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ش��وك ارزي در پايتخ��ت آثار مش��خصي ب��ر زندگي 
مردم عادي داش��ت؛ مهم ترين اث��ر آن افزايش قيمت ها 
و نگراني بابت از دس��ت رفتن ارزش پول ملي بود. اما در 
كنار اين موضوع فوايدي را نيز ش��اهد بوديم. كافيست 
به ش��هرهاي مرزي ايران س��ري بزنيم تا متوجه تفاوت 
وضعيت اقتصادي مردم عادي در اثر شوك ارزي شويم. 
در منطقه آزاد اروند به خاطر امكان ورود بدون دردس��ر 
عراقي ها شاهد حضور گسترده آنها در خرمشهر و آبادان 
بوديم كه اقتصاد اين منطق��ه را كامال متحول كرده بود. 
مردم بصره و ش��هرهاي اطراف براي تفري��ح و خريد به 
ايران مي آمدند و ب��ا توجه به كاهش ارزش پ��ول ايران و 
احس��اس ارزاني اقدام به خريد گس��ترده مي كردند. از 
لحظه ورود اين مردم كسب و كارهاي مختلف به حركت 
در مي آمد؛ از حمل و نقل تا خدمات اقامتي و رستوران و 
خريد انواع كااليي كه در حالت عادي مش��تري براي آن 
در داخل كشور وجود نداشت و عمال اقتصاد منطقه آزاد 
اروند به سمت مسيري متفاوت پيش مي رفت. واقعيت 
اين اس��ت كه همه كاالهاي مورد تقاضاي آنها كاالهاي 
اساسي وارد شده با ارز 4200 توماني نبود كه جلوي آن 
گرفته شود بلكه قشر وسيعي از كاالهاي معمولي توليد 
ايران براي خريد صرفه اقتصادي پيدا كرده اس��ت. با اين 
وجود سياس��ت هاي مسووالن به ش��كلي است كه موج 
عراقي ها در اس��تان كاهش يافت. داليلي مختلفي براي 
اين سياست ذكر مي شود، بعضي مقامات نگران امنيت 
اس��تان به دليل حضور بس��يار زياد عراقي ها هستند و 
گروهي با اين مساله مش��كل فرهنگي دارند به گونه اي 
كه برخوردهاي بدي در پاره اي موارد با اين گردش��گران 
همسايه را شاهد هستيم. در نتيجه اين مسائل و همچنين 
محدوديت در گمرك عمال از موج حض��ور عراقي ها در 

منطقه آزاد اروند كاسته شده است. اين اولين بار نيست 
كه چنين پديده اي مشاهده مي شود. در سال 91 دقيقا 
همين پدي��ده در منطق��ه آزاد ارس رخ داد. در آن دوره 
پس از ش��وك ارزي كاالهاي ايراني ارزان بود و از س��وي 
ديگر اختالفات ديپلماتيك بين جمهوري آذربايجان و 
ارمنستان به گونه اي بود كه نخجوان براي تأمين مايحتاج 
خود نياز ش��ديدي به منطقه آزاد ارس داش��ت. همين 
مشكالت باعث شد كه در دس��تورالعملي جلوي فروش 
بسياري از اقالم به نخجواني ها گرفته شود. اين در حالي 
اس��ت كه اصوال دليل ايجاد مناطق آزاد در قسمت هاي 
مرزي استفاده از همين پتانسيل ها و فرصت ها است. اما 
نكته جالب اين است كه همه چيز به سياست مسووالن 
باز نمي گردد. م��ردم عادي نيز تا حدي بيگانه هراس��ي 
دارند. بسياري از تصميمات مس��ووالن واكنشي به نگاه 
منفي نسبت به حضور خارجي ها در كشور است. فراموش 
نكرديم زماني كه قدري توريس��ت در برخي از استان ها 
زياد شد چه موج منفي و شايعاتي درباره آنها ايجاد شد. 
همين چند ماه پيش بود كه بس��ياري از مردم نسبت به 
خبر خريد زمين هاي كالردش��ت و ساير مناطق خوش 
آب و هواي مازندران توسط عراقي ها واكنش هاي بسيار 
تندي نشان دادند. اين در حالي است كه همه اين موارد 
بخشي از رهنمودهاي اقتصاد آزاد اس��ت و در پروسه اي 
نه چندان طوالني اين مس��اله مي تواند باعث بهبود قابل 
توجه وضعيت معيشت در ايران ش��ود. اتفاقا ايران جزو 
كشورهايي است كه مهاجران زيادي از آن به كشورهاي 
ديگر رفته ان��د و اگر آنها هم مثل ما مي انديش��يدند بايد 
مانع از خريد ملك و ايجاد كسب و كار توسط ايراني ها در 
كشورهاي غربي مي شدند. در حقيقت آنها ساختار را به 
گونه اي ترتيب دادند كه از اين فرصت استفاده مي كنند 
اما در ايران حتي اگر فرصت به خاطر شوك ارزي رخ دهد 

قادر به استفاده مناسب از آن نيستيم.

تجارت آزاد هراسي
سرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

تجارت آزاد هراسي
شوك ارزي در پايتخت 
آثار مشخصي بر زندگي 
م��ردم عادي داش��ت؛ 
مهم ترين اثر آن افزايش 
قيمت ها و نگراني بابت 
از دس��ت رفتن ارزش 
پول ملي بود. اما در كنار 
اي��ن موض��وع فوايدي 
را نيز شاهد بوديم. كافيست به شهرهاي مرزي 
ايران س��ري بزنيم ت��ا متوجه تف��اوت وضعيت 
اقتصادي مردم عادي در اثر ش��وك ارزي شويم. 
در منطقه آزاد اروند به خاط��ر امكان ورود بدون 
دردسر عراقي ها ش��اهد حضور گسترده آنها در 
خرمشهر و آبادان بوديم كه اقتصاد اين منطقه را 
كامال متحول كرده بود. مردم بصره و ش��هرهاي 
اطراف براي تفريح و خريد به ايران مي آمدند و با 
توجه به كاهش ارزش پول ايران و احساس ارزاني 
اقدام به خريد گسترده مي كردند. از لحظه ورود 

اين مردم كسب و ...

فراز جبلي

 صفحه7  

انرژی

شرکت های نفتی ايرانی 
پابند شدت مصرف انرژی

نادی صبوری|
اگر بپذيريم که تاس��يس ش��رکت های اکتشاف 
و توليد موس��وم به E&P از اين جهت گرفته شد 
که اي��ران در زمينه توان فنی و مهندس��ی اجرای 
ابرپروژه های نفتی و گازی، نسبت به گذشته قدرت 
بيش��تری پيدا کرده اس��ت، احتماال بايد حرکت 
شرکت های اين حوزه به سمت فعاليت برون مرزی 
را مشابه چيزی که شرکت های نفتی چين در دوره 

»بيرون زدن« طی کردند، ناگزير دانست.

راه و شهرسازي

اثر منفي اليحه بودجه 98 
بر اداره پايتخت 

اليحه بودجه س��ال 98 كل كش��ور طي روزهاي 
اخير به مجلس ارايه ش��ده اس��ت و برخي اعضاي 
شورا از جمله مجيد فراهاني رييس كميته بودجه 
و نظارت مالي شوراي ش��هر تهران انتقادات جدي 
در خصوص آث��ار اين اليحه بر ماليه ش��هرداري ها 
دارند.فراهاني روز گذش��ته در نشس��ت خبري به 
بررسي تاثير بودجه سال 98 كل كشور بر وضعيت 
ماليه شهرداري پرداخت و از دس��ت اندازي دولت 
به بودجه شهرداري ها در اليحه اخير، انتقاد كرد. به 
گفته او در هفته گذش��ته اليحه بودجه سال 98 از 
سوي رييس جمهور به مجلس ارايه شد كه بخشي 
از آن به شهرداري ها مربوط مي شود. نكاتي در اين 
بودجه وجود دارد كه وضعيت مالي شهرداري را با 
چالش هاي جدي مواجه مي كند. بنابراين الزم است 
تصوير كالني از منابع و مصارف بودجه ش��هرداري 
ارايه شود تا بدانيم كه چرا بودجه سال 98 به مثابه 
تير خالصي بر پيكره نحيف مالي شهرداري تهران ...
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گير »سالمت« در پيچ بودجه

توافقنامه راهبردي تهران - دمشق نهايي سازي شد

استعفاي وزير در اعتراض به كمبود بودجه بهداشت

بازسازي سوريه به وقت ايران

خبر

وزير آموزش و پ��رورش از حذف يا ادغ��ام ادارات 
آموزش و پرورش شهرس��تان هاي كمتر از 5 هزار 
نفر دانش آموز خبر داد و گفت: اين امر در راستاي 
اصالح س��اختار نظام اداري و براي تمام سازمان ها 
از جمله آموزش و پرورش پيش بيني ش��ده است. 
به گزارش خانه ملت، س��يد محم��د بطحايي در 
حاشيه جلسه عصر ديروز كميس��يون آموزش و 
تحقيق��ات مجلس گف��ت: اليحه بودج��ه 98 در 
خصوص ادغام يا ح��ذف ادارات آموزش و پرورش 
در شهرستان هايي كه كمتر از 5 هزار نفر دانش آموز 
دارند پيش بيني ش��ده اس��ت؛ البته اليحه اي كه 
دولت ارايه داده در كميسيون هاي آموزش و تلفيق 
مجلس مورد بررس��ي قرار خواه��د گرفت و نظر  
نمايندگان در اين خصوص اعمال خواهد شد. وي 
ادامه داد: در اين جلسه نيز برخي نمايندگان موافق 
اين پيش��نهاد دولت نبودند و معتقد بودند كه اين 
كوچك سازي در س��طح ادارات نظارت را تضعيف 
خواهد كرد و باعث وقوع اتفاقاتي در مدارس خواهد 
شد. وزير آموزش و پرورش تأكيد كرد: هفته آينده 
در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بررسي 
مبسوطي در اين خصوص صورت خواهد گرفت و 
نتيجه نهايي آن چيزي خواهد بود كه نمايندگان 
مجلس تصميم گيري كنند. وي در ادامه با اش��اره 
به دومين جلس��ه رس��يدگي به حادثه  دلخراش 
مدرس��ه دخترانه زاهدان در كميسيون آموزش و 
تحقيقات كه ديروز برگزار شد،  گفت: معاونان اين 
وزارتخانه و بازرس اعزامي به محل، گزارش خود را 
ارايه كردند و نمايندگان كميسيون آموزش مجلس 
نيز كه براي رس��يدگي به موضوع به زاهدان رفته 
بودند، گزارش ارايه دادن��د. وي ادامه داد: اقداماتي 
كه براي برخورد با متخلفان و مقصران اين حادثه 
انجام شده، به اطالع كميسيون رسيد و بنا شد عالوه 
بر اقداماتي كه براي اين حادثه انجام داده ايم، درباره 
برنامه هايي كه براي جلوگيري از پيشگيري وقوع 
چنين حوادثي در آين��ده داريم را ظرف يك هفته 
آينده به اين كميسيون ارايه دهيم. بطحايي يادآور 
شد: براي استان سيستان و بلوچستان در يك اقدام 
ضربتي تعدادي بخاري خريداري ش��د؛ از آنجا كه 
بخش عمده اي از اس��تان بدون گاز است، چاره اي 
جز استفاده از بخاري هاي نفتي نيست و بنابراين 
بخاري هاي استاندارد نفت س��وز خريداري شده و 
در حال ارسال به آنجا است تا مواردي را كه حادتر 
است، پوش��ش دهد. وزير آموزش و پرورش اضافه 
كرد: مقرر شد كميسيون مشتركا با دولت اعتباراتي 
براي استانداردس��ازي و ايمن س��ازي سيس��تم 
گرمايشي مدارس پيش بيني شود تا ظرف دو سال 
آينده اين غائله ختم شود زيرا موضوعي است كه هر 

از گاهي همه را داغدار مي كند.

 ادغام ادارات  آموزش
  و پرورش شهرستان هاي  
كمتر از 5 هزار دانش آموز

كالن

33/3  ميليارد دالر صادرات 
غيرنفتي در 9 ماه
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رييس كميسيون اقتصادي مجلس، از تصويب كليات 
اليحه بودجه س��ال 98 و انتخاب اعض��اي تلفيق در 
اين كميسيون خبر داد گفت: 14 ميليارد دالر منابع 
ارزي در بودج��ه 98 به كاالهاي اساس��ي اختصاص 
يافته كه بر اساس ارز 4200 توماني است. به گزارش 
ايرن��ا محمدرضا پور ابراهيمي در تش��ريح نشس��ت 
عصر يك شنبه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي گفت: نشس��ت امروز )ديروز( كميس��يون 
با حضور رييس س��ازمان برنامه و بودجه، وزير نفت و 
رييس سازمان امور مالياتي به منظور بررسي كليات 
اليحه بودجه سال 98 برگزار ش��د. وي ادامه داد: در 
اين نشس��ت موضوعات مربوط به بخ��ش درآمدي 
و هزين��ه اي مورد بررس��ي قرار گرف��ت و به تصويب 
اعضاي كميسيون رسيد كه در جلسات آينده اعضاي 
كميس��يون اقتصادي جزييات بودجه را بر اس��اس 

پيشنهادها نهايي كرده و گزارش جمع بندي آن ارايه 
مي ش��ود. نماينده مردم كرمان در ادام��ه با تأكيد بر 
اينكه بايد يارانه پنهان در اقتصاد كشور تصميم گيري 
و اقدامات خاصي در اين حوزه پيگيري ش��ود، يادآور 
ش��د: موضوع مهم ديگ��ر در بودجه بح��ث ماليات و 
درآمدهاي مالياتي است كه عمدتًا به دو بخش ماليات 
بر عملكرد و ماليات بر ارزش اف��زوده بازمي گردد كه 
در اين نشس��ت گزارش��ي درباره وضعيت تحقق آن 
ارايه شد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان 
اينكه مي توان در سال آينده پايه هاي جديد مالياتي 
همانن��د ماليات بر عائ��دي و فراره��اي مالياتي را به 
درآمدهاي مالياتي اضافه كرد، گفت: در حوزه فروش 
نفت پيش بيني الزم براي فروش به روش هاي مختلف 
تمهيد شده تا بتوان ميزان فروش نفت را بيش از رقم 

پيش بيني شده در اليحه بودجه محقق كرد.

كليات اليحه بودجه سال 98 در كميسيون اقتصادي تصويب شد

بودجه



روي موج خبر

   اگر كسي سندي درباره علت مراجعه درازهي 
به گمرك دارد ارايه كند؛ ايرنا| 

يك عضو هيات نظارت بر رفت��ار نمايندگان اعالم 
كرد كه اين هيات از گمرك و همه كساني كه مدعي 
ش��ده اند نماينده س��راوان براي درخواستي با نفع 
شخصي به گمرك مراجعه كرده، خواست اسناد خود 
را ارايه كنند تا به اين مساله رسيدگي شود. عليرضا 
سليمي، با اعالم اين خبر كه جلسه هيات نظارت بر 
رفتار نمايندگان با دستور كار رسيدگي به شكايت از 
نماينده سروان صبح ديروز تشكيل شد، اظهار كرد: در 
اين جلسه بنا شد اقدامات الزم بر اساس ماده 6 قانون 
نظارت بر رفتار نمايندگان هم درباره نماينده سراوان 
و هم نماينده اي كه فيلم جلسه غيرعلني مجلس را 

پخش كرده است، انجام شود.

   انتقاد بعيدي نژاد از س�كوت ش�بكه هاي 
فارسي زبان خارجي درموضوع يمن؛ تعادل|
 س��فير اي��ران در انگلي��س با اش��اره ب��ه گزارش 
نيويورك تايمز درباره همراهي امريكا و اروپا با ائتالف 
سعودي در جنگ يمن، سكوت شبكه هاي فارسي 
زبان خارجي در اين موضوع را عجيب خواند. حميد 
بعيدي نژاد در صفحه توييتر خود نوشت: با گزارش 
نيويورك تايمز خشم وس��يعي در ميان محققين و 
رسانه ها از همراهي و سكوت امريكا و اروپا با ائتالف 
س��عودي در به كارگيري مزدوران شورش��ي ناقض 
حقوق بش��ر دارفور به ويژه كودكان در جنگ يمن 
برخاسته اس��ت. عجيب سكوت شبكه هاي خبري 
فارس��ي زبان خارجي است كه از تاثيرات منطقه اي 

موضوع نگران هستند.

   زمينه اي براي اعمال ممنوعيت هاي جديد 
عليه ايران وجود ندارد؛ ايسنا|

 سفير روسيه در سازمان ملل اظهار كرد كه تاكنون 
هيچ واقعه مهمي مبني بر تخطي  ايران به شوراي 
امنيت ارايه نشده و در نتيجه زمينه اي براي اعمال 
ممنوعيت هاي جديد عليه اين كشور وجود ندارد. 
واسيلي نبنزيا در گفت وگو با اسپوتنيك گفته است 
كه اياالت متحده امريكا ممكن است تالش كند تا 
ممنوعيت هاي بيشتري از طريق شوراي امنيت بر 
ايران اعمال كند اما زمينه اي براي آن وجود ندارد. 
او در اين ب��اره افزود: ما اين احتم��ال را كه اياالت 
متحده امريكا ممكن است سعي در معرفي قطعنامه 
جديدي به شوراي امنيت سازمان ملل داشته باشد، 

ناديده نمي گيريم.

   كميسيون تلفيق كامل تر شد؛ تسنيم| 
طبق راي گيري كه در كميس��يون كش��اورزي 
انجام شد؛ عباس پاپي زاده، نماينده دزفول، علي 
وقف چي، نماينده زنجان و سيدعالءالدين خادم 
نماينده س��پيدان به عنوان اعضاي كميسيون 
تلفيق اليحه بودجه س��ال 98 انتخاب ش��دند. 
همچنين جالل ميرزايي، نماين��ده ايالم، علي 
اديان��ي راد، نماين��ده قائم ش��هر و علي عس��گر 
ظاهري، نماينده مس��جد س��ليمان به عنوان 3 
عضو كميس��يون انرژي و غالمرضا تاجگردون، 
محمدمهدي مفتح، ه��ادي قوامي، جهانبخش 
محبي نيا، عزت اهلل يوس��فيان مال، سيدمهدي 
فرش��ادان، عبدالرضا مصري، حسن سليماني و 
محمد فيضي به عنوان اعضاي اين كميسيون در 

كميسيون تلفيق بودجه انتخاب شدند.

   بازديد سرزده دادس�تان كل كشور از بازار 
تهران؛ ايسنا|

دادستان كل كش��ور ديروز به صورت سرزده از بازار 
تهران بازديد و با كسبه گفت وگو كرد.

حجت االسالم منتظرى در راستاي احقاق حقوق عامه 
از صبح تا حوالي ظهر ديروز با حضور در بازار تهران، 
به صورت مستقيم وضعيت اقتصادى حاكم بر بازار را 
مورد بررسى قرار داد و گاليه ها و درد و دل هاى مردم 

و كسبه را شنيد.
در اين ديدار برخى از بازاريان از وضعيت اقتصادى و 
تاثير نوس��انات ارزى اخير بر كسب و كار خود گاليه 

كردند.
دادستان كل كشور نيز پس از استماع اظهارات مردم 

و بازاريان درخواست هاى آنها را ثبت كرد.

   يك سال ونيم براي حضور بانوان در ورزشگاه 
تالش كرديم؛ خانه ملت|

وزير ورزش و جوانان مي گويد يك س��ال و نيم براي 
تأمين ش��رايط حضور بانوان در ورزشگاه ها تالش 

كرده است.
مسعود سلطاني فر، با اشاره به اظهارات معاون فرهنگي 
قوه قضاييه درباره حضور خانم ها در ورزشگاه ها گفت: 
وزارت ورزش يك س��ال و نيم در حال تالش است تا 
شرايط حضور بانوان در ورزشگاه ها با رعايت مالحظات 
فرهنگ��ي و ش��رعي را  فراهم كند. خوش��بختانه 
زيرساخت ها نيز فراهم است و در دو سه مسابقه اي 

كه حضور پيدا كردند، هيچ اتفاقي نيفتاد.
وزير ورزش و جوانان افزود: تمام مالحظات ش��رعي 
تاكنون رعايت شده و اميدواريم بتوانيم با فراهم كردن 
شرايط بيش��تر، امكان حضور بانوان را در مسابقات 

مختلف فراهم كنيم.

 يازدهمين اجالسيه جامعه مدرسين حوزه 
علميه قم؛ ايرنا|

دبير يازدهمين اجالس��يه جامعه مدرسين حوزه 
علميه قم از برگزاري اين مراس��م، با حضور يكي از 

مراجع عظام تقليد در قم خبرداد.
آيت اهلل س��يد هاشم حسيني بوشهري در نشست 
خبري از برگزاري اجالس��يه اس��تاني و منطقه اي 
خبرداد و گفت: آخرين اجالسيه منطقه اي نيز در 
اين زمينه در ش��هر تبريز و با مشاركت سه استان 
آذربايجان هاي شرقي و غربي و اردبيل برگزار شد؛ 
موضوعات اين اجالس��يه عموما مرتبط با مباحث 
روز است و با توجه به چهل سالگي انقالب اسالمي 
موضوع اجالسيه راهكارهاي صيانت از انقالب و نظام 

اسالمي انتخاب شده است.

ايران2

در ديدار با نمايندگان استان هاي خوزستان و چهارمحال و بختياري مطرح شد

پاسخ به حاشيه هاي آب
گروه ايران|

 موضوع انتقال آب از سرش��اخه هاي اصلي به مناطق 
مختلف كش��ورمان از جمله مباحثي اس��ت كه طي 
س��ال هاي اخير ب��ه دفعات باع��ث به وج��ود آمدن 
چالش هاي فراواني در سطح عمومي و رسانه اي كشور 
شده است و مسبب به وجود آمدن حاشيه هاي بسياري 
شده است؛ از ماجراي انتقال آب به استان يزد و انتقادات 
نمايندگان اصولگراي اصفهان ب��ه دولت اصالحات و 
متعاقب آن تخريب خطوط لوله آب استان يزد و نهايتا 
استعفاي صوري برخي نمايندگان استان اصفهان تا 
حاشيه هايي كه بر سر انتقال آب خزر به استان سمنان به 
وجود آمد و ...همگي در دايره چالش هايي قرار مي گيرند 

كه ريشه و بنياد آنها را بحث آب تشكيل مي دهد.
اين بار اما نمايندگان اس��تان خوزستان و چهارمحال 
بختياري در جريان ديدار با معاون اول رييس جمهوري 
تالش كردند تا ب��ه دور از جنجال و حاش��يه از منظر 
تحليلي مطالبات مردم استان هاي جنوبي را به گوش 

اسحاق جهانگيري برسانند. 
در روزهاي ابتدايي آذرماه از ۱9 نماينده استان اصفهان 
در مجلس دهم، ۱8 نماينده در اعتراض به بحران آب در 
اين استان استعفاي خود را تقديم هيات رييسه مجلس 
كردند.  نمايندگان مستعفي در آن زمان ادعا مي كردند 
نه تنها وعده دولت براي احياي زاينده رود تحقق نيافته، 
بلكه حتي دولت در اليحه بودجه 98 براي حل بحران 
آب آشاميدني استان نيز رديف مجزايي در نظر نگرفته 
اس��ت. نمايندگان اصفهان تالش مي كردند تا دولت 
را مج��اب كنند تا از طريق اس��تان هاي چهارمحال و 
بختياري و خوزس��تان آب مورد نياز اصفهان را به اين 
شهرها منتقل كند. اما در پاسخ به اين در خواست ها، 
يك عضو مجمع نمايندگان استان خوزستان با اشاره 
به جلسه شب گذشته نمايندگان اين استان و استان 

چهار محال و بختياري با معاون اول رييس جمهور گفت 
در اين جلسه آقاي جهانگيري قول داد كه به هيچ وجه 
بحث انتقال آب از سرشاخه  كارون عملياتي نمي شود.

   گاليه از حاشيه سازي ها
حجت االس��الم ناصري نژاد در گفت وگو با ايس��نا، در 
خصوص جلسه نمايندگان دو اس��تان چهار محال و 
بختياري و خوزستان با معاون اول رييس جمهور گفت: 
شب گذشته نمايندگان استان هاي خوزستان و چهار 
محال و بختياري جلسه اي با آقاي جهانگيري معاون 
اول رييس جمهور و اردكانيان وزير نيرو و مجموعه اين 

وزارت خانه و معاون پارلماني رييس جمهور داشتند.
وي افزود: در اين جلسه آقاي جهانگيري از نمايندگان 
درباره  نحوه برخورد با رييس جمهور در جلس��ه ارايه 
بودجه 98 گاليه كرد كه نمايندگان توضيح دادند كه 
برخوردهايش��ان از سر ناچاري بود و مجبور بودند اين 
كار را انجام دهند چون قبل از آن برخي از نمايندگان در 
ساير استان ها استعفاي صوري داده بودند و با اين استعفا 
به دولت و تصميم گيران فشار آوردند تا دستوراتي در 

بحث انتقال آب بدهند.
نمايندگان ش��ادگان افزود: اين اقدامات باعث شد كه 
ما عصباني شويم چون استعفاي صوري اين دوستان 
باعث دس��تور رييس جمهور و ب��ه دنبال آن مصاحبه 
آقاي نوبخت شد مبني بر اينكه انتقال آب حق آنهاست 
حال اينكه اين موضوع براي ما مشكل ساز خواهد شد. 
ما انتقال آب از سرشاخه  كارون را خط قرمز مي دانيم 
كه آن را به اش��كال مختلف به رييس جمهور و دولت 
گفتيم و حتي خواستيم آن را در بودجه اصالح كنند تا 
مشكل ايجاد نشود. از رييس جمهور هم خواستيم كه 
در زمان دفاع از بودجه اعالم كند كه منظورش از احياي 
زاين��ده رود انتقال آب نيس��ت و رييس جمهور به اين 

موضوع اشاره اي نداشت در نهايت ما مجبور شديم آن 
اعتراضات را در روز ارايه بودجه به رييس جمهور داشته 
باش��يم. ناصري نژاد خاطرنشان كرد: مردم خوزستان 
به خصوص در شهرهاي خرمش��هر، آبادان و شادگان 
با مشكل آب شرب مواجهند به گونه اي كه پروژه آب 
غدير از دو ماه گذشته متوقف شده و مردم ما در سه روز 

گذشته آب شرب نداشتند. وضعيت كشاورزي و محيط 
زيست هم خوب نيست كه ش��اهد مهاجرت بي رويه 
مردم خوزستان به اصفهان هم هستيم. زماني خوزستان 
مقصدي براي كش��اورزي بود اما اكنون خوزستاني ها 
براي كش��اورزي و امرار معاش به استان هاي ديگر از 
جمله اصفهان مهاجرت مي كنند. نماينده ش��ادگان 

افزود: در نهاي��ت آقاي جهانگيري اع��الم كرد كه به 
هيچ وجه انتقال آب از سرشاخه هاي كارون به اصفهان 
در برنامه هاي دولت نيس��ت. پاراف رييس جمهور هم 
جنبه  اجرايي ندارد و در حد پاراف است. ايشان قول داد 
بحث انتقال آب از سرشاخه  كارون عملياتي نشود كه 

اين خواست نمايندگان حوزه زاگرس است.

 معاندين به دنبال ضربه زدن
به استقالل كشور هستند

رييس مجلس ش��وراي 
اس��المي تاكيد كرد كه 
معاندي��ن ب��ه همراهي 
امريكا، ايران گس��ترده و 
قوي را نمي پس��ندند و به 
دنبال ضربه به اس��تقالل 
و تماميت ارضي كش��ور 
هس��تند. علي الريجان��ي در نطق دي��روز خود به 
مناس��بت روز 9 دي گف��ت: يك��ي از داليل مهم 
چالش هاي آن روز عدم توجه به قانون و تمكين به 
آن بود. اينكه در همه نظام هاي جا افتاده اصل را بر 
قانون پذيري مي گذارند و پاي آن مي ايستند به اين 
جهت است كه عبور از اين مقوله هزينه هاي سنگيني 
براي منافع ملي و امنيت ملي كشور خواهد داشت 
و اين درس بزرگي براي نس��ل امروز و فرداست كه 
بدانند حتي با تخلف هاي كوچك از قانون نيز بايد 
مبارزات جدي داش��ت چون فراگي��ري تخلفات 
كوچك هم مي توان��د پايه هاي مدنيت كش��ور را 
بلرزاند. عضو شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به رخنه 
فرصت طلبان و استفاده ضدانقالب از كشمكش هاي 
داخلي در ماجراي انتخابات سال 88 گفت: مالحظه 
كرديد در چند ماه پس از انتخابات مخصوصا در روز 
عاشوراي آن سال فرصت طلبان و ضدانقالب چگونه 
اهانت به س��احت مقدس امام حسين)ع( و عاشورا 
نمودند، با اقدامات زشت و توهين به نظام عزاداري 

ملت را مضاعف كردند. 

بررسي روابط اقتصادي ايران 
با عراق و سوريه در مجلس

س��خنگوي كميس��يون 
امني��ت ملي و سياس��ت 
خارجي مجلس با اشاره به 
بررسي روابط اقتصادي ايران 
با عراق و س��وريه در جلسه 
امروز اين كميسيون گفت 
كه كميسيون امنيت ملي 
براي كمك به توس��عه روابط اقتصادي با اين دو كشور 
اع��الم آمادگي مي كند.به گزارش ايس��نا، علي نجفي 
خوشرودي در توضيح جلسه ديروز كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس گفت: اين جلسه با حضور 
معاون اقتصادي وزير امور خارجه و مديران و مسووالن 
ساير دستگاه هاي ذيربط براي بررسي روابط اقتصادي 
جمهوري اسالمي ايران با عراق و سوريه تشكيل شد. وي 
توضيح داد: در اين نشست گزارشي از آخرين وضعيت 
روابط اقتصادي ايران با سوريه و عراق و ظرفيت ها و مسائل 
و موانع از سوي نمايندگان دستگاه هاي مختلف ارايه شد.

به گفته نجفي، روند رو به رشد روابط ايران با عراق و سوريه 
و اهميت توجه بيش از پيش مناسبات اقتصادي فيمابين 
در حوزه هاي مختلف، اهميت روابط اقتصادي طرفين 
و حمايت بيش��تر از صدور خدمات فني و مهندس��ي، 
تمهيدات حقوقي براي توسعه روابط اقتصادي، ترميم 
در اتمام شبكه هاي زيرساختي به ويژه در روابط با عراق، 
تش��ويق هر چه بيشتر بخش خصوصي براي كمك به 
افزايش صادرات غير نفتي  از مباحث��ي بود كه در اين 

جلسه مطرح شد.

