۸ نفر اين 
استيضاح منتفي و از دستور كار مجلس خارج شد.

به گفته وي اس��تيضاح وزير ورزش بيش از ۲۰ 
امضا داشته كه در چند مرحله تعداد امضاهاي آن 

كاهش يافته و نهايتًا از نصاب افتاده است.

  قاض�ي كش�كولي مس�وول رس�يدگي 
به پرونده محمدعلي نجفي شد؛ايسنا|

پرونده قتل همسر دوم محمدعلي نجفي شهردار 
پيشين تهران جهت رسيدگي به شعبه نهم دادگاه 

كيفري يك استان تهران ارجاع شد.
اين پرونده كه در پي صدور كيفرخواست جهت 
رس��يدگي به دادگاه كيفري يك استان تهران 
ارسال شده بود، جهت رسيدگي در اختيار شعبه 
نهم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست 

قاضي كشكولي قرار گرفت.

    س�امانه پدافن�د هواي�ي پيش�رفته
»۱۵ خرداد« رونمايي شد؛مهر|

س��امانه پدافن��د هواي��ي ۱۵ خرداد س��اخت 
متخصص��ان و دانش��مندان س��ازمان صنايع 
هوافض��اي وزارت دفاع در مراس��مي با حضور 
امي��ر حاتمي رونمايي و تحوي��ل نيروي پدافند 
هوايي ارتش شد.  امير سرتيپ حاتمي وزير دفاع 
و پشتيباني نيروهاي مسلح در اين مراسم اظهار 
داشت: از آنجا كه ماموريت نيروي پدافند هوايي 
ارتش بسيار حس��اس بوده و به تعبيري در خط 
مقدم مقابله با دشمنان ايران محسوب مي شود، 
سامانه سالح پدافند هوايي »۱۵ خرداد« كه نماد 
خود باوري، خود اتكايي و دسترنج متخصصين 
داخلي كشورمان اس��ت به عنوان يك دستاورد 
مهم دفاعي و پيشرفته متناسب با فناوري روز دنيا 

تحويل نيروي پدافند هوايي مي شود.

ايران2

محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران 

وظيفه اعضاي برجام عادي سازي روابط اقتصادي ايران است
گروه ايران|

وزير امور خارجه گفت: وظيفه اي كه اروپايي ها و بقيه 
اعضاي برجام دارند اين است كه شرايط روابط اقتصادي 
ايران عادي سازي ش��ود و اينها بايد بگويند تا به حال 

چقدر اين موضوع عادي شده است.
به گ��زارش ايرنا، محمد جواد ظريف روز گذش��ته در 
حاشيه برنامه اي با عنوان » ماموريت من « در مدرسه 
عالمه حل��ي در جمع خبرنگاران در خصوص س��فر 
قريب الوقوع مقامات خارجي به تهران اظهار داش��ت: 
س��فر نخس��ت وزير ژاپن و وزير امور خارجه آلمان و 
همچنين س��فر آقاي روحاني به بيشكك و دوشنبه و 
ديدار با رهبران اين دو كشور، فرصتي براي جمهوري 
اسالمي ايران است تا ضمن تبيين سياست هاي خود، 
درباره آينده پيش رو و همچنين پيدا كردن راه حل براي 
برخورد با سياست هايي كه همه دنيا را هدف قرار داده، 

تبادل نظر كند.
وزير ام��ور خارج��ه درب��اره مذاكرات روز دوش��نبه 
هي��ات آلماني و ايراني و اينكه آي��ا آلمان جوابي براي 
بدعهدي هاي اروپا خواهد داشت يا نه، گفت: اروپايي ها 
در موقعيتي نيستند كه از ايران حتي در حوزه هايي كه 

به برجام ربطي ندارد، انتقاد كنند.
وي با بيان اينكه سياس��ت هاي غرب در منطقه ما جز 
خس��ارت چيزي نداشته اس��ت، اظهارداشت: برخي 
كشورها مثل آلمان فروش تسليحات به عربستان براي 
بمباران مردم يمن را متوقف كردند اما درمجموع غرب 
به رژيم هاي خودكامه اجازه مي دهد كه جنايت انجام 
دهند.ظريف خاطرنشان كرد: وظيفه اي كه اروپايي ها 
و بقيه اعضاي برجام دارند اين است كه شرايط روابط 
اقتصادي ايران عادي سازي شود و اينها بايد بگويند تا 
به حال چقدر اين موضوع عادي شده است. در برجام 
اقدام مهم نيس��ت بلكه نتيجه مهم است. اينكه گفته 
شود ما تالش كرديم و نشد، ُخب ما هم مي توانيم از اين 
به بعد تالش كنيم و نشود.وزير امور خارجه درخصوص 
ضرب االجلي كه ايران ب��راي اروپايي ها تعيين كرده 
اس��ت، گفت: بحث ضرب االجل مطرح نيس��ت بلكه 
بحث برنامه جمهوري اس��المي ايران است. ما برنامه 
خود را اع��الم كرديم و گفتيم در ۶۰ روز اول اين اقدام 

را انجام مي دهي��م و در ۶۰ روز بعدي اقدامات ديگري 
انجام خواهيم داد و بعد هم براي اقدامات بعدي تصميم 
خواهيم گرفت. ظريف يادآورشد: لذا بحث ضرب االجل 
نيس��ت و آنها مي توانند اگر اقدامي انجام مي دهند بر 
اساس وظايف خودشان باشد و ما هم اقدامات خود را يا 
متوقف مي كنيم يا به تناسب اقدامات آنها تصميم گيري 

خواهيم داشت.

  فش�ار امري�كا علي�ه اي�ران از روي ضع�ف 
و استيصال است

وزي��ر ام��ور خارج��ه همچني��ن در مراس��مي ب��ا 
عنوان»ماموري��ت من « گفت: امريكا از س��ر ضعف و 
استيصال به ايران فشار وارد مي كند ولي ما اين فشارها 

را پشت سر خواهيم گذاشت.
ظريف درب��اره تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه ايران 
اظهارداشت: امروز در شرايط ضعف نيستيم در شرايط 
قدرتيم؛ امريكا اشتباهات بزرگي كرده و احساس كرد 
خ��ودش در منطقه و همدس��تانش در موضع ضعف 
هستند. در س��وريه عراق، يمن و لبنان به اهداف خود 
نرسيد چون مقاومت و مردم، سياست هاي تحليلگرانه 
امريكا را نپذيرفتند.وي با اش��اره به تصميم روسيه و 
چين براي حذف دالر گفت: قدرت امريكا به دالر است 
و كشورها اگر دالر را از نظام اقتصادي خود حذف كنند 
مقدار زيادي ازاين قدرت اقتصادي امريكا افول مي كند.

وزير امور خارجه تصريح كرد: اگر تحليل مي كنيد بدانيد 
امروز نظام اس��المي نه از موضع ضعف بلكه از موضع 
قدرت وارد معادله شده است در منطقه با داعش، النصره، 
رژيم صهيونيستي و كساني كه يمني ها را مي كشند هم 
پيمان نش��ديم و انتخاب هاي درست داشتيم اما آنان 
انتخاب هاي نادرست داشتند و با صدام هم پيمان شدند.

ظريف اضافه كرد: مجموعه سياست هاي كشور موفق 
بود البته برخي جاها مانند حوزه اقتصادي نقاط ضعف 

داريم اما اين كشور آينده درخشاني دارد.
وي با بيان اينكه اين مرحله فشار كه به نظر مي رسد فشار 
به جهت استيصال است را پشت سر خواهيم گذاشت، 
خاطرنشان كرد: اين امريكاست كه از ضعف و استيصال 
به شما فشار مي آورد و قانون گريزي و سياست جنگل 

خود را به شما تحميل مي كند.او از برنامه سازان خواست 
تا ب��ه مردم خود اعتماد به نفس دهيم و غرورش��ان را 
تقويت كنيم و گفت: مردم ما مستحق اين هستند كه به 
مقاومت خود ببالند،  نبايد فكر كنندسرشان كاله رفته 
و اين مرهون خودباوري خودشان است.اوبا بيان اينكه 
برخي كشورهاي منطقه فكر مي كنند اسراييل مي تواند 
به آنان كمك كند، تصريح كرد: اسراييل اگر خيلي مرد 
بود به خودش كمك مي كرد نه اينكه هر روز خودش 

دچار تنش و بحران باشد.
وزير امورخارجه در بخش ديگري از سخنانش گفت: 
به عنوان كس��ي كه قبل از انقالب در رش��ته رياضي 
تحصيل مي كردم و در دانشگاه علوم انساني را برگزيدم 

بايد بگويم اين كشور به افراد متعهدي كه علوم انساني 
را خوب مي فهمند و مي توانند آن را با نيازهاي جامعه 
به جريان بيندازد، بيش از هميش��ه نياز دارد.ظريف با 
بيان دو نقش تحليلگري و مجريگري، تصريح كرد: در 
سيستم فكري و كارمان دو نقش داريم كه بايد از هم 
تفكيك كنيم نق��ش اول تحليلگر و نقش دوم مجري 
است.وي نقش تحليلگري را چنين تشريح كرد: وقتي 
تحليل مي كنيد موظفيد آزاد بينديشيد و نبايد خود را 
به هيچ چارچوبي مقيد كنيد و بگوييد رييس مدرسه يا 
وزير به ما دستور داده است. نبايد گرفتار خودسانسوري 
در مرحله فكر كردن شويد، بايد همه راه حل ها را ببينيد 
و آن را در ذهن خود اجرايي كنيد و ببينيد آن راه حل 

چه ايرادهايي دارد. من وزير هم بايد در يك مرحله فكر 
كنم كدام سياست بهتر است و پيشنهاد دهم. موظفم 

فكرم را آزاد انجام دهم.

  همه بايد يك سياست را اجرا كنند
وزير امورخارجه مرحله دوم را عمل دانست و گفت: در اينجا 
بايد سياست را اجرا كنيد. به عبارت ديگر همه ما در فكر، 
مجتهد و در عمل مقلد هستيم حتي رساله هم مي گويد 
اصول دين را نبايد فكر كنيد اما احكام را بايد تقليد كنيد. 
در علم سياست هم چنين است؛ اگر يك سياست غلط را 
همه اركان نظام پياده كنند بهتر از اين است كه هركسي 

هر سياستي را دلش مي خواهد پياده كند.

باراي نمايندگان روساي برخي كميسيون هاي تخصصي مجلس دهم  مشخص شدند

تحركات جناح ها در مجلس
مجلس دهم در ش��رايطي قدم به چهارمين و آخرين 
س��ال فعاليت هايش مي گذارد كه پ��س از انتخابات 
هيأت رئيسه و رياست مجدد علی الريجانی بر بهارستان 
و تحركاتي ك��ه جناح هاي مختلف سياس��ي در اين 
خصوص از خود نشان دادند، بعد از اين فراز و نشيب ها 
بود كه از ديروز فرايند انتخاب روسا، نواب رئيس و ...در 
كميسيون هاي تخصصي مجلس آغاز شد تا نمايندگان 
از دل مذاكرات حزبي و گروهي و بر اساس منافع ملي 
تركيب كميسيون ها را مشخص كنند. عصر روز گذشته 
کميسيون های تخصصی مجلس دهم انتخابات هيأت 
رئيس��ه خود را برگزار كردند؛ انتخاباتي كه ش��مايل 
كميسيون هاي اقتصادي مجلس دهم در آخرين سال 
فعاليت هايش را مش��خص كرد و جهت گيري هاي 

تقنيني كميسيون ها هم تا حد زيادي روشن شدند. 

  اعض�ای هي�ات رئيس�ه کميس�يون برنامه و 
بودجه مشخص شد

ترکيب هيات رئيس��ه کميس��يون برنام��ه، بودجه و 
محاسبات مجلس دهم اجالسيه چهارم مشخص شد.

به گزارش خانه ملت، در نشست ديروزکميسيون برنامه، 
بودجه و محاس��بات مجلس ترکيب هيات رئيسه اين 
کميسيون انجام و غالمرضا تاجگردون نماينده مردم 

گچس��اران و باشت برای چهارمين س��ال و با اکثريت 
آرا رياس��ت کميس��يون را بر عه��ده گرفت.همچنين 
جهانبخش محبی نيا نماينده مردم مياندوآب، شاهين دژ 
و تکاب و هادی قوامی نماينده مردم اسفراين به ترتيب 
نايب اول و نايب دوم اين کميسيون شدند.با رای اعضای 
کميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات، محمد خدابخشی 
نماينده مردم اليگودرز مسووليت سخنگويی را بر عهده 
گرفت.براساس اين گزارش علی قربانی نماينده مردم 
بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه و محسن بيگلری 
نماينده مردم س��قز و بانه به ترتيب به عنوان دبير اول و 
دبير دوم کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات انتخاب 
ش��دند.همچنين انتخابات هيات رئيس��ه کميسيون 
کشاورزی، آب، منابع طبيعی و محيط زيست مجلس 
دهم در اجالس��يه چه��ارم دوره دهم مجل��س برگزار 
و ترکيب اعضای هيات رئيس��ه کميس��يون مشخص 
ش��د.گفتنی است در نشس��ت ديروز احمدعلی کيخا  
به عنوان رئيس، عباس پاپی زاده بالنگان  نايب رئيس 
اول،  رضا کريمی به عنوان نايب رئيس دوم، علی محمد 
شاعری دبير اول و شمس اهلل شريعت نژاد به عنوان دبير 
دوم و همچنين علی ابراهيمی  س��خنگوی کميسيون 
کشاورزی، آب، منابع طبيعی و محيط زيست مجلس 

شورای اسالمی انتخاب شدند.

  در كميسيون انرژي حسنوند رئيس ماند
بعد از كميس��يون برنام��ه و بودجه نوب��ت به تعيين 
تكليف كميسيون صنايع مجلس بود كه بر اساس راي 
نمايندگان ترکيب اعضای هيات رئيس��ه کميسيون 
صنايع مجلس در اجالسيه چهارم، دوره دهم مجلس 

مشخص شد.
نمايندگان کميسيون صنايع و معادن مجلس اعضای 
هيات رئيسه کميسيون متبوع خود را برای اجالسيه 
چهارم دوره دهم انتخاب کردند که بر اساس آن اکبريان 
رئيس ماند.اعضای کميسيون صنايع و معادن مجلس 
در نشست عصر ديروز اعضای هيات رئيسه اجالسيه 
چهارم مجلس دهم کميسيون خود را پس از رای گيری 

انتخاب کردند.
براين اس��اس  عزيز اکبريان به عنوان رئيس انتخاب 
ش��د و فريدون احم��دی و رضا علي��زاده به ترتيب 
به عن��وان نايب رئيس اول و دوم ش��دند. همچنين 
عبداهلل  رضيان و  س��يدجواد حسينی کيا به عنوان 
دبيران اول و دوم انتخاب شدند.سعيد باستانی نيز به 
عنوان سخنگوی کميسيون صنايع و معادن مجلس 
شورای اسالمی انتخاب شد. همچنين بر اساس راي 
اعضاي كميسيون انرژي فريدون حسنوند به عنوان 
رييس کميسيون انرژی تعيين و اميری خامکانی  و 

عدل هاش��می پور  به عنوان ن��واب اول و دوم رييس 
تعيين شدند.براس��اس اين گزارش در اين انتخابات 
عبدالحميد خدری و کوروش کرم پور به عنوان دبيران 
اول و دوم کميسيون انرژی انتخاب شدند، همچنين 
سکينه الماسی به عنوان سخنگوی کميسيون عمران 

مجلس شورای اسالمی، انتخاب شد.

  رضايی کوچی رئيس كميسيون عمران ماند
ترکيب اعضای هيات رئيسه کميسيون عمران مجلس 
دهم در اجالسيه چهارم، دوره دهم مجلس مشخص 
شد.در اين انتخابات محمدرضا رضايی کوچی  به عنوان 
رئيس کميسيون عمران تعيين، همچنين ابوالفضل 
موسوی بيوکی و سيد احسن علوی به عنوان نواب اول 
و دوم رئيس تعيين شدند. براساس اين گزارش عليم 
يار محمدی و حسين نيازآذری به عنوان دبيران اول و 
دوم کميسيون عمران انتخاب شدند، همچنين صديف 
بدری  به عنوان سخنگوی کميسيون عمران مجلس 

شورای اسالمی، انتخاب شد.
از سوي ديگر اعضای هيأت رئيسه کميسيون تدوين 
آيين نامه داخلی مجلس شورای اسالمی مشخص شد

بر اين اس��اس غالمرضا کاتب مجددا به عنوان رئيس 
کميس��يون امور داخلی کش��ور در اجالسيه چهارم 

مجلس شورای اس��المی ابقا ش��د.همچنين عباس 
پاپی زاده بالنگان و مهرداد بائوج الهوتی نيز به ترتيب 
به عنوان نايب رئيس اول و دوم اين کميسيون برگزيده 
ش��دند.محمد عزيزی و علی اکبری )نماينده شيراز( 
نيز توانستند با کسب اکثريت آرا از اعضای کميسيون 
تدوين آيين نامه داخلی مجلس به عنوان دبيران اول 
و دوم اين کميس��يون برای اجالسيه چهارم مجلس 
انتخاب ش��وند، همچنين عزت اهلل يوس��فيان مال به 
عنوان سخنگوی اين کميسيون انتخاب شد.از سوي 
ديگر براساس راي نمايندگان انتخابات هيأت رئيسه 
کميس��يون امور داخلی کشور و ش��وراهای مجلس 
برگزار ش��د كه محمدجواد کوليوند مجددا به عنوان 
رئيس کميس��يون امور داخلی کش��ور در اجالسيه 
چهارم مجلس ش��ورای اس��المی ابقا شد.همچنين 
سيدحميدرضا کاظمی نيز  به عنوان نايب رئيس اول 
و  بيت اهلل عبداللهی  نايب رئيس دوم اين کميسيون 

برگزيده شدند.
پروانه مافی و س��هراب گيالنی نيز توانستند با کسب 
اکثريت آرا از اعضای کميسيون امور داخلی کشور به 
عنوان دبيران اول و دوم اين کميسيون برای اجالسيه 
چهارم مجلس انتخاب شوند، همچنين اصغر سليمی  به 

عنوان سخنگوی اين کميسيون انتخاب شد.

رييس پيشين سيا: در ايران 
فرهنگ مقاومت وجود دارد

جان برن��ان كه از ۲۰۱۳ 
ت��ا ۲۰۱۷ رييس آژانس 
اطالعات مركزي امريكا 
)س��يا( ب��وده، در ي��ك 
مصاحبه مواضع »دونالد 
ترامپ« در قبال ايران را 
»بسيار احمقانه« خوانده 
و به او درباره فرهنگ مقاومت ايراني ها هشدار داده 
اس��ت. به گزارش فارس، جان برنان در مصاحبه با 
روزنامه ايرلندي »آيريش تايمز« مي گويد: »اياالت 
متحده در قبال ايران وارد يك كوره راه شده است.«

او گفت: »مش��كل من با دونالد ترامپ اين نيست 
كه او برخ��ي اقدامات به ش��دت احمقانه از قبيل 
لغو كردن توافق هس��ته اي ايران )برجام( يا نحوه 
مديريت او در قبال كره شمالي انجام داده است. از 
نظر من بسياري از سياست هاي او به شدت نقص 
دارد و صرفا تاكتيكي و به منظور گرفتن امتيازات 

سياسي است.«
رييس اسبق س��يا ادامه داد: »چيزي كه مرا واقعا 
آزار مي دهد دروغ پردازي او و نداشتن اخالقيات و 
شخصيت )الزم براي رياست جمهوري( است. شما 
نحوه رفتار و برچسب زدن هاي او به افراد و نهادهاي 
حكومتي را ببينيد و كاري كه او با رهبران س��ابق 
اف بي آي و س��يا كرده و حرف هايي كه زده توجه 
كنيد و اينكه او مشتاقانه نه فقط مردم امريكا بلكه 

كل جهان را گمراه مي كند.«

تقاضاي آزادي نزار زاكا
در حال بررسي است

س��خنگوي قوه قضاييه 
گفت: ن��زار زاكا تقاضاي 
آزادي مش��روط كرده و 
تقاضاي��ي هم از س��وي 
رييس جمه��ور لبنان در 
ارتباط با مساعدت در مورد 
اين محكوم واصل شده كه 
اين تقاضا و بررسي هاي قضايي در چارچوب ضوابط 

و مقررات قانوني انجام مي شود.
غالمحسين اسماعيلي در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ 
به سوالي درباره آزادي نزار زكا و اينكه آيا اسم او در 
ليست عفو شدگان از سوي رهبري است؟ گفت: در 
ليست عفوي كه به مناسبت عيد سعيد فطر اعالم 
شده، پيشنهادي در مورد عفو او ارسال نشده بود و 
در اين ليس��ت اسم ايشان ارسال نشده است؛ البته 
اخيراً خود نزار زاكا تقاضاي آزادي مش��روط كرده 
و تقاضايي هم از س��وي رييس جمه��ور لبنان در 
ارتباط با مساعدت در مورد اين محكوم واصل شده 
كه اين تقاضا و بررس��ي هاي قضايي در چارچوب 
ضوابط و مقررات قانوني انجام مي شود و اگر چنانچه 
بررس��ي هاي قضايي منتهي به نتيجه ش��د آن را 

اطالع رساني مي كنيم.
اس��ماعيلي همچنين در رابطه با آخرين وضعيت 
پرونده محمدعلي نجفي گفت: پرونده آقاي نجفي در 
روز گذشته به دادگاه كيفري يك استان ارجاع شده 

اما شعبه آن را نپرسيدم و اطالع ندارم.

در ايران بر پايبندي اروپا به 
توافق هسته اي تاكيد مي كنم

وزي��ر امورخارجه آلمان 
گفت كه در س��فرش به 
ته��ران قص��د دارد ب��ه 
ايراني ها درباره پايبندي 
كشورش و اروپا به توافق 

هسته اي اطمينان دهد.
ب��ه گ��زارش خبرگزاري 
شينهوا، هايكو ماس وزير امورخارجه آلمان كه در 
سفر منطقه اي خود به بغداد رفته است، شنبه شب 
در ديدار با عادل عبدالمهدي نخست وزير عراق با 
ابراز نگراني نسبت به وضعيت منطقه تاكيد كرد كه 
آلمان به ش��دت خواهان برقراري ثبات در منطقه 
است.ماس با بيان اينكه قصد دارد در روزهاي آتي 
به ايران س��فر كند، گفت كه در دي��دار با مقامات 
ايراني نيز درباره ثبات خاورميانه رايزني خواهد كرد.

وي افزود: ما مي خواهي��م به مقامات ايراني درباره 
پايبندي آلمان و اروپا به توافق هسته اي اطمينان 
دهيم و اروپا به منظ��ور حفظ اين توافق طرحي را 
براي كاه��ش تأثير تحريم ها و انجام تراكنش هاي 

مالي با ايران راه اندازي كرده است.
وزير امور خارجه آلمان در ديدار خود با نخست وزير 
عراق همچنين بر حمايت كشورش از نقش متعادل 
بغداد در منطقه به ويژه در شرايط كنوني منطقه و 
تنش ميان امريكا و اي��ران تاكيد كرد.ماس گفت: 
ثبات منطقه براي آلمان بسيار مهم است و ما از به 

هم خوردن آن به شدت نگران هستيم.

راه  اقتدار آفرين را تا پيروزي 
نهايي ادامه مي دهيم

دس��تيار و مش��اور عالي 
فرمانده��ي معظ��م كل 
قوا با بيان اينكه دشمني   
امريكايي ها  علي��ه ايران 
نيس��ت،  تمام  ش��دني 
گف��ت: راه  اقتدار آفري��ن 
را تا پي��روزي نهايي ادامه 
مي دهيم.به گزارش تسنيم سردار سرلشكر سيد يحيي 
رحيم صفوي ديروز اظهار داش��ت: م��ا بايد تغيير و 
تح��والت را درك كنيم، جامعه ما در حال پوس��ت 
انداختن است، ۵۵ درصد جمعيت كشور زير 4۰ سال 
هستند و اين جوانان داراي افكار، عقايد و سبك زندگي 
متفاوتي از نسل هاي قبل هستند كه بايد درك كنيم.

دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم كل قوا با تأكيد 
بر اينكه در دوره كنوني مجموعه مسائل اقتصادي با 
فرهنگي و مسائل امنيتي با مسائل دفاعي درهم تنيده 
شده و در يك پيچ تاريخي قرار داريم، افزود: اگر از اين 
پيچ عبور كرديم به پيروزي خواهيم رسيد، اگر اين 
جامعه جوانمان را توسط شما عزيزان به نور معرفت 
قرآن و محبت اهل بيت )ع( و عمل كردن به آنها سوق 
دهيم به پيروزي خواهيم رسيد زيرا اداره اين جامعه 

كار مشكلي است.
وي افزود:  اگر مردم در انتخاب عضو ش��وراي شهر، 
نماينده شهر و رييس جمهور مملكت آگاهانه عمل 
كنند مملكت درست مي شود اما چه كنيم كه مردم 

ما احساساتي هستند.

امكان اختصاص يك ميليون هكتار 
زمين دولتي براي ساخت مسكن
وزير كش��ور گفت: بيش از 
يك ميلي��ون هكتار زمين 
دولتي وجود دارد كه بايد در 
اختيار واحدهاي مسكن ساز 
قرار گيرد.ب��ه گزارش مهر، 
عبدالرضا رحماني فضلي در 
جلسه علني ديروز مجلس 
درباره وضعيت مس��كن گفت: متأسفانه چندين سال 
است كه مسكن در ركود اس��ت كه اين مساله داليلي 
چون افزايش قيمت مصال��ح، افزايش نرخ ارز و كاهش 
ارزش ريال و عدم رقابت اين بخش با ساير بخش ها در 
ساير حوزه ها را دارد.وزير كشور با اشاره به اينكه با افزايش 
قيمت مسكن در خوش��بينانه ترين حالت خانواده ها 
مجبورند كه ۵۰ درصد از درآمد خود را صرف مس��كن 
كنند، گفت: با افزايش قيمت مسكن در سال ۹۷ و ۹۸ و 
عدم تعادل بين عرضه و تقاضا، پيش بيني مي شود كه اگر 
اين رويه ادامه يابد، ضمن افزايش مجدد مسكن، شاهد 
ركود بيش��تري در اين زمينه خواهيم بود.وي با تأكيد 
بر اينكه مسكن بايد در اولويت قرار گيرد، تصريح كرد: 
رييس جمهور روي موضوع احياي بافت هاي فرسوده 
تأكيد زيادي دارد و تخصيص زمين هاي ارزان قيمت و 
تسهيالت براي ساخت و ساز اين زمين ها در دستور كار 
قرار دارد.رحماني فضلي گفت: وزارت كشور هم از همه 
ظرفيت هاي قانوني خود براي بهبود حوزه مسكن استفاده 
مي كند و ما به دنبال آن هستيم كه سهم خودمان را در 

فعال كردن حوزه مسكن به خوبي ايفا كنيم.
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پاورقي اقتصادي 3 كالن

مركز پژوهش هاي مجلس چرايي عدم موفقيت در مقررات زدايي را واكاوي كرد

چرا دستگاه ها از هيات مقررات زدايي حساب نمي برند؟
ضرورتتشكيلفراوزارتخانهبرايمقرراتزدايي

دوسناريوياشتغالسال98بهكدامسوميرود؟

گرچه رتبه بهبود فضاي كسب وكار ايران با روي كار 
آم��دن دولت يازدهم با 32 پله بهبود از 150 به 118 
رس��يد ولي رفته رفته اين رتبه مج��ددا افت كرده و 
امروز روي پله 124 ايستاده است. اين در حالي است 
كه در داخل دولت بهبود فضاي كس��ب و كار متولي 
هم دارد و آن هي��ات مقررات زدايي در زير مجموعه 
معاونت اقتص��ادي وزارت امور اقتص��ادي و دارايي 
است.دس��تگاهي كه عزم خود را ب��ر مقررات  زدايي 
گذاشته ولي تاكنون نتيجه چندان موفقيت آميزي به 
جاي نگذاشته است. دليل عدم موفقيت در مقررات 
زدايي و در نتيجه بهبود فضاي كسب  و كار موضوعي 
است كه مركز پژوهش هاي مجلس به آن پرداخته و 
با واكاوي علل آن چنين توضيح داده است: مهم ترين 
معضل در مس��ير مجوززدايي در اي��ران و مهم ترين 
دليل ناكامي در انجام فرآيند س��اماندهي و تسهيل 
صدور مجوزهاي كسب و كار، فقدان متولي ستادي 
و با قدرت نفوذ كافي ب��راي هماهنگي و يكپارچگي 
دستگاه هاي صادر كننده مجوزها بوده است. به بيان 
ديگر، وظايف و اختيارات برشمرده شده براي هيات 
مقررات زدايي طبق قوانين جاري، وظايف و اختياراتي 
مختص به نهادي با ويژگي هاي ستادي و داراي قابليت 
هماهنگ كنندگي و انسجام بخشي به نهادهاي متعدد 
مسوول صدور مجوز در كشور است و به همين دليل 
اس��ت كه قابليت انجام آن وظايف و اختيارات براي 

هيات مقررات زدايي وجود ندارد.
به گزارش »تعادل«، مركز پژوهش هاي مجلس اخيرا 
گزارش��ي با عنوان »موانع تسهيل صدور مجوزهاي 
كسب وكار در ايران: گزارش نظارتي عملكرد هيات 
مقررات زدايي و تس��هيل صدور مجوزهاي كس��ب 
وكار«، منتشر كرده و در آن سعي كرده چرايي پيش 
نرفتن امور مربوط به بهبود فضاي كسب وكار در قالب 

مقررات زدايي را كالبدشكافي كند. 
در مت��ن اين گزارش آمده اس��ت: از زم��ان تصويب 
قانون برنامه پنجم توسعه )دي ماه 138۹(، موضوع 
ساماندهي مجوزهاي كسب و كار و بطور خاص، لغو 
مجوزهاي دست و پاگير و تس��هيل و تسريع صدور 
مجوزه��اي ضروري ب��راي فعاالن اقتص��ادي، يكي 
از محورهاي اصل��ي مورد توجه سياس��ت گذاران و 
قانون گذاران محسوب مي ش��ود، اما به رغم تصويب 
قوانين و مقررات متعدد توس��ط نهادهاي مختلف و 
تالش هاي صورت گرفته، همچنان معضل مجوزهاي 
دس��ت و پاگير و مخل توليد يكي از معضالت جدي 

محيط كسب و كار شمرده مي شود. 
به طوري كه اخيرا در يكي از هفت محور اعالم ش��ده 
توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت ب��راي رونق 
توليد، با عن��وان بهبود فضاي كس��ب و كار مرتبط با 
بخش صنعت، معدن و تج��ارت، برنامه هايي در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت. اصالح بهبود فضاي كسب و كار 
يكي از بخش هايي است كه فعاالن اقتصادي همواره 
بر آن تأكيد داشته و براي تحقق اين برنامه ها بر اصالح 
فرآيندها و دستورالعمل ها و حذف يا كاهش زمان صدور 
مجوزها اشاره كرده اند كه معاونت توسعه مديريت با 

همكاري معاونت طرح و برنامه مجري آن خواهد بود.
سوال مهم اين است كه چرا با وجود توجه سياست گذار 
و قانون گذار به مس��اله مجوزها، اين مساله همچنان 
الينحل باقي مان��ده و انج��ام آن در برنامه هاي آتي 

وزارت خانه ها و به طور كلي دولت قرار دارد؟

مقرراتزداييبهچهمعناست؟
آنچ��ه در ادبيات حقوقي - اقتص��ادي ايران با عنوان 
مقررات زدايي از آن ياد مي شود و هياتي نيز با همين 
عنوان متولي اصلي س��اماندهي و حذف مجوزهاي 
دست و پاگير براي كسب و كارها فعاليت دارد، در واقع 
نوعي »مجوززدايي« است كه واجد كاركرد و اهدافي 

محدودتر از مقررات زدايي به معناي مرسوم است.
به عبارتي جامع تر، مش��كالت برآمده از بروكراسي 
ناكارآمد، مس��اله پيچيدگي، زمان بر بودن و هزينه 
بر ب��ودن صدور مجوزها به عنوان يكي از موانع اصلي 
كسب و كارها مطرح شده و مورد توجه قانونگذار قرار 
گرفته اس��ت و راهكار مواجهه با آن مقررات زدايي يا 
به عبارت  دقيق تر مجوززدايي تش��خيص داده شده 
اس��ت. در واقع آنچه امروزه با عن��وان مقررات زدايي 
در اي��ران از آن ياد مي ش��ود و هياتي ني��ز با همين 
عنوان تش��كيل شده اس��ت، در واقع »مجوززدايي« 

)به معناي مضيق و ناظر بر كاهش مجوزهاي كسب 
و كار اس��ت. هدف اصلي از مقررات زدايي در مفهوم 
گفته ش��ده، لغو مجوزهاي غيرضروري براي شروع 
كسب و كار و همچنين ش��فافيت و سهولت شرايط 
دريافت مجوزهاي ضروري )از لحاظ مراحل، هزينه ها 

و زمان( است. 

نقشدستگاهتسهيلگر
سياست ها و قوانين ناظر به اصالح فرآيند مجوزدهي، 
نيازمند نهادها و ترتيبات نهادي است. در ايران شكل 
تكامل يافته اي��ن نهاد، هم اكنون ب��ا عنوان »هيات 
مقررات زدايي و تس��هيل صدور مجوزهاي كسب و 
كار«، به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي در حال 
فعاليت است و دبيرخانه آن، در معاونت امور اقتصادي 
وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دارد. بدين ترتيب، 
نه��ادي با عضوي��ت يك وزي��ر و اعضايي متش��كل 
از نماين��دگان دادس��تان كل كش��ور، رييس ديوان 
محاسبات كل كشور، س��ازمان بازرسي كل كشور، 
دو نماينده مجلس ش��وراي اس��المي و نمايندگاني 
از اتاق هاي س��ه گانه بخش خصوص��ي و تعاوني، كار 
ويژه هاي س��تادي را بر عهده گرفته اند؛ اين كارويژه 
عبارت است از ساماندهي نظام مجوزها و كليه خدمات 
و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي و حذف مجوزهاي 

غير ضروري و تسهيل و تسريع صدور آن ها.
س��اماندهي مجوزه��ا و خدم��ات دس��تگاه هاي 
اجرايي، موضوعي اس��ت كه سال هاست مورد توجه 
سياست گذاران و قانونگذاران بوده و مصوبات متعددي 
در س��طوح مختلف و توسط دس��تگاه هاي متعدد در 
خصوص آن به تصويب رس��يده است. به نظر مي رسد 
اين تع��دد و تكثر نه��ادي، منجر به م��وازي كاري و 
همپوشاني هايي شده است كه كارويژه اصلي را تحت 
تأثير قرار داده است. در واقع مي توان گفت تعدد و تكثر 
نهادهايي كه طبق قواني��ن و مقررات، ماموريت هايي 
يكس��ان و مش��ابه را بر عهده دارند، به جاي همكاري 
و ه��م افزايي، منجر ب��ه ايجاد تعارض ه��ا و اختالف 
صالحيت هايي شده است كه در مجموع، نتيجه مورد 
نظر سياست گذار و قانونگذار را تأمين نكرده است؛ به 
ويژه در مواردي همچون ايجاد سامانه هاي اطالعاتي 
كه نهاده��اي متعددي دخي��ل ب��وده و منافع بعضأ 

متعارض دارند.
و در موضوع سامانه پنجره واحد مجوزهاي كسب و كار 
و ساماندهي مجوزهاي كسب و كار و خدمات نيز الزم 
به ذكر است نهادهايي از قبيل هيات مقررات زدايي و 
تشكيل صدور مجوزهاي كسب و كار، شوراي اجرايي 
فناوري اطالعات، س��ازمان امور اداري و استخدامي، 
شوراي عالي فضاي مجازي، وزارتخانه هاي ارتباطات و 
فناوري اطالعات و امور اقتصادي و دارايي و در سطحي 
ديگر هيات وزيران، مصوباتي در اين خصوص به تصويب 

رسانده و اقداماتي صورت داده اند.

عدمتوفيقنهادهادرمقرراتزدايي
بررس��ي مصوب��ات هي��ات مق��ررات زداي��ي از بدو 
شكل گيري تاكنون و كيفيت اجراي آنها، نشانگر آن 
اس��ت كه اين هيات در انجام ماموريت خود توفيقي 
حاصل نكرده است. بدين ش��رح كه مصوبات هيات 
در ادغام يا حذف برخي از مجوزها، اوال توسط برخي 
از دس��تگاه ها مالك عمل قرار نگرفته اس��ت و ثانيا، 
تأثيري ملم��وس در كاهش فرآيند دس��ت و پاگير 
صدور مجوزها براي كسب و كار نداشته است. از سوي 
ديگر با توجه به اين واقعيت كه بعد از گذش��ت مدت 
زمان طوالني، همچنان يكي از ابتدايي ترين ملزومات 
فرآيند الكترونيكي كردن مجوزها و خدمات، يعني 
»شناسنامه دار كردن خدمات دستگاه هاي اجرايي«، 
به انجام نرس��يده اس��ت، مي توان به اين جمع بندي 
رسيد كه بايد در نهادهاي ذي صالح در اين خصوص و 
صالحيت هاي آنان، تجديدنظر اساسي صورت گيرد. 
تجديدنظر اساسي در نهادهاي متولي مجوززدايي - 
كه با شرايط امروزي كسب و كارها اكنون بيش از پيش 
ضرورت دارد - مس��تلزم مواجهه كارشناسي و بدون 
مالحظات سازماني و... با مهم ترين نهاد قانوني مربوط، 
يعني »هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي 
كسب و كار« است. به نظر مي رسد كه تحليل قانوني 
تركيب و جايگاه هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور 
مجوزهاي كسب و كار و عملكرد هيات مذكور، حاكي 
از خطايي راهب��ردي در تعيين هيات مقررات زدايي 
به عنوان متولي حذف مجوزهاي غيرضرور و تسهيل 
صدور آنهاست. بنابراين چراكه هيات مذكور توفيقي 
در »مجوززداي��ي« نداش��ته اس��ت. مصوبات هيات 
مقررات زدايي از بدو شكل گيري تاكنون نشانگر آن 
اس��ت كه اين هيات در انجام ماموريت خود توفيقي 
حاصل نكرده است. بدين ش��رح كه مصوبات هيات 
در ادغام يا حذف برخي از مجوزها، اوال توسط برخي 
از دس��تگاه ها مالك عمل قرار نگرفته و ثانيا، تأثيري 
ملموس در كاهش فرايند دست و پاگير صدور مجوزها 
براي كس��ب و كار نداشته اس��ت. با توجه به آنچه در 
گزارش توضيح داده شد، پيش بيني مي شود به داليل 
زير، همچنان توفيقي در اين مسير نايل نخواهد شد.

اوال، تركي��ب هي��ات مق��ررات زدايي متش��كل از 
شخصيت هايي حقوقي است كه فاقد وصف ستادي، 
به ويژه در دولت، هستند. برخورداري از ضمانت اجراي 
موثر مصوباتي با اوصاف مصوبات هيات مقررات زدايي، 
مستلزم وجود نهادي است كه به نوعي از لحاظ سلسله 
مراتبي، در قامت ستاد و نهادي فرابخشي و عالي تر از 
وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي قرار گيرد. در غير 
اين صورت، نمي توان اجرا و اثربخش��ي مصوبات آن 

هيات را توسط دستگاه هاي هم عرض انتظار داشت.
ثاني��ا دق��ت در مصوب��ات نهادهاي مس��وول دولت 
الكترونيك، به ويژه هيات وزيران، نشانگر آن است كه 
جايگاه هيات مقررات زدايي همچنان مورد شناسايي 

قرار نگرفته يا دس��ت كم، مبهم است. براي مثال در 
برنامه جامع اصالح نظام اداري )مصوبه شوراي عالي 
اداري در مردادماه 13۹5(، براي اقدام شناسنامه دار 
كردن خدمات دستگاه هاي اجرايي، سازمان اداري و 
استخدامي به عنوان دستگاه مسوول مقرر شده و نامي 

از هيات مقررات زدايي به ميان نيامده است. 
حتي در مصوبه س��تاد فرمانده��ي اقتصاد مقاومتي 
)مصوب تيرم��اه 13۹۶(، با عنوان »دس��تورالعمل 
استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط كسب و كار 
كش��ور« با اينكه در ماده )۷( آن به ماده )5۷( قانون 
رفع موانع توليد رقابت پذير و ماده )3( قانون اصالح 
مواد )1(، )۶( و )۷( سياس��ت هاي كلي اصل چهل و 
چهارم )44( قانون اساس��ي اش��اره شده است، هيچ 
ارجاعي به هيات مقررات زدايي يا مصوبات آن صورت 
نگرفته است. آنچه در نظام مقررات گذاري مربوط به 
مجوزها رخ داده، بيانگر فقدان ارتباط نظام مند هيات 
مقررات زداي��ي با ديگر نهادهاي مرب��وط در دولت و 
بطور كلي حكومت است. به عبارت دقيق تر، نمي توان 
سلسله مراتب نهادهاي مسوول ساماندهي مجوزها 
و بطور خاص هي��ات مقررات زداي��ي و طبعا ارزش 

مصوبات آنها را به لحاظ حقوقي، مشخص كرد. 
تصويبنامه مصوب 24 ارديبشت 13۹۶ هيات وزيران 
نشان داد كه مجوززدايي با تكيه در نهادهاي موجود، 
امري شدني است. در تصويبنامه مذكور براي هريك 
از دستگاه ها وظايفي مقرر و دست كم منجر به تعبيه 
س��ازوكاري اجراي��ي در بهبود نماگر ش��روع انجام 
كس��ب و كار، يعني ايجاد »پنجره واحد شروع كسب 

و كار« شد. 
فرايند صورت گرفته نش��ان دهنده اين است كه اگر 
اراده اي مبني بر تس��هيل فرآيند ص��دور مجوزها به 
اصالح مقررات دس��ت و پاگير اداري وجود داش��ته 
باشد، اين اصالحات مي تواند توسط نهادهاي موجود 
انجام شود و نيازي به تشكيل نهادهاي جديد نيست. 
تجربه كره جنوبي در ايجاد و تكميل دولت الكترونيك 
نيز نشان مي دهد كه »اراده قوي رييس جمهور براي 
اصالحات در دول��ت«، در كنار دو عامل انتظار مردم 
براي دولت الكترونيك و نفوذ دستگاه هاي تلفن همراه 
در بين مردم، س��ه عامل موثر در توفيق ايجاد دولت 

الكترونيك در كره جنوبي بود.
مح��ول كردن وظايفي كه ج��زو وظايف ذاتي دولت 
محس��وب مي ش��وند، به نهادهايي كه به هيچ وجه 
متناظر با نهادهاي ستادي دولتي نيستند، صرفا باعث 
هدررفت منابع و از دست رفتن زمان خواهد شد. عالوه 
بر اين، نظام مسووليت و پاسخگويي نيز مختل خواهد 
شد؛ چراكه چه بسا عذر دولت براي عدم انجام وظايف 
ذاتي خود، محول شدن آنها به نهادهايي خارج از دولت 
و نداش��تن تكليفي در اين خصوص باشد. مطالعات 
و بررسي هاي انجام ش��ده در خصوص موضوع مورد 
بحث نشان مي دهد تسهيل و تسريع صدور مجوزهاي 

كس��ب و كار، وظيفه اي است كه بايد توسط دولت و 
دستگاه هاي وابسته به دولت صورت گيرد و واگذاري 
آن به هيات مقررات زدايي، راهكاري اساس��ا خطا و 

بي نتيجه بوده است.
مي توان در مقابل ادعاي مطرح ش��ده استدالل كرد 
كه در مواردي، قوه قضاييه ي��ا نهادهاي ديگر خارج 
از قوه مجريه، حلقه اي در نظام مجوزدهي در كشور 
محسوب مي ش��وند و امر و نهي توس��ط قوه مجريه 
به قواي ديگر، مغاير با اصول قانون اساس��ي، به ويژه 
اصل تفكيك قوا اس��ت. اين استدالل، گرچه درست 
و منطقي اس��ت، اما به آن اندازه قدرتمند نيست كه 
ايجاد و تأسيس نهادي مانند هيات مقررات زدايي را 
براي انج��ام كارويژه مجوززدايي توجيه كند. چرا كه 
هم اكنون نيز اين نه��اد با تركيبي خاص، به نحوي با 
محوريت قوه مجريه )به رياست وزير امور اقتصادي 
و داراي��ي و اس��تقرار دبيرخان��ه اي در معاونت امور 
اقتصادي و دارايي( ش��كل گرفته و مشغول فعاليت 
است. از س��وي ديگر، بي ترديد، چنانكه مجوززدايي 
فقط وزارتخانه هاي اصلي مربوط به كس��ب و كار از 
جمله وزارت امور اقتص��ادي و دارايي، وزارت جهاد 
كش��اورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت 
ارتباطات و فن��اوري اطالعات و صرف��ا در خصوص 
مجوزهايي كه توس��ط فعاالن اقتصادي بيشتر مورد 
مطالبه اس��ت صورت گيرد، گامي بسيار اساسي در 
جهت رفع معضالت پيش روي كسب و كارها برداشته 

خواهد شد.
عملكرد هيات مق��ررات زدايي در طول س��ال هاي 
گذش��ته، بيانگر عدم تعادل مي��ان هزينه ها و فوايد 
تشكيل هياتي خاص براي انجام كارويژه مجوززدايي 
بوده است. به اين ترتيب كه گرچه عضويت دو نماينده 
مجلس شوراي اس��المي و نمايندگان دستگاه هاي 
نظارتي و اتاق هاي سه گانه بخش خصوصي و تعاوني، 
باعث ش��ده ديدگاه هايي فراقوه اي و فرادس��تگاهي 
در جلس��ات مطرح ش��ود و در بندهايي از مصوبات 
نيز بازتاب داشته باش��د، اما هزينه هاي آن به مراتب 
س��نگين تر و غيرقابل چشم پوشي بوده است. هزينه 
تشكيل هيات مقررات زدايي با تركيب فعلي و وظايف 
قانون��ي فعلي - كه ام��كان انج��ام آن وظايف نيز در 
عمل وجود نداشته است . باعث شده نظام وقت گير، 
پرهزينه و دست و پاگير صدور مجوزها، همچنان در 
محيط كسب و كار كش��ور حاكم باشد و مانعي براي 
كسب و كارها محسوب شود و موجبات نارضايتي از 
بروكراسي ناكارآمد كشور را بيش از پيش فراهم كند.

پيشنهاديبرايبهبود
گ��زارش مرك��ز پژوهش ه��اي مجل��س در انته��ا 
پيشنهاداتي كه مي تواند به حل معضل نبود نهادي با 
ويژگي هاي ستادي و هماهنگ كننده در مجوززدايي 
بينجامد، ارايه مي كند. به بيان اين گزارش: » استفاده 
از ظرفيت اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي 
تعيين نماينده ويژه توس��ط رييس جمه��ور در اين 
خصوص اس��ت. با توجه به اين واقعيت كه بر حسب 
تجربيات مكرر، نهادهاي ستادي دولت )براي مثال، 
سازمان امور اداري و اس��تخدامي(، از قابليت ايفاي 
تكاليفي همچ��ون مجوززدايي برخوردار نيس��تند، 
پيشنهاد مي شود اين كارويژه بر عهده نماينده ويژه 
رييس جمهور ق��رار گيرد. بطور دقيق تر، پيش��نهاد 
مي شود در اين مسير، از يكي از مهم ترين نهاد موجود 
در رابطه ب��ا موضوع مورد بحث، يعن��ي »مركز ملي 
مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار« استفاده 
شود. اين مركز پس از تأسيس، اقدامات قابل تقديري 
در خصوص الكترونيكي ك��ردن فرآيندهاي صدور 
مجوزها و استعالمات صورت داده است، اما به دليل 
جايگاه س��ازماني بخشي، يعني وابستگي به معاونت 
امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، قادر به 
ايفاي نقش موثري به عنوان نهاد متولي ساماندهي 
و تس��هيل صدور مجوزه��ا نبوده اس��ت. مركز ملي 
مطالعات و پايش و بهبود محيط كسب و كار مي تواند 
به نهادي ستادي و زيرنظر رييس جمهور يا نماينده 
ويژه رييس جمهور تبديل شود. ضرورت ساماندهي، 
شفافيت و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار براي 
رونق توليد و رشد اقتصادي، داراي آنچنان اهميتي 
است كه بايد تدبيري فوري و اثربخش براي انجام آن 

انديشيده و اجرا شود.

سناريوهاي اشتغال سال ۹8 به زودي در شوراي عالي 
اشتغال به بحث گذاشته مي شود و قرار است دو نقشه 

راه براي اشتغال كشور در اين شورا ارايه شود.
بر اساس سناريوهاي روي ميز شوراي عالي اشتغال، دو 
نقشه راه براي اشتغال كش��ور هدف گذاري شده است. 
سناريوي نخس��ت مبتني بر ادامه روند فعلي حاكم بر 
اقتصاد و سناريوي دوم نيز مبتني بر بهبود متغيرهاي 

اقتصادي است.
در س��ناريوي نخس��ت، ايجاد يك ميليون و ۹0 هزار 
فرصت ش��غلي پيش بيني ش��ده كه البته در صورتي 
محقق مي ش��ود كه ش��اهد يك تحول در متغيرهاي 
اقتص��ادي از جمله نرخ رش��د اقتصادي و نرخ رش��د 

سرمايه گذاري باشيم.
بر اساس اين س��ناريو، در سال ۹8 تعداد ۷۷8 هزار 
نفر به جمعيت در سن كار كشور افزوده خواهد شد 
كه نرخ جمعيت فع��ال را افزايش خواهد داد. طبق 
پيش بيني شاخص هاي كالن بازار كار در سناريوي 
اشتغال يك ميليوني، مش��روط بر ايجاد اين ميزان 

اش��تغال، نرخ بي��كاري ب��ا كاه��ش 2 درصدي به 
10درصد مي رسد و جمعيت فعال كشور نيز حدود 

۶00 هزار نفر رشد خواهد كرد. 
در صورت تحق��ق اهداف پيش بيني ش��ده در اين 
س��ناريو و در نتيجه آن ايجاد ي��ك ميليون فرصت 
ش��غلي، جمعيت بيكار كشور 4۹4 هزار نفر كاهش 

خواهد يافت. 
اما در س��ناريوي دوم از چش��م انداز بازار كار كشور 
در س��ال پيش رو، ايجاد 53۷ هزار فرصت ش��غلي 
پيش بيني شده اس��ت؛ اين هدف گذاري كه به نظر 
مي رسد محتمل تر از سناريوي نخست است، با اين 
استدالل روي ميز شوراي عالي اشتغال قرار دارد كه 
تغييراتي در متغيرهاي كالن اقتصادي ايجاد نشود 

و اقتصاد كشور شرايط فعلي را طي كند.
در اين س��ناريو، در ص��ورت ايجاد 53۷ هزار ش��غل، 
سياس��ت جلوگيري از افزايش نرخ بيكاري و تثبيت 
اشتغال موجود بيش از هر سياستي مدنظر قرار گرفته 
است. در سياست هاي بازار كار در سال جاري، بر تثبيت 

315 هزار فرصت ش��غلي با اج��راي برنامه حمايت از 
بنگاه هاي خصوصي و تعاوني مش��كل دار تاكيد شده 
اس��ت كه در قالب اجراي اين سياست و جلوگيري از 
ري��زش 315 هزار نيروي كار، 3 ه��زار و 240 ميليارد 

ريال منابع مالي اختصاص مي يابد.

رويك�ردسياس�تيطرحه�اياش�تغالزا
براي98

در برنامه اش��تغال سال جاري س��ه رويكرد »تثبيت 
اشتغال«، »ايجاد اشتغال جديد« و »اشتغال حمايتي« 
سياست گذاري ش��ده است. بر مبناي اين سه رويكرد 

سياستي، 8 برنامه در دستور كار قرار دارد.
توسعه كسب و كارهاي پراشتغال، اجراي برنامه هاي 
فعال بازار كار از جمله طرح كارورزي فارغ التحصيالن، 
س��اماندهي و تثبيت اش��تغال موجود، اصالح نظام 
آموزشي و مهارتي و توسعه كارآفريني، اشتغال حمايتي 
و خرد، اس��تفاده از فرصت هاي خارجي و نهادسازي و 
اطالعات بازار كار و نظارت بر طرح ها و برنامه ها هشت 

اقدام اشتغالزايي و كارآفريني در سال جاري است.

منابعماليبرنامههاياشتغال98
دولت براي اجراي برنامه هاي توليد اش��تغال محور 
در سال جاري،  25 هزار ميليارد تومان تسهيالت با 

هدف ايجاد يك ميليون و ۹0 هزار فرصت شغلي در 
قالب بند الف تبصره 18 قانون بودجه ۹8 كل كشور 
پيش بيني كرده است. همچنين 2 هزار و 500 ميليارد 
تومان منابع از محل بودج��ه عمومي براي برنامه ها و 

اقدامات حوزه اشتغال اختصاص يافته است.
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اقتص�ادريگاني،اقتصادترامپيوحمله
بهدموكراسي

طبيعي اس��ت كه همزمان با بازتاب وضعيت 
فعلي خودمان به چهل س��ال پيش فكر كنيم 
زماني كه به نظر مي آمد »راست« دوباره پيروز 

شده است. 
در آن زم��ان ب��ه نظ��ر مي آمد ي��ك جنبش 
جهان��ي روي داده اس��ت: رونالد ري��گان در 
اي��االت متحده، مارگارت تاچر در پادش��اهي 
متح��د. اقتصاد كين��زي كه بر اي��ن موضوع 
تاكيد داش��ت كه چگونه حكومت مي تواند از 
طريق تقاضا )از طريق سياس��ت پولي و مالي( 
اشتغال كامل را به وجود آورد با اقتصاد جناح 
عرضه جايگزين ش��د كه بر اين موضوع تاكيد 
مي كردكه چگون��ه مقررات زداي��ي و كاهش 
ماليات اقتصاد را آزاد مي كن��د و به آن انگيزه 
مي بخشد كه اين هم به نوبه خود عرضه كاالها و 
 خدمات و بنابراين درآمدهاي فردي را افزايش

 مي دهد.

اقتصادجادوگري
اقتص��اد جناح عرضه براي ري��گان كار نكرد و 

براي ترامپ هم كار نخواهد كرد. 
جمهوري خواهان به خودش��ان و مردم امريكا 
مي گويند كه كاهش ماليات ترامپ به اقتصاد 
انرژي مي دهد، آنقدر كه خسارت هاي مالياتي 
خيلي كمتر از ادعاهايي اس��ت ك��ه بدبينان 
مطرح مي كنند. اين بحث جناح عرضه اس��ت 
و ما تا حاال بايد دانس��ته باش��يم ك��ه اين كار 

نكرده است. 
كاهش مالياتي ريگان در سال 1۹81 دوره اي 
از كس��ري هاي مالي بي ش��مار، كاهش رشد 

اقتصادي و نابرابري بيشتر را باز كرد. 
ترامپ در اليحه مالياتي س��ال 201۷ خود به 
ما حتي يك مقدار بيشتري از سياست هايي را 
داد كه نه بر علم اقتصاد بلكه در مش��رب خود 
نفعي كه ريگان فراهم كرده بود، قرار داش��ت. 
خود رييس جمه��ور جورج دبليو بوش اقتصاد 
جناح عرضه رايگان را اقتصاد جادوگري ناميده 
ب��ود. جناح عرض��ه ترامپ هم نوع��ي اقتصاد 

جادوگري است .  
برخ��ي از هواداران ترام��پ تاييد مي كنند كه 
سياس��ت هاي او از دقت به دور اس��ت اما آنها 
با گفت��ن اينكه: او حداقل ب��ه آنهايي كه براي 
مدت ه��اي مديد ديده نش��ده بودن��د توجه 
مي كند، حداقل به آنها شأنيت مي دهد و احترام 
مي بينند، از ترام��پ دفاع مي كنند. اما من آن 
را طور ديگري مي بينم: او آنقدر زيرك هست 

كه ناراحتي ها را 
تشخيص بدهد، 
ب��ر ش��عله هاي 
نارضايتي بدمند و 
از آنها بي رحمانه 
بهره برداري كند. 
اينك��ه او تمايل 
دارد ك��ه م��ردم 
امري��كاي ميانه 
بخت ت��ر  بد ا  ر

كند، مراقبت هاي بهداش��تي را از 13 ميليون 
امريكايي بردارد آن هم در كشوري كه تقريبا 
افزايش عمر مفيدش از بين رفته، اينها نش��ان 
مي دهد كه او مردم را محترم نمي شمرد بلكه 
تحقير مي كند؛ و در همي��ن ارتباط او تنفس 
ماليات��ي را ب��ه ثروتمنده��ا داده در حالي كه 
افزايش هاي مالياتي بر اكثريت كس��اني است 

كه در طبقه متوسط قرار دارند.
براي آنهايي ك��ه در دوره رونالد ريگان زندگي 
كرده اند، ش��باهت هاي تكان دهنده اي وجود 
دارد. ري��گان مانند ترامپ از ت��رس و تعصب 
بهره برداري كرد: او هم ب��راي خود خبيثه اي 
داش��ت كه ] با آن امريكايي ها را مي ترساند[ و 
از امريكايي هاي كه به سختي درآمد به دست 
مي آوردند پولش��ان را مي ربود. البته مقصد او، 
امريكايي هاي آفريقايي تبار بود. او همدلي به 

فقرا نشان نمي داد. 
طبقه بندي كردن مجدد خردل و سس گوجه 
فرنگي، دو چاشني كه براي تغذيه ناهار مدارس 
الزم ب��ود اگ��ر غم انگيز نبود، مس��خره بود. او 
همچني��ن دو رو بود كه س��خنوري هاي بازار 
آزاد را با سياس��ت هاي ق��وي حمايت گرايانه 

تركيب مي كرد. 
دو رويي او مستلزم رفتارهاي عصبي گونه اي 
مانند »محدود كردن داوطلبانه صادرات« بود: 
ژاپن اين انتخاب را ب��ه او داد كه يا صادراتش 
را محدود كند يا آنكه صادرات امريكا را به آن 
كش��ور محدود مي كند. اين اتفاقي نيست كه 
نماينده تجاري ترامپ، رابرت اليتايزر، چهل 
س��ال پي��ش در دوره ريگان مع��اون نماينده 

تجاري اياالت متحده بود.
همچنين نقاط مش��ابه ديگري ميان ريگان و 
ترامپ هست: يكي از آنها تمايل به خدمت به 
منافع شركت ها است كه در برخي موارد منافع 
يكي اس��ت. ريگان به شركت هاي بزرگ نفتي 
اج��ازه تا فراواني نفت كش��ور را به ثمن بخس 
بيرون ببرند و با اي��ن كار چوب حراج به منابع 

طبيعي زد. 
ترامپ با اي��ن وعده كه »باتالق ها را خش��ك 
مي كند« ب��ه قدرت رس��يد و بنابراين صداي 
آنهايي ش��د كه معتقد بودن��د دالالن قدرت 
واش��نگتن مدت هاي مديدي است كه آنها را 

ناديده گرفته اند. 
اما از زماني كه او در دفتر كاخ س��فيد نشست 

باتالق گل آلوده تر شده است.