دشمنان نظام اسالمي معيشت 
و رفاه مردم را هدف گرفته اند

وزير دفاع با اش��اره به اينكه 
دش��منان نظام اس��المي 
امروز معيشت و رفاه مردم 
را ه��دف گرفته اند، تأكيد 
كرد: س��ازمان هاي تأمين 
اجتماعي نيروهاي مسلح 
به عن��وان س��ازمان هاي 
ارايه كننده خدماِت انس��اني، درماني و مصرف، نقش 
مهمي در ارتقاء منزلت، معيشت و تامين زنجيره غذايي 
نيروهاي مس��لح و كش��ور به عهده دارند. به گزارش 
ايسنا، امير سرتيپ حاتمي با حضور در جمع مديران، 
مسووالن و كاركنان س��ازمان اتكا با بيان ارتقاء سطح 
زندگي عموم مردم نس��بت به دوران قب��ل از انقالب 
تاكيد كرد: استانداردهاي زندگي عموم مردم نسبت 
به دوران گذش��ته قابل مقايسه نيست و بر اين اساس 
حفظ و افزايش رضايتمندي استفاده كنندگان از سوي 
س��ازمان هاي خدماتي وزارت دفاع از اهميت ويژه اي 
برخوردار است. وزير دفاع با بيان اينكه كشور امروز مورد 
هجمه اقتصادي دشمنان است تاكيد كرد: امروز حفظ 
رفاه مردم در اولويت اول اركان و قواي نظام اس��المي 
قرار دارد و مديران اتكا بايد با فراهم نمودن دسترسي 
به خدمات سهل و آس��ان، فروش اينترنتي و خدمات 
غيرحضوري، افزايش سرانه معيشت، افزايش درآمدها 
و توسعه زيرساخت هاي كشاورزي و دامي و صنعتي و 
افزايش نقدينگي بتوانند در كمك به دولت و ملت نقش 

خود را به خوبي ايفا كنند. 

مشوق هاي صادراتي چنداني 
براي سال جاري نداريم

وزير جهاد و كشاورزي گفت: 
در صادرات مشكل نداريم و 
حتي در برخي محصوالت 
نگراني م��ا اين اس��ت كه 
صادرات منج��ر به كاهش 

عرضه داخلي آنها شود.
محمود حجتي در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران، در رابطه با پرداخت مشوق هاي 
صادراتي به محصوالت كشاورزي گفت: امسال با توجه 
به قيمت باالي ارز، كمتر مشوق هاي صادراتي پرداخت  
مي شود، حتي دولت در نظر دارد كه عوارض صادراتي 
هم گرفته شود. حجتي با بيان اينكه ما اكنون مشكلي در 
ارتباط با صادرات نداريم، گفت: در برخي از محصوالت 
نگراني ما اين است كه صادرات منجر به كاهش عرضه 
داخلي آنها شود؛ لذا اكنون با توجه به قيمت ارز برنامه اي 
براي مش��وق هاي صادراتي نداريم، اما سال هاي قبل با 
توجه به اينكه توليدات داخلي با قيمت پايين ارز رقابتي 
نداشت، ما مش��وق هاي صادراتي را در زمينه صادرات 
برخي محصوالت مانند ش��ير خشك يا سيب زميني 
داش��ته ايم. وزير جهاد كشاورزي در رابطه با گفته هاي 
نايب رييس ش��وراي ملي زعفران پيرامون مشكالت 
موجود در صادرات اين محصول گفت: خوشبختانه با 
سازو كار هايي كه پيش بيني شده و سرمايه گذاري هاي 
خوبي كه كارآفرينان، تج��ار و صادركنندگان ما انجام 
دادند، ما مي توانيم آرام آرام به سمت صادرات بسته هاي 

خيلي خرد زعفران حركت كنيم.

بخشنامه رييس قوه قضاييه 
درباره ماموريت موقت قضات

بخشنامه رييس قوه قضاييه 
در خص��وص »تفوي��ض 
اختي��ار ب��ه روس��اي كل 
دادگس��تري هاي سراسر 
كشور در راس��تاي اعطاي 
ماموري��ت موقت به قضات 
سطح استان ها« جهت درج 
در روزنامه رس��مي به پيوس��ت ايفاد مي گ��ردد.  متن 
اين بخشنامه به شرح زير اس��ت: به منظور تسريع در 
رسيدگي به پرونده هاي مطرح در مراجع قضايي و با توجه 
به نيازمندي هاي فعلي دستگاه قضايي، در مورد اعطاي 
ماموريت كاركنان قضايي، به  روساي كل دادگستري 
استان هاي سراسر كش��ور تفويض اختيار مي گردد با 
رعايت شرايط زير نسبت به صدور ابالغ ماموريت براي 
قضات، در سطح استان مربوطه اقدام نمايند: ۱� مدت 
ماموريت، حداكثر 6 ماه در سال  و اين مدت براي مدت 
يك دوره شش ماهه ديگر قابل تمديد است. ۲ � صدور 
ابالغ ماموريت به سمت هايي كه از لحاظ گروه شغلي با 
سمت فعلي شخص مامور يكسان يا پايين تر هستند، 
بالمانع اس��ت. 3� ماموريت براي سمت هاي ثابت، به 
دليل همترازي بالمانع است. ۴ � ماموريت به حوزه هاي 
قضايي استان و همچنين بخش به شهرستان در صورت 
رعايت همترازي بالمانع است. ۵ � چنانچه دادگستري يا 
حوزه قضايي بخش به هردليل فاقد رييس باشد، اعطاي 
سرپرستي به قاضي ديگر شاغل در همان حوزه يا ساير 
حوزه هاي قضايي با حفظ سمت فعلي امكان پذير است.
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چهره ها

رهبر معظم انقالب اس��المي در حكم��ي آيت اهلل آملي 
الريجاني را به عنوان رييس مجمع تشخيص مصلحت 

نظام و عضو فقهاي شوراي نگهبان منصوب كردند.
متن حكم رهبر معظم انقالب اسالمي به اين شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
آيت اهلل جناب آقاي حاج ش��يخ صادق آملي الريجاني 

دامت توفيقاته

با توجه به نقش بي بديل مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام در اداره و قوام و استحكام نظام مقدس جمهوري 
اس��المي و با عنايت به ارتحال عال��م مجاهد آيت اهلل 
هاشمي شاهرودي رحمة اهلل عليه و ضرورت سامان يابي 
هر چه سريعتر اركان مجمع، جنابعالي را به رياست آن 
مجمع مهم و تأثيرگذار و نيز به عضويت فقهاي شوراي 
محترم نگهبان منصوب مي كنم. همانطور كه پيش از 

اين در حكم دوره جديد آمده است، مجمع در اين دوره 
عهده دار مسووليت مهم و اساسي تغييرات در ساختار 
و محتواي آن نهاد موثر و مهم نيز اس��ت كه با توجه به 
سابقه برجسته و ارزشمند جنابعالي در شوراي نگهبان 
و مديريت پر تالش و عالمانه و مخلصانه بر قوه قضاييه، 
اميد مي رود با حضور فع��ال و عالمانه اعضاي محترم 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام و ايفاي نقش موثر 

دبيرخانه و دبير محت��رم در انجام وظايف خود تحت 
نظارت و اشراف رياست مجمع، مسووليت هاي محوله 
در اي��ن دوره در كمال اتقان و به بهترين وجه به انجام 
برسد. با عنايت به اهميت مس��ووليت ها در مجمع و 
شوراي نگهبان انتظار مي رود در فرصت زماني مناسب، 
با تنسيق امور در قوه قضاييه، در مسووليت هاي خطير 
يادشده ُمتمّحض گرديد. از خداوند متعال توفيق وافر 
و كمك همه جانبه اش را ب��راي آن جناب و همكاران 

مسألت  مي نمايم.

انتصاب آيت اهلل آملي الريجاني به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام 

»تعادل« از تازه ترين تحوالت »سازوكار ويژه مالي« گزارش مي دهد

»اس پي وي« شركتي مستقل از ايران و اروپا
گروه ايران|

اروپا وعده داده بود كه سازوكار مالي ويژه اي كه ايران 
از طريق آن بتواند، به صادرات و واردات خود ادامه دهد 
را تا پايان سال ميالدي راه اندازي مي كند. حال زمان 
اجراي وعده اروپايي ها رسيده و ايران در انتظار آغاز به 
كار اين سازوكار است. سازوكاري كه بر اساس آخرين 
خبرها يك شركت مستقل از نهادهاي مالي و حكومتي 
ايران و اروپا اس��ت. اين را ديروز خبرگزاري ايس��نا به 
نقل از منابع نزديك به مذاكرات اي��ران و اروپا، اعالم 
كرده است. بر اس��اس اعالم اين منابع، »اس پي وي« 
شركتي مستقل از هر يك از نهادهاي مالي و حكومتي 
اروپايي و ايراني است كه به طور خصوصي ثبت و ايجاد 
مي شود. يك شعبه از اين شركت در اروپا و ديگري در 
ايران تاسيس مي شود و تمام اطالعات تبادالت تجاري 
بين ش��ركت هاي ايراني و اروپايي در اين دو ش��ركت 

ثبت مي شود.
آن طور كه رسانه هاي دولتي نوشته اند، در اين دو شركت 
در ايران و اروپا، هيچ پرداختي انجام نمي گيرد و پولي 

جابه جا نمي شود. بلكه ش��ركت هاي ايراني و اروپايي 
با اس��تفاده از ظرفيتي كه اين ش��ركت در اختيارشان 
مي گذارد، مراوده مالي خواهند داشت. نحوه پرداخت 
پول اينگونه است كه در ايران، پول صادركننده ايراني را، 
وارد كننده ايراني مي پردازد و در اروپا پول صادر كننده 
اروپايي از وارد كننده اروپايي دريافت مي شود و همه اين 
تبادالت و نقل و انتقال اسناد و اطالعات بطور پاياپاي در 

چارچوب »اس پي وي« انجام مي شود.
اگرچ��ه برخي اي��ن س��ازوكار را مبادل��ه كاال به كاال 
دانس��ته اند، اما منابع نزديك به مذاكرات ايران و اروپا 
معتقدند كه اين روش و ساز و كار »پول در برابر كاال« يا 
»كاال در برابر كاال« نيست، بلكه روشي جديد از تعامل 
و تبادل تجاري اس��ت كه در عرصه روابط بين المللي 
اقتصادي و تجاري در حال شكل گيري است.اروپايي ها 
مي گويند اين س��ازوكار مالي را براي بازگذاش��تن راه 
فعاليت شركت هاي كوچك اروپايي راه اندازي مي كنند؛ 
چراكه اين شركت ها عموما فعاليتي در امريكا ندارند و 

در دامنه تحريم هاي اياالت متحده قرار نمي گيرند.

   پرسش هاي پيش روي »اس پي وي«
اگرچه بخش خصوصي ايران از راه اندازي اين كانال مالي 
استقبال كرده، اما درباره كاركرد آن پرسش هايي مطرح 
اس��ت؛ آنكه اين كانال تنها محدود به فروش غذا و دارو 
مي شود يا آنكه از خدمات گرفته تا توليدات صنعتي و 
تكنولوژي را هم در بر مي گيرد. تا به امروز دو طرف تاكيد 
كرده اند كه سازوكار مالي اروپايي محدود به غذا و دارو 
نيست. اين را هم طرف اروپايي گفته و هم مقامات ايراني 
تاكيد كرده اند. از سوي ديگر بر اساس اين كانال مالي كه 
مبتني بر واردات و صادرات اس��ت، ايران چه كاالهايي 
به اروپا ص��ادر مي كند كه در ازاي آن بتواند از خدمات و 
محصوالت اروپايي بهره ببرد. براساس آمار، در 9 ماهه اول 
سال گذشته ميالدي، صادرات نفتي و غيرنفتي ايران به 
كشورهاي اتحاديه اروپا 7 ميليارد و ۲۵۲ ميليون يورو 
بوده اس��ت. در همين دوره زماني اروپا 7ميليارد و ۵30 
ميليون دالر كاال به ايران صادر كرده است كه بر اساس 
اين آمار تراز تجاري ايران و اروپا به ميزان ۲78 ميليون 
يورو به نفع اتحاديه اروپا بوده است. اما در اين بين، بخش 

كوچكي از ص��ادرات ايران به اروپا به كاالهاي غيرنفتي 
اختصاص دارد، از اين رو با كاهش حجم صادرات نفت 
ايران به اروپا، احتماال حجم تجارت ميان دو طرف كاهش 
چش��مگيري خواهد داش��ت. هر چند رسانه ها تاكيد 
كرده اند كه بر اساس سازوكار اروپايي امكان خريد كاال و 
محصوالت با ارز يورو هم امكان پذير است. از سوي ديگر، 
چندي پيش در يك خبري كوتاه، رسانه ها به نقل محمد 
جواد ظريف از توافق نفتي ميان ايران و اروپا نوش��تند. 
هرچند اين خبر در حد نقل و قول كوتاه از ظريف ماند، اما 
تاكيد دو طرف بر محرمانه بودن برخي مذاكرات، احتمال 
پيمان محرمانه اي براي فروش نفت ايران به قاره سبز را 
جدي تر كرد. فدريكا موگريني مسوول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا هم تاكيد كرده بود كه »اروپا مي خواهد توافق 
هسته اي را بطور كامل حفظ كند، از اين رو، ايرانيان بايد از 
مزاياي پايبندي تهران به برجام بهره ببرند.« مزايايي كه 
بخشي از آن، حذف موانع بر سر راه فروش نفت ايران بود. 
در اين بين، بر اساس آمار، سه كشور اروپايي ايتاليا، اسپانيا 
و يونان جزو ۱0 كشور عمده خريدار نفت ايران هستند. از 
ميان اين سه كشور يونان و ايتاليا براي مدت 6 ماه از امريكا 
معافيت گرفته اند. حال اگر قرار به ادامه خريد نفت از ايران 
از سوي پااليشگاه هاي نفتي اروپايي باشد، احتماال اين سه 
كشور در راس خريداران نفت خواهند بود؛ اگر به سازوكار 

مالي اروپايي اعتماد كنند. 

   تالش مشترك آلمان و فرانسه
اين سازوكار يكي از تصميمات اتحاديه اروپا براي مقابله با 
تحريم هاي امريكا است و قرار شده فرانسه و آلمان بطور 
مشترك آن را راه اندازي كنند. به گونه اي كه دفتر آن در 
فرانسه باشد، مديريت آن را هم آلماني ها بر عهده بگيرند. 
اين تصميم دو كشور قدرتمند اروپايي پس از آن اتخاذ شد 
كه كشورهايي همچون لوكزامبورگ و اتريش از پذيرش 
ميزباني اين سازوكار س��ر باز زدند. در آخر اين دو كشور 
قدرتمند اروپايي پذيرفتند بطور مشترك سازوكار ويژه 
مالي، كه اس��مش را »اس پي وي« گذاشتند، راه اندازي 
كنند.  در ايران ميان صاحب نظران و مقامات بر سر كارايي 
»اس پي وي« بعضا اختالف نظر وجود دارد. چنانكه برخي 
آن را براي مقابله با تحريم هاي امريكا ناكافي مي دانند، در 
مقابل عده اي ديگر از سرازير شدن شركت هاي كوچك و 
متوس��ط اروپايي به ايران با اجرايي شدن اين كانال مالي 
سخن مي گويند. تا آنجا كه بختياري معاون امور بين الملل 
اتاق بازرگاني در گفت وگويي تاكيد كرده »: با راه اندازي اين 
مكانيزم شاهد پيشرفت محسوسي در تجارت خارجي 
ايران خواهيم بود.« حال اگر اروپايي ها به وعده خود عمل 
كنند، سازوكار ويژه مالي حداكثر از روز سه شنبه اين هفته، 
يعني اولين روز سال جديد ميالدي كار خود را آغاز مي كند. 
س��ازوكاري كه اروپايي ها مي گويند در مرحله اول راه را 
براي خريد محصوالت دارويي و كشاورزي هموار مي كند.



گمرك 3 كالن

مركز پژوهش هاي مجلس اليحه بودجه 98 را بررسي كرد

كاهش فشار مالياتي در سال آينده

جزييات توزيع منابع ارزي در   كشاورزي  و صنعت و معدنسروصداهاي اخير به دليل عدم واگذاري به خصولتي ها و شبه دولتي هاست

گروه اقتصاد كالن|
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش��ي به بررس��ي 
اليحه بودجه سال 98 پرداخت. اين گزارش با صراحت 
مي گويد كه اليحه مذكور آنطور كه ادعا مي شود هيچ 
نس��بتي با فضاي تحريمي س��ال آينده و هيچ تفاوت 
ماهوي اي با بودجه هاي سال گذشته ندارد. محاسبات 
اين گزارش نرخ تس��عير ارز در بودجه را 6 هزار تومان 
برآورد كرده و در زمينه نرخ رشد ماليات ها )با احتساب 
تورم 30 درصد(   به رقم منفي 20 درصد رسيده است. 
در زمينه بودجه عمراني هم گفته شده كه اين بودجه 
هيچ رشدي نس��بت به سال گذشته نداشته و با اشاره 
به روند نزولي كاهش تحقق اين رديف بودجه، نوشته 
است:  نسبت رقم تحقق يافته بودجه عمرانی به جاري 
نيز از حدود 40 درصد در سال 76  به حدود 17 درصد 

در سال 1397 رسيده است.

   مهندسي معكوس و  وضعيت نفت
 در اين گزارش براي ترسيم واقعي شيوه بودجه ريزي 
در كشور از مفهومي تحت عنوان مهندسي معكوس 

بودجه اي استفاده شده است.  
براس��اس اي��ن گ��زارش اگرچ��ه منط��ق اقتصادي 
بودجه ريزي اقتضا می کند که در هنگام رکود، بودجه 
به کمك اقتصاد بيايد و رونق افزايی کند، اما برمبناي 
همان منطق، اين رونق افزايی بايد برمبناي منابعی باشد 
که »از لحاظ اقتصادي سالم و دردسترس« باشند و به 
قول مع��روف دردي بر دردهاي کنونی اضافه نكند. به 
همين دليل هم هس��ت که بنابر هنجارهاي پذيرفته 
ش��ده بودجه ريزي، در هنگام تدوين بودجه ابتدا بايد 
»منابع در دسترس«محاسبه شوند )اين منابع می تواند 
شامل درآمدهاي متناس��ب با ظرفيت اقتصاد باشد، 
فروش بخشی از سرمايه به طوري که براي آيندگان هم 
چيزي بماند و نيز حداکثر ميزان استقراضی که پايداري 
بودجه و اقتصاد را به هم نزند باشد( و سپس برمبناي 
اين منابع در دسترس، مخارج و مصارف تنظيم شود. 
اصوال به همين دليل، يعنی مقدم بودن منابع بر مصارف 
هست که بودجه، بعضی وقت ها انعطاف خود را از دست 
می دهد. يعنی منابع دردسترس و سالم به اندازه کافی 
موجود نيست و در نتيجه، امكان »مصارف مطلوب« 
)اعم از مصارف ضروري يا مصارف براي تحريك رونق 
و...( از بودجه سلب می شود. يعنی اول مصارف حساب 
شود و سپس براساس اين مصارف، منابع برآورد شود. 
نتيجه اين می شود که يا برخی منابع بيش از حد الزام 
استفاده می ش��ود )مثال منبع طبيعی بيشتر از سهم 
منطقی و متعارف نسل فعلی برداشت شود، ماليات بيش 
از توان توليد گرفته شود و يا بدهی بيش از توان بازپس 
دادن آن ايجاد شود( و يا اگر اينها هم نباشد، ارقام منابع 

روي کاغذ و به طور صوري باد شوند.
مهندسی معکوس بودجه در برخی کشورهای همسايه 
صادرکننده نفت، تعيين قيمت نفت در بودجه براساس 
اين روش است، يعنی در برخی سال ها مالحظه شده 
است که قيمت نفت را طوری در نظر می گيرند که کفاف 
سمت مصارف را بدهد، در حالی که اصواًل قيمت نفت 
در بازار جهانی تعيين می ش��ود و در دست يک کشور 

خاص نيست.
ارقام مربوط به محاسبه سهم نفت در بودجه )اعم از نرخ 
تبديل دالر به ريال، حجم صادرات و ...( در بودجه ذکر 

نمی شود و بايد آن را برآورد کرد.

براساس محاسبه مركز پژوهش هاي مجلس، در اليحه 
بودجه سال 1398 قيمت هر بشکه نفت خام و ميعانات 
گازی حدود ۵4 دالر، متوسط نرخ برابری دالر حدود 
6000 تومان )برای کاالهای اساس��ی حدود 4200 و 
برای ساير کاالها حدود 8000 تومان(، صادرات نفت 
حدود 1.63۵ ميلي��ون بش��که در روز و صادرات گاز 

طبيعی حدود 3.4 ميليارد دالر فرض شده است.
س��رجمع منابع نفت در بودجه نيز بيش از 142 هزار 

ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به چهار جا تعلق 
می گيرد: بودجه، صندوق توس��عه ملی، شرکت ملی 
نفت و ش��رکت ملی گاز. کل مناب��ع حاصل از نفت در 
س��ال 1398 حدود 3۵.۵ ميليارد دالر است که سهم 
هرکدام از چهار قلم گفته ش��ده عبارت است از:سهم 
بودجه عمومی: 23.7۵ ميليارد دالر )معادل 142 هزار 
ميلي��ارد تومان در دو ردي��ف 210101 و 21009( ، 
سهم صندوق توس��عه ملی: 6.۵9 ميليارد دالر،سهم 
ش��رکت نفت: 4.6۵ ميليارد دالر، س��هم شرکت گاز: 

0.۵1 ميليارد دالر.
اين گزارش مي گويد هر دالر کاهش قيمت نفت در سال 
آينده، س��بب کاهش بيش از 2.4 هزار ميليارد تومان 

منابع بودجه خواهد شد.
براساس محاسبات گزارش مذكور وابستگی بودجه به 
نفت در اليحه بودجه س��ال 1398، حدود 3۵ درصد 
خواهد بود. البته بايد توجه داشت که اين نسبت کمتر 
از ميزان واقعی است، زيرا منابع غيرنفتی اليحه در عمل 

خوش بينانه برآورد شده و تحقق کامل آن بعيد است.
اگر تصور کنيم ک��ه رقم صادرات نفت به احتمال زياد 
مث��ال بين 1 تا 1.2 ميليون بش��كه در روز - آن هم اگر 
همه اين رقم محقق يا به طور مناس��بی تهاتر ش��ود 
و تخفيفی هم در کار نباش��د - خواهد بود، نتيجه اين 
خواهد ش�د که تمام محاس�بات فوق بايد ناديده گرفته 
ش�وند و محاس�بات ديگري انجام شود. تازه اين با اين 
فرض است که قيمت نفت در همان حدود ۵4 دالر در 

بشكه باقی بماند.

   بودجه غيرتحريمي
بسياري از مس��ئوالن اليحه بودجه س��ال 98 را يك 
اليحه مناسب تحريم عنوان مي كردند اما ارزيابی مركز 
پژوهش هاي مجلس اين است که تفاوت چندانی ميان 
اين اليحه با لوايح ديگر، به غير از افزايش ارقام متناسب 
با تورم وجود ن��دارد و احتماال ب��دون توجه به بزرگ 
شدن تورمی ارقام، به سختی بتوان اليحه بودجه سال 
تحريمی 1398 را از لوايح س��ال هاي ديگر تشخيص 
داد. در اليحه بودجه 1398 بودجه در دو سقف تنظيم 
شده است و احكامی پيشنهاد شده است که در صورت 
تصويب مجلس می تواند رشد برخی از هزينه هاي دولت 

را محدود کند)تبصره 21( 

   كاهش 20  درصدي خالص ماليات
اين گزارش مي گوي��د: به طور کل��ی و از بابت تحقق 
ماليات هاي پيش بينی ش��ده می ت��وان گفت که در 
سال 1398 معادل 1۵3  هزار ميليارد تومان به  عنوان 
درآمدهاي مالياتی عمومی مقرر شده است. اين رقم 
نسبت به رقم درآمدهاي مالياتی عمومی قانون بودجه 
س��ال 1397 که حدود 142 هزار ميليارد تومان بود، 
حدود 8 درصد رشد داشته است. اگر نرخ تورم امسال 

و س��ال آينده را حداقل 30 درصد در نظر بگيريم، اين 
يعنی اينكه ماليات به قيمت ثاب��ت )تورم در رفته( تا 
20 درصد کاهش پيدا کرده که قابل توجه محس��وب 
می ش��ود احتماال اين کاهش به دليل توجه دولت به 
وضعيت اقتصاد و با مالحظه کمك به وضعيت آن است. 
براساس اين گزارش اين در حالي است كه بررسی ها 
نش��ان می دهد، اقتصاد ايران تقريبًا نيمی از پتانسيل 
مالياتی خود را استفاده نمی کند. به عبارت دقيق تر، طی 
بيش از دو دهه، متوسط تالش مالياتی )به معناي نسبت 
ماليات جمع آوري شده به ميزان قابل ۵0 تا 60 درصد 
بوده است. اين موضوع داليل بس��ياري دارد ازجمله 
آنكه مثال برخی بين جمع آوري( بخش ها يا برخی از 
مؤسسات و سازمان ها يا برخی اقشار )مثال هنرمندان 
سينما يا خوانندگانی که کنسرت برگزار می کنند و...( 
يا مناطق )مثل مناطق آزاد( معاف از تمام يا برخی انواع 
ماليات هستند، عده اي از فعاالن اقتصادي حق مردم 
را نمی دهند )فرار مالياتی وجود دارد(، سيس��تم هاي 
اطالعاتی کافی براي ماليات ستانی وجود ندارد و اينكه 
تنوع پايه هاي مالی متعارف در اقتصاد ايران کافی نيست 
و برخی ماليات ها که می تواند گرفته شود، اخذ نمی شود.

   پايان عمر عمران با پول نفت
به نوشته اين گزارش به دليل نبود قواعد مالی مناسب 
بودجه اي مرتبط با چرخه هاي اقتصادي )که مانع افت 
بودج��ه عمرانی به دليل باال و پايين ش��دن هاي نفت 
ش��ود( و نيز، نبود نگاه ميان م��دت در تنظيم بودجه 
کشور )يعنی نگاه فقط به سال بودجه اي نباشد(، اين 
قسمت از بودجه، معموال ارتباط مستقيمی با نوسان 
نفت پيدا کرده، ب��ه طوري که در س��ال هاي کمبود 
درآمد نفتی ناش��ی از کاهش قيم��ت نفت يا تحريم، 
اين بخش نيز نحيف می ش��ود و بخش اعظم بودجه 
به گذران امور)ج��اري يا هم��ان هزينه هاي جاري( 

می گذرد و عمر عمران با استفاده از پول نفت عمال به سر 
مي آيد. اعتبارات سرمايه گذاري هاي عمرانی )موسوم 
به تملك دارايی هاي سرمايه اي( در اليحه بودجه سال 
1398 حدود 62 هزار ميلي��ارد تومان در نظر گرفته 
شده که در مقايسه با رقم قانون سال 1397) 62 هزار 
ميلياردتومان( تغييري نكرده اس��ت. با توجه به تورم، 
اين به معنی کاهش بودجه عمرانی است. البته با توجه 
به ميزان تحقق واقعی ارقام بودجه عمرانی در ساليان 
گذشته، حتی در صورت افزايش اين عدد نيز، نمی توان 
در مورد آن تفسير درستی داشت. اعداد و ارقام تحقق 
بودجه هاي عمرانی در ساليان گذشته به خوبی نشان 
می دهد که برخالف بودجه هاي ج��اري که دولت ها 
مجبور بودند بپردازند )در برخی س��ال ها حتی بيش 
از 100 درصد( ، بودجه هاي عمرانی معموال با نوسان 
و کمتر از عدد مشخص شده در قانون محقق شده اند. 
متوس��ط رقم تحقق براي بيست س��ال گذشته براي 
بودجه هاي عمرانی حدود 67 درصد و براي بودجه هاي 
جاري حدود 97 درصد بوده است. ميزان تحقق بودجه 
عمرانی روند نزولی داش��ته اس��ت. همچنين، نسبت 
رقم تحقق يافته بودجه عمرانی به جاري نيز از حدود 
40درصد در س��ال 76  به حدود 17 درصد در س��ال 

1397 رسيده است.

   معايب اختصاصي كردن منابع
بودج��ه عموم��ي در بخش مناب��ع و مص��ارف خود، 
دو ج��زء دارد. مناب��ع و مص��ارف عموم��ي و منابع و 
مصارف اختصاصی. رق��م بودجه عمومي دولت با رقم 
منابع عمومي دولت نبايد اش��تباه گرفته شود. منابع 
اختصاصی، معمواال منابعی هستند که محل مصرفشان، 
همان دستگاه ايجادکننده درآمد است )مانند درآمد 
بيمارستان ها يا دانشگاه ها(. به اين ترتيب، رقم بودجه 
عمومی براي ارزيابی حجم دولت يا دولت به عنوان يك 

کل واحد مناسب اس��ت و رقم منابع عمومی نيز براي 
ارزيابی حوزه ابتكار عمل دولت مناس��ب خواهد بود. 
بنابر اصول بودجه ريزي، بهتر اس��ت، تمام درآمدهاي 
دولت ابتدا به يك اس��تخر درآمدهاي مش��ترك وارد 
شده و سپس در مورد محل مصرف آنها تصميم گيري 
ش��ود. اختصاصی کردن درآمد باعث می شود که اين 
درآمدها وارد اس��تخر مشترك نشده، بلكه با يك لوله 
انتقال مس��تقيم، به محل مصرف مورد نظر برسد و در 
نتيجه نتوان در م��ورد محل مصرف آن تصميم گيري 
کرد. اختصاصی کردن درآمدها يك خاصيت بد دارند و 
آن اينكه درآمدي که در يك سال بودجه اي اختصاصی 
می شود، معموال در سال هاي بعد هم اختصاصی باقی 
می ماند و از ح��وزه تصميم گيري مجل��س نيز خارج 
می شود. اختصاصی کردن درآمد عالوه بر محدوديت 
حوزه تصميم گيري دولت و مجلس، يك خاصيت بدتر 
هم دارد و آن اينكه خيال دريافت کننده منابع را از بابت 
اختصاص درآمد راحت می کند و درنتيجه پاسخگويی 
و انگيزه بهبود بهره وري را کاهش می دهد. عارضه ديگر 
درآمدهاي اختصاصی اين اس��ت که ممكن است در 
برخی مواقع، مخصوصاً در مورد برخی عوارض يا جرائم و 
امثالهم، انگيزه کسب درآمد از ميزان اجازه داده شده در 
قانون بودجه را بيش از اندازه الزم و بهينه مضاعف کند، 
زيرا دس��تگاه ايجادکننده درآمد می داند، هر درآمدي 
که کسب می کند به خودش داده خواهد شد. در بودجه 
سال آينده، 407 هزار ميليارد تومان، معادل 8۵ درصد 
از بودجه عمومی، منابع و مصارف عمومی و معادل 70 
هزار ميليارد تومان، معادل 1۵ درصد از بودجه عمومی، 
منابع و مصارف اختصاصی است که از 70 هزار ميليارد 
منابع اختصاصی، قرار است حدود 80 درصد از آن صرف 
هزينه هاي اختصاصی جاري دستگاه هاي ايجادکننده 
درآمد شود و بقيه صرف بودجه عمرانی اختصاصی اين 

دستگاه ها خواهد شد.

ايلنا|
 رييس كل سازمان خصوصي سازي اظهار داشت: قبل از 
دولت يازدهم واگ��ذاري به بخش واقعي تقريبًا 18 درصد 
بود كه اين ميزان در دولت يازدهم به 67 درصد و در دولت 
دوازدهم به 100 درصد رسيده است. به همين دليل است كه 
بيشتر انتقادات متوجه سازمان خصوصي سازي است چون 

واگذاري ها به بخش خصولتي و شبه دولتي نبوده است. 
 علي اشرف عبداهلل  پوري حس��يني، رييس كل سازمان 
خصوصي سازي در مورد افزايش انتقادات نسبت به عملكرد 
سازمان خصوصي س��ازي گفت: تا حدودي اين انتقادات 
طبيعي اس��ت چون خصوصي سازي در همه كشورهايي 
كه اجرا شده است مانند انگلس��تان، آلمان و بلوك شرق 
همراه با چالش ، نقطه نظر، س��وال و اعت��راض بوده و ايران 
نيز از اين قاعده مستثني نيست. اتفاقًا به باور بنده هرچه 
خصوصي سازي به روزهاي حساس خود نزديك تر مي شود 
و خصوصي سازي هاي موثر به بخش واقعي صورت مي گيرد 
اين اعتراض ها و س��روصداها نيز افزايش يافته و عميق تر 
مي ش��ود. وي ادامه داد: زماني كه سهام در قالب رد ديون 
به خصولتي ها يا طلبكاران دولت واگذار مي شد اين همه 
سروصدا نبود چون عمال خصوصي سازي در مسير واقعي 
اجرا نمي شد اما در چند سال اخير كه خصوصي سازي ها 
به بخش واقعي واگذار مي شود و در مسير قانوني خود است 
اين اعتراض ها زياد شده است. خوشبختانه تا امروز سازمان 
خصوصي سازي به خاطر واگذاري هاي صورت گرفته در هيچ 
محكمه اي محكوم نشده است. پورحسيني در توضيح نحوه 
اعالم قيمت پايه و اهليت خريدار گفت: نبايد فراموش كرد 

كه سازمان خصوصي سازي مجري قانون است و قانون وضع 
نمي كند، متاسفانه اين موضوع از سوي برخي نمايندگان نيز 
مطرح شده است در حالي كه قيمت پايه در هيات واگذاري 
تصويب مي شود و سازمان خصوصي سازي تنها آگهي آن را 
اعالم مي كند و اگر اين نمايندگان انتقادي دارند اين مربوط 
به هيات واگذاري است و دوستان مي توانند صالحيت هيات 
واگذاري را رد كنند يا افراد جديدي را به آن اضافه كنند چون 
اين اختيار از جانب نمايندگان به هيات واگذاري داده شده 
است و براساس مصوبه مجلس هيات واگذاري تنها مرجع 
تعيين كننده قيمت پايه، شرايط و اهليت است. وي افزود: اما 
اينكه بعضاً مطرح مي شود واگذاري ها به ثمن بخس يا قيمت 
نازل فروخته شده است در واقع اعتراض به هيات واگذاري 
است نه سازمان خصوصي سازي و البته هيات واگذاري نيز 
ساعت ها درباره شرايط آن بحث مي كند تا به نتيجه برسد. 
بنابراين اگر خالف قانون اقدامي صورت گرفته، دوس��تان 
مي تواند به مراجع قضاي��ي مراجعه و طرح دعوي كنند تا 
ما نيز پاسخگو باش��يم اما اگر اقدامي خالف قانون صورت 
نگرفته و فكر مي كنند كه هيات واگذاري مصالح عامه را در 
نظر نگرفته است بهتر است تعامل خود را افزايش دهند و 
بيشتر در جريان تصميم هاي هيات واگذاري باشد تا دست 
به دست هم دهيم و فضاي جامعه را بي مورد ملتهب نكنيم.

وي در مورد نظارت پس از واگذاري ها گفت: البته بعضا اتفاق 
افتاده كه پس از واگذاري، خريدار نسبت به تعهدات خود 
پايبند نبوده و بنگاه را به ش��كل مناسب اداره نكرده است. 
در اين شرايط اگر به اجماع برسيم سريع تر از ديگران اقدام 
كرده و آن را پس مي گيريم همانطور كه در مواردي مانند 

پتروشمي بيس��تون، آلومينيوم المهدي صورت گرفت. 
بنابراين بايد فضاي تعامل و گفت وگو را افزايش دهيم، اگر 
دوس��تان از قوانين و مجريان امر اطالعات مناسب داشته 
باش��ند اين اندازه اعتراض هم وجود نخواهد داشت. پوري 
حسيني در مورد واگذاري به روش مذاكره و ابهام آن گفت: 
بايد توجه داشت كه روش موارد عرضه نيز از سوي هيات 
واگذاري تعيين مي ش��ود نه سازمان خصوصي سازي و تا 
جايي كه بنده اطالع دارم هيات واگذاري نيز در طي ۵ سال 
اخير هيچ واگذاري را به صورت مذاكره در نوبت اول و دوم 
انجام نداده است حتي سهام دولت به مزايده گذاشته شده 
است. قانون به صراحت مي گويد اگر در دو نوبت واگذاري 
به صورت مزايده خريدار نباشد، هيات واگذاري مي تواند از 
طريق مذاكره آن را واگذار كند اما باز هم هيات واگذاري در 
استفاده از اين اختيار قانوني خود ابا داشته است. در ضمن 
واگذاري هايي كه مورد اعتراض منتقدان اس��ت همگي از 
طريق مزايده بوده است نه مذاكره. وي ادامه داد: نكته مهم 
ديگر اينكه وقتي ما سهمي را از طريق مزايده مي فروشيم و در 
مقابل آن از طرف مقابل چك يا پول مي گيريم و اوراق سهام 
يا قرارداد به نام طرف مقابل زده مي شود اگر خريدار از پس 
تعهدات خود برنيايد، اقساط خود را نپردازد و به نوعي اداره 
بنگاه با مشكل روبرو باشد سازمان خصوصي سازي از روش 
بازپس گيري دين حال استفاده مي كند يعني مانده اقساط 
را ابالغ مي كند تا خريدار آن را يك جا بپردازد وگرنه براي 
وصول مطالبات آنچه داده شده را مي تواند باز پس بگيرد. در 
اين صورت ما الزامي براي برگزاري مزايده نداريم چون قبال 

مزايده گذاشتيم و االن طلبكار هستيم.

ايسنا|
صندوق توسعه ملي حدود 28 هزار ميليارد تومان به منظور 
پرداخت تسهيالت در دو بخش اصلي »آب و كشاورزي« و 
همچنين »صنعت و معدن« سپرده گذاري ريالي انجام داده 
است. در اين بين با وجود تاكيد بر سهم مساوي اين بخش ها، 
سرعت گردش وجوه سپرده گذاري شده در صنعت و معدن 

بيشتر بوده است.
از ابتداي سال 1394 و طبق قانون تنظيم بخشي از مقررات 
مالي دولت، صندوق توسعه ملي مكلف شده هر ساله بخشي 
از منابع ورودي صندوق را بطور ريالي به دو بخش تعيين 
ش��ده، اختصاص دهد. بر اين اساس صندوق توسعه ملي 
بايد س��االنه 10 درصد را جهت پرداخت تس��هيالت به 
بخش هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه هاي اقتصادي متعلق 
به موسسات عمومي غيردولتي به طرح هاي داراي توجيه 
فني، زيست محيطي، مالي و اهليت متقاضي به صورت 
پرداخ��ت و بازپرداخت ريالي در بخش آب، كش��اورزي، 
صنايع تبديلي و تكميلي، منابع طبيعي و محيط زيست 
و صادرات محصوالت كش��اورزي در بانك هاي دولتي و 
خصوصي داخلي سپرده گذاري كند. اما در همين راستا 
صندوق بايد 10 درصد ديگر از منابع ورودي خود را جهت 
پرداخت تس��هيالت به بخش هاي خصوص��ي، تعاوني و 
بنگاه هاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي 
به طرح هاي داراي توجيه فني، زيس��ت محيطي و مالي 
و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي 
در بخش صنعت، معدن، گردشگري و صادرات كاالهاي 
صنعتي و معدني به اس��تثناي بخش ساخت مسكن در 

بانك هاي دولتي و خصوصي داخلي سپرده گذاري كند. 
اين در حالي است كه عملكرد صندوق توسعه ملي در رابطه 
با اين دو تكليف قانوني از سال 1394 نشان مي دهد در اين 
سال، حدود 4947 ميليارد تومان، در سال 139۵ نيز 609۵ 
ميليارد تومان، در سال گذش��ته 11 هزار و 200 ميليارد 
تومان و در نيمه اول امس��ال ح��دود 3030 هزار ميليارد 
تومان در 2۵ بانك دولتي و خصوصي سپرده گذاري كرده و 
تا پايان شهريورماه سال جاري مانده قابل تخصيص از محل 
قراردادهاي سپرده گذاري ريالي فعال حدود 6200 ميليارد 
تومان بوده است. همچنين تا پايان نيمه اول امسال با تاكيد 
قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق 
روستايي و عش��ايري كه بايد با استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملي انجام شود،  حدود 3000 ميليارد تومان در دو 
مرحله در بانك هاي منتخب سپرده گذاري شده است و 
تسهيالت اعطايي از محل اين منابع به طرح هاي غيردولتي 
در حوزه كشاورزي، منابع طبيعي، معادن كوچك، فناوري 
اطالعات، گردشگري، صنايع دستي، كليه فعاليت هاي 
مربوط به فرش دس��تباف و خدمات در مناطق روستايي 
و عش��ايري و همچنين براي تامين س��رمايه در گردش 
واحدهاي توليدي مستقر در نواحي صنعتي روستايي و 
شهرهاي زير 10 هزار نفر جمعيت اختصاص پيدا مي كند.

 بر اين اساس مجموع سپرده گذاري هاي ريالي صندوق 
از ابتداي سال 1394 تا پايان ش��هريورماه سال جاري 
براي بخش هاي تعيين ش��ده به منظور اختصاص 10 
درصد مش��خص ش��ده حدود 28 هزار و 200 ميليارد 

تومان بوده است. 
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بيش از 33  ميليارد دالر 
صادرات غيرنفتي در 9 ماه

صادرات غيرنفتي ايران از م��رز 33 ميليارد 
دالر در 9 ماهه نخس��ت سال جاري گذشته 

است. 
براس��اس گزارش گمرك ايران، عراق كه در 
ماه هاي گذش��ته به اولين مقص��د صادرات 
كاالي ايران��ي تبديل ش��ده ب��ود، همچنان 
جايگاه خ��ود را حفظ كرده و به ترتيب بعد از 
آن چين، امارات، افغانستان و تركيه مقاصد 
بع��دي كاالي ايراني هس��تند. در مقابل نيز 
ايران بيش��ترين واردات خود را از كشورهاي 
چين، امارات، كره، آلمان و س��وييس انجام 

داده است.
براساس تازه ترين آمار گمرك ايران از تجارت 
خارجي 9 ماهه س��ال ج��اري، در اين مدت 
حجم صادرات غيرنفتي ايران به 86ميليون و 
940 هزار تن رسيده است كه ارزش آن رقمي 
برابر 33 ميليارد و 3۵8ميليون دالر مي شود.

 به اين ترتيب مشاهده مي شود كه تا پايان آذر 
ماه سال جاري صادرات ايران نسبت به مدت 
مشابه سال گذش��ته افزايش ۵.4درصدي از 

نظر ارزش دالري داشته است.
از س��وي ديگر در همين مدت ميزان واردات 
قطعي كاال به اي��ران 23 ميليون و 871 هزار 
تن به ارزش 32 ميليارد و 620 ميليون دالر 

بوده است. 
برهمين اس��اس، مازاد تراز تجارت خارجي 
738 ميليون دالر شده است. واردات ايران نيز 
در اين مدت نس��بت به نه ماهه سال گذشته 
13.27 درصدي از نظر وزني 1۵.9 درصدي 

از حيث ارزش دالري كاهش داشته است.
آنگونه كه گمرك ايران مي گويد روند ترخيص 
كاالهاي وارداتي به صورت لحظه اي به كمك 
س��امانه جامع گمركي در مركز پايش دفتر 
واردات گمرك رصد مي شود و كاالهايي كه 
مجوز ثبت سفارش و ديگر مجوزهاي قانوني 
را دارن��د و ارز اين كااله��ا تامين و تخصيص 
داده شده است در كمتر از سه روز از گمركات 

ترخيص مي شوند.
 اقالم عمده صادرات��ي ايران در اين مدت به 
ترتيب ميعانات گازي ب��ه ارزش 2 ميليارد و 
776 ميليون دالر و سهم ارزشي 8.32 درصد، 
گاز طبيعي مايع شده به ارزش يك ميليارد و 
81۵ ميليون دالر و سهم ارزش ۵.44 درصد، 
پروپان مايع شده به ارزش يك ميليارد و 3۵6 
ميليون دالر و سهم ارزشي 4.7 درصد، متانول 
به ارزش يك ميلي��ارد و 142 ميليون دالر و 
سهم ارزشي 3.4 درصد و س��اير روغن هاي 
سبك و فرآورده ها به جز بنزين به ارزش يك 
ميليارد و 113 ميليون دالر و س��هم ارزشي 

3.34 درصد بوده است.
 گزارش گمرك ايران حاكي از آن اس��ت كه 
در مدت مذك��ور 34.34 درصد از ارزش كل 
صادرات ايران مربوط به پتروشيمي ها، 8.32 
درصد مرب��وط به ميعان��ات گازي و ۵7.34 

درصد مربوط به ساير كاالها بوده است.
اقالم عمده وارداتي در اين مدت، شامل ذرت 
دامي به ارزش يك ميلي��ارد و 477 ميليون 
دالر و س��هم ارزش��ي 4.۵3 درصد، قطعات 
منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 
8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000سي سي 
با ساخت داخل 14 تا كمتر از 30 به استثناي 
الستيك به ارزش يك ميليارد و 214 ميليون 
دالر و س��هم ارزش��ي 3.72 درصد، برنج به 
ارزش يك ميليارد و 23 ميليون دالر و سهم 
ارزش��ي 3.14 درصد، لوبياي سويا به ارزش 
944 ميليون دالر و سهم ارزشي 2.89 درصد 
و الكترود زغالي براي كوره ها به ارزش 437 
ميليون دالر و س��هم ارزش��ي 1.34 درصد 

بوده است.
در اين مدت مهم ترين مقاصد صادراتي ايران 
ب��ه ترتيب پنج كش��ور عراق ب��ا 6 ميليارد و 
929ميليون دالر و سهم ارزشي 20.77درصد، 
چين با 6 ميليارد و 749ميليون دالر و سهم 
ارزشي20.23درصد، امارات متحده عربي با 
۵ ميليارد و 134 ميليون دالر و سهم ارزشي 
1۵.39 درص��د، افغانس��تان ب��ا 2 ميليارد و 
337ميليون دالر و س��هم ارزشي 7 درصد و 
تركيه با يك ميلي��ارد و 912 ميليون دالر و 

سهم ارزشي ۵.73درصد بوده اند.
قابل ذكر است كشور عراق طي اين مدت رتبه 
اول را در بي��ن كش��ورهاي مقاصد صادراتي 
ايران كسب كرده اس��ت به طوري كه ميزان 
صادرات به اين كش��ور نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته با افزايش48.7 درصدي از نظر 

ارزش دالري همراه بوده است.
در مقابل واردات عمده كاالها به ايران نيز در 
نه ماهه س��ال جاري به ترتيب از پنج كشور 
چين با 8 ميليارد و 172 ميليون دالر و سهم 
ارزش��ي 2۵.۵ درصد، امارات متحده عربي با 
4 ميليارد و 914 ميليون دالر و سهم ارزشي 
1۵.6 درصد، جمهوري كره با يك ميليارد و 
832 ميليون دالر و سهم ارزشي ۵.62درصد، 
آلمان با يك ميلي��ارد و 82۵ ميليون دالر و 
سهم ارزش��ي ۵.۵9 درصد و سوييس با يك 
ميليارد و 794 ميليون دالر و س��هم ارزشي 

۵.۵ درصد انجام شده است.

8  شاخص منفي در اجزاي هزينه نهايي رشد تابستان
طبق گزارش مركز آمار اي��ران از اجزاي هزينه نهايي 
رشد اقتصادي، ميزان تشكيل سرمايه ثابت در تابستان 
امسال به منفي ۵.6 درصد سقوط كرد، در حالي كه در 

6 فصل گذشته مثبت بوده است.
 همچنين در ميان شاخص هاي اجزاي هزينه نهايي، 
وضعيت »هزينه مصرف نهاي��ي دولت«، از همه بهتر 
ب��وده و به ۵.9 درصد رس��يده اس��ت. همچنين افت 
»صادرات كاالها و خدمات« نيز از باقي بخش ها بيشتر 

بوده همچنانكه به منفي 27.1 درصد رس��يده است. 
طبق گزارش مركز آمار ايران، از 10ش��اخص اجزاي 
رشد اقتصادي تابستان سال جاري، 8 جزو آن منفي 
شده است. در اين ميان بهترين وضعيت براي شاخص 
»هزينه مصرف نهايي دولت« بوده كه ۵.9 درصد بوده 
است. ش��اخص ديگري كه در تابس��تان مثبت مانده 
مربوط به خالص صادرات كاال و خدمات اس��ت كه به 

0.7 درصد رسيده است. 

اما ميزان تش��كيل سرمايه ثابت در تابستان امسال به 
منفي ۵.6 درصد سقوط كرد، در حالي كه در 6 فصل 
گذشته مثبت بود. همچنين رشد هزينه مصرف نهايي 
نيز به منفي0.7 درصد رسيده است در حالي كه آخرين 
فصلي كه اين بخش رشد منفي را تجربه كرد، فصل بهار 

سال 139۵ بود. 
همچنين شاخص تشكيل سرمايه درماشين آالت هم 
منفي 2.6 درصد ش��ده است، اين ش��اخص نيز براي 

هش��ت فصل متوالي مثبت بود. تش��كيل سرمايه در 
ساختمان نيز در تابستان سال جاري به منفي 8 درصد 
رسيده، اين شاخص در بهار نيز منفي 1.1 درصد بود. 
ولي در مجموع س��ال 96 اين گروه رش��د 3.2 درصد 
تحربه كرده بود. شاخص »صادرات كاال و خدمات نيز 
به منفي 8.4 درصد رسيده است اين گروه در فصل قبل 
رش��د 7.2 درصدي داش��ت و در مجموع سال 1396 
معادل يك درصد رش��د كرده بود. هر چند رش��د اين 
شاخص در س��ال 139۵ نيز منفي بوده و عدد منفي 
3.6 درصد را ثبت كرده است. اما بدترين عملكرد براي 
شاخص »واردات كاالها و خدمات«، بوده است كه به 

منفي»27.1 درصد«، رسيده است اين گروه در فصل 
بهار رشد ۵.2 درصدي داشت و كل سال 1396 رشد 

13.4 درصدي را به نام خود ثبت كرده است. 
ش��اخص تغييرات موجودي انباري نيز در تابستان به 
منفي 18 درصد رس��يده اس��ت. در بهار نيز اين گروه 
منفي 63 درصد بوده اس��ت. البته در كل سال 1396 

براي اين شاخص رشد 42 درصد ثبت شده است.
الزم به ذكر اس��ت در مجموع رشد محصول ناخالص 
داخلي در تابستان منفي 1.1 درصد بوده است كه البته 
با توجه به رش��د مثبت 2 درصدي فصل بهار، مجموع 

رشد اين شش ماه را به 0.4 درصد رسانده است.



بانك و بيمه4خبر

در آبان ماه امسال ارزش وصولي چك 21 درصد كاهش يافت 

گزارش »تعادل« از آخرين تحوالت بازار ارز و سكه

كاهش وصولي و برگشتي چك با تغيير فضاي كسب وكار 

تثبيت دالر در كانال ده هزار 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
آمار وصولي و برگشتي چك در آبان ماه 97 نشان مي دهد 
كه با كاهش قابل توجه 19 درصدي تعداد و 21 درصدي 
مبلغ وصولي چك ه��ا و همچنين كاهش 25 درصدي 
تعداد و 36 درصدي مبلغ چك هاي برگشتي ها مواجه 
بوده و به عقيده كارشناسان، اين موضوع نشان دهنده اثر 
ركود و تغيير شرايط كسب وكار، رشد نرخ ارز و افزايش 
قيمت ه��ا بر مبادله چك و برگش��تي ها و همچنين اثر 
سياست هاي جديد بانك مركزي، مبني بر كاهش سقف 
مبلغ تراكنش هاي بانكي، كاهش تعداد چك هاي رمزدار 
و تضمين شده بانكي و افزايش عمق بانكداري الكترونيك 
در مبادالت پولي و بانكي اس��ت كه از س��هم چك ها در 
مبادالت كاسته است. به گزارش تعادل، سهم چك هاي 
رم��زدار از كل وصول��ي چك نيز مع��ادل 13.5 درصد 
تعداد و 83 درصد مبلغ چك وصولي بوده است و سهم 
چك هاي عادي با وجود س��هم 86.5 درصدي از تعداد، 
تنها 17 درصد مبلغ وصولي بوده است. اين موضوع نشان 
مي دهد كه سهم چك هاي رمزدار از كل وصولي چك به 
خاطر جلب اعتماد مردم و شرايط ركود كسب وكارها، 
روبه افزايش گذاشته است.برخي صاحب نظران معتقدند 
كه اگرچه سياست هاي بانك مركزي براي مهار نقدينگي 
و مقابله با پولشويي و س��اماندهي بازار پول و بانكداري 
كش��ور الزم اس��ت و كاهش 21 درصدي مبلغ وصولي 
چك و 36 درصدي مبلغ برگشتي ها، در كنار سهم باالي 
83 درصدي چك رمزدار از وصولي چك ها نشان دهنده 
تغيير شرايط كس��ب وكار در بازار، سياست هاي جديد 
بانك مركزي در س��قف تراكنش و چك تضميني و اثر 
آنها بر كاهش مبادالت بانكي و پولي است. اما بايد توجه 
داشت كه سياس��ت هاي كنترلي و محدود كننده نبايد 
موجب ركود و كاهش مبادالت اقتصادي شود زيرا بعد 
از مدتي اثر منفي خود را نماي��ان خواهد كرد و موجب 
كاهش سرمايه گذاري، خريد وفروش، رشد قيمت برخي 
كاالها و كاهش رش��د اقتصادي و... خواهد شد و حتي 
برخي خدمات و داللي و خريد و فروش و واردات و توزيع 
و فروش كااله��ا را تحت تاثير قرار خواهد داد.  عده اي از 
كارشناسان نيز معتقدند كه وقتي افراد احساس كنند كه 
نمي توانند مبادالت بانكي و پولي انجام دهند يا دارايي 
خود را جابه جا كنن��د و تبديل يا انتقال دهند، به دنبال 
راهكاره��اي ديگري خواهند رف��ت و به جاي تراكنش 
بانكي ريالي يا مبادله چك تضميني و رمزدار و... به دنبال 
تبديل ريال به طال و ارز و ساير دارايي ها خواهند رفت تا 
بتوانند راحت تر مبادالت پولي و دارايي خود را انجام دهند 
و اين موضوع باعث انحراف از بازار پول و معامالت ريالي 
خواهد شد. لذا بانك مركزي و نهادهاي نظارتي و دولت 
بايد اثر سياست هاي اخير بر مبادالت بانكي، كاال و بازارها 
را بررس��ي كنند و موثر بودن و مفيد بودن آن را ارزيابي 
كنند تا حدود اثر مثبت كنترل و محدوديت هاي سقف 
تراكنش و چك تضميني و... را بر بازار سنجيده و از موثر 
بودن آن بر كل اقتصاد، اشتغال، رشد، سرمايه گذاري و... 

اطمينان حاصل كنند. 

   چك هاي وصولي بر حسب عادي و رمزدار
آمار چك هاي عادي و رمزدار وصول شده نيز نشان مي دهد 
كه چك رمزدار از نظ�ر تع�داد 12 درصد و از نظر مبلغ بيش 
از 16 درصد كاهش داش��ته و چك هاي عادي نيز از نظر 
تعداد 19 درصد و از نظر مبلغ 21 درصد كاهش داشته اند. 
دركل كشور حدود 7.3 ميليون فقره چك وصول شد ك�ه 
از اي�ن تع�داد حدود 6.3 ميليون فقره عادي و حدود يك 
ميليون فقره رمزدار بوده است. 86.5 درصد از كل تعداد 
چك هاي وصولي، عادي و 13.5درصد رمزدار بوده است . 
همچنين حدود ٣٦١٩ هزار ميلي�ارد ري�ال چ�ك وص�ول 
شد ك�ه بالغ بر ٦١٩ هزار ميليارد ريال چك عادي و بالغ بر 

٢٩٩٩ هزار ميليارد ريال چك رمزدار بوده است. 
 به عبارتي86.5 درص��د از كل تعداد چك هاي وصولي، 
عادي و 13.5درصد رمزدار بوده اما 17.1 درص�د از ك�ل 
ارزش چ�ك هاي وص�ولي، ع�ادي و 82.9 درص�د رم�زدار 
بوده است . بالغ بر 869 هزار چك به ارزش بيش از 93 هزار 
ميليارد ريال در آبان ماه 1397 در كل كشور برگشت خورد 
كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 25.2 

درصد و 36.9 درصد كاهش يافته است.
 بر اساس آمار بانك مركزي حدود 7 ميليون و 200 هزار 
عدد چك به ارزش حدود 713 هزار ميليارد ريال در آبان 
1397 در كل كشور مبادله شد كه نسبت به ماه قبل از نظر 
تعداد و مبلغ به ترتيب 19.8 درصد 23.8 درصد كاهش 
نشان مي دهد. همچنين در استان تهران حدود 2 ميليون 
و 600 هزار عدد چك به ارزشي بالغ بر 401 هزار ميليارد 
ريال مبادله شده است.  همچنين در آبان ماه سال جاري، 
53.1 درصد از تعداد چك هاي مبادله اي كل كش��ور در 
سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوي مبادله شده 
است كه به ترتيب با 35.9 درصد، 9.5 درصد و 7.7 درصد 
بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. 
همچنين 67.3 درصد از ارزش چك هاي فوق در سه استان 
تهران )56.3 درصد(، اصفهان )5.6 درصد( و خراس��ان 
رضوي )5.4 درصد( مبادله شده است كه بيشترين سهم 

را نسبت به ساير استان ها داشته اند .

   چك هاي برگشتي
بالغ بر ٨٦٩ هزار فقره چك به ارزش��ي بال��غ بر ٩٣ هزار 
ميليارد ريال در آبان ماه ١٣٩٧ در كل كشور برگشت داده 
ش��ده كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 
25.2 درصد و 36.9 درصد كاهش نشان مي دهد. در ماه 
مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر ٣٠٤ هزار فقره چك 
به ارزشي حدود ٤٨ هزار ميليارد ريال برگشت داده شد. 
همچنين در كل كشور 12.1 درصد از كل تعداد چك هاي 
مبادله اي و 13.1 درصد از كل مبلغ چك هاي مبادل هاي 

برگشت داده شده است.
 در م��اه مورد گزارش، در اس��تان ته��ران 11.8 درصد از 
كل تعداد چك هاي مبادله اي و 11.9 درصد از كل مبلغ 
چك هاي مبادل هاي برگش��ت داده ش��ده است. در ماه 
مذكور در بين س��اير استان هاي كشور بيشترين نسبت 
ارزش چك هاي برگشتي به كل ارزش چك هاي مبادله 

ش��ده در استان به ترتيب به اس��تان هاي سمنان )20.6 
درص��د(، مرك��زي )19.8 درص��د( و هرم��زگان )19.6 
درصد( اختصاص يافته اس��ت و استان هاي بوشهر )9.1 
درصد(، البرز و گيالن هر يك )10.5 درصد( و سيس�تان و 
بلوچس�تان )10.8 درصد( كم ترين نسبت ارزش چك هاي 
برگشتي به كل ارزش چك هاي مبادله شده در استان را به 

خود اختصاص داده اند.

   چك هاي وصولي
حدود 6 ميليون و 300 هزار فقره چك به ارزش��ي بالغ بر 
٦١٩ هزار ميليارد ريال در آبان ماه ١٣٩٧ در كل كش��ور 
وصول شد كه نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به 
ترتيب ١٩ درصد و 21.4 درصد كاهش نشان مي دهد. در 
ماه مورد گزارش، در كل كشور 87.9 درصد از كل تعداد 
چك هاي مبادله اي و 86.9 درصد از كل مبلغ چك هاي 
مبادل هاي وصول شد. در آبان ماه ١٣٩٧، در استان تهران 
حدود 2 ميليون و 300 هزار فقره چك به ارزشي بالغ بر 
٣٥٣ هزار ميليارد ريال وصول شد. در ماه مورد گزارش در 
استان تهران از نظر تعداد 88.2 درصد و از نظر ارزش 88.1 

درصد از كل مبلغ چك هاي مبادله اي وصول شده است.
در ماه مذكور در بين س��اير استان هاي كشور بيشترين 
نسبت تعداد چك هاي وصولي به كل چك هاي مبادله اي 
در استان، به ترتيب به استان هاي گيالن )90.7 درصد(، 
يزد )٩٠ درصد( و البرز )89.8 درصد( اختصاص يافته است 
و استان هاي كهگيلويه و بويراحمد )٨٠ درصد(، كردستان 

)82.6 درصد( و چهارمحال و بختي��اري )83.2 درصد( 
پايين ترين نسبت تعداد چك هاي وصولي به كل چك هاي 

مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
در ماه مورد گزارش، در بين س��اير اس��تان هاي كش��ور 
بيشترين نس��بت ارزش چك هاي وصولي به كل ارزش 
چك هاي مبادله اي در اس��تان به ترتيب به اس��تان هاي 
بوشهر )90.9 درصد(، گيالن و البرز هر يك )89.5 درصد( 
و سيستان و بلوچس��تان )89.2 درصد( اختصاص يافته 
است و استان هاي سمنان )79.4 درصد(، مركزي )80.2 
درصد( و هرمزگان )80.4 درصد( كمترين نسبت ارزش 
چك هاي وصولي به كل ارزش چك هاي مبادله شده در 

استان را به خود اختصاص داده اند.