مردم،قدرتومنافع)3(
سرمايه داري مترقي در عصر نارضايتي
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»تعادل«اثرتحوالتواخبارسياسيواقتصاديبربازارارزوطالرابررسيميكند

افت300هزارتومانيقيمتسكهباوجودافزايشاونسجهانيبهباالترينرقمدر3.5سالگذشته
سقوط دالر به كانال ۱۲ هزار تومان

اعطايقانونيدستگاهكارتخوانبهدستفروشانردپاينرخسودماهشماردربازاربينبانكي

گروه بانك و بيمه| 
هر چند نرخ ارز در هفته هاي گذشته با نوسان مواجه شد 
اما روند كاهشي آن از روزهاي اخير آغاز شده به نحوي كه 
نرخ دالر در بازار آزاد به كانال ۱۲ هزار تومان سقوط كرده 
و نرخ دالر روز يك شنبه ۱9 خرداد 98 در سامانه سنا و 
صرافي هاي مجاز و ملي به ۱۲750 تومان و در بازار آزاد 
و نقدي به ۱۲8۲0 تومان رسيد. كارشناسان مي گويند 
كه مهم ترين عامل كاهش نرخ دالر، اثر اخبار و حوادث 
سياسي و اقتصادي داخلي و خارجي در هفته هاي گذشته 
و سفر نخست وزير ژاپن در روزهاي آينده به ايران است كه 
باعث ايجاد گمانه زني و كاهش نرخ ارز متاثر از تحوالت 
سياسي احتمالي شده است و در نتيجه بازار ارز و طال با 
نوساناتي مواجه شده و در هفته اخير شاهد آرامش بازار 

و روند كاهشي بوديم.
به گزارش »تعادل«، نرخ لحظه اي دالر در س��امانه سنا 
۱۲750 و يورو به ۱4650 تومان رسيد. ميانگين نرخ هاي 
معامله ارز در روز ش��نبه نيز در سامانه س��نا براي دالر 
۱3۱44 تومان، لير تركي��ه ۲37۱، يورو ۱498۲، پوند 
۱6858، درهم 364۲، يوآن ۲03۱ تومان اعالم ش��ده 
است. همچنين صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت 
دالر را 400 تومان كاهش دادند و قيمت خريد دالر در 
اين صرافي ها ۱۲ هزار و 700 تومان و قيمت فروش آن 
۱۲ هزار و 800 تومان است. هر يورو را به قيمت ۱4 هزار و 
600 تومان مي خرند و ۱4 هزار و 700 تومان مي فروشند 

كه اين نرخ ها نيز 400 تومان كاهش داشته است.
بانك ها نيز قيمت ارز را نسبت به روز شنبه كاهش دادند 
و قيمت خريد دالر در بانك ها به ۱۲ هزار و 5۲8 تومان 
رسيده است. همچنين قيمت خريد يورو با كاهش همراه 
شد و هر يورو را ۱4 هزار و ۲03 تومان مي خرند .هر پوند 
انگليس نيز به قيمت ۱5 ه��زار و 968 تومان خريداري 
مي شود.قيمت ارز مسافرتي در بانك ها همچنان از قيمت 
فروش آن در بازار باالتر است و قيمت فروش ارز مسافرتي 
در بانك ها ۱4 هزار و 9۱7 تومان اعالم شده كه با احتساب 

كارمزد به حدود ۱5 هزار و ۲50 تومان مي رسد.

 روند كاهشي در دو هفته اخير 
ن��رخ دالر به دنبال روند كاهش��ي روزه��اي اخير، روز 
۱8 خردادماه 98 در كانال ۱3 هزار تومان قرار داش��ت 
اين درحالي اس��ت كه دالر در ابتداي هفته گذشته در 
صرافي هاي بانكي ۱3 ه��زار و 550 تومان و در بازار آزاد 

۱3 هزار و 700 تومان معامله مي شد.
بازار ارز در حالي در هفته جاري كار خود را آغاز كرد كرد 
كه در تعطيالت چند روزه با درخواست وزير امور خارجه 
امري��كا از ايران براي تصويب لوايح FATF، خبر س��فر 
نخست وزير ژاپن به ايران و همچنين اعالم اخذ ماليات از 
خريداران سكه بانكي مواجه بود و همچنين اخبار تحريم 
بخشي از پتروشيمي ها به عنوان صادركنندگان عمده نيز 
مطرح بوده است. اين اخبار سبب شد تا كركره صرافي ها 
در ابت��داي هفته جاري در فضاي��ي آرام باال برود به اين 
ترتيب بازار ارز در هفته جاري با نرخ دالر ۱3 هزار و ۲90 
تومان و در صرافي هاي بانك��ي با ۱3 هزار و ۱00 تومان 
كار خود را آغاز كرد.اما روز ش��نبه نرخ دالر با وجود خبر 
تحريم 39 شركت پتروشيمي در ايران از سوي امريكا، با 
نوسان اندكي در طول روز مواجه شد و در نهايت معامالت 
دالر با نرخ ۱3 هزار و ۱00 تومان به كار خود پايان داد اما 
اين نرخ در معامالت روز جاري به كانال ۱۲ هزار تومان 
وارد شد و در لحظه تنظيم خبر با نرخ ۱۲ هزار و 750 در 
بازار آزاد و ۱۲ هزار و 700 در صرافي هاي بانكي معامله 
مي شود. آنطور كه بررسي كارشناسان نشان مي دهد، تا 
زماني كه شرايط سياسي و اقتصادي كشور با ثبات باشد، 

روند كاهشي در بازار ارز ادامه دارد.آخرين نرخ ها از بازار 
تهران افت دالر به كمتر از ۱۲800 تومان را خبر مي دهد. 
البته بايد توجه داشت كه معامالت در ابتداي كار خود قرار 
دارند و نمي توان اظهارنظر دقيقي در خصوص ادامه روند 
داش��ت. در حالي كه بورس سقف تاريخي خود را پشت 
سر گذاشت و بازدهي شاخص كل بورس تهران از ابتداي 
س��ال به بيش از ۲8 درصد رسيد. اين در حالي است كه 
سهام بسياري از شركت ها بازدهي بسيار فراتر از اين عدد 
را به ثبت رسانده اند. در نقطه مخالف دالر بازدهي منفي 
دو درصدي را از ابتداي سال جاري به ثبت رسانده است 
افت دو درصدي نسبت به آخرين نرخ هاي سال گذشته 
نشان مي دهد كه سال 98 سال بورس است نه دالر و در 
حالي كه بورس ۲500 واحد در روز يك شنبه ۱9 خرداد 
98 رشد كرده اما دالر حداقل ۲00 تومان كاهش داشته 
است. همچنين هر دالر امريكا طي معامالت آغازين هفته 

۱80 تومان از ارزش خود را از دست داد
در بازار طال نيز با وجود افزايش اونس طال به ۱340 دالر، 
مظنه يا قيمت يك مثقال طالي ۱7 عيار يا آبشده به ۱ 
ميليون و 77۲ هزار تومان، يك گرم طالي۱8عيار 409 
هزار تومان، تمام سكه 4 ميليون و 465 هزار تومان، نيم 
سكه ۲ ميليون و 500 و ربع سكه ۱ ميليون و 700 هزار 

تومان معامله شده است. 

 باالترين نرخ اونس در 3.5 سال گذشته 
در حالي كه قيمت طالي جهاني به باالترين س��طوح 
خود در حدود چهار ماه گذشته بازگشته تا در روزهاي 
نوسان نزولي قيمت نفت، طال از سودآورترين بازارهاي 
جهاني محسوب شود و قيمت جهاني هر اونس طال در 
جريان معامالت بازارهاي جهاني با عبور از ۱343 دالر 
به باالترين حد در 3.5 ماه گذشته رسيده است، اما به 
دليل كاهش نرخ دالر از كانال ۱5 هزار تومان به كانال 
۱۲ هزار تومان، قيمت سكه و طال در بازار ايران كاهش 
داشته و افت قيمت ها در بازار طال و سكه منجر به افت 
300 هزار توماني نرخ سكه تمام بهار آزادي طي دو هفته 
اخير شد. بازار طال و سكه كه همواره متاثر از بازار ارز و 
روند معامالت اين بازار است، طي هفته هاي اخير روندي 
كاهشي به خود گرفت.به گونه اي كه قيمت سكه تمام 
به��ار آزادي 5 خرداد ماه معادل 4 ميليون و 8۱6 هزار 
تومان بود و تنها طي دو روز كاهش بيش از ۱50 هزار 
توماني داشت و به قيمت 4 ميليون و 6۱4 هزار تومان در 
بازار معامله شد. هر چند بازار طال و سكه روند كاهشي 
به خود گرفته بود، اما نوسان اندك و لحظه اي داشت 
برهمين اساس بازار تا ۱۱ خردادماه روندي ثابت داشته 
اما طي هفته گذشته و پيش از عيد سعيد فطر و همزمان 
با اعالم خبر دريافت ماليات از خريداران سكه بانكي، 
سكه طي يك روز كاهش حدود 70 هزار توماني داشت 
و هفته گذشته را با قيمت 4 ميليون و 550 هزار توماني 

به پايان رساند.
روند كاهش قيمت سكه تمام بهار آزادي هفته جاري با 
كاهش چشمگير آغاز كرد و با وجود اعمال تحريم هاي 
39 شركت پتروشيمي از سوي امريكا، بازار ارز و به دنبال 
آن بازار سكه تحت تاثير قرار نگرفت و نه تنها هيجان و 
شوك قيمتي در بازار ايجاد نشد بلكه روند كاهشي سكه 
ادامه داشت و بازار هفته جاري را با نرخ 4 ميليون و 5۲5 

هزار تومان آغاز كرد.
امروز نيز سكه به كانال 4 ميليون و 470 هزار تومان وارد 
شدكه در مقايس��ه با نرخ 4 ميليون و 8۱6 هزار توماني 
پنجم خرداد ماه قيمت سكه تمام بهار آزادي با افت بيش 

از 300 هزار توماني طي ۱5 روز مواجه بوده است. 
به گزارش بلومبرگ، برخي كارشناسان معتقدند درپي 

انتشار خبر ايجاد 75 هزار شغل جديد در اقتصاد امريكا 
قيمت جهاني طال روند صعودي به خود گرفت. پيشتر 
اقتصاددانان برآورد كرده بودند كه تعداد مشاغل ايجاد 
شده در ماه مي  باتوجه به روند رونق اقتصاد امريكا بايد به 

حدود ۱77 هزار فرصت شغلي برسد.
با افزايش نگراني ها نسبت به كاهش رشد اقتصادي امريكا 
بهاي جهاني هر اونس طال روز جمعه با بيش از هشت دالر 
افزايش از هزار و 343 دالر گذشت.پيشتر و طي مبادالت 
روز ۲0 فوريه سال ۲0۱9 ميالدي بهاي جهاني اونس طال 

به هزار و 343 دالر رسيده بود.

 ارزش دالر در كمترين ميزان ۲ سال گذشته
با كاهش شديد در رشد فرصت هاي شغلي امريكا كه 
ارزش دالر را كاهش داد و انتظار براي كاهش بهره بانكي 
امريكا را تقويت كرد، قيمت طال در روز جمعه، آخرين 
روز كاري بازارهاي جهاني ب��ه باالترين رقم از آوريل 
۲0۱8 رسيد و يك درصد رشد كرد.طال همچنين از 
نگراني در مورد جنگ تجاري ميان امريكا و مكزيك و 
چين سود مي برد. اين فلز گران بها طي هفته گذشته 
بيش از ۲.5 درصد افزايش قيمت ثبت كرد. هر اونس 
طال 5.53 دالر افزايش يافت و ۱340.86 دالر فروخته 
شد.گزارش فرصت هاي شغلي امريكا كه در روز جمعه 
منتشر شد، نشان داد كه رشد فرصت هاي شغلي در ماه 
مي به شدت كاهش يافته و ميزان دستمزدها كمتر از 

انتظار رشد داشته است.  
جي��م واي��كاف، تحليلگر ارش��د كيتكو گف��ت: ارقام 
فرصت هاي شغلي امريكا ضعيف تر از انتظار بود و اين امر 
بازار طال را با رشد مواجه كرد. احتمال روند كاهش نرخ 
بهره از سوي فدرال رزرو به ميزان چشمگيري افزايش 

يافته است و اين به نفع فلزهاي گران بهاست.
كاهش نرخ بهره همراه با تضعيف دالر س��بب تقويت 
قيمت طال مي ش��ود زيرا هزينه ه��اي نگهداري طال 
كاهش مي يابد. پس از انتشار گزارش فرصت هاي شغلي 
امريكا، ارزش دالر به كمترين ميزان در ۲ س��ال و نيم 

اخير رسيده است.

 به روزرساني فهرست دريافت كنندگان ارز 
از س��وي ديگر، بانك مركزي در راستاي شفاف سازي و 
اطالع رساني عمومي فهرست دريافت كنندگان ارز دولتي 
و سامانه نيما را بروزرساني و منتشر كرد. فهرست انتشار 
يافته حاوي دريافت كنندگان ارز دولتي و نيمايي طي 
بازه زماني فروردين ۱397 تا تاريخ ۱۲ خرداد ماه ۱398 
است. گفتني است، اين فهرست شامل اسامي اشخاص 
حقيقي و حقوقي به همراه ميزان و نرخ ارز دريافتي است 

كه از طريق سامانه نيما ارز دريافت كرده اند.

 آن روي سكه 
از سوي ديگر، كارشناس��ان مي گويند كه طرح جديد 
ماليات بر سكه با اينكه مي تواند درآمدهاي بيشتري را 
راهي خزانه دولت كند اما به نظر مي رسد در بلندمدت 
باعث اتالف سرمايه اجتماعي شود، چراكه دستگاه هاي 
اقتصادي دولت در گذش��ته يك معامله را انجام داده اند 
اما حاال بعد از گذش��ت يك س��ال، با تعيين ماليات، در 
عمل شرايط معامله را عوض كرده اند.به گزارش ايسنا، 
سازمان امور مالياتي كشور با ابالغيه اي ماليات مقطوع 
دريافت كنندگان سكه در سال ۱397 از بانك مركزي 
را تعيين كرد. بر اين اس��اس تمامي خريداران سكه كه 
در سال ۱397 نسبت به دريافت حداكثر ۲00 سكه از 
سيستم بانكي اقدام كرده اند، مشمول اين دستورالعمل 
و از نگهداري اسناد و مدارك و تسليم اظهارنامه مالياتي 
معاف هستند.با اينكه اين دستور جديد مالياتي شامل 
كساني كه كمتر از ۲0 سكه خريده باشند، نمي شود اما 
اين قضيه نمي تواند الزامًا ب��ه معناي دالل بودن مابقي 
خريداران باالي ۲0 س��كه باش��د؛ چرا كه برخي از آنها 
ممكن اس��ت به داليلي مانند حفظ سرمايه خود سكه 

خريده باشند.
همچنين زماني كه بانك مركزي پيش فروش سكه هاي 
طال را با شرايط قيمتي خوبي آغاز كرد بسياري از كساني 
كه سرمايه اي را در بانك ها يا جاهاي ديگر داشتند آن 
را به بازار سكه آوردند كه اين مساله خود باعث التهاب 
بيشتر فضاي كلي اقتصاد كشور مي شد.شايد اگر بانك 

مركزي خود چنين بازار جذابي را براي خريد س��كه 
راه نمي انداخت يا س��ازمان امور مالياتي از همان اول 
بر خريدهاي اين حوزه ماليات مي بس��ت باعث ايجاد 
جذابيت در اين بازار نمي ش��دند و پديده هايي چون 
سلطان سكه هم هرگز به وجود نمي آمدند.از طرفي نرخ 
تورم بطور فزاينده اي در همه حوزه ها در حال افزايش 
است و كساني كه سرمايه خود را به بازار سكه آورده اند 
اگر اين سرمايه را در هر حوزه ديگري سرمايه گذاري 
مي كردند باز هم مي توانس��تند ارزش سرمايه خود را 
حفظ كنند.از همه اينها كه بگذريم شايد با اين طرح 
جديد، س��ازمان امور مالياتي به عنوان نماينده دولت 
بتواند مبالغ بيش��تري را راهي خزانه كند اما مطمئنًا 
هزينه س��نگين تري را به دولت تحميل مي كند و آن 
هزينه س��رمايه اجتماعي اس��ت.وقتي كه دولت يك 
س��ال بعد از انجام يك معامله ماليات جديدي را بر آن 
وضع مي كند باعث از بين رفتن حس اعتماد مشتريان 
خود مي ش��ود. اين قضيه زماني خود را خواهد داد كه 
دولت بخواهد طرحي مشابه را پياده كند و آنگاه با عدم 

استقبال مشتريان مواجه شود.
با اينكه مسووالن وقت بانك مركزي در سال گذشته سعي 
داشتند تا با اجراي طرح فروش سكه جلوي التهاب بازار 
ارز را بگيرند اما شايد در عمل باعث ايجاد التهاب در ديگر 
بازارهاي سرمايه اي شدند. از سوي ديگر يكي از توجيهاتي 
كه براي فروش سكه آورده مي شد كنترل نقدينگي بود، 
در حال��ي كه با فروش منابع محدود طال بعيد بود بتوان 
از پس كنترل غول ۱700 هزار ميليارد توماني نقدينگي 
برآمد؛ غولي كه هر روز هم در حال رشد است.البته از اين 
قضيه نمي توان گذشت كه سازمان امور مالياتي با تعيين 
كف ۲0 س��كه براي مشمول ماليات ش��دن خريداران 
سعي كرده ضربه اين طرح را بيشتر متوجه طبقات باالتر 
يا حتي سفته بازان كند. واقعيت اين است كه سازمان 
امور ماليات��ي در چنين طرح هايي نماينده بيت المال 
اس��ت و اگر بتواند واقعًا به هدف بزند و س��فته بازان را 
تنبيه كند، عالوه بر كسب درآمد، مي تواند جلوي رواج 

سفته بازي ها در بازار را هم بگيرد.

مهدي هاديان| صاحبنظر پولي و بانكي|
متعاقب تغيير الگوي پرداخت سود سپرده، بازار بين بانكي از 
اوايل دي ماه سال گذشته با افزايش چشمگير حجم معامالت 

و كاهش نرخ سود همراه شده است.
با توجه به نقش برجس��ته بازار بين بانكي در تامين مالي 
كوتاه مدت شبكه بانكي و همچنين مداخله فعاالنه و موثر 
بانك مركزي در اين بازار براي اجراي سياست هاي پولي و 
مديريت نرخ هاي سود، رصد تحوالت اين بازار داراي اهميت 
بااليي براي كارشناسان اقتصادي و فعاالن بازارهاي پولي و 
مالي است. از اينرو، گزارش اخير عملكرد اين بازار نيز حاوي 
نكات متعددي است كه در ادامه اهم اين موارد ارايه مي شود.

حجم معامالت بازار بين بانكي در سال ۱397 با نرخ رشد 
64 درصدي نس��بت به سال قبل به ۱0700 هزارميليارد 
تومان افزايش يافته است. در تحليل چرايي اين رشد بعضا 
گفته مي شود كه افزايش حجم معامالت بازار بين بانكي 
ناشي از ش��رايط بخش حقيقي اقتصاد است و با توجه به 
اينكه در شرايط ركودي ريسك نكول اعتبارات و تسهيالت 
افزايش مي يابد، تمايل بانك ها به وام دهي كاهش يافته و 
لذا سعي كرده اند كه وجوه مازاد خود را در بازار بين بانكي 
سپرده گذاري كنند. اما بررسي عملكرد اين بازار طي يك 
دوره طوالني تر نش��ان مي دهد كه حج��م معامالت بازار 
بين بانكي در س��ال ۱393 معادل ۱۱40 ه��زار ميليارد 
تومان بوده كه با متوس��ط نرخ رشد 78 درصدي به 6400 
هزار ميليارد تومان در س��ال ۱396 رسيده است. بنابراين 
رش��د اين بازار مختص يك سال خاص و منوط به شرايط 
ركودي نيست و روند كلي بازار اين گونه است. لذا، هرچند 
كه انتظار داريم با رشد نقدينگي، حجم مبادالت اين بازار 
نيز افزايش  يابد، اما رشد بسيار باالي اين مبادالت نسبت 
به نقدينگي طي سال هاي گذشته بيانگر توسعه و تعميق 
بازار بين بانكي و ُپررنگ ش��دن نقش آن در تامين كسري  
روزانه بانك ها و جلوگيري از تش��ديد بدهي آنها به بانك 
مركزي در كوتاه مدت اس��ت. همچنين، ت��داوم اين روند 
منجر به بهبود مديريت نقدينگي بانك ها و اجراي موثرتر 

سياست هاي پولي و اعتباري خواهد شد.سهم بانك هاي 
خصوصي از س��پرده پذيري )وام گيري( در بازار بين بانكي 
در سال ۱397 معادل 57 درصد بوده است. اين سهم طي 
سال هاي ۱393 تا ۱396 با مقاديري معادل 64، 74، 44 و 
5۲ درصد در نوسان بوده است. با توجه به آنكه در تمام اين 
سال ها س��پرده گذاري اين بانك ها كمتر از سپرده پذيري 
آنها بوده است، اين بانك ها طي دوره مورد بررسي، در بازار 
بين بانكي به صورت خالص وام گيرنده بوده اند. گويا كسري 
منابع در اين گروه بانكي به داليل مختلف يك مشكل مزمن 
بوده و آنها را به متقاضي عمده وجوه بازار بين بانكي تبديل 
كرده است.سهم بانك هاي دولتي از سپرده گذاري )وام دهي( 
در بازار بين بانكي در سال گذشته 43 درصد بوده است. اين 
سهم با مقاديري معادل ۱8، 3۱، 5۲ و 6۲ درصد به ترتيب 
طي سال هاي ۱393 تا ۱396 در حال افزايش بوده است. 
از آنجا كه در تمام اين س��ال ها سپرده گذاري اين بانك ها 
بيشتر از سپرده پذيري آنها بوده است، اين گروه طي دوره 
مورد بررسي، در بازار بين بانكي به صورت خالص وام دهنده 
بوده اند و نشان دهنده اين است كه بانك هاي دولتي مجراي 
بانك مركزي براي مديريت و سياست گذاري در اين بازار 
هس��تند. در سال ۱397 سهم س��پرده گذاري بانك هاي 
خصوصي شده )مشمول اصل 44( به صورت چشمگيري 
افزايش يافته و از ۱7 درصد در سال ۱396 به 36 درصد بالغ 
گشته است. يكي از عوامل موثر بر افزايش سپرده گذاري 
بانك هاي خصوصي شده در بازار بين بانكي، به تهاتر چند 
جانبه بدهي هاي دولت، پيمانكاران، بانك ها و بانك مركزي 
در قالب تبصره هاي بودجه نسبت داده مي شود كه باعث 
شده است در نتيجه آن عرضه وجوه در بازار بين بانكي توسط 
اين گروه افزايش يابد و به نوعي جايگزين كاهش س��هم 
سپرده گذاري بانك هاي دولتي شده است. اين بانك ها از 
نظر سپرده پذيري و سپرده گذاري رفتار نوساني داشته اند 
به گونه اي كه در بعضي سال ها )۱396-۱395( وام گيرنده 
خال��ص و در بعض��ي س��ال ها )۱394-۱393 و ۱397( 
وام دهنده خالص بوده اند.اما آنچه در تحليل  عملكرد بازار 

بين بانكي در سال گذشته مغفول مانده، آثار سياست هاي 
پولي بانك مركزي در خصوص نرخ سود بر تحوالت اين بازار 
است. پيرو مصوبات هزار و دويست و شصت و دومين جلسه 
شوراي پول و اعتبار در بيستم آذرماه سال گذشته، معيار 
پرداخت سود سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي 
از روزش��مار به ماه شمار تغيير يافت؛ به گونه اي كه مبناي 
محاسبه سود سپرده هاي مزبور حداقل مانده حساب در ماه 
است. با توجه به آنكه قبل از اين مصوبه، سودها به صورت 
روزشمار پرداخت مي ش��د، ابالغ و عملياتي شدن آن در 
ش��بكه بانكي باعث كاهش هزينه تمام شده تامين منابع 
براي بانك ها شد و از سوي ديگر چون مبناي پرداخت سود 
نيز حداقل مانده طي آن ماه اس��ت، اين رويه جديد باعث 
شد كه وجوه بيشتري و با هزينه كمتري در اختيار بانك ها 
قرار گيرد كه ضمن كمك به كاهش ناترازي آنها، اين وجوه 
مي تواند براي گزينه هاي ديگري از جمله سپرده گذاري در 
بازار بين بانكي استفاده شود. بررسي عملكرد بازار بين بانكي 
در ماه هاي انتهايي سال گذشته به خوبي اين گزاره را تصديق 
مي كند. آمارها بيانگر آن است كه در حالي كه متوسط ارزش 
معامالت روزانه بين بانكي طي 9 ماه نخست سال گذشته 
حداكثر در كانال 30 هزارميليارد تومان نوسان داشته است 
در دي ماه ارزش آن ب��ه 4۱ هزار ميليارد تومان، در بهمن 
ماه به 56 هزار ميليارد تومان و در اسفند به 58 هزار ميليارد 
تومان افزايش يافته است. از سوي ديگر، ميانگين موزون 
نرخ سود اين معامالت كه در آذر ماه معادل ۱9٫98 درصد 
بوده، در اسفنده ماه به ۱9٫56 درصد كاهش يافته است. اين 
تحوالت مويد افزايش وجوه عرضه شده و كاهش نرخ سود 
در بازار بين بانكي متعاقب تغيير روش پرداخت نرخ سود 
است. البته، هر چند كه به داليل متعدد، كاهش نرخ سود در 
مقابل افزايش حجم معامالت چشمگير نبوده است، اما انتظار 
مي رود با تداوم اقدامات بانك مركزي در خصوص نرخ سود 
و پايبندي بانك ها در رعايت سقف نرخ سودهاي مصوب، 
هزينه هاي تامين منابع بانك ها و ناترازي آنها كاهش يافته 

و در نتيجه نرخ اين بازار نيز با كاهش بيشتري همراه شود.

گروه بانك و بيمه |
مدير نظارت بر پرداخت ش��اپرك از برنامه بانك مركزي 
و شركت ش��اپرك براي اعطاي قانوني دستگاه كارتخوان 
سيار به دستفروشان و خرده فروشي هاي سيار با اطالعات 
هويتي حداقلي معتبر خبر داد. گزارش ها در چند ماه اخير 
نشان مي دهد كه بازار تبليغات و فروش دستگاه كارتخوان 
سيار و ثابت در فضاي مجازي و ارسال پيامك به شهروندان 
بسيار داغ بوده و شركت هايي خصوصي با شرايطي آسان تر 
از شركت هاي پرداخت الكترونيك اقدام به فروش و اتصال 
دس��تگاه هاي مذكور به حس��اب بانكي و شبكه پرداخت 
مي كنند كه همين موضوع سبب شده تا صاحبان كسب و 
كارهاي خانگي، دستفروشان و حتي افرادي كه جواز كسب 
ندارند، به دليل عدم ارايه كارتخوان از س��وي شركت هاي 
پرداخت الكترونيك يا شرايط واگذاري از جمله انجام حداقل 
تراكنش به منظور دريافت كارتخوان به سراغ اين شركت ها 
بروند و دس��تگاهي را با ارايه استشهاد خريداري كنند كه 
برخي از اين دستگاه ها با اطالعات هويتي افراد ديگر در شبكه 
پرداخت ثبت و متصل مي شود و هويت آن  با استفاده كننده 
دستگاه مغايرت دارد. محمدرضا عباسي در گفت وگو با ايِبنا 
درباره فروش دس��تگاه كارتخوان و آگهي هايي در فضاي 
مجازي و ارسال پيامك به شهروندان در خصوص فروش 
دستگاه كارتخوان ثابت و سيار بدون مجوز كسب، گفت: 
مطابق الزامات و قوانين بانك مركزي و ش��اپرك، فروش 
دستگاه كارتخوان ممنوع نيست و بالمانع اعالم شده است؛ 
در واقع فروش دستگاه كارتخوان ممنوعيتي ندارد، همانطور 
كه در خارج از ايران فروش دستگاه كارتخوان مشكلي ندارد.

فروش دس��تگاه كارتخوان هزينه شركت هاي پرداخت و 
بانك ها را در واگذاري پايانه فروش كاهش مي دهد. مدير 
نظارت بر پرداخت شركت شاپرك ادامه داد: با توجه به اينكه 
در صورتي كه پذيرنده يك دستگاه كارتخوان ثابت يا سيار 
را خريداري كند و صاحب دستگاه خواهد بود، دستگاه را 
به خوبي استفاده مي كند و كيفيت سرويس پرداخت براي 
مشتري نسبت به استفاده از چند دستگاه دريافت شده از 

سوي شركت هاي پرداخت الكترونيك به صورت رايگان و 
با استفاده از وثيقه افزايش مي يابد؛ از سويي ديگر با فروش 
دستگاه كارتخوان، هزينه شركت هاي پرداخت و بانك ها 
را در واگذاري پايانه فروش كاهش مي يابد و فش��ار بسيار 
زيادي كه به ش��ركت ها و بانك ها در زمينه تامين منابع و 
ارايه دستگاه كارتخوان با هزينه هايي به مراتب كمتر و صرفا 
با وثيقه كنترل مي شود.كارتخوان هاي به فروش رسيده در 
شبكه پرداخت بدون هويت نيستند. وي با اشاره به هويت 
اعالمي دس��تگاه هاي كارتخوان كه به ص��ورت فروش در 
اختيار پذيرنده قرار مي گيرد، خاطرنشان كرد: دستگاه هاي 
كارتخواني كه با روش ف��روش در اختيار پذيرندگان قرار 
مي گيرد و در شبكه پرداخت فعاليت دارند، داراي هويت 
هس��تند اما اين احتمال وجود دارد كه هويت ارايه شده با 
هويت استفاده كننده دستگاه مغايرت داشته باشد؛ بر اساس 
تاكيد و قوانين بانك مركزي و شاپرك، هيچ پايانه فروشي 
بدون ارايه كد ملي، تاريخ تولد، نام پدر و ... به عنوان اطالعات 
هويتي به شبكه پرداخت متصل و فعال نمي شود اما اگر قرار 
باشد تا دستگاه در حوزه هاي ممنوعه و غيرقانوني فعاليت 
داشته باشد برخي دستگاه را با استفاده از اطالعات هويتي 
و حساب بانكي ديگران به منظور تسويه فعال مي كنند كه 
اين مساله تخلف به شمار مي رود و نبايد به دليل تخلف تمام 
زمينه را محدود و مسدود كنيم اما در همين زمينه بررسي 
اعتبار اطالعات هويتي و راهكارهايي را در دستور كار قرار 
داده ايم تا مشكالت رفع شود.عباسي در خصوص آمار ميزان 
استفاده كسب و كارهاي سالم و كسب و كارهاي غيرقانوني از 
بستر فروش دستگاه هاي كارتخوان، اظهار داشت: واقعيت در 
حوزه واگذاري دستگاه هايي كه به صورت فروش در اختيار 
پذيرندگان قرار مي گيرد، اين اس��ت كه مشخص نيست 
چند درصد از دستگاه ها در اختيار كسب و كارهاي سالم 
قرار گرفته و چند درصد در اختيار بخش غيرقانوني است؛ 
يكي از مس��ائل مهمي كه وجود دارد اين است كه كسب 
و كار سالمي همچون كسب و كار خانگي يا دستفروشان 

قصد فعاليت دارد.
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افزايش سهم مسكن از 
اعتبارات بانكي به ۲۰ درصد 

رييس كل بانك مركزي گفت: با اجرايي كردن طرح 
ملي مسكن و پشتيباني سيستم بانكي، شاهد كنترل 

قيمت مسكن در سال 98 هستيم.
به گزارش خانه ملت، عبدالناصر همتي در نشست 
علني يكش��نبه ۱9 خرداد مجلس شوراي اسالمي 
در خصوص عملكرد بانك مركزي براي رونق مسكن 
گفت: مسكن يكي از مهم ترين بخش هاي توليد كشور 
است و با توجه به تاكيد بر رونق توليد در سال جاري 
و ارتباط مسكن با ساير صنايع و ميزان اشتغال، بانك 

مركزي توجه ويژه اي به اين بخش دارد.
رييس كل بانك مرك��زي افزود: با برنامه هاي دولت 
براي رونق توليد در سال 98 و پشتيباني مالي سيستم 
بانكي، شاهد رونق مسكن در سال جاري هستيم. وي 
اظهار داشت: اعتباراتي كه سيستم بانكي براي ساخت 
مسكن در س��ال 97 اختصاص داد، نسبت به سال 
96 افزايش ۱00 درصدي داشت، در واقع مجموعه 
اعتبارات مربوط به ساخت و ساز مسكن در سال 96 
در ح��دود 56 هزار ميليارد تومان بود كه اين رقم در 
سال 97 به ۱03 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد.

همتي با بيان اينكه صنعت ساخت و ساز قدرت جذب 
منابع مالي زيادي دارد، خاطرنش��ان كرد: در سال 
گذش��ته ۱3.5 درصد از اعتبارات در بخش مسكن 
هزينه شد كه امس��ال اين رقم به ۲0 درصد افزايش 
مي يابد.رييس كل بانك مرك��زي ادامه داد: قيمت 
مسكن مانند ساير كاالها و دارايي هاي جامعه، تحت 
تاثير قيمت هاي نسبي قرار گرفته است، در نتيجه تنها 
علت افزايش قيمت مسكن افزايش تقاضا و كاهش 
عرضه نيست. البته بايد ميزان عرضه افزايش يابد تا 
بازار به تعادل برسد.اين عضو كابينه دولت دوازدهم، 
با اشاره به داليل افزايش قيمت مسكن تصريح كرد: 
افزايش قيمت مسكن به دليل قيمت هاي نسبي و 
تمايل مردم به خريد مسكن و حفظ ارزش دارايي ها 
بود، با سياست هاي اخذ شده براي تثبيت اقتصادي و 
با اجرايي كردن طرح ملي مسكن و پشتيباني سيستم 
بانكي شاهد كنترل قيمت مسكن در سال 98 هستيم. 
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه سقف تسهيالت 
وام مسكن در گذش��ته براي زوجين ۱00 ميليون 
تومان بود كه اين رقم در حال حاضر به ۱60 ميليون 
تومان در شهرهايي مانند تهران افزايش يافته، تاكيد 
كرد: سقف وام ساخت مسكن 60 درصد افزايش پيدا 
كرده كه با پيگيري مجلس و دولت ش��اهد اتفاقات 

مهمي در سال 98 در بخش مسكن خواهيم بود. 

ساخت 16 مدرسه در مناطق 
سيل زده لرستان توسط پاسارگاد

كلنگ ۱6 مدرسه در مناطق سيل زده استان لرستان 
با حضور امام جمعه پلدختر، معاون استاندار لرستان، 
مديركل آموزش و پرورش لرستان، عضو هيات عامل، 
مديران و مسووالن بانك پاسارگاد به زمين زده شد. 

به گزارش روابط عمومي بانك پاس��ارگاد، كلنگ ۲ 
مدرسه در منطقه معموالن و پلدختر به نمايندگي از 
۱6 مدرسه در دست ساخت اين استان، به زمين زده 
شد كه در مجموع 50 كالس درس براي دانش آموزان 
مناطق س��يل زده فراهم خواهد كرد. در اين مراسم 
آقايان حجت االسالم سيد محسن موسوي امام جمعه 
پلدختر، مهندس مرادپور معاون عمراني استاندار 
لرستان، زيني وند مديركل آموزش و پرورش لرستان، 
دوستي عضو هيات عامل بانك پاسارگاد و مديران و 

مسووالن اين بانك حضور يافتند.
امام جمعه پلدختر، با اشاره به اقدامات انجام شده 
در مناطق س��يل زده، عنوان ك��رد: از اينكه بانك 
پاس��ارگاد در امر آموزش��ي اين ميزان احساس 
مسووليت مي كند و آموزش و پرورش را زيربناي 
توسعه كشور مي داند، قدرداني مي كنيم و مردم 
قدرشناس و شهيدپرور استان لرستان از اين بابت 

از بانك پاسارگاد تشكر مي كنند.
معاون اس��تاندار لرس��تان با قدرداني از اقدامات 
مجدانه بانك پاسارگاد در ساخت مدارس در مناطق 
سيل زده استان و رويكردهاي سازنده  مديرعامل 
اين بانك، اظهار داش��ت: ۱6پروژه مدرسه سازي 
در مناطق س��يل زده استان لرستان توسط بانك 
پاس��ارگاد در پلدختر و دمرود كلنگ زني ش��د و 

عمليات اجرايي آنها آغاز شد. 
مديركل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به 
جانمايي و انجام مراحل اداري ساخت ۱6 مدرسه در 
استان لرستان گفت: بانك پاسارگاد انجام تعهدات 
خود را در مناطق س��يل زده آغاز كرده اس��ت كه 
بسيار مسووالنه، ساخت اين مدارس در اسرع وقت 
را پيگيري مي كند. در اين استان ۱۱5 مدرسه با 
ظرفيت 3۱4 كالس در اثر وقوع س��يل غيرقابل 

استفاده شده و 333 كالس نياز به تعمير دارد.
اسماعيل دوستي، عضو هيات عامل بانك پاسارگاد 
با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در نماز 
عيد فطر مبني بر تس��ريع در ساخت مدارس در 
مناطق سيل زده، اظهار داش��ت: بانك پاسارگاد 
وظيفه خود دانسته كه با پيگيري مستمر، به ايفاي 
مس��ووليت هاي اجتماعي خ��ود در اين مناطق 
بپردازد و ساخت و بازسازي مدارس آسيب ديده در 

اين مناطق را در اولويت قرار داده است.
وي ادامه داد: پس از وقوع سيل، در جلسه اي با حضور 
اعضاي هيات مديره بانك، مقرر شد كه در سال جاري، 
كل بودجه تبليغاتي بانك، صرف بازسازي و ساخت 
مدارس تخريب شده در مناطق سيل زده شود.وي با 
تشريح رويكرد  هاي توسعه محور بانك پاسارگاد جهت 
بازسازي و ساخت مدارس تخريب شده در مناطق 
سيل زده، تصريح كرد: ساخت مدرسه  شهيد ويس 
كرمي با 6 كالس كه در محل دمرود عليا در منطقه 
معموالن تخريب شده بود در زميني كه توسط آقاي 
شاه كرمي يكي از خيرين محلي، اهدا شده بود، آغاز 
شد. همچنين مدرسه پاسارگاد در منطقه پلدختر با 
6 كالس، آغاز شده كه اميدواريم اين مدارس تا آغاز 
سال تحصيلي، جهت استفاده  دانش آموزان مناطق 

سيل زده آماده بهره برداري شوند.



روي خط شركت ها  5 بازار سرمايه

بازارسهام،آثارسفرمقاماتژاپنيبهايرانراپيشخورميكند

سيگنال ژاپني  در بازارها
گروه بورس |هادي سلگي|

كارشناسان اقتصادي معتقدند كه ورود نخست وزير 
ژاپن به ايران با دو پيامد مهم براي بازار سرمايه همراه 
خواهد بود؛ ابتدا سيگنالي مثبت از احتمال روشن شدن 
وضعيت تبادالت مالي و از مس��ير آن دريچه اي براي 
توليد و فروش به روي  ش��ركت هاي كاموديتي محور 
صادراتي باز خواهد شد. موضوع دوم به آرامش نسبي از 
كاهش ريسك هاي سياسي برمي گردد.  گفته مي شود 
نيروي مثبت اين اتفاق به مرور تا قبل از چهارشنبه )روز 
وررود نخست وزير ژاپن( روي بازار تخليه خواهد شد، 
لذا با يك جهش در آن روز مواجه نخواهيم بود و تاثير 

مثبت آن به اصطالح پيش خور مي شود.  
به گ��زارش »تعادل« نخس��ت وزير پادش��اهی ژاپن 
چهارش��نبه هفته ج��اري )۲۲ خ��رداد( در رأس يک 
هيات عالی رتبه و در جريان س��فری دو روزه به تهران 
سفر می کند. آبه شينزو نخست وزير پادشاهی ژاپن قرار 
است در سفر خود به تهران با مقامات عالی نظام ديدار و 
گفت وگو کند. مذاکرات مشترک هيات های عالی رتبه 
دو کشور و برگزاری کنفرانس خبری مشترک با حسن 
روحانی از ديگر برنامه های سفر آبه شينزو به تهران است. 
طی چهار دهه بعد از پيروزی انقالب اسالمی، سفر آبه 
به ايران نخستين سفر يک نخست وزير ژاپنی به تهران 
است؛ پيش از او »تاکئو فوکودا« در سال ۱۹۷۸ )۱۳۵۶ 
شمسی( به ايران س��فر کرده بود. حسن روحانی و آبه 
شينزو در راستای پيگيری مناسبات دو جانبه از سال 
۱۳۹۲ هر سال در حاشيه مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد در نيويورک با يکديگر ديدار و گفت وگو داشته 
اند. سفر آبه مورد توجه جامعه بين المللی قرار گرفته 
است. اين يک رويداد شايد نسبتًا بی سابقه است، زيرا 
ژاپن دارای روابط مستحکم اقتصادی و سياسي با ايران و 
امريكا است و يک مذاکره کننده بالقوه مطلوب محسوب 
می شود. بر همين اساس است كه گمانه زني هاي برخي 
رس��انه های ژاپني مانند  ژاپن تايم��ز و ژاپن تودی از 
استقبال و حمايت  آمريکا از سفر آبه و  باز کردن راهی 

برای ارتباط ميان آمريکا و ايران حكايت مي كنند.
با اين حال اواخر هفته گذش��ته خبر رسيد كه امريكا 
براي تحريم يكي از شركت هاي پتروشيمي ايران اقدام 
كرده است. سياست چماق و هويج اخير امريكا در قبال 
ايران فارغ از ميزان كارايي عيني آن، در س��طح رواني 
تكانه هايي كوتاه مدت به بار مي آورد كه در بازار خود را به 
شكل نوساناتي موقت و روزانه نشان مي داد. حاال پرسش 
مهمي كه مطرح مي شود اين است آيا ورود نخست وزير 
ژاپن به ايران موجبات خروج ريسك هاي سياسي از بازار 
را فراهم خواهد كرد؟ در اين صورت شاخص بازار به چه 

شكل پيش خواهد رفت؟

    دريچه اي براي تسهيل صادرات
عليرضا تاجبر، مديرعامل كارگزاري تامين س��رمايه 
نوين  در اين زمينه به »تعادل« گفت: بازار سرمايه پيش 
از اين خبر هم پتانسيل رشد را در خود داشت، چون از 

بسياري بازارهاي موازي عقب بود. 
در س��ال گذش��ته بس��ياري از اين بازارها روند رشد 
بااليي طي كردند،  اما بازار س��رمايه بيش��تر از ۷0 تا 
۸0 درصد رش��د نكرد. بنابراين ظرفيت رشد در بازار 
فارغ از اين اخبار در بازار سرمايه وجود دارد، اما با اين 
حال بايد به نكته اي اشاره كرد كه باعث ابهام در بازار 
ما شده بود. اين بحث مربوط به صادرات شركت هاي 
كاموديتي محور و صادركننده و دريافت وجه حاصل از 
فروش مي شد و از همين رو حضور وزير خارجه ژاپن در 
ايران يك دريچه در زمينه تسهيل صادرات و كمرنگ 
شدن بخشي  از تحريم ها باز مي كند، بر همين اساس 
است كه اقبال  بازار به سمت شركت هاي صادرات محور 
و شركت هايي كه پيش تر ابهامي در صادرات داشتند، 

بيشتر شد. 
وي در ادامه گوشزد كرد كه نبايد انتظار بسيار زيادي 
از اين اتفاق سياسي داش��ته باشيم و فكر كنيم تمام 
مشكالت با حضور اين مقام سياسي در ايران به صورت 

يك شبه حل و تمام تحريم ها رفع خواهد شد.
تاجبر افزود:  بعيد است كه فعاالن بازار هم چنين انتظار 
بزرگي از اين واقعه داشته باشند. اما با اين حال مي توان 
انتظار داشت كه يكسري گشايش هاي تدريجي صورت 
بگيرد. وي همچنين گفت: از سوي ديگر اگر گشايشي 
در اين مذاكرات صورت گيرد، با كاهش نرخ دالر مواجه 
خواهيم بود ك��ه اين امر تا حدي انتظار فعاالن بازار را 

كم مي كند.     
اين كارشناس بازار اظهار كرد: با همه اينها تاثير اصلي 
اين موضوع در قوت بخشي سيگنال هاي مثبت بازار 
خواهد بود؛ گزارش هاي اخير گمرك نش��ان داد كه 
يكسري پتانس��يل در بازار وجود دارد بدين معنا كه 
شركت ها در فروش آنچنان مشكلي نداشتند و از اين 
منظر حضور نخست وزير ژاپن و به تبع آن رفع برخي 
تنش ها مي توان��د عاملي تكميلي يا تس��ريع كننده 
در بازار  محس��وب ش��ود. اهميت اين تاكيد براي آن 
است كه نش��ان دهم اين اتفاق نبايد به عنوان عاملي 

جهش دهنده و بسيار تاثيرگذار درنظر گرفته شود. 

    زمان بندي تخليه تاثيرات مثبت
او درباره زمان بندي تخليه تاثيرات مثبت اين خبر در 
بازار هم گفت:  بازار هميشه از پيش به استقبال اخبار 
مثبت مي رود و همانطور كه مش��اهده شد اين خبر با 
گزارش گمرك همراه شد و شاخص را بيشتر از يك و 

نيم درصد باال برد. بنابراين انتظار جهش را در بازار ندارم 
و بايد گفت بازار با يك شيب منطقي  نه چندان تند به 
سمت باال به حركت خود تا پايان سال ادامه خواهد داد. 
گزارش هاي يك و سه ماهه، اتفاق سياسي چهارشنبه 
و فصل مجامع اين روند مثبت و شيب باثبات را تداوم 

خواهد بخشيد. 
ديگر كارش��ناس بازار س��رمايه اين ن��وع زبان بندي 
تخليه نيروي مثبت برآمده از اخبار مثبت در بازار را با  

اصطالح »پيش خور« توصيف مي كند. 
حس��ن قاس��مي، مديرعامل كارگ��زاري آينده نگر 
خوارزم��ي در گفت وگو با »تع��ادل« ابتدا اظهار كرد: 
باتوجه به بس��ياري از مس��ائل سياس��ي و به تبع آن 
مشكالت اقتصادي ورود نخس��ت وزير ژاپن به ايران 
حتما تاثيرات مثبت خواهد داش��ت. وي  افزود: اين 
موضوع تا همين االن هم به صورت عيني تاثير خود را 

روي شاخص بازار گذاشته است.
اين كارشناس بازار سرمايه زاويه ديگري به اين بحث 
داد و با اشاره به تحريم پتروشيمي ايران در اواخر هفته 
گذش��ته گفت:  بحث تحريم هاي اقتصادي قبال هم 
وجود داشته است،  اما اخيرا اين تحريم ها تاثير ثانويه 

هم پي��دا كرد و معامله هاي بع��دي را درگير كرد.  اما 
مساله اين است كه نخست وزير ژاپن با توجه به روابط 
كش��ورش با امريكا، به نظر مي آيد اهميت و وزن آن 
بسيار باالتر از تحريم شركت هاي پتروشيمي كشور 
خواهد داشت. ضمن اينكه طي اين چند سال همانگونه 
ك��ه وزير نفت عنوان كرد امريكا و اي��ران هردو در امر 

تحريم و دور زدن آن بسيار خبره شده اند. 
وي گفت: به نظر مي رسد تحريم پتروشيمي ها تا حدي 
روي كميت فروش آنها تاثيرگذار خواهد بود، اما  با اين 
حال عمال فروش خ��ود را ادامه مي دهند، هرچند كه 
در اين زمينه متحمل هزينه باالتري خواهند شد. به 
همين دليل بازار به اين موضوع خوشبين بود و بازار روز 
شنبه ابتدا با كاهش شاخص شروع شد ولي به تدريج 
در طول روز با رشد شاخص قيمت بسياري از شركت ها 
مواجه و در نهايت در پايان روز نماگر اصلي به س��مت 
مثبت سير كرد. اين روند خود نشانه اي مثبت از بازار 
است و نشان مي دهد كه بازار توان رشد در آينده را دارد.

اين كارشناس بازار ادامه داد: نوسانات روزانه بازار الزاما 
تحت تاثير عوامل بنيادين نيس��ت و تجربيات نشان 
مي دهد كه اين موضوع بيشتر از آن تحت تاثير اخبار 

روزانه سياسي است. بر همين اساس عوامل بنيادين 
در دوره هاي ميان و بلندمدت بازيگري مي كنند و در 
مقابل اخبار سياسي نوسانات روزانه را شكل مي دهند 

و در بلندمدت بر بازار تاثيري بر جاي نمي گذارند.
وي همچنين گفت: نتايج واقعي  اين سفر بايد از نظر 
سياسي مورد تحليل قرار گيرد، اما به طور كل از نظر 
من اگر قرار باشد ميانجيگري و مذاكره هم انجام شود 
در يك پروسه يك يا چند ساله به نتيجه خواهد رسيد 
و طي اين روزها تاثير مهمي نخواهد داشت. به همين 
دليل نبايد به اين اتفاق نگاه كوتاه مدت داش��ت، اما 
يك آرامش نسبي ايجاد خواهد شد و بازار ديگر بيشتر 
تحت تاثير فاكتورهاي اقتصادي قرار خواهد گرفت، 
منتها بايد اين را هم در نظر گرفت در بسياري از مواقع  
اين فاكتوره��اي اقتصادي خود تح��ت تاثير عوامل 

سياسي اي مانند تحريم بوده است.
قاس��مي اضافه كرد: اين خبر به مرور تا قبل از اينكه 
به چهارش��نبه برس��د روي بازار تاثير خود را خواهد 
گذاشت، بنابراين احتماال با يك جهش در روز حضور 
نخست وزير ژاپن مواجه نخواهيم بود و تاثير مثبت آن 

به اصطالح پيش خور خواهد شد. 
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   »سپاها« زيان خود را كاهش نداد: شركت 
سيمان س��پاهان در دوره ۶ ماهه منتهي به ۲۹ 
اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازاي هر سهم خود ۴۶ ريال 
زيان شناسايي كرد كه نسبت به دوره مشابه در 
سال گذشته افزايش ۲۵۴ درصدي زيان را نشان 

مي دهد.
به گزارش سنا، شركت سيمان سپاهان با سرمايه 
دو هزار و ۴۵0 ميلي��ارد ريال، صورت هاي مالي 
ميان دوره اي تلفيقي ۶ ماهه دوره مالي منتهي به 
۳۱ شهريور ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسي شده 

منتشر كرد.
شركت سيمان سپاهان در دوره ياد شده، مبلغ 
۱۱۳ ميلي��ارد و ۶۷۸ ميليون ريال زيان خالص 
محقق كرد و بر اين اس��اس مبلغ ۴۶ ريال زيان 
به ازاي هر س��هم خود شناسايي كرد كه نسبت 
به دوره مش��ابه در س��ال گذش��ته معادل ۲۵۴ 
درصد افزايش زيان داشته است.با احتساب زيان 
انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ ۵۸۵ ميليارد 
و ۱۶۳ ميليون ريال زيان انباشته پايان دوره در 

حساب هاي اين شركت منظور شد.
»س��پاها« در دوره ۶ ماهه سال مالي منتهي به 
شهريور ۹۷، به صورت حسابرسي شده، مبلغ ۳۲ 
ميليارد و ۶۱۵ ميليون ريال زيان خالص محقق 
كرد و بدين ترتيب مبلغ ۱۳ ريال زيان به ازاي هر 

سهم خود شناسايي كرده بود.

   »زگلدشت« براي هرسهم ۸۴۹ريال سود 
محاسبه كرد: شركت كش��ت و دام »گلدشت 
نمون��ه اصفهان« براي س��ال مال��ي منتهي به 
۲۹اسفند۱۳۹۷ به ازاي هرسهم ۸۴۹ ريال سود 
محاسبه كرد.شركت كشت و دام گلدشت نمونه 
اصفهان در اطالعات و صورت هاي مالي ۱۲ ماهه 
منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ به ازاي هرسهم ۸۴۹ 

ريال سود محاسبه كرد.
اين شركت سود ۸۴۹ ريالي را در حالي اعالم كرده 
كه نسبت به سال گذش��ته ۱۶۷ درصد افزايش 
داشته است. همچنين سود عملياتي شركت با 
رش��د ۱۱۱ درصدي به ۲0۵ ميليارد ريال، سود 
خالص با رشد ۱۶۷ درصدي به ۲۵۴ ميليارد ريال 
و سود انباشته در پايان دوره با رشد ۹۶ درصدي 

به ۲۷۹ ميليارد ريال رسيد.
در آوردي كه »زگلدشت« از تغييرات نرخ فروش 
محصوالت و نرخ خريد مواد اوليه داش��ته اعالم 
شد با توجه به وجود مشتري عمده انتظار مي رود 
ميانگين نرخ فروش شير در سال ۱۳۹۸ مبلغ دو 
هزار ريال نرخ گذاري شود. همچنين با توجه به 
نوسان نرخ ارز، انتظار مي رود هزينه مواد مصرفي 
به دليل افزايش در نرخ نهاده ها )شامل جو، ذرت 

و سويا( ۲0درصد افزايش يابد.
برآورد اين شركت از تغييرات عوامل بهاي تمام 
ش��ده با توجه به افزايش در ن��رخ خريد نهادها 
)خوراك دام( به دليل افزايش در نرخ ارز )دالر(، 
انتظار مي رود بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي 
نسبت به دوره مشابه سال قبل )عمدتا به دليل 
افزاي��ش در ن��رخ خريد هزينه م��واد مصرفي و 
افزايش در تعداد دام( ۴۶ درصد افزايش يابد. اين 
شركت در تشريح برنامه هاي خود جهت تكميل 
طرح هاي توس��عه اعالم كرد كه ساخت بهاربند 
تليسه به ظرفيت ۳00 راس جهت كاهش تراكم 
گله و همچنين س��اخت بهاربند گاو ش��يري با 
ظرفيت ۳00 راس به منظ��ور افزايش ظرفيت 
توليد در دست اقدام قرارگرفته كه بهاربند تليسه 
در سال ۱۳۹۷ به بهره برداري رسيد و بهاربند گاو 
شيري در پايان سال ۱۳۹۸ به بهره برداري خواهد 
رسيد. يكي ديگر از برنامه هاي آتي »زگلدشت« 
كه در پيش بيني سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند 
۱۳۹۸ منظور شده فروش تعداد ۱۵0 راس تليسه 

آبستن خواهد بود.

   س�ود هر س�هم »وتوكا« افزايش�ي بود: 
شركت س��رمايه گذاري توكا فوالد در دوره ۱۲ 
ماهه منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازاي هر 
سهم خود ۲0۱ ريال سود كنار گذاشت كه نسبت 
به دوره مشابه در سال ۹۶ افزايش ۸۴ درصدي را 
نشان مي دهد. شركت سرمايه گذاري توكا فوالد 
با سرمايه ۲ هزار و ۶00 ميليارد ريال، صورت هاي 
مالي ۱۲ ماهه دوره مالي منتهي به ۲۹ اس��فند 
۱۳۹۷ را به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد.

ش��ركت س��رمايه گذاري توكا فوالد در دوره ياد 
ش��ده، مبلغ ۵۲۱ ميليارد و ۴۲۴ ميليون ريال 
س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ 
۲0۱ ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص 
داد كه نس��بت به دوره مشابه در سال ۹۶ معادل 
۸۴ درصد افزايش داشته است. با احتساب سود 
انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ ۹۲۴ ميليارد 
و ۶0۵ ميليون ريال س��ود انباشته پايان دوره در 
حساب هاي اين شركت منظور شد. »وتوكا« در 
دوره ۱۲ ماهه س��ال مالي منتهي به اسفند ۹۶، 
به صورت حسابرس��ي شده، مبلغ ۲۸۳ ميليارد 
و ۶۹۱ ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد و 
بدين ترتي��ب مبلغ ۱0۹ ريال س��ود به ازاي هر 
سهم خود اختصاص داده بود. همچنين بر اساس 
اين گزارش، ارزش بازار ش��ركت سرمايه گذاري 
توكا فوالد در دوره ياد ش��ده، با افزايش ۲ هزار و 
۸۸ ميليارد و ۹0۶ ميليون ريال به ۳ هزار و ۸۶۵ 
ميليارد و ۷۷0 ميليون ريال رس��يد. بهاي تمام 
شده اين شركت نيز با افزايش ۱۵۸ ميليارد و ۹۲۲ 
ميليون ري��ال، معادل يك هزار و ۵۹۹ ميليارد و 
۵۶۸ ميليون ريال محاسبه شد. »وتوكا« تعدادي 
از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 
معادل ۲۱۷ ميليارد و ۴۶ ميليون ريال به مبلغ 
معادل ۲۶۷ ميليارد و ۶۴۴ ميليون ريال واگذار 
كرد و از اين بابت مبلغ ۵0 ميليارد و ۵۹۸ ميليون 
ريال سود كسب كرد. شركت سرمايه گذاري توكا 
فوالد طي اين دوره تعدادي از سهام چند شركت 
بورسي را با بهاي تمام شده ۳۴۸ ميليارد و ۷۶۲ 

ميليون ريال خريداري كرد.

گروه بورس|  
روز گذشته شاخص كل بورس تهران ۲ هزار و ۹۲0 واحد رشد داشت كه 
در نهايت اين شاخص به رقم ۲۲۹ هزار و ۸0۸ واحد رسيد. در معامالت 
ديروز چهار ميليارد و ۶۵ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۱۴ هزار و ۷۱۹ ميليارد ريال در ۲۹۱ هزار نوبت داد و ستد شد. همچنين 
شاخص كل )هم وزن( با يك هزار و ۵۳۴ واحد افزايش به ۵۵ هزار و ۹۷۶ 
واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با يك هزار و ۵۵ واحد افزايش به ۳۸ 
هزار و ۴۹۶ واحد رسيدند. شاخص آزاد شناور نيز با سه هزار و ۹۳۵ واحد 
افزايش به رقم ۲۶0 هزار و ۸۲۸ واحد رسيد، شاخص بازار اول ۲ هزار و 
۱۳۴ واحد و ش��اخص بازار دوم پنج هزار و ۸۹۳ واحد افزايش داشتند. 
در بين تمامي نمادها، نماد فوالد مباركه اصفهان )فوالد( با ۲۲۲ واحد، 
بانك ملت )وبملت( با ۱۷۶ واحد، گروه مپنا )رمپنا( با ۱۴۶ واحد، معدني و 
صنعتي چادرملو )كچاد( با ۱۲۸ واحد، كشتيراني جمهوري اسالمي ايران 
)حكشتي( با ۱0۶ واحد و ايران خودرو )خودرو( با ۸۹ واحد بيشترين تأثير 
مثبت را بر شاخص كل داشتند. در مقابل، نماد پتروشيمي فجر )بفجر( با 
۱0۲ واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با ۲۹ واحد، فوالد خراسان 
)فخاس( با ۲۶ واحد، پااليش نفت بندرعباس )شبندر( با ۲۲ واحد از جمله 
نمادهايي بودند كه افت شاخص بورس را رقم زدند. گفتني است، در بين 
نمادهاي معامالتي نيز نماد بانك تجارت، بانك ملت، سايپا، ايران خودرو، 
پارس خودرو، لنت ترمز ايران و داده گستر عصر نوين – هاي وب در گروه 

نمادهاي پربيننده قرار داشتند. گروه خودرويي ها در معامالت ديروز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه ۶۴۱ ميليون و 
۵۴0 هزار برگه سهم به ارزش يك هزار و ۴۳۹ ميليارد ريال داد و ستد شد.

    صعود آيفكس 
دادوس��تدهاي فرابورس اي��ران در نوزدهمي��ن روز از خردادماه ۹۸ با 
جابه جايي يك ميلي��ارد و ۴۱0 ميليون ورقه ب��ه ارزش ۷ هزار و ۵۸۵ 
ميليارد ريال و رشد بيش از ۳۱ واحدي شاخص كل به پايان رسيد. در 
روز يك شنبه آيفكس با ۳۱.۷ واحد رشد معادل ۱.۱۲ درصد تا باالتر از 
سطح ۲ هزار و ۹۲۸ واحدي افزايش يافت.  بر همين اساس رشد آيفكس 
بازدهي اين نماگر را از ابتداي خردادماه به ۱0.۷ درصد و از آغاز سال به 
۲۹.۶ درصد رس��اند. معامالت فرابورس در بازار اول و دوم به ترتيب با 
جابه جايي ۱۹۷ و ۷۵۶ ميليون س��هم به ارزش ۹۶۹ و ۳۷۲۳ ميليارد 
ريال دنبال شد.  در بازار پايه نيز شاهد تغيير مالكيت ۳۵۵ ميليون سهم 
به ارزش يك هزار و ۳0۱ ميليارد ريال بوديم.  بازار ابزارهاي نوين مالي نيز 
خريد و فروش ۳۲ ميليون ورقه به ارزش يك هزار و ۵۷۹ ميليارد ريال 
را تجربه كرد. در اين بازار شاهد نوسان نرخ موثر بازده تا سررسيد اسناد 
خزانه اسالمي در دامنه ۱۹.۳۷ تا ۲۵.۴۴ درصدي هستيم كه كمترين 
نرخ به »اخزا۶۲۴« با تاريخ سررسيد ۲۵ شهريور سال ۹۹ و باالترين نرخ 
به »اخزا۷۱0« با تاريخ سررسيد ۲۷ خردادماه سال جاري اختصاص دارد.