   چك هاي برگشتي به تفكيك علل
حدود ٨٣١ هزار فقره چك به ارزش��ي بال��غ بر ٨٨ هزار 
ميليارد ريال در آبان ماه ١٣٩٧، در كل كش��ور به داليل 
كسري يا فقدان موجودي برگش��ت داده شده است. در 
واقع در كل كشور از نظر تعداد 95.6 درصد و از نظر ارزش 
94.2 درصد از كل چك هاي برگشتي به داليل كسري يا 
فقدان موجودي بوده است. در استان تهران بالغ بر ٢٨٧ 
هزار فقره چك به ارزشي ب�الغ ب�ر ٤٤ ه�زار ميليارد ريال به 
داليل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده است. 
در واق�ع در اس�تان ته�ران از نظر تعداد 94.5 درصد و از 
نظر ارزش 92.8 درصد از كل چك هاي برگشتي به دالي�ل 

كس�ري ي�ا فقدان موجودي بوده است 

بيش��ترين نس���بت ارزش چ�ك ه�اي برگش���تي ب�ه 
داليل كسري يا فقدان موجودي به كل ارزش چك هاي 
برگش��تي در اس��تان، به ترتيب ب�ه اس��تان هاي اي�الم 
98.9، خوزس�تان 98.1 و هرمزگ�ان 97.8 اختص�اص 
يافت�ه اس�ت و استان هاي مركزي 81.9 سمنان 93.2 و 
چه�ارمح�ال وبختي�اري 93.7 درصد كمت�رين نسبت 
ارزش چك ه��اي برگش��تي به داليل كس��ري يا فقدان 
موجودي به كل ارزش چكه�اي برگش�تي در استان را به 

خود اختصاص داده است .

   چك هاي رمزدار وصولي
 در آبان ماه ١٣٩٧، دركل كش�ور ب�الغ ب�ر٩٨١ ه�زار 
فق�ره چ�ك رم�زدار ب�ه ارزش�ي ب�الغ ب�ر ٢٩٩٩ هزار 
ميليارد ريال وصول شد ك�ه نس�بت ب�ه م�اه قب�ل از 
نظ�ر تع�داد و مبل�غ ب�ه ترتي�ب 12.2 درصد و 16.5 
درصد كاهش داشته اس��ت . در استان تهران حدود 
٣٣٢ هزار فقره چ�ك رم�زدار ب�ه ارزش���ي ب�الغ ب�ر 
٢٤٧٧ هزار ميليارد ريال وصول شد و 48.6 درصد از 
تعداد چك هاي رمزدار وصولي در سه استان ته�ران 
33.8 درص�د، اصفهان 7.6 و خراس��ان رضوي 7.2 
درصد وص�ول شده اس���ت ك�ه بيش�ترين س�هم را 
در مقايسه با ساير اس��تان ها دارا بوده اند. همچنين 
٨٧ درصد از ارزش چكهاي فوق در استان هاي تهران 
82.6 درص�د، اص�فهان و خراسان رضوي هر يك )٢/٢ 

درصد( وصول شده است .

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري|
روز يكش��نبه 9 دي 97، قيمت دالر در بازار س��نا به 10 
هزار و 700 تومان و يورو به 12 هزار و 600 تومان رس��يد 
و سامانه سنا ميانگين قيمت هاي روز شنبه را براي دالر 
10 هزار و 602 تومان، يورو 12 هزار و360تومان، يوان 1 
هزار و 532 تومان، پوند 13 هزار و 489 تومان و درهم 2 
هزار 912 تومان اعالم كرده است.  به گزارش »تعادل«، در 
جريان معامالت روز يكشنبه نهم دي ماه، نرخ دالر در بازار 
آزاد نيز 10900 و براي درهم 2970 تومان اعالم شد و در 
صرافي هاي هرات نيز نرخ دالر 10 هزار و 600 بوده است. 
در بازار طال نيز قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد س��ه ميليون و 680 هزار تومان شد. همچنين هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم سه ميليون و 470 
هزار تومان، نيم سكه يك ميليون و 900 هزار تومان، ربع 
سكه 1 ميليون و 200 هزار تومان و سكه يك گرمي 660 
هزار تومان تعيين شد. هر اونس طال در بازارهاي جهاني 
1281 دالر و 40 سنت و هر گرم طالي 18 عيار نيز 333 

هزار و 100 تومان اعالم شد. 

   تثبيت دالر در كانال 10 هزار
ب��ازار ارز تقريبا روزه��اي باثباتي را س��پري مي كند و با 
روزهايي كه مشحون از نوسانات قيمت بود كمي فاصله 
گرفته است. هر چند اواخر هفته پيش نرخ دالر با جهشي 
تقريبا هزار توماني خود را تا مرز 12 هزار تومان رساند اما 
در عرض دو روز دوباره به كانال 10 هزار تومان بازگشت. 
بانك مركزي هر چند مجري سياست هاي پولي اقتصاد 
كشور است اما براي اجراي اين سياست ها نيز بايد دست 
گرم سه قوا را بفشارد تا اقتصاد كشور را از اين گردنه و بزنگاه 
تاريخي با سالمت و حداقل هزينه عبور دهد. البته كاهش 
نوسانات را نبايد مترادف با سازگاري نرخ با شرايط اقتصادي 
كشور و در راستاي قدرت خريد مصرف كنندگان و خانوارها 
دانست از همين روي است كه بسياري از كنشگران حوزه 
اقتصادي كشور نرخ 10 هزار توماني براي دالر را خارج از 
توان اقشار متوسط و پايين جامعه مي دانند و بسترآفرين 
ذوب طبقه متوس��ط به نفع طبقه فقي��ر جامعه عنوان 
مي كنند.به دليل همبستگي باالي بخش صنعت و توليد 
كشور با تجهيزات و ماشين آالت ارزبر عمال باال بودن نرخ 
ارز اين بخش را تضعيف مي كند كه بازتاب آن را مي توان 
در كاهش توليدات، كاهش رشد اقتصادي، افزايش بيكاري 
و ساير متغيرهاي كالن اقتصادي ديد.جالب آنكه؛ وقتي 
ن��رخ ارز به طور عام و دالر ب��ه زور اخص روند صعودي به 
خود گرفت، بسياري از فروشندگان نرخ اقالم و كاالهاي 

وارداتي را به بهانه افزايش نرخ ارز دو يا سه برابر كردند، اما 
شاهد هستيم كه كاهش نرخ ارز تاثير آنچناني در بازگرداند 

قيمت ها به نرخ هاي پيشين نداشته است.
بايد توجه داشت كه افزايش نرخ ارز و فراز و فرودهاي 
آن چهار ش��اخص اصلي يك اقتصاد يعني نرخ تورم، 
اشتغال، رشد اقتصادي و توزيع درآمد را به طرقي تحت 
تاثير قرار داده است كه هر كدام از اين متغيرها به دليل 
بار س��نگين و وزن بااليي كه در تمام اليه ها و سطوح 
يك جامعه دارد مي تواند تبعات و پيامدهاي بسياري 
را متوجه جامعه كند كه زمينه س��از گسس��ت پيوند 
حاكميت و مردم باشد و پيوند دوباره آن دشوار و زمانبر 
است.بنابراين توجه بايسته در سياستگذاري هاي ارزي 
و پولي از سوي مقامات پولي كشور نقش كانوني و حياتي 
در روند كنترل و هدايت اين نوسانات دارد. از همين روي 
به نظر مي رس��د اين امر مورد توجه رييس كل بانك و 
حتي سران قوا بوده است، شايد دليل افزايش اختيارات 
رييس بانك بانك ها نيز همين موضوع بوده است. بانك 
مركزي هر چند مجري سياست هاي پولي اقتصاد كشور 
است اما براي اجراي اين سياست ها نيز بايد دست گرم 
سه قوا را بفشارد تا از اين گردنه و بزنگاه تاريخي اقتصاد 
كشور را با سالمت و حداقل هزينه عبور دهند. با توجه 
به سياست هاي اعمال شده در حال حاضر نرخ فروش 
هر دالر امريكا در تابلوي صرافي ها در محدوده 10 هزار 
و 600 تومان و نرخ فروش يورو نيز 12 هزار و 500 تومان 
است. همچنين نرخ فروش هر قطعه سكه تمام طرح 
جديد سه ميليون و ششصد و چهل هزار تومان و سكه 

تمام طرح قديم 3 ميليون و 420 هزار تومان است.

   نظارت بر صرافان منتظر مجوز بانك مركزي
دبيركل كانون صرافان با بيان اينكه مسووليت نظارت بر كار 
صرافان برعهده بانك مركزي است، گفت: كميته حكميت 
را تشكيل داده ايم تا اگر مردم نسبت به عملكردصرافي ها 
شكايت دارند، رسيدگي كنيم. رضا تركاشوند با تاكيد بر 
اينكه مسووليت نظارت بر كار صرافان برعهده بانك مركزي 
است، گفت: با اين وجود، در كانون صرافان كميته حكميت 
تش��كيل داده ايم تا اگر مردم نسبت به عملكردصرافي ها 
شكايتي دارند، رسيدگي كنيم. وي افزود: اگر شهروندان 
نسبت به عملكرد صرافي ها ش��كايتي دارند، مي توانند 
شكايت خود را با كانون صرافان در ميان بگذارند و ما نيز 
تالش خواهيم كرد كه به ش��كايت آنها ظرف كوتاه ترين 
مدت رس��يدگي كنيم؛ در همين ارتباط اگر شكايتي در 
كانون به ثبت برس��د، صراف را احضار كرده و در كميته 
حكميت موضوع را مورد بررس��ي قرار خواهيم داد و طي 
دو هفته به مساله رسيدگي مي كنيم. وي گفت: عالوه بر 
رسيدگي به شكايات مردم از صرافي ها كه در حال حاضر در 
كميته حكميت كانون در حال انجام است، قصد داريم واحد 
بازرسي و كنترل صرافي ها را راه اندازي كنيم تا به صورت 
دوره اي بتوانيم از صرافي ها بازرسي به عمل آوريم؛ البته اين 
اقدام نيازمند مجوز بانك مركزي است و ما درخواست آن 
را ارايه داده ايم. تركاشوند با تأكيد بر ضرورت خريد ارز از 
صرافي هاي مجاز به مردم هشدار داد: خريدهاي خياباني 
از دالالن ممكن است منجر به فروش دالرهاي تقلبي شود 

كه در خارج از كشور براي مسافران دردسرساز خواهد شد. 
دبيركل كانون صرافان افزود: هر كجاي دنيا فردي را با ارز 
تقلبي دستگير كنند، دو سال زنداني خواهد شد و بنابراين 
به مردم توصيه مي كنيم حتما ارز را از صرافي هاي مجاز 
خريداري كنند.تركاشوند تاكيد كرد: تمام خواسته كانون 
صرافان از دولت در بازار ارز آن است كه نرخ بر اساس ساز 
و كار بازار، و عرضه و تقاضا تعيين شود كه البته منظور از 
سازوكار بازار رها بودن نيست، بلكه دولت نبايد پي در پي به 
عنوان يك بازارساز وارد شده و به يكي از بازيگران بازار تلقي 
شود و اجازه ندهد عرضه و تقاضا، نرخ را تعيين كند. وي 
گفت: دولت بايد به عنوان يكي از بازيگران بازار اجازه دهد 
تا مكانيزم عرضه و تقاضا شكل گرفته و زماني كه قيمت باال 
رفت، عرضه را افزايش دهد و زماني كه نرخ كاهش يافت، 
عرضه را كاهش دهد، در اين صورت مي تواند به مكانيزم 

بازارسازي خود به شكل واقعي جامه عمل بپوشاند.

   هدايت خريداران سكه و ارز به بورس
همچنين عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس معتقد است بانك مركزي بايد در ايجاد زمينه هاي 
هدايت خريداران ارز و س��كه به بازار سرمايه برنامه ريزي 
كند. عزت اهلل يوسفيان مال با اشاره به استراتژي بانك ها 
در برهه اي از زمان براي كاهش نرخ سود بانكي گفت: در 
آن زمان سياستگذاران در پي هدايت نقدينگي به سمت 

بورس بودند كه عمال اين مطالبه محقق نشد.
نماينده مردم آمل و الريجان در مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه با افزايش ش��اخص بورس كساني كه از 
خريد سكه و ارز نااميد شده بودند به سمت بازار بورس 
شتافتند، افزود: با توجه به اينكه حضور در بورس كار 
همه نب��وده و نيازمند تخصص اس��ت، از اين رو اقبال 
عمومي براي سرمايه گذاري در اين حوزه كمتر از ساير 
حوزه ها است. وي با تاكيد بر اينكه سپرده گذاري نزد 
بانك ها براي هر فردي آس��ان تر از سرمايه گذاري نزد 
بورس است، تصريح كرد: بخشي از بورس ريسك پذير 
بوده در حالي كه سپرده گذاري ريسك نداشته و سود 
سپرده مشخص اس��ت. اين نماينده مردم در مجلس 
ده��م با بيان اينك��ه بانك مركزي باي��د در اين حوزه 
برنامه ريزي داشته باشد تا بورس را بيشتر در بين مردم 
رواج دهد، گفت: در برهه اي ديده شد سرريز خريداران 
س��كه و ارز به بورس هدايت شدند، در حالي كه اگر از 
ابتدا به اين سمت هدايت شده بودند به طور حتم حباب 
نرخ ها را شاهد نبوديم. يوسفيان مال از ضرورت اعطاي 
برخي مش��وق ها از س��وي بانك مركزي به افراد براي 

سرمايه گذاري در بورس خبر داد و افزود: ارايه وام با نرخ 
سود كمتر به خريداران بورس مي تواند مشوقي در اين 
حوزه باشد.وي ادامه داد: بانك مركزي بايد كساني كه 
به بازار بورس رفته و سهام خريداري مي كنند به ازاي 
هر شاخص با ارايه وام به آنها موافقت كند. اين نماينده 
م��ردم در مجلس دهم با تاكيد بر ضرورت مش��خص 
شدن سازوكار بانك مركزي براي تعامل با بورس گفت: 
بايد برنامه ها در اين حوزه شفاف شود. عضو كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه در نشست هاي تخصصي مجلس تعامل بانك 
مركزي و بورس پيگيري خواهد شد، گفت: بورس بايد 
به همه شناسانده شود و در اين راستا بانك مركزي بايد 
با ارايه مشاوره و  برنامه ريزي خريداران ارز و سكه را به 

سمت خريد سهام هدايت كند.

   طال از 1۵00 دالر عبور مي كند
اين در حالي اس��ت كه يك س��وم ش��ركت كنندگان در 
نظرسنجي كيتكو نيوز بر اين باورند كه قيمت جهاني هر 
اونس طال در س��ال 2019 به بيش از 1500 دالر خواهد 
رسيد. به گزارش كيتكو نيوز، تحليلگران و سرمايه گذاران 
بين المللي شركت كننده در نظرسنجي اين هفته پيش 
بيني مي كنن��د كه تقاضا و قيمت جهاني طال در س��ال 
2019 ميالدي با رشد چشمگيري روبرو خواهد شد. بر 
اساس اين گزارش حدود 5 هزار نفر در نظرسنجي آنالين 
كيتكو شركت كرده اند. نتايج نشان مي دهد كه 1640 نفر 
معادل 34 درصد پيش بيني كرده اند كه قيمت طال تا پايان 
سال 2019 ميالدي به بيش از 1500 دالر خواهد رسيد.

اين در حالي است كه 868 نفر معادل 18 درصد نيز پيش 
بيني كرده اند قيمت هر اونس طال در سال جديد ميالدي 
به كمت��ر از 1100 دالر كاهش خواه��د يافت. 329 نفر 
معادل 7 درصد نيز اعالم كرده اند كه قيمت طال در سال 
2019 ميالدي در سطح فعلي يعني كمتر از 1300 دالر 
باقي خواهد ماند.در نظرسنجي سال گذشته بيش از 18 
هزار نفر شركت كردند و 7538 نفر معادل 40 درصد پيش 
بيني كردند كه قيمت طال در سال 2018 روندي صعودي 

خواهد داشت و به 1400 دالر خواهد رسيد.
5038 نفر مع��ادل 27 درصد نيز اعالم ك��رده بودند كه 
قيمت ط��ال بين 1300 تا 1399 دالر خواهد ش��د و 22 
درص��د معادل 4014 نفر نيز پي��ش بيني كردند قيمت 
طال بي��ن 1200 تا 1299 دالر خواهد بود. قيمت طال در 
ماه دسامبر با رشد 4.5 درصدي روبرو شده است كه اين 
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حمايت بانك انصار از دهمين 
دوره جشنواره كارآفريني و 

 توسعه كسب وكار 
دهمين دوره جشنواره كارآفريني و توسعه كسب وكار 
دانشگاه شريف با عنوان وي سي كاپ با حمايت مركز 
فين تك بانك انصار در سالن جابربن حيان دانشگاه 
شريف با حضور چهره هاي شناخته شده اكوسيستم 

كارآفريني، دانشگاهي و علمي كشور برگزار شد. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي و تبليغات بانك 
انصار، در اين دوره 160 استارتاپ ثبت نام كردند، 
64 تيم توسط فعاالن اكوسيستم كارآفريني كشور 
از جمله مركز فين تك بانك انصار انتخاب شدند و 
10 تيم به عنوان برترين ها در مراسم اختتاميه به 
ارايه كارهاي خود پرداختند و در پايان 3 تيم برتر 
جوايز خود را دريافت كردند. براساس اين گزارش، 
مركز فين تك بانك انصار در راس��تاي حمايت از 
كسب و كارهاي دانش بنيان و تقويت مباني اقتصاد 
مقاومت��ي در اين رويداد به برگ��زاري كارگاه هاي 
آموزشي، انتخاب طرح هاي برگزيده، داوري استارت 
آپ ها و در روز اختتاميه به سخنراني پيرامون آخرين 
وضعيت و انواع مدل هاي حمايتي مركز فين تك 
و برپايي غرفه جهت شبكه س��ازي و معرفي مركز 
اقدام نمود. در پايان اين مراسم از حمايت هاي بانك 
انصار به عنوان يكي از حامي��ان موثر در برگزاري 
اين دوره قدرداني و تش��كر و لوح قدرداني و نشان 
حمايت تقديم نماينده مركز فين تك بانك انصار 
شد. گفتني است وي س��ي كاپ شريف رويدادي 
است كه به اهتمام مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي 
شريف راه اندازي شده و در ادامه برگزاري موفق نه 
دوره قبلي اين جشنواره بوده است. هدف اصلي از 
برگزاري اين جشنواره اين است كه صاحبان ايده 
و كارآفرينان، به س��رمايه گذاران معرفي ش��وند و 

طرح هاي برگزيده به مرحله تجاري سازي برسند.

 جزييات طرح الزام پزشكان
به نصب كارتخوان بانكي

20 نفر از نمايندگان مجلس طرح الزام پزشكان به 
نصب دستگاه كارتخوان بانكي در مراكز سالمت و 

مطب ها را تقديم هيات رييسه مجلس كردند.
از توجيهات طرح الزام پزشكان به دستگاه كارتخوان 
بانكي تاكيد ش��ده كه اين طرح در راستاي اجراي 
سياست هاي كلي س��المت مبني بر شفاف سازي 
قانونمند درآمد، هزينه ها، فعاليت ها و همچنين بند 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي مبني بر اصالح نظام 
درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي 

تدوين و پيشنهاد شده است.
بر اساس داليل توجيهي ذكر شده در طرح مذكور، 
هدف اصلي اين طرح الزام فراهم كنندگان خدمات 
سالمت مشمول افراد حقيقي و حقوقي به تجهيز 
مطب ه��ا و مراكز اراي��ه خدمت به دس��تگاه هاي 
كارتخوان و ايجاد ش��فافيت در گردش و تعامالت 
مالي بين اين مراك��ز و دريافت كنندگان خدمات 
است كه زمينه نظارت بر رعايت تعرفه ها، درآمدها و 

ساير تعامالت مالي را فراهم مي كنند.
تمام مطب ها و داروخانه هاي مشمول ماده 3 قانون 
مربوط به مق��ررات امور پزش��كي و دارويي و مواد 
خوردني و آش��اميدني مصوب 1334 و موسسات 
مذكور در م��اده 1 هم��ان قان��ون مكلفند ظرف 
مدت سه ماه مجهز به دس��تگاه كارتخوان شوند و 
تراكنش هاي مالي خود را از طريق آن انجام دهند. 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مكلفت اس��ت 
زيرساخت هاي بهره برداري از دستگاه هاي كارتخوان 

در مناطق غير برخوردار را فراهم سازد.

 تقلب ۲ هزار ميلياردي
در صنعت بيمه

گروه بانك و بيمه|رييس كل بيمه مركزي از 2 
هزار ميليارد تومان پرداخت غير واقعي خسارت در 

بيمه شخص ثالث و بدنه خبر داد.
به گزارش تعادل، غالمرضا سليماني با بيان اينكه 20 
درصد خسارت هايي كه در بخش بدنه و شخص ثالث 
توسط شركت هاي بيمه پرداخت مي شود متقلبانه و 
غير واقعي است، اظهار كرد: متاسفانه كالهبرداري 
در زمينه بيمه نامه ش��خص ثالث زياد است، براي 
كاهش اين معضل راهكارهايي همچون صدور بيمه 
شخص ثالث به صورت الكترونيكي در نظر گرفته ايم 
تا بتوانيم جلوي پرداخت خسارت هاي غير واقعي را 
بگيريم.رييس كل بيمه مركزي، متوسط ميزان حق 
بيمه شخص ثالث در كشور را 590 هزار تومان اعالم 
كرد و گفت: با توجه به خسارتي كه صنعت بيمه در 
بخش شخص ثالث پرداخت مي كند اين مقدار مبلغ 
زيادي نيست، بسياري از شركت ها ضريب خسارت 
باالي 100 در صد در بخش بيمه شخص ثالث دارند.

وي با بيان اينكه دليل ضرردهي شركت هاي بيمه در 
شخص ثالث به دليل واقعي نبودن قيمت بيمه نامه 
است، اظهار كرد: پرداخت هاي غير واقعي صنعت 
بيمه در بخش ثالث و بدنه كه به 2 هزار ميليارد تومان 
مي رسد ريسك خسارت را بسيار افزايش داده است.

وي با بيان اينكه تحريم هاي امريكا موجب ش��ده 
تا ش��ركت هاي بيمه خارجي از بيمه ناوگان حمل 
و نقل بين المللي جمهوري اسالمي امتناع كنند، 
تاكيد كرد: ب��ه دليل تحريم هاي يك جانبه امريكا 
عليه ايران، ش��ركت هاي بيمه اتكايي خارجي كه 
بيمه شركت هاي ايراني را قبول مي كردند به صورت 
يكطرفه قراردادشان را فسخ كردند كه توسط بيمه 
مركزي و حس��اب هايي خاص ناوگان حمل و نقل 
بين المللي كش��ور، در داخل بيمه شدند. به نوشته 
ايس��نا، رييس كل بيمه مركزي در پاس��خ به اين 
پرسش كه چند ش��ركت بيمه خارجي لغو قرارداد 
داشته اند، خاطرنش��ان كرد: مهم نيست كه چند 
شركت لغو قرارداد كردند مهم اين است شركت هاي 
بزرگ بيمه اي كه با امريكايي ها كار مي كردند لغو 
قرار داد داشتند و بيمه مركزي در داخل اين معضل 

را حل كرده است.



آمار معامالت 

روي خط شركت ها

5 بازار سرمايه

از سال 95، هدف از انتشار اوراق تبعي تغيير كرد

اوراقسريعوكمهزينهبرايتامينماليشركتها
گروه بورس|

 اوراق تبعي ، نوعي از اوراق است كه برآيند استفاده از آن، 
كاهش ريسك سيستماتيك در بازار است. در واقع از اين 
اوراق در ايران تحت عنوان بيمه كردن سهام نيز ياد مي شود. 
اوراق اختيار فروش تبعي در واقع ابزاري است كه به وسيله 
آن نوسانات و زيان سهام بيمه مي شود. براساس اين روش، 
س��هامدار عمده با توجه به شناختي كه نسبت به سهم و 
پتانسيل هاي آن دارد، اوراقي را منتشر مي كند و كسي كه 
اين اوراق را خريداري مي كند در تاريخ اعمال در صورتي 
كه قيمت سهم پايين تر از نرخ توافقي باشد زيان او جبران 
مي شود. نكته با اهميت تا اينجا اين است كه سهامدار عمده 
تنها شخصيتي است كه مي تواند از اين ابزار استفاده كند. 
يعني سهامدار عمده اوراق را مي فروشد و كسي كه اين اوراق 
را خريداري مي كند، در صورت پايين تر آمدن قيمت سهم، 

زيان وي جبران مي شود. 
علي صحرايي، مديرعامل شركت بورس تهران در خصوص 
وضعيت فعلي اين اوراق در بازار گفت: بازار اختيار فروش 
تبعي از كم هزينه ترين و س��ريع ترين فرآيند انتش��ار در 
مقايسه با ساير روش هاي تأمين مالي برخوردار است. اين 
بازار ضمن تضمين حداقل بازدهي براي سرمايه گذاران و 
نيز حمايت از سهام پايه و جلوگيري از فشار فروش منجر به 
عدم خروج پول از بازار سهام و افزايش نقدشوندگي سهام 
پذيرفته شده در بورس مي ش��ود.وي افزود: شركت هاي 
فعال در بازار سرمايه مي توانند با بهره گيري از ابزار اختيار 
فروش تبع��ي روند تأمي��ن مالي خ��ود را در مدت زمان 
كوتاهي به سرانجام برسانند. با بهر ه گيري از اين ابزار، تامين 
 مالي بنگاه هاي اقتصادي با هزينه كمتر و در اس��رع وقت 
امكان پذير ش��ده اس��ت و نويد دهنده ارتقاء تامين مالي 
در سطح بازار س��رمايه هم از نظر نرخ و هم از نظر سرعت 
دسترسي به منابع مالي است. اوراق اختيار فروش تبعي 
با تس��هيل فرآيند تامين مالي در بورس، ميزان گرايش 
ش��ركت ها به بورس براي تامين  مالي با بهره گيري از اين 

روش را افزايش داده است.
صحرايي از تامين مالي بيش از 20 شركت به واسطه اين 
ابزار در بورس تهران خبر داد و يادآور شد: استقبال شركت ها 
براي تامين مالي از طريق بازار اختيار فروش تبعي به شكل 

فزاينده اي افزايش يافته است.
مديرعامل شركت بورس تهران به تامين مالي 295 هزار 
ميليارد ريالي انواع ابزار معامالت��ي در بورس تهران طي 
سال 97 اشاره كرد و در ادامه گفت: امروزه به تناسب رشد 
بازارهاي مالي و بين المللي ش��دن آن، طراحي و توسعه 
ابزارهاي نوين متناسب با نيازهاي سرمايه گذاران مختلف، 
نقش قابل توجهي در توسعه بورس ها داشته است، بازارهاي 

مالي پيشرفته به ارايه ابزارهاي مالي سنتي بسنده نكرده 
و در تالش ب��راي ارايه ابزارهاي مالي جديدي هس��تند. 
ب��ورس اوراق بهادار تهران نيز هم��واره درصدد مطالعه و 
راه اندازي ابزارهاي نوين معامالتي متناس��ب با نيازهاي 
بازار سرمايه ايران بوده و در طي سال هاي اخير با معرفي 
ابزارهايي همچون قراردادهاي آتي تك سهم و سبد سهام، 
قرارداده��اي اختيارمعامل��ه و اوراق اختيار فروش تبعي 

گام هاي اساسي در اين زمينه برداشته است.
صحرايي به بي��ان تعريفي از اوراق اختي��ار فروش تبعي 
پرداخت و گفت: اين اوراق، اختيار فروش تعداد مشخصي 
از دارايي پايه به »قيمت اعمال« تعيين شده در »اطالعيه 
عرض��ه« در تاريخ سررس��يد را به خري��دار آن مي دهد و 
مهم ترين ويژگي آن، اين اس��ت كه خريدار اوراق اختيار 
فروش تبعي بايد سهام پايه اوراق را بطور همزمان در اختيار 
داشته باشد، اين بدان معني اس��ت كه در صورت تأمين 
مالي يك شركت يا بنگاه اقتصادي به عنوان عرضه كننده 
اوراق اختيار فروش تبعي، س��رمايه گذار سهام پايه را نيز 
از عرضه كننده خريداري مي كند.وي يادآور ش��د: هر روز 
به صورت سيس��تمي، تع��داد اوراق تبعي تحت مالكيت 
سرمايه گذار با مانده سهام شخص مقايسه مي شود. مجموع 
تعداد اوراق اختيار فروش تبعي تحت مالكيت هر خريدار در 
پايان هر روز معامالتي، حداكثر بايد به تعداد كل دارايي پايه 
متعلق به وي با رعايت محدوديت هاي معامالتي باشد. در 
غير اين صورت، اوراق اختيار فروش  تبعي مازاد، فاقد اعتبار 
بوده و مبلغ پرداختي توسط خريدار پس از كسر هزينه هاي 
مربوطه، به عنوان خسارت به عرضه  كننده تعلق مي گيرد.

مديرعامل بورس تهران هدف اوليه از انتشار اوراق تبعي را 
حمايت از سهام توسط ناشران و سهامداران عمده شركت  ها 
دانست و تصريح كرد: اين روش در مقايسه با بازارگرداني 
س��هام در بازار نقد از يك سو جذاب تر و كم هزينه  تر است 
و از سوي ديگر بازدهي تضمين شده براي سرمايه گذاران 
به همراه دارد. همچنين امروز كاركردهاي ديگري از جمله 

تأمين مالي نيز براي آن تعريف شده است.
وي به بيان مزاي��اي اوراق اختيار فروش تبعي پرداخت و 
گف��ت: اين اوراق از كم هزينه ترين و س��ريع ترين فرآيند 
انتشار در مقايسه با ساير روش هاي تأمين مالي برخوردار 
است. مزيت ديگر اين اوراق عدم خروج پول از بازار سهام و 
كمك به افزايش نقدشوندگي سهام پايه است ضمن اينكه 
تضمين حداقل بازدهي براي سرمايه  گذاران و نيز حمايت 
از سهام پايه و جلوگيري از فشار فروش از ديگر مزاياي اين 
اوراق به حساب مي آيد.صحرايي افزود: اوراق اختيار فروش 
تبعي براي اولين بار در 25 مرداد 1391 و بر روي س��هام 
شركت پتروشيمي كرمانشاه منتشر و به بازار معرفي شد. 