شاخصكلدرآستانهصعودبهقله230هزارواحدي
نگاهيبهآمارمعامالتبورسوفرابورسنشانميدهد

مديرعامل شركت فرابورس ايران گفت: فرابورس در وضع مقررات 
جديد مش��اركتي جدي با س��ازمان بورس و اوراق به��ادار دارد؛ 
بنابراين در صورت ابالغ اصالح مقررات توسط شوراي عالي بورس 
يا س��ازمان بورس همراهي و مشاركت الزم را در اجرا با اين اركان 

خواهند داشت.
در حالي كه در چند روز گذشته اعالم شده بود به منظور راه اندازي 
تابلوهاي زرد، نارنجي و قرمز بازار پايه، تمامي نمادهاي مندرج در 
اين بازار در پايان معامالت دوشنبه ۲0 خردادماه متوقف خواهد 
شد، اما جديدترين خبرها حاكي از برگزاري جلساتي در شوراي 
عالي بورس و س��ازمان بورس و اوراق بهادار با محوريت بررسي و 
جمع آوري نظرات فعاالن و كارشناسان بازار سرمايه در خصوص 
تغييرات قوانين بازار پايه است تا دغدغه ها و نگراني هايي كه از سوي 
سهامداران و فعاالن اين بازار در آستانه اجرايي شدن مقررات جديد 

منعكس شده است بار ديگر مورد توجه قرار گيرد.
امير هاموني در گفت وگو با ايرنا هدف از برگزاري اين جلس��ات را 
شنيدن دغدغه هاي فعاالن بازار اعالم كرد و افزود: موضوع تغيير 
در مقررات بازار پايه درخواست خود ناشران و فعاالن بازار سرمايه 
بوده اس��ت كه س��هام ش��ركت آنها در اين بازار به صورت روزانه 
دچار نوسانات غيرعادي مي شد. هاموني با بيان اينكه بازنگري در 
دس��تورالعمل مقررات بازار پايه از مطالبات اصلي افراد حاضر در 

بورس بود، گفت: بطور طبيعي مقررات جديد بازار پايه به عنوان 
بهترين دستورالعمل در تاريخ بازار سرمايه محسوب نمي شود اما 
بطور حتم يك گام عملي و رو به جلو در راس��تاي ارتقاي سالمت 

بازار خواهد بود.
مديرعامل شركت فرابورس ايران خاطرنشان كرد: در هر صورت 
همانند گذشته، پيشنهادات الزم به صورت مستمر براي بازنگري و 
اصالحات مورد نياز در جهت تسهيل رويه ها به اركان سياست گذار 

بازار سرمايه پيشنهاد و اتخاذ تصميم خواهد شد.
وي گفت: ما با نوس��ان گيري كه يك نوع اس��تراتژي معامالتي و 
مورد استقبال س��رمايه گذاران در بورس است مشكلي نداريم اما 
بحث اصلي ما بر سر تحليل است كه بايد در بازار پايه مبناي اصلي 

معامالت قرار بگيرد. 
هاموني اظهار داشت: در سال ٩٧ فقط در يكي از بازارهاي فرابورس 
٢۴ ميليارد تومان سود ناشي از نوسان گيري روزانه به دست آمد 

كه معامالت آن مورد تاييد فرابورس قرار گرفت.
مديرعامل ش��ركت فرابورس ايران در پايان افزود: از سهامداراني 
كه تاكنون مقررات جديد بازار پايه را مطالعه نكرده اند درخواست 
مطالع��ه دقيق اين دس��تورالعمل را دارم تا براس��اس آن نظرات 
كارشناسي خود را در اختيار سازمان بورس و اركان مربوطه قرار 

دهند.

تغييراتبازارپايهفرابورسبهتعويقافتاد
بهبهانهبرگزاريجلساتهمانديشيسازمانبورسوشورايعاليبورس

يكفعالبازارسرمايهاظهاركرد

عملكردمثبتمجامعباوجودتحريمها
»با وجود تحريم ها، اوضاع گزارش هاي شركت ها و بررسي عملكردشان براي 
مجامع مثبت است، به طوري كه برخي شركت ها در توليد خود به لحاظ ريالي 
و نيز تناژي ركورد زده اند.« امير تقي خان تجريشي، كارشناس بازار سرمايه 
ضمن بيان مطلب باال به سنا گفت: اين موارد نكات مثبتي است كه در مجامع 
سال جاري اثرگذار بوده و نيز دليل بخشي از افزايش قيمت ها در بازار سرمايه 
است. اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه بيان كرد: افزايش قيمت سهام 
قبل از مجامع نشان مي دهد كه برآيند نظرات سهامداران به سمت حضور 
در مجمع و دريافت سود است؛ هرچند بطور حتم اين موضوع، ثابت نيست، 
به طوري كه اگر قيمت ها از يك حدي باالتر برود، ممكن است كه بخشي از 
اين شناسايي سود منطقي به نظر برسد؛ ولي به هر حال در شرايط كنوني با 

گزارش هاي خوبي مواجهيم كه نويدبخش مجامع خوبي هستند.
تقي خان تجريش��ي اضافه كرد: كماكان با درگيري هاي سياسي منطقه 
مواجه هستيم، البته اخيرا سيگنال هاي مثبتي از طرف برخي از كشورها 
)بطور خاص امريكا( ارسال شده، اما واضح است اگر اين سيگنال ها در حد 
صحبت باشند، اعتباري براي آنها نمي توان قائل بود و بايد بطور عملي نشان 
داده شوند. از طرفي، شروع فرايند مذاكره هم به معني رسيدن به نتيجه و 

جمع بندي و راه حل نيست.
وي در خصوص ريسك ها و ابهام هاي بازار اظهار كرد: ريسك هاي سياسي از 

مهم ترين ريسك هايي هستند كه ما با آن روبه رو هستيم.
اين كارشناس بازارسرمايه افزود: بحث جنگ تجاري بين امريكا و از سمتي 
ديگر چين و تعرفه اي كه به تازگي روي محصوالت كشور مكزيك گذاشته 
شده، عامل مهمي در نوسانات اخير بازارهاي جهاني بوده است؛ به طوري كه 

شاهد افت در قيمت هاي جهاني بوديم. تقي خان تجريشي ادامه داد: در كنار 
بحث هاي سياسي خاص ايران، افت قيمت كاالهاي عمومي هم تاثير زيادي 
در بازار سرمايه ما دارد، زيرا بازار مالي تا حد زيادي وابسته به اين اقالم است.

اين عضو هيات مديره كانون نهادهاي سرمايه گذاري، اضافه كرد: افزايش نرخ 
دالر محركي براي باال بردن قيمت محصوالت و كاالهاست و از اين محل و 
حاشيه سود مثبتي كه قيمت تمام شده محصوالت به دست آوردند سبب 
شد تا برخي از اين شركت ها سودآورتر شوند و رشد كنند و حتي برخي از 

شركت هاي زيانده هم سودآور شوند.
تجريشي افزود: اين نكته زماني خود را پررنگ تر نشان مي دهد كه قيمت 
دالر كاهشي شده باشد، اما بسياري از محصوالت با نرخ دالر باالتر در بازار 

معامله شوند.
وي بيان كرد: عالوه بر اين، حركت به سمت باالي دالر نيمايي نشان داد اين 
روند عملكرد دولت ها را بهبود مي دهد. اين موضوع در حالي است كه دالر 
آزاد در حال كم شدن نرخ خود است، اما دالر نيمايي با افزايش خود در حال 

نزديك شدن به نرخ دالر در بازار آزاد است كه نكته مثبتي است.
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه توضيح داد: اگر ريسك هاي سياسي منجر 
به ايجاد مشكالت خاص و جدي براي صنايع و شركت ها نشوند، اين روند 
مثبت تا جايي كه قيمت ها، خود را با افزايش قيمت دالر تنظيم كند ادامه 

خواهد داشت و وقتي كه به آن مرحله برسد اوضاع تثبيت مي شود.
 وي در پايان گفت: در اين شرايط رشدهايي كه از ابتداي سال گذشته شاهد 
آن بوديم، تكرار نخواهد شد، اما در نظر داشته باشيد كه هر كدام از ريسك هاي 

سياسي ممكن است معادالت موجود را به هم بزند.

كارشناسبازارسرمايه:
مسيرسهامپتروشيميهادربورسمثبتپيشبينيميشود

يك كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: طبق مذاكرات صورت گرفته قرار 
است كه تا چند وقت آينده سهام برخي از شركت ها مانند پتروشيمي نور در 
بورس عرضه شود؛ بنابراين مسير سهام پتروشيمي ها تا دو ماه آينده در بورس 

مثبت و روند صعودي را در پيش خواهند گرفت.
وليد هالالت در گفت وگو با ايرنا گفت: در يك س��ال و نيم گذشته صنايع 
مختلفي م��ورد تحريم قرار گرفتن��د و طبيعي بود كه فلزات اساس��ي و 

پتروشيمي ها به دليل باال بودن ميزان ارزآوري وارد ليست تحريم ها شوند.
وي ادامه داد: تاكنون صادرات نفت، محصوالت فلزي و پتروشيمي تحت 

تحريم بودند اما پتروشيمي در ليست تحريم ها قرار نگرفته بودند.
هالالت خاطرنش��ان كرد: دوره هاي قبل كه ش��ركت ها مورد تحريم قرار 
مي گرفتند تمام مراودات مالي قطع مي شد اما در تحريم كنوني شركت هايي 
كه با هلدينگ خليج فارس وارد معامله ش��وند، م��ورد تحريم امريكا قرار 
مي گيرند. اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه بيشتر اجناس موجود 
در هلدينگ خليج فارس، محصوالت پليمري اس��ت، گفت: بس��ياري از 
شركت هاي حاضر در اين مجموعه تامين كننده خوراك براي مجموعه هايي 
هس��تند كه ارتباط چنداني با خارج ندارند؛ اي��ن موضوع مي تواند عاملي 
براي كم رنگ شدن تاثير تحريم ها در اقتصاد ايران و راحت شدن دور زدن 
تحريم ها باشد. هالالت با اشاره به اينكه بازار مصرف محصوالت پتروشيمي 
ايران كشورهايي مانند افغانستان، عراق، تركيه و در آخر چين است، گفت: 
مراكزي كه با شركت هاي مورد تحريم امريكا در حال فعاليت هستند ارتباطي 
با سيستم مالي امريكا ندارند و از حساب دالري در اين كشور برخوردار نيستند 
كه بخواهند نگران عواقب همكاري با ايران و بلوكه شدن حساب خود باشند.

اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: برخالف دفعات گذشته كه تحريم ها 
بازار را تحت تاثير خود قرار مي داد، تاثير خبر دو روز گذشته مبني بر تحريم 
جديد پتروشيمي ها بر معامالت ديروز محدود و روند بازار منطقي بود، امروز 
هم كه بازار روند صعودي را در پيش گرفت. وي معتقد است كه هدف امريكا 
از تحريم ها ايجاد اثر رواني در بازار بود كه در اين زمينه نتوانس��ت چندان 
موفق عمل كند. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: به نظر مي رسد هلدينگ 
خليج فارس ۱0 هزار ميليارد تومان سود براي سال مالي امسال ساخته باشد 
كه بخش مهمي از آن را در مجمع پيش رو تقسيم مي كند. وي با تاكيد بر 
اينكه با وجود مطرح شدن تحريم ها سهام صنعت پتروشيمي در صف فروش 
قرار نگرفت، افزود: پتروشيمي مبين كه هدف تحريم قرار گرفته بود معامالت 
مثبتي را در پايان بازار روز گذشته از خود به نمايش گذاشت بنابراين تحريم 
نتوانست اثر خاصي را با خود در بازار به همراه داشته باشد. هالالت به دليل 
منفي بودن سهام برخي از صنايع پتروشيمي در بازار روز گذشته اشاره و بيان 
كرد: هر روز تعدادي سهم ها از يك گروه خاص مثبت و برخي ديگر منفي 
هستند بنابراين روند معامالت روز گذشته سهام پتروشيمي ها منطقي بود 
و در صورتي كه كل گروه پتروشيمي منفي مي شدند و در صف فروش قرار 

مي گرفتند وضعيت بازار نگران كننده بود.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه بازار واكنش خود را نسبت به تحريم ها 
نشان داده و ديگر با عكس العمل خاصي در اين زمينه همراه نيست، اظهار 
داشت: بازار با فرض اينكه در شرايط تحريم قرار داريم در حال انجام معامالت 
است بنابراين خبر تحريم خبر جديدي نيست و به عنوان يك خبر سوخته 

شناخته مي شود.

ديدگاه



تشكلها6اخبار

كسب و كارهاي كوچك و متوسط در ايام تحريم

نگاهي به وضعيت صادرات دارو به افغانستان

جان پناه بنگاه هاي كوچك و متوسط براي گذر از تحريم

صادركنندگان داروي ايران چگونه بازار افغانستان را به رقبا واگذار كردند؟

عبور آرام صنعت پتروشيمي از گردنه تحريم

ساختار تحريم ها عليه ايران به گونه اي است كه اكثر 
مردم اثرات آن را با كمب��ود بعضي كاالها و افزايش 
قيمت ها احس��اس مي كنند. دولت نيز تالش دارد با 
تأمين منابع مانع از انتقال اين حس به مردم شود. در 
حقيقت اكثر مردم تحريم را به اين ش��كل مي بينند 
ك��ه درآمدهاي ارزي كش��ور كاهش يافته اس��ت و 
انتقال مابقي درآمد ارزي نيز ممكن نيس��ت پس در 
واردات كاال و تأمين نيازها دچار مش��كل مي شويم. 
اگر مشكل تحريم در اين سطح باقي مي ماند احتماال 
مشكل قابل حل بود اما مس��اله اين است كه با زيان 
ده ش��دن بنگاه هاي ب��زرگ عمال بح��ث تحريم به 
بنگاه هاي كوچك كش��يده خواهد ش��د و آن وقت 
پاشنه آش��يل اصلي ايران يعني بحث بيكاري فعال 
مي ش��ود. اين مساله موج دوم تحريم است كه پيش 
بيني مي شود پس از گذش��ت يك سال از تحريم ها 
ش��اهد آن خواهيم بود. در چنين شرايطي بار اصلي 
جلوگيري از بيكاري بر دوش SMEها يا بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط مقياس خواهد بود و بايد ببينيم 
آيا اين بنگاه ها مي توانند جور بقيه اقتصاد را در ايام 

تحريم بر دوش كشند.

  كس�ب و كارهاي كوچك و متوسط؛ رمز 
عبور از تحريم

الجزيره در گزارش��ي با اش��اره به تحريم هاي امريكا 
عليه ايران اعالم كرد نفت تنها منبع درآمد ايراني ها 
نيست و منابع متنوعي براي جبران هزينه ها وجود 
دارد كه ايران به س��مت آنها حركت خواهد كرد كه 

توسعه مشاغل كوچك و متوسط يكي از آنها است.
در شرايطي كه تحريم هاي امريكا عليه ايران متوجه 
صناي��ع بزرگي همچون نفت، پتروش��يمي، فوالد و 
فلزات شده، صنايع متوسط همچون صنايع تكميلي 
اين بخش ها و صنايع كوچك و همچنين مش��اغل 
كوچك و متوسط به خصوص در بخش هاي خدماتي 
مي تواند زمينه ساز كسب درآمد براي عموم مردم و 

توسعه اشتغال براي كشور باشد.
كارشناس��ان در اين ارتباط اما معتقدند دولت بايد 
براي اين مهم برنامه ريزي مش��خصي داشته باشد و 
حمايت هاي الزم را از توسعه فعاليت هاي كوچك و 
متوسط به عمل آورد. نكته قابل ذكر در اين رابطه آن 
است كه اغلب اين صنايع در اختيار بخش خصوصي 
ق��رار دارد و توجه ب��ه بخش خصوصي در ش��رايط 
تحريم به خودي خود قادر اس��ت توسعه اين صنايع 

را تضمين كند.
خوش��بختانه با توجه به تنوع اقتصاد ايران كس��ب 
و كارهاي كوچك و متوس��ط ني��ز دامنه متنوعي را 
در اختي��ار دارن��د؛ از توليد كيف و كف��ش گرفته تا 
فعاليت هاي معدني، از صنايع پالس��تيك گرفته تا 
توليد كاشي و س��راميك. از فعاليت هاي كشاورزي 

گرفته ت��ا توليد فرآورده هاي س��بك نفت��ي و مواد 
ش��يميايي و ... در عين حال فعاليت در بخش هايي 
مثل گردشگري، خدمات و كسب و كارهاي اينترنتي 
و استارتاپ ها همگي از جمله فعاليت هاي كوچك و 
متوسطي است كه در صورت حمايت دولت مي توانند 
كشور را از درآمدهاي نفتي بي نياز كنند و درآمدهاي 

مالياتي مناسبي را عايد دولت نمايند.
با اين حال به نظر مي رس��د بيشترين توجه دولت ها 
در دهه هاي اخير به شركت هاي دولتي و نيمه دولتي 
بوده و با وجود اجراي سياست هاي خصوصي سازي 
در كش��ور همچنان ش��ركت هاي خصوصي ش��ده 
به دولت متكي هس��تند و اين موضوعي اس��ت كه 
هزينه هاي دولت را افزايش داده است و اين در حالي 

است كه عايدي زيادي هم از اين شركت ها ندارد.

  SMEها راه ارتباط با خارج
در اين ارتباط كارشناسان معتقدند در شرايط تحريم 
ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط راه ه��اي برقراري 
ارتباط با شركاي خارجي را به راحتي خواهند يافت 
و از طرفي اين نوع كسب و كارها هيچگاه در معرض 
تهديد تحريم قرار نمي گيرن��د و مي توانند پل هاي 

ارتباطي مناسبي براي عبور از شرايط فعلي باشند.
فعاالن بخش خصوصي در اين رابطه اما معتقدند براي 
موفقيت اين فعاليت ها الزم است تا زيرساخت هاي 
الزم براي موفقيت اين نوع مشاغل فراهم شود كه از 
آن جمله رفع محدوديت هاي بوروكراتيك و حمايت 

از توليدات رقابت پذير در اقتصاد كشور است.
حمايت اي��ن نوع از فعاليت ه��ا از منظر تامين مالي 
توس��ط سيس��تم بانكي و ايجاد تس��هيالت حضور 
اين شركت ها در بازار س��رمايه نيز از اهميت زيادي 
برخوردار اس��ت كه مي تواند نيازهاي مالي اين نوع 

كسب و كارها را مرتفع كند.
در اين ارتباط يك عضو اتاق بازرگاني معتقد اس��ت 
در حال حاضر بزرگ ترين مشكل بنگاه هاي كوچك 
و متوس��ط تامين مالي است. فريال مستوفي معتقد 
اس��ت براي توس��عه بنگاه هاي كوچك و متوس��ط 
نيازمند برنامه ريزي براي توس��عه زيرس��اخت ها از 
سمت دولت هستيم كه چنين برنامه اي وجود ندارد.

حمايت بانك ها از اين بنگاه ها موضوع بسيار مهمي 
است كه مستوفي به آن اشاره كرده و معتقد است در 
كشورهاي توسعه يافته منابع بانكي به مصرف توسعه 
اين بخش ها مي رس��د اما در ايران اين شركت هاي 
بزرگ هستند كه منابع بانكي را در اختيار مي گيرند.

   نياز به قوانين و مقررات جديد
مه��دي پورقاضي ديگر عضو ات��اق بازرگاني در اين 
ارتباط معتقد است اصالح قوانين و مقررات از يك سو 
و فراهم سازي زمينه هاي روابط شركت هاي كوچك 

و متوسط با شركت هاي خارجي از سوي ديگر براي 
بهبود شرايط اين بخش اهميت دارد كه الزمه اين امر 
نيز بهبود شرايط رقابت پذيري براي اين بنگاه ها است. 
به عبارتي بهبود بهره وري و ارتقاي كيفي و هزينه اي 
موضوعي است كه بايد براي رشد اين قبيل فعاليت ها 

مورد توجه قرار گيرد.
در اين راه تعامالت س��ازنده با اين كس��ب و كارها 
از طري��ق نهادهاي مربوطه و اجراي سياس��ت هاي 
حمايتي و به وي��ژه نظارت و پاي��ش آنها از اهميت 
مضاعفي برخوردار اس��ت. ثبات شاخص هاي كالن 
اقتصادي همچون نرخ تورم، نخ ارز و تعامل مستمر 
و س��ازنده با اقتص��اد جهاني از پي��ش زمينه هاي 
موفقيت اين نوع كسب و كارها است. اين شركت ها 
بايد ص��ادرات محور بوده و ضم��ن تأمين نيازهاي 
داخلي يك چش��م انداز مبتني بر ص��ادرات را براي 

خود ترسيم كنند.
دولت در اين زمينه الزم اس��ت سهم اين نوع كسب 
و كارها در حجم تس��هيالت بانكي را افزايش دهد و 
س��ازوكاري را به كار گيرد تا آنها بتوانند از ابزارهاي 
مالي بهتر اس��تفاده كنند؛ به عالوه از طريق اجراي 
برنامه هاي مختلف آموزش��ي و حمايت از تحقيق و 
توسعه به ارتقاي سطح تكنولوژي و دانش و مهارت 

اين بنگاه ها كمك كند.

   راه حلي براي بخش هاي بزرگ
هدف قرار گرفتن بنگاه هاي بزرگ مانند پتروشيمي ها 
و ش��ركت هاي نفتي براي تحريم كنندگان ايران كار 
 س��ختي نيس��ت ولي در بعضي از بخش ه��ا مي توان

 SMEها را براي دور زدن تحريم استفاده كرد. با توجه 
به روند تحريمي اياالت متحده به نظر مي رس��د گام 
بعدي درباره افزايش فش��ار تحريم ها مربوط به بخش 
معدن باشد. برخالف پتروشيمي و نفت در بحث معدن 
امكان استفاده از بنگاه هاي كوچك و متوسط معدني 

كامال فراهم است. 
در اين رابطه س��جاد غرقي عضو هيات نمايندگان اتاق 
ته��ران و اي��ران مي گويد در انجمن س��نگ آهن چند 
پيشنهاد داشتيم كه جلوي SME ها گرفته نشود و اجازه 
دهند آنها ارزآوري داشته باشند. طبيعي است كه به دليل 
ماهيت كار معدن، سرمايه به همين بخش برمي گردد. 
چراكه سرمايه گذاري فيزيكي در بخش معدن نسبت 
يك به يك دارد. براي هر ميزان كار و رشد بايد به همان 
ميزان سرمايه گذاري انجام داد. به همين خاطر هرچقدر 
پول ب��ه اين بخش وارد ش��ود، در همي��ن بخش باقي 
مي ماند. به گفته غرقي اين موضوع لحاظ نمي شود و در 
دوره هاي رونق تصور مي شود كه بخش معدن هميشه 
س��ود مي كند. ما در كميس��يون صنايع و معادن اتاق 
ايران توجهمان را روي SME هاي معدني گذاشته ايم. 

يعني بخش��ي كه 85 درصد اشتغال و باالي 56 درصد 
سرمايه گذاري را از آن خودكرده اند. اما اين شركت هاي 
كوچك و متوسط به دليل مقياسشان آسيب پذيرترند و 
ديده نمي شوند. در واقع هرزماني كه نامي از معدن برده 
مي ش��ود همه تنها به معادن و شركت هاي بزرگ فكر 
مي كنند. اين ذهنيت بايد تغيير كند. در واقع بايد تغيير 

پارادايمي در نگاهمان به زنجيره داشته باشيم.
عضو هي��ات نمايندگان اتاق تهران افزود در ش��رايط 
موجود تمام محدوديت هاي صادراتي براي اين گروه 
بايد برداشته شود. هركس كه مي تواند توليد و صادر كند 
بايد اين كار را انجام دهد. االن وضعيت اين طور نيست 
كه اولويت ايجاد كنيم. وضعيت به گونه اي اس��ت كه 
شركت ها رو به تعطيلي و ركود مي روند و ما بايد جلوي 
اين اتفاق را بگيريم. مسير هدايت هم مسيرهاي گذشته 
نيس��ت. بخش خصوصي بايد بتواند ب��راي مديريت 
زنجيره ارزش محص��والت معدني يك راهكاري ارايه 
 دهد. از طرف ديگ��ر هرگونه محدوديت و تعرفه براي 
ماشين آالت سنگين معدني و عمراني كه عمدتا هم 

مشابه داخلي ندارند كامال برداشته شود.
در بقيه بخش هاي اقتصاد نيز عمال وضعيتي مش��ابه 
را شاهد هس��تيم و دولتمردان اين واقعيت را مد نظر 
دارند كه براي گذر از تحريم چاره اي جز استفاده از تمام 

پتانسيل ها نيست.

بررسي آمارهاي منتشرشده برخي كاالهاي منتخب 
صنعت��ي توس��ط وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
نش��ان دهنده توليد ۳۹ ميليارد و 6۰۰ ميليون عدد 
داروي انساني در س��ال گذشته است كه در مقايسه 
با سال ۹6 رشد ۳.۳ درصدي نشان مي دهد. فعاالن 
صنعت داروسازي معتقدند در شرايطي كه توليد دارو 
بيش از مصرف داخلي است، صنعت داروسازي براي 

بقاي خود نيازمند صادرات است.
توسعه صادرات دارو يكي از مهم ترين اهدافي است 
كه در برنامه پنجم توس��عه به آن پرداخته شده بود 
و در برنامه شش��م هم موردتوجه قرار دارد. صنعت 
داروسازي باوجود توليد بيش از ۹7 درصد از داروهاي 
موردنياز مردم در س��ال گذش��ته، گرفتار مشكالت 
متعددي بود كه به گفته فعاالن اين صنعت صرف نظر 
از تحريم هاي خارجي عليه ايران، »خودتحريمي« 
و »كمب��ود نقدينگي« در اين صنعت اس��تراتژيك 
مهم ترين آنها به شمار مي رود كه صادرات را هم تحت 

تاثير قرار داده است.
آن گونه كه فعاالن صنعت داروس��ازي تأكيد دارند و 
آمارهاي صادرات دارو در س��ال هاي گذشته نشان 
مي دهد، »عراق« و »افغانستان« دو بازار حائز اهميت 

براي صادرات داروهاي ايراني محس��وب مي شوند. 
به گفته مهدي پير صالحي رييس پيش��ين سازمان 
غذا و دارو، ايران درزمينه دارو و تجهيزات پزش��كي 
ساالنه ۲5 ميليون دالر صادرات به كشور عراق دارد 
و ظرفيت افزايش صادرات تا مرز ۲۰۰ ميليون دالر 

در اين بازار فراهم است.
در حوزه افغانس��تان هم آمارنامه ص��ادرات دارويي 
كشور در سال ۹7 نشان مي دهد، افغانستان در صدر 
كش��ورهايي قرار دارد كه داروي ايراني به آنها صادر 
مي ش��ود؛ ارزش صادرات دارو به افغانستان در سال 
گذشته، 1۲ ميليارد و 456 ميليون دالر بوده است.

با وجود تأكيد مسووالن و نمايندگان بخش خصوصي 
بر اهميت افزايش صادرات به كش��ورهاي همسايه 
به خصوص عراق و افغانس��تان، اما آنچه عماًل اتفاق 
افتاده از دس��ت دادن اين دو ب��ازار و حضور رقباي 

دارويي ايران در بازار عراق و افغانستان است.
در همي��ن زمينه، مه��دي خليلي كارش��ناس ميز 
صادرات س��نديكاي توليدكنندگان داروبه »پايگاه 
خبري اتاق ايران« گفت: درگذش��ته 6۰ درصد بازار 
دارويي افغانس��تان در اختيار داروه��اي ايراني بود 
كه امروز اين رقم به ۲ الي ۳ درصد رس��يده اس��ت و 

داروهاي بي كيفيت هندي و پاكستاني توانستند بازار 
دارويي افغانستان را در اختيار بگيرند.

به گفته اين كارش��ناس صنعت دارو، با وجود روابط 
خوب سياسي كه دو كشور ايران و افغانستان دارند، 
صادرات دارو به افغانس��تان درگير بروكراسي هاي 
خاص ميان وزارتخانه هاي بهداش��ت دو كشور شده 
اس��ت؛ بطوري كه پروس��ه ثبت دارو در افغانستان 
و بررس��ي پرونده ش��ركت هاي دارويي با مش��كل 
مواجه اس��ت و گاهي حتي اين پرونده ها بررسي هم 

نمي شوند.
خليلي ب��ا تأكيد بر اي��ن موضوع كه ب��ازار دارويي 
افغانس��تان نيازمند واردات از كش��ورهاي همسايه 
اس��ت، افزود: داروه��اي »بايوتك« اي��ران ظرفيت 
بس��يار خوبي براي صادرات به افغانس��تان دارند اما 
متأس��فانه جدي نگرفتن بازار داروي افغانس��تان از 
سوي توليدكنندگان و نبود نظارت موجب محروميت 
فعاالن اقتصادي از اين بازار و افزايش قاچاق ش��ده 
اس��ت. بطوريكه در نبود هيچ گونه نظارتي، افغان ها 
به راحتي از برخي داروخانه ها يا شركت هاي پخش، 
به صورت ريالي دارو مي خرند و به كش��ور خودشان 

مي برند.

  رقابت هاي ناس�الم موجب از دست رفتن 
بازار دارويي افغانستان شد

محمود نجفي عرب رييس فدراس��يون اقتصاد سالمت 
اي��ران نيز بابيان اين نكته كه طي س��ال هاي 8۳ و 84، 
بي��ش از 7۰ درصد بازار داروي افغانس��تان در دس��ت 
توليدكنندگان ايراني بود، به پاي��گاه خبري اتاق ايران 
گفت: متأسفانه رقابت هاي ناسالم توليدكنندگان داخل 
باعث شد تا حضور صادركنندگان ايراني در اين بازار دچار 
خدشه ش��ود. همان زمان شاهد بوديم كه پاكستاني ها 
داروهاي ايراني را به صورت تقلبي با برند ايران خريداري 
و روانه بازار مي  كردند؛ موضوعي كه باعث شد تا كيفيت 
داروهاي ايراني زير س��وال رود و ذهنيت ب��ازار داروي 

افغانستان را به توليدات ايراني منفي كند.
نجفي عرب، نبود تش��كلي واحد باهدف س��اماندهي 
صادرات دارو به افغانستان را ازجمله مهم ترين عواملي 
دانست كه منجر به شكل گيري قاچاق دارو به افغانستان 

شده است.
او همچنين تأكيد كرد: نوسانات نرخ ارز از سال گذشته 
باعث ش��د تا با باال رفتن تورم و به همان ميزان افزايش 
قيمت تمام شده محصوالت دارويي، رقبا ازجمله هندي ها 
و چيني ها در بازار داروي افغانستان ورود كنند و وضعيت 

صادرات دارو به افغانستان به شكل كنوني درآيد.
رييس فدراس��يون اقتصاد س��المت اي��ران در ادامه 
خاطرنش��ان ك��رد: متأس��فانه بخ��ش عم��ده اي از 
ش��ركت هاي توليدكننده دارو، خصولتي هس��تند و 
همين موضوع تصميم سازي و اجرا را كند كرده است. 
درصورتي ك��ه صادرات نيازمن��د برنامه ريزي دقيق و 

اجراي به موقع است.

  س�رمايه گذاري؛ تنه�ا راه�كار س�اماندهي 
صادرات دارو به افغانستان 

رييس فدراسيون اقتصاد سالمت ايران، با توجه به تمايل 
افغان ها براي سرمايه گذاري مشترك، »سرمايه گذاري« 
را تنها راهكار حل مشكالت فعلي در رابطه با صادرات 
دارو به افغانستان عنوان و پيشنهاد داد: توليدكنندگان 
دارو مي توانند براي ص��ادرات برنامه ريزي بلندمدت 
كنند و س��رمايه گذاري در خطوط توليد دارو و حتي  
بسته بندي را مرحله به مرحله پيش ببرند. مشابه كاري 
كه سرمايه گذاران آذربايجاني در ايران انجام مي دهند و 
مونتاژ خودرو را در دستور كار دارند. به گفته نجفي عرب، 
توليدكنندگان نبايد خود را موظف كنند كه از ابتدا در 

روند توليد، سرمايه گذاري داشته باشند.

دولت ترام��پ در تازه تري��ن اقدام خود، ۳۹ ش��ركت 
پتروشيمي را وارد ليست تحريم هاي جديد كرد تا به اين 
ترتيب تالش كند فشارهاي بيشتري بر اقتصاد ايران وارد 
كند با اين حال بررسي هاي اگزيم نيوز نشان مي دهند 
اين موضوع بر روي بازار س��هام و بازارهاي كااليي اين 
صنعت اثر قابل مالحظه اي به همراه نداشته و احتماال در 
كوتاه و ميان مدت تحريم هاي مذكور اثر مهمي بر صنعت 

پتروشيمي به همراه نداشته باشد.
در اين ارتباط كارشناسان معتقدند اوال تحريم ها بحث 
تازه اي براي صنعت پتروشيمي نيست و بيش از يك دهه 
است كه اين صنعت تحت الشعاع تحريم هاي يك جانبه 
و چندجانبه قرار دارد بنابراين بدنه صنعت به شدت در 
برابر تحريم ها مقاوم شده تاجاييكه واردات كاتاليست 
به عنوان يكي از مهم ترين م��واد مورد نياز وارداتي اين 
صنعت اكنون به ش��دت كاهش يافت��ه و اين محصول 

بومي سازي شده است.
ساير مواد اوليه نيز خوراك نفتا و گاز مورد نياز اين صنعت 
است كه خوش��بختانه در داخل به وفور وجود دارد و از 
گذشته نيز نيازي به واردات آن نبود. در مورد دانش فني 
نيز فعاالن اين صنعت مي گويند امروزه با استفاده از دانش 

فني ايراني اين صنعت تا حد زيادي از واردات تكنولوژي 
بي نياز شده است.

در اين بين دو موضوع از اهميت برخوردار است؛ نخست 
جذب سرمايه براي توسعه طرح هاي پتروشيمي و دوم 
صادرات. در مورد موضوع جذب س��رمايه كارشناسان 
معتقدند نقدينگي باال در كشور از يك سو و توان انتشار 
اوراق مش��اركت ريالي جهت ورود سرمايه هاي داخلي 
به توسعه طرح هاي پتروش��يمي ظرفيت بااليي است 
كه در گذشته و در تحريم هاي سابق نيز نشان داده كه 
مي توان به آن متوس��ل ش��د. در حال حاضر با توجه به 
ظرفيت هاي باالي س��ودآوري صنعت پتروشيمي در 
كشور، نرخ بازدهي س��رمايه گذاري در اين صنعت باال 
اس��ت و از طرفي رونق صناي��ع تكميلي و بخش پايين 
دستي اين صنعت در دستور كار دولت قرار دارد تاجاييكه 
شركت ملي پتروشيمي سند توسعه بخش پايين دستي 
صنعت پتروشيمي را با اتكا بر ظرفيت هاي داخلي و ملي 
آماده كرده كه تمام اين موارد مي تواند انگيزه هاي الزم 
را براي حضور س��رمايه گذاران داخل��ي در تامين مالي 
صنعت پتروشيمي فراهم كند. در مورد صادرات نيز دو 
مساله قابل ذكر است؛ نخست آنكه صادرات محصوالت 

پتروشيمي اغلب به كش��ورهاي همسايه نظير عراق، 
افغانستان و كشورهاي منطقه CIS صورت مي گيرد كه 
اين كشورها هنوز روابط تجاري خود را با وجود تحريم ها 

با ايران ادامه مي دهند.
از طرفي پتروشيمي حداقل ۳5۰ نوع محصول با صدها 
خريدار به ده ها مقص��د صادراتي دارد و به همين دليل 
انعطاف پذيري اش باالست؛ به عبارتي صنعت پتروشيمي 
شرايط مختلفي در حمل زميني و دريايي دارد و تنوع 
محصول و مشتري نمي گذارد اين صنعت تحريم پذير 
باش��د. از س��وي ديگر حتي با فرض افت صادرات اين 
محصوالت ب��ازار داخلي توان بااليي ب��راي جذب اين 
محصوالت دارد. بررسي اگزيم نيوز نشان مي دهد در سه 
ماه س��ال جاري ميزان تقاضا براي محصوالت پليمري 
در بورس كاال 5۰ درصد از مي��زان عرضه هاي صورت 
گرفته باالتر بوده است. اين به آن معنا است كه با وجود 
اجبار شركت هاي پتروشيمي به عرضه محصوالت خود 
در بورس كاال اما اين عرضه ها نتوانسته پاسخگوي نياز 
داخلي كشور باش��د. اين شرايط به معناي آن است كه 
بخش پايين دستي كش��ور از آمادگي جذب توليدات 
داخلي برخوردار بوده و اين موضوع مي تواند در شرايط 

تحريم خبر خوبي براي توليدكنندگان باالدستي باشد.
اين در شرايطي است كه مس��ووالن اين حوزه توسعه 
صنايع پتروشيمي را به منظور ايجاد اشتغال در مناطق 
كمتر توس��عه يافته و محروم به عنوان جزئي از برنامه 
توسعه صنعتي كشور در دست اجرا دارند و اين به معناي 
ارتقاي ظرفيت هاي جذب مواد اوليه پليمري و شيميايي 

در آينده نزديك است.
از طرفي اخبار منتشر شده از تجارت خارجي كشور نشان 
مي دهد كه در فروردين كه كل صادرات كشور 1۹ درصد 
كاهش يافته صادرات محصوالت پتروشيمي 18 درصد 

افزايش يافته است.
به اين ترتيب با تجميع اين موضوعات بايد گفت حتي 
اگر تحريم پتروش��يمي كش��ور بتوان��د روي صادرات 
محصوالت اين گروه اثر بگذارد صنايع پايين دستي توان 
استفاده از ظرفيت هاي خلق شده جديد را داراست و اين 
مس��اله گامي در جهت بهبود زنجيره توليد در صنعت 

پتروشيمي كشور نيز محسوب مي شود.
در چنين ش��رايطي كارشناسان معتقدند تحريم هاي 
جديد بيش از آنكه اثر واقعي داشته باشد اثرات رواني را 
به دنبال دارد. بر اين اساس به نظر مي رسد تحريم هاي 

كنوني چيزي فراتر از تحريم هاي پيشين نيستند. در 
چنين ش��رايطي اين اميد وجود دارد كه امكان فروش 
صادراتي محصوالت پتروشيمي از راه هاي جديد گرچه 
با تخفيف و مشكالت تبادل مالي فراوان ادامه پيدا كند.

نكته مهم ديگر كه اثرگ��ذاري تحريم هاي مذكور را بر 
بازار داخلي بيش از گذش��ته كمرنگ مي كند كاهش 
قيمت ه��اي جهاني اين محصوالت و ثبات نس��بي در 
بازار ارز اس��ت. سال گذشته رشد بيش از حد قيمت ارز 
در كنار رشد قيمت جهاني اين محصوالت باعث شد تا 
صادرات به اولويت توليدكنندگان تبديل شود و با آنكه 
تقاضا در بازار داخل به شدت رشد كرده بود اما موجودي 
كاال جوابگو نبود و بخش زيادي از محصوالت از مبادي 
رسمي و غيررسمي از كش��ور خارج مي شد اما اكنون 
شرايط بطور كلي تغيير كرده بطوري كه  نه قيمت ارز روند 
رو به رشد شديدي را تجربه مي كند و از طرفي قيمت ها 
نيز در بازارهاي دنيا كاهشي است و ميل به صادرات نيز 
چندان باال نيست، بنابراين تحريم ها نمي توانند نگراني 
زيادي را در بين توليدكنن��دگان ايجاد كنند برعكس 
توليدكنندگان با توزيع مواد اوليه در بازار داخل مي توانند 

شرايط را به نفع خود تغيير دهند.
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صادرات نرم افزارهاي ايراني 
به صرفه شده است 

رييس كميسيون فناوري اطالعات اتاق بازرگاني 
ايران با اش��اره ب��ه آغاز فعالي��ت معاونت علمي 
رياست جمهوري براي ايجاد شركت هاي واسطه 
صادراتي در حوزه فناوري اطالعات، شرط حضور 
شركت هاي دانش بنيان و استارتاپ هاي فعال در 

حوزه آي تي را تشريح كرد. 
محمدرض��ا طالي��ي در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
اقتص��ادي خبرگ��زاري تس��نيم، با اش��اره به 
مس��اعد ش��دن صادرات محصوالت نرم افزاري 
و حضور ش��ركت هاي فعال در ح��وزه فناوري 
اطالع��ات در بازارهاي بين الملل��ي اظهار كرد: 
طي يك س��ال گذش��ته ب��ا توجه ب��ه افزايش 
ن��رخ ارز، اگ��ر ش��ركت هاي دانش بني��ان در 
 ح��وزه فن��اوري اطالعات ي��ا اس��تارتاپ هاي 
فعال در حوزه فناوري اطالعات، خودش��ان را به 
سطحي برسانند كه اس��تاندارهاي بين المللي 
از جمل��ه قانون كپي راي��ت را رعايت كنند، اين 
ش��رايط براي حضور بهتر شركت هاي ايراني در 
بازارهاي بين المللي مقرون به صرفه تر ش��ده و 
شرايط براي صادرات محصوالت اين شركت ها 

مساعدتر شده است.
رييس كميسيون فناوري اطالعات و ارتباطات 
و اقتصاد رس��انه اتاق بازرگاني اي��ران ادامه داد: 
سال ها اس��ت كه قوانين مربوطه براي صادرات 
نرم افزار تصويب ش��ده و حمايت هاي الزم انجام 
گرفته و كمك هايي نيز انجام ش��ده اس��ت و در 
اتحاديه صادركنندگان نرم اف��زار هم آمارهايي 
از صادرات محصوالت اين حوزه داش��ته ايم ولي 
متاسفانه قوانين و مقررات فعلي در حوزه صدور 
پروانه صادراتي يا معافيت هاي مالياتي با حوزه 
فعاليت هاي صادرات »آي ت��ي« به ويژه بخش 
نرم اف��زار و محتوي ديجيتال همگن نيس��ت و 

استانداردهاي الزم را ندارد.
وي با بيان اينكه ما باي��د از طريق دفاتر ايرانيان 
خارج از كش��ور، فعاليت شركت هاي نرم افزاري 
و ش��ركت هاي فعال در بخش فناوري اطالعات 
را گسترده تر كنيم گفت: اين يك واقعيت است 
كه استارتاپ ها بايد ديد خودشان را از ماركت و 
بازارهاي داخلي به سمت ماركت هاي بين المللي 
گسترش دهند و دستگاه هاي دولتي و معاونت 
علمي نيز گام هاي اوليه را براي حمايت از حضور 

اين شركت ها در بازارهاي جهاني برداشته اند.
طاليي خاطرنش��ان كرد: گرچه هنوز تسهيالت 
مالي تش��ويقي براي ص��ادرات در حوزه فناوري 
اطالعات درنظر گرفته نشده ولي ارايه آموزش الزم 
و تدوين قوانين مناسب، مي تواند انگيزه فعاليت 
اين شركت ها در بازارهاي بين المللي را ارتقاء دهد.

به گفته عضو هيات نماين��دگان اتاق بازرگاني 
ته��ران، هم اكن��ون معاون��ت علم��ي فناوري 
رياست جمهوري براي ايجاد شركت هاي واسطه 
صادرات��ي يا مديري��ت ص��ادرات در اين بخش 

فعاليت هايي را آغاز كرده است.

چين خريدار پرو پاقرص 
فرش ايراني شده است 

مجتبي عراقچي، رييس اتحاديه فروشندگان 
فرش دستباف در تش��ريح وضعيت بازار فرش 
دستباف ايراني گفت: اگرچه بعد از اعمال مجدد 
تحريم هاي امريكا ركودي بر بازار فرش دستباف 
ايجاد شد، اما توانستيم با شناسايي راه هايي آثار 
ناشي از سياست هاي خصمانه امريكا در جنگ 
اقتصادي را در حوزه فرش دستباف خنثي كنيم.

رييس اتحاديه فروش��ندگان فرش دستباف با 
بيان اينكه فرش و تابلوي دستباف ايراني به جز 
كشور امريكا به ساير كش��ورهاي جهان صادر 
مي ش��ود، افزود: چين ك��ه روزگاري رقيب ما 
بود، امروز ب��ه بهترين خريدار فرش و تابلوهاي 

دستباف ايراني تبديل شده است.
عراقچي گفت: بازار فرش دس��تباف ايراني صد 
درصد به صادرات وابسته است و هم اكنون ۹۰ 

درصد از فرش هاي توليدي ما صادر مي شود.
رييس اتحاديه فروش��ندگان فرش دس��تباف 
تصريح كرد: بازار فرش دستباف ايراني اكنون نه 
به دليل تحريم هاي امريكا بلكه به خاطر بحران 
اقتصادي حاكم در جهان دچار نوساناتي شده و 

در ركود نسبي به سر مي برد.
وي ادام��ه داد: به دليل تورم موجود در كش��ور 
هزينه نهايي توليد فرش دستباف افزايش پيدا 
كرده است، به همين دليل نمي توانيم با رقباي 
تجاري خود همچون هند، پاكستان و افغانستان 
مانند س��ابق در بازار جهاني فرش دستباف به 

رقابت بپردازيم.
عراقچي بيان ك��رد: هم اكنون 1۳۰۰ تا 17۰۰ 
واحد صنف��ي در عرصه فرش دس��تباف عضو 
اتحاديه توليدكنندگان و فروش��ندگان فرش 

دستباف هستند.
رييس اتحاديه فروش��ندگان فرش دس��تباف 
در تش��ريح مي��زان اش��تغال زايي اتحادي��ه 
توليدكنندگان و فروش��ندگان فرش دستباف 
گفت: هر س��ه متر فرش دستباف براي يك نفر 
اشتغال ايجاد مي كند، اما براي افزايش صد در 
صدي اش��تغال زايي در اين صن��ف بايد به فكر 

افزايش صد درصدي صادرات باشيم.
رييس اتحاديه فروش��ندگان فرش دس��تباف 
يكي از علل گراني فعلي فرش دس��تباف ايراني 
را، افزاي��ش ص��ادرات در يك بره��ه زماني به 
كشورهاي همسايه اعالم كرد و گفت: در آن دوره 
مذاكراتي بين اعضا و مسووالن ذيربط انجام شد 
و با تصميم نهايي مبني بر كاهش صادرات فرش 
دستباف به كمترين حد ممكن توانستيم از روند 
افزايشي قيمت فرش دستباف جلوگيري كنيم 
و اميدواريم در روزه��اي آتي پيرو اين تصميم 

قيمت اين فرش در داخل به تعادل برسد.
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»تعادل«درگفتوگوباغالمحسيننجابتاثراقدامامريكادرتحريمهلدينگخليجفارسرابررسيميكند

چرا ادعاي تحريم صادرات پتروشيمي پوچ است 
گروه انرژي|نادي صبوري|

وزارت خزانه داري اياالت متحده روز ش�نبه با 
انتش�ار متني روي وب س�ايت خود اعالم كرد 
هلدينگ پتروشيمي خليج فارس و 39 شركت 
وابس�ته ب�ه آن را به خاط�ر آنچه آنه�ا مدعي 
هس�تند حمايت مال�ي از قرارگاه س�ازندگي 
خاتم االنبيا است، تحريم كرده است. در گزارش 
پيش رو آنچه اي�ن تحريم ها مي توانند در عمل 
موجب شوند در گفت وگو با غالمحسين نجابت 
مديرعامل اسبق شركت ملي صنايع پتروشيمي 
بررسي شده است. همچنين تالش شده نشان 
داده شود تحريم امريكا چه دسته از شركت ها با 

چه محصولي را هدف قرار داده است؟ 

وزارت خزانه داري اياالت متحده روز شنبه در وب سايت 
خود نوش��ت كه »بزرگ ترين هلدينگ پتروش��يمي 
ايران« را هدف تحريم قرار داده است. در مقدمه متني 
كه از س��وي اين نهاد انتش��ار يافته ادعا شده است كه 
هلدينگ خليج فارس كه 40 درصد توليد پتروشيمي 
ايران و 50 درصد صادرات آن را در دس��ت دارد، براي 
پروژه هاي قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا حمايت مالي 

فراهم مي كند. 
ام��ا ف��ارغ از ادعاهاي مطرح ش��ده در اي��ن متن كه 
مستنداتي نيز با خود به همراه نداشته است، اين پرسش 
در ميان افكار عمومي ايجاد شده كه اين تحريم ها دقيقا 
چه اثري خواهد گذاشت و اساسا چه حوزه هايي را هدف 

قرار داده است؟ 
اوفك 39 شركت زير مجموعه هلدينگ خليج فارس را 
تحريم كرده كه بررسي فهرست آن نكات جالب توجهي 
را به همراه دارد. نكته اول هم پوشاني نام چندين شركت 
در اين فهرست، با فهرستي است كه اوفك سال 2018 
در خصوص تحريم منتشر كرده بود. پتروشيمي هاي 
بوعلي، ن��وري، مبين و پارس كه در اين فهرس��ت به 
تحريم آنها اشاره شده اساسا بيشتر از يك سال قبل در 
فهرستي ديگر با عنوان »افراد و شركت هاي منع شده« 

منتشر شده بود. 
 نكته ديگ��ر تحريم كردن پااليش��گاه گازي بيدبلند 
است. اين طرح قرار است در نيمه اول 98 افتتاح شود 

 IEA و با توجه به تاكيدهاي فراوان نهادهايي همچون
بر جم��ع آوري گازهاي همراه، پروژه اي بس��يار مهم 
در راس��تاي حركت در جهت توس��عه پايدار در ايران 

محسوب مي شود. 
نكته س��وم وجود ش��ركت هاي ارايه دهنده خدمات 
يوتيليتي در ميان اين فهرست است، در واقع بر خالف 
تصوري كه ايجاد ش��ده اس��ت، اين فهرس��ت الزاما 
شركت هايي كه محصول صادراتي دارند را هدف قرار 
نداده است؛ شركت پتروشيمي مبين يكي از اين موارد 
است. مبين در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس واقع 
شده و برق و بخار و محصوالتي از اين دست براي ديگر 

واحدهاي پتروشيمي تامين مي كند. 
اما جدا از اين موارد، چند شركت توليد كننده كود اوره، 
توليدكننده اتلين، پلي اتيلن هاي س��بك و سنگين، 
رزين و پلي كربنات كه در گستره وسيعي از صنايع از 
جمله توليد پالس��تيك، صنعت ساختمان و خودرو، 
لوله هاي صنعت نف��ت و گاز، صنايع قند و ش��كر و از 
همه مهم تر كشاورزي و صنعت خوراك كاربرد دارند 
در فهرس��ت تحريمي اعالم شده از س��وي اوفك قرار 

گرفته اند. 
مس��ووالن در اي��ران بارها اع��الم كرده ان��د صنعت 
پتروشيمي ايران تحريم پذير نيست. شايد از ديدگاه 
آنها اين گستره وسيع كاربرد و بالطبع مصرف كنندگان 
گسترده يكي از داليل آن باشد. اما غالمحسين نجابت 
مديرعامل اسبق شركت ملي صنايع پتروشيمي با تاكيد 
بر اينكه بايد توجه كرد نه »صنعت پتروشيمي ايران« 
بلكه »هلدينگ پتروشيمي خليج فارس« تحريم شده 
اس��ت در مورد تبعات اين اقدام مي گويد: »هلدينگ 
خلي��ج فارس محص��والت متنوعي دارد ك��ه يكي از 
محصوالت پرحجم آن اوره اس��ت. اوره در محصوالت 
كش��اورزي كاربرد دارد و آنچه به كشاورزي و خوراك 
مربوط مي شود حتي در دوره تحريم هاي سازمان ملل 

نيز آزاد بود.« 
ام��ا همانط��ور كه بررس��ي نش��ان مي ده��د صرفا 
توليدكنندگان اوره در هلدينگ خليج فارس نيستند كه 
در فهرست تحريمي خزانه داري امريكا قرار گرفته اند؛ 
صادرات ديگ��ر محصوالت از جمل��ه پليمرها چطور 
خواهد شد؟ مديرعامل اسبق شركت ملي پتروشيمي 

در اين باره مي گويد: »در مورد ديگر محصوالت عمده 
بازار بازار شرق است. خصوصيت اين بازار اين است كه از 
زماني كه تحريم ها در دوره قديم و جديد طراحي شدند 
مشكلي در آن وجود نداشته و حتي از نظر حمل و نقل 

هم با مشكلي روبرو نبوده است.«
در حال��ي كه وزارت خزانه داري امريكا در وب س��ايت 
خود مي نويسد كه فراهم كردن بيمه براي جابه جايي 
محصوالت پتروشيمي ايران »قابل تحريم شدن« است، 
نجابت مي گويد كه خريداران محصوالت پتروشيمي 
ايران مش��كالتي از اين قبيل را سال هاست در دوران 
تحريم قبلي و فعلي ح��ل كرده اند. او مي گويد: »براي 
انتقال پول اين حوزه هم مشكلي وجود نداشته است.« 
غالمحسين نجابت در نگاهي واقع گرايانه به اقدام وزارت 

خزانه داري امريكا در اعالم تحريم هلدينگ پتروشيمي 
خليج فارس و 39 شركت وابسته آن مي گويد: »براي 
محصوالتي به غير از اوره كه در كشاورزي كاربرد دارد، 
در نهايت ممكن است اين وضعيت مقداري هزينه را 
بيشتر كند اما اينكه باعث قطعي صادرات شود يا مشكل 
الينحلي ايجاد كند را سبب نخواهد شد و تاكنون نيز 
چنين اتفاقي رخ ن��داده اس��ت.« او مي گويد: »آنچه 
مي شود در جمع بندي گفت اين است كه قطع به يقين 
به دنبال اين اقدام وزارت خزانه داري امريكا، مشكالتي 
براي بعض��ي از ش��ركت هاي زيرمجموعه هلدينگ 
خليج فارس به وجود مي آيد اما اينها مشكالتي نيستند 
كه سابقه آن وجود نداشته و پيش تر راه حلي براي آن 

پيدا نشده باشد.«

نجابت همچنين بر اين مس��اله تاكيد مي كند كه در 
وضعيت فعلي، سياست هاي كلي نظام در سطح بانك 
مركزي، وزارت اقتصاد، ش��وراي امنيت و نهادهايي از 
اين دست هستند كه اين موضوع را مديريت مي كنند. 
او همچنين عنوان مي كند كه در سطح هلدينگ نيز از 

مشورت مديران مختلف استفاده مي شود. 
با وجود اين مسائلي نيزدر اين زمينه مطرح مي شود كه 
اگرچه صادرات پتروشيمي مشكالت به مراتب كمتري 
را تجربه خواهد كرد اما ممكن است پروژه هايي مانند 
مبين يا بيدبلند براي وارد كردن تكنولوژي به مشكل 
برخورد كنند.  هلدينگ پتروشيمي خليج فارس تاكنون 
واكنش رسمي به اين اقدام وزارت خزانه داري امريكا 

نشان نداده است. 

بررسي»تعادل«براساسبولتنتازهمنتشرشدهاوپك

سهم هر كشور اوپك از افزايش درآمد سال 2018 چند درصد بود؟ 
گروه انرژي| 

ديروز بولتن آماري 2019 اوپك منتشر شد. اين بولتن 
حاوي آمارهايي از آنچه در يك سال اخير در كشورهاي 
عضو اين س��ازمان رخ داده، مي شود يكي از مهم ترين 
آمارهاي اين بولتن آمار مربوط به درآمد كش��ورهاي 
عضو از محل صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي است. 
بررسي »تعادل« از آمار بولتن 2019 نشان مي دهد كه 
درآمد نفتي ايران در س��ال 2018 معادل 60 ميليارد 
و 198 ميليون دالر بوده اس��ت. اين درآمد نسبت به 
سال قبل از آن بالغ بر 8 ميليارد دالر افزايش را تجربه 

كرده است. 
افزايشي كه ايران در س��ال 2018 تجربه كرد اغلب از 
محل افزايش قيمت نفت بوده اس��ت چرا كه از نوامبر 
اين سال مشكالت تحريم امريكا صادرات نفت ايران را 
با مشكل روبرو كرد و روند رو به رشد آن در پسابرجام را 

كند كرد. سازمان اوپك در سال 2018 روي هم رفته 
648 ميليارد و 683 ميليون دالر درآمد كسب كرد كه 
رقمي بس��يار قابل توجه به حساب مي آيد. اين درآمد 
نسبت به سال 2017 بيش از 92 ميليارد دالر افزايش 
را تجربه كرده اس��ت.  اما نگاهي به اعداد و ارقام درآمد 
كشورهاي عضو اوپك نكات جالبي را نمايان مي كند. 
طبق محاسبات »تعادل« ايران در كنار عراق، عربستان، 
ليبي، امارات، گينه استوايي و كنگو همه در سال 2018 
با حدود 14 درصد افزاي��ش در درآمد صادراتي روبرو 
شدند؛ اما بعضي كش��ورها از اين حالت متوسط ارقام 
متفاوتي را ثبت كردند. به غير از الجزاير، كويت و آنگوال 
كه به ترتيب 16 درصد، 16 درصد و 15 درصد افزايش 
درآمد نفتي را تجرب��ه كردند، نيجريه ب��ا 43 درصد 
افزايش درآمد بيشترين افزايش را از سر گذرانده است. 
درآمد نفتي نيجريه در سال 2017 معادل 37 ميليارد 

و 983 ميليون دالر بود و در سال 2018 به 54 ميليارد 
و 513 ميليون دالر رسيد. بعد از نيجريه با فاصله كمي 
اكوادور قرار مي گيرد كه با رسيدن درآمد نفتي اش از 6 
ميليارد و 914 ميليون دالر به 9 ميليارد و 832 ميليون 
دالر در 2018 معادل 42 درصد افزايش درآمد داشته 
اس��ت. اما در سوي غم انگيز ماجرا ونزوئال قرار دارد كه 
تنها 9 درصد افزايش درآمد نفتي را تجربه كرده است. 
درآمد نفتي ونزوئال در سال 2018 معادل 34 ميليارد و 
674 ميليون دالر بوده است كه تقريبا نصف اين درآمد 
در سال 2014 و پيش از شروع آشوب هاي اين كشور 

محسوب مي شود. 

  آمار توليد 
اوپك در بولتن آماري سال 2019 ميالدي اعالم كرد 
كه توليد جهاني نفت خام در سال گذشته ميالدي با 

افزايش روزانه يك ميليون و 213 هزار بشكه اي به 75 
ميليون و 780 هزار بشكه رسيد.

به گزارش دبيرخانه س��ازمان كشورهاي صادركننده 
نفت )اوپك(، با وجود افزايش توليد نفت جهان، توليد 
نفت اوپك در س��ال گذشته ميالدي 415 هزار بشكه 

كاهش يافت.
در سال گذشته ميالدي، اياالت متحده امريكا با توليد 
روزانه 10 ميليون و 960 هزار بش��كه، روسيه با توليد 
روزانه 10 ميليون و 530 هزار بش��كه و عربس��تان با 
توليد روزانه 10 ميليون و 320 هزار بشكه، بزرگ ترين 

توليدكنندگان نفت جهان بودند.
تقاضاي نفت جهان در سال گذشته ميالدي به روزانه 
98 ميليون و 730 هزار بشكه رس��يد كه 1.5 درصد 
نسبت به س��ال پيش از آن بيشتر بود. بيشترين رشد 
تقاضاي نفت جهان در اين س��ال به آس��يا و امريكاي 

شمالي مربوط مي شد. ميانگين صادرات نفت اوپك در 
سال 2018 ميالدي 24 ميليون و 670 هزار بشكه در 
روز و كمي بيشتر از سال 2017 ميالدي بود. در دوره 
يادشده، صادرات نفت اوپك به منطقه امريكاي شمالي 

12.6 درصد نسبت به سال پيش از آن كمتر بود.
ذخاير اثبات ش��ده نفت جهان در پايان سال گذشته 
ميالدي به يك تريليون و 498 ميليارد بش��كه رسيد 
كه تنها چهار دهم درصد نسبت به ذخاير اثبات شده در 

پايان سال 2017 ميالدي افزايش داشت.
در اين حال ظرفيت پااليش نفت جهان در سال 2018 
ميالدي 876 هزار بشكه بيشتر شد و به 99 ميليون و 
510 هزار بشكه در روز رسيد. سرانجام اينكه ميانگين 
قيمت سبد نفتي اوپك در سال 2018 ميالدي 69 دالر 
و 78 س��نت بود، در حالي كه اين رقم در سال 2017 

ميالدي 52 دالر و 43 سنت بود.

گروه انرژي|  فرداد احمدي|
»سياست تغيير ساعات كاري ادارات به منظور عبور 
از پيك تابستانه برق« امسال نيز در دستور كار قرار 
دارد، اما مقرر شده است كه استان ها مسوول اجراي 
آن باشند، اين خبر را معاون برق وزارت نيرو ديروز 

در نشست خبري خود به »تعادل« داد. 
حائري در پاسخ به پرس��ش »تعادل« درباره اينكه 
وزارت ني��رو از چه تاري��خ قرار اس��ت برنامه تغيير 
ساعات كاري اداري در تابستان را اجرا كند؟ اظهار 
كرد: »وزارت نيرو سال گذشته طرح تغيير ساعات 
كار اداري را ب��ه منظ��ور مديريت مص��رف برق در 
زمان اوج پيك بار انجام داد كه باعث صرفه جويي 2 
 هزار مگاواتي مصرف برق ش��د و نتايج بسيار خوبي

 داشت.
امس��ال نيز اين برنامه را داريم، ام��ا تصميم گيري 
درباره تاريخ و نحوه اجراي اين طرح را بر عهده خود 
اس��تانداران گذاش��تيم تا با تعامل با مسووالن برق 
اس��تان ها يعني برق هاي منطقه اي و ش��ركت هاي 
توزيع اين ط��رح را اجرا كنند. اين طرح در برخي از 
اس��تان ها از ابتداي خرداد يا از 15 خرداد آغاز شده 

يا از 20 خرداد آغاز مي شود.«
وي ه��دف از اجراي طرح تغيير س��اعات كار اداري 
در س��ال جاري را بهينه ك��ردن مصرف برق ادارات 

عنوان كرد و گفت: »هدف اين است كه هم بتوانيم 
از طريق ادارات برق منطقه اي و شركت هاي توزيع، 
نظارتي روي مصرف ب��رق ادارات انجام دهيم و هم 
به محض آنكه ادارات تعطيل مي شوند، قادر باشيم 
سيستم هاي سرمايشي و روشنايي را از مدار خارج 

كنيم.«

  سرمايش برق را مي خورد 
حائ��ري با تأكي��د بر اينكه متوس��ط مص��رف برق 
سيستم هاي سرمايشي در ايران، امسال به بيش از 
24 هزار مگاوات مي رس��د، اظهار كرد: »با مقداري 
مديريت كردن مي توانيم 4 هزار مگاوات در مصرف 
برق صرفه جويي كنيم و مصرف برق سيس��تم هاي 

سرمايشي را به 20 هزار مگاوات برسانيم.«
وي اف��زود: »همين رقم 20 هزار م��گاوات به اندازه 
مجموع مصرف برق 4 كشور همسايه در زمان پيك 

مصرف است.«
به گفته معاون برق و انرژي وزارت نيرو، صرفه جويي 
5 ه��زار مگاوات��ي برق، 40 ه��زار ميلي��ارد تومان 
صرفه جويي در سرمايه گذاري بخش برق را به همراه 
دارد و 40 ه��زار ميليارد تومان به اندازه دو برابر كل 

درآمد ساالنه صنعت برق كشور است. 
حائري در پايان پاسخ هاي خود به پرسش خبرنگار 

روزنامه »تعادل« وعده داد كه قبوض كاغذي برق تا 
پايان مهرماه سال جاري حذف شوند.

  ژنراتور ورزشگاه ها
همايون حائري، معاون ب��رق و انرژي وزارت نيرو در 
پاسخ به پرسش ديگر روزنامه»تعادل« درباره اينكه 
با توجه به خاموش��ي ورزشگاه فوالدشهر اصفهان در 
بازي ذوب آهن اصفهان با الوصل امارات، آيا حوزه برق 
وزارت نيرو اقدامي را براي بررس��ي وضعيت ژنراتور 
ورزشگاه ها و ساير مراكز مهم انجام داده است تا چنين 
اتفاقاتي مجددا تكرار نش��ود؟، گفت: »ما اين مساله 
را بخش��نامه و اعالم كرديم. نهادهاي مختلفي مانند 
سازمان پدافند غيرعامل، تأكيد دارند كه دستگاه هاي 
حساس بايد ژنراتور داشته باشند. در مساله اي كه در 
بازي ذوب آهن اصفهان با يكي از تيم هاي باشگاهي 
عربي رخ داد و برق ورزشگاه قطع شد، مشكل از داخل 
خود ورزشگاه فوالدشهر بود، در حالي كه براي همه 
مسابقاتي كه انجام مي شود، شركت هاي توزيع برق 

استان ها آمادگي الزم را دارند.« 
وي تأكيد كرد: »مشكلي كه در ورزشگاه فوالدشهر 
اصفهان پيش آمد، متوجه شركت هاي برق نيست 
و خود مجموعه ورزش��گاه فوالدشهر مقصر هستند 
كه تجهيزات برق اضطراريش��ان آماده نبوده است. 

بنابراين موضوع ژنراتور دوم ورزشگاه ها بايد از داخل 
استان ها پيگيري شود، اما به هر حال تأكيدات الزم 
به شركت هاي توزيع استان ها هم انجام شده است.«

  سياست هاي تشويقي براي عبور از تابستان
در اين نشس��ت، مصطفي رجبي، سخنگوي جديد 
صنعت برق نيز درباره سياست هاي تشويقي صنعت 
برق براي مديري��ت بار در تابس��تان توضيحاتي را 
ارايه داد و گفت: »مشتركين كم مصرف مي توانند با 

صرفه جويي ميزان مصرف خود را به زير الگو برسانند 
و چنانچه مصرف آنها نسبت به سال گذشته كاهش 

پيدا كند، تشويق خواهند شد.«
رجبي با تاكي��د بر اينكه پيك مص��رف در روز بين 
ساعات 12 تا 16 رخ خواهد داد، گفت: »يكي ديگر 
از اين برنامه ها تش��ويق صنايع است. ما هر سال به 
صنايع مش��وق مي دهيم كه طرح ذخيره عملياتي 
را اج��را كنن��د و امس��ال بي��ش از 2000 مگاوات 

تفاهم نامه با صنايع امضا كرده ايم.«
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مردم 4 استان پول گاز 
پرداخت نمي كنند 

ايس�نا| وزير نفت، مصوبه هيات وزيران مبني بر 
»معافيت هزينه گاز مصرفي مش��تركان خانگي 
و تجاري مناطق سيل زده اس��تان هاي گلستان، 
مازندران، لرستان و خوزستان مطابق با تاريخ هاي 
مورد اشاره با تشخيص ش��ركت هاي گاز استاني 
ذي ربط« را به ش��ركت ملي گاز ايران جهت اقدام، 
ابالغ كرد. هيات وزيران در نشست روز چهارشنبه 
)13 خردادم��اه( معافي��ت مش��تركان خانگي و 
تجاري مناطق س��يل زده اس��تان هاي گلستان، 
مازندران، لرس��تان و خوزستان از پرداخت هزينه 
گاز را بر اساس پيشنهاد وزارت نفت تصويب كرد. 
بر اس��اس اين مصوبه، مشتركان خانگي و تجاري 
مناطق سيل زده اس��تان هاي گلستان و مازندران 
از تاريخ 28 اس��فندماه 1397 تا 15 ارديبهش��ت 
1398 و نيز مش��تركان خانگي و تجاري مناطق 
سيل زده استان هاي لرستان و خوزستان از پنجم 
فروردين ماه تا 15 ارديبهش��ت 98 با تش��خيص 
شركت هاي گاز استاني ذي ربط از پرداخت هزينه 
گاز مصرف��ي معاف هس��تند. بنا بر اع��الم وزارت 
نيرو، رونوشت دس��تور وزير نفت افزون بر حسن 
منتظرتربتي، مديرعامل شركت ملي گاز ايران به 
هوشنگ فالحتيان، معاون برنامه ريزي وزير نفت، 
شجاع الدين بازرگاني، معاون امور حقوقي و مجلس 

وزير نفت نيز ارسال شده است.

آخرين آمار بارش ها
تسنيم| تنها دو استان كشور در سال آبي جاري 
بيش از يك متر )1000 ميليمتر( بارش داش��تند 
كه اين دو استان، لرستان با 1155 ميليمتر بارش 
و كهگيلويه و بويراحمد با 1018.5 ميليمتر بارش 
است. در 258 روز ابتدايي سال آبي جاري )ابتداي 
مهرماه 97 تا عصر روز هفدهم خرداد 98( در مجموع 
331.8 ميليمتر بارش در ايران به ثبت رسيده است. 
در اين مدت، برخي اس��تان هاي كشور بيش از اين 
مي��زان و برخي كمتر از اين رقم بارش داش��ته اند. 
بررسي آمار رس��مي دفتر مطالعات پايه منابع آب 
شركت مديريت منابع آب ايران نشان مي دهد استان 
لرستان با 1155 ميليمتر بارش، پربارش ترين استان 
كشور در س��ال آبي جاري است. همچنين استان 
سيس��تان و بلوچس��تان با 106.1 ميليمتر بارش 
كم بارش ترين اس��تان كشور در س��ال آبي جاري 
است. تنها دو استان كشور در سال آبي جاري بيش 
از يك متر )1000 ميليمتر( بارش داشتند كه اين دو 
استان، لرستان با 1155 ميليمتر بارش و كهگيلويه و 

بويراحمد با 1018.5 ميليمتر بارش است.

 تمديد مي كنيم 
حتي بدون غير اوپك 

تس�نيم| وزير انرژي عربس��تان گفت اوپك به 
تمديد توافق كاهش توليد پ��س از انقضاي آن در 
پايان ژوئن نزديك مي شود. به گزارش راشاتودي، 
خالد الفالح، وزير انرژي عربس��تان گفت اوپك به 
تمدي��د توافق كاه��ش توليد پ��س از انقضاي آن 
در پايان ژوئن نزديك مي ش��ود. فال��ح در مجمع 
بين المللي اقتصاد در س��نت پترزبورگ روس��يه 
گفت: » از نظر اوپك قرارداد تمديد مي شود. مساله 
هماهنگي با توليدكنندگان غير اوپك است«. فالح 
گفت: » من اميدوارم اين يك تصميم ساده باشد و 
قرارداد را تمديد كنيم ولي اينطور نيست. ما در مورد 
موقعيت مان در عربستان انعطاف پذير هستيم«.  
اوپك و متحدانش به رهبري روسيه تا پايان ژوئن 
قراردادي براي كاهش 1.2 ميليون بش��كه عرضه 
نفت دارند و قرار اس��ت در هفته ه��اي آتي ديدار و 
در مورد سياس��ت هاي مديريت عرضه نفت از آغاز 
2017 گفت وگو كنند.  خالد الفالح پس از مالقات 
با الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه گفت مطمئن 
است گروه اوپك و متحدانش توافق كاهش توليد را تا 
پايان سال جاري تمديد مي كنند.  الفالح گفت نيازي 
به بيشتر كردن كاهش نفت نيست. وضعيت عرضه 
نفت ايران، ونزوئال و س��اير كشورها نشان مي دهد 
آيا اوپك و متحدانش نياز به افزايش توليد دارند يا 
نه.  در اوايل همين هفته فالح سعي كرد بازار نفت را 
قانع كند كه عربستان و گروه اوپك و متحدانش هر 
اقدامي الزم است براي متعادل كردن عرضه و تقاضا 

انجام مي دهند. 
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گفتاري از يانيس واروفاكيس، وزير سابق امور اقتصادي يونان: 

پيشبينيكهماركسازسرمايهداريفعليميكرد
ترجمه:  نرگس ايماني|

 نقد اقتصاد سياس�ي | براي اينكه يك مانيفس��ت 
موفق از آب درآيد بايد همچون يك ش��عر، آن زمان كه 
ذهن را ب��ا تصاوير و ايده ه��اي خيره كننده و جديدش 
تحت تأثير ق��رار مي دهد، قلب ما را ه��دف بگيرد. يك 
مانيفست بايد چشمان مان را بر علل راستين تغييراِت 
برانگيزاننده، گيج كننده و حيرت آوِر دوروبرمان بگشايد 
و در عين حال امكان هاي نهفته در اوضاع و احوال جاري 
را بر ما آشكار سازد. بايد ما را وادارد تا احساس يك جور 
نابسندگي مأيوس كننده كنيم از اينكه چرا خودمان اين 
حقايق را تشخيص نداده ايم، افزون بر آن، مي بايست به 
اين آگاهي تش��ويش آميز بينجامد كه ما تا همين حاال 
مانند ش��ريك جرم هايي ُخرده پا عم��ل مي كرده ايم و 
دست اندركار بازتوليد گذشته اي بي آينده بوده ايم. نهايتًا 
اين كه، يك مانيفست بايد قدرت سمفوني هاي بتهوون را 
داشته باشد تا هم ما را ترغيب كند به عامالِن آن آينده اي 
بدل شويم كه در آن، بر رنج كشيدِن غيرضروري توده ها 
نقطه پاياني گذاشته شود، و هم براي تحقق  ظرفيت هايش 

در جهت نيل به آزادي ناب، الهام بخش بشريت باشد.
تا به حال هيچ مانيفستي بهتر از آني كه در فوريه 1848 
در خيابان 46 ليورپول منتش��ر شد در تحقق همه اين 
شروط موفق عمل نكرده است. مانيفست كمونيست )يا 
با عنوان چاپ نخستش، مانيفست حزب كمونيست( كه 
انقالبيون انگليسي آن را سفارش داده بودند، به دست دو 
جوان آلماني نگاشته شد: كارل ماركس، يك فيلسوف 
29 ساله با گرايش لذت گرايي اپيكوريستي و عقل گرايي 
هگلي، و فردريش انگلس، يك جوان 28 ساله كه وارث 

كارخانه اي در منچستر بود.
مانيفست در مقام اثري در حوزه ادبيات سياسي، همچنان 
كاري است بي مانند. مشهورترين عباراتش، از آن ميان، 
جمله آغازينش )»ش��بحي اروپا را درمي نوردد �� شبح 
كمونيسم«( واجد كيفيتي شكسپيري است. همچون 
هملت پس از مواجهه با روح پدر مقتولش، خواننده نيز 
الجرم از خود مي پرسد: »آيا بزرگواري آدمي بيشتر در 
آن اس��ت كه زخم فالخن و تير بخِت ستم پيشه را تاب 
آورد، يا آنكه در برابر دريايي فتنه و آشوب سالح برگيرد و 

با ايستادگي خويش بدان همه پايان دهد؟«
براي خوانندگاِن هم عصر ماركس و انگلس، اين مساله 
ي��ك دوراهي آكادميك نبود ك��ه در محافل اروپايي بر 
س��ر آن بحث و گفت وگو درگيرد. مانيفسِت ماركس و 
انگلس فراخواني براي كنش بود، و احضار اين شبح اغلب 
به منظور شكنجه او يا بعضًا زنداني كردِن طويل المدتش 
انجام مي گرفت. امروزه روز نيز جوانان با تنگنايي مشابه 
دست وپنجه نرم مي كنند: تن سپردن به نظمي ريشه دار 
ام��ا رو به زوال كه قادر نيس��ت خ��ودش را احيا كند، يا 
مقابل��ه با آن به بهاي يك هزينه ف��ردي گزاف و با قصد 
دستيابي به شيوه هاي نويِن كاركردن، تفريح، و زيستن 
با يكديگر؟ با وجود آنكه احزاب كمونيست تقريبًا بطور 
كامل از صحنه سياسي محو شده اند، اما ثابت گرديده كه 
به سكوت واداشتن روح كمونيسمي كه مانيفست را پيش 

ميراند، كاري است به غايت دشوار.
نظاره بر فراسوي افق ها، هدف اعالي هر مانيفستي است. 
اما كاميابي در توصيف دقيق فضايي كه يك سده و نيم 
بعدتر فرا خواهد رسيد و تحليل تعارض ها و انتخاب هايي 
كه ما امروزه با آنها دست به گريبانيم، به قسمي كه ماركس 
و انگلس بدان نائل شده اند، به راستي حيرت انگيز است. 
در اواخر دهه 1840، سرمايه داري به ِگل نشسته، محلي، 
ازهم گسيخته، و كم دل و جرأت بود. با اين حال، ماركس 
و انگلس ]در همان ايام[ به آينده سرمايه داري پي ُبرده و 
سرمايه داري جهاني شده، مالي شده، مبتني بر تكنولوژي 
باال و سرتاپامسلِح ما را پيش بيني كرده بودند. اين شكل 
از سرمايه داري مخلوقي بود كه پس از سال 1991 پا به 
عرصه وجود نهاد، و درست در همان دقيقه برآمدنش، 

علنًا مرگ ماركسيسم و پايان تاريخ را در افواه جار زد.
ليكن و با وجود اين همه، ما همواره شاهد اغراق در شكست 
پيشگويي هاي مانيفست كمونيست بوده ايم. من به ياد 
مي آورم كه چه طور حتا اقتصاددان��ان چپ نيز در آغاِز 
دهه 1970 اين پيشگويي اصلي مانيفست را به چالش 
كشيدند كه سرمايه »در همه جا آشيان خواهد كرد، در 
همه جا مستقر خواهد شد، با همه جا رابطه برقرار خواهد 
كرد«. آنها با نظر به واقعيت اس��فباري كه بعدها جوامع 
جهان سومي نام گرفت، چنين اذعان داشتند كه سرمايه 
پيش از آنكه بتواند به فراس��وي »كالنشهر« هاي اروپا، 
امريكا و ژاپن گسترش يابد، شور و اشتياقش را تمامًا از 

كف داده است.
به لحاظ تجربي ح��ق به جانب آنها بود: ش��ركت هاي 
چندمليتي اروپايي، امريكاي��ي و ژاپني كه در »نواحي 
پيراموني« آفريقا، آسيا و امريكاي التين فعاليت مي كردند، 
منحصراً به استخراج منابع مستعمراتي مشغول بودند و 
به بسط و گسترش س��رمايه داري در اين مناطق حتي 
گوشه چشمي هم نداشتند. به باور اين منتقدان، سرمايه 
خارجي حاضر در جوامع جهان س��وم، به جاي آكندن 
اين كشورها از پيشرفت هاي س��رمايه دارانه )كشاندن 
»همگان، حتا بدوي ترين ملل به درون تمدن«(، چيزي 
جز بازتوليد و بسط توسعه نيافتگي براي شان به ارمغان 
نداش��ته است. تو گويي مانيفس��ت بيش از حد به توان 
سرمايه براي بسط يافتن در اقصا نقاط جهانْ ايمان داشته 
است. اغلِب اقتصاددانان، حتا آنهايي كه موافق ماركس 
بودند، در اين پيش بيني مانيفس��ت ترديد داشتند كه 
»استثمار بازاِر جهاني نوعي ويژگي جهان وطني به توليد 

و مصرف در سراسر دنيا خواهد بخشيد.«
چنان كه معلوم شد �� هر چند ديرهنگام �� حق به جانِب 
مانيفست بود؛ و بهاي اثبات اين حقانيت هم فروپاشي 
اتحاد جماهير شوروي و الحاق دو ميليارد كارگر چيني و 
هندي به بازار كار سرمايه داري. درواقع، براي آنكه سرمايه 
كاماًل جهاني شود، اول از همه مي بايست همان رژيم هايي 
كه سوگند وفاداري به مانيفست خورده بودند تكه تكه و 
متالشي مي شدند. آيا تاريخ هيچگاه آيروني اي بامزه تر از 

اين ترتيب داده است؟

هر آن كسي كه امروز مانيفست را مي خواند از شباهت 
ش��گرف جهاِن به تصويركشيده ش��ده در آن با جهان 
ما انگش��ت ب��ه دهان مي مان��د؛ جهاني كه ب��ه طرزي 
هولناك در يك قدمي اب��داع تكنولوژيكش قرار داريم. 
در زمان نگارش مانيفس��ت اين ماش��ين بخار بود كه 
ضربآهنگ ه��ا و روال هاي ج��اري نظام فئودال��ي را با 
جدي ترين چالش ها مواجه ساخت. دهقانان در البه الي 
چرخ ها و چرخ دنده هاي ماشين آالت له مي شدند و طبقه 
جديدي از اربابان، يعني كارخانه داران و تاجران، كنترل 
جامعه را از اش��راف زمين دار كف رفته بودند. در دوران 
ما هوش مصنوعي و خودكارس��ازي هم��ان تهديداِت 
خانمان برانداز و قريب الوقوعي هستند كه خبر از دودشدن 
و به هوارفتن »همه روابط س��خت و استوار« مي دهند. 
به گفته مانيفست: »انقالب دايمي در ابزارهاي توليد« 
به تغيير »تمام مناس��بات جامعه« مي انجامد و باعث 
ايجاد »انقالب پياپي در توليد، متالطم كردن پي درپي 
تمام مناس��بات اجتماعي، و عدم اطمينان و آشفتگي 

بي وقفه« مي شود.
ب��ا اين همه، از نظ��ر ماركس و انگلس مي بايس��ت اين 
تالط��م و گس��يختگي را ارج نه��اد، چراك��ه همچون 
كاتاليزوري عمل مي كند كه نوع بشر براي يورش نهايي 
به پيش داوري هاي برجاي مانده اش و خالصي از آنها بدان 
نياز دارد؛ پيش داوري هايي كه مويد فاصله پرناشدني ميان 
صاحبان ماشين آالت و كساني است كه آن ماشين آالت را 
طراحي و با آنها كار مي كنند. آنها در مانيفست در خصوص 
تأثير تكنولوژي چنين مي نويسند: »هر آن چه سخت و 
استوار است دود مي شود و به هوا مي رود، آن چه مقدس 
است كفرآميز مي گردد و سرانجام آدمي ناگزير مي شود 

با ديدگاني هشيار با شرايط واقعي زندگي اش و مناسبات 
خود ب��ا همنوعش روبرو گ��ردد.« تغيير تكنولوژيك با 
نابودساختن بي رحمانه پيش پنداش��ت ها و يقينياِت 
برخطا م��ا را وامي دارد تا، با اكراه ه��ر چه تمام تر، با اين 
واقعيت رودررو شويم كه تا چه پايه مناسبات ما با يكديگر 

رقت انگيز شده است.
امروزه شاهد آن هستيم كه اين شكل از ارزيابي اوضاع 
در قالب ميليون ها واژه �� چ��ه بر صفحات چاپي و چه 
به ص��ورت آن الين ���� در بحث هاي درگرفته بر س��ر 
ناخرسندي هاي حاصل از جهاني سازي مورد استفاده 
قرار مي گيرد. روزنامه هاي پرس��ابقه غربي، چهره هاي 
هاليوودي، صاحبان كس��ب وكار در س��يليكون ولي، 
اسقف ها و حتا س��رمايه داران فوق ميلياردر، همگي، در 
همان حال كه جهاني سازي را به سبب تغيير وضعيت 
ميليون ها انسان از فقر مطلق به فقر نسبي مي استايند، از 
برخي پيامدهاي نامطلوب آن نيز ناله و فغان سر مي دهند: 
نابرابري تحمل ناپذير، آزمندي بي شرمانه، تغييرات آب 
و هوايي، ربودن دموكراس��ي پارلمانتاريستي به دست 

بانكداران و ابرثروتمندان.
كس��ي كه مانيفس��ت را خوانده باش��د، از هيچ يك از 
اينها شگفت زده نمي شود. مانيفست چنين استدالل 
مي كند كه »جامعه به مثابه يك كل به گونه اي دم افزا به 
دو اردوگاه بزرگ متخاصم تقسيم مي شود، به دو طبقه 
بزرگ كه مستقيماً رو در روي يكديگر قرار مي گيرند«. با 
ماشيني شدن توليد، و تبديل شدن حاشيه سوِد صاحبان 
ماشين به انگيزه محرك تمدن ما، جامعه به دو قطب 
س��هام داران كار�  نكن و كارگران مزدبگير غير �  مالك 
تقسيم مي شود. در مورد طبقه متوسط هم قضيه مثل 
اين است كه دايناسوري را در اتاقي بيندازيم تا منقرض 
شود. در همان زمان، ابرثروتمندان با ديدن زندگي همه 

آن كس��اني كه در بي ثبات كاري برآم��ده از برده داري 
دستمزدي غوطه ورند، احساس تقصير و گناه مي كنند 
و به نوعي دچار تنش و اضطراب مي ش��وند. ماركس و 
انگلس پيش بيني كرده بودند كه اين اقليِت به ش��دت 
قدرتمند سرانجام »ناشايستگي اش براي حكومت« بر 
چنين جوامع قطبي شده اي را عيان مي سازد، زيرا در 
موقعيتي قرار ندارد كه بتواند براي بردگاِن دستمزدبگير 
زيست قابل اتكايي را فراهم آورد. آنها در حالي كه درون 
اجتماعاِت محصورشده شان سنگر گرفته اند، از فرط 
دلهره از پاي در مي آيند و قادر نيس��تند از ثروت شان 
لذت��ي ببرند. برخ��ي از آنان، يعني آنهاي��ي كه آنقدر 
باهوش هستند كه نفع شخصي بلندمدِت واقعي شان را 
تشخيص  بدهند، دولت رفاه را به عنوان بهترين بيمه نامه 
دم دستي ش��ان برمي گزينند. اما، به گفته مانيفست، 
افسوس كه در مقام يك طبقه، خست به خرج دادن در 
پرداخت حق بيمه، بخشي از ماهيت آنهاست و آنان به 
شيوه اي خستگي ناپذير از پرداخت ماليات هاي بايسته 

اجتناب مي ورزند.
آي��ا اين مدع��ا امروزه ديگر به اثبات نرس��يده اس��ت؟ 
ابرثروتمندان جماعتي الي االبد ناخرس��ند، بيمناك، 
همواره درون يا پش��ت دِر كلينيك ه��اي ترك اعتياد، 
بي امان در جست وجوي كسب تسالي خاطر از غيبگويان، 
دكترهاي اعصاب، و كاسب كاران راه بلد هستند. در همين 
اثنا، كسان ديگري وجود دارند كه تقال مي كنند غذايي 
بخورونمير گير بياورند، هزينه شهريه شان را بپردازند، با 
اين كاله و آن كاله كردن گذران زندگي كنند يا با ركود و 
كسادي بجنگند. ما به گونه اي عمل مي كنيم كه تو گويي 
در زندگي مان هيچ دغدغه خاطري نداريم، ادعا مي كنيم 
آن چه را انجام مي دهيم دوست داريم، و آن چيزي را كه 
دوس��ت داريم انجام مي دهيم. اما واقعيت اين است كه 

شب ها بغض در گلو به خواب مي رويم.
مصلح��ان آرمان گرا، سياس��تمداران هي��ات حاكم، 
و اقتصاددان��ان آكادمي��ك احياكننده همگ��ي به اين 
تنگنا به شيوه اي مشابه پاس��خ داده اند: محكوم كردن 
سفت و سخت نش��انه ها )نابرابري دستمزد( و همزمان 
ناديده گرفتن علت ها )استثمار ناش��ي از حق مالكيِت 
نابرابر بر ماشين آالت، زمين، منابع( . در اين شرايط آيا 
ديگر هيچ جاي تعجبي باق��ي مي ماند از اينكه بگوييم 
ما در يك بن بس��ت گير افتاده اي��م، و در نااميدي اي به 
س��ر مي بريم كه تنها به كار پوپوليست هايي مي آيد كه 
مي كوشند تا س��خيف ترين غرايز توده ها را به اختيار و 

كنترل خود درآورند؟
با افزايش سريع تكنولوژي هاي پيش��رفته، ما در حال 
نزديك ترشدن به دقيقه اي هستيم كه مي بايست در آن، 
بر سر چگونگي برقراري ارتباطي عقالني و متمدنانه با 
يكديگر تصميم بگيريم. ما بيش از اين نمي توانيم در پشت 
گريزناپذيري كار و هنجارهاي اجتماعي جابرانه اي كه 
وضع مي كند، پنهان شويم. مانيفست به خوانندگان قرن 
بيست ويكمي اش اين فرصت را مي دهد تا نابساماني هايي 
از اين دست را ببينند، و تشخيص دهند كه چه كارهايي 
بايد صورت بگيرد تا اكثريت بتوانند از نارضايتي ها رهايي 
يابند و درعوض به ترتيبات اجتماعي جديدي دست يابند 
كه در آن »رشد و تكامل آزادانه هر فرد پيش شرطي است 
براي رشد و تكامل آزادانه همگان«. هرچند مانيفست 
هيچ نقشه راهي براي رسيدن به اين نقطه پيش رويمان 
نمي گذارد، اما كماكان منبعي الهام بخش است كه نبايد 

آن را از كف داد.
اگر مانيفست همچنان داراي همان قدرت برانگيختن، 
شوراندن و شرم آگين ساختن ماست كه در 1848 از آن 
بهره مند بود، بدان سبب است كه منازعات ميان طبقات 
اجتماعي قدمتي به اندازه خ��وِد تاريخ دارند. ماركس و 
انگلس اين مهم را در قالب ده واژه متهورانه چنين خالصه 
مي كنند: »تاريِخ تمام جوامِع تاكن��ون موجود، تاريخ 

منازعات طبقاتي بوده است.«
از آريستوكراسي فئودالي تا امپراتوري هاي صنعتي شده، 
موتور تاريخ همواره همين منازعه ميان تكنولوژي هاي 
دايمًا زيروروشونده و مناسبات طبقاتي رايج بوده است. 
با هر گسستي در تكنولوژي جامعه، شكل تضاد موجود 
ميان طبقات نيز تغيير مي كند. طبقات قديمي از گردونه 
خارج مي شوند و سرآخر فقط دو طبقه بر جاي مي ماند: 
طبقه اي كه مالك همه چيز اس��ت و طبقه اي كه مالك 

هيچ چيز نيست �� بورژوازي و پرولتاريا.
اين است آن مخمصه اي كه ما امروزه بدان گرفتار شده ايم. 
در حالي كه ما فروكاست همه تمايزهاي طبقاتي به شكاف 

ميان مالكان و غيرمالكان را مرهون سرمايه داري هستيم، 
ماركس و انگلس از ما مي خواهند به اين نكته واقف باشيم 
كه س��رمايه داري آن چنان كه بايد و شايد رشد نكرده 
ك��ه بتواند آن تكنولوژي هايي را كه ُگروُگر ايجادش��ان 
مي كند، حفظ بكند. ]پس با نظر به اين تحوِل روزافزوِن 
تكنولوژي ها، در عيِن ثباِت مناس��بات اجتماعي، [ اين 
وظيفه ماست كه از مفهوم ديرين ابزارهاي توليدي كه 
تحت مالكيت خصوصي قرار دارند دل بكنيم و به زور هم 
كه شده تغيير و تحولي به هم رسانيم، تحولي كه متضمن 
مالكيت اجتماعي بر ماشين آالت، زمين و منابع است. 
امروزه، در جوامعي كه پايبند به مناسبات كاري قديمي 
هستند، متعاقب اشاعه تكنولوژي هاي جديد، موجي از 
فالكت و بدبختي به راه مي افتد. مانيفس��ت در عباراتي 
فراموش ناش��دني اين وضعيت را چنين شرح مي دهد: 
»جامعه اي كه گويي ابزارهاي سترگ توليد و دادوستد 
را از غيب احضار كرده، جادوگري را ماند كه ديگر قادر به 
مهار نيروهاي جهان زيرين كه خود با افس��ون خويش 

احضار كرده نيست.«
اين جادوگر همواره مي پندارد كه برنامه هاي رايانه اي، 
موتوره��اي جس��ت وجوگر، ربات ه��ا و بذرهايي كه با 
مهندسي ژنتيكي دستكاري شده اند، رفاه و سعادت را 
براي همگان به ارمغان خواهند آورد. حال آنكه با انتشار 
اين دس��تاوردهاي ش��گفت انگيز در جوامِع منقسم به 
كارگران مزدبگير و مالكان، دس��تمزدها و قيمت ها به 
سطحي خواهند رسيد كه نهايتًا منفعت ناچيزي عايد 
اغلب مشاغل خواهد شد. اين فقط تكنولوژي هاي بزرگ، 
شركت هاي دارويي بزرگ و گروه اندكي از شركت ها، كه 
ما را تحت كنترل قدرت سياسي و اقتصادي عظيم خود 

دارند، هس��تند كه حقيقتًا در اين وانفسا سود مي برند. 
اگر ما كماكان بر مناسبات ميان كارگران و كارفرمايان 
صحه بگذاريم، آن گاه حق مالكيت شخصي، سرمايه را به 
نتايجي غيرانساني سوق خواهد داد. تنها با ممنوع كردن 
مالكيت خصوصي ابزارهاي توليد جمعي و جايگزيني 
آن با ش��يوه جديدي از مالكيت اش��تراكي متناسب با 
تكنولوژي هاي جديد است كه ما از بي عدالتي ها خواهيم 

كاست و به سعادت جمعي نائل خواهيم گرديد.
بر اس��اس نظريه ده واژه اي ماركس و انگلس، بن بست 
حاكم بر روابط كارگر و مالك هميشگي و حتمي است. 
مانيفست چنين اظهار مي دارد كه »پيروزي پرولتاريا 
و نابودي« بورژوازي »به يك اندازه گريزناپذير« اس��ت. 
تاكنون، تاريخ به اين پيش بيني جامه عمل نپوش��انده 
است، ليكن منتقدان از ياد برده اند كه مانيفست، همچون 
هر متن تبليغاتي ارزشمندي، در قالب قطعيت، اميد را 
به ارمغان مي آورد. درست همانند لرد نلسون كه پيش از 
نبرد ترافالگار سربازانش را با اين عبارات بسيج و متحد 
كرد كه انگلستان از آنها »انتظار دارد« به وظيفه شان عمل 
كنند )حتا اگر خود او ترديد جدي داشت كه سربازانش 
مي توانند از پِس اين نبرد برآيند(، مانيفست نيز با تهييج 
پرولتاريا به متحدش��دن با يكديگ��ر و رهانيدن خود از 
بندهاي برده داري دستمزدي، اين »چشمداشت« را در 
پرولتاريا ايجاد مي كند كه آنان  عاقبت به وظيفه شان در 

قبال خود عمل خواهند كرد.
آيا به راستي پرولتاريا چنين خواهد كرد؟ با شكل و شمايل 
فعلي پرولتاريا، اين امر ظاهراً نامحتمل به نظر مي رسد. 
اما، با اين حال، ما چاره اي نداشتيم مگر انتظاركشيدن 
براي سربرآوردن جهاني سازي در دهه 1990، تا برآورد 
مانيفست در مورد پتانسيل سرمايه داري كاماًل به اثبات 
برس��د. مي ش��ود مس��اله را جور ديگري هم طرح كرد: 

پرولتارياي جديِد جهاني و دمادم بي ثبات شونده به زمان 
بيشتري نياز دارد تا بتواند ايفاگر نقش تاريخي اي باشد كه 
مانيفست پيش بيني كرده است. با وجود نظرات متفاوت 
در اين خصوص، ماركس و انگلس به ما مي گويند چنان چه 
از خطابه انقالب واهمه داشته باشيم، يا بكوشيم حواسمان 
را از وظيفه اي كه در قب��ال ديگران داريم پرت كنيم، به 
هزارتويي سرگيجه آور گرفتار خواهيم آمد كه سرمايه بيخ 
و بِن آن را اشغال كرده و جايي براي عرض اندام روح انساني 
بر جاي نگذاشته است. به گفته مانيفست، تنها چيزي كه 
مي توان از بابت آن مطمئن بود اين اس��ت كه چنان چه 
سرمايه اجتماعي نش��ود، در آينده شاهد پيشرفت هاي 

ويران شهري خواهيم بود.
آن چه امروز مانيفس��ت را حقيقتًا ب��ه اثري الهام بخش 
بدل مي سازد توصيه هايي از مانيفست است كه اين جا 
و اكن��ون به كار ما مي آيد، يعن��ي در جهاني كه زندگي 
ما دايمًا به وس��يله چيزي ش��كل مي گيرد كه ماركس 
پيش تر در دستنوشته هاي فلس��في و اقتصادي آن را 
چنين توصيف كرده بود: »يك نيروي جهانشمول كه هر 
محدوديت و هر قيدوبندي را درهم مي شكند و خودش 
را در قالب تنها سياست، تنها كليت، تنها محدوديت، و 
تنها قيدوبند جا مي زند.« از گردانندگان و كارگزاران مالي 
اوبر گرفته تا مديران عامل بانكي و فقراي فلك زده، همه 
و همه را مي توان توجيه كرد كه تحت سلطه اين »نيرو« 
قرار دارند. سرمايه داري امروزه آن چنان پهن دامنه گشته 
كه گاه تصور جهاني بدون آن ناممكن به نظر مي رسد. 
فاصله ناچي��زي وجود دارد ميان اين احس��اس عجز و 
ناتواني، و تسليم شدن در برابر اين مدعا كه هيچ گزينه 
بديلي وجود ندارد. با اين همه، و در كمال ش��گفتي )بنا 
بر مدعاي مانيفست(، درست در همين لحظه است كه 
ما در ُشرف آنيم كه در برابر ايده وجود گزينه هاي بديِل 

پرشمار به زانو درآييم.
ما را در اين برهه به چيزهايي از اين دست نيازي نيست: 
وع��ظ و خطابه هايي درب��اب بي عدالتي با هر ش��كل و 
شمايلي، تقبيح نابرابري روبه تزايد، يا دعا و استغاثه براي 
برسركارماندن حكمراني دموكراتيكي كه در حال نابودي 
است. به عالوه نبايد به كنش هاي مأيوسانه واقعيت گريز 
و واپس گرايان��ه نيز تن دردهي��م؛ كنش هايي از قبيل 
فغان و مويه براي بازگش��ت به وضعيتي پيش��امدرن و 
پيشاتكنولوژيك كه ماحصلي جز پرتاب شدن به آغوش 
گرم مليت گرايي ندارد. در برابر، آنچه مانيفست در لحظات 
ترديد و تسليم تشويق مي كند، چيزي نيست مگر ارزيابي 
عيني و روشنگِر سرمايه داري و ناخوشي هاي آن، كه اين 
خود از خالل پرتوافكني عقالنيت خش��ك و منضبط 

ممكن مي شود.
بنا به استدالِل مانيفست، مشكِل ما با سرمايه داريْ توليد 
بيش از ان��دازه تكنولوژي يا ناعادالنه بودن آن نيس��ت. 
مشكل سرمايه داري غيرعقالني بودن آن است. موفقيت 
سرمايه در بسط يافتن و فراگيرشدنش از خالل انباشتي 
ك��ه محض خاطر انباش��ت صورت مي گي��رد، موجب 
مي شود كه نيروي كار انساني براي كسب درآمدي بخور 
و نمير مثل ماش��ين كار كند، در همين حال، روبات ها 
براي توليد اقالمي برنامه ريزي مي ش��وند كه كارگرانْ 
ديگر از پس خريد آنه��ا برنمي آيند و خود روبات ها هم 
كه به آنها احتياجي ندارند. سرمايه در استفاده عقالني از 
ماشين هاي فوق العاده اي كه به وجود آورده ناكام مانده 
و همه نس��ل ها را به فقر و محروميت، محيط زيس��تي 
ويران ش��ده، اشتغال ناقص و صفر ش��دن اوقات فراغِت 
واقعي بر اثر تقال براي پيداكردن كار و تالش براي زيستي 
بخورونمير محكوم كرده است. حتا خود سرمايه داران 
هم به ماش��ين واره هايي مملو از تش��ويش و اضطراب 
بدل ش��ده اند. آنها همواره در هول ووالي اين هس��تند 
كه اگر همنوعانش��ان را به كاال تبديل نكنند، بايد قيد 
سرمايه داربودن را بزنند و خودشان هم به جماعت وانهاده 

پرولتارياي بي ثبات كاِر در حال گسترش ملحق شوند.
اگر س��رمايه داري ناعادالنه به نظر مي رسد به اين دليل 
اس��ت كه با اتالف منابع طبيعي و انساني، همگان، اعم 
از فقير و غني، را به بردگي كش��انده است. همان »خط 
توليد«ي كه ثروت��ي بي حدوحص��ر را توليد مي كند، 
همچنين در مقياس صنعتي به ناخشنودي و نارضايتي 
عميقي دامن مي زند. لذا وظيفه نخس��ت ما �� به گفته 
مانيفست �� تشخيص تمايل و سوگيري اين »انرژي« 

مسلط برهمگان به تضعيف خودش است.
يك بار خبرنگاران از من پرسيدند كه امروزه بزرگ ترين 
تهديِد س��رمايه داري چه كس��ي يا چه چيزي است. 
پاسخ من به اين پرس��ش براي آنها كاماًل غيرمنتظره 
بود: سرمايه! بي ترديد من اين ايده را چند دهه قبل ، از 
مانيفست به عاريت گرفتم. نظر به اينكه الغاي »انرژي« 
سرمايه داري نه ممكن است و نه مطلوب، حيله اي كه 
مي توان سوار كرد اين است كه به شتاب گرفتِن توسعه 
سرمايه داري مدد رسانيم )با اين قصد كه سرمايه داري 
همچون شهاب سنگي كه به س��رعت از آسمان عبور 
مي كند، بس��وزد و تمام ش��ود(، در حالي كه از سوي 
ديگر، )ب��ا بهره گيري از كنش عقالن��ي و جمعي( در 
برابر تمايل س��رمايه داري به س��ركوب و نابودي روح 
انس��اني مان ايس��تادگي كنيم. مخلص كالم آن كه، 
پيشنهاد مانيفست به ما اين است كه سرمايه داري را به 
سرحداتش برسانيم، در حالي كه ]همزمان[ نتايج آن 
را محدود مي كنيم و راه را براي سوسياليستي سازي آن 

هموار مي نماييم.
ما به ربات هاي بيش��تر، پنل هاي خورش��يدي بهتر، 
ارتباطات سريع السير، و شبكه هاي حمل و نقل پيشرفته 
سازگار با محيط زيست نياز داريم. با اين حال، به همان 
اندازه هم نيازمند آنيم كه به لحاظ سياسي براي دفاع از 
ضعفا، توانمندسازي اكثريت، و زمينه چيني براي الغاي 
معناباختگي هاي سرمايه داري سازماندهي شويم. از 
حيث عملي، اين ]رويكرد[ در تقابل با آن ايده اي قرار 
مي گيرد كه براي تحقيرشدِن ما توسط سرمايه داري 

هيچ گزينه بديلي به دست نمي دهد. 
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  بن�ا به اس�تدالِل مانيفس�ت، مش�كِل 
ما ب�ا س�رمايه داريْ توليد بي�ش از اندازه 
تكنولوژي ي�ا ناعادالنه بودن آن نيس�ت. 
مشكل سرمايه داري غيرعقالني بودن آن 
اس�ت. موفقيت س�رمايه در بسط يافتن و 
فراگيرشدنش از خالل انباشتي كه محض 
خاطر انباش�ت صورت مي گي�رد، موجب 
مي شود كه نيروي كار انساني براي كسب 
درآمدي بخور و نمير مثل ماشين كار كند، 
در همين حال، روبات ها براي توليد اقالمي 
برنامه ريزي مي شوند كه كارگرانْ ديگر از 
پس خريد آنها برنمي آيند و خود روبات ها 

هم كه به آنها احتياجي ندارند.

برش
  هر آن كس�ي كه ام�روز مانيفس�ت را 
مي خوان�د از ش�باهت ش�گرف جه�اِن 
به تصويركشيده ش�ده در آن ب�ا جهان ما 
انگشت به دهان مي ماند؛ جهاني كه به طرزي 
هولناك در يك قدمي ابداع تكنولوژيكش 
قرار داريم. در زمان نگارش مانيفست اين 
ماشين بخار بود كه ضربآهنگ ها و روال هاي 
جاري نظام فئودالي را با جدي ترين چالش ها 
مواجه ساخت. دهقانان در البه الي چرخ ها 
و چرخ دنده هاي ماشين آالت له مي شدند و 
طبقه جديدي از اربابان، يعني كارخانه داران 
و تاج�ران، كنت�رل جامع�ه را از اش�راف 

زمين دار كف رفته بودند. 

برش
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مرگ »سوت زن« و حمايت 
از افشاگران

 يك��ي از جنجالي تري��ن داس��تان هاي مربوط به 
افشاگري  يا اصطالحا »س��وت زني« درباره نقض 
قوانين و عاقبت ناگوار افشاكننده به سال هاي دهه 
1970 بازمي گردد. به گزارش فارس به نقل از نولو، 
در آن زمان كارن سيلكوود، كارشناس آزمايشگاه 
يكي از تأسيسات موسسه كرمك گي در اوكالهاماي 
امريكا بود و سرنوشت وي به موضوع صدها مقاله و 
گزارش بدل شد. در اين تأسيسات سوخت پلوتونيوم 
مورد استفاده در نيروگاه هاي هسته اي توليد مي شد. 
پلوتونيوم از جمله عناصر بسيار آالينده و راديواكتيو 
در جهان محسوب مي شود. سيلكوود كه از قضا يكي 
از نمايندگان منتخب اتحاديه كارگري و از منتقدين 
فعاليت هاي آالينده و غيرايمن كرمك گي در تعامل 
با مواد راديواكتيو بود اقدام به جمع آوري مداركي 
كرد تا ثبت كند كارمندان تأسيس��ات هس��ته اي 
كرمك گي در معرض عوارض تشعشعات هسته اي 
قرار دارند. در س��ال 1974 مشخص شد كه خود 
سيلكوود به دليل قرار گرفتن در معرض تشعشع 
آلوده شده اما وي 9 روز بعد و در مسير رفتن به محل 
روزنامه نيويورك تايمز و ديدار با نمايندگان اتحاديه 
كارگري، و درس��ت زماني كه مي خواست مدارك 
خود را عليه ش��رايط كاري نامناسب، غير ايمن و 
آلوده كننده كرمك گي برمال كند در يك تصادف 
رانندگي مش��كوك جان باخت. نكته جالب اينكه 
مداركي هم كه وي جمع آوري كرده بود در صحنه 
تصادف يافت نش��دند . دولت محلي پس از مرگ 
سيلكوود وارد كارزار شد و پس از برگزاري چندين 
جلس��ه، دادگاه عالي امريكا موسسه كرمك گي را 
به پرداخت 10 ميليون دالر جريمه به دليل نقض 
قوانين و خسارت هاي ناشي از آاليندگي محكوم 
كرد. افش��اگران يا افراد كه سوت هشدار وقوع يك 
تخلف و جرم را ب��ه صدا در مي آورن��د همواره در 
معرض تهديد قرار داشته و از جان آنها گرفته تا مال 
و موقعيت شغلي اين افراد در معرض تهديد از سوي 

كساني كه تخلف آنها فاش شده است قرار دارد.
مرگ س��يلكوود از جمله مواردي بود كه به وضع 
قوانين حمايت از افش��اگران در اروپا و ديگر نقاط 
كمك كرد. بنا به فكت ش��يت ارايه ش��ده از سوي 
اتحاديه اروپا قوانين جامع حمايت از افشاگران در 
سال 2019 در اتحاديه اروپا به تصويب رسيد و در 
آوريل س��ال 2019 نيز شاهد رويكرد قاطع تر اين 

اتحاديه در حمايت از افشاگران بوده ايم.
در قوانين اتحاديه اروپا افش��اگر يا اصطالحا سوت 
زن به كساني اطالق مي شود كه در محل كار خود 
شاهد تخلفاتي هستند كه مي تواند منافع عمومي 
را به خطر بيندازد و آن را افشا مي كنند. از جمله اين 
موارد مي توان به تخريب محيط زيست، بهداشت 
و سالمت جامعه، نظام مالي عمومي و امنيت مردم 
اشاره كرد. گزارش افراد افشاگر يا سوت زن مي تواند 
به تشخيص موثر، شكل گيري تحقيقات و در نهايت 
اقامه دعوي قضايي در صورت اثبات وقوع هر گونه 
نقض قوانين در شرايطي منجر شود كه تخلفات به 
صورت كامال پنهان انجام شده و از چشم قانون دور 
باشد. اين افشاگري ها خصوصا درباره تخلفاتي كه 
به سالمت جامعه و بطور كلي منافع اجتماع آسيب 
مي زند بسيار مهم هستند. افشاگران يا سوت زنان 
ش��ديدا در معرض انتقام و تالفي از سوي مراكزي 
هستند كه عليه آنها افشاگري كردند. از جمله اين 
اقدامات تالفي جويانه مي تواند از دست دادن شغل 
و ثبات اقتصادي، خراب شدن حسن شهرت آنها و 
همچنين باز شدن پاي آنها به دادگاه  باشد. نگراني ها 
در اين زمينه باعث مي شود كه برخي افشاگران از 

افشاي تخلفات قانوني منصرف شوند.
در نظرسنجي انجام شده درباره فساد كه در سال 
2017 در اتحادي��ه اروپا انجام ش��د 81 درصد از 
ش��ركت كنندگان اعالم كردند كه فس��اد مالي يا 

تخلفي كه شاهد آن بودند را گزارش نكرده اند.
از طرف ديگر 85 درصد نيز گفته اند كه كارمندان 
به ندرت تخلف��ات يا تهديدات موجود عليه منافع 
اجتماع را گ��زارش مي كنند. اكثر كارمندان دليل 
ع��دم گزارش تخلفات را ت��رس از عواقب قانوني و 
مالي اي��ن اقدام عنوان كردن��د. قوانين حمايت از 
افشاگران در س��طح اتحاديه اروپا تا پيش از سال 
2019 نامتوازن بوده و به غير از 10 كشور از كشوري 

به كشور ديگر متفاوت بوده است.
قوانين حمايت از افشاگران تنها در 10 كشور عضو 
اتحاديه اروپا شامل فرانس��ه، مجارستان، ايرلند، 
ايتاليا، ليتواني، مالت، هلند، اس��لوواكي، سوئد و 
انگليس به ص��ورت جامع اجرا مي ش��د و در واقع 
فقط اين كش��ورها بودند كه قوانين كاملي در اين 
زمينه داشتند. در ديگر كشورهاي اروپايي قوانين 
حمايت از افشاگران جامع نبود و به صورت جزئي 
يا موردي انجام مي ش��د. بطور مث��ال در برخي از 
اين كش��ورها قوانين فقط شامل كارمندان بخش 
دولتي يا بخش هاي خاص مي شد يا اينكه مشمول 
تخلفات خاصي مي ش��د. افشاي رسوايي هايي كه 
اخيرا برمال شده نش��ان مي دهد كه عدم حمايت 
قانوني كافي از افش��اگران در يك كش��ور، نه تنها 
بر عملكرد سياست ها تاثير منفي مي گذارد بلكه 
مي تواند در ديگر كشورها اثر گذاشته يا حتي تمام 
يك منطقه را درگير كند. در اتحاديه اروپا بخش هاي 
بسيار محدودي هستند كه تاكنون شاهد اجراي 
سياست هاي حمايت از افشاگران در آنها بوده ايم 
كه اصلي ترين بخ��ش در اين زمين��ه نظام مالي 
است. تصويب اين قوانين مي تواند تضميني براي 
حمايت از افشاگران در سطوح باال باشد. اين قوانين 
كانال هاي امني را براي گزارش تخلفات هم در درون 
سازمان ها و هم به مقامات دولتي ايجاد مي كنند. اين 
قوانين همچنين از افشاگران در برابر اخراج شدن، 
تنزل رتبه يا هر گونه اقدام تالفي جويانه حفاظت 
كرده و مقام��ات دولتي را ملزم مي كن��د تا درباره 
نحوه تعامل با افشاگران هم به مردم اطالع رساني 
كرده و هم به س��ازمان ها و مقامات دولتي در اين 

باره آموزش دهند.
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مركز  پژوهش هاي مجلس پيشنهاد  داد

چگونه مي توان بدون نفت كشور  را   اداره كرد

راه هموار »بريدن ناف درآمد نفتي« از بودجه

تسهيل در واردات ماشين آالت و قطعات خطوط توليدابالغ مصوبات شوراي هماهنگي اقتصادي درباره بدهي  مالياتي واحدهاي توليدي

۷۸ درصد كاغذهاي اظهار شده ترخيص شد

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي با انتشار 
گزارش��ي با عنوان »برنامه اداره كشور بدون نفت« 
با تاكيد بر اينكه خلع س��الح ط��رف مقابل از بازي 
تسليحاتي س��ازي نفت عليه كش��ورمان راه اصلي 
پيروزي در نب��رد تحريمي و فرصت��ي بزرگ براي 
اصالح ساختار اقتصاد ايران است، اعالم كرد: »حتي 
در صورت صفر شدن صادرات نفت، امكان مديريت 
تراز پرداخت ها و ب��ازار ارز با ايجاد اصالحاتي وجود 

دارد«.

 موثرتري�ن راه مقابله ب�ا تحريم هاي نفتي 
اداره ارادي كشور بدون نفت است

به گزارش ف��ارس در بخش »خالص��ه مديريتي« 
گزارش ب��ازوي كارشناس��ي مجلس آمده اس��ت: 
»موثرترين و پايدارترين راه مقابله با استفاده از اهرم 
نفت عليه ايران، اداره ارادي كشور بدون نفت است. 
برنامه اداره كش��ور بدون نفت، از دو بخش تشكيل 
ش��ده اس��ت. در بخش اول، برنامه ارادي و فعاالنه 
براي صفر كردن منابع نفتي از بودجه عمومي دولت 
)نه صفر كردن صادرات آن( ارايه ش��ده و در بخش 
دوم، برنامه الزم براي خنثي ك��ردن اثرات كاهش 
احتمالي تحميل��ي صادرات نفت- ولو تا مرز فرضي 
صفر- در ترازپرداخت ها و بازارهاي مرتبط توضيح 

داده شده است. 
برنامه حاضر به دنبال آن اس��ت كه بتواند به صورت 
»عملياتي و قابل اجرا«، با »كمترين تنش« اجتماعي 
و سياس��ي، با حداقل تالطم غيرقاب��ل اجتناب در 
محيط اقتصاد كالن و با لحاظ حمايت هاي اقتصادي 
الزم از اقش��ار آسيب پذير، منابع نفتي بودجه را »از 
لحظه شروع برنامه« به صفر برساند، آن را طي اجراي 
برنامه حفظ كرده و در پايان، اقتصاد را وارد مرحله اي 
جديد از بودجه ريزي بدون اتكا به منابع استخراجي 
كند، ضمن اينكه در صورت كاهش تحميلي صادرات 

نفت نيز، اقتصاد پايداري خود را از دست ندهد.
برنام��ه تصفي��ر نفت ك��ه اختصارا »بت��ن« ناميده 
مي ش��ود، »اس��تحكام« در مقاب��ل نوس��انات ي��ا 
شوك هاي نفتي را به مشخصه اصلي ساختار بودجه 
كش��ور تبديل و در عين حال، مناب��ع نفتي را، براي 
استفاده نس��ل هاي آتي و توسعه كشور، معطوف به 
تنوع اقتص��ادي و پايداري تراز پرداخت ها و س��الم 

سازي تجارت، حفظ و صرف خواهد كرد«.

 كسري بودجه بدون نفت حدود 100 هزار 
ميليارد تومان است

در بخش »طرح كل��ي اقدام برنام��ه تصفير نفت« 
گزارش اين مركز پژوهشي آمده است: »براي قابل 
مطالعه كردن اين سند براي سياست گذاران، خالصه 
اجراي��ي طرح كلي اقدام »برنام��ه تصفير نفت« در 

بودجه به شرح زير ارايه مي شود: 
۱. كسري بودجه بدون نفت كشور – كسري توازن 
منابع و مصارف بودجه بدون در نظر گرفتن نفت به 
عنوان منبع بودجه اي – محاسبه و شفاف مي شود. 
اين رقم، ش��اخص اصلي »ش��كاف اقتصاد و بودجه 
عمومي از وضعيت سالم« و به عبارت ديگر شاخص 
ميزان تالش دولت، دست اندركاران بودجه و مردم 

براي جبران فاصله تا وضعيت سالم است. 
برآورد ما اين است پس از استفاده از ابزار تخصيص 
بودجه در هزينه هاي ج��اري و عمراني و نيز پس از 
فروش اوراق مالي در نظر گرفته شده در بودجه براي 
سال جاري، كسري بودجه بدون نفت، حدود ۱00 

هزار ميليارد تومان، خواهد ب��ود )كه حجم بزرگي 
در مقابل ظرفيت هاي اقتصاد ايران نيست و امكان 
جبران آن با مجموعه اي هماهنگ از سياست ها در 

سمت منابع و سمت مصارف بودجه وجود دارد( .
۲. برنامه ه��اي ۱0 گان��ه سالم س��ازي اقتص��اد، 
به طوري ك��ه هرك��دام از آنها به طور متوس��ط ۱0 
هزار ميلي��ارد تومان درآمد ايج��اد مي كنند )براي 
ساده سازي اين فرض شده است(، فهرست مي شوند. 
اين رق��م، ب��ا در نظر گرفت��ن ظرفيت سياس��ي و 
اجتماعي، اجرايي و سابقه نهادهاي تصميم گير در 
مصلحت سنجي هاي مختلف در نظر گرفته شده و 
حداقلي اس��ت، به طوري كه قابليت اجراي برنامه را 

در عين تنش حداقلي تضمين كند.

 انتشار 30 تا 40 هزار ميليارد تومان اوراق 
برنامه تصفير نفت

۳. برخ��ي از اي��ن برنامه ها، قابليت اج��را و حصول 
درآمد در س��ال ج��اري را دارند و برخ��ي، همانند 
انواعي از ماليات ها، با وجود شروع عمليات اجرايي 
و تهيه س��اختار در سال جاري ممكن است در سال 
 آتي و س��ال بعد از آن براي كس��ب درآم��د به ثمر 

بنشيند. 
براي برنامه هايي كه امكان حصول درآمد در س��ال 
جاري ندارند، ام��ا حصول درآم��د غيرنفتي از آنها 
قطعي اس��ت، »اوراق پاكس��ازي اقتصاد از نفت« يا 
اوراق اصالح س��اختار منتشر و در بودجه  سال هاي 
بعد، تسويه مي شوند. برآورد ما از برنامه هاي داراي 
قابليت تحصيل درآمد در سال جاري نشان مي دهد 
حدود 60 تا 70 هزار ميليارد تومان قابليت تحصيل 
درآمد در س��ال جاري وجود دارد و براي ۳0 تا 40 
هزار ميليارد تومان، مازاد بر اوراق سال جاري، اوراق 
مالي - اس��المي اختصاصي برنام��ه تصفير نفت يا 
اصطالحا اوراق پاكس��ازي اقتصاد از نفت كه عمدتا 
متك��ي بر صكوك و به پش��توانه دارايي هايي دولت 

خواهد بود، منتشر خواهد شد.
4. از لحظه تصويب اليحه ي��ا طرح اصالحيه قانون 
بودجه ۱۳98 يا قانون بودجه بدون نفت، ورود درآمد 
نفت به بودجه دولت »صفر« مي شود و پس از كسر 
سهم شركت ملي نفت، ۱00 درصد درآمد نفت وارد 

صندوق توسعه ملي خواهد شد.
۵. صندوق توسعه ملي مي تواند در ادامه رويه فعلي 
خود و براساس اساس��نامه فعلي، در بانك مركزي 

سپرده گذاري كند«.