در سه ماهه پاياني سال 1392 و در شروع سال 1393 بازار 
شاهد افت بي سابقه قيمت ها و به موازات آن كاهش حجم 
معامالت در بخش سهام بوده  است، لذا در تيرماه 1393 به  
صورت همزمان بر روي 29 سهم پايه فعال در بورس اوراق 
بهادار تهران، اوراق اختي��ار فروش تبعي تعريف و به بازار 
عرضه شد تا بتواند در جلوگيري از فشار فروش موثر واقع 
ش��ود كه در اين ميان، 26 نماد اوراق اختيار فروش تبعي 
در سررس��يد مطابق با دستورالعمل قبلي )دستورالعمل 
 عرضه اوراق اختيار فروش تبعي براي سهام شركت هاي 
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(، قابليت اعمال 

داشته و توسط عرضه كنندگان اوراق تبعي تسويه شد.
وي ادامه داد: تا پيش از سال 1395، دليل اصلي عرضه اوراق 
اختيار فروش تبعي از س��وي عرض  كنندگان، حمايت از 
سهام در بازار به منظور جلوگيري از فشار فروش بوده است، 
اما با تغيير روند بازار و سهولت استفاده از اين ابزار در مقايسه 
با ساير روش هاي تأمين مالي، تأمين مالي كوتا، مدت دليل 
اصلي انتشار اوراق فوق مطرح گرديد. اولين انتشار با هدف 
تامين مالي بر روي سهام شركت پتروشيمي جم صورت 

گرفت و به سرعت با استقبال روبرو شد، زيرا در مقايسه با 
ساير روش هاي تأمين مالي مانند انتشار اوراق بدهي، اخذ 
وام و ... با سرعت بيشتر و هزينه كمتري قابل اجرا بوده  است. 
ناشر اوراق تبعي از طريق عرضه سهام در بازار نقد، اقدام به 
تأمين  مالي كرده و تضميني در قالب اوراق اختيار فروش 

تبعي به سهامدار مي دهد.
مديرعامل شركت بورس تهران به تأييد كميته فقهي اشاره 
كرد و افزود: از آنجايي  كه در بسياري از موارد، حجم سهام 
پايه اوراق تبعي كه به فروش مي رود، درصد قابل توجهي 
از سرمايه ش��ركت بوده و ريسك از دس��ت دادن جايگاه 
مديريتي را براي ناش��ر تبعي به همراه دارد، طرح تأمين 
مالي پيش��نهادي بورس با تأييد كميته فقهي، با عنوان 
»تأمين مالي ش��ركت ها با استفاده از خريد سهام توسط 
سرمايه گذاران همراه با حق اختيار فروش تبعي و خريد حق 
اختيار خريد توسط ناشر يا دارنده سهام« براي اولين بار بر 
روي سهام پايه شركت مخابرات ايران در سال 1395صورت 
گرفت.وي خاطرنشان كرد: ارزش تأمين مالي صورت گرفته 
در بازار اوراق اختيار فروش تبعي در سال 1396 به بيش 

از 2300ميليارد تومان رسيد كه نسبت به سال 1395 با 
رشد قابل توجهي همراه بوده است. همچنين در 6 ماهه 
اول سال 1397 نيز، مبلغ 2643 ميليارد ريال از اين محل 
تامين مالي شده است.اوراق اختيار فروش تبعي توانست 
در سال گذشته، بيش از 18 درصد از سهم كل تأمين مالي 
انجام شده در بورس كه شامل تامين مالي از محل انتشار 
اوراق بدهي و افزايش س��رمايه )از محل مطالبات و آورده 
نقدي سهامداران( نيز بوده است را به خود اختصاص دهد.

مديرعامل بورس تهران در ادامه افزود: در اواخر سال 1396، 
انتشار اوراق تبعي با محدوديت  هايي همراه شد كه دليل آن 
وجود ابهاماتي در دستورالعمل مربوطه بود. لذا با توجه به 
اهميت اين ابزار براي بورس تهران، بازنگري دستورالعمل 
در دستور كار قرار گرفت. همچنين به دليل برخي ابهامات 
مطرح شده، طرح انتشار اوراق تبعي با هدف تأمين مالي، 
مجدداً در كميته محترم فقهي سبا مطرح شد كه مورد تأييد 
قرار گرفت و دستورالعمل نهايي پس از بررسي در كميته 
تدوين مقررات با حضور اركان بازار، در تاريخ 14 شهريور 97 
به تصويب هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.
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بورس مثبت ماند
گروه بورس| شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران 
در معامالت روز گذش��ته با افزايش 535 واحدي 
همراه ش��د و در نهايت توانس��ت رقم 161 هزارو 
309 واحدي را به خود اختصاص دهد. از همين رو، 
شاخص بازار اول با افزايش 633 واحدي به رقم 118 
هزار و 810 واحد رسيد و در نقطه مقابل، شاخص 
بازار دوم با كاهش 81 واحدي، رقم 321 هزار و 483 
واحد را به ثبت رساند. عالوه بر اين، شاخص سهام 
آزاد شناور نيز با افزايش 754 واحدي، رقم 174 هزار 
و 981 واحد را به ثبت رس��اند. همچنين، شاخص 
كل هم  وزن با افزاي��ش 110 واحد، رقم 27 هزار و 
584 واحد را به نمايش گذاشت. افزون بر اين، ديروز 
معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي بانك 
ملت با 110 واحد و فوالد مباركه با 102واحد و گروه 
مديريت س��رمايه گذاري اميد با 99 واحد افزايش 
بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص كل بورس به نام 
خود ثبت كردند. اين در حالي اس��ت كه، معامالت 
س��هام در نماد معامالتي شركت هاي ملي صنايع 
مس ايران با 82 واحد، نفت س��پاهان با 60 واحد و 
تاپيكو با 47 واحد كاهش، بيشترين تاثيرمنفي را در 
محاسبه اين نماگر به دوش كشيدند. بر اساس اين 
گزارش، ارزش كل معامالت ديروز بورس تهران در 
حالي به بيش از 824 ميليارد تومان نمايش داده شد 
كه ناشي از دست به دست شدن بيش از 2 ميليارد و 
546 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 145 
هزار و 4 نوبت داد و ستد بود. از سويي ديگر، ديروز 
شاخص كل فرابورس با افزايش 3 واحدي توانست 
رقم يك هزار و 869 واحد را به خود اختصاص دهد.

  تامين سرمايه لوتوس پارس�يان درج شد: 
تامين سرمايه لوتوس پارس��يان با نماد »لوتوس« 
در فهرس��ت نرخ هاي تابلوي بازار دوم بورس اوراق 
به��ادار تهران درج ش��د. بر اين اس��اس، با توجه به 
مصوبه مورخ 1397/06/17 هيات پذيرش بورس 
اوراق بهادار تهران، تامين سرمايه لوتوس پارسيان 
در بازار بورس اوراق بهادار پذيرفته شده است. با توجه 
به نتيجه اقدامات صورت گرفته و ارائه تعهدات الزم 
در خصوص موارد ذكر ش��ده در مصوبه مذكور، نام 
شركت از تاريخ هشتم دي ماه سال 1397 به عنوان 
پانصد و بيست و نهمين ش��ركت پذيرفته شده در 
بورس در بخش »فعاليت هاي جنبي واسطه گري هاي 
مالي«، گروه »فعاليت هاي جنبي واسطه گري هاي 
مالي به ج��ز تامين وجوه بيمه و بازنشس��تگي« و 
طبقه »فعاليت هاي جنبي واسطه گري هاي مالي 
طبقه بندي نشده در جاي ديگر« با كد »6719« و 
نماد »لوتوس- Lotus «  در فهرست نرخ هاي بازار 

دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده  است.

مديرعامل سرمايه گذاري صنعت و معدن مطرح كرد

هدايت نقدينگي به توليد با ابزارهاي مالي بورس كاال
بورس كاال حلقه اتصال بخش واقعي اقتصاد به بخش 
مالي بوده و از اهدف آن، هدايت منابع مالي به س��مت 
توليد اس��ت. در اين ميان ابزاري همچون اوراق سلف 
موازي استاندارد مي تواند نقدينگي سرگردان و منابع 
راكدي كه در سيس��تم بانكي فريز ش��ده را با سرعت 
بيش��تري در اختيار توليدكنندگان ق��رار دهد كه با 
فرهنگ سازي بيشتر و آشنايي فعاالن صنايع با مزاياي 
اين ابزار مالي، شاهد رشد سرعت تامين مالي از بورس 
كاال خواهيم بود. به گ��زارش كاالخبر، همه بازارهاي 
كااليي نظام مند در دنيا به دليل ماموريت هاي خاص 
و مهم، جايگاه وي��ژه اي در اقتصاد دارند. بورس كاالي 
ايران نيز از اين قاعده مس��تثني نيست. به اين ترتيب 
از مهم ترين اهداف و مس��ووليت هاي اين بازار كااليي 
نظام مند كش��ور مي توان به شفافيت قيمتي، كشف 
قيمت منصفانه، دسترسي عادالنه و برابر فعاالن بازار به 
محصوالت و همچنين تامين مالي مبتني بر كاال اشاره 
كرد. بررسي عملكرد بورس كاال طي يك دهه گذشته 
نشان مي دهد با فعاليت اين بورس، بازارهايي كه بدون 
هيچ معيار و قاعده اي فعال بودند، وارد يك چارچوب 
مش��خص، شفاف و قانوني ش��دند و تالش شد تا بازار 
سياه، قيمت گذاري هاي غيرمنطقي و وجود زمينه هاي 
سوءاستفاده در بازار كاالها به حداقل برسد. همچنين 
ناگفته نماند كه از بس��تر اين بورس، توليدكنندگان 
و صنعتگران مي توانند بس��ياري از مشكالت خود را 
برطرف كنند كه يكي از آنها تامين مالي است. بورس 

كاال ابزاره��اي كاربردي زي��ادي دارد كه ب��ه اعتقاد 
كارشناسان با توسعه اين ابزارها و افزايش عمق و تعداد 
فعاالن در اين ابزارها، شاهد سهولت در تامين مالي و رفع 
بسياري از دغدغه هاي فعاالن صنايع از جمله نوسانات 

قيمتي و تامين مواد اوليه در آينده، خواهيم بود.

  تزريق نقدينگي به توليد از مسير ابزارهاي مالي
امير تقي خان تجريشي، مديرعامل سرمايه گذاري صنعت 
و معدن در خصوص مزيت هاي بورس كاال براي تامين مالي 
گفت: تامين مالي از طري��ق بورس كاال يك ويژگي مهم 
دارد و آن وجود ي��ك كاالي فيزيكي در جريان اين روند 
است تا بر مبناي آن انتشار اوراق انجام شود و تامين مالي 
پشتوانه كااليي دارد كه اين كاال مي تواند هر كااليي اعم از 
فوالد، سنگ آهن، محصوالت پتروشيمي يا هر نوع كاالي 
ديگري باشد. وي افزود: همچنين ابزاري همچون اوراق 
سلف موازي اس��تاندارد باعث مي شود نقدينگي راكدي 
كه در سيستم بانكي فريز شده، در اختيار توليدكنندگان 
براي محصوالت مشخص قرار بگيرد. در اين ميان با تقويت 
فرهنگ سازي و آشنايي فعاالن صنايع با مزاياي تامين مالي 
از بورس كاال، بطور قطع صنعتگران و توليدكنندگان بورس 
كاال را به عنوان بهترين گزينه خود براي تامين مالي انتخاب 
مي كنند. تجريشي به دو ابزار اوراق سلف موازي و گواهي 
سپرده در بورس كاال براي تامين مالي اشاره كرد و گفت: 
در حال حاضر اين دو ابزار بيشتر از ساير ابزارها بطور خاص 

براي تامين مالي از طريق بورس كاال استفاده مي شود.

   دسترسي آسان به اطالعات بازار
مديرعامل سرمايه گذاري صنعت و معدن در تشريح ديگر 
مزيت هاي بورس كاال گفت: بورس كاال حلقه اتصال بخش 
واقعي اقتصاد به بخش مالي است كه بر پايه بستري قانوني 
تبيين ش��ده و هدف آن هدايت منابع مالي بطور شفاف 
و عادالنه به س��مت توليدكنندگان است تا از اين مسير، 
جريان سرمايه در اقتصاد به درستي حركت كند. وي دو 
بازار فيزيكي و مشتقه بورس كاال را باعث رونق اقتصاد و 
كاهش فساد دانست و افزود: كشف قيمت واقعي بر مبناي 
عرض��ه و تقاضا، كاهش هزينه هاي مبادالت به واس��طه 
دسترسي آسان به اطالعات بازار، افزايش نقدشوندگي بر 
پايه ايجاد بازار ثانويه براي معامالت، ايجاد سازوكار تشكيل 
سرمايه و سوق دادن آن به سمت صنايع توجيه پذير، توزيع 
ريسك بين سرمايه گذاران و متقاضيان سرمايه از جمله 
كاركردهاي مهم بورس كاال هستند. تجريشي معامالت در 
بستر بورس كاال را باعث افزايش شفافيت در صورت هاي 
مالي و كمك به امور مالياتي دانست و افزود: شفافيت هاي 
آماري بورس كاال باعث جلوگيري از فرار مالياتي مي شود. 
در واقع يكي از رسالت هاي اصلي بورس ها، ايجاد شفافيت 
و جلوگيري از فرار مالياتي است. به گفته وي بورس كاال 
مالي��ات بر ارزش افزوده را بطور كاماًل ش��فاف و از طريق 
سازوكارهاي تس��ويه و پاياپاي دريافت مي كند. از آنجا 
كه همه فرآيندها و دادوس��تدها در بورس كاال روشن و 
قابل رصد است، در نتيجه امكان پيگيري مالياتي فعاالن 

اقتصادي در بورس كاال توسط دولت ساده تر است.

تاالر نقره اي

لزوم رشد عرضه كاالهاي اساسي در بورس كاال
عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي در خصوص برگزاري نشست با وزراي اطالعات 
و صمت با محوريت تنظيم بازار كاالهاي اساس��ي عنوان 
كرد كه در اين نشست به موضوع لزوم ارتقاي شفافيت در 
دادوستد كاالها و استفاده بيشتر از ظرفيت هاي بورس كاال 
در ايجاد شفافيت در اقتصاد تاكيد شد. به گزارش كاالخبر، 
تقي كبيري اظهار داشت: در ماه هاي گذشته تحت تاثير 
نوسانات قيمتي در بازار ارز، قيمت كاالهاي مختلف با تغيير 
قابل توجهي روبرو شد و متاسفانه نرخ برخي از كاالها در 
كشور به صورت نجومي باال رفت كه با وجود كاهش نرخ ارز 
در هفته هاي اخير همچنان شاهد روند صعودي قيمت ها 
هس��تيم كه اين امر باعث نگراني نمايندگان مجلس به 
ويژه اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شده است. عضو 
هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، 
افزود: دليل عدم كاهش قيمت ها پ��س از افت بهاي ارز، 
نبود نظارت هاي موثر در خصوص قيمت گذاري كاالهاي 
اساسي است. به همين دليل متاسفانه زماني كه قرار است 
افزايش نرخ داش��ته باشيم، اين رش��د قيمت به راحتي و 
به سرعت انجام مي ش��ود، اما در زمان برگشت قيمت ها 
به دليل عدم نظارت كارآمد، قيمت ها اصالح نمي ش��ود. 
وي ادامه داد: در نبود اين نظارت دقيق و موثر ش��اهد آن 

هستيم كه وقتي قيمت ارز باال مي رود، قيمت همه كاالها 
افزايش مي يابد؛ در حالي كه نبايد چنين اتفاقي بيافتد چرا 
ك��ه افزايش نرخ ارز نبايد تمام كاالها را در بر بگيرد و فقط 
مي بايست كاالهاي مرتبط را شامل شود. كبيري تصريح 
كرد: در همين راس��تا و براي بررسي راهكارهاي موجود 
جهت بهبود اوضاع، كميسيون اقتصادي مجلس از جنبه 
نظارتي، از وزراي اطالعات و صمت دعوت كرد تا با حضور 
در اين كميسيون، علت اين موضوع را پيگيري كنند و اگر 
راهكاري هم براي ثبات و تنظيم بازار وجود دارد در حوزه 
قانون گذاري بتواند كمك هاي��ي را انجام دهد.وي يكي از 
راهكارهاي تنظيم بازار و ثبات در قيمت كاالهاي اساسي 
را استفاده بيشتر از بستر بورس كاال عنوان كرد و افزود: از 
مهم ترين فاكتورهاي بورس كاال، ايجاد شفافيت بوده كه 
اين فاكتور در اقتصاد ايران بسيار ارزشمند است؛ چراكه 
خريدار و مصرف كننده در مبادله يك كاال در بورس به شكل 
واقعي از جزييات آن كاال همچون اس��تانداردهاي توليد، 
كيفيت، قيمت و ساير موارد مطلع مي شوند و در رقابتي 
برابر به دادوستد مي پردازند. نماينده مردم خوي و چايپاره 
در مجلس اظهار داشت: بورس كاال با توجه به مزيت ها و 
سازوكار شفافي كه در اختيار دارد مي تواند در تنظيم بازار و 
ثبات نرخ كاالها و حذف دالالن و واسطه گران تاثير بسزايي 

داشته باشد، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه تنظيم بازار 
كاالهاي اساسي تنها با استفاده از ظرفيت هاي بورس قابل 
حل نيست و بايد همزمان با استفاده از ظرفيت هاي موجود 
در بورس، نظارت هاي بيشتري را در بازار اعمال كرد. عضو 
هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در اين 
راستا دولت مي تواند در كنار استفاده از سازوكار بورس كاال 
با نظارت دقيق و مستمر براي ايجاد ثبات در بازار تالش كند 
و متناسب با كاهش قيمت دالر قيمت ها را نيز تنظيم كند؛ 
به ويژه در مورد كاالهايي كه ارتباطي به نرخ دالر نداشته 
است. كبيري با بيان اينكه بورس كاال طي يك دهه گذشته 
در حوزه شفافيت كمك بزرگي به اقتصاد كشور كرده است، 
گفت: فعاالن صنعت به خوبي اوضاع گذشته بازار كاالها، 
معامالت زيرزميني و رابطه اي و فسادزا را به ياد دارند، اما 
شرايط امروز قابل مقايسه با آن زمان نيست و آمار معامالت 
به واسطه بورس كاال شفاف شده است. عضو هيات رييسه 
كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در معامالت كاالها خارج 
از بورس كاال، اطالعات مربوط به مبادالت و موارد مرتبط به 
دادوستدها، به مردم و مسووالن منعكس نمي شود؛ به اين 
ترتيب با توجه به اينكه در بورس كاال با ثبت دقيق اطالعات 
مربوط به معامالت كااليي روبه رو هستيم بايد در توسعه 

عرضه كاالها در اين حوزه تالش كنيم.



تشكلها6اخبار

رييس اتاق ايران در جلسه با تشكل هاي معدني مطرح كرد

نمايندگان اتاق در تنظيم بودجه 98 نقشي نداشتند

در بيست و نهمين نشست كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران مطرح شد

مطالبه بخش خصوصي براي تدوين استراتژي توسعه صنعتي

روز گذش��ته جلسه هيات رييس��ه اتاق بازرگاني ايران با 
تشكل هاي معدني به فرصتي براي اعتراض معدني ها به 
سياست هاي دولت بدل شد. دخالت هاي گسترده دولت 
در قيمت گذاري محصوالت معدني به عنوان اصلي ترين 
چالش هاي اين حوزه مطرح است. فعاالن معدني همچنين 
به شيوه محاسبه حقوق دولتي كه بايد توسط بهره برداران 
پرداخت شود نيز انتقاد داشتند. از طرفي اين رقم با توجه 
به گراني هاي اخير در بودجه 98 نيز افزايش داشته كه در 

شرايط كنوني معدن كاران نسبت به آن اعتراض دارند.
محمدرضا بهرامن، رييس خانه معدن با توجه به مشكالت 
اقتصادي موجود پيش��نهاد داد: حقوق دولتي بر اساس 
سال 96 محاس��به و دريافت شود. وي همچنين بر لزوم 
حمايت از بازار با توجه به فشارهاي داخلي و خارجي كه 
بر پيكره صنعت وارد مي شود، تأكيد كرد و گفت: يكي از 
راهكارهاي ايجاد بازارهاي جديد و حتي حفظ آن، توجه به 
برگزاري نمايشگاه ها يا مشاركت در آنهاست. بنابراين الزم 
است حمايت هايي از اين مقوله شود. اين فعال اقتصادي 
از تدوين نقشه راه چهار سال آينده حوزه معدن خبر داد 
و خواستار همراهي همه تشكل هاي معدني زيرمجموعه 
خانه معدن با آن شد. در ادامه شهناز نوايي، دبير اتحاديه 
حفاران غيرنفتي از كم رنگ بودن نقش بخش خصوصي 
در برگزاري مناقصه ها به دليل اقدامات تبعيض آميز دولت 
انتقاد كرد. عبدالرضا شيخان، دبير انجمن سيمان نيز با 
اشاره به بي پاس��خ ماندن اغلب مكاتبه هاي اتاق ايران با 
دستگاه هاي دولتي طي چند ماه گذشته كه گزارش آن 
در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران ارايه شد، گفت: با 
وجود اين ميزان بي توجهي دولت به بخش خصوصي، ما 
بايد همچنان ديدگاه ها و نظر خود را به آنها اعالم كرده و بر 
اجرايي شدن آن تأكيد كنيم. وي همچنين ظرفيت توليد 
و ميزان صادرات سيمان در كشور را مورد توجه قرار داد و 
مساله سوخت را مهم ترين چالش پيش روي اين صنعت 
دانست و گفت: صنعت سيمان با مصرف 48 ميليون تن 
در داخل و صادرات 6 تا 7 ميليون تني با مس��اله تامين 
سوخت مواجه است. قرار بود با اجراي قانون هدفمند كردن 
يارانه ها، مصرف سوخت در اين صنعت با پرداخت يارانه، 

مديريت شود اما متأسفانه اين اتفاق نيفتاد.

      بدهي وزارت نفت به توليدكنندگان سيمان 
يوسف مرادلو، رييس انجمن سرب و روي ايران نسبت 
به شيوه تصميم گيري دولتمردان در مورد موضوعات 
اقتصادي اعتراض داش��ت. وي با بيان اين پرسش كه 
چرا تصميمات بايد پش��ت درهاي بسته و بدون اطالع 
كارشناس��ان و فعاالن اقتصادي گرفته ش��ود، تأكيد 
كرد: سياست هايي كه در همين چند ماه اجرايي شده، 
خس��ارت هاي ميلياردي به صنايع مختلف وارد كرده 
است. از طرفي سيستم ريالي و ارزي كشور به هم ريخته 
و هيچ كس هم از مس��ووالن حتي نمي پرسد چرا اين 
تصميمات را گرفته و اجرايي كرده اند. متأسفانه اتخاذ 
تصميمات اشتباه هيچ هزينه اي ندارد. وي از ناكارآمدي 
دس��تگاه هاي نظارتي نيز انتقاد ك��رد و افزود: در حوزه 
س��رب و روي، ميزان توليد 6 برابر مصرف داخلي است 
اما با اين سياست هايي كه اتخاذ شده، صادرات متوقف 
شده و توليد مازاد كشور راهي انبارها مي شود و آنگاه به 
جرم احتكار با ما برخورد مي ش��ود. اين فعال اقتصادي 
تصريح ك��رد: دولت بخش خصوصي را مجبور مي كند 
تا محصوالت خود را نصف قيمت تمام شده بفروشد در 
حالي كه شركت هاي دولتي ماده معدني توليد خود را 

80 درصد گران كرده اند.

      منابع حاصل از حقوق دولتي
در اختيار دستگاه هاي مسوول قرار نمي گيرد

حسن حسينقلي، رييس اتحاديه صادركنندگان سرب 
و روي از عدم تخصيص منابع حاصل از حقوق دولتي به 
س��ازمان منابع طبيعي و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
انتقاد كرد و گفت: سازمان برنامه وبودجه تخلف مي كند و 
اين منابع را كه از معدن كاران دريافت مي كند، در اختيار 
س��ازمان منابع طبيعي و وزارتخانه قرار نمي دهد و براي 

همين اين منابع آن جايي كه بايد خرج نمي شوند.
اين فعال اقتصادي همچنين به مس��اله ارز اش��اره كرد 
و گف��ت: دولت، بخش خصوص��ي را مكلف ك��رده تا ارز 
حاصل از ص��ادرات را به داخل كش��ور برگرداند. با وجود 
اي��ن دخالت هايي كه خود دولت ب��ر قيمت گذاري انواع 
محصوالت معدني انجام مي دهد، صنعت به مرحله تعطيلي 
رسيده است. چگونه انتظار مي رود كه بخش خصوصي با 
انواع فشارهاي داخلي و خارجي، به بقاي خود ادامه دهد. 
رييس اتحاديه صادركنندگان س��رب و روي همچنين 
يادآور شد: زماني كه قرار شد جلسه سران سه قوه برگزار 
شود، خوش��حال بوديم چراكه فكر مي كرديم خروجي 
اين نشست مي تواند تسهيلي براي بخش خصوصي باشد 
اما امروز بخش��نامه هاي اين ش��ورا مايه نگراني ماست. 
محمد مجته��دزاده، رييس انجمن زغال س��نگ از عدم 
ظرفيت سازي در حوزه زغال سنگ طي دهه هاي گذشته 
س��خن گفت و تأكيد كرد: تا س��ال آينده، كشور به 3.5 
ميليون تن كنستانتره زغال سنگ نياز دارد كه توليد اين 
ميزان كنستانتره يعني 7 تا 8 ميليون تن زغال سنگ. بطور 
حتم با اين وضعيت توان توليد اين حجم از زغال س��نگ 
را نداريم. وي ادامه داد: حتي اگر قرار باش��د اين نياز را از 
طريق واردات تأمين كنيم، سيس��تم حمل ونقل كشور 
توان انتقال اين حجم از محصوالت را ندارد. سجاد غرقي، 
عضو هيات مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان 
صنايع معدني ايران، عملكرد شوراي معادن را غيرشفاف 
خواند و گفت: متأس��فانه نه تنها دستور جلسه اين شورا 
مبهم و غيرقابل دسترس اس��ت، بلكه مصوبات آن اجرا 
نمي شود. مسعود كالنتر مجد، دبير انجمن توليدكنندگان 
و صادركنندگان موليبدن ايران از اعطاي پروانه هاي متعدد 
براي تأسيس كارخانه هاي موليبدن در كشور خبر داد و 
اين كار را ناهماهنگ با ميزان نياز كشور به اين محصول 
برآورد كرد. او گفت: صرف دادن پروانه توليد موجب توسعه 
در كشور نمي شود. بايد ميزان نياز كشور به هر محصولي 
مشخص باشد و با توجه به آن تعداد كارخانه هاي توليدي 
نيز جواز تأس��يس دريافت كنن��د. وي همچنين از نوع 
برخ��ورد وزارت صنعت، معدن و تجارت با ش��ركت هاي 
توليد موليبدن انتقاد كرد و افزود: در حدود 30 درصد از 
سهميه توليد اين محصول تنها به يك شركت كه متعلق به 
شركت ملي مس است، داده مي شود. اين نوع رفتارها نشان 
مي دهد كه به دليل وجود منافع مشترك بين اين شركت و 

وزارتخانه، بخش خصوصي از ميدان به در مي شود.

      نظم دهي به تشكل ها را دنبال مي كنيم
عليرضا اشرف، دبيركل اتاق ايران به آيين نامه تشكل ها 
كه هدف اوليه آن ساماندهي و نظام دهي به تشكل هاي 
زيرمجموعه اتاق ايران است، اشاره كرد و گفت: با توجه به 
نبود نظم الزم در شيوه حضور و عضويت فعاالن اقتصادي 
در تشكل ها الزم بود، به كمك تدوين آيين نامه اي، اين روند 
را ساماندهي كنيم. وي در مورد برگزاري نمايشگاه هاي 
تخصصي نيز تأكيد كرد: سازمان توسعه تجارت با توجه 
به بودج��ه اي كه از دول��ت به منظور رس��يدگي به امور 

نمايشگاهي دريافت مي كند، موظف است اقدامات الزم 
در اين ح��وزه را دنبال كند. دبيركل اتاق ايران همچنين 
در مورد مشاركت بخش خصوصي در برگزاري مناقصه ها 
نيز تصريح كرد: بر اساس توافق هاي انجام شده به هنگام 
برگزاري مناقصه ها رتبه بندي شركت ها از اين پس در اتاق 
ايران انجام مي شود كه براي اين كار هم سازوكار الزم ديده 
شده است. در حال حاضر تعدادي از شركت هاي داوطلب 
هم وارد اين عرصه شده اند. از طرفي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نيز اين رتبه هاي در سامانه خود تأييد مي كند. 
اش��رف همچنين در مورد جلوگيري از موازي كاري بين 
تشكل هاي زيرمجموعه اتاق ايران گفت: تمام تالش خود 
را مي كنيم تا از ايجاد تشكل هاي موازي خودداري كرده 
و اينگونه زمينه هم افزايي و تعامل بيشتر بين فعاالن يك 

صنعت را فراهم كنيم.

      استفاده از ظرفيت استارتاپ ها 
در ادامه حس��ين س��الح ورزي، نايب رييس اتاق ايران از 
تقسيم كاري كه در سال جاري صورت گرفته سخن گفت 
و تاكيد كرد: هر كدام از بخش هاي اتاق موظف شدند به 
صالح ديد خود چند اولويت اول حوزه فعاليت خود را دنبال 
كرده و به نتيجه برسانند. اين كار انجام شد تا به كمك آن 

روند فعاليت هاي خود را هدفمند و قابل پيگيري كنيم.
وي همچنين از تش��كل ها خواست براي حوزه تحقيق و 
بحث هاي مطالعاتي خود از ظرفيت استارتاپ ها استفاده 
كنن��د. به اعتقاد وي اين كار مي تواند تا حدودي س��طح 

هزينه ها را مديريت كند.

      حمايت همه جانبه اتاق ايران از تشكل ها
نادر سيف، معاون تش��كل هاي اتاق ايران نيز به موضوع 
آيين نامه و نظرخواهي انجام شده از تمام تشكل ها براي 
تدوين آن اش��اره ك��رد و گفت: طي دو نشس��ت از همه 
تشكل ها نظرخواهي ش��د و جمع بندي آن در 3 نشست 
هيات راهبردي مورد بررس��ي قرار گرفت. بخشي از اين 

نظرات كه در چارچوب آيين نامه بود، اعمال شد. نظراتي 
همه كه در اين چارچوب نبود، قرار اس��ت در جلساتي به 
بحث گذاشته شوند. وي همچنين از حمايت هاي تمام قد 
از تش��كل هاي زيرمجموعه اتاق ايران با توجه به نگرش 
هيات رييس��ه در س��ال هاي 96 و 97 خبر داد و تصريح 
كرد: در همين مدت طي دو نوبت مبالغ قابل توجهي در 
راستاي توسعه تش��كل ها و توانمندسازي آنها پرداخت 
شده است.  س��يف يادآور ش��د: اين پرداخت ها مبتني 
بر رتبه بندي و ارزيابي تش��كل ها بوده تا عدالت الزم نيز 
رعايت شود. معاون تش��كل ها در مورد درخواست هاي 
تشكل ها براي برگزاري نمايشگاه نيز تصريح كرد: در اين 
رابطه فعاليت هايي داش��ته ايم و با توجه به بودجه هاي 

مصوب از اين درخواست ها هم حمايت كرده ايم.
وي همچنين از ضرورت تأس��يس فدراسيون ها از جمله 
فدراسيون معدن در كشور خبر داد و گفت: مقدمات كار 
در اين رابطه انجام شده تا پس از ابالغ آيين نامه تشكل ها، 
اقدامات بعدي نيز در مورد ايجاد فدراسيون معدن يا تغيير 

ساختار خانه معدن به فدراسيون انجام شود.