 جزيي�ات برنامه ه�اي پيش�نهادي مرك�ز 
پژوهش ها براي پاكسازي بودجه از نفت

در بخ��ش »جزيي��ات عمليات مرتبط ب��ا بودجه« 
گزارش بازوي كارشناسي مجلس آمده است: »-بر 
اساس محاسبات و پس از انجام عمليات تخصيص، 
بدون در نظر گرفتن اوراق درنظر گرفته شده براي 
سال جاري، حدود ۱00 هزار ميليارد تومان بايد از 

محلي غير از نفت تأمين شود.
-برنامه هاي ۱0گانه سالم سازي و پاكسازي بودجه 
از نفت به طوري كه هركدام به طور متوسط ۱0 هزار 
ميليارد تومان درآمد غيرنفتي ايجاد مي كنند، با در 
نظرگرفتن مصلحت س��نجي هاي متعارف دولت و 

مجلس به  اين شرح ارايه مي شود.
- بس��ته به ظرفيت اجرايي در اج��راي برنامه هاي 
پاكس��ازي اقتصاد، ۳0 تا 40 ه��زار ميليارد تومان، 
اوراق پاكسازي اقتصاد از نفت منتشر و در سال هاي 

۱۳99 و ۱400 از مح��ل اجراي برنامه ها تس��ويه 
خواهد ش��د. اين اوراق مي تواند توس��ط مردم و يا 
بانك ها خريداري ش��ود و بانك مرك��زي از طريق 

مداخله در بازار ثانويه نرخ ها را مديريت كند.
- براس��اس ش��بيه س��ازي انج��ام ش��ده در مورد 
س��ناريوهاي مختل��ف ورود نفت به جاي��ي غير از 
بودجه دولت، همانند در نظرگرفتن حساب ذخيره 
ارزي كه امكان تزريق بودجه اي نداش��ته باشد و در 
اختيار بانك مركزي باشد، يا تقسيم صندوق توسعه 
به دو بخش توس��عه اي و متعادل كننده بودجه و يا 
موارد متعدد متصور ديگ��ر، با قيد حداقل تغييرات 
قانوني و رويه اي نسبت به وضعيت موجود كه بتوان 
كار را فورا آغاز كرد، حالت بهينه وضعيتي تشخيص 
داده شد كه پس از كسر سهم شركت ملي نفت، ۱00 
درصد درآمد نفتي وارد صندوق توسعه ملي شود. در 
اين حالت، بدون نياز به تغيير مقررات يا اساس��نامه 
صندوق توسعه ملي و رويه فعلي، امكان بهره مندي 
از آن براي تامين نيازهاي توسعه اي به شكل فعلي، 
امكان سپرده گذاري يا اس��تقراض اين صندوق به 
بانك مركزي به منظ��ور تعادل مديريت بازار پول و 

ارز وجود خواهد داشت«.
در بخش »برنامه تعادل بخش��ي به ترازپرداخت ها 
در ص��ورت كاه��ش يا ب��ه صفر رس��يدن صادرات 
نفت« گزارش اين مركز پژوهش��ي آمده است: »در 
س��ال ۱۳97 منابع ارزي سهم دولت، برداشت هاي 
بودجه اي از صندوق توس��عه ملي و س��هم مناطق 
مح��روم از درآمدهاي نفتي و البت��ه افزايش ذخاير 

ارزي بانك مركزي، به بازار تزريق شده است.
بديهي اس��ت كه فرض صفر ش��دن صادرات نفت 
عمال هيچ گاه تحقق پيدا نخواهد كرد، اما به منظور 
جلوگيري از درگير ش��دن در سناريوس��ازي و قرار 
گرفتن در وضعي��ت منفعل در بازي س��ازي طرف 
مقابل، بهترين راه منطقي اين اس��ت كه حد نهايي 
وضعيت نامناس��ب را ه��دف ق��رار داده و براي آن 
برنامه ريزي كرد. به اين ترتيب، به هر ميزان كه طرف 

مقابل در كاهش صادرات نفت موفق نشود، از برنامه 
جلوتر خواهيم بود«.

 مهم ترين اقدام برنامه تراز پرداخت ها
در بخ��ش »طرح كلي اقدام برنامه ت��راز پرداخت ها« 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس آمده اس��ت: »۱- 
اولين و مهم ترين اقدام، مديري��ت دقيق منابع ارزي 
موجود و اجراي موثرتر پيمان س��پاري براي بازگشت 
حداكث��ري ارز حاصل از صادرات اس��ت. طبق برخي 
گزارش ها با وجود صادرات غيرنفتي بالغ بر 44 ميليارد 
دالر در س��ال 97، بخش��ي از ارز حاصل از صادرات در 
س��امانه نيما عرضه نشده است. بازگشت ارز حاصل از 
صادرات از روش هاي ديگر نيز كامل نبوده است. آمار 
مربوط به صادرات غيرنفتي و واردات منتشره از سوي 
گم��رك نش��ان از آن دارد كه در مجموع ب��ا توجه به 
صادرات 44 ميليارد دالري كاالهاي غيرنفتي و واردات 
4۲ ميليارد دالري در سال ۱۳97 عمال ۲ ميليارد دالر 
مازاد در اين حس��اب وجود دارد كه نشان مي دهد در 
صورت اجراي دقيق پيمان س��پاري منابع حاصل از 
صادرات غيرنفتي كفاف نياز كاالهاي وارداتي كشور 
را مي كند. براي جبران كس��ري حساب خدمات نيز 
ضروري است مصارف ارزي كشور محدود به كاالها و 

خدمات اساسي و ضروري شود.

  مديريت مص�ارف ارزي موجود با ايجاد 
شفافيت در تراكنش هاي بانكي

۲- گام دوم، مديريت مصارف ارزي موجود است. يكي 
از روش هاي مديريت مصارف ارزي جلوگيري از خروج 
سرمايه از طريق ايجاد شفافيت در تراكنش هاي بانكي 
است كه زمينه قانوني آن در بند )ح( تبصره ۱6 قانون 
بودجه سال ۱۳98 فراهم شده است. روش هاي ديگر 
نظير اعمال محدوديت و افزايش تعرفه واردات كاالهاي 
غيرضرور و لوكس و مديريت سفرهاي خارجي از طريق 
اخذ تصاعدي عوارض خروج از كش��ور و نيز مبارزه با 
واردات كاال به صورت غيررسمي )جز مواد اوليه توليد( 

مي تواند به كاهش مصارف ارزي كمك نمايد.
۳- گام س��وم ايجاد مناب��ع ارزي جدي��د از طريق 
كنترل صادرات غيررسمي )قاچاق( و سوق دهي آن 
به س��مت صادرات رسمي است. همچنين با اصالح 
قيمت برخي كاالها مانند بنزين و گازوييل مي توان 
مصرف داخلي را كاهش و ظرفيت صادراتي براي اين 
محصوالت فراهم كرد. يكي ديگر از منابع ارزي بالقوه 

ظرفيت گردشگري ايران است.

 راه اصلي پيروزي در نبرد تحريمي
در بخش »نتيجه گي��ري« گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس آم��ده اس��ت: »هي��چ اقتصاددان��ي از ادامه 
تحريم هاي اقتصادي حماي��ت نمي كند. تحريم هاي 
اقتصادي بنيه توليدي كشور را تضعيف مي كند و رفاه 
كوتاه مدت و بلندمدت مردم را كاهش مي دهد. ساختار 
اقتصادي معيوب، كشور را آسيب پذير كرده است و در 
مرحله كنوني طرف مقابل همه توجه خود را معطوف به 
فروپاشي اقتصاد ايران كرده است. مركز پژوهش هاي 
مجلس ش��وراي اسالمي، خلع س��الح طرف مقابل از 
بازي تسليحاتي س��ازي نفت عليه كش��ورمان را، راه 
اصلي پيروزي در نبرد تحريمي مي داند كه مي تواند به 
عنوان فرصتي بزرگ براي اصالح ساختار اقتصاد ايران 
و تحقق آروزهاي چندين ده ساله در استقالل از نفت 
نيز محسوب شود. چارچوب برنامه صفر كردن ارادي و 
فعاالنه نفت در بودجه دولت، به گونه اي طراحي شده 
اس��ت كه هم بودجه از منابع حاصل از نفت رها شود و 
هم در عين حال، عوايد ناش��ي از ص��ادرات نفت به هر 
ميزان، بتواند براي توسعه  غيربودجه اي )غير متكي به 
دولت( در كشور مورد استفاده قرار گيرد. بديهي است 
اين پيشنهاد به معناي امكان پذير بودن به صفر رساندن 
صادرات نفت ايران نيست و كشور تالش خواهد كرد كه 
به اندازه مورد نياز خود نفت صادر كند اما در اين گزارش 
نشان داده شد كه حتي در صورت صفر شدن صادرات 
نفت، امكان مديريت تراز پرداخت ها و بازار ارز با ايجاد 

اصالحاتي وجود دارد«.

استاد اقتصاد دانشگاه دريك ايالت آيواي امريكا معتقد 
است برخالف اين تصور كه جدا كردن بودجه دولتي 
از درآمد نفتي در ايران كار بسيار سختي است، اجراي 

اين سياست اصال كار پيچيده اي نخواهد بود.
اس��ماعيل حس��ين زاده در گفت وگو با فارس گفت: 
غالبا به موضوع فاصله گرفتن بودجه دولتي و عمومي 
از درآمد هاي نفتي در ايران به گونه اي پرداخته شده 
يا م��ورد بحث ق��رار مي گيرد كه انگار حل مش��كل 
“وابس��تگي به درآمده��اي نفتي “ به ي��ك راه حل 
جادويي نياز داشته يا يك فرمول محرمانه دارد و براي 
مرتفع كردن آن به تالش خارق العاده و طاقت فرسا 
نياز است، اما، راه حل اين مساله خيلي ساده تر از اين 
حرف هاست. حس��ين زاده اضافه كرد: براي رسيدن 
به هدف كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي نيازي 
نيست كه ايران توليد را كاهش داده يا خود را از پول 
نفت محروم كند. تنها چيزي كه دولت نياز دارد، تغيير 

روند تخصيص درآمدهاي نفتي است.
اين اس��تاد اقتصاد ايراني مقيم امريكا معتقد است، 
براي رسيدن به هدف كاهش وابستگي به پول نفت، 
درآمدهاي نفتي بايد هر چه بيشتر به عنوان سرمايه 
در نظر گرفته شود و تالش شود كه به اين پول كمتر 

به عنوان محل درآمد پرداخته شود. به عبارت ديگر، 
بايد از پول نفت براي سرمايه گذاري هر چه بيشتر براي 
توسعه و صنعتي كردن كشور استفاده شود و كمتر از 
آن به عنوان محلي براي تأمين نيازهاي مالي جاري، 
كم بازده و غير مول��د كه بخش قابل توجهي از آن به 

هزينه هاي دولت باز مي گردد استفاده كرد.
حس��ين زاده افزود: اين روند مي تواند راه حلي دقيق، 
بلندمدت و نظام مند براي حل مش��كل وابستگي به 

درآمدهاي نفتي باشد.
وي ادامه داد: با گذش��ت زمان، اجراي اين استراتژي 
كشور را به سمت صنعتي شدن و توسعه پيش خواهد 
ب��رد و باعث مي ش��ود درآمدهاي دولت��ي مبتني بر 
دريافت ماليات از صنايع مختلف از درآمدهاي نفتي 

فراتر برود. اين بدين معناست كه طرح هاي توسعه اي 
و صنعتي كه با سرمايه گذاري پول نفت ايجاد شده اند، 
بدون اينكه ني��ازي به كاهش توليد نفت باش��د، به 

افزايش درآمد ملي و دولتي منجر خواهند شد.
نويس��نده كتاب »فرات��ر از تعاريف مت��داول بحران 
مالي« ادامه داد: به عب��ارت ديگر، اگر از پول نفت به 
صورت مولد و توليد محور اس��تفاده شود و در نتيجه 
شاهد افزايش درآمدهاي ملي و دولتي باشيم، نسبت 
درآمده��اي نفت��ي از كل درآمد كش��ور نيز كاهش 

خواهد يافت.
حسين زاده معتقد است كه موضوع خصوصي سازي 
به »طاعون« اقتصاد ايران بدل شده و براي رسيدن به 
هدف بريدن ناف درآمد نفتي از بودجه به طور جدي 

بايد صنعت نفت از خصوصي سازي مستثني شود.
وي در پايان تأكيد كرده كه در شرايط كنوني امريكا 
با پشت س��ر گذاشتن روس��يه و حتي عربستان، به 
بزرگ تري��ن توليد كننده نفت در جهان بدل ش��ده، 
اما هيچ وابس��تگي به درآمدهاي نفتي در بودجه اين 
كشور وجود ندارد. چرا؟ چون درآمد حاصل از توليد 
نفت بخش كوچك��ي از كل توليد درآمد در امريكا را 

شامل مي شود.

مصوبات مالياتي ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي 
كشور در مورد بنگاه هاي توليدي از سوي سرپرست 

سازمان امور مالياتي براي اجرا، ابالغ شد.
براين اساس با توجه به مفاد مصوبات سي و يكمين و 
سي و دومين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
مورخ ۱۳98/۲/7 و ۱۳98/۲/۲8 بدين وس��يله مقرر 

مي شود: 
۱- تا پايان س��ال ۱۳98 مدت زمان تقسيط مندرج 
در ماده ۱67 قانون ماليات هاي مستقيم، صرفا براي 

بنگاه هاي توليدي غيردولتي كه برنامه احياي توليد 
و س��اماندهي مالي آنها به تأييد ستاد تسهيل و رفع 
موانع توليد رس��يده اس��ت، به حداكثر ش��صت ماه 

افزايش مي يابد.
۲- اس��تفاده از مفاد بند »ز« تبصره ۱0 ماده واحده 
قانون بودجه س��ال ۱۳97 در خصوص انتقال مازاد 
تجديد ارزيابي شركت ها به حساب افزايش سرمايه، 

تا پايان سال ۱۳98 تمديد مي شود.
۳- به س��تاد تس��هيل و رفع موانع توليد اجازه داده 

مي شود تا به منظور جلوگيري از تعطيلي بنگاه هاي 
توليدي كه طرح احياي توليد و ساماندهي مالي آنها 
به تأييد آن ستاد رسيده است، نسبت به تعويق يكساله 
اجراييه هايي كه به درخواست سازمان امور مالياتي 
عليه بنگاه هاي مذكور صادر گرديده، در صورت تعيين 
تكليف، استمهال و تقسيط بدهي توسط ستاد اقدام 
كند. سازمان امور مالياتي مي تواند در صورت تصويب 
ستاد ملي تسهيل و رفع موانع توليد، نسبت به تعويق 

اجراييه هاي مربوطه اقدام كند.

علي وكيلي، سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و 
ويژه، در بخشنامه اي به تمامي گمركات اجرايي، بخشنامه 
»افزايش مهلت ارايه اسناد حمل در خصوص حواله هاي 
ارزي واردات ماش��ين آالت، قطعات و تجهيزات خطوط 
توليدي براي ش��ركت هاي توليدي به مدت حداكثر ۱8 
ماه« را ابالغ كرد. در اين بخشنامه آمده است: به پيوست 
تصوير نامه 60/ ۵487۱  مورخ ۲۲/ 0۲/ 98  مديركل محترم 
دفتر مقررات ص��ادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت منضم به نامه شماره 98/ 4۳۱۳۱  مورخ ۱۵/ 0۲/ 98  

بانك مركزي ج. ا. ا در خصوص افزايش مهلت ارايه اسناد 
حمل حواله هاي ارزي واردات »ماش��ين آالت، قطعات و 
تجهيزات خطوط توليدي براي شركت هاي توليدي« به 
مدت حداكثر ۱8 ماه از تاريخ حواله ارزي به شرط تاييد 
دوره ساخت توس��ط معاونت امور صنايع وزارت صنعت، 

معدن و تجارت جهت اطالع و اقدام الزم ارسال مي شود.
خواهشمند است دس��تور فرماييد پس از بررسي دقيق 
و انطباق با اس��ناد كاالي وارده و با رعايت كامل مقررات 

اقدام معمول كنند.

مهرداد جمال ارونقي در گفت وگو با فارس، در مورد 
انباشت هزار تن كاغذ در گمركات و اينكه گفته شد، 
كاغذ مشمول ارز دولتي شده، اما هنوز با نرخ نيمايي 
محاسبه مي ش��ود، اظهار داش��ت: مبناي محاسبه 
حقوق ورودي تمامي كاالهاي وارده و تامين ش��ده 
با ارز بانكي، نيما و حتي س��نا طي گروه هاي كااليي 
۱ و ۲ با نرخ 4۲00 توماني محاسبه مي شود. اينكه 
ممكن است چنين تفسير ش��ود كه گمرك مبناي 
محاس��به خود را بر پايه ارز نيمايي قرار داده است، 
صحت ن��دارد. معاون امور گمرك��ي و فني گمرك 
افزود: مطابق دستورالعمل شماره 66649/ 60 مورخ 
98/۲/۳۱ وزير صنعت، معدن و تجارت، تعداد ۵۵0 
رديف كد تعرفه از جمله كاغذهاي داراي كد تعرفه 
480۱000، 480۲۵۵00، 480۲۵700 در تغيير 
گروه بن��دي كااليي از گروه اول به گروه دوم كااليي 

منتقل شده  اند.
وي با تاكيد بر اينكه قبل از صدور اين دستورالعمل، 
 كاغذهاي تحت رديف تعرفه فوق در گروه كااليي اول 
قرار داشتند و خريد آنها نيز با ارز دولتي تامين شده 
است،  گفت: چنانچه در زمان ترخيص، ثبت سفارش 
اخذ شده با ارز دولتي باشد، مطابق مفاد دستورالعمل 

مذك��ور، واردكنن��دگان ملزم به پرداخ��ت يا تعهد 
پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز )ارز دولتي به نيمايي( 
به بانك عامل خواهند بود كه در صورت تاييديه بانك 
عامل، تش��ريفات ترخيص اين گونه كاغذها صورت 

خواهد گرفت.
ارونقي با اشاره به اينكه از ابتداي سال جاري تا امروز 
تعداد ۱۲۲۵ فقره اظهارنامه جهت انواع كاغذهاي 
روزنامه و چاپ و تحرير ردي��ف  تعرفه هاي 480۱، 
480۲، 48۱0 و 48۱۱ ب��ه وزن بيش از ۱۳6 هزار 
تن به گمركات كشور اظهار شده است، بيان داشت: 
از مجم��وع اين تعداد، محموله مربوط به 88۳ فقره 
اظهارنام��ه تنظيمي به وزن بيش از ۱07 هزار تن از 

گمرك ترخيص شده اند.
به گفته معاون گمرك، در تغيير گروه كااليي، هيچ 
مبلغ مازادي توس��ط گمرك اخذ نمي شود، ليكن 
تاييديه بانك عامل مبني بر وصول مابه التفاوت نرخ 
ارز، از نظر گمرك ضروري اس��ت. با اين وجود بايد 
توجه داش��ت تغيير گروه همان گونه كه بارها اعالم 
شده، گمرك وفق قانون نمي تواند در مورد كاالهايي 
كه به گمرك اظهار نشده اقدام خاصي انجام دهد و 

مسووليتي در اين باره متوجه گمرك نيست.
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پيش بيني كه ماركس  از 
سرمايه داري فعلي مي كرد

در عي��ن حال، به معن��اي رد هر ش��كلي از مطالبه 
»بازگش��ت« به زيس��تي كمترمدرن  هم هس��ت. 
زندگي كردن در قالب فرم هاي آغازيِن سرمايه داري 
حاي��ز هيچ وج��ه اخالقي اي نيس��ت. نمايش هاي 
تلويزيوني اي مانند دان تاون ابي كه پول هنگفتي را 
صرف نوستالژي هاي حساب وكتاب شده مي كنند، 
كارشان اين است كه هم خوشحال مان كنند  كه در 
زمان فعلي زندگي مي كنيم و هم تشويق مان كنند كه 

جلوي سرعت تغييرات را بگيريم.
مانيفيست يكي از آن قبيل متن هاي تهييج كننده اي 
اس��ت كه با هر يك از م��ا در دوره ه��اي متفاوت به 
شيوه اي متفاوت س��خن مي گويد و شرايط خوِد ما 
را بازتاب مي دهد. تا چند س��ال پي��ش، من خودم 
را يك ماركسيس��ت ليبرتاريِن آش��فته و دمدمي  
مي دانستم و به شدت هم از سوي غيرماركسيست ها 

و شبه ماركسيست ها تحقير مي شدم. 
اندكي بعد، خودم را در ميانه يك كارزار سياسي نسبتًا 
مهم يافتم، آن هم در دوره تضاد شديد ميان حكومت 
يوناِن وقت با برخ��ي از قدرتمندتري��ن كارگزاران 
س��رمايه داري. خوانش دوباره مانيفيس��ت به قصِد 
نوش��تن اين مقدمه اندكي ش��بيه به احضار اشباح 
ماركس و انگل��س بوده تا آنها هم ش��رنگ مالمت 
و هم ش��هد حمايت را به كامم ريزند. خوشبختانه 
بازخواني مانيفست تس��لي خاطر چندي را نيز به 
همراه داشت، آن هم با صحه گذاشتن بر اين ديدگاِه 
من كه مانيفيست يك متن ليبرال است �� و حتي 
ش��ايد يك متن ليبرتارين. آن جايي كه مانيفيست 
فضيلت هاي ليبرال � بورژوايي را به باد انتقاد مي گيرد، 
دقيقاً اين كار را به سبب تعهد و حتي عشقش نسبت 
به همين فضيلت ها انجام مي دهد. آزادي، شادماني، 
استقالل، فرديت، معنويت، توسعه خود � راهبر همان 
ايده آل هايي هستند كه ماركس و انگلس بيش از هر 
چيز برايشان ارزش قائل بودند و دليل عصبانيت شان از 
بورژوازي هم اين بود كه بورژواها درصددند هر فرصتي 
براي آزاد بودن را از اكثريت دريغ كنند. با نظر به تبعيت 
ماركس و انگلس از اين ايده درخشان هگل كه تا زماني 
كه حتي يك نفر در اسارت باشد، هيچ كس آزاد نيست، 
نزاع ماركس و انگلس با بورژواها بر سر اين است كه 
بورژواها آزادي و فرديت همگان را قرباني انباش��ت 

سرمايه داري مي كنند.
اگرچه ماركس و انگلس آنارشيست نبودند، اما آنها از 
دولت و پتانسيل اش براي دستكاري شدن توسط يك 
طبقه به قصِد سركوب طبقه ديگر بيزاري مي جستند. 
در بهتري��ن حالت، آنها دولت را نوعي ش��ر ضروري 
مي انگاش��تند كه در آينده نيك پساسرمايه دارانه 
به حيات��ش ادامه مي دهد و ]عناص��ر[ يك جامعه 
بي طبق��ه را هماهنگ مي كند. اگر اي��ن خوانش از 
مانيفيست درست باش��د، در آن صورت ]و دست بر 
قضا[ تنها راِه كمونيس��ت بودن چيزي نيست مگر 
ليبرتارين بودن. ]ل��ذا[ لبيك گفتن به اين فراخواِن 
مانيفيست كه »متحد شويد«، در واقع با تبديل شدن 
به استالينيست هاي دست به سينه يا با تالش براي 
بازس��ازي جهان بر مبن��اي ان��گاره اي از رژيم هاي 

كمونيستي اكنون ازبين رفته تعارض دارد.
با نظر به همه آنچه گفته ش��د، در اينجا اين پرسش 
سر برمي آورد كه با اين اوصاف، ماحصل مانيفيست 
چيست؟ به عالوه، چرا بايد همگان، باالخص جواناِن 
امروز، به سياس��ت، تاريخ و چيزهايي از اين دس��ت 

اهميت بدهند؟
ماركس و انگلس اساس مانيفيسِت خود را بر پاسخي 
بس��يار س��اده بنا نهادند: سعادت انس��اني اصيل و 
آزادي راس��تيني كه مالزم آن است. براي ماركس و 
انگلس اينها تنها چيزهاي حقيقتاً ارزشمند هستند. 
مانيفيس��ِت آنها براي برانگيختن م��ا به كنش، نه 
متكي بر استمداد سفت و سخِت ]سنِت[ آلماني از 
]عنصر[ وظيفه بود و نه نيازمند توس��ل به ]ايده ي[ 
مسووليت هاي تاريخي. مانيفيست نه موعظه مي كند، 
نه متهم. ماركس و انگلس كوشيدند ]همزمان[ هم بر 
دلمشغولي هاي فلسفه اخالق آلماني فائق آيند و هم 
بر محرك هاي سودمحور سرمايه دارانه؛ آن هم با اتكا 
بر مطالبه عقالني اما شورانگيز همان مايحتاج اوليه اي 

كه از طبيعِت انساني مشترك ما برمي آيد.
نكته كليدي تحليل ماركس و انگلس عبارت است از 
شكاف هردم فزاينده ميان آنهايي كه توليد مي كنند و 
آنهايي كه مالك ابزارهاي توليدند. پيوند پروبلماتيك 
سرمايه و نيروي كاِر مزدبگير مانع از آن مي شود كه ما از 
كارمان و از دست ساخته هايمان لذت ببريم، به عالوه، 
سبب مي شود كارفرمايان و كارگران، اغنيا و فقرا، به 
عروسك هاي خيمه شب بازي فاقد شعوري بدل شدند 
كه به دست نيروهاي خارج از كنترل شان به سرعت به 

سوي زيستي بي معنا و بيهوده پيش رانده مي شوند.
اما، چرا ما ب��راي مواجهه با چنين اوضاع و احوالي به 
سياست احتياج داريم؟ آيا سياست، خاصه سياست 
سوسياليس��تي، كه به گفته اس��كار وايلد »وقتي 
براي س��رخاراندن باقي نمي گذارد«، تحميق گر و 
خرفت كننده نيس��ت؟ پاس��خ ماركس و انگلس به 
پرسش ها چنين است: زيرا ما نمي توانيم به گونه اي 
فردي اين حماقت را پايان بخشيم؛ زيرا در هيچ بازاري 
پادزهر اين بالهت به فروش نمي رسد. تنها امكان ما 
براي نيل به آزادي و شادماني چيزي نيست مگر كنش 
سياسي دموكراتيك و جمعي و بدين روي، صرف وقت 
بسيار تنها بهاي اندكي براي حصول بدين دستاوردها 

خواهد بود.
ممك��ن اس��ت نوع بش��ر موف��ق ش��ود ترتيبات 
اجتماعي اي را فراهم بياورد كه در آن، »شرط رشد 
آزادانه همگان« چيزي نباشد مگر »رشد آزادانه هر 
فرد«. اما، از س��وي ديگر، ممكن است بر اثر جنگ 
هسته اي، بحران زيست محيطي يا نارضايتي حاد 
چيزي جز »نابودي همگاني« عايدش نش��ود. در 
لحظه كنوني، هيچ تضميني ]ب��راي تحقق هيچ 
يك از اين ش��قوق[ وجود ندارد. ما مي توانيم براي 
الهام گرفتن، انرژي گرفت��ن و حكمت آموختن به 
مانيفيست بازگرديم، اما در نهايت، اينكه كدام يك 

از اين شقوق غالب  شود به خوِد ما بستگي دارد.



دانش و فن10اخبار

ضرب االجل وزير ارتباطات براي ارايه خدمات بهتر و  باكيفيت 

كم فروشي اينترنت به كاربران، جبران مي شود 
گروه دانش و فن    مرجان محمدي|

 چندي پيش وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از كم 
فروشي برخي شركت هاي ارايه دهنده اينترنت خبر 
داد،  ش��ركت هايي كه مطابق با هزينه اي كه دريافت 
مي كردند،  خدمات ارايه نمي دادند، مس��اله اي كه به 
دفعات از س��وي كاربران مطرح شد و و كاربران از وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات خواس��تند تا موضوع را 
پيگيري كند، هرچند كه به دفعات از س��وي سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويياين ادعاي كاربران 
رد مي شد اما سرانجام مشخص شد برخي از شركت هاي 
ارايه دهنده اينترنت در شهرها و استان هاي كشور اقدام 

به كم فروشي اينترنت مي كنند.
پس از اع��الم وزي��ر ارتباط��ات درباره كم فروش��ي 
ش��ركت هاي اينترنت��ي، حس��ين فالح جوش��قاني 
رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
از كم فروش��ي پنج تا هش��ت درصدي ش��ركت هاي 
ارايه دهنده اينترنت ثابت خبر داد و اعالم كرد كه اين 
شركت ها بايد فرآيندهايشان را اصالح و بهينه سازي 

نحوه محاسبه حجم ترافيك را انجام دهند.
وي همچنين تاكيد كرد: ش��ركت ها درب��اره پنج درصد 
كم فروش��ي به مالحظات فني مانند سرباره ارسال و افت 
خط اش��اره كرده اند كه اين داليل ارتباطي به مشتركين 
نداشته و به منظور جلب رضايتمندي مشتركين و حفظ 
حقوق آنها اپراتورها ملزم هستند اين ميزان كسري خود را 
در حجم بسته هاي فروخته شده به مشتركين جبران كنند.

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با 
اشاره به اينكه بررسي هاي ميداني در برخي اپراتورهاي 
ارتباطات ثابت گفت: بر همين اساس تمامي شركت ها 
تا ۵ درصد و شركت مخابرات ايران در استان خراسان 
شمالي، ش��ركت داده گستر عصر نوين )هاي وب( در 
استان فارس، شركت پارس آنالين در استان هاي فارس، 
همدان، كردستان و كرمانشاه، شركت پيشگامان توسعه 
ارتباطات در اس��تان كهكيلويه و بويراحمد، شركت 
فناوري ارتباطات ش��اتل در اس��تان بوشهر، شركت 
داده پردازي فن آوا در اس��تان كهكيلويه و بويراحمد، 
ش��ركت انتقال داده هاي آسياتك در استان همدان تا 
۸ درصد كم فروشي داشته اند و بايد فرايندهايشان را 

اصالح و بهينه س��ازي نحوه محاسبه حجم ترافيك را 
انجام دهند.

حاال با گذشت يك ماه و پس از محرز شدن كم فروشي 
پنج تا هشت درصدي شركت ها و با در نظر گرفتن اين 
موضوع در محاسبه آستانه مصرف منصفانه، رگوالتوري 

خبر از جبران اين كم فروشي داده است .
طبق اعالم سازمان رگوالتوري رييس سازمان تنظيم 
مقررات ارتباطات راديويي اعالم كرد: پس از انتش��ار 
گزارش مبني بر وجود مغايرت در بسته هاي اينترنتي 
برخي از دارندگان موافقت نامه پروانه ثابت و الزام آنان به 
جبران خدمات براي مشتركين، شركت هاي مخابرات 
ايران، پارس��ان لين ارتباطات، پيش��گامان توس��عه 
ارتباطات، داده پردازي فن آوا و گروه فناوري ارتباطات 
شاتل اين موضوع را در محاسبه آستانه مصرف منصفانه 

در نظر گرفته اند.
وي اف��زود: با توجه به اينكه ش��ركت هاي ارايه كننده 
خدمات اينترنت ثاب��ت، خدمات خ��ود را به صورت 
غيرحجم��ي اراي��ه مي كنند، اي��ن موض��وع بايد در 
محاسبه آستانه مصرف منصفانه در نظر گرفته شود. 
بر همين اساس تمامي ش��ركت هاي ارتباطات ثابت 
از جمله شركت هاي فوق در محاسبه آستانه مصرف 
منصفان��ه، پنج تا هش��ت درصد اعالم ش��ده در نامه 
رگوالت��وري را مدنظر قرار داده ان��د. الزمه تحقق اين 
موضوع، پياده سازي در سيستم هاي امور مشتركين 
اپراتورهاست كه با پيگيري رگوالتوري به طور كامل در 

اين هفته پياده سازي خواهد شد.
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اش��اره به 
اينكه پس از اعالم رگوالتوري اكثر اين شركت ها ضمن 
اعتراض به موضوع، مس��تندات زيادي مبني بر عدم 
كم فروشي به سازمان ارايه كرده اند، گفت: رگوالتوري 
نيز اين مستندات را بررسي و در برخي موارد اندازه گيري 
مجدد انجام داده است كه نتايج نهايي اندازه گيري هاي 

جديد نيز طي هفته جاري اطالع رساني مي شود.
بر اين اساس��ي رگوالتوري تاكيد ك��رده كه بر اجراي 
الزام��ات به طور دقيق نظارت مي كن��د و اپراتورها نيز 
به منظور جلب رضايت مشتركين و حفظ حقوق آنها 
اقدامات الزم را انجام مي دهند. مشتركين نيز در صورت 

مشاهده مغايرت مي توانند در تماس با سامانه ثبت و 
 :https پاسخگويي به شكايات ۱۹۵ يا مراجعه به سايت
//cra.ir.۱۹۵ شكايت خود را در اين زمينه ثبت كنند.

   نارضايتي كاربران ازپشتيباني اپراتورهاي 
اينترنت

اين در حالي اس��ت كه در نظرس��نجي انجام شده از 
س��وي وزارت ارتباطات درخصوص نحوه پشتيباني 
س��رويس دهندگان اينترنت مشخص شد كه بيش از 
۷۷ درصد كاربران از پشتيباني دريافت خدمات اينترنت 

رضايت ندارند.
 در پي تعيين ضرب االجل دوهفته اي وزير ارتباطات 

و فناوري اطالعات براي س��رويس دهندگان اينترنت 
به منظ��ور بهبود كيفيت ارايه خدمات پش��تيباني به 
مش��تركان، پاي��گاه اطالع رس��اني وزارت ارتباطات 
عملكرد سرويس دهندگان اينترنت را به نظرسنجي 

عمومي گذاشت.
در پ��ي برخ��ي نارضايتي ه��ا از نح��وه پش��تيباني 
سرويس دهندگان اينترنت، روز گذشته وزير ارتباطات 
اين موضوع را پيگيري كرد و دو هفته به رگوالتوري و 
اپراتورهاي اينترنت مهلت داد تا اوضاع را اصالح كنند.

در اي��ن راس��تا وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات 
با هدف كس��ب اطالع��ات از نظرات م��ردم، عملكرد 
سرويس دهندگان اينترنت را به نظرسنجي عمومي 

گذاشته است.
در اين نظرس��نجي از كاربران پرس��يده شده كه آيا از 
ارايه خدمات پش��تيباني سرويس دهندگان اينترنت 
رضايت دارند؟۷۷.۸ درصد ش��ركت كنندگان در اين 
نظرسنجي به اين سوال پاسخ خير دادند. ۵.۶ درصد 
كارب��ران از خدمات رضايت داش��تند و پاس��خ ۱۶.۷ 
درصد شركت كنندگان در اين نظرسنجي به خدمات 

پشتيباني اينترنت، تا حدودي بوده است.
در پايان بايد ديد كه ضرب االج��ل وزير ارتباطات به 
شركت هاي ارايه دهنده اينترنت تا چقدر مي تواند مفيد 
باشد و جبران كم فروشي اينترنت نيز سرانجام به نفع 

كاربر مي شود يا خير ؟ 
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استنفورد| پژوهشگران دانشگاه استنفورد موفق شدند 
يك الگوريتم مبتني بر هوش مصنوعي را براي تشخيص 

»آنوريسم مغزي« آموزش دهند.
راديولوژيس��ت ها ب��ه زودي مي توانن��د با كمك يك 
الگوريتم هوش مصنوعي، تش��خيص خود را در مورد 
“آنوريس��م مغزي “ بهبود بخشند.آنوريس��م مغزي، 
ش��رايطي اس��ت كه به ورم رگ هاي خون��ي در مغز 
مي انجامد و مي تواند به فش��ار داخل عروق، سكته يا 
مرگ مغزي منجر ش��ود. آنوريس��م كه در اندازه ها و 
شكل هاي گوناگوني ظاهر مي شود، يك بيرون زدگي 
است كه به صورت حباب در جدار شريان هاي مغزي 

خود را نشان مي دهد.
اين ابزار مبتني بر هوش مصنوعي كه توسط پژوهشگران 
“دانشگاه استنفورد “ ابداع شده، مي تواند آن دسته از 
نواحي مغز را كه احتمال آنوريسم مغزي در آنها وجود 

دارد، اسكن كند.
»آليسون پارك« از فارغ التحصيالن دانشگاه استنفورد و 
سرپرست اين پژوهش گفت: در حال حاضر نگراني هاي 
بسياري در مورد به كار گرفتن هوش مصنوعي در حوزه 
پزشكي وجود دارد. اين پژوهش مي تواند مثال خوبي در 
مورد استفاده از هوش مصنوعي در اين حوزه و كمك 

آن به انسان در فرآيند تشخيص باشد.
اي��ن اب��زار جديد كه ب��ا كمك ي��ك الگوريتم هوش 
مصنوعي موس��وم به “هد ايكس نت “س��اخته شده، 
توانس��ت توانايي پزش��كان را براي شناسايي صحيح 
آنوريسم مغزي افزايش دهد و از عهده شناسايي شش 

نوع آنوريسم مغزي در ۱۰۰ اسكن برآيد.
اگرچه موفقيت هد ايكس نت در اين آزمايش ها اميدواركننده 

بوده اما پژوهشگران تاكيد دارند كه براي ارزيابي كاربرد هوش 
مصنوعي در جهان واقعي، به بررسي هاي بيشتري نياز است.

ادغام اس��كن هاي مغزي براي يافتن نشانه هاي آنوريسم، 
به ثبت و بررسي صدها تصوير نياز دارد. “كريستن يئوم “ 
استاديار راديولوژي دانشگاه استنفورد و از نويسندگان اين 
پژوهش گفت: جست وجوي آنوريسم، يكي از تهاجمي ترين 
و بحراني ترين كارهايي است كه راديولوژيست ها با آن روبرو 
هستند. چالش هاي ذاتي آناتومي پيچيده عصبي- عضالني 
و نتايج بالقوه مرگ و مير ناشي از آنوريسم، ما را بر آن داشت 
تا نسبت به پيشرفت علم رايانه و تصويربرداري عصبي اقدام 
كنيم.يئوم، اين ايده را به حوزه هوش مصنوعي وارد كرد تا 
گروه يادگيري ماشيني دانشگاه استنفورد آن را اجرا كنند. 
چالش اصلي پژوهش، ابداع يك ابزار هوش مصنوعي بود كه 
بتواند تصاوير سه بعدي بسياري را پردازش و تشخيص باليني 
را كامل كند. يئوم و گروهش براي آموزش الگوريتم خود، 

آنوريسم موجود در ۶۱۱ اسكن را مورد بررسي قرار دادند.
الگوريت��م پس از آموزش توانس��ت اس��كن هايي كه 
آنوريسم در آنها وجود داشت، مشخص كند. با كمك اين 
الگوريتم، تصميم گيري در مورد اسكن ها براي پزشكان 

ساده تر خواهد بود.

فوربس| به دنبال سوءاس��تفاده يك تروجان بانكي 
به نام تريادا از برخي گوشي هاي اندرويدي، گوگل به 
مقابله با مشكل يادشده در سال ۲۰۱۷ پرداخت و حاال 

اطالعات تازه اي را در اين زمينه منتشر كرده است.
اولين بار در س��ال ۲۰۱۶ موسس��ه امنيتي روس��ي 
كاسپراسكاي از شناسايي پيشرفته ترين تروجان تلفن 

همراه به نام تريادا خبر داد.
بررسي هاي كاسپراسكاي نشان مي داد كه اين تروجان 
سارق با نفوذ به حافظه هاي رم و دستكاري تنظيمات آن 
برخي فايل هاي سيستمي را با فايل هاي آلوده و مخرب 

جايگزين كرده و براي سرقت اطالعات اقدام مي كرد.
تحقيقات موسسه امنيتي ديگري به نام دكتر واتسون 
در تابستان سال ۲۰۱۷ از افزايش توان تخريبي تريادا 
و نفوذ آن به طيف گسترده اي از گوشي هاي اندرويدي 
و ايجاد backdoor بر روي برنامه هاي مختلف براي 

سرقت اطالعات بانكي خبر مي داد.
تا به امروز مش��خص نبود كه آيا گوگل براي مقابله با 
اين تروجان هيچ گونه اقدامي به عمل آورده يا خير تا 
آنكه روز گذشته لوكاس سيويرسكي از اعضاي گروه 
امنيت آن درويد و حريم شخصي گوگل از تالش هاي 
اين شركت در يك س��ال گذشته براي مقابله با تريادا 

پرده برداشت.
گوگل همچنين فهرستي از ۴۲ گوشي هوشمند عمدتًا 
ارزان قيمت چيني را منتش��ر كرده كه بيش از ساير 
گوشي ها به تريادا آلوده شده اند. اين شركت مي گويد 
از طريق همكاري با ش��ركت هاي سازنده گوشي هاي 
مذكور تهديد يادشده به طور كامل برطرف شده است.

انگجت| ديگر افراد نگران ش��ارژ وسايل هوشمند خود 
نباشند چرا كه توسط يك پد شارژ خارق العاده مي توانند 
همزمان گوش��ي آيفون، اپل واچ و ايرپادهاي خود را شارژ 

كنند.
 روزانه فناوري هاي بس��ياري روانه بازار مي ش��وند اما 
قطعًا كارايي برخي از آنها شگفت انگيز است يكي از اين 

فناوري ها پدهاي شارژ بي سيم هستند.
فناوري ش��ارژ س��ريع و بي س��يم يكي از آن دس��ته 
تكنولوژي هايي است كه اين روزها از استقبال بي نظير 
و كم س��ابقه اي از سوي ش��ركت هاي فعال در حوزه 
فناوري و همچنين كاربران و عالقه مندان به گجت هاي 

تكنولوژيك برخوردار شده است.
از شركت هاي بزرگي كه در اين راستا اقدامات متعددي 
را انجام داده اند، مي توان به اپل و سامسونگ اشاره كرد 
كه تاكنون با معرفي و رونمايي از محصوالتي اينچنيني 
تب و تاب شارژرهاي بي سيم و س��ريع را به بازارهاي 

جهاني موبايل و گجت هاي مربوط به آن آورده اند.
يكي از عواملي كه در توليد و توسعه پدهاي شارژ سريع و 
بيسيم تأثيرگذار است، رعايت استاندارد و پروتكل هاي 
مربوطه است كه عالوه بر آنكه خود پدهاي شارژ نبايد 
داغ شوند، گوشي هوش��مند متصل به آن نيز نبايد با 
آسيب هاي جدي همچون گرماي بيش از حد مواجه 
ش��ود.اخيراً كمپاني “آي.پي.ام “ شارژري به نام پد شارژر 
بيسيم »آي.پي.ام ۳ در in ۳ iPM( »۱ ۱( توسعه داده است 
كه كاربران توسط آن مي توانند سه دستگاه خود را همزمان 
شارژ كنند. شارژر مذكور س��رعت بااليي در شارژ وسايل 

هوشمند دارد و قيمت آن ۶۹.۹۹ دالر است.

تك تايمز| اخترشناس��ان موفق به شناسايي انتشارات 
راديويي شده اند كه همانند يك پل دو خوشه كهكشاني را 

به يكديگر متصل كرده بودند.
اخترشناسان در مطالعه اخيرشان موفق به شناسايي يك پل 

راديويي با طول ۱۰ ميليون سال نوري شدند.
بنابر گفته اخترشناس��ان اين نخستين باري است كه اين 
پديده مشاهده شده است و دانشمندان اميدوارند بتوانند 

توسط آن به بينش جديدي در مورد جهان دست يابند.
جهان بسيار گسترده است، اما اين جهان فقط از فضاي خالي 

همراه با كهكشان ها تشكيل نشده است.
اين خوشه هاي كهكش��اني توسط رش��ته هاي طوالني 
پالسما به يكديگر متصل مي شوند. اين رشته ها مي توانند تا 
ميليون ها سال نوري گسترش يابند. اين پل هاي كهكشاني 
به عنوان رشته هايي با گرد و غبار، گاز و حتي الكترون هايي 
كه در امتداد آنها در سرعت هاي فوق العاده سريع حركت 

مي كنند، شناخته مي شوند.
محققان شواهدي از ميدان مغناطيسي موجود در امتداد 
يك رش��ته را شناسايي كردند. اين رش��ته تا فاصله ۱۰ 
ميليون سال نوري بين جفت خوشه هاي كهكشان »آبل 
 )۰۴۰۱ Abell( »۰۴۰۱ و »آبل )۰۳۹۹ Abell( »۰۳۹۹
كش مي آيد. »فدريكا گواني« از موسسه ملي اخترفيزيك 
ايتاليا در گفت وگو با ش��بكه نشنال جيئوگرافيك گفت: 
اتصال انتش��ار راديويي اين خوشه كهكش��اني تاكنون 
مشاهده نشده است. در حالي كه اخترشناسان به دليل 
فراواني گاز داغ، ماده تاريك و س��تاره ها قادر به مشاهده 
خوشه هاي كهكشاني هستند، اما ديدن چيزي كه ميان 

اين خوشه قرار دارد، بسيار دشوار است.

تشخيص »آنوريسم مغزي« با كمك هوش مصنوعي گوگل جاسوسي از برخي 
گوشي هاي اندرويدي را تاييد كرد

شارژ همزمان
3 دستگاه هوشمند با پد بيسيم

شناسايي
پل كهكشاني

رويداد

فيوچريسم| دانش��مندان آلماني به دنبال ساخت 
يك ن��وع جديد و عجيب از موتور فضاپيما موس��وم به 
»اي ام درايو« )EmDrive( هستند كه قوانين فيزيك 
را زير پا مي گذارد و مي تواند فضاپيما را بدون س��وخت 

هدايت كند.
دانشمندان به دنبال تحقق موتور »EmDrive«، يك 
مدل موتور فضاپيما هستند كه مي تواند نيروي حركتي 

را بدون سوخت براي نزديك به ۲۰ سال تأمين كند.
EmDrive  ي��ك موتور فرضيه اي و جنجالي اس��ت 
كه بايد قوانين فيزيك را بشكند. با اين حال، يك تيم از 
فيزيكدانان آلماني جمع شده اند تا يك آزمايش جديد را 
براي آزمايش اين فرضيه انجام دهند.آنها در حال انجام 
كاري هستند كه به نظر بيهوده مي رسد اما نمي توان انكار 
كرد كه در صورت تحقق، جهان را تغيير خواهد داد.از آنجا 
كه تيم تحقيقاتي آلمان براي ساخت چنين موتوري نياز 
به شكست يك قانون خاص از فيزيك به نام »پايستگي 

تكانه« دارد چندان اميدي به موفقيت آنها نيست.
با اين حال محققان مي گويند يكي از انگيزه هاي اصلي 
آنها براي انجام اين آزمايش، پايان دادن به بحث مربوط 

به فرضيه امكان ساخت چنين موتوري است.
»راجر شاير« دانشمند بريتانيايي در سال ۲۰۰۱ توسعه 
اين موتور را با پمپاژ مايكروويو در يك محفظه مخروطي 
عملي مي دانس��ت. مايكروويو از لح��اظ نظري ديواره 

محفظه را تحريك و نيروي كافي براي رانش فضاپيما 
را توليد مي كند.برخي از محققان نيز طي اين س��ال ها 
 EmDrive ادعا كرده اند ك��ه در آزمايش هاي فرضيه
توانسته اند نيروي محركه ايجاد كنند. هر چند كه مقدار 
آن تقريبًا ناچيز بوده است. ضمن اينكه برخي معتقدند 
كه اي��ن نيروي ناچيز هم بر اثر تأثي��رات بيروني مانند 

ارتعاشات يا ميدان مغناطيسي زمين ايجاد شده است.
محققان آلماني براي تست اين فرضيه و حل اختالفات، 
يك ابزار جديد حساس ايجاد كردند كه ادعا مي كنند 
از تداخل بيروني كه در ديگر مطالعات مورد بحث بوده 
مصون اس��ت.اين تيم قصد دارد آخرين نتايج آزمايش 
 Acta خ��ود را در م��اه اوت در مجل��ه EmDrive
Austronatica منتش��ر كند.آنه��ا مي گويند تنها 
چند ماه به خاتمه بحث و گفت وگوي بي پايان در مورد 

موتورهاي بدون نياز به سوخت باقي مانده است.

ناسا| آزمايشگاه پيشرانه جت ناسا اعالم كرد بالگرد 
آزمايش��ي كه براي پرواز در جو مريخ طراحي شده، با 
موفقيت آزمايش هاي خأل را انجام داده و تقريبا به طور 

كامل آماده پرواز به فضا است.
مدير پروژه بالگرد مريخي مي گويد: “ما انتظار داريم به 
زودي آخرين بررسي ها، تغييرات و اصالحات صورت 
گيرد و تا اواسط تابستان آن را به آزمايشگاه پيشرانش 

جت براي نصب در مريخ نورد ارسال كنيم. “
وي در مورد موفقيت آميز بودن اين طرح، ضمن اشاره 
به بررس��ي هاي همه جانبه كارشناسان مي افزايد “ما 
تنها زماني به موفقيت كامل دست خواهيم يافت كه اين 

وسيله بتواند در آسمان مريخ به پرواز درآيد “.
در دس��امبر ۲۰۱۲، پ��س از ف��رود موفق كاوش��گر 
»كنجكاوي« كه در دهانه گيل در خط استواي مريخ 
شروع به بررسي اسرار اين درياچه خشك كرد، ناسا از 
برنامه بعدي خود براي س��اخت يك مريخ نورد ديگر 
كه بايد در س��ال ۲۰۲۰ به سياره سرخ فرستاده شود 

پرده برداشت.
طبق برنامه هاي فعلي ناس��ا، اين كاوش��گر در فوريه 
س��ال ۲۰۲۱، در دهانه جزرو )Jezero crater( در 
منطقه استوايي آن س��ياره فرود خواهد آمد. براساس 
اطالعيه ناس��ا در آن دوران، اين مريخ نورد جانش��ين 
»كنجكاوي« خواهد ش��د و آن را بر هم��ان پايه اما با 

مجموعه اي از ابزارهاي پيشرفته تر خواهد ساخت.البته 
برخالف سفينه هاي قبلي، هدف اصلي اين كاوشگر، 
جست وجوي آب نيس��ت، بلكه بررسي توانايي مريخ 
براي زيست در گذشته و امروز خواهد بود. يكي از داليل 
اين تغيير هدف، البته مش��كالت سياسي بين امريكا 
و روس��يه اس��ت. مريخ نورد بعدي، بر خالف كاوشگر 
كنجكاوي و مارس اوديسي دو كاوشگر قبلي ناسا، به 
دستگاه روسي نورد )NORD( كه براي آشكارسازي 
آب توسط پژوهشگاه تحقيقات فضايي آكادمي علوم 

روسيه طراحي شده بود، مجهز نيست.
از س��وي ديگر، در مريخ ۲۰۲۰ كه هنوز اسم رسمي 
ن��دارد، يك ميكروفن نصب خواهد ش��د كه ما را قادر 
مي س��ازد صداي مريخ را بشنويم. اگر پرتاب كاوشگر 
ناسا به تعويق نيفتد، اين سفينه قبل از كاوشگر روسي-
اروپايي “اگزومارس “ در سطح مريخ فرود خواهد آمد.

نوآوري اصلي فناوري سفينه مريخي بعدي ناسا، يك 
بالگرد كوچك اس��ت كه به “برادر بزرگ “ خود كمك 
خواهد كرد تا مناطق دورتري را براي جس��ت وجوي 
آثار بالقوه زندگي روي س��طح سياره چهارم منظومه 

شمسي رصد كند.
اين بالگرد قباًل با موفقيت در آزمايشگاه پيشران جت 
ناسا مونتاژ و در شرايط مشابه با آنچه كه در مريخ قرار 
دارند، از جمله با سطح مشابهي از گرانش آزمايش شده 
است. دانشمندان اميدوارند كه بتوانند شاهكار برادران 
رايت را تكرار كنند و ۱۱۸ سال پس از آنها اولين دستگاه 

پرنده را – اين بار- درسياره اي ديگر به پرواز درآورند.
مدير اين پروژه گف��ت: مهم ترين آزمايش ها از جمله 
آزمايش دما و ارتعاش در داخل محفظه خأل همچنين 
سامانه هاي پروازي كه بايد بعد از فرود كاوشگر مريخ 
۲۰۲۰ در دهانه جزرو براي بلند ش��دن و پرواز بالگرد 
به كار رود در آزمايشگاه هاي الكهيد-مارتين، شركت 

طرف قرارداد ناسا در اين برنامه انجام شده است.
بعد از اينكه دس��تگاه به آزمايشگاه پيش��ران جت ناسا 
بازگش��ت، مهندس��ان قصد دارند باتري هاي قدرتمند 
خورشيدي را روي آن نصب و آماده سازي قبل از پرواز را 
تكميل كنند. به گفته كارشناسان اين سازمان، بالگرد در 
اواسط ماه ژوئيه، به طور كامل آماده پرواز به سياره سرخ 

خواهد بود و در آن زمان به مريخ نورد سوار مي شود.

آزمايش موتور فضاپيمايي كه نياز به سوخت ندارد بالگرد »ناسا« آماده پرواز به مريخ است

دريچه فضا

قابليت فيس بوك
به اسنپ چت مي آيد

پي سي ورلد| به نظر مي رسد كه اسنپ چت در 
نظ��ر دارد قابليت هاي فيس بوك را به پلت فرم اين 

اپليكيشن محبوب و پرطرفدار بياورد.
 يكي از بزرگ ترين رقباي شبكه اجتماعي اينستاگرام 
در چند سال اخير، اپليكيشن اسنپ چت بوده كه 
توانست در سال هاي اخير تعداد كثيري از كاربران 
و طرفداران شبكه هاي اجتماعي مختلف همچون 

اينستاگرام و فيس بوك را به خود جذب كند.
با اينكه فيس بوك همواره به تقليد كردن از س��اير 
اپليكيش��ن هاي رقيب خود معروف است، اما حاال 
به نظر مي رس��د كه برخ��ي ديگ��ر از برنامه هاي 
رقيب همچون اسنپ چت تصميم گرفته اند كه از 
فيس بوك به عنوان بزرگ ترين شبكه اجتماعي در 

جهان تقليد و پيروي كنند.
اسنپ چت كه در س��ال هاي اخير از سوي كاربران 
به خصوص در سنين پايين از محبوبيت و استقبال 
بي نظيري از سوي كاربران برخوردار شده است، به 
تازگي اعالم كرده است كه قابليت جديدي را تحت 
عنوان افزودن رويداد به پلتفرم خود بيفزايد تا نظر و 
توجه خيل عظيمي از كاربراني كه از آن تقاضا كرده 
بودند تغيير و تحوالت جديدي را به وجود بياورد و 
قابليت هاي نويني را به پلتفرم خود بيفزايد، جلب 
كند. اس��نپ چت كه يك برنامه ارس��ال و دريافت 
تصاوير در پلت فرم گوش��ي هاي هوشمند است و 
نخستين بار در سپتامبر ۲۰۱۱ ميالدي در دسترس 
عموم كاربران قرار گرفت، به كاربران امكان مي دهد 
تا به ثبت و ضبط تصاوير و ويدئوهاي موردنظر خود 
بپردازند، متن و تصاوير ديگري به آن بيفزايند و آنها 
را ويرايش كنند. اما يك��ي از بارزترين قابليت هاي 
اين شبكه اجتماعي، استوري است كه دقيقًا مشابه 
استوري هاي اينستاگرام، تنها در مدت زمان كوتاهي 

براي كاربران قابل مشاهده است.

افسر پليس رباتيك
رانندگان را جريمه مي كند

تك كرانچ|پلي��س رباتيك��ي ابداع ش��ده كه 
مي تواند گواهينامه رانندگان را اسكن كند و حتي 
برگه جريمه چاپ كند. اين ربات براي اجتناب از 
خشونت ميان پليس و شهروندان ابداع شده است.

 SRI International يكي از مهندسان شركت 
يك افسر پليس رباتيك ابداع كرده كه مي تواند 
رانندگان را جريمه كند! هدف از طراحي اين ربات 
كاهش خشونت ميان نيروهاي پليس و شهروندان 
اس��ت. ربات مذك��ور مجهز به يك نمايش��گر و 
دوربين است. اين ربات به قسمت جلوي خودرو 
متصل مي شود و يك افسر واقعي پليس از طريق 
وب كم آن را كنت��رل مي كند.جالب آنكه ربات 
مذكور قابليت اسكن كردن گواهينامه راننده را 
دارد و مي تواند برگه جريمه صادر كند. همچنين 
اين ربات مي تواند با استفاده از نوارهاي ميخ دار از 

فراركردن خودروها جلوگيري كند.

چين از فناوري هاي خود 
محافظت مي كند

ديلي ميل| چين قصد دارد با ابداع سيستمي به 
نام »فهرست مديريت امنيت فناوري ملي چين« 
توانايي اين كشور براي نوآوري و توسعه فناوري هاي 
كليدي را ارتقا دهد و از فناوري هاي خود محافظت 
كند.چين قصد دارد با ابداع سيس��تمي اس��ت از 
فناوري هاي خود محافظت كند. اين در حالي است 
كه امريكا در پي تحريم هايي دسترسي شركت هاي 
چيني به فناوري امريكايي را محدود كرده است.به 
نوشته روزنامه چيني »پيپلز ديلي« اين سيستم يك 
فايروال قدرتمند مي سازد تا توانايي اين كشور براي 
نوآوري و سرعت بخشيدن به توسعه فناوري هاي 
كليدي را ارتقا دهد.در بخشي از گزارش اين روزنامه 
آمده اس��ت: چين هرگز اج��ازه نخواهد داد برخي 
كشورهاي خاص با اس��تفاده از فناوري مخصوص 
اين كشور، توسعه چين را كنترل و شركت هاي آن 
را سركوب كنند.البته هنوز جزيياتي از اين سيستم 
كه »فهرست مديريت امنيت فناوري ملي چين« نام 
گرفته، مشخص نيست. به نوشته خبرگزاري شينهوا 

اين سيستم در آينده نزديك رونمايي مي شود.
اين درحالي اس��ت كه امريكا فشارهاي خود بر 
فروش فناوري هاي هواوي و شركت هاي چيني 

ديگر را بيشتر كرده است.

حذف بي سر و صداي پايگاه داده  
تشخيص چهره مايكروسافت

ديلي ميل | شركت مايكروسافت پايگاه داده هاي 
تشخيص چهره خود را از س��ايت خود حذف كرد.
شركت “مايكروس��افت “ همواره در تالش بوده كه 
فناوري تشخيص چهره خود را قانون مند كند.حال 
اين شركت پايگاه داده هاي تشخيص چهره خود را از 
سايت خود حذف كرده است. اين پايگاه داده اي شامل 
۱۰ ميليون تصوير از ۱۰۰ هزار نفر بود.مايكروسافت 
اين اقدام را پس از آن انجام داد كه روزنامه فايننشال 
تايمز فاش كرد كه پايگاه داده اي مايكروسافت توسط 
شركت ها و محققان نظامي براي آموزش سيستم هاي 

تشخيص چهره مورد استفاده قرار گرفته است.
پايگاه داده اي »'MS Celeb«  كه براي عموم مردم 
در دسترس بود، شامل عكس هاي سلبريتي هايي 
بود كه از اينترنت گرفته شده بودند. همچنين شامل 
عكس هاي خصوص��ي برخي بود ك��ه اغلب بدون 
آگاهي يا رضايت از آنها در پايگاه وجود داشت.پايگاه 
MS Celeb   به عنوان بزرگ ترين پايگاه داده عمومي 
تش��خيص چهره در دنيا شناخته مي ش��ود و براي 
اولين بار در سال ۲۰۱۶ ميالدي توسط يك محقق 
آلماني به نام آدام هاروي منتشر شد. در پي گزارش 
روزنامه فايننشال تايمز پايگاه هاي داده دو دانشگاه 
“دوك “ و “استنفورد “ نيز بي سر و صدا آفالين شدند.
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2  هزار طرح اشتغال زايي بنياد بركت در استان گلستان
گروهبنگاهها|

بنياد بركِت س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( تا 
بهمن  ماه امسال 2 هزار طرح اشتغال زايي را در استان 

گلستان ايجاد و به  بهره برداري مي رساند.
به گزارش روابط عمومي بنياد برك��ت، در پي بازديد 
محمد مخبر، رييس س��تاد اجراي��ي فرمان حضرت 
امام )ره( از مناطق س��يل زده استان گلستان، ايجاد و 
راه اندازي 2 هزار طرح اشتغال زايي در اين مناطق مورد 

تأكيد و در دستور كار قرار گرفت.
بنابر اين گ��زارش، بنياد بركِت س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( مامور و موظف به ايجاد اين تعداد طرح 
اشتغال زايي در تمامي شهرها و مناطق استان گلستان 
ش��د. عمليات اجرايي 2 هزار طرح اشتغال زايي از تير 
ماه سال جاري و با جذب تسهيل گران مورد نياز آغاز و 
تمامي طرح ها تا بهمن 98 به بهره برداري خواهد رسيد.

ب��راي راه اندازي اي��ن تعداد طرح اش��تغال زايي، بالغ 
بر 1800 ميلي��ارد ريال اعتبار پيش بيني ش��ده و با 
بهره برداري از آنها، بيش از 5600 فرصت ش��غلي در 
مناطق محروم و كم تر توس��عه يافته استان گلستان 

ايجاد خواهد شد.
براساس اين گزارش، رسته هايي كه در آنها شغل ايجاد 
خواهد شد، با توجه به ظرفيت، پتانسيل و مزيت هاي 
شناسايي شده در هر منطقه توسط تسهيل گران بنياد 

بركت مشخص و معرفي مي شوند.
 در انتخاب اين رس��ته هاي شغلي عالوه بر مزيت هاي 
منطقه اي، اولويت ها و ظرفيت هاي جوامع محلي نيز 
مدنظر قرار مي گيرد. با اين حال، مش��اغلي هم چون 
پرورش دام سبك و سنگين و بوقلمون و ديگر مشاغل و 

كسب وكارهاي خرد، در اولويت خواهند بود.
الزم به توضيح است، بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان 
حض��رت ام��ام )ره( در راس��تاي محروميت زدايي و 

توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي مناطق محروم و 
كم برخوردار، نهضت اشتغال زايي را در اين مناطق در 

دستور كار قرار داده است. 
اين بنياد همچنين تا به امروز 91 طرح توانمندسازي 
اقتصادي و اجتماعي و عمراني و زيربنايي در زمينه هاي 
مختلفي چون س��اخت مدرسه، بيمارس��تان، مركز 
بهداش��ت و درم��ان، مركز فرهنگي مذهب��ي، و ارايه 
خدمات مالي و بيمه اي به روستاييان و ايتام را با حجم 
سرمايه گذاري 705 ميليارد ريال در استان گلستان به 

بهره برداري رسانده است.

    ستاد اجرايي فرمان امام ۸۰۰ميليارد تومان 
اعتبار در سيالب هزينه كرد

مديرعامل بنياد بركت احس��ان بابيان اينكه س��تاد 
اجرايي فرمان امام 800 ميليارد تومان اعتبار در سيالب 
هزينه كرد، گفت: اين نهاد به دنبال رفع مش��كالت و 

گرفتاري هاي مردم و انجام امور عمراني است.
اميرحس��ين مدني پيش از ظهر دي��روز در ديدار با 
استاندار س��منان به ميزباني استانداري ضمن بيان 
اينكه ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در بحث 
بحران س��يل اخير مبلغ 800 ميليارد تومان اعتبار 
هزينه كرده است، ابراز داشت: بر اساس دستور رهبر 
معظم انقالب مبني بر حضور و مش��اركت همگاني 
در موضوع مديريت بحران س��يل در كش��ور تمامي 
ارگان هاي وابسته به دفتر رهبري نيز تمام تالش خود 

را در اين خصوص به كار گرفته اند.
وي بابي��ان اينك��ه در ماج��راي بحران س��يل اخير 
۳2 هزار پكي��ج لوازم التحرير در ميان س��يل زدگان 
توزيع ش��د، افزود: بالغ بر 60 هزار نفر از سيل زدگان 
استان هاي مختلف كشور، توسط گروه هاي مختلف 
اعزامي از سوي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 

تحت ويزيت و درمان قرارگرفته اند. مديرعامل بنياد 
بركت احسان وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( بابيان اينكه اين نه��اد آماده خدمت گزاري 
به مردم اس��ت، ابراز داشت: بر اساس مكاتبه آيت اهلل 
سيدمحمد ش��اهچراغي نماينده ولي فقيه در استان 
سمنان با رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 

و براي رسيدگي و ارايه خدمات به مردم استان به ويژه 
مردم حس��ين آباد كالپوش ماموري��ت يافتيم تا در 

منطقه حضور يابيم.
مدني در ادامه تصريح كرد: ارايه طرح هاي اشتغال زايي 
بنگاه محور، اجتماع محور و ُخرد خانگي در دستور كار 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( است كه تالش 

خواهيم كرد تا اهالي اين استان نيز از اين تسهيالت 
بهره مند شوند.

وي اف��زود: اي��ن نه��اد به دنب��ال رفع مش��كالت و 
گرفتاري هاي مردم و انجام امور عمراني است تا بتواند 
از اين طريق بخش عمده اي از معضالتي كه جامعه با 

آن دست وپنجه نرم مي كند را كاهش دهد.

حضورمترودرهفتمين
نمايشگاهحملونقلريلي
ش��ركت بهره برداري متروي ته��ران و حومه در هفتمين 
نمايش��گاه بين المللي ريلي صنايع، تجهيزات و خدمات 
وابسته حضور يافت. مدير ارتباطات شركت بهره برداري 
مت��رو با اعالم اي��ن خبرگفت: اين نمايش��گاه از 19 تا 22 
خ��رداد ماه 98در محل نمايش��گاه بين المللي تهران برپا 
است محس��ن محمديان مدير ارتباطات و امور بين المل 
ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه افزود: شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه با حضور در اين نمايشگاه 
دستاوردها و تجارب 20سال بهره برداري را در معرض ديد 
شهروندان و بازديدكنندگان قرار داده است. وي با اشاره به 
اينكه در اين نمايشگاه صاحب نظران حوزه حمل و نقل در 
كنار هم جمع هستند افزود: اميدواريم با برگزاري اينچنين 
نمايشگاه هايي شاهد ايجاد فضاي تعاملي بين علم و صنعت 
باشيم. از ش��اخصه هاي بارز اين نمايشگاه حضور صنايع 
مرتبط با راه آهن و مترو، تجميع نمايش��گاه هاي پراكنده 
صنعت حمل و نقل ريلي و همچنين ايجاد هماهنگي هاي 
الزم و وحدت رويه در راستاي توسعه نمايشگاه و برنامه ريزي 
براي اجراي هدفمند و يكپارچه سازي در اين خصوص است. 
عالقه مندان و دست اندركاران حوزه حمل و نقل مي توانند 
جهت بازديد از دستاوردهاي شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه از ساعت 10صبح تا 18 به سالن شماره هفت 
مراجعه كنند.  در اين نمايشگاه بيش از 15۳ شركت داخلي 

و خارجي حضور دارند.

باهدفشناساييظرفيتهادرپويشمليبوميسازي

حضورفعالسايپادرنمايشگاهنوآورياينوتكس

 گروه خودروس��ازي س��ايپا در هش��تمين نمايش��گاه 
ينوتك��س  ا فن��اوري  و  ن��وآوري  لملل��ي   بين ا

) XETONI2019( حضوري فعال خواهد داشت.
اين گروه قصد دارد در نمايش��گاه مذكور ب��ا ارايه محتوا 
و ش��ركت در پنل تخصصي در 6 مح��ور مربوط به حوزه 
خودروس��ازي، ضمن معرف��ي اقدامات خ��ود در پويش 
ملي بومي سازي قطعات محصوالت گروه سايپا، نسبت 
به شناس��ايي ظرفيت ها و توانمندي ها در زمينه افزايش 
عمق داخلي سازي محصوالت اقدام كند. انجام مذاكرات 
تخصصي با ساير شركت كنندگان و مجموعه هاي عالقه مند 
به مشاركت و فعاليت در زمينه طراحي و ساخت قطعات 

پيشرفته خودرويي، استفاده از ظرفيت مركز فن بازار ملي 
ايران براي معرفي شركت هاي دانش بنيان و استارتاپ ها 
و مطالعه و بررس��ي نحوه حمايت  مالي از اين شركت ها از 
ديگر اهداف گروه خودروسازي سايپا براي شركت در اين 
نمايشگاه خواهد بود. پيش بيني مي شود بيش از 8 هزار نفر 
از متخصصان و نقش آفرينان مختلف اكوسيستم استارتاپي 
به همراه چندين هيات تجاري خارجي از اين نمايش��گاه 
بازديد كنند. اين نمايش��گاه از 19 تا 22 خردادماه جاري 
برگزار خواهد شد و غرفه گروه خودروسازي سايپا در سالن 
خليج فارس واقع در محل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي 

تهران پذيراي بازديدكنندگان خواهد بود.

معاوناقتصاديوزيركشور

فرماندارانماموررفعمشكالتصنعتيشدند
معاون هماهنگي اقتصادي وزير كشور گفت كه هفت 
ماموريت ويژه براي فرمانداران سراسر كشور در جهت 
رفع مش��كالت واحدهاي توليدي، حف��ظ و افزايش 
فرصت هاي شغلي، رفع مش��كالت كارخانجات و نيز 
رونق توليد تبيين ش��ده و آنها موظف به اجراي دقيق 
آنها در سال جاري هستند. بابك دين پرست ديروز در 
جريان بازديد از واحدهاي توليدي شهرستان هاي نمين 
و اردبيل در گفت وگو با خبرنگاران اظهار كرد: بر اساس 
اين هفت ماموريت، فرمانداران وظيفه دارند بر اساس 
ليس��ت ارايه ش��ده از تعداد واحدهاي فعال و اشتغال 
آنها، نسبت به مراقبت و جلوگيري از بروز مشكل براي 
واحدهاي توليدي و احتمال كاهش تعداد شاغالن آنها 

اقدام الزم را كنند. 
وي بيان كرد: به فرمانداران ابالغ ش��ده اس��ت ضمن 
نظارت بر واحدهاي توليدي با فعاليت كمتر از ظرفيت 
اسمي تالش و پيگيري كنند كه بر ميزان توليد و نيز 
تعداد اشتغال آنها افزوده شود. او بيان كرد: همچنين 
فرمانداران موظف هستند ضمن شناسايي واحدهاي 
تولي��دي غير فعال و راكد علت را بررس��ي و در جهت 

فعال سازي دوباره آنها اقدام كنند.
 معاون وزير كش��ور با اش��اره به اينك��ه 2022 واحد 
توليدي در كش��ور به عل��ت مش��كالت در پرداخت 
تس��هيالت اعطايي در تملك شبكه بانكي قرار دارند، 

اظهار داش��ت: رييس جمهوري به جد بر فعال سازي 
اين واحدها تاكيد دارند و به وزير اقتصاد و رييس كل 
بانك مركزي درباره فعال شدن آنها دستور الزم را صادر 
كرده اند و در اين راس��تا فرمانداران سراسر كشور هم 
موظفند در اين جهت اقدام اساسي صورت دهند. وي 
همچنين به كارخانه هاي مشكل دار و نيز در وضعيت 
بحراني اش��اره و بيان كرد: بر اساس تاكيد وزير كشور 
فرمان��داران بايد مراقبت و كمك كنن��د تا واحدهاي 
بحراني  ابتدا به وضعيت مشكل دار و سپس به وضعيت 
عادي فعاليت بازگردند. به گفته او، فرمانداران همچنين 
مي بايست به تكميل و بهره برداري واحدهاي با بيش از 
60 درصد پيشرفت فيزيكي اهتمام كرده و در زمينه 
واگذاري پروژه هاي نيمه تم��ام، در حال تكميل و در 
حال بهره برداري به بخش خصوصي نيز اقدام اساسي 

صورت دهند.

برداشت600تنگلمحمدي
ازگلستانهايسمنان

س�منان| مع��اون بهبود 
توليدات گياهي س��ازمان 
جهاد كش��اورزي اس��تان 
س��منان از برنامه ري��زي 
جهادكشاورزي اين استان 
براي توسعه صنايع تبديلي 
گل محم��دي خب��ر داد و 
گفت: پيش بيني مي ش��ود برداش��ت گل محمدي از 
گلستان هاي استان سمنان از 600 تن بگذرد. به گزارش 
ايسنا، لطف اهلل رضايي با بيان اينكه استان سمنان مستعد 
توسعه كش��ت و توليد گل محمدي است، اظهار كرد: 
برداشت گل محمدي از گلستان هاي سمنان به بيش 
از 600 تن خواهد رسيد. وي با بيان اينكه افزايش توليد 
گل محمدي در سمنان هدف گذاري شده است، ادامه 
داد: سطح زير كشت گل محمدي در استان سمنان در 
سال آبي جاري با ۳0 هكتار توسعه به 285 هكتار رسيد. 
معاون سازمان جهاد كشاورزي سمنان پيش بيني كرد: 
در سال 98 بيش از 600 تن گلبرگ از گلستان هاي استان 
سمنان برداشت مي ش��ود. رضايي با بيان اينكه عمده 
سطح زير كشت گل محمدي مربوط به شهرستان هاي 
دامغان و شاهرود، مهدي ش��هر و ميامي است، يادآور 
ش��د: گل محمدي به عنوان يك كشت كم آب بر و كم 
توقع در ش��رايط آب و هوايي بسياري از مناطق استان 
سمنان مشابه مناطق مستعد كشور نظير كاشان براي 
توسعه و توليد محصول با كيفيت مناسب است. او اضافه 
كرد: هرچند كشت گل محمدي در خاك هاي مرغوب 
عملكرد قابل مالحظه تري دارد؛ اما براي بسياري از اراضي 
كم بازده به ويژه اراضي شيب دار مناطق شمالي استان 
سمنان انتخابي مناسب اس��ت. وي خاطرنشان كرد: 
ايجاد اشتغال در فصل مناسب، امكان فرآوري و ارزش 
افزوده براي محصول، كم آفت بودن و مقاومت به سرما 
و بهره مندي مناسب از بارندگي هاي زمستانه و برداشت 

زود هنگام از ديگر مزاياي اين كشت است.

كاهشتعدادبافندگانفرش
دستباف

چهارمح�الوبختياري| 
رييس اداره فرش سازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت 
اس��تان چهارمح��ال و 
بختياري گفت: هم اكنون 
100 هزار بافنده فرش در 
چهارمحال و بختياري قالي 
مي بافند كه نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته 
10درصد كاهش يافته اند. عليرضا جيالن، اظهار كرد: 
افزايش نرخ مواد خام، دسترسي سخت به مواد اوليه، 
نبود بازار فروش، جايگزيني برخي رسته هاي شغلي 
به جاي بافندگي، ح��ذف بيمه هاي تأمين اجتماعي 
بافندگان، نبود پايانه صادراتي فرش دستباف، كمبود 
تجار و بازرگانان تخصصي و قوي فرش، نبود رغبت در 
بين جوانان براي انتخاب شغل بافندگي و ناكارآمدي 
شركت هاي تعاوني و اتحاديه هاي خصوصي فرش از 
مهم ترين علل كاهش تعداد بافندگان فرش دستباف 
در اين استان اس��ت. جيالن با بيان اينكه از اين تعداد 
بي��ش از 1۴ هزار نفر داراي بيمه قالي بافي هس��تند، 
گفت: اين قاليبافان در اين استان بر 17 هزار و 500 دار 
قالي فعال هستند و ساالنه 200 هزار مترمربع فرش 
دستباف توليد مي كنند. وي افزود: فرش ها و گبه هاي 
بافته شده در اين استان در كشورهاي اروپايي، آسياي 
ميانه، امريكاي جنوبي، چين، آلمان و كشورهاي حوزه 
خليج فارس متقاضيان بسياري دارد كه به علت نبود 
مركز تخصص��ي و پايانه هاي صادرات��ي فرش در اين 
استان از طريق استان هاي ديگر به خارج از كشور صادر 
مي شود. رييس اداره فرش سازمان صمت استان گفت: 
گبه، يلمه، فرش بختياري و ناييني چهار سبك فرش 
دستباف چهارمحال و بختياري را تشكيل مي دهند. 
وي بختياري، يلمه، گبه، ناييني را مهم ترين سبك هاي 
فرش استان اعالم كرد. سال گذشته 200 هزار متر مربع 

فرش دستباف در چهارمحال و بختياري توليد شد.

رشد11۳درصديترانزيت
دربندرشهيدباهنرهرمزگان

هرمزگان|  مدير اداره بنادر 
و دريانوردي ش��هيد باهنر 
با اش��اره به رون��د صعودي 
ش��اخص هاي عملياتي در 
اين بندر به ويژه در جابه جايي 
محموله ه��اي ترانزيتي و 
صادراتي، گفت: طي دو ماه 
نخس��ت امس��ال، تخليه و بارگيري كانتينر يخچالي 
از مرز ش��ش هزار TEU گذش��ت. به گزارش ايس��نا، 
حميدرضا محمدحسيني، اظهار كرد: موقعيت خاص 
جغرافيايي ايران و در اختيار داش��تن بخش مهمي از 
سواحل خليج فارس باعث شده ترانزيت به عنوان يكي از 
اصلي ترين برنامه هاي كالن كشور در عرصه درآمدزايي 
مطرح باشد. وي حجم ترانزيت كاال در بندر شهيد باهنر را 
16 هزار و 2۳6 تن اعالم كرد و از رشد 11۳ درصدي اين 
بخش از عمليات بندري طي دو ماه نخست سال جاري 
خبر داد. محمدحسيني توجه به تسهيل رويه صادرات 
را يكي از راه هاي توسعه و رونق توليد در كشور دانست و 
خاطرنشان كرد: با اجراي طرح تسهيل صادرات كاالهاي 
توليد داخل، ميزان صادرات در بندر شهيد رجايي به 18۳ 
هزار و ۴۴5 تن رسيد كه اين رقم در همسنجي با مدت 
مشابه رشد 89 درصدي را نش��ان مي دهد. مدير اداره 
بنادر و دريانوردي شهيد باهنر ميزان تخليه و بارگيري 
انواع كاالي غيرنفتي در اين بندر را 2۳2 هزار و 8۴۳ تن 
عنوان كرد كه در همسنجي با مدت مشابه سال گذشته 
72 درصد رشد داشته است. وي اضافه كرد: با اضافه شدن 
محوطه 20 هزار مترمربعي، مساحت بندر شهيد باهنر به 
۳78 هزار مترمربع افزايش يافت. به گفته محمدحسيني، 
تخليه و بارگيري كانتينر يخچالي با شش هزار و 121 
TEU   به ميزان 67 درصد رشد داشته است. اين مقام 
مسوول در پايان گفت: طي مدت ياد شده، 205 فروند 
شناور باالي يك هزار تن در اين بندر تردد داشته اند كه 

رشد ۴0 درصدي را نشان مي دهد.

پروژهبزرگراهايالم-مهران
شتابميگيرد

اي�ام| مدير س��اخت و 
توسعه راه هاي اداره كل راه 
و شهرسازي استان ايالم 
گفت: با وج��ود مطالبات 
پيمانكاران و محدوديت 
اعتبارات پ��روژه بزرگراه 
ايالم- مهران با شتاب در 
حال انجام است.  به گزارش مهر، محمدرضا شريفي راد 
در بازديد مش��اوران سازمان مديريت و برنامه ريزي 
كشور از قطعات مختلف بزرگراه ايالم مهران گفت: 
اي��ن پروژه در س��ه قطعه در حال احداث اس��ت كه 
بيشتر مسير با توجه به حجم باالي تردد زائرين از مرز 
بين المللي مهران با يك اليه آسفالت زير بار ترافيك 
ق��رار گرفته اس��ت. وي افزود: پيمان��كاران با وجود 
مطالبات زياد همچنان به فعاليت راه س��ازي ادامه 
مي دهند كه اميدواريم با تزريق اعتبارات الزم هر چه 
سريع تر عمليات تكميلي اين بزرگراه را به سرمنزل 
مقصود برسانيم. وي عنوان كرد: با پيگيري هاي مكرر 
و ش��بانه روزي مديركل راه و شهرسازي و همكاران 
اين مجموعه خوش��بختانه گام هاي بزرگي در اين 
مسير برداشته شده بطوري كه به تازگي حفاري تونل 
موازي راه كربال به پايان رسيد و عمليات تكميلي اين 
تونل 700 متري ادامه داشته و حفاري تونل ديگر اين 
محور به طول 8۴0 متر نيز آغاز شده و حجم عظيم 
خاكبرداري و خاكريزي و ابنيه فني مسير نيز به انجام 
رسيده است. او همچنين در بازديد مشاورين سازمان 
مديريت و برنامه ريزي كشور از تونل كبيركوه اظهار 
داشت: طول تونل اصلي كبير كوه بين شهرستان هاي 
دره ش��هر و آبدانان چهار هزار و 700 متر اس��ت كه 
تاكنون از سمت آبدانان سه هزار و 250 متر حفاري 
انجام شده و از سمت دره شهر نيز نزديك به 850 متراز 
تونل اصلي حفاري شده و با حفاري 600 متر ديگر تا 
شهريور ماه امسال از دل كبيركوه عبور خواهيم كرد. 

شناساييتورهايغيرمجاز
دردستوركارميراثفرهنگي

كرمان|مديركل ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري استان كرمان با 
بيان اينكه شناسايي تورهاي 
غيرمجاز در دستور كار اين 
اداره كل ق��راردارد، گفت: 
اين قبيل تورها با ترفندهاي 
خاص و انجام تبليغات گسترده در فضاي مجازي اقدام 
به جذب مس��افر مي كنند. غالمرضا فرخ��ي در ديدار 
با جمعي از مديران دفاتر خدمات مس��افرتي اس��تان 
در محل هتل ايرانگ��ردي كرمان با بيان اينكه صنعت 
گردشگري در ارتقاء نشاط اجتماعي نقش موثري دارد، 
افزود: در حال حاضر 1۴۳ دفتر خدمات مس��افرتي در 
سطح اس��تان كرمان در جهت اجراي تورهاي داخلي 
و خارجي فعاليت مي كنند. وي با اش��اره به مشكالت 
اقتصادي و احتمال تعطيلي برخ��ي از دفاتر خدمات 
مسافرتي اس��تان كرمان، اظهار كرد: بايد به دنبال راه 
برون رفت از مشكالت پيش رو كه منجر به كاهش ميزان 
فعاليت اين دفاتر شده است، باشيم. فرخي در ادامه به 
راه اندازي كميته اي مش��ترك براي حل اين مشكالت 
اشاره كرد و گفت: اين كميته متشكل از نمايندگان ادارات 
سازمان حج و زيارت، تعزيرات، صنعت و معدن، بازرسي 
استانداري، ميراث فرهنگي، دادستاني و نيروي انتظامي 
و غيره است. مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري استان كرمان با انتقاد از فعاليت برخي از 
افراد در فضاي مجازي در زمينه فروش و تبليغ تورهاي 
گردشگري غيرمجاز، گفت: اين تورها به دليل عدم رعايت 
استانداردهاي مصوب گردشگري سبب تضييع حقوق 
مس��افران و خانواده ها در طول سفر مي شوند. فرخي 
تصريح كرد: كليه افراد حقيقي و حقوقي بدون داشتن 
پروانه بهره برداري و مجوز بند »ب« از س��ازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مجاز به فروش و 

تبليغ تورهاي گردشگري نيستند.
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كشف شواهد فرهنگي هزاره 
چهارم و پنجم پيش از ميالد

خرمآب�اد| مدي��ركل ميراث فرهنگ��ي، صنايع 
دس��تي و گردشگري لرس��تان گفت: هنگام انجام 
عمليات عمراني در كوي كيوان شهر ازنا، شواهدي 
فرهنگي از هزاره چهارم و پنجم پيش از ميالد در اين 
منطقه كشف شد. سيد امين قاسمي ديروز در جمع 
خبرنگاران افزود: با نمايان ش��دن اين آثار تاريخي، 
عمليات عمراني مذكور متوقف شد. وي اظهار داشت: 
به منظور جلوگيري از تخريب بيش��تر و مشخص 
نمودن وضعيت دوره هاي كوي كيوان كاوش نجات 
بخشي به منظور اليه نگاري اضطراري، تخليه دستكند 
و تعيين عرصه و حريم تپه كوي كيوان ازنا با مجوز از 
پژوهشكده باستان شناسي از پنجم خردادجاري   به 
مدت ۴5 روز آغاز شد. وي با بيان اينكه طي اين كاوش 
اليه ها و آثار متنوع فرهنگي به دست آمده تصريح كرد: 
ساختارهاي معماري، ابزارهاي سنگي، پيكرك گلي، 
توكن هاي شمارش��ي، بقاياي استخواني )انساني و 
جانوري( مهر مسطح سنگي، اثر مهر و قطعات سفالي 
مربوط به هزاره پنجم و چهارم پيش از ميالد بخشي از 

يافته هاي فرهنگي در تپه كيوان است.

 توزيع كاالهاي اساسي
در سال 9۸ 

ساري|  به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد 
كشاورزي مازندران علي شكري جانشين رييس 
سازمان و مدير توسعه بازرگاني با اعالم اين خبر 
گفت: ميزان توزيع شكر در جريان فروردين ماه 
سال جاري در سطح استان 1000 تن بوده كه به 
ترتيب سهم اصناف 200 تن، صنعت ۴۳0 تن، 
خانوار 260 تن، زنبورداران 110 تن و گوش��ت 
مرغ منجمد 165 تن بوده اس��ت، شكري اضافه 
كرد: در ارديبهشت ماه سال جاري و به مناسبت 
ماه مبارك رمضان 8۴0 تن ش��كر توزيع كه به 
ترتيب س��هم قنادان 195 تن، صنف و صنعت 
2۳5 تن، خانوار 270 تن و زنبورداران 1۴0 تن 
توزيع شده است وي گفت: بيش از 200 تن برنج 
هندي نيزدربين عاملين ومصرف كنندگان توزيع 
گرديده است. وي در ادامه بيان داشت با توجه به 
مشكل شكر در اس��تان و پيگيري هاي به عمل 
آمده 1700 تن شكر به منظور توزيع در جريان 
خردادماه به استان تخصيص داده شده است كه 
متناسب با نياز هر بخش تخصيص و به كارخانه 

محل تامين معرفي گرديده اند.

ريل مورد نياز داخل   بايد در 
ذوب آهن اصفهان تامين شود 

اصفهان| اسالمي وزير راه و شهرسازي در بازديد از 
نمايشگاه حمل و نقل ريلي در غرفه شركت ذوب آهن 
اصفهان حضور يافت و گفت:  ما بايد ريل مورد استفاده 
در پروژه هاي ريلي كشور را با محصوالت ذوب آهن 
اصفهان تامين كنيم تا نيازي به واردات اين محصول 
نداشته باش��يم . وي ضمن ابراز رضايت از ورود ذوب 
آهن به توليد ريل و كيفي��ت ريل هاي توليدي اين 
شركت، گفت: توليد ريل در ذوب آهن اصفهان بايد 
شتاب بيشتري بگيرد. سيد حسين ديباجي مدير 
كيفيت شركت ذوب آهن اصفهان نيز در اين گفت وگو 
 U۳۳ ،UIC60 به توليد انواع محصوالت ريلي از قبيل
و S۴9 در شركت سهامي ذوب آهن اشاره كرد و عنوان 
داشت كيفيت ريل هاي توليدي ذوب آهن قابل رقابت 
و حتي باالت��ر از ريل هاي وارداتي اس��ت و در حال 
حاضر محصول ريل UIC60 در نورد 650 ذوب آهن 
اصفهان در حال توليد اس��ت. الزم به ذكر است، اين 
نمايشگاه از تاريخ 98/۳/19 لغايت 98/۳/22 در محل 

نمايشگاه هاي بين المللي تهران برپا است.

ورود دستگاه قضايي به موضوع 
واگذاري اراضي ساحلي

گرگان|  دادس��تان عمومي و انقالب شهرس��تان 
بندرتركمن از ورود دس��تگاه قضايي گلس��تان به 
موضوع واگذاري اراضي س��احلي اين شهرستان به 
بخش خصوصي خبر داد. محمد طالبي چاري گفت: 
براي حفظ حقوق عامه، موضوع واگذاري 5۴ هكتار از 
زمين هاي ساحلي شهرستان بندرگز بررسي مي شود.

وي گفت: محتواي ق��رارداد واگذاري قطعي اراضي 
ساحلي شهرستان بندرگز به بخش خصوصي بررسي 
و با تخلف هاي احتمالي برخورد مي شود. طالبي چاري 
افزود: در صورتي ك��ه در واگذاري اين اراضي حقوق 
عامه ناديده گرفته شده باشد يا تخلفي مشاهده شود 
براي ابطال اين قرارداد اقدام خواهيم كرد. وي افزود: 
موضوع قرارداد واگذاري 5۴ هكتار از اراضي ساحلي 
شهرستان بندرگز با امضا و موافقت استاندار سابق به 
بخش خصوصي واگذار شده بود كه دستگاه قضايي 
براي جلوگيري از تضييع احتمالي حقوق عامه براي 

بررسي آن ورود كرده است.

آغاز برداشت سيب زميني در 
۲هزار هكتار زمين زراعي طارم

زنجان| مدير جهاد كش��اورزي شهرستان طارم 
گفت: برداشت سيب زميني در 2 هكتار از زمين هاي 
زراعي اين شهرستان آغاز شده و پيش بيني مي شود 
حدود ۴۴ هزار تن محصول از اين زمين ها برداشت و 

در بازار عرضه شود.
مجتبي اسكندري افزود: در سال زراعي جاري تعداد 
2هزار و 200 نفر بهره بردار مشغول برداشت محصول 
سيب زميني در اين شهرستان هستند و پيش بيني 
مس شود از محل فروش سيب زميني يك هزارو 980 

ميليارد ريال درآمد كسب كنند.
اسكندري به كيفيت باال و مرغوب سيب زميني طارم 
اشاره كرد و افزود: محصول توليدي اين شهرستان با 
توجه به كيفيت باال، در صنايع تبديلي از جمله توليد 
چيپس، مصرف و عالوه بر تأمين نياز شهرس��تان و 
استان به س��اير نقاط كشور و همچنين كشورهاي 

همسايه صادر مي شود.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

صادرات 30 ميليون دالري تجهيزات پزشكي در سال 97

محروم كردن مردم با تصرف ساحل 

رشد ۱7 درصدي كشفيات مواد مخدر

تجهيزات پزشكي در جدال با فشارهاي داخلي و خارجي
30 ميليون دالر تجهيزات پزشكي در سال 1397 از ايران 
به كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي اروپايي صادر شد، 
حال آنكه هدف وزارت بهداشت رسيدن به صادرات 240 
ميليون دالري تجهيزات پزشكي بود اما اين هدف گذاري 
در حالي است كه اثرات تحريم ها نه تنها حوزه دارو را به 
چالش كشيده بلكه كسب و كار فعاالن تجهيزات پزشكي 
را هم متالطم كرده است. با وجود آنكه 65 درصد تجهيزات 
پزشكي مورد نياز در داخل كشور توليد مي شود اما فرآيند 
تامين ارز و كمبود مواد اوليه بيشتر از هر زمان ديگري خط 
توليد اين محصوالت را تهديد مي كند تا جايي كه در چند 
ماه اخير برخي تجهيزات مورد نياز در بازار كمياب شده يا 
با افزايش قيمت ناگهاني همراه بوده اند. كارشناسان فعال 
در صنعت تجهيزات پزشكي معتقدند بخش عظيمي از 
نا بساماني وضعيت فعلي در حوزه تجهيزات پزشكي از 
تحريم ها ناشي مي شود اما نبايد از نقش مديريت بحران 
غافل شد تا جايي كه در برخي موارد شاهد آن هستيم با 
شعار كنترل بازار، اجازه واردات به تجهيزات پزشكي كه 
در كشور كمياب شده تا آخرين لحظات داده نمي شود و 
كمبود عرضه در بازار هم زمينه افزايش قيمت را هموار 
مي كند و هم قدرت چانه زني را براي واردات با ش��رايط 

بهتر، كاهش مي دهد. 

 درها را به روي تامين كنندگان باز مي گذاريم
با وجود آنكه تاكنون مواضع وزارت بهداشت بر كنترل بازار 
داخل بوده اما در صحبت هاي روز گذشته وزير بهداشت 
در مراسم افتتاحيه بيست و دومين نمايشگاه بين المللي 
تجهيزات پزشكي ايران، تغيير رويكرد نسبت به تامين 
تجهيزات پزشكي ديده  شد. سعيد نمكي با تاكيد بر اينكه 
كيفيت تجهيزات پزشكي خط قرمز اين وزارتخانه است، 
بيان كرد: به مطالبات تأمين كنندگان تجهيزات پزشكي 
و دارو واقف هستيم، درها را به روي تأمين كنندگان باز 
مي گذاريم و گرهي بر گره هاي قبلي نمي زنيم. سعي داريم 
به كسي رانت داده نشود و باجي از كسي خواسته نشود 
اما هيچ گونه رانتي نيز نه به واردات و نه به توليد كنندگان 

داخلي نمي دهيم.
او افزود: ما با داشتن منابع محدود، بايد قدرت چانه زني 
بر س��ر قيمت ها را داشته باش��يم، زيرا نمي توانيم تا ابد 
به بيمه ها فش��ار بياوريم كه س��ه برابر قيمت جهاني از 
توليد كننده داخلي خريد كنند. اظهارات وزير بهداشت 

در حالي اس��ت كه توليدكنن��دگان داخلي تجهيزات 
پزشكي با مشكالت ناشي از نا بس��اماني نرخ ارز دست 
و پنج��ه نرم مي كنن��د. مجيد روح��ي، رييس انجمن 
توليدكنندگان تجهيزات پزشكي در اين مراسم گفت: 
با فرايند بسيار دشوار تأمين قطعات و مواد اوليه مواجه 
هستيم. ما خواستار حذف فرآينده هاي طاقت فرسا در 
تأمين ارز مورد نياز توليد تجهيزات پزشكي هستيم چرا 
كه هزينه ه��اي 30 درصدي توليدكنندگان تجهيزات 
پزشكي كمرش��كن اس��ت.او افزود: ما انتظار داريم در 
دوران جنگ اقتصادي، سختگيري ها بر توليدكنندگان 
تجهيزات پزشكي كمتر شود. با هيات امناي ارزي براي 
خريدهاي راهبري به توافق رسيده ايم، توليدكنندگان 
داخلي در برخي تجهيزات، مواد مصرفي و ابزارها تا 100 

درصد نياز داخلي را تأمين مي كنند.

 تجهيزات پزشكي در سايه چتر دارو
بازار نا بسامان توليدكنندگان تجهيزات پزشكي در حالي 
اس��ت كه در زمينه واردات هم اوضاع مطلوب نيس��ت، 
فعاالن اين عرصه معتقدند تجهيزات پزش��كي تاكنون 
نتوانسته گفتمان مستقل خود را پيدا كند و همواره در 
سايه چتر دارو ديده شده است حال آنكه همان التهابي 
كه اين روزها حوزه دارو را درگير كرده در زمينه تجهيزات 
پزشكي هم ديده مي شود. سهيل خسروي، كارشناس 
و تامين كننده تجهيزات پزش��كي درباره اين موضوع به 
تعادل گفت: چه بخواهيم و چه نخواهيم اثرات تحريم ها 
گريب��ان تجهيزات پزش��كي را هم مانن��د دارو گرفته و 
اجازه نقل و انتقاالت پولي را از واردكننده ها سلب كرده 
اس��ت. همچنين به دليل قيمت گذاري نامناسب صرفه 
اقتصادي چنداني براي فعاالن اين عرصه باقي نگذاشته تا 

براي واردات اقدام كنند. ضمن اينكه مطالبات شركت ها 
روزبه روز از دولت بيشتر شده و همه اينها در مجموع دست 
به دست هم داده اند و سبب شده اند تا ذخيره سازي  خوبي 
انجام نشود و با وجود هشدارها شاهد كمبود در بخش كاال 
و تجهيزات پزشكي باشيم. البته به اين مشكالت بايد اين 
موارد را هم اضافه كنيم كه هزينه هاي بانكي براي نقل و 
انتقال پول و هزينه هاي حمل ونقل چيزي حدود 22تا 
30درصد به قيمت كاال اضافه كرده كه اين در محاسبات 
اداره كل تجهيزات پزش��كي ديده نشده، در نتيجه توان 
خريد ما به عنوان توليد كننده پايين آمده است.او افزود: 
مشكل ديگري هم كه وجود دارد مشكل حجمي است 
كه اجازه نمي دهد جنس بيشتري وارد شود البته اينكه 
بازار كنترل شود اتفاق خوبي است اما نه در شرايط تحريم 
كه دچار كمبود شده ايم. متأس��فانه فرآيند به گونه اي 

است كه كاال دچار كمبود مي شود بعد تصميم به واردات 
گرفته مي شود. اين در حالي است كه همواره بايد كاالهاي 
پزشكي در اولويت باشند تا دچار كمبود نشوند، به طور 
مثال در بيماري هاي مغزي و قلب��ي كمبود و نبود يك 
سري تجهيزات مي تواند باعث مرگ بيماران شود، پس از 
اينكه كمبود ايجاد شود بايد ذخيره سازي  مناسب انجام 
گيرد. پس ما با سياس��ت حجمي مخالف نيستيم اما در 

زمان عادي نه در شرايط فعلي.
خسروي بيان كرد: مشكل وارد كننده ها تنها اين موارد 
نيست به طور مثال در مقطعي، سوزن آنژيوگرافي دچار 
كمبود ش��د و زماني كه كمبود آغاز مي ش��ود فراخوان 
مي دهند، در اين زمان وارد كننده تصميم مي گيرد اين 
كمبود را كه براي خودش نيز صرفه اقتصادي دارد تامين 
كند اما با مش��كل روبه رو مي شود، چگونه؟ اين گونه كه 
سياست حجمي اجازه نمي دهد او بيشتر ازتعدادي كه 
سال گذشته وارد كرده است س��وزن آنژيوگرافي را وارد 
كند يا هم اكنون به دليل اينكه قيمت تمام شده در سايت 
اداره كل اصالح نشده اس��ت دچار كمبود در بالون هاي 
قلبي شده ايم. وارد كننده به دليل صرفه اقتصادي اين كاال 
را وارد نمي كند در نتيجه به همين راحتي جان مردم به 
خطر مي افتد. ضمن اينكه ما در تهيه مواداوليه هم دچار 
مشكل هستيم.اين كارشناس تجهيزات پزشكي گفت: 
بايد پرسيد چرا اجازه مي دهند كاال دچار كمبود شود بعد 
فراخوان فوري بدهند؟ آيا بعد از اين همه مدت نمي شود 
مديريتي اعمال كرد تا جان مردم به خطر نيفتد. به هرحال 
خيلي از ش��ركت ها به خصوص چين، آلمان و اس��پانيا 
با ما همكاري نمي كنند. پس در چنين ش��رايطي بايد 
مديريت درست وجود داشته باشد. از طرف ديگر نكته اي 
كه تحريم ها را تشديد كرده ملزم كردن استانداردهاي 
سنجشي نه در همه موارد بلكه در بسياري از موارد است؛ 
يعني خودمان را محروم كرده ايم كه از كشورهايي چون 
چين و هند كه 70درصد واكسن و دارو و تجهيزات اروپا را 
تامين مي كنند كااليي تهيه نكنيم. جالب تر اين است كه 
ما از طرف امريكا تحريم هستيم اما بايد كاال و تجهيزاتي 
وارد كنيم كه مورد استاندارد امريكاست. ما هم اكنون بايد 
براي خريد يك بخيه روي دست 5 برابر پول بدهيم به اين 
علت كه متناسب با استاندارد امريكاست. آيا در شرايط 
بحران بايد چنين اقداماتي انجام داد؟ اين در حالي است 

كه ما مي توانيم اجناس خوبي از اروپا تهيه كنيم.

طبق قانون، نه مردم و نه دستگاه هاي دولتي حق ندارند 
س��احل دريا را به تملك خود دربياورند يا در حاشيه 
دريا ساختمان سازي كنند. كناره ساحلي دريا متعلق 
به عموم مردم است، اما سال هاست هم مجوز ساخت 
به بخش خصوصي در حاشيه دريا داده مي شود و هم 
بسياري از دس��تگاه هاي دولتي اقدام به ساخت هتل 
و س��اختمان هاي اداري در س��احل كرده اند و امكان 

دسترسي به دريا را محدودتر كرده اند. 
عضو كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط 
زيس��ت مجلس با بيان اينكه تصرف سواحل توسط 
ارگان ه��اي مختلف م��ردم را از موهبت هاي طبيعي 
محروم كرده است، گفت: هيچ اراده اي براي كنار زدن 
آنها وجود ندارد. علي ابراهيمي در مورد آزادسازي حريم 
سواحل درياي خزر گفت: بر اساس قانون اساسي دريا، 
سواحل، مراتع و منابع طبيعي جزو انفال و ثروت هاي 

عموم��ي بوده و در اختيار حكومت اس��المي اس��ت، 
بنابراين الزم است كه منابع موجود طبق مصالح عامه 

مورد استفاده قرارگيرد.
نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه تصرف سواحل توسط ارگان ها مختلف، مردم را 
از موهبت هاي طبيعي محروم كرده است، تصريح كرد: 
سواحل شمال و اخيراً جنوب كشور به نوعي در تصرف 
نهاد ها و ارگان هاي مختلف قرار گرفته و عموم مردم را 
از موهبت طبيعي و اس��تفاده از سواحل زيباي كشور 

محروم كرده است. 
ابراهيمي با تاكيد بر اينكه تصرف س��واحل توس��ط 
دستگاه هاي دولتي و شبه دولتي خيانت در حق مردم 
است، اظهار كرد: مساحت بسيار زيادي از سواحل كشور 
در اختيار نهادهاي نظامي، دولتي و شبه دولتي بوده و 
هيچ اراده اي براي كنار زدن آنها وجود ندارد. نماينده 

مردم شازند در مجلس اظهار كرد: اگر بخواهيم حقوق 
م��ردم را رعايت كنيم بايد اجازه دهيم از موهبت هاي 
طبيعي و سواحل دريايي راحت تر استفاده كنند. تصرف 
بخش زيادي از سواحل شمال و جنوب توسط ارگان ها 
و نهاد مختلفي چون وزارت نفت، صدا و سيما و ... نشان 
مي دهد كه آنها از قدرت و نفوذ خودشان براي تسلط بر 
سواحل كشور سوءاستفاده كرده اند. اين نماينده مردم 
در مجلس دهم، افزود: بنده منكر اس��تفاده نظامي از 
اسكله ها و سواحل نيستم اما برخي از آنها صرفًا براي 
تفريح عوامل خودشان استفاده مي شود، بي ترديد اگر 
اراده قوي براي آزادسازي حريم ساحلي دريا ها وجود 
داشته باشد و مجلس و دولت نيز به اين موضوع ورود 

كنند، امري شدني خواهد بود. 
عضو كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط 
زيست مجلس، با اعالم اينكه مردم ناچار  هستند براي 

استفاده از س��واحل به كش��ور هاي ديگر سفر كنند، 
خاطرنش��ان كرد: س��فر براي بهره مندي از سواحل 
كشور هاي ديگر زنگ خطري براي حوزه گردشگري 

كشور بوده و بايد مورد بررسي قرار بگيرد از طرفي بايد 
بدانيم، استفاده از موهبت هاي طبيعي حق مردم است 

و نبايد صرفًا در اختيار افراد و نهادهاي خاص باشد. 

دبير شوراي هماهنگي ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران 
درباره افزايش قيمت مواد مخدر گفت: مواد مخدر مانند ساير 
بخش ها شاهد افزايش قيمت بوده كه اين افزايش در حوزه 
ترياك و هروئين ديده مي شود، اما در شيشه شاهد كاهش 
49 درصدي بوديم كه علت آن نيز افزايش تعداد البراتوارها 

در كشور همسايه شرقي بوده است.
اسدي در پايان دومين جلس��ه شوراي هماهنگي مبارزه 
با مواد مخدر استان تهران در جمع خبرنگاران در تشريح 
وضعيت استان تهران در حوزه مقابله با قاچاق مواد مخدر 
گفت: وضعيت مقابله اي اس��تان تهران برابر روال گذشته 
در قالب گزارشي در اين جلسه به اعضا ارايه شد. در مقايسه 
دو ماهه نخست سال گذشته با دو ماهه نخست امسال در 

حوزه كشفيات با اقدامات خوب و موثر ناجا شاهد رشد 17 
درصدي بوديم؛ به شكلي كه 9 تن و 195 كيلوگرم ميزان 
كشفيات بوده و 10 درصد نيز شاهد افزايش دستگيري ها 
يعني به تعداد 24 هزار و 129 نفر بوديم. وي افزود: در حوزه 
مقابله با البراتوارها اقدامات بسيار خوبي انجام شده، اما به 
دليل رشد البراتوارها در يكي از كشورهاي همسايه شرقي 
كه ورود محموله ۸50 كيلوگرمي شيشه را به كشور شاهد 
بوديم كه خوشبختانه اين محموله كشف و ضبط شد، مقابله 

بسيار خوبي در اين حوزه انجام شده است.
او ادامه داد: در سال گذشته براي نگهداري معتادان متجاهر 
ظرفيت ۸000 نفري داشتيم، اما با اقدامات مشترك موثر 
ظرفيت اس��تان به 14 هزار و 500 نفر رس��يد كه در حال 

حاض��ر 12 هزار و 500 نفر جمع آوري ش��ده و 1000 نفر 
در دست اقدام است. همچنين 17 درصد انهدام باندهاي 
قاچاق مواد مخدر در مقايسه دو ماهه نخست سال گذشته 
و امس��ال، افزايش را نشان مي دهد. اس��دي ادامه داد: در 
حوزه خودروهاي توقيفي ش��اهد كاه��ش 2۸ درصدي و 
موتورسيكلت ها كاهش 27 درصدي را به همراه داشته كه 
نشان مي دهد پليس به صورت هدفمند در مبارزه با قاچاق 

مواد مخدر اقدام مي كند.
او در مورد افزايش قيمت م��واد مخدر نيز گفت: مواد 
مخدر مانند ساير بخش ها شاهد افزايش قيمت بوده كه 
اين افزايش در حوزه ترياك و هروئين ديده مي شود، اما 
در شيشه شاهد كاهش 49 درصدي بوديم كه علت آن 

نيز افزايش تعداد البراتوارها در كشور همسايه شرقي 
ما بوده است. از سوي ديگر نايب رييس كميسيون قضايي 
و حقوقي مجلس با اشاره به اينكه ايران به تنهايي مانع ورود 
مواد مخدر به كشور هاي اروپايي شد، گفت: تداوم امنيت 
اروپا در گروي همكاري با ايران در مبارزه با مواد مخدر است.

يحيي كمالي پور در رابطه با لزوم همكاري اروپا براي مبارزه 
با مواد مخدر گفت: ايران از اوايل انقالب تاكنون به صورت 
يكجانبه در مقابل حجم بااليي از توليد و قاچاق مواد مخدر 
ايستادگي و مبارزه كرده و تاوان هاي سنگيني داده  است، 
در واقع ما دژ محكمي براي امنيت سازي كشورهايي شديم 
كه نه تنها به ما كمك نمي كنند، بلكه از فرصت هايي كه در 
اختيارش��ان قرار مي دهيم به عنوان تهديد عليه خودمان 

استفاده مي كنند. نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي 
مجلس شوراي اسالمي، با اشاره به صحبت هاي رييس پليس 
مبارزه با موادمخدر مبني بر اينكه كشور هاي اروپايي بايد 
سهمشان را در مورد مبارزه با مواد مخدر بپردازند، افزود: نبايد 
به تنهايي تبعات و هزينه هاي مبارزه با مواد مخدر را متحمل 
شويم كه قسمت اعظم آن مصرف داخلي نداشته و تنها از 
طريق كشورمان به ساير كشور هاي اروپايي ترانزيت مي شود.

كمالي پور با بيان اينكه ايران به تنهايي مانع ورود موادمخدر به 
كشور هاي اورپايي شد، تصريح كرد: اگر كشور هاي اروپايي 
مايل اند اين امنيت تداوم داش��ته باشد بايد براي مبارزه با 
مواد مخدر با ايران همراه و همگام شوند و سهمشان را براي 

برقراري شرايط امن پرداخت كنند.
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مخالفت سازمان سنجش
با تعويق كنكور 

رييس سازمان سنجش آموزش كشور در مورد تعويق 
زمان برگزاري كنكور سراسري سال 9۸ گفت: اعمال 
يك يا دو هفته تأخير كنكور سراس��ري، كمكي به 

داوطلبان سيل  زده نخواهد كرد.
ابراهي��م خدايي با اش��اره به جزييات س��هميه 
اختصاص يافته به داوطلبان مناطق سيل زده به 
ايلنا گفت: شوراي عالي انقالب فرهنگي مصوب 
كرد، براي آسيب ديدگان سيل  زده كه خسارت 
مستقيم جاني يا مالي ديده  اند تا 5 درصد ظرفيت 
استان هاي سيل  زده به داوطلبان همان استان ها 

به صورت مازاد اختصاص يابد.
او ادامه داد: براي مثال اگر در رشته پزشكي ظرفيت 
استان خوزستان در دوره روزانه 100 نفر باشد، 5 نفر 
به صورت مازاد )155 = 5 +100( اختصاص مي  يابد. 
الزم به ذكر است كه سازمان سنجش آموزش كشور 
تضمين مي كند كه ظرفيت  هاي كد رشته محل  ها 
نسبت به سال قبل كمتر نخواهد بود و اين ظرفيت ها 
به صورت مازاد در نظر گرفته شده اند. خدايي تاكيد 
كرد: اين س��هميه براي دانشگاه هاي ساير استان  ها 
لحاظ نمي  شودو فقط براي دانشگاه هاي استان هاي 
آس��يب ديده لحاظ خواهد ش��د. به عنوان مثال از 
دانش��گاه هاي تهران ظرفيتي به مناطق سيل زده 
اختصاص داده نمي شود و در صورت عدم وجود رشته 
در آن مناطق، ظرفيت از دانش��گاه هاي استان هاي 
همجوار در رشته هاي مورد تقاضاي استانداري ها به 
مدت حداكثر 3 سال و با اخذ تعهد خدمت به ميزان 

دو برابر مدت تحصيل، اختصاص مي يابد.
رييس سازمان سنجش آموزش كشور توضيح داد: 
شهر ها يا بخش هايي كه دچار بالياي طبيعي همراه 
با خس��ارات جاني و مالي ش��ده اند، توسط وزارت 
كش��ور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي شوند.

وزارت علوم، وزارت بهداشت و شوراي عالي انقالب 
فرهنگي دنبال اين هستند به بهترين شكل ممكن 
عقب  ماندگي داوطلبان مناطق س��يل  زده از زمان 
كنكور را جبران كنند و مطمئن هستيم يك يا دو 
هفته تأخير كنكور سراسري، كمكي به داوطلبان 
سيل  زده نخواهد كرد و بهترين كمك در حال حاضر 

همان مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي است. 

چرا »بيمه اعتياد«
در كشور ناكام ماند؟

حدود 9 س��ال پيش كه »بيمه اعتياد« همزمان با 
اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر در اين قانون گنجانده 
شد، قرار بود تا باري از دوش معتادان كم بضاعت براي 
شروع درمانشان بردارد، روندي كه اگرچه خيلي زود 
به دنبال حذف اين بيمه از رديف بودجه امسال متوقف 
شد، اما در زمان اجرا نيز با مشكالتي نظير عدم نگاه 
تخصصي به همه جنبه هاي درمان معتادان دست و 

پنجه نرم مي كرد.
بيمه اعتياد از سال ۸9 همزمان به اصالح قانون مبارزه 
با مواد مخدر در اين قانون گنجانده ش��د. در تبصره 
2 ماده 15 قان��ون مبارزه با مواد مخدر به وزارت رفاه 
و تأمين اجتماعي ماموريت داده شد ضمن پوشش 
درمان و كاهش آسيب قراردادن معتادان بي بضاعت، 
تمام هزينه هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه هاي پايه 
و بستري قرار دهد. در اين تبصره دولت هم مكلف شد 
همه ساله در لوايح بودجه، اعتبارات الزم را پيش بيني 

و تأمين كند.
اين بيمه كه طي همه اين سال ها به دليل جذب پايين 
بودجه و مشكالتي مانند عدم پوشش برخي از معتادان 
متجاهر فاقد اوراق هويتي همواره با انتقاداتي روبه رو 
بود در نهايت از رديف بودجه امس��ال حذف شد و به 
گفته سازمان برنامه و بودجه / ف اعتبار منظور شده در 
اليحه بودجه سال 139۸ كل كشور براي ستاد مبارزه 
با مواد مخدر به شماره طبقه بندي 101034 معادل 
مبلغ 2,6۸0 ميليارد ريال پيش بيني شده است. به 
گفته برخي كارشناسان، بيمه اعتياد كه قرار بود باري 
را از دوش معتادان كم بضاعت براي درمانشان بردارد به 
دليل عدم نبود نگاه فني و تخصصي به همه جنبه هاي 
درمان معتادان نتوانست عملكرد خوبي داشته باشد، 
بر همين اساس سعيد صفاتيان، مديرعامل موسسه 
دانش اعتياد و روان شناسي ايرسا و كارشناس حوزه 
اعتياد در گفت وگو با ايس��نا، با اشاره به حذف رديف 
بودجه بيمه اعتياد گفت: از سال ۸6 بحث هاي زيادي 
در كشور در مورد اين موضوع مطرح شد. زماني كه 
در مديركل درمان س��تاد مبارزه با مواد مخدر بودم، 
پيشنهاد داديم تا گروهي از معتادان تحت پوشش بيمه 
اعتياد قرار بگيرند. دو، سه سال اين فرايند طول كشيد 
تا در سال ۸9 همزمان با اصالح قانون مبارزه با مواد 
مخدر، در تبص��ره اي از ماده 15 قانون مذكور وزارت 
رفاه مكلف شد تا معتادان بي بضاعت را تحت پوشش 
قرار دهد.او افزود: مشكل اينجاست كه وزارت رفاه از آن 
سال تا امروز نتوانسته است اين كار را به هر دليلي انجام 
داده و معتادان را تحت پوشش حمايت هاي خودش 
قرار دهد. به گفته اين مسوول سابق در حوزه مقابله با 
اعتياد، اشكالي كه در اين سال ها در سيستم اجرايي 
كشور وجود داشت اين بود كه بيمه اعتياد را محدود 
به يك فرايند خاص مانند پوشش هزينه داروهاي مورد 
نياز براي درمان اعتياد كردند.اين كارشناس حوزه 
اعتياد با تاكيد بر اينكه بيمه بايد بحث روان شناسي 
و مددكاري را تحت پوش��ش قرار دهد، اظهار كرد: 
اين بيمه نبايد فقط مختص به بحث درمان سرپايي 
معتادان مي ش��د، بلكه بايد حوزه بيماران نيازمند 
بستري و كمپ ها و… را نيز شامل مي شد. بودجه هاي 
بيمه اعتياد، مبالغ سنگيني بود و دولت بودجه زيادي را 
در اين بخش اختصاص داد، اما دستگاه هايي كه بودجه 
را گرفتند، نتوانستند آن را هزينه كنند.صفاتيان افزود: 
اين دستگاه ها نه تنها نتوانستند معتادان بي بضاعت را 
تحت پوشش بيمه قرار دهند، بلكه بيمه اي كه دولت 
با اين شرايط اقتصادي اختصاص داده بود را هم هزينه 
نكردند چراكه نگاهشان به بحث درمان، نگاهي فني 

و تخصصي نبود. 

آخرين  آمارها از حريق محيط زيست كشور تنصيف دارايي مرد به جاي مهريه در دستور كار قرار گيرد 
فعال حقوق زنان »بيكاري و مشكالت اقتصادي« را از علل 
ازدواج هاي صوري زنان با بازنشس��تگان دانس��ت. اشرف 
گرامي زادگان درباره س��رانجام ساماندهي موضوع مهريه 
گفت: زنان و مردان داراي حق ازدواج و تش��كيل خانواده 
هس��تند كه در صورت انتخاب صحيح و رضايت طرفين 
مي توانند، زندگي مطلوبي داش��ته باشند. والدين هنگام 
خواس��تگاري و با ه��دف آتيه پايدار فرزندانش��ان تالش 
مي كنند، هنگام انتخاب، فرد شايسته اي را براي فرزند خود 

انتخاب كنند.
او با بيان اينكه اين انتخاب هم براي خانواده مرد و هم براي 
خانواده زن موضوع مهمي است، ادامه داد: هرچند والدين از 
ازدواج فرزندشان خوشحال مي شوند، ولي چون از آينده و 
تبعات ازدواج آگاهي ندارند، سعي مي كنند ضوابط و شرايطي 
را با هدف تحكيم پيوند آنان در نظر بگيرند. اين دغدغه بيشتر 
در خانواده دختر قابل مشاهده است و يكي از آن موارد حق 
مهريه است. برخي خانواده ها مهريه را متعادل و مناسب و 
به همان قصد هديه مي پذيرند، ولي برخي از خانواده مهريه 
را تنها پشتوانه آينده فرزند خود به حساب مي آورند، لذا با 
افزايش آن به آسودگي خيال مي رسند، خواه قابل تاييد باشد، 

خواه تاييد نشود. اينكه كدام از اين دو نظر مناسب است به 
خانواده و شرايط موجود در خانواده مربوط مي شود. اين فعال 
حقوق زنان خاطرنشان كرد: مشكلي كه اكنون در جامعه با 
آن مواجهيم و منجر به نگراني برخي مردم و مسووالن شده 
است، مساله مردان متعهدي است كه از پرداخت مهريه به 
عنوان حقوق همسرش��ان بازمانده اند و به حبس محكوم 
شده اند. البته موضوع زندان رفتن مردان بابت تعهد پرداخت 
نشده، ابدا امر خوشايندي نيست. تاكنون نيز به اين وسعت 
به اين تعداد زنداني برنخورده بوديم. چه اتفاقي افتاده است، 
زناني كه حاضر نبودند براي مشكالتش به دادگاه پا بگذارند، 
اكنون مهريه شان را اجرا مي گذارند؟ اين سوال مهمي است. 
گرامي زادگان با طرح اين پرسش كه زنان حسابگر نبودند؛ 
چه شد كه به اين رويه گرايش پيدا كرده اند و ديگر صبر و 
تحمل سابق را ندارند؟ به ايلنا گفت: به نظرم در اين باره بايد 
پژوهش ميداني صورت گيرد. بايد علل متفاوتي وجود داشته 
باشد. ما نيز با زنداني ش��دن مردان و برهم خوردن كانون 
خانواده مخالفيم.او اظهار كرد: درباره محكومان مهريه بايد 
راهكاري عادالنه و منصفانه مطرح شود تا ضمن كاهش آنها 
در شرايط عسرو حرج، بتوان به جبران خسارت زنان از وعده 

عملي نشده نيز پرداخت. در حال حاضر سوال اين است، چه 
برنامه اي براي جبران منصفانه حقوق اقتصادي زنان وجود 
دارد؟ هرچن��د زنداني بودن مردان، زنان را به حقوقش��ان 
نمي رساند، ولي اكنون كه مساله آزادي زندانيان مهريه جزو 
برنامه هاي قوه قضاييه قرارگرفته، چه تدبيري براي جبران 
خسارت مالي زنان نيز تدبير شده است؟ اين فعال حقوق زنان 
ادامه داد: بايد نخست از روش هاي غيررسمي حل اختالف 
استفاده كرد يا بايد از زنان پرسيد، چگونه مي توانند در اين 
موضوع با مرد به توافق برسند. برخي از مردان داراي عسر و 
حرج نيستند و مي خواهند موجب آزار زن شوند. بي اعتمادي 
و عدم شفافيت در درون خانواده متاسفانه جامعه ما را به اين 
نقطه كشانده است.گرامي زادگان تاكيد كرد: اينكه سياست 
قوه قضاييه به س��مت كاهش تعداد زنداني پيش مي رود، 
امر مطلوبي است، ولي امر مطلوب تر ديگر نيز آن است كه 
خسارت زنان از ابعاد اقتصادي نيز محاسبه شود.او با بيان 
اينكه بايد از زنان پرسيده شود كه مهريه چه اثري بر آتيه شان 
دارد، ادامه داد: آيا مي شود پيشنهاد تعهد پرداخت در آينده 
يا تنصيف دارايي مرد را در دستور كار قرار داد؟ يا به گونه اي 

با تامين اجتماعي آينده زنان را تضمين كرد.

فرمانده يگان حفاظت محيط زيس��ت كشور با اشاره 
به اينكه در دو ماه گذشته 21۸ هكتار از مناطق تحت 
مديريت سازمان حفاظت محيط زيست طعمه حريق 
شده است، عوامل اصلي آتش سوزي ها را تشريح كرد.