      دولت گوش شنوا ندارد
در جمع بندي اين نشست نيز غالمحسين شافعي، رييس 
اتاق ايران به مساله بودجه و انتظارات بخش خصوصي از 
آنچه بايد در اين قانون لحاظ شود، اشاره كرد. وي تشريح 
كرد: س��ازمان برنامه وبودجه امسال براي اولين بار از اتاق 
ايران خواس��ت تا نمايندگان خود را براي حضور در تمام 
كميته هاي تنظيم بودجه معرفي كند. البته اين مساله براي 
چند جلسه اول رعايت شد اما به تدريج به دليل متفاوت 
بودن نظرات بخش خصوصي با دولت، ديگر نمايندگان 
اتاق دعوت نشدند. وي اولويت دادن سازمان برنامه وبودجه 
به خرج به جاي دخل را نيز اقدام نادرستي خواند كه بايد 
مورد تجديدنظر قرار گيرد. به اعتقاد شافعي برنامه هايي 
دست نيافتني از سوي اين سازمان منظور مي شود و سپس 
به دنبال منبعي براي تأمين آن مي رود. رييس اتاق ايران 

تأكيد كرد: اين شيوه بودجه ريزي اشتباه است. وي معتقد 
اس��ت بودجه بايد روي كاهش هزينه ها متمركز ش��ود، 
چيزي كه متأس��فانه مورد غفلت ق��رار مي گيرد و براي 
شركت هاي دولتي كه زيان ده هستند، بودجه هاي قابل 
توجهي اختصاص مي يابد. رييس پارلمان بخش خصوصي 
ادامه داد: انتشار بي رويه اوراق نيز چالش ديگري است كه 
هر سال در بودجه ديده مي ش��ود و هر سال هم از سوي 
اتاق ايران مورد انتقاد قرار مي گيرد. انتشار اين اوراق دولت 
را مدام بدهكارتر مي كند. شافعي در مورد حمايت هايي 
كه بايد از توليد صورت گيرد نيز گفت: اين حمايت هاي 
مالي متأسفانه هدفمند نيست. هميشه مي گوييم از توليد 
حمايت شود اما فراموش نكنيم كه حمايت هاي مادام العمر 
از توليد هم غيرمنطقي اس��ت. بايد از هر بخش تا زماني 
كه بتواند روي پاي خود بايس��تد حمايت كرد. وي ادامه 
داد: حمايت از تشكل هاي اتاق نيز با همين منطق انجام 
مي شود. وقتي تش��كل ها ايجاد مي شوند نياز به حمايت 
دارند ولي اين نگاه تا هميشه وجود ندارد. آنها بايد بتوانند 
بعد از مدتي مديريت كار را دست گرفته و روبه جلو حركت 
كنند. رييس اتاق ايران از كنار رفتن بخش خصوصي به 
دليل نوع نگاه دولت انتقاد كرد و گفت: همين طور كه به 
صورت مداوم بخش خصوصي ناتوان تر و كنار گذاش��ته 
مي شود، رييس جمهور در اظهارنظرهاي خود از بي توجهي 
به نظرات بخش خصوصي انتقاد كرده و مي گويد اگر اين 
نظرات را دريافت مي كرديم، امروز وضعمان اين نبود. اتاق 
ايران هميشه آماده است تا پيشنهادهاي كارشناسي خود را 

مطرح كند اما هيچگاه گوش شنوايي نبوده است.
ش��افعي در ادامه، برگزاري شوراي سران سه قوه را بدون 
مشاركت بخش خصوصي و بدون برگزاري نشست هاي 
فرعي كارشناسانه، مايه نگراني دانست و تصريح كرد: روز 
اول كه قرار شد اين جلسات برگزار شود، بسيار خوشحال 
بوديم اما امروز معتقديم بدون بررسي هاي كارشناسانه 
روي موضوعاتي كه در اين شورا مطرح مي شود، نمي توان 

نتايج خوبي از آن انتظار داشت.

كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران در بيست و نهمين 
نشست خود، بررسي سياست هاي صنعتي كشور را در 
دستور كار قرار داد. سياست صنعتي كه به معناي عام، 
چارچوبي براي احياي رشد و تحول ساختاري در اقتصاد 
تلقي  مي شود. اعضاي كميسيون صنعت و معدن اتاق 
تهران در اين نشست، سياس��ت هاي صنعتي كشور را 
به نقد گذاش��تند و تدوين استراتژي توسعه صنعتي را 
مورد تاكيد قرار دادند. در ابتداي اين نشس��ت و پيش از 
آغاز اين بحث، حسين حقگو، كارشناس كميسيون به 
مرور برخي از مهم ترين رويدادهاي صنعتي و اقتصادي 
پرداخت؛ از جمل��ه اينكه بانك مركزي نرخ تورم ماهانه 
آبان را 3.5 درصد اعالم كرده كه نسبت به نرخ تورم ماهانه 
شهريورماه )6.1 درصد( و مهرماه )4.6درصد(، روند نزولي 
داشته است. مطابق داده هاي بانك مركزي سرعت رشد 
تورم نقطه به نقطه نيز كند شده است و با 3 درصد رشد در 
آبان ماه به 39.9 درصد رسيده است. او ادامه داد: بر اساس 
گزارش صندوق بين المللي پول، اقتصاد ايران سال جاري 
وارد ركود  مي شود و رشد منفي 1.5 درصدي و در سال 
2019 رشد منفي 3.6 درصدي خواهد داشت. بر همين 
اساس ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال جاري با 
اندكي كاهش به 430.1 ميليارد دالر  مي رسد اما در سال 
آينده حدود 97 ميلي��ارد دالر از توليد ناخالص داخلي 
ايران كاسته  مي ش��ود و به 333.6 ميليارد دالر كاهش 
مي يابد. طبق پيش بيني اين نهاد نرخ تورم كشورمان در 
س��ال جاري به 29.6 درصد و در سال آينده نيز به 34.1 
درصد خواهد رسيد.  حقگو همچنين با اشاره به كاهش 
توليد خودرو در كشور گفت: طبق اعالم وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، توليد انواع خودرو در مهرماه سال جاري 
به 83 هزار و 27 دستگاه رسيد كه نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته كه 137 هزار و 914 دستگاه بوده، 39.8 
درصد كاهش داشته است. آمارهاي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت همچنين نشان مي دهد در شش ماهه نخست 
امسال540 هزار و 900 دستگاه خودرو سواري در كشور 
توليد شده كه نسبت به مدت مشابه پارسال، 16درصد 

كاهش يافته است.

      كسري 75 هزار ميلياردتوماني بودجه 1397
 در ادامه اين جلس��ه، ابراهيم بهادراني، مش��اور اقتصادي 
رييس اتاق تهران با اشاره گزارش هفت ماهه بودجه گفت 
كه مجموع درآمدهاي دولت طي اين مدت 75 هزار ميليارد 
تومان برآورد شده و هزينه هاي جاري دولت معادل 150 
هزار ميليارد تومان بوده است. بر اين اساس، تراز عملياتي 
بودجه به ميزان 75 هزار ميليارد تومان منفي است. دولت نيز 
سعي كرده است اين تراز منفي را از طريق فروش دارايي ها 
و اوراق جبران كند. او با اشاره به اينكه درآمدهاي مالياتي 
معادل 144 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده بود، اعالم 
كرد كه تاكنون60 هزار ميليارد تومان محقق شده كه اين 

رقم53 درصد رقم پيش بيني شده است.

      سياست صنعتي؛ چارچوبي براي احياي رشد
 در ادامه، بحث و بررسي موضوع سياست صنعتي، با ارايه 
گزارشي از سوي محمدرضا رضوي، كارشناس اقتصادي و 
رييس سابق موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني آغاز 
شد. او با ارايه تعريفي از سياست صنعتي و آنچه به عنوان 
استراتژي توس��عه صنعتي خوانده  مي شود، گفت: دو نوع 
تعريف از سياست صنعتي با عناوين محدود و گسترده وجود 
دارد. سياست صنعتي محدود به مجموعه دخالت هاي دولت 
براي جبران شكست هاي بازار و توسعه صنايع خاص اطالق 
 مي شود و سياست صنعتي گسترده، چارچوب سياستي 
است كه به تحريك و هماهنگي فعاليت هاي اقتصادي خاص 
براي ايجاد تغييرات ساختاري منجر  مي شود. رضوي سپس 
به داليل اقبال جهاني به تدوين سياست صنعتي پرداخت 
و گفت: توجه روزافزون به سياست يا استراتژي صنعتي در 
تعدادي از كشورهاي صنعتي و درحال توسعه در پي بحران 
مالي 2009 و بروز بي ثباتي و ابهامات فزاينده در بازارها رخ 
داده است. در عين حال، اين گرايش به صورت ارايه چارچوبي 
براي پاسخ به چالش هاي كليدي اقتصادي و هماهنگ كردن 
فعاليت ها به منظور احياي رشد و ارتقاي رقابت پذيري در 
پي ركود چندس��اله و ظهور نيروهاي گريز از مركز شكل 
گرفته است. سياست هاي صنعتي عمدتا برخوردار از افق 
بلندمدت حداقل 7-5 سال بوده و مبتني بر توانمندي هاي 

واقعي )نه آمال( و بازنگري ساالنه توسط نهاد مستقل است. 
رضوي افزود: سياست صنعتي، نگاه به افق ها دارد و روزمرگي 
زمينگيرش نكرده و با محور قراردادن استراتژي صنعتي از 
تصميمات پراكنده، نامنسجم و فاقد هماهنگي  مي كاهد. 
اين كارشناس اقتصادي در ادامه با بيان اينكه تمركز صرف بر 
سياست هاي اقتصادكالن به احياي رشد و تحول ساختاري 
نمي انجامد، از تجربه ضرورت تدوين سياست صنعتي در 
كشور سخن گفت و افزود: طي سه دهه، تمركز سياست هاي 
اقتصادي بر تثبيت متغيرهاي اقتصادكالن، توزيع درآمد 
و واگذاشتن رشد به نيروهاي بازار بوده كه نتايج آن، رشد 
اقتصادي پرفراز و نشيب همراه با تورم باال بعضا ركود تورمي، 
كس��ري تجارت خارجي، جهش هاي ارزي، بيكاري باال، 
گسترش فقر، و فشار بر منابع طبيعي و همچنين كاهش 
روزافزون سهم فعاليت هاي صنعتي در اقتصاد، عدم رشد 
بهره وري و جذاب نبودن توليد براي  س��رمايه گذاري بوده 
است.  او افزود: بعضا تحريم ها، اما عمدتا فقدان سياست هاي 
بخش توليد و تجارت چنين نتايجي را در اقتصاد به بار آورده 
است. رشد پايين صرفا ناشي از باال بودن هزينه هاي نسبي 
و مبادالتي نيس��ت كه راه حلش بهبود فضاي كسب و كار 
و كاهش نرخ ارز باش��د. بلكه عدم هدايت منابع در جهت 
تحول ساختاري و ارتقاء نيافتن توانمندي هاي تكنولوژيكي 
و سازماني است كه بسياري از نتايج فوق را رقم زده است. 
در چنين ش��رايطي، طراحي چارچوبي از س��وي دولت و 
بخش خصوصي با جهت گيري روشن براي احياي توسعه 
اقتصادي، جايگزيني براي مجموعه اي از سياس��ت هاي 
مقطعي و بعضا متناقض اس��ت. او با اشاره به تجارب قبلي 
تدوين استراتژي توسعه صنعتي در كشور، بخشي نگري 
در نگاه متوليان، اتكا ب��ه روابط عمودي و گرد هم نيامدن 
تخصص ها و تجربه ها در ابعاد موردنياز براي يك امر ملي 
نظير تدوين استراتژي صنعتي را دليل فرآيندي عدم توفيق 
آن دانست و گفت: تزاحم در فضاي برنامه ريزي كشور، اعالم 
راهبردهاي متفاوت از سوي مقامات عالي، دولت، مجلس، 
بعضا مجمع، همراهي محدود ديگر نهادهاي موثر در دولت، 
بخش خصوصي، دانشگاه و تشكل هاي صنعتي و تجاري 
و البته مشخص نبودن دامنه پوشش سياست صنعتي از 

ديگر داليلي است كه به عدم توفيق سياست هاي صنعتي 
در دولت هاي گذشته منجر ش��د.  رضوي در ادامه گفت: 
اكنون وقت آن اس��ت كه اتاق بازرگان��ي براي تدوين يك 
سياست يا استراتژي صنعتي مشاركت جدي داشته باشد 
و به نوعي پيشران آن باشد. البته اين بار، تدوين استراتژي 
يا سياست صنعتي بايد با در نظر داشتن تجارب جهاني و 
سوابق امر در كشور و همچنين توجه به مالحظات ضروري 
در م��ورد انتخاب تيم ها براي يك طرح كليدي ملي انجام 
گيرد و اين حركت با مشاركت سازمان هاي ذي ربط، درگير 
كردن كارشناسان از حوزه هاي اجرايي و علمي همراه شود.

      نيروهاي غيرهماهنگ در نظام تصميم گيري
داريوش اس��عدي بر اين باور بود كه تدوين اس��تراتژي از 
س��طح وزارتخانه ها فراتر است و البته رويه هاي موجود به 
توسعه صنعتي منتهي نمي شود. او گفت: تا زماني كه نظام 
تصميم گيري اعم از دولت و مجلس در ارتباط با پيگيري 
يك موضوع واحد نظير توس��عه صنعتي، نيروها و منابع 
خود را در كنار هم قرار ندهند، تدوين استراتژي معنا پيدا 
نمي كند. حتي اگر استراتژي هم نوشته شود، اين استراتژي 
با كدام ستاد صنعتي قرار است اجرا شود؟  ابراهيم بهادراني 
نيز گفت: معموال در زماني تدوين برنامه ها، تصويربرداري 
درستي از ش��رايط صورت نمي گيرد تا بر اساس شرايط و 
امكانات، هدف تعيين شود. افزون بر اين به دليل شرايطي 
كه بر كشور حاكم است در هنگام نگارش هر استراتژي بايد 
سناريونويسي هم انجام شود. با توجه به اين دولت به تنهايي 
قادر به تدوين استراتژي نيست، بهتر است بخش خصوصي 
در اين زمينه وارد موضوع شود . عليرضا كالهي صمدي، عضو 
كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به سياست 
صنعتي دولت ها طي سال هاي گذشته گفت: طي سال ها، 
دولت ها منابع را به باالدستي ها سوق داده و ميلياردها دالر 
رانت تزريق كردند و اكنون صنايع پايين دستي تحت فشار 
هستند.  در ادامه فرهاد فزوني، ديگر عضو اين كميسيون 
از تفوق سياس��ت بر اقتصاد ايران انتقاد كرد وگفت: مشي 
سياستمداران و سياست گذاران به گونه اي بوده كه گويي 

قرار نيست ما سياست صنعتي داشته باشيم.

      مديران استراتژي محور نيستند
حبيب اله انصاري، دبير انجمن صنايع لوازم خانگي نيز با بيان 
اينكه هرگاه بحث عدم توسعه اقتصادي مطرح  مي شود، پاي 
استراتژي صنعتي به ميان  مي آيد، ادامه داد: مديران كالن ما، 
استراتژي محور نيستند. البته اگر استراتژي نيز وجود داشت 
با اين ميزان تضاد و خودمحوري در مديريت قابل اجرا نبود. 
تا زماني كه تفكر ملي و همفكري در بس��تري واحد وجود 
نداشته باشد، ما نمي توانيم به استراتژي كه زمينه ساز توسعه 
اقتصادي باشد، دست پيدا كنيم. مهدي پورقاضي، رييس 
كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران هم با اشاره به اينكه 
تاكنون حداقل دوبار استراتژي صنعتي ايران در دوره هاي 
مختلف نوشته شده است، گفت: مساله نخست آن است كه 
آيا اين استراتژي با همراهي ذي نفعان و مشاركت تشكل ها 
نوشته است؟ مساله ديگر آن است كه تا زماني كه اقتصاد 
كالن تا اين حد پيش بيني ناپذير باشد كه فعاالن اقتصادي 
ندانند چهار ماه ديگر چه اتفاقي روي  مي دهد، استراتژي چه 

معنايي پيدا  مي كند؟
 

      سوداي درآمد نفت
به��ادر احراميان نيز با اش��اره به اينكه بريتانيا تا اواس��ط 
دهه70ميالدي پيشتاز توس��عه صنعتي اروپا بوده است، 
افزود: در سال 1974 نفت در درياي سياه كشف شد و پس 
از ورود درآمد نفت به اقتصاد اين كشور، ظرف 6 الي 7 سال 
صنعت بريتانيا نابود شد. در واقع، صنعت قادر به رقابت با 
بخش نفت نبود.  او گفت كه در ايران نيز، نظام تصميم گيري 
نمي تواند در برابر نوسان درآمدهاي ارزي خويشتن دار باشد 
و اين يكي از موانع توسعه صنعتي در ايران است. پس از بيان 
اين نظرات، رضوي گفت: شايد اين ابهام وجود داشته باشد 
كه در شرايط بحران اقتصاد كالن چگونه  مي توان به توسعه 
صنعتي انديشيد. اما بايد بگويم تجربه توسعه اروپاي التين 
در ش��رايط بي ثباتي حاصل شد. با وجود اين روزمرگي در 
سياست گذاري صنعتي، من همچنان به توسعه صنعتي 
اميدوارم. البته الزم است اتاق بازرگاني در اين زمينه قدمي 
بردارد و تدوين اس��تراتژي توسعه صنعتي را مطالبه و در 

تدوين آن فعاالنه مشاركت كند.
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در سياست هاي ارزي بودجه 
نظر بخش خصوصي لحاظ نشد

ابوالفضل روغني گلپايگاني رييس كميسيون صنايع 
اتاق ايران اليحه بودجه س��ال 98 را غيرواقع بينانه 
دانست و تأكيد كرد كه نظر بخش خصوصي در اين 
بودجه مغفول مانده است. روغني گلپايگاني ضمن 
انتقاد از عدم مشورت دولت با بخش خصوصي گفت: 
معموالً دولت هرساله در تدوين اليحه بودجه نظر اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و نمايندگان 
بخش خصوصي را جويا مي شود. بااين حال با وجود 
اظهارنظرهاي بخش خصوصي و تشكيل كميته هاي 
متعددي كه از طرف اتاق مسوول بررسي بودجه بودند 
و نظر كارشناسي خود را به دولت اعالم كردند، اما به 
نظر مي رسد دولت در بخش هايي از تدوين بودجه 
به خصوص تعيين نرخ ارز غيرواقع بينانه عمل كرده 
است. رييس كميس��يون صنايع اتاق ايران در ادامه 
با اشاره به تصميم دولت و بانك مركزي در خصوص 
پيمان س��پاري ارزي تأكيد كرد كه اين سياس��ت 
به هيچ وجه موردقبول بخش خصوصي نيست. او در 
همين زمينه افزود: طي 80 سال گذشته ايران پنج 
مرتبه اجرايي شدن پيمان سپاري ارزي را تجربه كرده 
كه پياده سازي اين مصوبه به نسبت شرايط موجود 
در هر دوره تبعات منفي و آثار مثبتي به دنبال داشته 
است و نه تنها درآمدي هم براي كشور ايجاد نكرده بلكه 
بالعكس صادرات را نيز محدود كرد. روغني گلپايگاني 
تصريح كرد: با وجود اينكه اتاق ايران به صراحت در 
ديدارهاي مختلف اعالم كرده است كه با اجراي اين 
سياست مخالف است اما متأسفانه همچنان دولت 
و بانك مركزي اصرار بر اجراي پيمان س��پاري ارزي 
دارند. به اعتقاد رييس كميسيون صنايع اتاق ايران 
اجراي اين سياس��ت به ويژه در شرايط فعلي، تنبيه 

صادركنندگان واقعي است. 

 سهم توسعه صادرات
در بودجه 9۸

عدنان موسي پور رييس كميسيون توسعه صادرات 
اتاق بازرگاني با اش��اره به بس��ته حمايت از توسعه 
صادرات غيرنفتي در چارچوب برنامه ملي پيشبرد 
برونگرايي اقتصادي، اظهار داشت: در راستاي تحقق 
بند 10 سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي درخصوص 
حمايت همه جانبه و هدفمند از ص��ادرات كاالها و 
خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري 
مثبت، برنامه هاي حمايتي و تشويقي توسعه صادرات 
غيرنفتي كشور با هدف تحقق صادرات غير نفتي به 
ميزان 53.8 ميليارد دالر در اين سال تنظيم و ابالغ 
شده اس��ت. وي با بيان اينكه دولت در قالب اليحه 
بودجه سال 98 كل كشور توسعه بازارهاي صادراتي 
و توس��عه صادرات كاال و خدمات را مد نظر قرار داده 
اس��ت، عنوان كرد: براساس آنچه در قالب پيشنهاد 
دولت به مجلس ارايه داده ش��ده توس��عه بازارهاي 
صادراتي بيش از 27 ميليارد تومان در نظر گرفته شده 
كه اين امر شامل اعزام رايزنان بازرگاني به كشورهاي 
هدف وتعامل اقتصادي با كش��ورهاي حوزه آسيا و 
اقيانوسيه است. رييس كميسيون توسعه صادرات 
اتاق بازرگاني تعامل اقتصادي با كشورهاي حوزه اروپا 
و امريكا و كشورهاي حوزه عربي و آفريقايي را از ديگر 
اهداف در نظر گرفته شده در حوزه توسعه صادرات 
در سال 98 برشمرد و افزود: دولت در اليحه بودجه 
سال 98 كل كش��ور، به منظور توسعه صادرات كاال 
و خدمات بي��ش از 430 ميليارد تومان منابع مالي 
اختصاص داده كه بر همين اساس مقرر شده است از 
اين ميزان در سرفصل هايي 13گانه به منظور حمايت 
از صادرات غيرنفتي هزينه شود. به گفته وي در بودجه 
سال جاري نيز 1300 ميليارد تومان مشوق صادراتي 
براي حمايت از صادرات غيرنفتي و متنوع سازي در 
كشورهاي هدف پيش بيني ش��ده بود كه تنها 20 

ميليارد تومان آن محقق شده است.

 جرقه هاي رشد صادرات
در حوزه سيمان

عبدالرضا شيخان، دبير انجمن كارفرمايان صنعت 
سيمان، با اشاره به اينكه در ماه گذشته توانستيم 
بيش از 7 ميليون تن سيمان و كلينكر صادر كنيم 
اين رقم را معادل رشد 10 درصدي در صادرات اين 
محصول در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
عنوان كرد. ب��ه گفته وي در ش��رايط كنوني كه 
مصرف در بازار داخل با محدوديت هاي ناش��ي از 
كاهش ساخت و ساز روبرو ش��ده انتظار مي رود 
صادرات بتواند كمك شاياني به توليدكننده هاي 
اين صنعت بكند و بر اين اساس انتظار ما اين است 
كه رشد صادرات در ماه هاي آينده افزايش يابد. اين 
فعال حوزه سيمان در ادامه به برخي دغدغه هاي 
موجود در مسير صادرات اين محصول اشاره كرده 
و گفت: طبق تصميماتي كه بانك مركزي در زمينه 
بازگشت ارز ناشي از صادرات گرفته اند اوال بايد ارز 
ناشي از فروش محصول حداكثر تا 3 ماه و دوم به 
صورت ارزي وارد كش��ور شود كه در هر دو زمينه 
مشكالتي وجود دارد. به گفته شيخان مشكل اول 
آن است كه اغلب محصول صادراتي ما به كشورهاي 
همسايه صادر مي شود كه آنها نيز اغلب اوقات با ريال 
با ما وارد مبادله مي شوند بنابراين تامين معادل ارزي 

براي صادركننده سخت مي شود.
به عالوه در بسياري اوقات فروش به صورت تعهدي 
است و بازگش��ت ارز تا 3 ماه بعد از فروش ممكن 
اس��ت چندان عملياتي نباشد بر اين اساس بهتر 
است دولت براي ما تمهيداتي بينديشد تا بتوانيم 

محصول صادراتي را به بيرون از كشور صادر كرد.
وي ادامه داد در عين حال به دليل تحريم ها كمي 
در امر حمل و نقل محصول نيز با مشكالتي روبرو 
شده ايم به همين دليل از دولت مي خواهيم اين 
صنعت را حمايت كند. وي با ابراز نگراني از صادرات 
سيمان به افغانستان گفت: اين بازار يكي از بازارهاي 
خوب ما در حوزه سيمان است اما مشكالتي مثل 
پيمان س��پاري ارزي براي اين بازار مشكل ايجاد 

كرده است.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

چراشرکتهاینفتوگازایرانیتاکنونفعالیتبرونمرزیقابلتوجهینداشتهاند

شرکت های نفتی ایرانی پابند شدت مصرف انرژی 
گروه انرژی|نادی صبوری|

اگر بپذیریم که تاس�یس شرکت های اکتشاف 
و تولید موسوم به E&P از این جهت گرفته شد 
که ایران در زمینه توان فنی و مهندسی اجرای 
ابرپروژه های نفتی و گازی، نس�بت به گذش�ته 
قدرت بیشتری پیدا کرده اس�ت، احتماال باید 
حرکت شرکت های این حوزه به سمت فعالیت 
برون مرزی را مشابه چیزی که شرکت های نفتی 
چین در دوره »بیرون زدن« طی کردند، ناگزیر 
دانس�ت.  »تعادل« هفته گذش�ته در گزارشی 
میزان فعالیت بین المللی 17 ش�رکت متقاضی 
فعالیت اکتشاف و تولید در ایران را با استناد به 
اطالعاتی که این شرکت ها خود در وب سایتشان 
قرار داده اند منتش�ر کرد. در ادامه  این رویکرد 
اما پرسشی مهم نیز مطرح می شود، اینکه چرا 
شرکت های دولتی حوزه نفت ایران که در طول 
سال های اخیر توانایی خود را در اجرای پروژه ها 
افزایش دادند هیچ گاه آن طور که باید و ش�اید 
به س�مت فعالیت بین المللی حرکت نکردند؟ 
شرکت هایی که مهندسان فعال در آن ها اغلب 
از منظر ت�وان علمی قابل رقابت ب�ا نمونه های 

بین المللی هستند. 

موضوع توسعه میادین نفتی و به تبع آن گازی، از همان 
سال های ابتدایی کشف این منابع در ایران با مطالبات 
هویت طلبی و عدالت خواهی گره خورد و نفت در تمام 
رویدادهای تاریخ معاصر ایران نقش بازی کرد. نخستین 
کش��ف نفت در ایران و خاورمیانه درست در سال های 
میانی جنبش مشروطه رقم خورد و بعد از آن به الینفک 
مطالبات بعد از مش��روطه خواهی تبدیل شد. همین 
موضوع باعث شد وضعیت فعالیت شرکت های نفتی 
ایرانی از همان ابتدا شکلی متفاوت با آنچه شرکت های 
نفتی بین المللی از سر می گذرانند و حتی شرکت های 
نفتی داخل��ی در دیگر کش��ورهای خاورمیانه تجربه 

می کردند پیدا کنند. 
 ای��ن وضعیت ادام��ه پیدا کرد و در نهایت باعث ش��د 
خروجی این شرکت ها، به نوعی معنایی فراتر از اعداد و 
ارقام به بشکه در ایران پیدا کنند. یک نمونه از این موارد 

تولید گاز در پارس جنوبی است. 
ایران طبق آم��ار »ورد مپ« چهارمین مصرف کنند ه 
گاز طبیعی در دنیا اس��ت، طبق ترازنامه ی انرژی در 
سال 1391 بخش خانگی 41 درصد از کل مصرف گاز 
طبیعی در ایران را به خود اختصاص داد که از این حیث 
در دنیا نمونه كمي وجود دارد. زمس��تان اوج تقاضای 
مصرف گاز در ایران است و حداقل در چند سال اخیر هر 
کم و کاستی در زمینه تولید گاز، توانسته است فشاری 

شدید را بر دولت های وقت اعمال کند. 
این فش��ار اما از سوی دولت ها به شرکت هایی منتقل 
می شود که متولی توسعه میادین نفتی و گازی هستند. 
در مورد گاز، طبق آن چیزی که علی آفریده قیاس��ی 
مدیر برنامه ریزی و کنترل طرح های ش��رکت نفت و 
گاز پارس به »تعادل« می گوید از اوایل پاییز استرس 

»پیک تقاضای زمس��تان« خود را نشان می دهد، این 
وضعیت باعث می شود مجریان طرح در POGC که 
در واقع موقعیتي مدیریتی دارند، بعضا تا 15 روز را روی 

سکوهای دریایی سپری کنند. 
پاس��خ دادن به پیک تقاضای برق در تابستان و گاز در 
زمس��تان برای ایران اهمیت باالیی دارد. در هر دو نیز 
برداشت گاز از میدان پارس جنوبی نقشی مهم دارد. 
اما ارتب��اط میان این وضعیت ب��ا فعالیت برون مرزی 

شرکت ها چیست؟
شرکت های فعال در حوزه تولید انرژی در ایران هیچ 
کدام »بنگاه اقتصادی« نیس��تند. آن ها اغلب مطیع 
تصمیم هایی هستند که از سمت نهادهای نظارتی و 
سیاست گذار تعیین می ش��ود، این شرایط از یک سو 
باعث می ش��ود این ش��رکت ها بدون درگیر شدن در 
مباحث سود و زیان بتوانند خود را ارتقا بدهند اما از سوی 
دیگر سبب می شود کمتر بتوانند روی اهداف و اقدامات 

خود اختیاری به خرج دهند. 
زمس��تان که از راه برسد، POGCها فقط به یک چیز 
فکر می کنند »برداشت بیشتر گاز«، این اتفاقی است 
که کمتر شرکت نفنتی »بین المللی« مجبور است با 
آن مصادف شود. در واقع این شرکت ها اغلب بنگاه های 
اقتصادی هس��تند که تمام یا بخشی از سهام آن ها در 
بورس عرضه ش��ده است، این وضعیت سبب می شود 
مس��ائل دیگری تعیین کننده اهدف و سیاست آن ها 

باشد. 
مهندسان ایرانی مش��غول در صنعت نفت و گاز اما در 
اغلب اوقات برای پاس��خ دادن به تقاضای رو به فزونی 
انرژی، باید در فکر افزایش تولید و برداشت هر چه بیشتر 
باشند، چیزی که فضای زیادی را به خود اختصاص داده 
و می تواند مان��ع از اقدامات متفاوت مانند بازاریابی در 

کشورهای دیگر شود. 
علی آفریده البته معتقد است مسائل مختلفی در این 
میان دخیل هستند، او به »تعادل« می گوید: » ما باید 
جمیع جوانب را ببینیم. این موضوع به صورت مطلق 
درست است که  اگر یک شرکت فعال در حوزه انرژی 
ایران آتوریته کامل داشت و به صورت مستقل درآمد 
هزینه بود می توانس��ت راحت تر به بازارهای جهانی 
ورود کند، اما  ما در کش��ور خودمان هستیم و شرایط 

متفاوت است.« 
در واقع این موضوع که ش��رکت های مهندسی حوزه 
نفت و به طور کلی انرژی در ایران، در کشور خودشان 
کار کرده اند باعث شده است هم شکست ها به نحوی 
دیگر دیده شود و هم موفقیت ها هیچ گاه قابلیت ارزیابی 

با رقبای خارجی را پیدا نکند. 
از سوی دیگر، نقش بعضا نامشخص شرکت های ایرانی 
در پروژه های بزرگ در قبال پیمانکاران داخلی و خارجی 
نیز متاثر از همین فعالیت در کش��ور خود است. مدیر 
کل برنامه ریزی و طرح های  POGC در این خصوص 
می گوید: » شکل فعالیت شرکت حوزه انرژی باعث شده 
است اکنون کارشناس های ما حرف برای گفتن داشته 
باشند. قبال وضعیت به این شکل بود که از سوی پیمانکار 
حاضر در پ��روژه که مثال توتال بود کارها تمام و کمال 

انجام می شد و به نوعی کارشناس ایرانی هم راحت بود 
چرا که مسئولیت با پیمانکار بود. در تمام این سال ها اما 
شاید به دلیل همان فشار و استرسی که در زمان های 
خاص از آن حرف می زنیم، کارشناسان ما شروع به ورود 
به تمام موارد کردند که اساسا در وظایف پیمانکار بود.« 
او ادامه می دهد: »ما اکنون در واقع به پیمانکار کمک 
فکری و بعضا مالی می دهیم، خودمان آستین ها را باال 
می زنیم و حتی در موارد جزئی مانند اینکه شناور در چه 

تاریخی کجا باشد نیز ورود می کنیم« 
این وضعیت اگرچه در عمل باعث می شود توان فنی و 
مهندسی طرف کارفرما نیز باال رود و خروجی پروژه نیز 
با قطعیت بیشتری طبق برنامه پیش برود، اما چالش 
دور کردن کارفرما از فضای اصلی خود را دارد. مسائلی 
مانند یافت��ن بازارهای بین الملل��ی می توانند در این 

میان به حاشیه رانده شوند. این وضعیت وقتی معنای 
بیشتر خود را نشان می دهد که تمام شرکت هایی که 
متولی تولید اشکالی از انرژی در ایران هستند، مانند 
یک ش��رکت بین المللی نفتی به درآمد تولیدات خود 

دسترسی ندارند. 
آن طور که علی آفریده قیاس��ی مدی��ر برنامه ریزی و 
کنترل طرح های   POGCمی گوید، این ش��رکت در 
سال 1394 هزینه متوسط تولید در کل پارس جنوبی 
را 4 س��نت به ازای هر متر مکعب برآورد کرده است. او 
تاکید می کند که این عدد در نقاط مختلف متفاوت است 
و مخازن با یکدیگر تفاوت دارند، برای مثال  در پارس 
چنوبی با هر حلقه چاه می توانید روزانه 100 میلیون 
فوت مکعب گاز برداشت کنید اما در ایران مخازنی نیز 
وجود دارند که با هر حلقه چاه، در روز 20 میلیون فوت 

مکعب گاز می دهند. 
با این همه قیمتی ک��ه در نهایت به عنوان »گازبها« از 
مشترکان دریافت می شود که شامل تمام هزینه های 
استخراج، انتقال و توزیع است با هزینه تفاوت آشکار 
دارد. همین وضعیت یکی از عواملی اس��ت که باعث 
می شود شرکت های تولیدکننده حامل های انرژی در 
ایران، با وجود اینکه در یکی از پرسودترین کسب وکارها 
در جهان فعال هس��تند، خود به شرکت های چندان 

بزرگی تبدیل نشوند. 
در بین تمام مسائل، ش��رایط بین المللی نیز قطعا در 
روندی که بازیگران حوزه نف��ت و انرژی در ایران طی 
کردند بی تاثیر نبوده است. معدود فعالیت های برخی 
ش��رکت های این حوزه که ش��ماری از آن ها در حوزه 

گاز رقم خورده اس��ت، در کشورهای همجوار یا از نظر 
سیاسی دوست ایران رقم خورده است. 