جمش��يد محبت خاني با اش��اره به اينك��ه در دو ماه 
گذش��ته، 56 م��ورد آتش س��وزي در مناطق تحت 
مديريت محيط زيست به ميزان 21۸ هكتار رخ داده 
اس��ت، اظهاركرد: اين آتش س��وزي ها در 12 استان 
خوزس��تان، قزوين، ف��ارس، كرمانش��اه، مازندران، 
هرمزگان، كهگيلويه  و بويراحمد، آذربايجان شرقي، 
اصفهان، بوش��هر، ته��ران و خراس��ان جنوبي اتفاق 

افتاده است.
او تاكيد كرد: در دو ماه اخير بيش��تر آتش سوزي در 
استان تهران و در مناطق خجير و سرخه حصار بوده 
اس��ت كه طي 15 مورد آتش س��وزي، 70 هكتار از 
مناطق دچار حريق شد. فرمانده يگان حفاظت محيط 
زيست كشور در پاسخ به پرسشي در مورد عوامل وقوع 
حريق در مناطق تحت مديريت محيط زيست تصريح 
كرد: هفت مورد آتش سوزي ها بر اثر رعد و برق و 1۸ 

مورد ناشي از عامل انساني بوده است كه در اين زمينه 
از ش��هروندان خواهش مي كنم در طبيعت از روشن 
كردن آتش خودداري كنند و در صورتي كه مجبور به 
برافروختن آتش هستند هنگام ترك محل از خاموش 

شدن قطعي آن اطمينان حاصل كنند.
محبت خاني با اش��اره به اينكه در دو ماه گذش��ته از 
مجموع رخداد حريق در مناطق حفاظت ش��ده، دو 
مورد انس��اني و عمدي بوده است، به ايسنا گفت: 25 
مورد آتش سوزي ها علت طبيعي داشته است كه به 
دليل وجود شيشه خورده ها، بطري هاي شيشه اي و 
ظروف يك بار مصرف كه بر اثر تابش نور خورشيد مثل 

ذره بين عمل مي كنند، رخ داده اند.
وي تاكيد كرد: دليل چهار مورد حريق در مناطق تحت 
مديريت محيط زيست در حال بررسي است. با توجه 
به آتش سوزي دو روز گذشته در منطقه حفاظت شده 
خاييز فرمانده يگان حفاظت محيط زيس��ت كشور 
گف��ت: آتش س��وزي در منطقه خاييز اطفا ش��ده و 
برآوردهاي اوليه نشان مي دهد كه 100 هكتار از اين 

منطقه دچار آتش سوزي شده است.
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»تعادل«ازپارلمانشهريپايتختگزارشميدهد

وزيرراهوشهرسازيازتاسيسشركتحملونقلريليحومهايخبرداد

دفاع شوراي شهر از افزايش عوارض ساخت 

قطارهاياقماريمستقلميشوند؟

گروه راه و شهرسازي|آزاده كاري |
روز گذش��ته عبدالرضا گلپايگاني، معاون معماري و 
شهرسازي شهرداري تهران مهمان شوراي شهر بود و 
گزارشي از فعاليت هاي اين معاونت ارايه كرد. اعضاي 
شوراي شهر تهران نيز پس از صحبت هاي گلپايگاني به 
بيان ديدگاه هاي خود درباره عملكرد معاونت شهرسازي 
پرداختند كه بيش��تر رويكرد انتقادي داشت. يكي از 
مهم ترين موضوعات مطرح شده دراين جلسه مربوط 
به افزايش عوارض ساخت و ساز بود. در بهمن ماه ۹۷ 
شهرداري تهران نسبت به انجام تكليف قانوني مقرر در 
مصوبه پيش گفته اقدام و اليحه به روزرساني شده نرخ 
عوارض س��اختماني را به شوراي شهر ارايه كرد كه در 
نهايت در قالب مصوبه »عوارض افزايش ارزش قانوني 
ناشي از طرح هاي توسعه شهري و پاركينگ محله اي« 
به تصويب رس��يد و در مهلت ۱۵ روزه مقرر ش��ده در 
قانون هم هيچ اعتراضي از سوي هيات تطبيق مستقر 
در فرمانداري دريافت نشد و مصوبه شوراي شهر تهران، 

توسط شهردار تهران به معاونت ذيربط ابالغ شد.
به گزارش »تعادل«، گلپايگاني درباره افزايش عوارض 
ساخت و ساز، توضيحاتي ارايه كرد و گفت: از سال ۹۳ 
تا كنون شهر تهران تحوالت بزرگي را پشت سر گذاشته 
است و بايد عوارض به گونه اي تغيير مي كرد تا عدالت 
بيشتري برقرار شود.اليحه با اين رويكرد تدوين شده 
است تا كساني كه بيشترين استفاده را از شهر مي برند، 
سهم بيشتر از هزينه نگهداشت و ساخت و ساز شهر را 

هم پرداخت كرده تا تعادل و عدالت برقرار شود.
در ادامه معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران با 
بيان اينكه يكي از فعاليت هاي معاونت معماري انتظام 
بخشي به كالبد و فضاي ش��هري بوده است، تصريح 
كرد: س��اماندهي و ارتقاي كيفيت نما و منظر شهري 
يكي ديگر از پروژه هاي در دس��ت اقدام معاونت است 
كه كميته هاي مربوط به آن در مناطق ۲۲ گانه بطور 
منظم تشكيل جلسه داده است. در اين حوزه بيش از 
۲۰ هزار طرح مورد بررسي قرار گرفته و برنامه راهبردي 

براي ارتقاي كيفيت منظر شهري در دست اجراست.
او به مناسب س��ازي فضاهاي ش��هري براي ناتوانان 
جس��مي- حركت��ي خب��ر داد و گف��ت: ۸۸ طرح در 
دس��ت اجرا داريم كه در هر منطقه يك بوستان براي 
ناتوانان مناسب سازي مي شود.آخرين مصوبه كميته 
مناسب سازي اين بود كه طرح هاي شهرداري تهران 
پيش از افتتاح بايد از سوي كميته مناسب سازي مورد 
بررس��ي قرار گيرد تا مشخص شود كه مناسب سازي 

شده است يا خير.
گلپايگاني با اش��اره به موضوع برخ��ورد با تخلف هاي 
ساختماني گفت: در يك سال گذشته آمار مربوط به 
اجراي احكام ماده ۱۰۰ به ميزان ۳ برابر افزايش يافته 
است.تالش كرديم فرآيندهاي صدور پروانه ساخت و 
ساز به صورت الكترونيكي دربيايد و در حال حاضر از 
۲۷ مرحل��ه صدور پروانه بيش از ۱۵ مرحله به صورت 
الكترونيكي انجام مي شود. در حوزه مصوبه خانه باغ ها 
نيز اليحه مورد نظر تدوين شد و اميد است به زودي به 
تصويب نهايي برسد. به موضوع انرژي هاي نو هم توجه 

داشته ايم  اليحه مربوط به آن تدوين شده است.

توافقنانوشتهشهرداريوبسازبفروشها
بهاره آروين، عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران نيز 
در نطق پيش از دستور خود به مشكالت حوزه معماري 
و شهرسازي اشاره كرد و گفت: بيش از ۲۵ سال است 
كه ش��هرداري تهران، ش��هر را در همدستي و توافق 

نانوشته اي با بسازبفروش ها اداره كرده است.
او دليل اين ادعا را به روز نشدن عوارض ساخت و ساز 
از س��ال ۹۳ تاكنون دانست و گفت: اين درحالي است 
كه قيمت مسكن و همچنين ديگر هزينه هاي ساخت 
و ساز، در اين سال ها افزايش قابل توجهي يافته است.

سوال به جايي است اگر پرسيده شود در حالي كه منبع 
اصلي درآمد ش��هرداري تهران، از مح��ل وصول انواع 
عوارض ساخت وس��از اس��ت، چرا و چطور شهرداري 
تهران، با ثابت نگه داش��تن نرخ عوارض ساختماني و 
عدم بروزرساني آن مطابق با نرخ تورم ساالنه، كاهش 
درآمدهاي ش��هرداري را به جان خري��ده بود، چطور 
شهرداري تهران حاضر شده بود با ناديده گرفتن منافع 
شهر و شهروندان تهراني، آس��مان و فضاي شهر را به 
ثمن بخس بفروشد، شوراي شهر چهارم چطور در برابر 

اين حراج منافع شهر و شهروندان سكوت كرده بود؟
او ادامه داد: پاس��خ همه اين س��واالت يك چيز است، 
بيش از ۲۵ س��ال است كه ش��هرداري تهران، شهر را 
در همدس��تي و توافق نانوش��ته اي با بسازبفروش ها 
اداره كرده اس��ت. توافقي ش��وم كه ميان چندصدنفر 
انبوه س��ازان پايتخت، راس مديريت شهرداري تهران 
و مديران مياني در بدنه ش��هرداري تهران برقرار شده 
بود كه هم با ناچيز بودن مبلغ رسمي عوارض، منافع 
انبوه سازان پايتخت تامين شود، هم امكان انجام انواع 
تخلفات و توافقات خارج از ضوابط فراهم شود تا به هر 
ضرب و زور كه شده درآمد شهرداري به اندازه اي تامين 
شود كه كفاف سوداي رياست جمهوري را بدهد و هم 
سهم مديريت هاي مياني از اين موافقت و چشم بستن 
بر تخلف��ات و توافقات خارج از ضوابط در جيب ش��ان 

قرار گيرد. 
آروين افزود: اين داستان تهران بوده است؛ شهري كه 
فضا و آس��مانش به حراج گذاشته ش��ده تا اضالع اين 
مثلث، در تمام اين سال ها، هواي منافع يكديگر را داشته 
باشند آن چنان كه نرخ رسمي عوارض چندسال به روز 
نشود و ميزان عوارض نس��بت به تورم بخش مسكن 
آن چنان ناچيز باشد كه با هيچ عقل سليمي همخوان 
نباشد و شهرداري و شوراي شهر در دوره قبل هم قدم 
از قدم براي اصالح اين وضع برندارند چراكه آن شركاي 
همدس��ت، بيش از هركس ديگري در اين شهر، براي 
حفظ وضع موجود و تامين منافع ش��ان در اين ش��هر 

تالش كرده اند و مي كنند.
به گفته آروين، اما در آبان ماه س��ال ۹۷، شوراي شهر 
تهران اولين گام را براي برهم زدن اين تعادل س��ياه و 
پيگيري و بازگرداندن منافع شهر و شهروندان برداشت 
و در قالب تبص��ره ۱۵ مصوبه »اصالحي��ه نحوه اخذ 
مطالبات شهرسازي« شهرداري تهران را مكلف كرد، 
حداكثر ظرف دو ماه، نرخ عوارض را مطابق با آخرين 
ضرايب دفترچه ارزش معامالتي امالك محاس��به و 
جهت تصويب به شوراي شهر ارايه كند به گونه اي كه از 
ابتداي سال ۹۸، ميزان عوارض بر مبناي آخرين ضرايب 

دفترچه ارزش معامالتي امالك محاسبه و اخذ شود.
او با بيان اينكه از ابتداي س��ال ۹۸ ك��ه موعد اجراي 
مصوبه ب��ود، همه چيز رنگي ديگر گرف��ت و اضالع به 
جامانده از آن شركاي همدس��ت، از همه توان پيدا و 
پنهان شان براي بازگرداندن قطار به ريل قبلي استفاده 
كردند، توضيح داد: نامه نگاري هايي از س��وي برخي 
مراك��ز صورت گرفت كه به ش��كلي غيرقانوني و فارغ 
از اختيارات و وظايف مصرح در قانون، خواستار توقف 
در اجراي مصوبه شورا بودند. بعد مصاحبه هايي انجام 
شد و صداهايي از اين طرف و آن طرف كه نرخ عوارض 
افزايش قابل توجهي يافته است و در اين اوضاع وانفساي 
اقتصادي اين افزايش قابل پذيرش نيست. پاي مردم 
به ميان كشيده شد، مرغ عزا و عروسي همه مسووالن 
و گروه ه��اي ذي نفعي كه پيگيري مناف��ع گروهي و 
صنفي شان را از گلوي بي صداي مردم فرياد مي كشند. 
حاال هر روز يك نامه مي آيد و يك مكاتبه كه مصوبه شورا 
را متوقف كنيد. درحالي كه نرخ مصوب و به روزرساني 
شده عوارض ساختماني همچنان به زحمت به ۲ درصد 
قيمت نهايي امالك چندميلياردي مي رسد، از افزايش 
نرخ عوارض در اين ش��رايط وانفس��اي اقتصادي ذكر 

مصيبت مي خوانند.
آروين با اش��اره به اينكه البي اين گروه هاي ذي نفع و 
ذي نفوذ آن چنان قدرتمند است كه يكي از تبصره هاي 
مصوبه را مالك ضرورت تجديدنظر و تعديل و كاهش 
در نرخ هاي مصوب قرار داده اند، اظهار كرد: درحالي كه 
همه استدالل ها نشان مي دهد، مصوبه شورا هم به نفع 
منافع شهر است و هم بر اساس نرخ تجميعي تورم در 
حوزه مسكن از سال ۹۳ تاكنون، منطقي و حتي خيلي 
كمتر از تورم رخ داده در حوزه مس��كن است اما باز هم 
هر روز يك نامه و مكاتبه مي شود كه شهرداري ضرايب 
تعديلي ارايه كند و از آن ط��رف هم درآمدها به دليل 
همين بالتكليفي و انتظار براي ارايه و تصويب نرخ هاي 

تعديل شده، كاهش قابل توجهي يافته است.
از همه همكارانم در شوراي ش��هر و شهرداري تهران 
تقاضا مي كنم متعهدانه پاي منافع شهر و شهروندان 
تهراني بايستند و با هرگونه كاهش ناموجه نرخ عوارض 
كه تحت فش��ار گروه ه��اي ذي نفوذ انجام مي ش��ود 

مخالفت كنند.

فرآيندصدورپروانهطوالنيترشد
محمد ساالري، رييس كميييون معماري و شهرسازي 
ش��وراي ش��هر تهران ديگر منتقد عملك��رد معاونت 
شهرس��ازي بود.اوبا بي��ان اينكه متأس��فانه معاونت 
شهرس��ازي به محلي براي تأمين درآمدهاي ش��هر 
تبديل ش��ده و عماًل اين معاونت، معاون��ت دور زدن 
قوانين معماري و شهرسازي است، گفت: شهردار سابق 
تهران مصاحبه، نامه نگاري و اعالم كردند تا پايان سال 
۹۷ فرآيند صدور پروانه كوتاه و اصالح مي شود اما اين 
فرآيند نسبت به ۱۰ سال گذشته طوالني تر، رانت زاتر 

و فسادانگيزتر شده كه بهتر نشده است.
او با اشاره به عملكرد دفاتر خدمات الكترونيك گفت: 
قرار بر اين بود اگر اين دفاتر تخلفي كردند به س��رعت 
رسيدگي و دفاتر متخلف حذف و مجوز دفتر ديگري 
صادر شود اما همچنان شهروندان براي صدور پروانه 
بايد به شهرداري و دفاتر مراجعه كنند. توقع مي رود در 

بازه سه ماهه اين مشكل حل شود.
ساالري همچنين با اشاره به تكاليفي كه در خصوص 
طرح هاي موضعي به اين معاونت واگذار شده و تاكنون 
انجام نش��ده اس��ت، گفت: در حال حاضر شهرسازي 

مناطق با بخشنامه كار مي كند.۱۱ سال از ابالغ طرح 
جامع و ۷ س��ال از ابالغ طرح تفصيلي گذش��ته و در 
شوراي شهر تهران مصوب شده است كه طرح تفصيلي 
آسيب شناسي و ميزان تحقق آن محقق شود كه تاكنون 
اين كار انجام نشده و ما تصوير روشني از ميزان اجرايي 

شدن طرح تفصيلي نداريم.
او همچنين به نطق به��اره آروين در خصوص افزايش 
نرخ عوارض اشاره كرد و گفت: حرف خانم آروين كاماًل 
درست است و اين تصميم در شورا تصميم ۲۱ نفره بوده 
است، بايد نرخ عوارض به روزرساني مي شد اما تعارضات 
نامتعارف و جدي در تعيين اين نرخ ها وجود دارد. بطور 
مثال در يك بلوك شهري برخي از پالك ها ۲۰۰ درصد، 
برخي ۲۰ درصد و برخي نيز كاهش داشته اند كه بايد 

اين اشكاالت برطرف شود.

تذكردربارهتملكپادگان۰۶ارتش
در ادامه جلسه زهرا صدراعظم نوري، رييس كميسيون 
سالمت شوراي ش��هر تهران درباره تملك پادگان ۰۶ 
ارتش تذكر داد و گفت: يكي از موضوعاتي كه اين روزها 
مطرح است تملك پادگان ۰۶ ارتش است كه ۵۰ هكتار 
دارد و سرمايه شهر محسوب مي شود و بايد تالش كنيم 
حداقل بارگذاري در اين پادگان صورت گيرد. اما با اينكه 
بايد استعالم كميسيون ماده ۷ را داشته باشند تا االن 

پرونده آن نيامده است.

انتقادازموازيكاريدرشهرداري
علي اعطا، رييس كميته معماري شوراي شهر تهران 
نيز پس از شنيدن گزارش معاونت شهرسازي با انتقاد 
از موازي كاري هاي موجود در شهرداري تهران، اظهار 
كرد: موضوع تهيه طرح هاي ش��هري ع��الوه بر آنكه 
در معاونت شهرس��ازي پيگيري مي شود، در معاونت 
فرهنگي، معاونت فني، معاونت خدمات ش��هري و در 
مناطق نيز پيگيري مي شود و هر معاونت يا منطقه اي 
طرحي را تهيه و اج��را مي كند و بايد اين فعاليت هاي 
موازي و هم پوش��ان كه موجب اتالف منافع مي شود، 

حل و فصل شود.
او با انتقاد از بالتكليف ماندن مسائل مالي در شهرداري 
گفت: بايد حق و حقوق ش��هروندان حفظ شود، اما در 
شهرداري براي اين موضوع برنامه جدي وجود ندارد 

و بايد قبل از اينكه تبديل به يك مس��اله ش��ود، آن را 
حل كنيم.

سخنگوي شوراي شهر تهران با بيان اينكه طرح الزام 
شهرداري براي تهيه برنامه ايمني برج ها تنها با همكاري 
آتش نشاني انجام شده و معاونت شهرسازي فعال نبوده، 

اظهار كرد: اين مهم جاي سوال دارد.

پيادهروهامناسبشهروندانسالمهمنيست
مرتضي الويري، رييس كميس��يون برنامه و بودجه 
شوراي ش��هر نيز با بيان اينكه برخي از پياده روهاي 
شهر تهران مناسب افراد سالم نيست و بايد پياده روها 
را ب��راي عابران پياده مناسب س��ازي كنيم نس��بت 
به عملكرد معاونت شهرس��ازي انتق��اد كرد و گفت: 
ساماندهي پياده روهاي پايتخت هزينه چنداني ندارد 
اما باعث رضايت شهروندان مي شوند، بنابراين بايد در 

اولويت قرار گيرند.
الويري با اشاره به نماهاي شهر تهران تصريح كرد: اگر 
۵ دقيقه در يكي از شهرهاي پيشرفته دنيا تردد كنيم 
متوجه مي شويم در كجاي شهر هستيم اما در تهران 
به دليل اينكه هر فردي مي تواند نم��اي خود را براي 
خانه  اش انتخاب كند، چنين هويتي مشاهده نمي شود.

نماي ساختمان بيش از آنكه در مالكيت مالك باشد بايد 
به شهرداري متعلق باشد تا هر شهروندي هر طور دلش 
مي خواهد نتواند نماي خود را بسازد تا ما با چنين شهر 

بي هويتي مواجه نشويم.
الويري با اشاره به عمر ساختمان هاي پايتخت گفت: 
با وجود آنكه عمر س��اختمان ها مشخص شده اما اين 
ميزان قابل معامله اس��ت و به دليل آنكه نظارت هاي 
دوره اي وجود ندارد اين سرمايه ملي مي تواند از سوي 

سازندگان تغيير كند.
او همچنين خواس��تار تقويت اتوماسيون در معاونت 
شهرس��ازي ش��د و گفت: اين كار جل��وي تخلفات و 
امضاهاي طاليي را مي گيرد. بطور مثال در يك محفل 
خانوادگي كه يك بساز و بفروش حضور داشت گفته 
ش��د: »فالن پالك تا چه اندازه اجازه ساخت دارد« كه 
اين بس��از و بفروش گفت »اگر الويري برود ۵ طبقه و 
اگر من بروم ۸ طبقه. زيرا او را مي شناسند و من را نه.« 
اين نشان مي دهد كه چگونه مي توان نسبت به اجراي 

قوانين بي توجه بود.

گروه راه و شهرسازي|
درحالي كه مس��ووالن وزارت راه و شهرسازي و راه آهن 
از س��ال ۹۲ تاكنون بارها از تاسيس شركت حمل و نقل 
قطارهاي حومه اي خبر داده اند، اما پس از گذشت حدود 
۶ سال تاسيس اين ش��ركت همچنان در هاله اي از ابهام 
قرار دارد. در اين حال، وزيرراه و شهرس��ازي در تازه ترين 
اظهاراتش از ايجاد شركت حمل ونقل قطارهاي حومه اي 
خبر داد و اعالم كرد: اميدوار هستيم شهرداري ها و بخش 
خصوصي بتوانند سهم حمل و نقل شهري را در محدوده 
قانوني با ايجاد اين شركت بر عهده گيرند و از بار ترافيكي 

كاسته شود.
به گزارش تس��نيم، محمد اسالمي با اشاره به اينكه پس 
از انقالب طي س��الياني از توجه به توسعه زيرساخت ها 
در حوزه ريلي مغفول مانديم، اظهار كرد: طي چند سال 
اخير به ويژه در دولت يازدهم و دوازدهم ش��اهد توسعه 
زيرساخت هاي حمل و نقل ريلي بوديم و نرخ بهره برداري 
مردم از ظرفيت ريلي كشور افزايش يافت و انتظار داريم كه 
بتوانيم سرعت حركت توسعه زيرساخت ها را حفظ كنيم.

او ادامه داد: احداث خط دوم براي مس��يرهاي ترانزيتي، 
تقويت خطوطي كه ظرفيت ترانزيت كش��ور را افزايش 
مي دهند و همچنين اتصال ريل به مراكز بار از جمله اهداف 

تعريف شده در حوزه حمل و نقل ريلي است.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اختصاص ۲هزار ميليارد 
تومان براي توليد ۱۰۰۰ دس��تگاه واگن باري، مسافري، 
خود كش��ش و لوكوموتي��و اظهار كرد: ۹ ش��ركت ريلي 
بهره بردار و س��ازنده مي توانند با قرارداد مد نظر از محل 

تبصره ۱۸ پشتيباني شوند و در اين حوزه فعاليت كنند.

اسالمي همچنين با بيان اينكه بايد اتصال به شبكه جهاني 
به ويژه فعاليت در حوزه قطارهاي پر س��رعت در دستور 
كار قرار گيرد بيان كرد: بايد بازدهي سرمايه براي بخش 
خصوصي افزايش يابد و شرايط رقابت پذيري مهيا شود 
تا بتوانيم در بخش هاي مختلفي از جمله اتصال به شبكه 
جهاني و به ويژه حوزه قطارهاي پرسرعت عملكرد مطلوبي 

داشته باشيم.

گامبعديتوسعهريلي
عالوه بر اهميت ايجاد ش��ركت قطارهاي حومه اي بحث 
افزايش سهم راه آهن در جابه جايي بار هم مهم است كه 
رييس دانشگاه علم و صنعت ايران در هفتمين نمايشگاه 
نمايشگاه بين المللي حمل ونقل ريلي هم به آن اشاره كرد 
و گفت: گام بعدي توسعه بايد ارتقاي بهره وري و افزايش 
س��هم ريل بر حمل بار و مسافر باش��د. جبارعلي ذاكري 
اظهاركرد: ض��رورت دارد گام دوم توس��عه ريلي ارتقاي 

بهره وري و افزايش سهم ريل در حمل بار و مسافر باشد.
رييس دانش��گاه علم و صنعت افزود: در س��ال ۱۹۹۸ در 
كنفرانس��ي در ژاپن دبير اتحاديه بين المللي راه آهن ها 
نكته اي مطرح كرد و آن اين بود كه  در حال حاضر تصور 
حمل و نقل در تا در و تركيب ريلي درون و برون ش��هري 
سخت باش��د، اما به زودي اين اتفاق رخ خواهد داد كه در 
حال حاضر با ش��كل گرفتن عزم جدي در راه آهن ايران 
براي توسعه پر سرعت ها در درون و برون شهري مقدمه 
تحقق اين نويد فراهم شده است كه اميدواريم در ايران هم 
با وجود زيرساخت هاي علمي تحقق اين هدف سرعت يابد 

كه البته اين ارتباط صنعت و دانشگاه را مي طلبد.

جايگاهايراندرفناوريتوليدسيگنالينگ
معاون وزير راه و شهرس��ازي با اعالم اينكه ۲۲ قرارداد 
و تفاهمنام��ه از محل ماده ۱۲ رف��ع موانع توليد امضا 
مي شود، گفت: ايران جزو ۸ كشور داراي فناوري توليد 
سيگنالينگ جهان است. سعيد رسولي با تاكيد بر اينكه 
توليد ريل ملي به مرحله عمل رس��يده اس��ت، گفت: 
همچنين دو سيستم سيگنالينگ داخلي در كشور توليد 
شده كه با عملياتي شدن آن، ايران در فهرست ۸ كشور 
داراي توليد فناوري سيگنالينگ در صنعت حمل و نقل 

ريلي قرار گرفته است.
او اظهار كرد: رونق توليد با هدف توسعه توان اقتصادي و 
كسب وكار نامگذاري شد؛ در اين راستا از روزهاي ابتدايي 
سال اقدامات ارزشمندي از جمله مي توان به استفاده از 
تبصره ۱۸ و اخذ ق��رارداد به ارزش ۲ هزار ميليارد تومان 

براي توليد انواع واگن با اتكا به توان داخلي نام برد.
مديرعامل راه آهن، تصريح كرد:  از محل ماده ۱۲ قانون 
رفع موانع توليد رقابت پذير، به منظور بازگشت اصل و 
سود سرمايه گذاري در هر حوزه اي كه باعث بهره وري 
و كاهش آاليندگي مي ش��ود، اقداماتي انجام شده كه 
براساس آن در حمل و نقل ريلي هم قراردادي با شركت 
بهينه سازي مصرف سوخت امضا خواهيم كرد تا از محل 
اين ماده قانوني، ۲۲ قرارداد س��رمايه گذاري در بخش 
ريل��ي را اجرايي كنيم كه ظرفيت مال��ي اين قرارداد، 
۹۰۰ميليارد تومان است كه به سرمايه گذاران بازگشت 

داده مي شود.
مديرعام��ل راه آه��ن همچني��ن گفت: در ط��رح قطار 
سريع السير تهران � قم � اصفهان سرعت از ۲۵۰ كيلومتر 

بر ساعت به ۳۵۰ كيلومتر بر ساعت افزايش مي يابد.
رسولي در تشريح آخرين وضعيت اجرايي و تأمين مالي 
قطار سريع السير تهران � قم � اصفهان اظهار كرد: اجراي 
اين پروژه برعهده شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل 
و نقل گذاشته شده است، اما طرح در قانون به نام شركت 
راه آهن است. مديرعامل راه آهن افزود                                                                                                                                                                                                                   : طي تفاهمنامه اي 
كه با مديرعامل ش��ركت س��اخت و توس��عه زيربناهاي 
حمل و نقل به امضا رسانديم، مس��ووليت اجراي پروژه 
برعهده شركت ساخت اس��ت؛ راه آهن و شركت ساخت 
در اين پروژه به صورت مشترك با يكديگر كار مي كنند؛ 
يعني بررس��ي و نظارت ميداني با شركت ساخت خواهد 
بود. صورت وضعيت ها را بررس��ي و تأييد مي كند و براي 
راه آهن مي فرس��تد و تأييد نهاي��ي و پرداخت آن در اين 
شركت انجام مي شود. رسولي اضافه كرد: راه آهن و شركت 
ساخت مجموعه اي يكپارچه هستند و اميدواريم با اجراي 
اين پروژه فصلي جديد در همكاري هاي راه آهن و شركت 

ساخت در ساخت طرح هاي راه آهن كليد بخورد.

او با اشاره به اينكه پيشرفت فيزيكي پروژه در بخش هاي 
مختلف متفاوت است گفت: ضرورت دارد كه سرعت اين 

قطار، سرعتي قابل قبول باشد. .
به گفته مديرعامل راه آهن                                                                                             اگر قرار باشد قطار پرسرعت در 
كشور داشته باشيم، بايد سرعت آن باالي ۳۰۰ كيلومتر 
باشد و فاينانس چين براي اين پروژه گشايش يافته است.

راهآهندرانتظارتضامينطرفچيني
رسولي همچنين درمورد قطار برقي تهران � مشهد گفت: 
كارهاي پروژه انجام ش��ده اس��ت، اما هنوز طرف چيني 
نتوانسته است تضامين الزم را تأمين كند كه در صورت 

ارايه طرف چيني، پروژه آغاز مي شود.
او افزود                                                                                                                                                                                                                   : در مورد خط آهن رش��ت � آستارا هنوز فاينانس 

آذربايجان فعال نشده است.
مديرعامل راه آهن اظهاركرد: ش��ركت ساخت و توسعه 
زيربناهاي حمل و نقل در قطعه اي ۴۰ كيلومتري انتشار 
اسناد مناقصه را آغاز كرده است كه بايد كار را شروع كنيم.
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ثبتمعامالتپيشفروش
مسكندربنگاههاتخلفاست

معاون بازآفريني و مسكن اداره راه و شهرسازي استان 
تهران با بيان اينكه ثبت معامالت پيش فروش مسكن 
بر اساس قانون تنها در دفاتر اسناد رسمي بايد صورت 
بگيرد، گفت: مردم بايد هنگام عقد قرارداد پيش فروش 
مسكن مجوز اين اقدام را از سازنده بخواهند. پرويز 
فيروز در گفت وگو با فارس، افزود: بر اساس آيين نامه 
اجرايي قانون پيش فروش مسكن در سال ۹۲ ثبت 
معامالت پيش فروش مس��كن تنها در دفاتر اسناد 
رسمي جنبه قانوني پيدا مي كند و مردم و خريداران 
مسكن توجه داشته باشند كه تنها به دليل ارزان بودن 
قيمت پيش فروش مسكن، فريب ثبت معامالت در 

بنگاه هاي مسكن را توسط سازنده ها نخورند.
فيروز با اشاره به اينكه بنگاه هاي مسكن هم بايد توجه 
كنند، اگر مبادرت به پيش فروش مسكن كنند، در 
نوبت اول يك س��ال پروانه اشتغال به كار آنها باطل 
خواهد شد، اظهار كرد: قطعًا بنگاه هاي مسكن تنها 
مي توانند به معرفي س��اختمان و ارايه شناس��نامه 
فني اقدام كنند و بايد توجه داش��ته باشند كه ثبت 

پيش فروش در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد.
او ادامه داد: در پيش فروش ساختمان نحوه پرداخت 
اقس��اط بهاي مورد قرارداد مطابق با توافق طرفين 
است، اما حداقل ۱۰ درصد از بها همزمان با تنظيم سند 
قطعي قابل وصول خواهد بود كه طرفين نمي توانند 
برخالف آن توافق كنند. به گفته معاون بازآفريني و 
مسكن اداره كل راه و شهرسازي استان تهران آماري 
در سال هاي گذش��ته درباره ميزان كالهبرداري يا 
مراجعه به دفاتر اس��ناد رسمي براي ثبت معامالت 

پيش فروش مسكن استخراج شده وجود ندارد. 
فيروز اظهار كرد: س��ازندگان بايد براي پيش فروش 
مس��كن از اداره كل راه و شهرسازي مجوز دريافت 
كنند و بايد اذعان كرد كه در دو سال گذشته تنها يك 
مجوز آن هم براي ساخت يك پروژه ۲۰۰ واحدي در 

رودهن صادر شده است.

حتييكرامقطاربهمترو
تحويلنشدهاست

دبيركميس��يون عمران و حمل و نقل شوراي شهر 
ته��ران گفت: تا اين لحظه هيچ قطاري به ش��ركت 
بهره برداري تحويل داده نشده است. به گزارش مهر، 
روز شنبه مديرعامل شركت مترو اعالم كرده بود از 
۱۰ رام قطار، يك رام آن آماده شده و در حال حاضر 
اين رام قطار به شركت بهره برداري مترو جهت استفاده 
در خطوط تحويل داده شده است. محمدعلي كروني 
با رد اين موضوع گفت: روز گذشته استعالمي در اين 
خصوص گرفتيم و هنوز هيچ قطاري به شبكه مترو 
تحويل داده نشده است. كروني در خصوص وضعيت 
۷۰ واگن قطاري كه در دوره گذش��ته به ش��ركت 
واگن سازي تهران سفارش داده شده بود گفت: هنوز 
۱۵ درصد قطعات قطارها در گمرك خاك مي خورد 
و با وجود همكاري گم��رك در جهت ترخيص ۸۵ 
درصد تجهيزات به دليل عدم انجام تعهدات الزم از 
س��وي معاونت حمل و نقل هنوز بخش هايي از اين 
تجهيزات در گمرك خاك مي خورند. وي ادامه داد: 
قرار بود از بهمن ماه، ماهي يك رام قطار به خطوط مترو 
اضافه شود كه هنوز يك قطار هم تحويل مترو نشده 
است. كروني در خصوص اينكه شركت واگن سازي 
تنها ۳۰ درصد از ظرفيت خود استفاده مي كند و در 
سفري كه شهردار تهران به تبريز داشته قرار شده اين 
كارخانه براي ساير كالنشهرها نيز واگن بسازد گفت: 
اين موضوع جديدي نيست. از زماني كه اين كارخانه 
در زمان مديريت آقاي هاشمي احداث شد قرار بر اين 
بود كه ناوگان قطارشهري كالنشهرها را تامين كند. 
در حال حاضر نيز عمده سفارش ساخت واگن براي 
اين كارخانه مربوط به قطارشهري مشهد است كه 
اگر اين سفارش نيز نبود همين ۳۰ درصد ظرفيت نيز 
فعال نبود. دبيركميسيون عمران و حمل و نقل شوراي 
شهر تهران در خصوص كمكي كه جهانگيري مي تواند 
به ناوگان مترو كند، ادامه داد: تامين اعتبار ۷۰۰ واگن 
مترو از اولويت تخصيص بانك مركزي خارج شده و 
بازگشت اين اعتبارات به اولويت هاي بانك مركزي 

كمك بزرگي است كه مي توان به ناوگان مترو كرد.
روز گذشته همچنين معاون شهردار تهران ۵ پيشنهاد 

شهرداري به دولت براي توسعه مترو را مطرح كرد. 
به گزارش فارس، محسن پورسيدآقايي در ارتباط با 
توسعه مترو در تهران اظهارداشت: گفت: روزانه حدود 
دو ميليون و ۵۰۰ هزار سفر با متروي تهران و حومه 
انجام مي شود كه اين ميزان بايد براساس چشم انداز 
حمل ونقل و ترافيك ش��هر تهران تا سال ۱۴۰۴ به 
رقم هفت ميليون سفر در روز برسد كه براي نيل به 
اين هدف بايد حداكثر توان موجود در زيرساخت ها 
را فعال كنيم.  معاون ش��هردار تهران اضافه ش��دن 
٢ هزار واگن مت��رو به تعداد واگن ه��اي موجود در 
خدمات رس��اني مترو را ضرورت��ي اجتناب ناپذير 
دانس��ت و گفت: در حال حاضر شركت واگن سازي 
متروي تهران ظرفيت توليد س��االنه ۲۰۰ واگن را 
دارد، معتقدم زماني كه چنين ظرفيت هايي در كشور 
وجود دارد، بايد از آنها بيشترين بهره را ببريم لذا انتظار 
داريم با حمايت هاي دولت راهكارهايي به منظور رفع 
مشكالت مالي و افزايش رونق توليد فراهم شود. او به 
راهكارهاي پيشنهادي تأمين مالي آتي در توسعه مترو 
اشاره كرد و گفت: منابع بانكي، گرفتن وام براي خريد 
واگن، اوراق مشاركت )ساالنه بين ۳۵ هزار ميليارد 
تا ۵۰ هزار ميليارد( تخصيص ارز به قيمت كاالهاي 
ضروري مثل دارو و سالمت، عوارض بنزيِن ۲۰۰ تومان 
در هر ليتر در شهر تهران، گزينه هاي پيشنهادي ما 
به دولت است. به گفته  پورسيدآقايي، در حال حاضر 
سرفاصله حركت قطارها در خطوط ۱ و ۲ نزديك به 
۴ دقيقه و در خط ۳ نزديك به ۷ دقيقه است درحالي 
كه بايد سرفاصله حركت قطار در تمامي خطوط به 
۲ دقيقه كاهش يابد، براي افزايش ظرفيت ناوگان در 
خطوط موجود به تجهيزات و به خصوص به واگن هاي 
بيشتري نياز داريم كه مستلزم تأمين بودجه از سوي 

نهادهاي ذي ربط است.
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سرپرست سازمان توسعه تجارت در نشستي خبري، روند صادرات را تحليل كرد

تهديد تازه واردها براي صادرات
تعادل| 

مطابق آمار اعالمي از س�وي س�ازمان توسعه 
تجارت، با س�پري ش�دن دومين ماه از س�ال 
98، مي�زان ص�ادرات غيرنفتي اي�ران با رقم 
8.4 ميليارد دالر نس�بت به مدت مشابه سال 
گذشته، رش�د 8.9 درصدي را به ثبت رساند. 
همچنين جزييات آماري گوياي اين است كه از 
ابتداي سال جاري تاكنون نيمي از ارز حاصل از 
صادرات يعني رقمي برابر با 4 ميليارد دالر وارد 
سامانه نيما شده اس�ت. اين درحالي است كه 
مطابق آمارها، در س�ال 9۷ برابر با 18 ميليارد 
يورو يعني ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات وارد 
اين سامانه شده است. اما نكته قابل تامل بروز 
پديده صادركنندگان جدي�د الورود به عرصه 
تجارت خارجي كش�ور اس�ت، كه مي توان از 
آن به عن�وان تهديدي براي صادرات كش�ور 
ياد كرد. بطوريكه مطاب�ق آمارها در فروردين 
ماه س�ال 98 برابر 459 ميليون دالر صادرات 
توس�ط صاحبان 1۳۷۰ كارت جديد بازرگاني 
صورت گرفته، كه در مقايس�ه ب�ا 2.5 ميليارد 
دالر رقم كل صادرات در همين بازه زماني، سهم 
قاب�ل توجهي از صادرات را ب�ه خود اختصاص 
داده ان�د. البت�ه پديده ظه�ور صادركنندگان 
غيرواقعي از سال گذشته و پس از تحوالتي كه 
در سياست هاي ارزي وتجاري رخ داد، در كشور 
نمايان شد. بطوريكه مطابق آمارها، ۶ ميليارد 
دالر از صادرات در سال 9۷ توسط ۶ هزار و 815 
صادركنندگان جدي�د انجام ش�د و در مقابل 
۳ ه�زار و 58 صادركنن�ده از گردونه صادرات 
خارج شدند. حال اين پرسش قابل طرح است 
كه آيا اين تازه واردها با نيت عدم برگش�ت ارز 
صادراتي خود وارد چرخه صادرات ش�ده اند يا 
موضوع چيز ديگري است؟ البته براي پاسخ به 
اين پاسخ به ديتاهاي بيشتري نياز است كه بايد 
در نخستين گام منتظر انتشار آمارهاي مربوط 
به بازگشت ارز صادراتي در ماه هاي آتي ماند. 

   ارز صادراتي به روايت آمار 
مطابق آمار ارايه شده از سوي سازمان توسعه تجارت، 
ميزان ص��ادرات غير نفتي كش��ور در دو ماهه ابتداي 
س��ال ۹۸ حدود ۸.۴ ميليارد دالر گزارش مي ش��ود، 
كه اين رقم به نس��بت مدت مش��ابه سال گذشته كه 
۷.۷ ميليارد دالر بوه، رشد ۸.۹ درصدي را تجربه كرده 

است. جزييات آماري نشان از اين دارد كه واردات كاال 
در همين بازه زماني، ۶.۷ ميليارد دالر بوده كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل افت ۸ درصدي داشته است. 
از آنس��و، صادرات خدمات فني و مهندسي از ابتداي 
س��ال جاري تاكنون ۱.۶ ميليارد دالر بوده كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشته است. 
از سوي ديگر، ارزيابي هاي آماري كوياي اين است كه 
ميزان صادرات در فروردين ماه سال جاري، نسبت به 
ماه مشابه سال ۹۷ افت ۱۸ درصدي داشته است؛ كه 
در تحليل اين موضوع گفته مي ش��ود، سياست هاي 
ارزي كاهش ص��ادرات را در اين ب��ازه زماني رقم زده 
است. اما سرپرست سازمان توس��عه تجارت ايران در 
اين باره نظر ديگري دارد؛ او كاهش صادرات را به وقوع 
سيل و مشكالت حمل ونقل ربط مي دهد كه با رفع اين 
معضالت در دومين ماه از س��ال ۹۸ اين روند كاهشي 
جبران شده اس��ت. محمدرضا مودودي در نشستي 
خبري روز گذشته خود با اصحاب رسانه، در عين حال، 
براين موضوع تاكيد كرد كه شوك هاي ناشي از ابالغ 
بخش��نامه هاي متعدد از طرف بانك مركزي صادرات 
را هدف قرار داد ومانعي بر سرراه صادركنندگان واقعي 
بود. اما به گفته او، سياست هاي بانك مركزي در سال 
جاري تغيير كرده، كه اميد مي رود با اين تغيير رويكرد، 

شاهد بهبود تجارت غيرنفتي باشيم. 
اما از ۸.۴ ميليارد دالر صادراتي كه در 2 ماهه اول سال 
۹۸ صورت گرفته، چه مي��زان ارز به چرخه اقتصادي 
كشور برگشت داده شده اس��ت؟ بنابر آمار اعالمي از 
سوي سرپرست سازمان توسعه تجارت، از ابتداي سال 
جاري تاكنون ۴ ميليارد دالر ارز حاصل از صادرات به 
سامانه نيما بازگشته است. اما جزييات روند بازگشت ارز 
صادراتي در سال ۹۷ نيز حاكي از اين است كه ۶0 درصد 
از ارز حاصله از صادرات به چرخه اقتصاد كشور برگشته 
و بر اساس آمار ۱۸ ميليارد يورو ارز در سامانه نيما وارد 
شده است. مودودي، بازگشت اين ميزان ارز صادراتي 
در سال ۹۷ را از نتايج مثبت اصالح سياست هاي ارزي 
بانك مركزي مي داند و مي گويد: جريان بازگشت ارز 
پس از اصالح اين سياست ها سرعت بيشتري گرفته 
اس��ت. به گفته او، با توجه به فرجه زماني داده شده به 
صادركنندگان، ميزان بازگشت ارز در ماه هاي آتي بيش 

از ميزان اعالم شده كنوني خواهد بود. 

   جديدالورودها
»پديده كارت ه��اي جديد الورود بازرگاني« به چرخه 
تجارت موضوع ديگري بود كه روز گذش��ته از س��وي 

خبرنگاران مورد پرس��ش قرار گرفت. مطابق آماري 
كه متولي سازمان توسعه تجارت اعالم كرد: مجموع 
كارت هاي بازرگاني صادر ش��ده در سال ۹۶ برابر با ۹ 
هزار و 200 بوده كه در سال ۱3۹۷ شاهد صدور ۶۵00 
كارت بازرگاني جديدالورود در عرصه تجارت بوديم؛ 
اين آمار نش��ان مي دهد، ۶۵ درصد صادركنندگان در 
سال ۹۷ تازه وارد چرخه صادراتي كشور شدند، ميزان 
صادرات آنها ۵.۵ ميليارد دالر گزارش مي ش��ود. البته 
بنابر اظهارات مودودي، روند اضافه ش��دن بازرگانان 
جديد متوقف نش��ده، بطوريكه در سال ۹۸ هم حدود 
۱3۷0 كارت جديدال��ورود بازرگاني وارد گود تجارت 
ش��دند كه اين تعداد كارت در ي��ك ماه ۴۵۹ ميليون 
دالر صادرات داشته اند. حال براساس آمارها، از آنجايي 
كه در نخستين ماه س��ال ۹۸ )فروردين( حدود 2.۵ 
ميليارد دالر صادرات انجام شده، نشان از سهم باالي 

صادركنندگان جديد در تجارت كشور دارد. 
البته براساس آمار اعالمي از سوي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، مجموع كارت هاي بازرگاني صادر ش��ده در 
سال ۱3۹۶ برابر با ۸ هزار و ۱0۱ فقره بوده كه اين تعداد 
در س��ال ۱3۹۷ به ۷ هزار و ۶۱۶ فقره كارت بازرگاني 

كاهش يافته، كه نشان از افت ۶ درصدي دارد. 
در همين رابطه، سرپرست سازمان توسعه تجارت در 
پاسخ به »تعادل« مبني بر اينكه آيا صدور كارت هاي 
جديد را مي توان تهديدي براي صادرات قلمداد كرد و آيا 
اين ورود آنها با نيت عدم بازگشت ارز صادراتي به كشور 
صورت گرفته است، اظهار كرد: صدور كارت بازرگاني 
براي تجارت آزاد اس��ت و محدودي��ت و ممنوعيتي 
در ص��دور كارت نداريم؛ كمااينكه ص��دور اين تعداد 
كارت هاي بازرگاني هم به صورت قانوني و مجاز بوده و 
براساس بررسي هاي صورت گرفته ماهيت اين كارت ها 
نيز يك بار مصرف نيست. او ادامه داد: به واسطه فعاليت 

تازه اين دسته از صادركنندگان، امروز براي قضاوت در 
مورد نيت آنها زود است و بايد بازگشت ارز آنها در طول 
زمان ثابت ش��ود. اما او در عين حال، از برنامه سازمان 
توسعه تجارت براي اعمال محدوديت هايي براي فعاليت 
كارت هاي بازرگاني جديد خبر داد تا ضمن مديريت اين 

وضعيت، مانعي بر سر راه صادرات ايجاد نشود. 

   آماري از صادركنندگان فعال و غيرفعال
در اينجا آم��اري ديگري كه قابل تامل اس��ت؛ تعداد 
صادركنندگان فعال در چرخه تجارت خارجي كشور 
در سال هاي ۹۶ و ۹۷ است. بنابر آمار اعالمي، سال ۹۷ 
شاهد رشد ۴0 درصدي صادركنندگان جديد در عرصه 
تجارت كشور هستيم، كه آنهادر سال ۹۶ هيچ فعاليت 
صادراتي نداش��ته اند. جزييات آماري نشان مي دهد، 
تعداد كل صادركنندگان جديد ۶ ه��زار و ۸۱۵ بوده 
كه ۶ ميليارد دالر از صادرات كشور در سال ۹۷ توسط 
آنها انجام ش��ده اس��ت. اما از اين تعداد ۴ هزار و ۹3۴ 
صادركننده اشخاص حقيقي بودند كه 2.3۶ ميليارد 
دالر صادرات داش��ته اند. در مقابل، ي��ك هزار و ۸۸0 
صادركننده جديد اشخاص حقوقي بوده اند كه 3.۶۴ 
ميليارد دالر كاال در سال ۹۷ صادر كرده اند. مشاهده 
ميزان ص��ادرات اين افراد جديد حكايت از آن دارد كه 
۶ صادركننده جديد، ب��االي ۱00 ميليون دالر، ۱۱0 
صادركننده جديد بين ۱0 تا ۱00 ميليون دالر، 3۷3 
صادركننده جديد بين ۱تا ۱0ميليون دالر و ۶ هزار و 
32۶ صادركنن��ده جديد كمتر از يك ميليون دالر در 

سال ۱3۹۷ صادرات داشته اند. 
در مقابل اما 3 هزار و ۵۸ صادركننده نيز در سال ۹۷ از 
گردونه صادرات خارج شده اند و حجم فعاليت صادراتي 
آنها به صفر رسيده است كه از اين تعداد يك هزار و 3۴0 
صادركننده حقيقي و يك ه��زار و ۷۱۸ صادركننده 

حقوقي از چرخه صادرات در سال ۹۷ جدا شده اند. 
طبق آمار ديگري كه از سوي سرپرست سازمان توسعه 
تجارت ارايه شد، كل اقالم صادراتي كشور در سال ۹۶، 
3۴00 قل��م كاال بوده كه در س��ال ۹۷ به ۴۴00 مورد 
افزايش يافته و نشان دهنده رشد 2۹ درصدي در اين 
زمينه است. طبق اين آمار حدود ۹۹۱ قلم كاال به سبد 
صادراتي كشور اضافه شده است. ارزش اقالم صادراتي 
در سال ۹۶ حدود ۴۷ ميليارد دالر بوده كه در سال ۹۷ 
به ۴۴ ميليارد دالر رسيده و حاكي از كاهش ۶ درصدي 
اس��ت. در مقابل اما ۷00 قلم كاال نيز در سال ۹۷ افت 
شديد صادرات داشته اند كه با توجه به تغيير بازار ها، اين 

كاال ها جاي خود را به كاالي جديد داده اند.
اما موضوع اعمال تعرفه هاي غيرمنطقي روي صادرات 
برخي كاال ها موضوع ديگري بود كه سرپرست سازمان 
توس��عه تجارت به آن اش��اره داش��ت. او معتقد است 
شبكه هاي فاسد محتكر دليل گراني خرما را صادرات 
عنوان كردند؛ اين در حالي است كه به عنوان دومين 
توليد كنن��ده خرما در دنيا نبايد نگ��ران صادرات اين 
محصول باش��يم. او در بخش ديگري از سختان خود 
درباره اعمال ممنوعيت هاي صادراتي براي برخي كاالها 
هم گفت: در اعالم ممنوعيت ها سه فاكتور »تحريم، 
تنظيم بازار و اختصاص ارز يارانه اي به برخي از كاالهاي 
مصرفي« اثر گذار است. اما بيشتر ممنوعيت ها مربوط 
به كاالهايي بوده كه ارز يارانه اي دريافت كردند. به گفته 
او، يا بايد به كاالهايي كه ارز يارانه اي دريافت مي كردند، 
اجازه صادرات داده مي شد يا از ابزار تعرفه اي استفاده 
مي كرديم، كه مجوز اين كار دير صادر ش��د. در پايان 
اين نشست، سه سند همكاري ميان »سازمان توسعه 
تجارت«، »س��ازمان صنايع كوچك و ش��هرك هاي 
صنعتي«، »انجمن برگزاركننده نمايشگاه هاي ايران« 

و »اتحاديه درودگران و مبل سازان« امضا شد.

وعده معاون وزير صنعت عملي نشد

غيرضروري هاي ارز بگير

تغييرات در اتاق تهران 

معاون بازرگاني وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست 
خبري اخير خود در پاس��خ به پرسش »تعادل« مبني 
بر اينكه چرا برخي از كاالي اساسي از دايره تخصيص 
ارز دولتي خارج ش��ده، اين در حالي اس��ت كه اقالمي 
چون »بذر گياهان زينتي و ساير كاالهاي غيرضرور« 
همچن��ان در گروه كااليي يك قرار گرفته و مش��مول 
دريافت ارز دولتي هس��تند؟ از بررسي چرايي دريافت 
ارز دولتي براي واردات بذر گياهان زينتي ظرف يك روز 
خبر داد. اما وعده اي كه عملي نشد و بذر گياهان زينتي 
همچن��ان در گروه يك كااليي ق��رار دارد. خبرگزاري 
تسنيم نيز روز گذشته با يادآوري اين موضوع خواهان 
پيگيري اين موضوع از سوي متوليان وزارت صنعت شد. 
هفته اول خرداد ماه س��ال جاري، به دنبال نامه نگاري 
رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت با عبدالرضا 
همتي رييس كل بانك مرك��زي مبني بر گروه بندي 
جديد برخ��ي اقالم تعرفه اي و نحوه ترخيص كاالهاي 
گروه ۴ در گمرك مانده، ليست جديد گروه بندي اقالم 
تعرفه اي منتشر شد. براساس ليست مذكور، ۵۵0 رديف 
كد تعرفه اي شامل تعرفه هاي جديد و تعرفه هايي كه 
گروه كااليي آنها تغيير كرده، منتشر شد كه با توجه به 

تغييرات صورت گرفته، واردات برخي كدهاي تعرفه اي با 
ارز دولتي انجام مي شود و واردات برخي اقالم نيز ممنوع 
ش��د. اما در اين بين، تغييرات برخي گروه هاي كااليي 

سوال برانگيز بود.
به عنوان نمونه، در ليس��ت منتش��ره از س��وي وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت، »جوجه يكروزه بوقلمون«، 
»انواع پياز، غده و ريزوم شالم: ليليوم، سنبل، اهلل، گاليول، 
زنبق، شيپوري، آماريليس، هوستا، فرزيا، اهلل واژگون، 
موسكاراي، آنمون، اس��ترليتزيا، نرگس و كوركوما«، 
»اندام هاي تكثيري نظير رز، داودي، ميخك، آنتونيم، 
ژربرا، ليسيانتوس، اركيده، آلستومريا، ورزيا، هورتاتسيا 
و كامليا و ...«، »بذر گياهان زينتي« در گروه كااليي يك 
قرار گرفتند. موضوعي كه پايش به نشست خبري قبادي 
معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت نيز 
كشيده شد و دبير ستاد تنظيم بازار در واكنش به چرايي 
تخصيص ارز ۴200 توماني ب��ه واردات بذر و گياهان 
تزييني گفت: تعيين گروه كااليي برخي اقالم در اختيار 
وزارت جهاد كشاورزي اس��ت و ارز دولتي براي برخي 
بذرها از جمله بذر گندم و كلزا اختصاص اين ارز توجيه 
اقتص��ادي دارد، اما تخصيص ارز دولتي به بذر گياهان 

تزييني منطقي نيس��ت و قطعا همين امروز ماجراي 
قرار گرفتن بذر گياهان تزييني در گروه يك كااليي را 

بررسي خواهم كرد.
اما با گذش��ت بيش از يك هفته از وعده عباس قبادي 
درباره حذف رديف ۱0۸ ليس��ت مذكور - به ش��ماره 
تعرفه ۱20۹۹۹۱0 كه در ليست مذكور تحت عنوان 
ب��ذر گياه��ان زينتي مش��خص ش��ده - و همچنين 
رديف هاي ۷۴ و ۷۵ به شماره تعرفه هاي 0۶0۱20۱0 
و 0۶02۱030 ك��ه به ترتيب مربوط ب��ه «پياز، غده و 
ريزوم شامل ليليوم، سنبل، الله و... و همچنين اندام هاي 
تكثيري نظير رز، داودي، ميخك، آناناس زينتي و ...« 
مي شود، هنوز اين رديف ها مشمول دريافت ارز دولتي 
۴200 تومان��ي هس��تند و در گروه ي��ك كااليي قرار 
دارند. »بذر« ج��زو اقالم 2۵ گانه مصوبه هيات وزيران 
براي دريافت ارز رس��مي است و گروه بندي اين تعرفه 
بر اساس نظر وزارت جهاد كشاورزي انجام مي شود. لذا 
به نظر مي رسد در ش��رايط فعلي، حداقل الزم است تا 
وزارت جهاد كشاورزي نسبت به چرايي قرار داشتن بذر 
گياهان زينتي در زمره اقالم مشمول دريافت ارز دولتي، 

شفاف سازي كند.

انتخابات هيات رييسه پنج كميسيون مشورتي اتاق 
تهران روز گذشته برگزار شد و طي آن، تركيب رييس و 
نواب رييس كميسيون هاي »تسهيل تجارت و توسعه 
صادرات«، »انرژي و محيط زيس��ت«، »كش��اورزي و 
صنايع تبديلي«، »اقتصاد س��المت« و »كميسيون 

حمايت قضايي و مبارزه با فساد« مشخص شد.
به گزارش رواب��ط عمومي اتاق ته��ران، در انتخابات 
هيات رييسه »كميسيون تس��هيل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران«، محمد الهوتي با كسب اكثريت 
آرا ب��ه عنوان رييس اين كميس��يون برگزيده ش��د. 
همچنين مهدي شريفي نيك نفس با ۱2 راي به عنوان 
نايب رييس اول و بهرامي با ۱۱ راي به عنوان نايب رييس 

دوم برگزيده شدند

انتخاب��ات هي��ات رييس��ه »كميس��يون ان��رژي و 
محيط زيست اتاق تهران« نيز با حضور اكثريت اعضا 
برگزار شد و با رأي فعاالن اقتصادي، رضا پديدار براي 
دومي��ن دوره پياپي به عنوان رييس اين كميس��يون 
انتخاب ش��د. حميدرضا صالحي ب��ا ۱2 رأي و بهزاد 
حضرتي ب��ا ۶ رأي به ترتيب به عنوان نايب رييس اول 
و نايب رييس دوم كميس��يون انرژي و محيط زيست 
اتاق تهران انتخاب ش��دند. در انتخابات هيات رييسه 
»كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران« 
نيز كاوه زرگران براي يك دوره دو ساله به عنوان رييس 
اين كميس��يون انتخاب شد. همچنين با رأي اعضاي 
كميسيون، محمدرضا فرشچيان و مهدي معصومي 
اصفهاني ب��ه ترتيب به عنوان نايب ريي��س اول و دوم 

كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران براي 
دوره دو ساله پيش رو انتخاب شدند.