فاکت��ور دیگری که ممکن اس��ت روی آینده فعالیت 
برون مرزی ش��رکت های حوزه نفت ایران اثر داش��ته 
باشد، تمایلی است که اخیرا شرکت ملی نفت به عنوان 
اصلی ترین ش��رکت این حوزه به برون س��پاری شمار 
زیادی از فعالیت ها از جمله بهره برداری میادین نفتی 
پس از رسیدن به تولید، به شرکت های خصوصی نشان 
داده اس��ت. این فرصت به طور قطع برای آن بخش از 
خصوصی ها که استراتژی مشخص و دقیقی داشته و 
ارزش چنین موقعیتی را درک کنند، جاده صاف کن 

ورود به بازارهای بین المللی خواهد بود. 
در مورد ش��رکت های دولتی ام��ا همچنان وضعیت 
متفاوت است، این ش��رکت ها اساسا هر چند ریتمی 
منظم تر اما آهنگی کندتر از خصوصی ها دارند، چیزی 
که باعث می شود عملیاتی کردن یک تغییر راهبردی 
در ساختارشان، با موانعی روبرو شود. مدیر برنامه ریزی 
و کنترل طرح های POGC البته تاکید می کند که این 
شرکت در »پروژه استراتژی سازمانی« که در سال 94 
تهیه ش��ده در نظر گرفته است که تا سال 1404 باید 
15 درصد از پروژه های خود را بیرون از مرزهای ایران 
اجرا کند. او ادامه می دهد: » این چیزی اس��ت که در 
سند استراتژیک شرکت دیده شده است. ما دنبال این 
موضوع هستیم اما محدودیت هایی مانند شرایط کشور 
و فشارهایی که بعضا به دلیل قرار گرفتن در پیک تقاضا 
بر ما وارد می شود بعضا باعث می شود نتوانیم روی این 

اهداف استراتژیک متمرکز شویم« 
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توسعه پتروپااليشگاه ها، توازن بخش صنعت پتروشيمي 
گروه انرژي|

ب��ه دلیل وجود منابع غن��ي گازي در ایران، صنعت 
پتروش��یمي به س��مت اس��تفاده از خوراك گازي 
متمایل ش��د. همچنین صنعت پاالیش��گاهي نیز با 
تمركز بر صنعت حمل ونقل، به س��مت تولید انواع 
سوخت و به خصوص بنزین هدایت شده است. این 
شكل چینش سبب شده اس��ت كه در سبد متنوع 
محصوالت تولیدي صنعت پتروش��یمي ایران جاي 
برخي از محصوالت مهم كه با اس��تفاده از خوراك 
مایع به دست مي آیند، خالي بماند و توازن الزم میان 
فراورده هاي تولیدي صنعت پتروش��یمي به منظور 
رفع نیاز شركت هاي ایراني متقاضي این محصوالت 
و كاهش وابستگي به واردات و نیز افزایش تاب آوري 
ای��ن صنع��ت در برابر مش��كالت محیط��ي مانند 
تحریم ها برقرار نباشد. از این رو مركز پژوهش هاي 
مجلس در گزارش��ي به بررسي این مساله پرداخته 
و نقش پتروپاالیش��گاه ها در توسعه متوازن زنجیره 
ارزش نفت و گاز را مورد توجه قرار داده است كه در 

ادامه مي خوانید: 
دفت��ر مطالعات ان��رژي، صنع��ت و مع��دن مركز 
پژوهش هاي مجلس در گ��زارش خود در خصوص 
نقش پتروپاالیش��گاه ها در توس��عه متوازن زنجیره 
ارزش نف��ت و گاز پی��ش از ه��ر چی��ز به تش��ریح 
معناي مورد نظر این گزارش از واژه پتروپاالیش��گاه 
مي پ��ردازد و تأكید مي كند ك��ه از نظر این گزارش 
پتروپاالیشگاه به معناي یكپارچگي بین مجتمع هاي 
پاالیش و پتروشیمي است. در واقع در مجتمع هاي 
پتروپاالیش��گاهي ه��دف تنه��ا تولید س��وخت از 
جمل��ه گاز مای��ع )LPG(، بنزی��ن، نفت س��فید، 
نفت گاز و نفت كوره نیس��ت، بلك��ه در كنار چنین 
محصوالتي فراورده هاي وی��ژه و خوراك هاي مورد 
نی��از مجتمع هاي پلیمري و ش��یمیایي نیز تولید و 
عرضه مي ش��ود. در مجتمع هاي پتروپاالیش، نفت 
خام ب��ه عنوان خ��وراك وارد واحده��اي فرایندي 
متعددي مي شود تا تركیبي از محصوالت سوختي و 
پایه پتروشیمي تولید شود. این موضوع سبب شده 
اس��ت كه مجتمع هاي پتروپاالیش به منظور تولید 
هم زمان سوخت و سایر محصوالت پایه پتروشیمي 
نیازمن��د به كارگیري واحده��اي فرایندي خاصي 

باشند كه در ادامه به این مهم اشاره مي شود. 

هدف گزارش مركز پژوهش هاي مجلس از بررسي 
نقش پتروپاالیش��گاه ها در توس��عه متوازن زنجیره 
ارزش نفت و گاز، آش��نایي با مفهوم پتروپاالیشگاه، 
ابعاد فرایندي آن، بررسي وضعیت پتروپاالیشگاه ها 
در جهان و دس��تیابي به راهكارهاي توازن زنجیره 
پتروش��یمي و بهبود راندمان پاالیش��گاه در داخل 
كش��ور عنوان شده اس��ت. بر این اس��اس، از جمله 
مدل ه��اي توس��عه صنای��ع میان دس��تي صنعت 
نف��ت و گاز، مدل ادغام مجتمع هاي پتروش��یمي و 
پاالیشگاهي است. به عبارتي مفهوم پتروپاالیشگاه 
بر مبن��اي یكپارچگي بین مجتمع هاي پاالیش��ي 
و پتروش��یمي ش��كل گرفته كه با ه��دف تنوع در 
محص��والت )ان��واع س��وخت و محص��والت پای��ه 
پتروش��یمي(، كاهش قیمت تمام شده محصوالت، 
بهینه س��ازي راندمان و افزایش س��ودآوري ایجاد 
مي شوند. مجتمع هاي پتروپاالیش در راستاي تولید 
همزمان فراورده ه��اي هیدروكربوري و محصوالت 
پایه پتروش��یمي نیازمند به كارگی��ري واحدهاي 
فرایندي تبدیل��ي و تكمیلي از جمله واحد كراكر با 
بخار، واحد تبدیل كاتالیستي، واحد هیدروژن زدایي 
از پروپان، اس��تخراج و جداس��ازي آروماتیك ها و 
الفین ها هس��تند.این گزارش مي افزاید كه بررسي 

وضعیت پتروپاالیش��گاه ها در جهان نشان مي دهد 
كه كمیت و كیفیت، دو كاركرد اصلي مجتمع هاي 
پتروپاالیش یعني تأمین سوخت، تولید محصوالت 
پایه پتروشیمي و مدل توس��عه آنها، در كشورهاي 
مختلف دنیا با توجه به منابع هیدروكربوري موجود 
در آن كشور متفاوت اس��ت. با این حال، بررسي ها 
نش��ان مي دهد ك��ه در مناطقي مانن��د خاورمیانه 
و امریكاي ش��مالي كه دسترس��ي به خوراك هاي 
س��بك از جمله اتان بیش��تر اس��ت ش��كل گیري 
پتروپاالیش��گاه براي تولید اتیلن ضعیف تر است؛ با 
وجودي كه 45 درصد از اتیلن تولید شده در جهان 
در مجتمع هاي پتروپاالیشگاهي تولید شده است. 
در تولید محصوالت پروپیل��ن و آروماتیك ها نقش 
پتروپاالیش��گاه ها پررنگ تر اس��ت. بطوري كه در 
شمال شرق آسیا، اتحادیه اروپا و امریكاي شمالي به 
ترتیب 57، 64 و 51 درصد از ظرفیت تولید پروپیلن 
و 89، 72 و 91 درصد از ظرفیت تولید آروماتیك ها 
)پارازایلن( به مجتمع ه��اي پتروپاالیش اختصاص 
دارد. ای��ن در حال��ي اس��ت كه فق��ط 16 درصد از 
پروپیلن تولیدي در منطقه خاورمیانه از مجتمع هاي 

پتروپاالیش حاصل مي شود.
نتایج این گزارش نشان مي دهد كه كشورهاي عضو 

اتحادیه اروپا به دلیل عدم دسترس��ي به منابع نفت 
و گاز، س��عي در مدیریت یكپارچ��ه بنگاه هاي نفت 
و پتروش��یمي دارند تا بتوانند زنجیره هاي تأمین، 
تولید و فروش را ب��ا بهره وري باالت��ري مدیریت و 

كنترل كنند.
همچنین در امریكاي ش��مالي به دلیل برخورداري 
از مناب��ع قابل مالحظه ات��ان، در تولید اتیلن كمتر 
از مجتمع هاي پتروپاالیش اس��تفاده شده، اما 51 
درص��د از ظرفیت تولی��د پروپیل��ن و 91 درصد از 
تولید پارازایلن امریكاي ش��مالي در سال 2015 در 

پتروپاالیشگاه ها ایجاد شده است.
بر اساس یافته هاي این گزارش سهم پتروپاالیشگاه ها 
در تولید پروپیلن و آروماتیك ها نسبت به تولید اتیلن 
بیشتر اس��ت، هرچند در منطقه خاورمیانه به دلیل 
سهم كم بنگاه هاي پتروپاالیش در سال 2015 فقط 
حدود 16 درصد از پروپیلن تولیدي در این منطقه 

مبتني بر مجتمع هاي پتروپاالیش بوده است.
مطالعه موردي پتروپاالیش��گاه ها در كش��ورهاي 
جهان حكایت از نقش پررنگ این بنگاه ها در توسعه 
صنعت نفت و گاز دارد و مي توان براي تأیید این ادعا 
از نمونه هایي در كش��ورهاي روسیه، ایاالت متحده 

و عربستان نام برد.
بررس��ي وضعیت حال حاضر و آتي كشور در تولید 
محصوالت پایه صنعت پتروشیمي از جمله متانول، 
آمونیاك، اتیلن، پروپیلن، بن��زن، تولوئن و زایلنها، 
حاكي از آن است كه تمركز اصلي صنعت پتروشیمي 
كش��ور در تولید محصوالت مبتني بر خوراك هاي 
گازي )مت��ان و اتان( و در نتیج��ه تولید محصوالت 
پایه متانول، آمونیاك و اتیلن بوده است. این در حالي 
است كه در سایر محصوالت پایه صنعت پتروشیمي 
از جمله پروپیلن و آروماتیك ه��ا كه عمدتأ مبتني 
بر خوراك هاي مایع است، ظرفیت تولید به مراتب 
كمتر است. این گزارش در انتها توصیه مي كند كه 
ایجاد و توس��عه پتروپاالیشگاه ها در كشور مي تواند 
در متوازن كردن توس��عه صنعت پتروشیمي كشور 
موثر باش��د. همچنین از آنجا ك��ه در مجتمع هاي 
پتروپاالیش در هر س��ه س��طح مالكیت، مدیریت و 
عملیات، هم افزایي بین بنگاهي در بخش پاالیش و 
پتروشیمي ایجاد مي شود، بنگاه ها تاب آوري باالتري 

در برابر شوك هاي محیطي خواهند داشت.
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 گذر توليد بنزين
از 100 ميليون ليتر

ایس�نا|طبق اعالم شركت ملي پاالیش و پخش 
فرآورده هاي نفتي، مدیرعامل شركت ملي پاالیش 
و پخش فرآورده هاي نفتي از تكمیل و راه اندازي فاز 
سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس خبر داده و گفته 
كه ظرفیت تولید بنزین از اواخر همین هفته به 105 
میلیون لیتر در روز مي رسد كه نسبت به آبان سال 
گذشته بیانگر رشد 67 درصدي بوده است. ظرفیت 
تولید بنزین كشور در آبان سال گذشته 63 میلیون 
لیتر در روز بود. این میزان در دي ماه پارسال با تثبیت 
تولید در فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
24 درصد افزایش یافت و به 78 میلیون لیتر در روز 
رسید. در نیمه نخست امسال كه با اوج مصرف بنزین 
در كشور همراه بود، تولید بنزین به حدود 95 تا 97 

میلیون لیتر در روز رسید.
علیرض��ا صادق آب��ادي، با اع��الم اینك��ه در حال 
آماده س��ازي براي افزایش ظرفیت تولید بنزین و 
یك جهش بزرگ براي آخر همین هفته هستیم، 
تصریح كرد: با تولی��د 105 میلیون لیتر بنزین در 
كشور عالوه بر تامین نیاز داخل، حدود 20 میلیون 
لیتر نیز تفاوت تولید و مصرف در ش��ش ماهه دوم 
سال خواهیم داشت. به گفته وي منابع 260 میلیون 
یورویي صندوق توسعه ملي صرف بدهي ها و آغاز 
فاز چهارم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس خواهد شد. 
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش همچنین 
گف��ت: وام 260 میلیون یورویي صندوق توس��عه 
ملي زماني به این پروژه اختصاص یافت كه مراحل 
ساخت و نصب فاز سوم پروژه نیز انجام شده بود؛ در 
حال حاضر قرار است مبلغ این وام صرف بدهي هاي 
موجود یا اجراي فاز چهارم پاالیش��گاه شود. منابع 
مالي این پروژه با ات��كا به تولید محصوالت داخلي 

پاالیشگاه تامین شده است.

اتصال شبكه برق عراق و  اردن
ایرنا| عراق و اردن یادداشت تفاهم اتصال شبكه 

برق دو كشور و تبادل انرژي امضا كردند. 
این یادداشت تفاهم از سوي لوي الخطیب، وزیر 
برق و هاله زواتي، وزیر برق و معدن اردن با حضور 
عادل عبدالمهدي و عمر الرزاز نخست وزیران دو 

كشور روز شنبه در بغداد امضا شد. 
بر اساس این یادداشت تفاهم، اتصال شبكه هاي 
برق دو كشور زمینه تبادل برق را فراهم مي كند 
و همچنی��ن گامي در جهت ایجاد یك ش��بكه 
هش��تگانه برق و ب��ازار منطقه اي برق ش��امل 
كش��ورهاي حوزه خلی��ج ف��ارس و خاورمیانه 

خواهد بود. 
گفته مي شود كه شبكه هش��تگانه برق شامل 
تركیه، عراق، سوریه، لبنان، اردن، فلسطین، مصر 

و لیبي خواهد بود.
كمبود شدید برق و قطع طوالني آنكه به ویژه در 
ایام گرم سال تا 15 ساعت در روز مي رسد، یكي 
از معضالت عراق اس��ت كه از جمله در تابستان 
گذشته باعث اعتراضات گس��ترده خیاباني در 
جنوب عراق )با محوریت بصره( با چندین كشته 
و زخمي شد.  عراق در حال حاضر روزانه 1350 
مگاوات و همچنین گاز مصرفي براي خوراك سه 
نیروگاه تولید برق خود را از جمهوري اس��المي 

ایران وارد مي كند.

 3
000

53
20

ل 
عاد

ه ت
نام

روز
ي 

مك
پیا

نه 
اما

 س

   شرکت های فعال در حوزه تولید انرژی در 
ایران هیچ کدام »بنگاه اقتصادی« نیستند. 
آن ها اغلب مطیع تصمیم هایی هستند که 
از س�مت نهادهای نظارتی و سیاست گذار 
تعیین می شود، این شرایط از یک سو باعث 
می شود این ش�رکت ها بدون درگیر شدن 
در مباحث سود و زیان بتوانند خود را ارتقا 
بدهند اما از سوی دیگر سبب می شود کمتر 
بتوانند روی اهداف و اقدامات خود اختیاری 

به خرج دهند. 
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شناخت ويژگي دولت رفاه  اسكانديناوي

آيا »دولت رفاه نورديك«  قابل الگوبرداري است
1- دولت رفاه هاي اسكانديناوي در آغاز هزاره سوم

كشورهاي اسكانديناوي عموما كشورهاي ثروتمندي به 
حساب مي آيند و توزيع درآمد در آنها نيز نسبتا برابر است. 
بطور ميانگين، درآمد سرانه كشورهاي اسكانديناوي مشابه 
اياالت متحده است )جدول1( . درآمد سرانه نروژ به خاطر 
درآمدهاي نفتي اندكي باالتر و درآمد سرانه فنالند و سوئد 
اندكي كم تر است، اما به عنوان سنجه اي نه چندان دقيق، 
به نظر درست است كه بگوييم ميانگين درآمد در كشورهاي 
اسكانديناوي قابل مقايسه با اياالت متحده بوده، و قطعا از 

ميانگين اتحاديه اروپا باالتر است.
در همين حال، كشورهاي اسكانديناوي در رابطه با برابري 
در جايگاه بااليي ق��رار دارند. جدول2 اطالعات مربوط به 
ضريب جيني )ضريب جيني معموال براي توصيف برابري 
درآمد مورداستفاده قرار مي گيرد( را نشان مي دهد. براساس 
اطالعات جدول مزبور، به نظر مي رس��د كه كش��ورهاي 
اس��كانديناوي از اياالت متحده برابرترند اما براي مثال، از 
آلمان برابرتر نيس��تند. دولت رفاه هاي اس��كانديناوي در 
چشم انداز بين المللي، توزيع درآمد نسبتا برابري دارند اما اين 
موضوع لزوما در چشم انداز اروپايي صادق نيست. گذشته 
از آن، كشورهاي اسكانديناوي كشورهاي مساوات گرايي 
نيستند. در اين كشورها ميلياردرها )به دالر( حضور دارند 
و شمارشان نيز رو به فزوني است. نگاه سوسيال دموكرات 
سنتي به جامعه رفاهي، مساوات گرايي نبود بلكه جامعه اي با 
فرصت هاي برابر بود. پسر يك كارگر آسفالت كار، در زندگي 
بايد فرصت هاي يكساني هم چون پسر يك استاد دانشگاه 
داشته باشد. در اين ارتباط، اين كشورها موفقيت متوسطي 

به دست آورده اند.
اين دو جدول، اس��اس اس��تدالل ما را ش��كل مي دهند: 
تضادي ميان درآمد و برابري وجود ندارد. ظاهرا درآمد باال 
مي تواند با برابري قابل توجه اي تركيب ش��ود. كشورهاي 
اس��كانديناويايي نش��ان داده اند كه براي مدل امريكايي 
يعني مدلي كه وجود تفاوت هاي درآمدي قابل مالحظه  را 
ضرورت توليد ثروت مي داند تا افراد براي صعود از نردبان 
اجتماعي ترغيب شوند، جايگزين هايي وجود دارد. از سوي 
ديگر، ما مطمئنيم كه برابري تحت شرايطي مي تواند به 
كاهش قابل مالحظه ثروت جمعي بيانجامد. سوال جالب 
در اين زمينه اين اس��ت كه تحت چه شرايطي و از طريق 
كدام سازوكارها برابري مي تواند ]به جاي كاهش ثروت[ به 

ايجاد ثروت بينجامد؟
نتايج مربوط به برابري درآمدي در كشورهاي اسكانديناوي 
تا حد زيادي از بازتوزيع دولتي ناشي مي شود و اين كشورها 
به نظام مالياتي خود كه از طريق آن ماليات هاي سنگيني 
وضع مي كنند، ش��هره هس��تند. در حقيقت، ماليات در 
كشورهاي اسكانديناوي از ميانگين كشورهاي عضو سازمان 
همكاري اقتصادي و توسعه يا اياالت متحده بيشتر است اما از 
برخي كشورهاي اروپاي قاره اي مانند آلمان و فرانسه خيلي 
بيشتر نيست. به خاطر فش��ار مالياتي زياد در كشورهاي 
اسكانديناوي، خصوصا در سوئد و دانمارك، انتظار مي رود 
كه مردم، به ويژه بخش هاي ثروتمندتر فعاالنه عليه نظام 
مالياتي طغيان كنند يا احزاب سياسي را كه كاهش ماليات ها 
را وعده مي دهند، از طريق راي دادن به قدرت برسانند. اما 

واقعيت اينگونه نيست.
عموما ما انتظار داريم كه كش��ورهاي دولت رفاه نورديك 
عمدتا، به تنهايي يا طي ائتالف، از سوي يك دولت سوسيال 
دموك��رات اداره ش��وند. با وجود اينكه احزاب سوس��يال 
دموكرات، نقش فعالي در تاس��يس دولت رفاه داشتند و 
كنش گران غالب بودند، با اين ح��ال تصوير امروز خيلي 
متنوع تر است. حتي زماني كه احزاب راست ليبرال در قدرت 
هستند  نيز تنها تغييرات اندكي در نهادهاي رفاهي اعمال 
مي شود. احزاب سياسي حتي در ارايه بهترين و پايدارترين 

مدل رفاهي با يكديگر رقابت مي كنند.
اگرچه ارزيابي نظام  ارزشي در كشورهاي نورديك عموما 
حاكي از آن اس��ت كه برابري، ارزش��ي مورد احترام است 
اما خوب است اش��اره كنيم كه موضوعات رفاهي عالوه بر 
تاكيد بر ارزش براب��ري در ميان مردم مي توانند به عنوان 
ارزش عقالنيت ابزاري نيز به حساب آيند. خدمات رفاهي 
از قبيل مراقبت خوب از كودكان، تحصيالت دانشگاهي 
رايگان، شرايط مناسب براي فرزندآوري، و بيمارستان هاي 
با كيفيت عموما جزو عاليق اقتصادي  طبقات متوس��ط 
هستند. خدمات رفاهي هم عوايد اوليه و هم منافع ثانويه 
دارند. عوايد اوليه عموما آنهايي هستند كه به عدالت توزيعي 
كمك مي كنند و گروه هاي نيازمند را هدف مي گيرند، اما 
در منافع ثانويه اثرات جانبي قابل مالحظه اي وجود دارد كه 
اكنون از سوي گروه هاي وسيعي از مردم كشف شده است.

از نقطه نظر جامعه ش��ناختي، ما آماده پيش��برد اين ايده 
هستيم كه در ابعاد كالن، پروژه دولت رفاه در كشورهاي 
اس��كانديناوي به پروژه موفق طبقه متوسط تبديل شده 
است. چنين ارتباطي ]يعني موفقيت دولت-رفاه و طبقه 
متوسط[ مي تواند جذابيت زياد آن در ميان طيف وسيعي 
از احزاب سياس��ي را توضيح دهد. كشورهاي نورديك در 
ش��اخص هاي ديگري نيز موفق هستند: اين كشورها در 
شاخص هاي شادكامي سرآمدند؛ نرخ زادوولد در اروپا بطور 
هشدارآميزي پايين است اما در اين كشورها نسبت به بقيه 
قاره اندكي بهتر است. نرخ خودكشي به زيادي زماني كه در 
سخنراني مشهور رييس جمهور آيزنهاور در سال 1960 
ميالدي بيان شد، نيست. س��خنراني اي  كه در آن جا وي 
نرخ خودكشي در كشورهاي اسكانديناوي را به امنيِت از 
گهواره تا گور دولت رفاهي منتس��ب كرد و منظورش اين 
بود كه در كشورهاي اسكانديناوي مردم ]چون از همه چيز 
برخوردارند[ دليلي براي زندگي ندارند و لذا خودكش��ي 
مي كنند. اگرچه، دولت رفاه هاي نورديك مي توانند از اينكه 
باعث وحشت يكنواختي و عدم تنوع شده اند، مورد انتقاد 
باشند )و قطعا بوده اند(؛ اما شاخص هاي موجوِد غالب، روايت 

ديگري را گزارش مي كنند.
در حال حاضر، چشم انداز كشورهاي اسكانديناوي خوب 
است. اين كش��ورها در اقتصاد دانش محور آينده، مزيت 
طبيعي دارند. البته ابرهاي تاريكي نيز حضور دارند. ممكن 
است حفظ سطح مالياتي كه براي پشتيباني از دولت رفاه 
الزم است، دشوار باشد. گذشته از آن، مهاجرت از كشورهاي 

جهان سوم مشكالت جدي براي دولت رفاه ايجاد مي كند. 
دولت  رفاه ها، نيروي كار به شدت باكيفيتي دارند عالوه بر 
آن س��طح حداقل دستمزد نيز باال اس��ت. ارايه سرويس  
رفاهي انبوه به مهاجران، خشم و حتي بيگانه هراسي مردم 
بومي را در پي خواهد داشت. دانمارك بطور ويژه در زمينه 
بيگانه هراسي سرآمد است اما نگراني هاي مشابهي نيز در 
ساير كشورهاي نورديك يافت مي شود. در حقيقت، عالئمي 
وجود دارد كه ممكن است دال بر شروع يك زيرطبقه جديد 
باشد: بيكاري دايمي، بازماندگان از تحصيل  و سطح فزاينده 
جرم و جنايت. چنين چشم اندازي قطعا تصوير دولت رفاه 

را تيره و تار خواهد كرد.
2- ترتيبات رشد دولت رفاه ها

نظام سرمايه داري توانست مازادي توليد كند كه از مقدار 
موردنياز براي بازتوليد طبقه كارگر بيشتر است. لذا، مازادي 
توليد مي شود كه از مقدار موردنياز براي تامين نياز مصرفي 
مردم بيشتر است. بنابراين، ما معادله ساده اي داريم: توليد 
بيشتر، برابر با مازاد بيشتر و رفاه بيشتر است. از اين رو، منفعت 
دولت رفاه بطور خيلي زيادي در ارتقاي اقتصاد كاراست زيرا 
اقتصاد كارا به معني مازاد بزرگ تر و رفاه بيشتر است. جنبش 
سوسيال دموكرات اين حقيقت را به روشني دريافته است.
از آن گذشته، در دولت رفاه انتخاب فقط ميان مصرف امروز 
و رفاه امروز نيست بلكه بطور خيلي زيادي انتخاب ميان رفاه 
امروز يا فرداست. دولت رفاه ها دايمي هستند و انتظار مي رود 
براي آينده اي قابل پيش بيني در قدرت باشند. لذا دو پي آمد 

مهم براي اين واقعيت مطرح است.
يكي اينكه اشتباه است كه دولت رفاه ها را به مثابه دولت هايي 
كه مخارج رفاهي آنها خيلي زياد است در نظر بگيريم. آدما 
و الدايگو )2005( خالص كل مخارج اجتماعي كشورهاي 
عضو OECD را با اعداد و ارقام نش��ان داده اند. اين مفهوم 
)خالص كل مخارج اجتماعي( نس��بتي از توليد ناخالص 
داخلي را كه نصي��ب دريافت كنندگان مزاياي اجتماعي 
مي شود، محاسبه مي كند. جدول3 داده هاي در دسترس 

در اين ارتباط را نشان مي دهد.
همانط��ور كه مي بينيم اختالف قاب��ل مالحظه اي ميان 
اس��كانديناوي و بقيه كشورهاي عضو OECD در زمينه 
خالص كل مخارج اجتماعي وجود ندارد. س��وئد اندكي از 
ميانگين OECD باالتر اس��ت اما حتي سوئد نيز نسبت 
باالتري از آلمان يا فرانسه ندارد. بنابراين، دولت رفاه هاي 
نورديك بايد با تاكيد بر »دولت« فهميده ش��وند. لذا نهاد 
مالي��ات عمومي و طرح ه��اي رفاه عموم��ي ويژگي اين 
دولت ها هستند نه مقدار منابع مالي  كه صرف رفاه مي شود. 
كش��ورهاي رفاهي نورديك مبالغ زي��ادي را صرف رفاه 
نمي كنند و لذا منابع اقتصادي را از مصارف بهره ور منحرف 
نمي سازند. پيامد دوم با سياست گذاري اجتماعي مرتبط 
اس��ت. اين حقيقت كه دولت رفاه ممكن است به درستي 
فرض كند نه تنها امروز بلكه فردا نيز بر سر كار خواهد بود 
منجر به ايجاد يك چشم انداز سرمايه گذاري براي مخارج 
اجتماعي مي شود. چشم اندازي كه در صورت عدم وجود 
فرض مذكور وجود نخواهد داش��ت. س��رمايه گذاري در 
پيشگيري از كژكاركردهاي شخصي -  در نتيجه بيماري 
يا بيكاري - به يك سياست گذاري اجتماعي معقول، كامال 
ممكن، و حتي س��ودآور تبديل مي ش��ود. براي مثال در 
دانمارك، سالمت همه كودكان مرتبا در خانه هاشان از سوي 

يك پرستار بررسي مي شود. 
اين موضوع ممكن است به خوبي به پيشگيري از مشكالت 
سالمت منجر ش��ود. در صورت فقدان چنين سازوكاري، 
مشكالت س��المت تنها مي توانند پس از پديداري كامل 
و با صرف هزينه هاي بيش��تر در نظام س��المت عمومي، 
درمان شوند. از اين رو، چنين اقدامي براي اينكه از لحاظ 
مالي منطقي جلوه كند بايد براساس تحليل هزينه- فايده 
اجتماعي قضاوت شود. اما اجراي اين كار ساده نيست مگر 
آنكه دولت هزينه هاي پرستار را به عالوه هزينه هاي بعدي 

سالمت پرداخت كند.