اعضاي »كميس��يون اقتصاد سالمت اتاق تهران« نيز 
طي نشستي كه ظهر روز يك شنبه برگزار شد، با رأي 
اعتماد مجدد به محمود نجفي عرب، او را به عنوان رييس 
اين كميسيون انتخاب كردند. همچنين ابوالفتح صانعي 
و هاله حامدي فر، به ترتيب به عنوان نايب رييس اول و 

دوم انتخاب شدند.
از آنس��و، با راي اعضاي كميسيون»حمايت قضايي و 
مبارزه با فساد« اتاق تهران، حسن فروزان فرد به عنوان 
رييس اين كميس��يون برگزيده ش��د و در عين حال، 
احمد آتش هوش و مهراد عباد نيز به عنوان نواب رييس 

انتخاب شدند.
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ترخيص كاال بدون دريافت 
گواهي مبدا

رييس ات��اق بازرگاني ايران با ارس��ال نامه اي به 
معاون اول رييس جمهور تقاضاي حذف گواهي 
مبدا از مجموعه اسناد مورد تقاضاي گمرك براي 
واردات كاال را اراي��ه داد كه مورد قبول اس��حاق 

جهانگيري قرار گرفت.
به گزارش پاي��گاه خبري اتاق ايران، جهانگيري 
در پي نوش��ت اين نامه، ضم��ن موافقت با اصل 
پيشنهاد، به وزير اقتصاد دستور داده اگر اجراي 
كار به مصوبه ستاد مقابله با تحريم نيازمند است، 

پيشنهاد آن را ارايه دهد.
رييس اتاق ايران در اين نامه نوشته است: گواهي 
مبدا، از جمله اس��نادي اس��ت كه گمرك ايران 
به اس��تناد ماده ۵۸ آيين نامه اجرايي قانون امور 
گمركي براي واردات كاال به كشور مطالبه مي كند؛ 
اما در شرايط فعلي به دليل محدوديت هاي ناشي 
از تحريم هاي ظالمانه اقتصادي، اسناد تجاري از 
جمله گواهي مبدا چندين بار عوض مي ش��ود و 

حتي در مواردي ارايه آن ميسر نيست.
ش��افعي با اش��اره به اختيار قانوني گمرك براي 
مطالبه نك��ردن گواهي مب��دأ در اين وضعيت، 
تصريح كرده اس��ت: بر اساس تبصره هاي يك و 
2 ماده ۵۸ آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي، 
در مواردي كه تسليم يك يا چند سند امكان پذير 
نباشد يا در مواردي كه كشور سازنده كاال احراز 
ش��ده و از كش��ورهاي ممنوع المعامله نباشد و 
مشمول تعرفه هاي ترجيحي و محدوديت هاي 
مقداري نشود، با تش��خيص گمرك ايران ارايه 

گواهي مبدا ضروري نيست.
در ادامه نامه، رييس اتاق ايران پيرو مسائل ذكر 
شده و با توجه به محدوديت هاي ناشي از تحريم 
بر تجارت خارجي، توليد، اشتغال و معيشت مردم، 
از جهانگيري تقاضا كرده اس��ت در دستوري به 
گم��رك ايران اعالم كند تا اط��الع ثانوي )زمان 
رفع تحريم هاي اقتصادي ظالمانه( بدون دريافت 
گواهي مبدأ، نسبت به ترخيص كاالهاي وارداتي 

اقدام كند.
بنابه گفته شافعي اين اقدام در سال رونق توليد 
يكي از راهكارهاي حمايت از توليد ملي است و اين 
موضوع در گذشته نيز تجربه شده است؛ به گونه اي 
كه ستاد تدابير ويژه اقتصادي در دولت هاي نهم و 
دهم با اتخاذ اين تصميم حمايت موثري از توليد و 
تجارت قانوني و رسمي كشور به عمل آورده است. 
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور در 
پاسخ به نامه رييس اتاق ايران، ضمن موافقت با 
اصل پيش��نهاد و ضروري دانستن اجراي آن، به 
وزير امور اقتصادي و دارايي دستور داده است اگر 
براي اجراي اين پيشنهاد به مصوبه ستاد مقابله با 

تحريم نياز بود، پيشنهاد آن داده شود.
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در ادامه كشمكش هاي تجاري قدرت اول و دوم دنيا  

نخستين انتخابات پس از »نظربايف« برگزار شد

چين صادرات فناوري  حساس به امريكا را كنترل مي كند 

توهم گذار قدرت در قزاقستان 

گروه جهان|سمانه قرباني| 
دولت چين قصد دارد بخشي از صادرات فناوري حساس 
به امريكا را كنترل كند. پكن در حال ايجاد يك س��ازوكار 
مديريت��ي براي حفاظ��ت از فناوري ه��اي كليدي چين 
است، اقدامي كه به عنوان حركتي تالفي جويانه در مقابل 
محدوديت هاي امريكا عليه شركت هوآوي در نظر گرفته 
مي شود. اين در حالي اس��ت كه كريستين الگارد رييس 
صندوق بين المللي پول، بار ديگر نسبت به تبعات جنگ 

تجاري بر اقتصاد جهان هشدار داده است. 
به گزارش فايننشال تايمز، بيانيه جديد دولت چين مبني 
بر تشديد كنترل صادرات فناوري هاي حساس به اياالت 
متحده پس از آن منتشر شد كه مذاكرات تجاري دو طرف 
 در ماه مه بي نتيج��ه ماند و اختالفات تجاري دو كش��ور 
به طور روزافزوني شدت گرفته و فراتر از اعمال تعرفه هاي 
تالفي جويانه رفت. دولت ترامپ پ��س از توقف مذاكرات 
تجاري، شركت ارتباطاتي چيني »هوآوي« را در فهرست 
سياه قرار داد. اين در حالي است كه دولت چين تهديد كرده 
شركت هاي خارجي كه با هوآوي ارتباط شان را قطع كرده اند 
مجازات خواهد كرد. دولت چين اين شركت ها را غيرقابل 

اعتماد ناميده است. 
خبرگزاري چيني شينهوا گزارش داده، مكانيسم كنترل 
صادرات فناوري هاي حس��اس كه بر اساس قانون دو سال 
پيش وزارت بازرگاني ايجاد شده، خطرات امنيت ملي را رفع 
خواهد كرد. شينهوا نوشته، جزييات بيشتري را در اين باره 

به زودي منتشر خواهد كرد.
مقررات جديد چين��ي مي تواند مش��ابه قوانين كنترلي 
امريكا براي صادرات فناوري هاي راهبردي مش��ابه باشد. 
كنترل هاي سختگيرانه اياالت متحده بر صادرات كاالهايي 
چون تجهيزات نظامي، برخي فناوري هاي تكنولوژيكي و 
محصوالتي كه مصارف دوگانه دارند، مدت هاست كه خشم 
دولت چين را برانگيخته است. مذاكره كنندگان چيني اغلب 
مدعي هستند درصورتي كه امريكا كنترل خود بر كاالهاي 
مرتبط با فناوري هاي پيشرفته را كاهش دهد، مازاد تجاري 

كاالهاي آنها مي تواند اصالح شود. 
بر اساس گزارش شركت مشاوره اي پير واترهاوس كوپرز 

)pwc( كه 2018 منتشر شده، قانون كنترلي چين عالوه 
بر اينكه شامل نظارت هاي سختگيرانه براي صادرات مواد 
هسته اي و نظامي مي شود، اقدامات تالفي جويانه را نيز در بر 
مي گيرد، اقدامات تالفي جويانه در مواردي كه چين در عرصه 

قوانين كنترل صادرات مورد تبعيض قرار بگيرد. 
»هوش��ي جين« س��ردبير روزنامه چيني گلوبال تايمز، 
نشريه اي با سياست هاي ملي گرايانه كه لزوما مواضع رسمي 
دولت چين هم نيست، در پستي توييتري نوشته: »اين گام 
مهمي براي بهبود سيستم چين و همچنين حركتي براي 
سركوب اياالت متحده است. زماني كه اين قانون تصويب 

شود برخي از صادرات هاي فناوري هاي حساس به امريكا 
كنترل خواهد شد.« 

خبرگزاري شينهوا نوشته، اين مكانيسم را كميسيون توسعه 
و اصالحات ملي اجرايي خواهد كرد. اين كميسيون خود 
تحت نظارت قانون امنيت ملي چين كار مي كند كه در سال 
2015 تصويب شده است. شينهوا به اين مساله اشاره نكرده 
كه اين قانون توسط وزارت بازرگاني چين در سال 2017 و 
با هدف محدود كردن صادرات فناوري نظامي و استراتژيك 

به اياالت متحده تدوين شده است. 
»جنين داو« متخصص مالياتي، در اين باره مي گويد: »به 

نظر مي رسد چين اس��تراتژي بلندمدتي را اجرا مي كند، 
استراتژي كه مزيت رقابتي در توليد را به رسميت مي شناسد. 
چين همزمان به سوي كنترل مالكيت معنوي نيز حركت 
مي كند، امري كه در زنجيره تامين مدرن از ارزش بس��يار 

زيادي برخوردار است.« 
چين اعالم كرده عليه شركت هاي خارجي كه خودسرانه 
مراودات تجاري خود را با هوآوي متوقف كرده اند اقدامات 
تالفي جويانه اي را در پيش خواهد گرفت. چين با اين اقدام 
شركت هاي چند مليتي را به ميدان جنگي مي كشاند كه 
بيش از همه فناوري نس��ل هاي آين��ده را تحت تاثير قرار 

خواهد داد. كميسيون توسعه واصالحات ملي چين پيشتر 
نيز )ماه گذشته( اعالم كرده بود كه صادرات عناصر ناياب 
خاكي به اياالت متحده را كاه��ش داده يا متوقف خواهد 
كرد، . عناصر خاكي ناياب موادي هس��تند كه كاربردهاي 
اس��تراتژيك دارند، از جمله در توليد تلفن هاي هوشمند، 
ليزرها، توربين هاي بادي و دستگاه هاي »ام اراي« و بيش از 

90درصد ماشين هاي هيبريدي و الكتريكي.
تهديد جديد چين عليه اياالت متحده در شرايطي است كه 
 )IMF( ،كريستين الگارد رييس صندوق بين المللي پول
بار ديگر هش��دار داده اختالف هاي تجاري تهديدي عليه 
اقتصاد جهان است. الگارد گفته: »معتقديم ريسك هاي 
موجود اقتصاد جهان را پايين مي كشند و آشكارا بايد گفت 
تنش هاي تجاري ريس��كي قابل توجه در افق چشم انداز 
پيش رو محس��وب مي ش��ود.« الگارد كه براي حضور در 
گردهماي��ي دو روزه وزيران دارايي و روس��اي بانك هاي 
مركزي گروه20 به ژاپن سفر كرده، گفته است: »با وجودي 
كه ريسك هاي بالقوه ديگري مثل مسائل ژئوپوليتيك وجود 
دارد، اصلي ترين آنها كه در حال حاضر به وضوح قابل مشاهده 

است تنش هاي تجاري است.« 
در پايان نشس��ت وزراي دارايي و روس��اي بانك هاي 
مركزي گروه 20 اعالم شد كه چشم انداز اقتصادي در 
اواخر س��ال جاري ميالدي رو به رشد است اما بيم آن 
وجود دارد كه پيامدهاي جنگ تجاري چين و امريكا، 

جلوي اين رشد را بگيرد.
تارو آسو وزير اقتصاد ژاپن در جمع خبرنگاران گفته: »اقتصاد 
جهاني در اواخر نيمه دوم 2019 سرعت خواهد گرفت اما اگر 
چين و امريكا اختالفات خود بر سر داد و ستد را حل نكنند، 
اطمينان از بازار گرفته مي شود.« وزيران اقتصادي 20 كشور 
جهان در آستانه ديدار رهبران اين كشورها گرد هم آمده اند. 
رهبران گروه 20 اواخر ماه جاري ميالدي در اوساكاي ژاپن 
ديدار خواهند كرد. گروه 20 متشكل از امريكا، چين، بريتانيا، 
آلمان، فرانسه، ژاپن، كره جنوبي، هند، عربستان، روسيه، 
اندونزي، برزيل، كانادا، آفريقاي جنوبي، مكزيك، ايتاليا، 
آرژانتين، تركيه، استراليا و اتحاديه اروپا است. آنها مجموعا 

85 درصد اقتصاد جهان را در اختيار دارند.

گروه جهان| 
م��ردم قزاقس��تان يكش��نبه در نخس��تين انتخاب��ات 
رياس��ت جمهوري پس از دوران نظربايف شركت كردند. 
نورس��لطان نظربايف كه از زمان فروپاشي اتحاد جماهير 
شوروي و استقالل قزاقستان در سال 1991رييس جمهور 
اين كشور بود، در 19 مارس 2019 از مقام خود كناره گيري 
كرد. او به مدت 29 سال تنها پيروز تمام دوره هاي انتخابات 
رياست جمهوري قزاقستان و آخرين بازمانده از رهبران عضو 
ساختار نظام كمونيستي شوروي پيشين بود. اما قزاق ها براي 
نخستين بار براي انتخاب رييس جمهوري غير از نظربايف به 

پاي صندوق هاي رأي رفتند.
به گزارش يوروني��وز، اين رويداد تاريخ��ي در حالي اتفاق 
مي افتد كه جامعه جهاني از سال ها پيش دولت قزاقستان را 
به برگزاري انتخابات ناسالم و غير آزاد متهم مي كرد. نظربايف 
78ساله با وجود استعفا همچنان رهبري حزب متبوع خود 
و نيز رياست شوراي امنيت ملي كشور را برعهده دارد. تاريخ 
انتخابات رياست جمهوري را قاسم توقايف كه در حال حاضر 
رياست جمهوري موقت قزاقستان را در دست دارد براي روز 

18 خرداد تعيين كرده بود. 
در كشور 18.5ميليوني قزاقستان، حدود 11ميليون نفر 
واجد شرايط رأي دادن هستند. اين تعداد همچنين شامل 
يك و نيم ميليون نفر از جواناني اس��ت ك��ه از دوره قبلي 
انتخابات در 2015 تاكنون به 18سالي، يعني سن قانوني 
براي رأي دادن در اين قزاقستان رسيده اند. اين انتخابات 

كه بزرگ ترين انتخابات در تاريخ قزاقستان است، در حالي 
برگزار مي شود كه انتقادها درباره نبود آزادي و شفافيت در 

آن همچنان مطرح است. 

   كيش شخصيت نظربايف
استعفاي نورسلطان نظربايف نه تنها به معني كناره گيري 
كام��ل او از ق��درت نيس��ت، بلكه نق��ش مح��وري او در 
تصميم گيري هاي كالن سياسي براي كشور تازه از زمان 
استعفا به بعد تثبيت شده تر مي نمايد. بر اساس اصالحاتي 
كه خود او دو سال پيش در قانون اساسي كشور اعمال كرد، 
اختيارات رييس جمهوري عمال كاس��ته شده و بر عكس 
اختيارات بي سابقه اي به شوراي امنيت ملي داده شده كه 
رياست آن را خود نظربايف برعهده دارد. رييس جمهوري 
پيشين قزاقستان همچنين رياست دايمي حزب متبوع 

خود يعني »نور اوتان« را نيز در دست دارد.
نظربايف به لطف س��ال هاي زيادي كه رييس جمهوري 
بود، توانست براي خود وجهه مثبتي كسب كرده و كيش 
شخصيت به وجود بياورد. او با اصالح قانون اساسي عنوان 
»يل باشي« يا »رييس ملت« را براي خود برگزيد، سمتي كه 
به او مصونيت قضايي مادام العمر مي دهد، به او اجازه مي دهد 
به تمام اس��رار بانكي كشور دسترسي داشته باشد و سران 
كشور درباره همه تصميم هاي سياسي كالن اجبارا نظر او را 
جويا شوند. نام نخستين رييس جمهوري قزاقستان تا آنجا 
در كشور تثبيت شد كه حتي نام پيشين آستانه، پايتخت 

در 2019 به نام كوچك او »نورسلطان« تغيير يافت. بنابراين 
رييس جمهوري آينده قزاقس��تان هرگز نخواهد توانست 
جايگاه، قدرت و اختيارات رييس جمهوري پيش��ين اين 
كشور را در اختيار داشته باشد.  قزاقستان به لطف ذخاير نفت 
و گاز و نيز منابع معدني خود صاحب بيشترين نرخ توليد نا 
خالص ملي در آسياي مركزي است. از لحاظ ژئوپوليتيك نيز 
اين كشور روي جايگاه راهبردي خود سرمايه گذاري كرده 
است، زيرا بر سر راه مبادالت چين و روسيه، دو قدرت بزرگ 
جهاني قرار گرفته و در عين حال با دنياي غرب پيوندهاي 
مستحكمي دارد. اين كشور از راه جاده اي، ريلي و نيز از طريق 
بنادر خود در درياي خزر نيز از ساليان دور تاكنون با اروپا نيز 

در ارتباط نزديكي بوده است. 
از سوي ديگر با وجود روسيه كه مي كوشد تا حضور خود را 
در منطقه روز به روز پررنگ تر كند و چين كه نزديك به يك 
ميليون از جمعيت اويغور و قزاق تبار خود را در سين كيانگ 
)تركستان خاوري( زنداني كرده، پيوندهاي قزاقستان با دو 

كشور همسايه اش به شدت رو به سست شدن است. 
همزمان با اعالم استعفاي نورسلطان نظربايف، هزاران 
تن از مردم قزاقستان به خيابان آمدند. بسياري از جوانان 
و كاربران اينترنت نيز مردم را به تحريم انتخابات بعدي 
دعوت كردند.. معترضان قزاق جز اعتراض به كارنامه 
حقوق بش��ري نورس��لطان نظربايف به فساد دولتي، 
نابرابري دستمزدها، بيكاري و ضعف خدمات همگاني 

نيز معترض بودند. 

   چه كسي برنده خواهد بود؟
هفت نامزد در انتخابات جاري قزاقستان شركت دارند و فرد 
برنده براي يك دوره 5 س��اله سمت رياست جمهوري اين 
كشور را در اختيار خواهد داشت. در اين ميان نامزدي كه 
آشكارا بيشترين اقبال را براي پيروزي در اين رقابت دارد، 
قاسم جومارت توقايف، ديپلمات ۶۶ساله و رييس جمهوري 
موقت كنوني قزاقستان است. او كه تحصيلكرده مسكو و 
كارشناس امور چين است تا 2007 وزير خارجه جمهوري 

قزاقستان بود و پس ازآن به رياست مجلس سنا رسيد. 
در كش��وري تك حزبي چون قزاقس��تان رقابت واقعي و 
دموكراتيك ميان نامزدها وجود ندارد؛ به طوري كه بخت 
اول اين انتخابات يعني قاسم توقايف گفته نيازي به مناظره 
تلويزيوني با رقباي ديگري ندارد زيرا از پيروزي خود مطمئن 
اس��ت.  نامزدهاي ديگر انتخاب��ات جميل احمدبيگوف و 

دانيا يشپايوا، هر دو عضو مجلس ملي، اميرجان كوزانف، 
تولئوت��ي رحيم بيگوف، رييس هيات مدي��ره مركز ملي 
علوم و آموزش كشاورزي، امان گلدي تسبيحوف، كنشگر 
صنفي و صادق بيگ توگل، نايب رييس انجمن ورز ش هاي 

ملي هستند  .
گفته شده هزار و 1۳ ناظر بين المللي از ۴1 كشور و 9 نهاد 
بين المللي كار نظارت بر انتخابات قزاقستان را برعهده دارند. 
227 خبرنگار از ۴0 كش��ور وظيفه پوشش انتخابات را بر 
عهده دارند كه در نوع خود ركوردي در اين كشور به شمار 
مي رود. ناظران حقوق بش��ر يكي از اصلي ترين نهادهاي 
منتقد سياست حكومت قزاقستان است. اين نهاد در مورد 
انتخابات قزاقستان و انتقال قدرت سياسي گفته: »ترسيم 
چش��م اندازي براي يك گذار حقيقي قدرت در قزاقستان 

توهمي بيش نيست.«

دريچه

كوتاه  از منطقه

دادگاه مولداوي، رييس جمهور 
را بركنار كرد

گروه جهان| دادگاه قانون اساسي مولداوي يكشنبه 
ضمن اعالم بركناري »ايگور دودون« رييس جمهور 
اين كش��ور از مقام خود، پ��اول فيلي��پ را به عنوان 
رييس جمهور موقت تعيين كرد. به گزارش تي آرتي، 
دادگاه قانون اساسي مولداوي يكشنبه ايگور دودون 
رييس جمهور مولداوي را از مسووليت رياست جمهوري 
خلع ك��رد و همچني��ن پ��اول فيليپ را ب��ه عنوان 
رييس جمهور موقت و سرپرس��ت رياست جمهوري 
تعيين كرد. اقدام دادگاه قانون اساس��ي مولداوي در 
حالي صورت گرفت كه شنبه رييس جمهوري مولداوي 
اعالم كرده بود كه در برابر فشارها براي استعفا تسليم 
نمي ش��ود. دودون گفته بود: »در ساعت ها و روزهاي 
آينده فش��ار جدي اول از همه روي من خواهد آمد و 
به من فش��ار خواهد آمد كه استعفا دهم. مي دانم كه 
اعضاي پارلمان در حال تدارك براي برگزاري تظاهرات 
زياد )عليه من( هستند اما من تسليم نخواهم شد.«  
اقدام دادگاه قانون اساسي مولداوي در حالي صورت 
گرفت كه احزاب سياسي در اين كشور، بر سر تشكيل 
يك كابينه جديد به نخست وزيري »مايا ساندو« وزير 
علوم پيش��ين مولداوي به توافق رسيدند. ساندو كه 
رييس ائتالف سياسي موسوم به »ِاي سي يو ام« است 
كه مواضع حمايتي در قبال اتحاديه اروپا دارد، توانست 
در رايزني ها با حزب سوسياليست حامي روسيه به يك 
ائتالف براي تشكيل كابينه دس��ت پيدا كند.  حزب 
پاول فيليپ نخست وزير پيشين مولداوي، وعده داده 
مشروعيت دولت جديد تش��كيل شده توسط حزب 
سوسياليس��ت مورد حمايت روس��يه و حزب حامي 

اتحاديه اروپا ACUM را به چالش خواهد كشاند.

احتمال برگزاري سومين ديدار 
كيم و ترامپ در ۲۰۱۹

گروه جهان| كارشناسان و تحليلگران امريكايي 
مي گويند با وجود بن بست فعلي در مذاكرات واشنگتن 
و پيونگ يانگ بر سر خلع سالح هسته اي كره شمالي، 
رهبران دو كشور ممكن اس��ت در سال جاري براي 
سومين بار با يكديگر ديدار كنند.  به گزارش يونهاپ، 
هري كازيانيس مدير ارش��د مركز مطالعات كره در 
مركز نش��نال اينترس��ت، گفته: »سومين نشست 
ترام��پ و كيم جون��گ اون 2019 ب��ه احتمال زياد 
برگزار مي شود. دو طرف در نشست قبلي در هانوي 
به توافق نزديك شده بودند و نمي خواهند اين روند را 
متوقف كنند. كازيانيس در ادامه تاكيد كرده در حالي 
ك��ه ترامپ به دنبال رياس��ت جمهوري در انتخابات 
2020 است؛ او مطمئنًا خواهان يك دستاورد مهم در 
سياست خارجي به منظور به رخ كشيدن در مبارزات 
انتخاباتي است تا حاميانشان دوباره شعار دهند، ترامپ 
مستحق نوبل صلح است. او گفته: »شايد هيچ يك از 
مسائل ديگر جهان يك پيروزي تاريخي براي دولت 
ترامپ را رقم نزند اما مساله كره شمالي مي تواند صفحه 
جديدي در تاريخ باز كند و ترامپ اميدوار به اين اتفاق 
اس��ت. رهبر كره ش��مالي هم داليل خودش را براي 
تمايل داشتن به برگزاري سومين نشست با ترامپ 
با وجود شرمساري بزرگ مربوط به نشست قبلي در 
پايتخت ويتنام دانست.«  فرانك آئوم كارشناس ارشد 
كره شمالي در انستيتوي صلح امريكا، نيز معتقد است 
كه احتمال برگزاري س��ومين نشست ترامپ و كيم 
جونگ اون كمي بيش از 50درصد است. او مي گويد 
ترامپ به دنبال موفقيت در سياست خارجي است و 

كيم جونگ اون هم رفع تحريم ها را مي خواهد. 

تهديد جانسون به پرداخت 
نكردن هزينه برگزيت 

گ�روه جهان|بوري��س جانس��ون اصلي ترين 
كانديداي جانشيني ترزا مي   نخست وزير بريتانيا، 
تهديد ك��رده انگليس مبل��غ ۳9 ميليارد پوندي 
)50 ميليارد دالري( توافق ش��ده براي برگزيت 
را تا زماني كه اتحاديه اروپا شرايط خروج بهتري 
براي بريتانيا در نظر نگيرد پرداخت نخواهد كرد.  
به گزارش رويت��رز، اتحاديه اروپا بارها اعالم كرده 
دوباره وارد مذاكرات مجدد درباره توافق برگزيتي 
كه سال گذشته با ترزا مي  حاصل كرد نخواهد شد. 
اين در حالي است كه پارلمان انگليس تاكنون سه 
بار اي��ن توافق را رد كرده و در نهايت اين وضعيت 
منجر به اس��تعفاي ترزا مي  از نخست وزيري شد. 
ترزا م��ي  بعد از آنك��ه اوايل ماه ج��اري ميالدي 
استعفايش را اعالم كرد جمعه گذشته از رهبري 
حزب محافظ��ه كار حاكم كنار رفت.  قانونگذاران 
محافظ��ه كار هفته ه��اي آينده در چند س��ري 
راي گيري كانديداهاي نهايي را انتخاب خواهند 
كرد. بوريس جانسون در مصاحبه با نشريه ساندي 
تايمز گفته: »اين عادي نيست كه اين مبلغ را پيش 
از دستيابي به توافق نهايي بپردازيم. اين پول به ما 
در رسيدن به يك توافق خوب كمك كرده و آن را 
تسهيل مي كند.« بريتانيا قرار است ۳1 اكتبر سال 
جاري اتحاديه اروپا را ت��رك كند اما اگر پارلمان 
توافقي براي خروج از اتحاديه اروپا تصويب نكند و 
دولت هم درخواست تاخير مجددي براي برگزيت 
به اتحاديه اروپا مطرح نكند، ريسك به وجود آمدن 
تالطم اقتصادي ش��ديد بر اثر خ��روج غيرمنظم 

انگليس از اين اتحاديه به وجود خواهد آمد. 

دستگيري هاي گسترده   همزمان 
با اعتصاب ها در سودان 

گ�روه جهان|مهم ترين گروه مخالف در س��ودان از 
بازداش��ت ش��ماري از كاركنان بانك ها، فرودگاه ها و 
شركت برق اين كشور خبرداده است. اين بازداشت ها در 
آستانه اعتصاب گسترده عليه حكومت نظامي ها صورت 
گرفته است. انجمن كار سودان، مهم ترين گروه مخالف 
همچنين گفته مقامات دولت نظاميان كاركنان اداري 
را تهديد كرده اند. همچنين يك روز پس از ميانجيگري 
نخست وزير اتيوپي ميان نظاميان حاكم و اپوزيسيون 
سودان س��ه تن از رهبران اپوزيسيون دستگير شدند.  
به گزارش دويچه وله، اسماعيل جالب، مبارك اردول، 
و محمد عصمت، س��ه تن از س��ران ائتالف »آزادي و 
تغيير« توسط نيروهاي نظامي حاكم و سازمان امنيت 
دستگير و به يك مكان ناشناخته برده شده اند. انجمن 
كار سودان از افراد شاغل خواسته بود يكشنبه از رفتن به 
سركار خودداري كرده و در خانه هاي خود بمانند. آبي 
احمد نخست وزير اتيوپي، براي ميانجيگري جمعه به 
خارطوم سفر كرده بود. رهبران اپوزيسيون سودان پس 
از نشست با نخست وزير اتيوپي گفتند غيرمستقيم با 
حاكمان نظامي مذاكره خواهند كرد. عبدالفتاح برهان 
رييس شوراي نظامي سودان، هم در ديدار با نخست وزير 
اتيوپي موافقت خود را براي مذاكره با رهبران اپوزيسيون 
اعالم كرده بود. در حمله نيروهاي امنيتي تحت فرمان 
نظاميان حاكم به تحصن معترضان تاكنون دست كم 
100نفر كش��ته و 500نفر مجروح ش��ده اند. اتحاديه 
آفريقا در واكنش به اين حمله خونين، عضويت سودان 
را تا زمان تشكيل يك دولت انتقالي غيرنظامي به حال 
تعليق درآورد. سودان از آوريل و پس از سرنگوني عمر 

البشير با هرج و مرج سياسي روبه روست. 

رييس جمهوري آلباني 
انتخابات محلي را لغو كرد

گروه جهان|در پي اوج گيري اعتراض ها و تظاهرات 
چند ماهه ضددولتي، رييس جمهوري آلباني تصميم 
گرفت انتخابات محلي ۳0 ژوئن را لغو كند. به گزارش 
بي بي س��ي، ايلير متا اعالم كرده كه اوضاع سياسي 
اجازه برگزاري انتخابات منصفانه را نمي دهد. پس از 
اعالم اين تصميم، پليس معترضاني را كه در تيرانا و 
در برابر ساختمان مجلس اجتماع كرده و برخي از آنها 
بمب هاي دودزا و ترقه پرتاب مي كردند، با پرتاب گاز 
اشك آور متفرق كرد. معترضان ادي راما نخست وزير 
سوسياليست آلباني، را به تقلب در انتخابات و فساد 
متهم كرده و درخواس��ت كناره گيري او و برگزاري 
انتخابات سراسري زودرس را دارند.  لولزيم باشا رهبر 
حزب اپوزيسيون دموكراتيك از جمعيت خواسته تا 
زماني كه راما استعفا نداده به اعتراض هاي خود ادامه 
دهند. او در جمع هزاران معترضي كه در تيرانا گردهم 
آمده بودند، تصميم رييس جمهوري را نخس��تين 
نتيجه مبارزه علي��ه ادي راما خواند. احزاب مخالف 

اين انتخابات را تحريم كرده بودند. 
با اين وجود نخست وزير آلباني كه از 201۳ عهده دار 
اين مقام اس��ت، خالف رييس جمهوري اعالم كرد 
انتخابات محلي لغو نخواهد شد. جامعه بين المللي از 
احزاب سياسي آلباني خواسته تا از خشونت پرهيز 
كرده و درهاي گفت وگو را بگش��ايند. بس��ياري از 
چهره هاي سياسي و از جمله متا هش��دار داده اند 
كه دودستگي سياسي به پيوستن آلباني به اتحاديه 
اروپا لطمه مي زند. اتحادي��ه اروپا هفته هاي آينده 
درباره آغاز مذاكرات پيوستن تيرانا به اتحاديه اروپا 

راي گيري خواهند كرد. 
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افشاگري نيويورك تايمز 
درباره توافق امريكا و مكزيك 

گروه جهان| نيويورك تايمز فاش كرده، توافقي كه 
دونالد ترامپ با مكزيك اعالم و به بهانه آن تعرفه هاي 
 اين كشور را تعليق كرد، حاصل مذاكراتي است كه

 به طور محرمانه ماه ها پيش انجام شده بود. 
در اين گزارش آمده: در بيانيه مشتركي كه منتشر 
شد، آمده مكزيك با اعزام نيروهاي گارد ملي خود به 
سراسر اين كشور با اولويت مرز جنوبي خود موافقت 
كرده است. اما به گفته منابع مطلع، دولت مكزيك 
مارس گذشته در جريان مذاكرات محرمانه در ميامي 
بين كريستين نيلسون وزير امنيت داخلي وقت امريكا 
و  اولگا س��انچز وزير كش��ور مكزيك، در اين زمينه 
متعهد شده بود. نكته مهم در توافق ترامپ گسترش 
برنامه اي براي اجازه به پناهجويان براي ادامه حضور 
در مكزيك همزمان با بررسي تقاضاي پناهندگي 
آنها در امريكا بوده اس��ت اما اين توافق به نوش��ته 
نيويورك تايمز در دس��امبر گذشته در پاريس و در 
جريان يادداشت هاي ديپلماتيكي كه دو كشور درباره 
آنها مذاكره كرده بودند و بين آنها تبادل شد حاصل 
آمد. نيلسون پنج روز پيش از كريسمس در جلسه 
كميته قضايي مجلس نمايندگان امريكا، پروتكل 
حفاظت از مهاجران را اعالم كرد. مذاكره كنندگان 
در هفته گذشته نتوانستند طرف مكزيكي را نسبت 
به پذيرش توافق بر سر »يك كشور امن ثالث« متقاعد 
كنند. اين تواف��ق به امريكا از لح��اظ قانوني اجازه 
مي دهد تقاضاي پناهجويان را قبل از اينكه نخست در 
مكزيك پناهنده شوند، رد كند. نيويورك تايمز نوشته، 
پذيرش اين توافق از س��وي ترامپ مي تواند روشي 
براي حفظ آبرو باشد تا از تبعات سياسي و اقتصادي 
ناش��ي از اعمال تعرفه ها بر مكزيك كه كمتر از دو 
هفته قبل تهديد به اجراي آنها كرده بود، فرار كند. 
ترامپ با تهديد مكزيك به اعمال تعرفه ها – شروع 
با 5 درصد و رساندن آن به 25 درصد- با انتقادهاي 
فراواني از س��وي رهبران جهاني، مديران صاحبان 
كسب و كار، قانونگذاران جمهوري خواه و دموكرات و 
تعداد زيادي از اعضاي تيم خود مواجه شد. به نوشته 
نيويورك تايمز، تصميم ترامپ براي استفاده از ابزار 
تجاري براي فشار بر مكزيك تا حدي به دليل ديدگاه 
او درباره آنچه درباره تهاجم به كش��ورش از س��وي 
مهاجران گفت��ه و تا اندازه اي به دليل جلب حمايت 
حاميانش است كه به ويژه به دليل تحقق نيافتن وعده 

او براي ساخت ديوار مرزي عصباني هستند.

حمله انقالبيون يمني
 به فرودگاه جيزان عربستان

شبكه تلويزيوني المسيره متعلق به انقالبيون يمن 
گ��زارش داده اين گروه با چندي��ن پهپاد فرودگاه 
جيزان عربستان در نزديكي با مرز يمن را هدف قرار 
داده است. هفته گذشته هم اين گروه مدعي حمله 
مشابهي به اين فرودگاه شده بود. آنها ادعا كردند كه 
اين حمالت، انبار پهپادها و ساير تاسيسات ناوگان 
هوايي عربستان را هدف قرار داده است. عربستان 

سعودي هنوز اين حمالت را تاييد نكرده است.

عمران خان به نارندرا مودي 
نامه نوشت

نخست وزير پاكستان در نامه اي به همتاي هندي اش 
پيش��نهاد مذاكرات براي حل مشكالت متقابل را 
مطرح كرده اس��ت. به گزارش رويترز، عمران خان 
در اين نامه به نارندرا مودي براي انتخاب دوباره به 
عنوان نخست وزير هند تبريك گفته و اعالم كرده كه 
پاكستان تمايل دارد تمام مشكالت از جمله مناقشه 
كشمير حل شود. عمران خان در اين نامه خواستار 
برقراري صلح در منطقه آسياي جنوبي شده است. 

تركيه اس۴۰۰ روسيه را
 به اف۳۵ امريكا ترجيح مي دهد

يك نشريه نوشته، تركيه به دليل استراتژي نظامي 
خود كه به عمليات دفاع بيش��تر از حمله نياز دارد، 
س��امانه دفاعي اس۴00 روسيه را به جنگنده هاي 
اف ۳5 امريكا ترجيح مي دهد. به گزارش راي اليوم، 
تركيه به دليل استراتژي نظامي خود كه به عمليات 
دفاع بيش��تر از حمله نياز دارد و به ويژه با توجه به 
نقشي كه موشك ها در فرآيند حمله يا دفاع دارند، 
احتمااًل جنگنده هاي اف ۳5 امريكا را كنار گذاشته 
و سامانه دفاع موشكي اس۴00 روسيه را مي خرد. 
امري��كا تهديد كرده در صورتي ك��ه آنكارا از خريد 
موشك هاي روس��ي انصراف ندهد، تحريم هايي را 

عليه اين كشور اعمال خواهد كرد. 

ابهام درباره مشاركت كويت 
در كنفرانس بحرين 

منابع كويتي اعالم كردند كه مشاركت اين كشور 
در نشست اقتصادي منامه هنوز مشخص نشده 
است. به گزارش القبس كويت، ميانجيگري كويت 
ب��راي حل اختالفات كش��ورهاي عربي و دوحه 
همچنان وجود دارد و متوقف نشده است اما هيچ 
چيز جديدي در افق براي حل اين اختالفات ديده 
نمي شود با اين حال تالش هايي وجود دارد تا اين 

اختالفات به طول نينجامد. 

محموله صادراتي افغانستان 
به هند رسيد

با بهره ب��رداري از بندر چابهار به عنوان مركزي براي 
تسهيل صادرات و واردات در منطقه، محموله صادراتي 
افغانستان از مسير اين بندر به هند رسيد. به گزارش 
صداي افغان، اين دومين محموله صادراتي افغانستان 
و نخستين محموله صادراتي از واليت قندهار است 
كه از طريق بندر چابهار با موفقيت از اين بندر به بندر 

ناواشيواي هند رسيده است.
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عكسروز

چهرهروز

كنايه حسام الدين آشنا به فراستي
حسام الدين آشنا مش��اور رييس جمهوري چندي پيش در كانال تلگرامي خود، از سياست مداران براي ديدن ميني سريال 
»چرنوبيل« دعوت كرده بود. اين پيش��نهاد آشنا اما با واكنش تند مسعود فراستي منتقد سينما و تلويزيون مواجه شد كه در 
پاس��خ به حسام الدين آشنا گفته بود لطفا در حيطه س��ينما دخالت نكنيد. آشنا هم در توييتي متقابال در پاسخ به اين منتقد 
نوش��ت: توصيه به ديدن سريال چرنوبيل نه از باب كيفيت هنري يا حتي سياسي آن بلكه توجه دادن به پيام سياستي آن بود 
يعني لزوم مشورت تخصصي، صداقت و صراحت براي پيشگيري و مديريت بحران. از سال 1368 با برنامه سينما ماوراء، نقد 

سينمايي و تلويزيوني را آغاز كردم ولي نمي دانستم آن حيطه هم انحصاري است.

بازارهنر

مستندبهمنكيارستمينقدميشود

روايتتازهايازعشقدر»يكزنويكمرد«

نمايشگاه»آسودهباش،منملكهام«افتتاحميشود

برنامه اين هفته كانون فيلم »س��ينماحقيقت« مركز 
گسترش سينماي مستند و تجربي به نمايش و نقد فيلم 
مس��تند بلند »اِكُسدوس« ساخته بهمن كيارستمي 
اختصاص يافته اس��ت. اين فيلم مستند 77 دقيقه اي 
از ساعت 17:30 عصر روز دوش��نبه 20 خرداد 98 در 
سالن سينماحقيقت اين »مركز« به نمايش عمومي 
درآمده و سپس با حضور بهمن كيارستمي )كارگردان 
و تهيه كننده(، ناصر صفاريان )مسوول نمايش و نشست 
فيلم ها( و پوريا جهانش��اد )منتقد سينما( مورد بحث 
و بررس��ي قرار مي گيرد. موضوع »اِكُسدوس« درباره 
مركز بازگشت مهاجران افغان اس��ت كه توسط اداره 
اتباع خارجي وزارت كشور گردانده مي شود. اين مركز 
مسووليت ثبت نام و اعزام مهاجران افغان كه به صورت 
غيرقانوني وارد ايران شده اند را برعهده دارد.  اين فيلم 
در اولين نمايش خود در دوازدهمين دوره جش��نواره 
بين المللي فيلم مستند ايران »سينماحقيقت«، موفق به 
كسب جايزه بزرگ بخش مسابقه بين الملل اين جشنواره 
شد. »اِكُسدوس« در اولين حضور بين المللي خود نيز در 
بخش مسابقه بيست و ششمين دوره جشنواره بين المللي 
فيلم مستند »هات داكس« كه ماه گذشته در شهر تورنتو 

كانادا برگزار شد، روي پرده رفت. عوامل توليد مستند 
»اِكُسدوس« عبارتند از: پژوهشگر، كارگردان، تدوينگر 
و تهيه كننده: بهمن كيارستمي، فيلمبردار: داود ملكي، 
 صدابردار: علي علوي، صداگذار: اميرحسين قاسمي، 

مديرتوليد: كامبيز صفاري 
 عموم عالقه مندان براي تماشاي اين فيلم مستند و 
شركت در جلسه نقد و بررسي آن مي توانند از ساعت 
17:30 عصر دوشنبه بيستم خرداد به كانون فيلم 
»سينماحقيقت« واقع در خيابان سهروردي شمالي، 
ميدان شهيد قندي، ش��ماره 15، مركز گسترش 
سينماي مستند و تجربي مراجعه كنند. شركت در 

اين برنامه براي عموم آزاد است. 

كاظم هژيرآزاد معتقد اس��ت نمايش »يك زن و يك 
مرد« به روايتي تازه از عش��ق مي پردازد و او به همراه 
كارگردان و بازيگر ديگر نمايش تالش مي كنند تا اين 
روايت را براي تماشاگر باورپذير و جذاب كنند. كاظم 
هژيرآزاد بازيگر پيشكسوت تئاتر، تلويزيون و سينما 
درباره بازي در نمايش »يك زن و يك مرد« نوش��ته 
الكسي آربوزوف و كارگرداني هوشمند هنركار كه از 
دوش��نبه 20 خرداد ماه در تاالر موزه استاد انتظامي 
آغاز مي شود به خبرنگار مهر گفت: نمايشنامه »يك زن 
و يك مرد«، اثري عاشقانه با پس زمينه فاجعه جنگ 
است كه داستان يك مرد و يك زن ميانسال را روايت 
مي كند. از نگاه من در واقع هدف نويسنده اين اثر طرح 
موضوع سيال بودن در زندگي است، يعني نبايد در يك 
جا ماند، بلكه بايد دم را غنيمت دانست و از آن استفاده 
بهينه كرد. اين بازيگر درباره حضورش در اين نمايش و 
ويژگي هاي شخصيتي كه نقش او را ايفا مي كند، توضيح 
داد: من پيش از پيشنهاد بازي در اين نمايش، نمايشنامه 
آربوزوف را نخوانده بودم و اين نخستين بار است كه با او و 
آثارش آشنا مي شوم. ظاهراً آدمي است كه جنگ را ديده 
و با گوشت، پوست و استخوانش مصائب جنگ را حس 
كرده است. ضمن آنكه اين نويسنده روانشناسي هم 
مي داند و از مردم و روحيات شان شناخت كافي دارد. او 
ادامه داد: من نقش پزشكي را ايفا مي كنم كه يك زندگي 
و تجربياتي را پشت سر گذاشته است و حاال مواجهه او 
با ش��خصي آغازگر داستان جديدي برايش مي شود. 
هژيرآزاد درباره همكاري با هوشمند هنركار بيان كرد: 
»نمايش »يك زن و يك مرد« سومين همكاري من 
با آقاي هنركار اس��ت. او از شاگردان مكتب آقا و خانم 

اسكويي است و در واقع ما حرف هم را به راحتي درك 
مي كنيم و همواره به نتيجه خوبي هم مي رس��يم. او 
همچنين درباره همراهي با بازيگر مقابل خود گفت: در 
اين نمايش من با خانم ناهيد مسلمي همبازي هستم 
كه بسيار با تجربه هستند و در كارهاي بسياري به ايفاي 
نقش پرداخته اند. ما پيش از اين، همكاري نداشتيم اما 
هر 2 شاگرد مكتب مصطفي و مهين اسكويي هستيم 
بنابراين سعي مي كنيم كه آموزه هاي اين 2 هنرمند 
بزرگ را اجرا كنيم. من سعي مي كنم هر چه بلد هستم را 
در كار استفاده كنم تا نمايش براي مخاطب جذاب باشد. 
هژيرآزاد در پايان صحبت هايش متذكر شد: »»يك زن 
و يك مرد« به مساله عشق مي پردازد كه مساله جديد 
و تازه اي نيست اما شكل بيان آن تازه است. كارگردان 
و ما بازيگران تالش كرده ايم شكل و روايت جديدي از 
عشق را با تماشاگران در ميان بگذاريم و با آنها ارتباط 
برقرار كنيم تا بتوانند از آن بهره ببرند. البته مساله جنگ 
هم در كنار عشق در اين نمايشنامه وجود دارد. بازيگران 
»يك زن و يك مرد« كاظم هژيرآزاد و ناهيد مسلمي 
هستند. اين اثر نمايشي از 20 خرداد ماه ساعت 19:30 

در خانه موزه انتظامي به صحنه مي رود.

نمايشگاه كارتون و كاريكاتور »آسوده باش، من ملكه ام« 
با محور نمايش خباثت هاي تاريخي انگليس سه شنبه 
21 خردادماه در حوزه هنري افتتاح مي شود. نمايشگاه 
كارت��ون و كاريكاتور »آس��وده باش، م��ن ملكه ام« 
ساعت 16 سه شنبه 21 خردادماه با حضور جمعي از 
مسووالن فرهنگي و هنرمندان در حوزه هنري افتتاح 
مي شود. اين نمايشگاه مش��تمل بر 40 اثر از بهترين 
آثار كارتونيست ها و كاريكاتوريست هاي ايران است. 
سيدمسعود شجاعي طباطبايي مدير مركز هنرهاي 
تجس��مي حوزه هنري درباره اين نمايشگاه گفت: به 
مناسبت سالروز تولد ملكه پير انگلستان، نمايشگاهي 
از خباثت هاي روباه پي��ر انگليس در حوزه هنري برپا 
مي كنيم. انگليس كشوري است كه بيشترين جنايت 
را در حق ايران كرده است؛ هولوكاستي كه اين كشور 
خبيث در جريان جنگ جهاني اول در ايران ايجاد كرد، 
موجب كشته شدن قريب به 9 ميليون نفر شد و در وقايع 

ديگري چون كودتاي 28 مرداد، ملي ش��دن صنعت 
نفت، جدايي بحرين از ايران، به رس��ميت نشناختن 
صدام به عنوان ش��روع كننده جن��گ و… انگليس 
همواره مرتكب خباثت و خيانت در حق ايران ش��ده 
اس��ت. عالقه مندان براي بازديد از نمايشگاه »آسوده 
باش، من ملكه ام« مي توانند از 21 خردادماه تا 5 تيرماه 
به گالري ابوالفضل عالي حوزه هنري واقع در خيابان 

سميه نرسيده به پل حافظ مراجعه كنند.

تاريخنگاري

بني صدر از فرماندهي كل قوا عزل شد
روز 20 خرداد 1360 روز عزل ابوالحس��ن بني صدر از مقام فرماندهي كل نيروهاي 
مس��لح جمهوري اسالمي ايران توسط امام خميني است. اين حادثه 10 روز قبل از 
تصويب اليحه عدم كفايت سياس��ي بني صدر از منصب رياست جمهوري به وقوع 
پيوست . اين دو حكم در حقيقت توانست به حيات سياسي، پرتشنج و ماجراجويانه 
اولين رييس جمهور ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي خاتمه دهد. پس از اين دو 
رويداد بود كه بني صدر با مسعود رجوي سركرده سازمان مجاهدين خلق به فرانسه 
گريختند . بني صدر كه روز 12 بهمن 1357 همراه با امام خميني )ره( و با هواپيماي 
حامل وي به تهران آمد ابتدا چهره ناشناخته اي بود. وي فارغ التحصيل رشته علوم 
اقتصادي از دانش��گاه پاريس بود و 20سال از عمر خود را تا زمان پيروزي انقالب در 
آن كش��ور گذرانده بود. بني صدر ابتدا در ش��وراي انقالب عضويت يافت و سپس با 
سخنراني هاي مختلف در جامعه و مناظره اي كه با بابك زهرايي در دانشگاه تهران انجام 
داد، توانست خود را به عنوان »روشنفكر تحصيلكرده طرفدار انقالب « در ميان مردم 
شاخص كند. اين پديده زماني كه وي خود را كانديداي انتخابات رياست جمهوري 
كرد، توانس��ت طرفداران فراواني برايش به وجود آورد. بني صدر در اولين انتخابات 
رياست جمهوري كه در 5 بهمن 1358 و به فاصله كمتر از يك سال پس از پيروزي 
انقالب برگزار شد، توانست با حدود 11 ميليون رأي ساير رقيبان خود از جمله شهيد 
محمد حسن آيت ، صادق قطب زاده ، دريادار مدني ، كاظم سامي ، صادق طباطبايي ، 
داريوش فروهر و حسن حبيبي را پشت سر گذاشته و به عنوان اولين رييس جمهور 
اسالمي ايران انتخاب شود.  حمايت او از گروه هاي ضد انقالب و حضور دشمنان انقالب 
در دفتر او، در نهايت با حكم عزل بني صدر از فرماندهي كل قوا همراه ش��د. 10 روز 
پس از صدور حكم امام ، هاشمي رفسنجاني � رييس وقت مجلس شوراي اسالمي � 

گزارش آراء نمايندگان مجلس را در مورد عزل بني صدر از رياست جمهوري به اطالع 
امام رساند. امام )ره( نيز در پاسخ به نامه رييس مجلس ، طي پاسخي ، بني صدر را از 
رياس��ت جمهوري عزل كردند. عزل بني صدر اختفاء وي را به مدت 5 هفته در پي 
داشت. وي سپس در روز هفتم مرداد 1360 مخفيانه تهران را به قصد پاريس ترك كرد.

میراثنامه

كشف شواهدي جديد از معماري در قلعه سانسيز زنجان
سرپرست كاوش قلعه سانسيز طارم زنجان از كشف شواهدي جديد از معماري در قلعه 
سانسيز به دنبال كاوش در اين محوطه تاريخي خبر داد كه به صورت بقايايي از يك اتاق 
بزرگ با ديوارهاي قطور ساخته شده از قلوه سنگ هاي بزرگ رودخانه اي خبر داد. حمزه 
كريمي با بيان اينكه مطابق با بررسي هاي انجام شده قلعه سانسيز يكي از بزرگ ترين آثار 
برجاي مانده متعلق به سده هاي اوليه و مياني اسالمي بوده و تپه هاي جنوبي گورستان هايي 
از عصر آهن هستند، ادامه داد: متأسفانه در چند دهه اخير بخش زيادي از تپه هاي جنوبي 
و قسمت هايي از قلعه سانسيز در جريان كاوش هاي غيرمجاز تخريب و از بين رفته است. 
او تاكيد كرد: آنچه از قلعه سانسيز بر جاي مانده بقاياي معماري سنگي و آجري است كه 
در يك بخش بزرگ در رأس تپه و حاشيه دامنه هاي آن به چشم مي خورد. كريمي با بيان 
اينكه حفره هاي شكل گرفته در جريان حفريات غيرقانوني تقريباً در بيشتر قسمت هاي 
قلعه ديده مي شود، افزود: تپه هاي جنوبي نيز به دليل حفريات غيرمجاز شكل اصلي خود 
را از دست داده و چاله هاي حفاري بيشتر قسمت هاي آنها را در برگرفته اند. سرپرست 
هيات باستان شناسي گفت: با توجه به ساختار قلعه ها و استحكامات تدافعي قلعه سانسيز، 
در بررسي هاي اوليه معلوم شد اين قلعه داراي چهار برج در چهار گوشه خود بوده است. 
او با بيان اينكه پروژه كاوش قلعه با ايجاد يك ترانشه به ابعاد 8×13 متر در بخش جنوب 
شرقي قلعه به منظور نمايان ساختن آثار و شواهد معماري در اين بخش آغاز شد، گفت: در 
جريان كاوِش روزهاي گذشته قلعه سانسيز شواهدي از معماري به صورت بقايايي از يك 
اتاق بزرگ با ديوارهاي قطور ساخته شده از قلوه سنگ هاي بزرگ رودخانه اي با مالت گچ 
و آهك نمايان شد كه يك برج مدور سنگي در گوشه جنوب شرقي آن قرار گرفته است. 
به گفته كريمي، كف اين فضا با استفاده از گچ، اندود شده و نيمه غربي آن داراي كف آجر 
فرش است و روي ديوارها نيز اندود گچي ديده مي شود. او با اشاره به اينكه در قسمت شمال 
غرب ترانشه در يك فضاي مجزا شواهدي از تعدادي خمره هاي شكسته وجود دارد كه در 

البه الي آنها شواهدي از هسته ميوه ها و دانه هاي خوراكي مخصوصاً گردو ديده مي شود، 
بيان كرد: با توجه به در حال انجام بودن كاوش ارايه هر نظر قطعي در خصوص تاريخ گذاري 
قلعه به پايان كاوش و تكميل مطالعات موكول مي شود، ولي بر اساس شواهد سفالي و 
مطالعات اوليه مي توان استقرار موجود در قلعه سانسيز را مربوط به قرون اوليه تا مياني 
اسالم در نظر گرفت. قلعه سانسيز، در استان زنجان شهرستان طارم و در شمال روستاي 
سانسيز و حاشيه جنوبي رودخانه قزل اوزن واقع شده است، اين محوطه شامل بقاياي 
قلعه اي بزرگ برفراز يك بلندي طبيعي مرتفع در حاشيه رودخانه قزل اوزن و چندين تپه 
كم ارتفاع تر در بخش جنوبي آن است، اين قلعه سانسيز در سال 1356 به شماره 1510 با 

قدمت ساساني- اسالمي در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيد.

ايستگاه

»انسي« ۲۰۱۹ امروز
 شروع مي شود

استاد ژانر وحشت اسپانيا 
درگذشت

مهم ترين رويداد انيميشن 
دنيا از امروز با حضور آثاري 
از 88 كشور دنيا در انسي 
فرانس��ه كارش را شروع 
مي كند. به گزارش ورايتي، 
حضور ژاپن به عنوان كشوِر 
در مركز توجه در جشنواره 
فيلم بين المللي انيميشن 

»انسي« 2019 جاي تعجب ندارد اما از سال 1999 
وقتي »انسي«، ژاپن را تجليل كرد تا به امروز خيلي 
چيزها عوض شده است و سال 2019 انيميشن هاي 
ژاپني از ظرفيت ه��اي خالقانه و تجاري بااليي براي 
حضور در صحن��ه جهاني برخوردار هس��تند. يك 
توزيع كننده انيميشن هاي ژاپني در امريكا از تمركز بر 
ساخته هاي ژاپني به عنوان آثاري كه توجه خاصي به 
سطح توليد و مخاطبان جهاني دارند، ياد كرد و گفت: 
»انسي« كار بزرگي كرده كه بار ديگر ژاپن را در مركز 
توجه قرار داده اس��ت. امسال از 18 فيلم بلند بخش 
رقابتي 4 فيلم متعلق به ژاپن است و هيچ كشور ديگري 
در بخش رقابتي با اين تعداد حضور ندارد.  در جشنواره 
امسال قرار است نشستي درباره صنعت انيميشن ژاپن 
برگزار شود و در شرايطي كه براي بسياري از استوديوها 
دشوار اس��ت كه انيماتورهاي كيفي را به استخدام 
درآورند در پنلي با عنوان »انيميشن ژاپني در صحنه 
بين المللي« موفقيت هاي اين انيميشن مورد بررسي 
قرار مي گيرد. اين در حالي است كه انيميشن ژاپني در 
بازار جهاني نيز با اقبال روبرو مي شود و »نام تو« كه در 
ژاپن ركورد شكن شد و فروشي 120 ميليون دالري را 
تجربه كرد، موجب شد تا در سرويس هاي استريمينگ 
ب��راي عنوان آثار انيمه در سراس��ر جهان مخاطبان 
جديدي ايجاد شود. مارسل ژان مدير هنري جشنواره 
انسي درباره جايگاه انيميش��ن ژاپني گفت: اكنون 
چندين نسل از طرفداران انيميشن با انيميشن هاي 
ژاپني بزرگ شده اند و سريال هاي انيميشني تلويزيوني 

ژاپني در ذهن خيلي ها جاي دارد.

س��ينماي اس��پانيا غول 
ژانر وحش��ت خ��ود را كه 
از پيش��گامان اين ژانر در 
سينما و تلويزيون اسپانيا 
بود در 83 سالگي از دست 
داد. ب��ه گ��زارش ورايتي، 
نارسيسو ايباني يس ِسرادور 
كه پيشگام ژانر وحشت در 

سينما و تلويزيون اسپانيا بود در 83 سالگي درگذشت. 
گرچه او تنها 2 فيلم بلند س��اخت، ام��ا هر دوي اين 
فيلم ها به عنوان مهم ترين فيلم هاي ژانر وحشت اين 
كشور شناخته مي شوند. »خانه اي كه فرياد زد« و »چه 
كسي مي تواند يك بچه را بكشد؟« كه هر 2 در دهه 
1970 ساخته شدند به عنوان سنگ بناي ژانر وحشت 
اين كشور شناخته مي شوند. اين فيلم ها نشان دهنده 
خلق سينماي مولف در ژانر وحش��ت در اين كشور 
هستند و به خلق فيلم هاي موفق در باكس آفيس در 
اين زمينه كمك كردند تا در نهايت اين كشور با ساخت 
فيلم هايي با تمركز بر زيبايي شناختي، روانشناسي و 
روايت هاي انساني در سينماي بين المللي ديده شود. 
در اسپانيا اين كارگردان براي آثار تلويزيوني اش هم از 
ش��هرت برخوردار بود و در زمان خودش بزرگ ترين 
بازي تلويزيوني را در اسپانيا ارايه كرد و سازنده سريال 
ترسناك ماندني با عنوان »داستان هايي كه شما را بيدار 
مي كند« شد. با درگذشت اين چهره سينمايي فضاي 
رسانه هاي اجتماعي اسپانيا پر از پيام هايي شد كه ياد 
او را گرامي داشتند و با به اشتراك گذاشتن فيلم هاي 
ويدئويي از مراسم جوايز »گويا« از اين چهره به عنوان 

پدرخوانده ژانر وحشت اسپانيا ياد كردند.

تاج: ادامه ليگ به مصلحت نيست 

عرب:يكميليونيوروازقراردادبرانكوباقياست

رييس فدراسيون فوتبال با اشاره به حواشي 
و درگيري هاي اخير در ورزشگاه ها گفت: 
امنيت ورزشگاه ها در اختيار فدراسيون 
فوتبال نيس��ت. جاي تأس��ف دارد.  مهدي تاج اظهار 
كرد: به نظرم مسووالن اجرايي بايد تدابير واجا و نيروي 
انتظامي را اجرا كنند. آنچه مس��لم است اين است كه 
هيچ گونه امنيتي در ورزش��گاه ها به عهده فدراسيون 
فوتبال و سازمان ليگ نيست. آنها نمي توانند مسووليت 
امنيت را قبول كنند. تا زماني كه بليت فروشي به صورت 
استاندارد و الكترونيكي فروخته نشود، فدراسيون فوتبال 
مسووليتي ندارد. اين مدل در دنيا جواب داده است. وقتي 
جوانان و تماشاگران بدانند كسي بدون بليت الكترونيك 
نمي تواند وارد ورزشگاه ش��ود، به ورزشگاه نمي آيند و 
نيروي انتظامي هم نبايد به كساني كه بليت ندارند، اجازه 
ورود دهد. با اين شرايط ادامه ليگ نوزدهم به مصلحت 

نيست. بايد بليت فروشي به اين شكل باشد. 

مديرعامل پرسپوليس مي گويد اراده اين باشگاه حفظ 
برانكو است و اين مربي گزينه اول و آخر سرخ پوشان 
پايتخت محس��وب مي ش��ود. ايرج عرب مديرعامل 
باشگاه پرسپوليس در نشس��ت خبري اي كه با اهالي 
رسانه برگزار كرده بود، حاضر شد و در ابتدا گفت: كار 
رسانه اهميت زيادي در فوتبال دارد و شما خبرنگاران 
يك فصل پيش ما بوديد و سختي هاي زيادي را تحمل 
كرديد. شما در گرما و سرما پيش ما بوديد و تعامل خوبي 
با هم داشتيم. او افزود: از شما خبرنگاران تشكر ويژه اي 
بابت اين موضوع دارم و اميدوارم اين تعامل ها ادامه پيدا 
كند و مشكالت برطرف شود. فصل سختي را پشت سر 
گذاشتيم. نيم فصل دوم به دليل حواشي پيش آمده و 
همچنين قرار داشتن در كورس قهرماني، فصل سختي 
براي ما رقم خورد. در فصل پيش هم بايد فوتبال بازي 
مي كرديم و هم حواشي را جمع مي كرديم. سختي ها 
مضاعف ش��ده بود اما با تالش كادر فني، بازيكنان و با 
س��رمربي گري برانكو كه يك مربي حرفه اي اس��ت و 
همچنين با حمايت هواداران، در نهايت پرسپوليس 
قهرمان ليگ ش��د. مديرعامل پرس��پوليس در ادامه 
صحبت هايش درباره مسائل مالي اين باشگاه صحبت 
كرد و گفت: درباره مس��ائل مالي بايد نكاتي را بگويم. 
در خصوص مس��ائل مربوط به درآمدزايي و مس��ائل 
اقتصادي باش��گاه در دو سه فصل اخير پرسپوليس از 
نظم بهتري برخوردار شده است. قراردادهايي كه بسته 
شده، قراردادهاي بهتري بوده و تحقق بهتري داشته اما 

ايراداتي هم وجود داشته است. اسپانسر فعلي ما ايرانسل 
است و بر اس��اس مستنداتي كه در اختيار بنده است، 
عملكرد خوبي داشته و به تعهداتش عمل كرده است. 
بحث ديگر مجري اسپانسري است كه در چند ماه اخير 
عملكرد مناسبي نداشته است و در پرداختي ها كوتاهي 
كرده است. حدود يك هفته اي به او فرصت مي دهيم و 
سپس از طريق قانوني اين مسائل را پيگيري مي كنيم.

عرب در پاس��خ به س��والي درباره وضعيت برانكو و 
مطالبات اين مربي تصريح ك��رد: به طور كلي براي 
درآمدزايي باشگاه حدود 50 جلسه داشتيم. باالي 
10 جلسه هيات مديره هم داشتيم تا بتوانيم مسائل 
مال��ي را به گونه اي تنظيم كنيم كه براي س��ال بعد 
مشكل نداشته باشيم زيرا مس��ائل ارزي تورم هاي 
زيادي دارد و بايد بتوانيم هزينه ها را تأمين كنيم زيرا 
درآمدها ثابت است. مثاًل قراردادي كه با برانكو بسته 
شده 24 ميليارد تومان است و بخشي از آن داده شده 

 و اكنون به اين رقم رس��يده اس��ت. در آن زمان بايد
 8 ميليارد پرداخت مي كرديم اما اكنون اين قرارداد 
3 برابر شده اس��ت. اولويت اول و آخر ما برانكو است 
و جلس��اتي هم قرار است برگزار ش��ود كه نمونه آن 
جلسه امروز با ايرانسل است و قرار است با رويكردي 
جدي برابر مجري قرار بگيريم. تمام قرارداد برانكو با 
آپشن هاي مختلف 1.5 ميليون است اما پولي كه به 
او پرداخت ش��ده است براي بدهي هاي فصل قبل او 
بوده و تنها اين 500 هزارتا بخشي از طلب اين فصل 
برانكو بوده است. وي ادامه داد: من نمي دانم مذاكرات 
مربي هاي ديگر از كجا مي آيد. وقتي خبر مذاكره يكي 
از اعضاي هيات مديره با يك مربي ديگر آمد، اين خبر 
ديده شد اما وقتي وكيل باشگاه و وكيل آن مربي اين 
خبر را تكذيب كردن��د، اين تكذيبيه ها خيلي ديده 
نش��د. اساس اين خبر اش��تباه بود. اين ظلم به افراد 
اس��ت و بايد حق الناس را رعايت كنيم و پخش اين 
اخبار به آبروي آدم ها ضربه مي زند. به خاطر نوسانات 
ارزي هنوز نتوانسته ايم 1 ميليون يورو باقي مانده از 
قرارداد اين فص��ل برانكو را پرداخت كنيم. پول او به 
ريال 3 برابر شده است و اين در حالي است كه درآمد 
باشگاه ثابت است. ما دو اسپانسر اصلي داريم كه يكي 
از آنها به تعهداتش عمل كرده است اما شركت مجري 
با ما اختالف حساب دارد و سه قسط اخير را با تأخير 
پرداخت كرده اند. يعني 2 قسط را پرداخت نكرده اند 

و قسط سوم هم دير پرداخت شده است.

ورزشي
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