3- آيا دولت، مساله است؟
رونالد ريگان و مارگارت تاچر در دهه 80 ميالدي ش��عار 
دولت، راه حل مسائل نيست – دولت خود مساله است - را 
سر دادند. اين شعار هرگز در كشورهاي نورديك مقبول واقع 
نشد. در واقع، در كشورهاي نورديك بخش دولتي موفق 
قلمداد مي شود. سازمان شفافيت بين الملل ساالنه شاخص 
فساد را منتشر مي كند. فنالند و دانمارك در صدر فهرست 
جاي دارند و سوئد و نروژ با فاصله كمي پشت سر آنها قرار 
دارند. در اين كشورها فساد مساله اجتماعي عمده اي تلقي 
نمي شود. بخشي از اين ممكن است به سنت و بخش ديگر 
به اين حقيقت مرتبط باشد كه فساد در جوامع كوچك و 

شفاف نمي تواند رشد  كند.
البته، دولت رفاه در ذات خود مش��تمل بر تنظيم مقررات 
و دم ودس��تگاه دولتي است. ريسك متوجه بخش دولتي 
آن اس��ت كه از سوي ش��هروندان غيركارا تلقي شود. اين 
موضوع يك مساله خاص براي دولت رفاه ايجاد مي كند. 
واقعيت ساده اقتصادي اين است كه اندازه گيري كارايي در 
بخش دولتي دشوار است. در حالي كه بنگاه هاي اقتصادي 
در بخش خصوصي مي توانند هرگونه بهبود در كارايي را 
در قالب افزايش سود يا روند كاهشي قيمت نشان دهند. 
بنابراين، بخش دولتي در مقابل حمالتي كه آن را به ناكارايي 

متهم مي كنند خيلي آسيب پذير است.
مدافعان دولت رفاه سال  هاست متوجه اين ريسك شده اند 
و شعار »ما براي حفظ دولت رفاه بايد آن را اصالح كنيم!« 

را س��ر داده اند. پيامد اين موضوع تالش هاي جدي براي 
مدرنيزاسيون بخش دولتي مانند كاربست فناوري هاي 
جديد و مديريت دولتي نوين بوده اس��ت. مفهوم سنتي 
شغل دولتي – استخدام دايم و امنيت شغلي باال، حقوق 
بازنشستگي باال و حق بيمه بازنشستگي كم – به سرعت 
در حال ناپديد شدن است. بخش دولتي بطور فزاينده اي 
با اس��تفاده از الگوهاي موفق و ش��اخص هاي عملكردي، 
كارايي خود را در معرض ديد قرار مي دهد. برون س��پاري 
به بخش خصوصي با اينكه ممكن است با ايده هاي سنتي 
سوسيال دموكرات در تقابل باشد كامال مرسوم شده است. 
با اين ح��ال، روح اصالحات در دولت رف��اه اين ايده را كه 
برون سپاري ممكن است از لحاظ سياسي ضروري و يك 
مصالحه قابل قبول باشد، پذيرفته است.  جنبه ديگري از 
دولت رفاه و اعتماد عمومي به دولت رفاه اين است كه دولت 
رفاه راه حل هايي را تسهيل مي كند كه )از لحاظ سياسي( 

در جاهاي ديگر ممكن نيستند. 
4- ارزش سرمايه اجتماعي، اعتماد و مشروعيت

ايده س��رمايه اجتماعي نه تنها در جامعه شناس��ي بلكه 
در اقتصاد ني��ز توجه زيادي را به خود جلب كرده اس��ت. 
در جامعه شناس��ي، اولين بار پير بورديو از مفهوم سرمايه 
اجتماعي استفاده صريح كرد. جيمز كلمن ضمن بررسي 
و تحليل اجتماعاتي كه در آنها اعتماد بااليي ]ميان اعضا[ 
وجود دارد مانند تجارت جهاني الماس، دوباره س��رمايه 
اجتماعي را به جهان آنگلو- ساكسون معرفي كرد. مفهوم 
سرمايه اجتماعي بعدها با مطالعات پوتنام درخصوص تحول 
زندگي اجتماعي در اياالت متحده مدرن بطور گسترده اي 
عموميت پيدا كرد . اخيرا، اقتصاددان ها نيز به »س��رمايه 
اجتماعي« عالقه مند شده اند . اقتصاددان ها پذيرفته اند كه 
نه تنها كار و سرمايه براي رشد پايدار و شكوفايي مهم هستند 
بلكه ش��ماري از عوامل ديگر كه بطور سنتي درون رشته 
جامعه شناسي مطالعه مي شوند نيز مهم هستند. گنجاندن 
ايده سرمايه اجتماعي در چشم انداز رشد، ساده است زيرا 
س��رمايه اجتماعي هزينه هاي مبادله را كاهش مي دهد 
و تجارت و خلق ثروت را تس��هيل مي كند. اقتصاددان ها 
تاكنون آموخته اند كه تنها كسري )اگرچه كسري بزرگ( 
از رشد اقتصادي به رشد نيروي كار و عرضه سرمايه مربوط 
است. بخشي از رشد اقتصادي كه عوامل سنتي اقتصادي 
آن را توضيح نمي دهند گاهي به تحقيق و توسعه، گاهي به 

»فرهنگ« يا »سرمايه اجتماعي« منتسب مي شود.
درحالي كه تعريف و اندازه گيري دقيق سرمايه اجتماعي 
دشوار است اين مفهوم داللت بر اين دارد كه روحي مدني 
در مردم براي همكاري، اعتمادي قابل توجه به سايرين، و 
توافقي محوري براي تعقيب اهداف مهم اجتماعي، وجود 
دارد. جامعه شناسان و دانشمندان سياسي به اين ارزش هاي 
اجتماعي ابعاد »رويه اي« بيش��تري نيز افزوده اند كه در 
»اعتماد نهادي«اي كه ممكن است مردم به دولت يا نظام 
قضايي داشته باشند، ريشه دارد. ميزان اعتماد عمومي در 
اسكانديناوي به شدت از بقيه جهان باالتر است و مردم تمايل 
دارند به يكديگر اعتماد كنند. اينكه آيا اين موضوع پيامد 
دولت رفاه اس��ت يا دولت رفاه به اين اعتماد وابسته است، 
پرسشي قابل تامل اس��ت. با اين حال، آنچه قطعي است 
اين است كه س��طح بااليي از اعتماد، يا سرمايه اجتماعي 
عموميت يافته، هزينه ه��اي مبادله را كاهش مي دهد و از 
اين رو در ايجاد ثروت نقش ايفا مي كند – جنبه ديگري كه 

در مدل هاي اقتصادي سنتي وارد نشده است.
در مقايسه با ساير اشكال معمول سرمايه - مانند سرمايه 
فيزيكي )ابزارآالت، خودروها( و س��رمايه انساني )تعداد 
فارغ التحصيالن دكتري و نوزادان تازه متولدشده( - سرمايه 
اجتماعي، كم تر ملموس است »زيرا سرمايه اجتماعي در 
روابط ميان افراد وجود دارد«. آشكار است در جامعه اي كه 
ميان شهروندان سطح بااليي از شايستگي اعتماد وجود 
دارد نسبت به جامعه اي كه ميان اعضايش اعتماد كم تري 
حاكم است، هزينه هاي مبادله برحسب شاخص هايي چون 
كاركنان بخش هاي انتظامي )پليس( و فرآيندهاي پرهزينه 

كنترل و نظارت كم تر است.
كلمن )يكي از نظريه پردازان سرمايه اجتماعي( از سه نوع 
سازوكار دخيل در ايجاد سرمايه اجتماعي به عنوان ارزشي 
در و براي كنش اجتماعي نام مي برد: )1( تعهدات، انتظارات، 
و ساختارهاي شايستگي اعتماد؛ )2( كانال هاي اطالعاتي، 
و )3( هنجاره��ا و مجازات هاي موثر. ما در ادامه مي بينيم 
كه چگونه هر يك از اين س��ازوكارها در دولت رفاه مدرن 

)نورديك( نقش دارند.
5- تعهدات، انتظارات و شايستگي اعتماد

از زم��ان انتش��ار كتاب مارس��ل مائوس با عن��وان هديه 
جامعه شناسان و انسان شناسان، اقتصادهاي هديه محور 
بدوي را مورد مطالعه ق��رار داده اند. هديه همانطور كه به 
انتظاراتي )از جانب هديه دهنده( منجر مي شود تعهداتي 
را نيز براي هديه گيرنده ايجاد مي كند تا در زمان مناسب 
هديه دريافت ش��ده را در قالب هديه اي ديگر جبران كند. 
جبران نكردن هديه اي كه دريافت شده مي تواند نه تنها براي 
فردي كه اين وضعيت را به بار آورده بلكه براي كل زندگي 
جمعي پيامدهاي مخرب جدي به همراه داشته باشد. چنين 
خاطياني اعتماد عمومي در اجتماع را تضعيف مي كنند و در 
صورت تكرار مي توانند به انهدام حيات اجتماعي دامن بزنند.

همانطور كه مائوس خود اشاره كرد، دولت رفاه در نوع خود 
يك »اقتصاد هديه محور« عموميت يافته و غيرشخصي شده 
است كه در آن هديه دهنده و هديه گيرنده ديگر در تماس 
شخصي با يكديگر نيستند. عبور از اجتماعي كه در آن همه 
يكديگر را مي شناختند و ورود به جوامع بزرگ و پرجمعيت 
امروزي مي تواند به از دست دادن اعتماد منجر شود مگر 
آنكه برخي جايگزين ها در قالب نظام بيمه عمومي بتواند 
اقتصاِد اعتماد را احيا كند. در حال حاضر، مبادالت از سوي 
دولت در قالب انتقال مالياتي مديريت مي شوند. تعهدات و 
انتظارات مجددا در قالب اعتماد نهادي حفظ مي گردند: با 
صورتحساب هاي مالياتي، اعضاء منابع شان را به اجتماع 
تخصيص مي دهند به انتظار اينكه سهم شان در زمان نياز 
بازپس داده خواهد شد. چنين انتظاراتي در مورد دولت رفاه 
نوع نورديك به عنوان مجموعه »حقوق جهان شمول« با 
توجه به پدر يا مادر شدن، مراقبت از كودك، حقوق كارگر، 

حقوق بازنشس��تگي و غيره به دقت مشخص شده است. 
به بيان كلمن، در چنين اقتص��ادي با انتظارات/تعهدات 
تسهيم شده، شهروندان سرمايه گذاري هاي زيادي انجام 
مي دهند اما چرخ به حركت در نمي آيد مگر آنكه ش��مار 
مكفي از چنين دارايي هايي ناشناخته باقي بمانند: »چگالي 
تعهدات برجس��ته در عمل به معني آن اس��ت كه فايده 
كلي منابع ملموس آن س��اختار اجتماعي با قرار گرفتن 
در دسترس س��ايرين زماني كه به آنها نياز دارند، تقويت 

مي شود« 
همچنين، كلمن به »اثرات ميان نسلي« سرمايه اجتماعي 
موجود نيز اشاره مي كند؛ هديه دهندگاني كه در مرحله اول 
سهم خود را اعطا مي كنند الزاما در ميان هديه گيرندگان قرار 
ندارند اگرچه فرزندان و نوه هاي آنها مي توانند منفعت ببرند. 
اين مثالي است كه چرا دولت رفاه در ميان نسل جوان خيلي 
مستحكم ظاهر مي ش��ود: بطور كلي، با وجود ترجيحات 
فردي بسياري از آنها، نسل جوان به عنوان هواداران پروپا 

قرص خدمات رفاهي عموميت يافته، ظاهر مي شوند.
اقتصاِد مبتني ب��ر اعتماد نهادي در دول��ت رفاه به وضوح 
و به ش��دت به اين وابسته اس��ت كه شمار »مفت خورها« 
زياد نباشد يعني افرادي كه از مزايا بهره مند مي شوند اما 
سهم شان را پرداخت نمي كنند. در چنين حالتي، نه تنها 
اقتصاد واقعي در طول زمان تحت فشار قرار مي گيرد، بلكه 
خطر جدي تر آن اس��ت كه اعتماد نهادي از هم بپاشد: در 
چنين حالتي، به جاي همكاري و تعاون تسهيم ش��ده در 
ميان شهروندان، جامعه اي با افراد و/يا اجتماعات خودخواه 

خواهيم داشت.
6- كانال هاي اطالعاتي

كلمن بطور ويژه  از اهميت اطالعات در ايجاد و حفظ سرمايه 
اجتماعي ياد مي كند . »كسب اطالعات پرهزينه است« زيرا 
مستلزم توجه از جانب كنش گران اجتماعي است، كلمن 
مي گويد اين موضوع )توجه از جانب كنش گران( هميشه 
به قدر كافي وجود ندارد. از اين رو، كسب اطالعات اگر بتواند 
به رايگان از روابط اجتماعي اي كه براي مقاصد ديگري از 
پيش جاري و ساري هستند به دست ايد، به شدت تسهيل 
مي شود. ما قبال به كارايي سيستم ثبت مركزي اطالعات 
شخصي )CPR( براي بخش دولتي و خصوصي در دولت 
رفاه هاي نورديك اش��اره كرديم. در بسياري از كشورها، 
خصوص��ا بريتانياي كبي��ر، چنين ش��ماره هاي CPR با 
س��وءظن زيادي مواجه هس��تند زيرا به عنوان تهديدي 
براي حريم شخصي و يكپارچگي تلقي مي شوند. در همه 
دولت هاي نورديك، بانك هاي CPR به شدت با استفاده از 
»قوانين اطالعاتي« براي حفظ محرمانگي اطالعات افراد، 
كنترل مي شوند. قطعا، ِصرِف وجود و پااليش بيشتر چنين 
مراكزي نه تنها عمليات دولت و بازار بلكه بطور فزاينده اي 
ارتباط ميان شهروندان و مقامات حكومتي در همه سطوح 
را تس��هيل مي كند. ارتباط براي انتقال مالياتي، انباشت 
مقرري هاي بازنشستگي، مزاياي مادرشدن يا پدرشدن 
و غيره اكنون تماما محاس��به مي ش��وند بطوري كه افراد 
مي توانند خودش��ان از حقوق و تعهداتشان بدون تالش 
زيادي مطلع شوند. نهادهاي رفاهي براي خدمات ويژه تر 
مانند مدارس، بيمارستان ها و آژانس هاي كاريابي نيز جريان 
عمومي ارتباط را تس��هيل مي كنند. مطمئنا اثرمعكوس 
دسترسي آس��ان به چنين اطالعات اجتماعي اين است 
كه مردم هم به چنين اطالعاتي دسترسي آسان دارند كه 
مي تواند به آنها در گرفتن س��واري مجاني )مفت خوري( 
كمك كند. از اين رو، نظام رسمي حقوق و تعهدات بايد از 
سوي نظامي غيررسمي از هنجارها و مجازات ها پشتيباني 

و تقويت شود.
7- هنجارها و مجازات هاي موثر

كلمن س��ومين عامل مح��وري در بازتوليد »س��رمايه 
اجتماعي« را عبارت از هنجارها و مجازات هاي موثر معرفي 
مي كند كه خاطيان از قرارداد اجتماع را بطور متناسب تنبيه 

مي كنند. چنين هنجارهايي يك ويژگي اخالقي دارند؛ آنها 
در ميان افراد در سطحي رودررو عمل مي كنند و افتخار و 
پاداش مي آفرينند و اگر الزم باشد مجازات وضع مي كنند.

يقينا جمعيت يك دست و كم تعداد كشورهاي نورديك 
كه بطور گسترده با اخالق پروتستاني تربيت يافته اند، قوام 
هنجارهاي مشترك و نظام پاداش را تسهيل كرده است. 
ض��رورت دارد كه در اين مرحله، بعد مح��وري ديگري را 
به اس��م كنترل نظام طبقاتي اضافه كنيم. ما خيلي از اين 
ادعا فاصله داريم كه »طبقه اجتماعي« در اين كش��ورها 
عامل محسوب نمي ش��ود اما از لحاظ فرهنگي نظام هاي 
افتخاربخشي و پاداش فراتر از طبقه عمل مي كنند. فردي 
كه سواري مجاني  مي گيرد )مفت خوري مي كند( خواه از 
طبقه باال باشد يا نباشد مشكالتي را براي رسيدن به راس 
هرم سلسله مراتب اجتماعي تجربه خواهد كرد. همانطور 
كه از سوي روثش��تاين و استول بيان شده است زماني كه 
سرمايه اجتماعي براساس مش��اركت مردم در نهادهاي 
جامعه اندازه گيري شود كشورهاي نورديك سطح بااليي 
از سرمايه اجتماعي دارند؛ سندرم »بولينگ تنها« ظاهرا در 

اين كشورها پديده شايعي نيست.
8- مالحظات پاياني

به زعم برخي از سياستمداران و دانشمندان علوم اجتماعي 
مي توان از تركيب اسكانديناوي برابري و ثروت الگوبرداري 
كرد. به نظر برخي ديگر، جنبه هاي جذاب زيادي در دولت 
رفاه هاي نورديك وجود ندارد براي مثال نقش تقليل يافته 
خانواده و مشكالتي كه چنين موضوعي در پي دارد )مانند 

تنهايي كهن ساالن( .
با اين حال، اگر كسي بخواهد اين مدل از جامعه را الگوبرداري 
كند اين سوال مطرح مي شود كه آيا اين كار اصال ممكن 
اس��ت. البته برخي از عناصر مانند تاكي��د روي آموزش، 
سياست گذاري بازار كار و تحقيقات، بطور كلي به سهولت 
قابل الگوبرداري هستند. با اين وجود، بعد از بررسي حقايق 
ارايه شده در اين مقاله به نظر ما پاسخ به سوال فوق بطور كلي 
منفي است. به نظر مي رسد كه عناصر ديگري به سرشت 
اين كشورها وابسته باشند. همه كشورهاي اسكانديناوي 

كشورهاي متجانس كوچكي هستند. 
اين حقيقت كه اين كش��ورها كوچك هستند به معني 
آن اس��ت كه پيش فرضي دال بر اينك��ه آنها مي توانند 
بر ام��ورات جهاني تاثير بگذارند، وجود ن��دارد و از اين 
رو، فضاي سياس��ي آنها انطباق با محيط متغيير جهان 
را مي پذي��رد. آنها از لحاظ زب��ان و فرهنگ، متجانس و 
يكنواخت هستند و اين موضوع معرفي و انسجام دولت 
رفاه را تسهيل كرده است. از همان اول، آنها وارث تمايلي 
مطلوب به سمت دولت بودند كه رفاه قادر بود از آن بهره 
بگيرد. دولت، عموما به عنوان يك راه حل و نه يك مشكل 
ديده مي شود. دولت رفاه نورديكي در طول بيش از يك 
قرن تكامل يافته و به خاطر اصالحات مستمر، قادر بوده 
است كه پش��تيباني عمومي را به دست آورد. همه اين 
جوانب ما را به اين عقيده مي رساند كه بطور كلي صادر 
كردن دولت رفاه نورديك دشوار است. ممكن است بتوان 
سرمايه فيزيكي را به ساير كشورها انتقال داد اما سرمايه 

اجتماعي را نمي توان منتقل كرد.
تكامل يك جامعه، فرآيندي پيچيده است كه در آن، عوامل 
اقتصادي و نيز عوامل جامعه شناس��انه دخيل هس��تند. 
ناديده انگاش��تن عوامل جامعه شناس��انه به همان اندازه 
غفلت از عوامل اقتصادي نامطلوب است. به نظر ما، سرمايه 
اجتماعي از آن جاكه به اتصال رفتارهاي اجتماعي و نهادي 
كمك مي كند مفهومي ارزشمند است. گذشته از آن، اين 
مفهوم مالحظات جامعه شناسانه و اقتصادي را به هم مرتبط 
مي كند. با اين حال، اين مفهوم قطعا به خودي خود كارگشا 
نيست، تعامالتش و اثرات تركيبي آن با ساير عوامل بايد 
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 انگيزه ترامپ از سفر سرزده
به عراق

سفر اخير ترامپ به عراق واكنش هاي زيادي را ميان 
نخبگان و گروه هاي سياسي اين كشور برانگيخت. 

اين نخستين ديدار ترامپ با نظاميان خارج از امريكا 
از زمان به قدرت رس��يدن وي محس��وب مي شود. 
سفر اعالم نشده ترامپ به عراق و ديدار او با سربازان 
امريكايي و اعالم اينكه واشنگتن قصد ندارد نيروهايش 
را از ع��راق خارج كن��د، با واكنش ش��ديد احزاب و 
جريان هاي سياسي عراق روبرو شد.  به گزارش ايرنا، 
احزاب و ائتالف هاي انتخاباتي عراق در واكنش هايي 
تند، عليه سفري كه مي گفتند نقض حاكميت ملي 
عراق است موضع گرفتند.  به نوشته روزنامه »العربي 
الجديد« چاپ لندن، ائتالف هاي دولت قانون، الفتح 
و سائرون با صدور بيانيه اي س��فر ترامپ به عراق را 
محكوم كردند و اين س��فر را به منزله ناديده گرفتن 
حاكميت عراق به شمار آوردند. 12 گروه مسلح هم 
با انتشار بيانيه شديد اللحني بطور مستقيم نيروهاي 
امري��كا در عراق را تهديد كردند و از مقاومت در برابر 
حضور نيروهاي امريكا در عراق سخن به ميان آوردند. 
العرب��ي الجديد در گ��زارش خود آورد: فش��ارهاي 
گسترده اي از سوي احزاب و جريان هاي سياسي بر 
نخست وزير عراق وارد مي شود تا دعوت ترامپ براي 
سفر به واش��نگتن را نپذيرد. برخي از افراد در داخل 
حكومت عراق و صحنه سياسي اين كشور سفر ترامپ 
به عراق را به منزله اعالم ادامه حضور نيروهاي امريكا و 
افزايش دامنه حضور اين نيروها دانسته و آن را موضوع 
خطرناكي به شمار مي آورند. بسياري از فراكسيون ها 
و جريانات سياسي عراق حركت گسترده اي را براي 
عملي سازي موضع مخالفت خود با سفر ترامپ به 
عراق آغاز كرده ان��د. در اين زمينه »فاضل الربيعي« 
عضو ائتالف الفتح گفته جريان هاي ملي عراق ارايه 
طرح مربوط به خروج نيروه��اي خارجي از عراق و 
در راس آن نيروهاي امريكايي را سرعت بخشيده اند 
و اين نيروهاي سياس��ي هرگز به دولت عراق اجازه 
نخواهند داد تا مدت حضور نيروهاي امريكا در عراق 
را تمديد كند. »علي البدري« نماينده مجلس عراق 
هم سفر ترامپ به عراق را سبب ساز مشكالت بسياري 
به ش��مار آورد و گفت اين س��فر اوضاع را در شرايط 
بغرنجي قرار داد و نامناس��ب بود.  به نوشته روزنامه 
»القدس العربي«، »قيس الخزعلي« دبير كل جنبش 
عصائب الحق، سفر ترامپ به پايگاه نظامي امريكا در 
عراق بدون رعايت عرف ديپلماتيك را بر مال كننده 
ماهيت ط��رح امريكا در عراق به ش��مار آورد. قيس 
خزعلي گفت با وجود خيره سري و حماقت ترامپ و 
برمال شدن علت واقعي حضور نظامي امريكا در عراق، 
ما با صداي بلند اعالم مي كنيم كه از مواضع »عادل 
عبدالمهدي« نخست وزير عراق كه حاضر به مالقات 
با ترامپ نشد، حمايت مي كنيم و همبستگي خود 
را با او اعالم مي كنيم. همچنين از اقدام پارلمان كه 
جلسه فوق العاده تشكيل داده و تصميمي شجاعانه 
و شايسته گرفت حمايت مي كنيم. اگر ترامپ فكر 
مي كند كه حضور نيروهاي امريكايي در عراق بر پايه 
خواسته هاي وي است در توهم به سر مي برد. الخزعلي 
خطاب به رييس جمهوري امريكا گفته اگر نيروهايت 
را از عراق خارج نكني، ما تجربه و توان بيرون راندن 
آنها را به روش��ي ديگر كه نيروهايت آن را به خوبي 
مي شناسند، داريم.  به نوشته شبكه خبري »روسيا 
اليوم«، »اكرم الكعبي« فرمانده جنبش »النجباء« 
عراق س��فر ترامپ به عراق را ادامه سياست ناگواري 
دانست كه امريكا درباره عراق پيش مي برد. او گفت 
جنبش النجباء نيروهاي امريكايي را كه در عراق حضور 
دارند به عنوان اشغالگر به شمار مي آورد.  در گزارش 
روزنامه »الخليج« امارات هم مي خوانيم: سفر ناگهاني 
ترامپ به عراق و ديدار او از پايگاه عين االسد در عراق 
در بردارنده پيام هايي سياسي بسياري است كه ترامپ 
خواسته است آن را به عراق، كشورهاي منطقه و جهان 
ارسال كند. ترامپ با اين سفر خواسته است ماموريت 
نيروهاي نظامي امريكا را در عراق مشخص كند. از اين 
رو، وي گفت ارتش امريكا از عراق به عنوان پايگاهي 
براي حمله به سرزمين هاي سوريه استفاده خواهد 
كرد. او با اين اظهارات خود خواسته است نشان دهد 
كه حضور نيروهاي امريكا در عراق به تصميم واشنگتن 
و اهداف آن بستگي دارد. اين اوج جنجال آفريني و 
چالش آفريني وي را نشان مي دهد كه هم ارزش ها و 
روابط ديپلماتيك و ارزش هاي سياسي و ديپلماتيك 
را ناديده گرفته است.  به نوشته روزنامه »المغرب« 
تونس، »ثائر عبطان حسن« تحليلگر مسائل سياسي 
عراق بيان داش��ته ترامپ با سفر اخير خود به پايگاه 
عين االسد خواسته است در زمان اندكي تصميم هاي 
سرنوشت ساز و حساس��ي بگيرد زيرا كنگره جديد 
ب��ه زودي كار خود را آغاز مي كن��د و ترامپ مي داند 
كه مجلس نمايندگان و سناي امريكا در مسير يكه 
تازي هاي وي درباره موضوع هاي سرنوشت ساز سنگ 
اندازي خواهند كرد.  اين تحليلگر معتقد است سفر 
ترامپ به پايگاه عين االسد بخشي از شرايط بغرنجي 
است كه ترامپ در آن گرفتار است. شايد او نيروهاي 
عراق را از امريكا هم خارج سازد. زيرا عراق به عنوان يك 
پايگاه راهبردي و استراتژيك مهم تر از سوريه نيست. 
همچنين ايران در اين كشور داراي قدرت بااليي است 
و حضور نيروهاي داوطلب مردمي در عراق به امريكا 
اجازه نخواهند داد كه در آينده در اين كشور حضور 
داشته باشد. تجربه دو سال گذشته نيز گوياي چنين 
چيزي اس��ت. زيرا دو سال پيش امريكايي ها تالش 
كردند كه در فرودگاه القياره در جنوب موصل پايگاه 
نظامي احداث كنند اما هر شب موشك هاي كاتيوشا 
به اين فرودگاه شليك مي شد و اين موضع سبب شد 

كه پنتاگون از اين تصميم خود چشم پوشي كند. 
به نوشته روزنامه »العرب« چاپ لندن، دولت ترامپ 
نتوانسته اس��ت هيچ گونه راهبردي را براي منطقه 
خاورميانه وضع كند. اكنون تشخيص سياه از سفيد در 
خاورميانه، حاشيه خليج فارس و شمال آفريقا سخت 
است و هر روز اوضاع در منطقه پيچيده تر مي شود. 
در سايه آشفتگي اوضاع امريكايي ها در منطقه ديگر 
مشخص نيست كه چه كش��وري با چه كشوري در 

حال نبرد است. 

  دولت رف�اه نورديكي در ط�ول بيش از 
يك قرن تكامل يافته و به خاطر اصالحات 
مس�تمر، قادر بوده اس�ت كه پش�تيباني 
عمومي را به دس�ت آورد. همه اين جوانب 
ما را به اين عقيده مي رس�اند كه بطور كلي 
صادر ك�ردن دولت رفاه نورديك دش�وار 
است. ممكن است بتوان سرمايه فيزيكي 
را به ساير كش�ورها انتقال داد اما سرمايه 

اجتماعي را نمي توان منتقل كرد.

برش



اخبار كالن 9 كالن

يك كارشناس اقتصادي با اشاره به اليحه بودجه 98  به »تعادل« گفت:

كاهش وابستگي نفتي به قيمت افزايش وابستگي به اوراق 
گروه اقتصاد كالن|

اليح�ه بودجه 1398 تبدي�ل به بحث اصلي 
در مي�ان اقتصاددانان، دول�ت و نمايندگان 
مجلس شده است. از سال گذشته كه ناگهان 
مباحث مرب�وط به بودجه وارد ش�بكه هاي 
اجتماع�ي ش�د، دولت متوج�ه اهميت اين 
سند براي جامعه شد و بودجه امسال نيز در 
شرايطي بسته شد كه خروج امريكا از برجام 
بر ميزان فشارها بر اقتصاد كشور افزود. اين 
ميان پيش بيني ها از رش�د منفي اقتصادي 
براي سال جاري و سال آينده خبر مي دهند 
و دولت نيز كه زير فش�ار قرار دارد، چاره اي 
جز بس�تن بودجه اي انقباضي نداشت. اين 
روند عمال مي تواند ركود را در اقتصاد تعميق 
كند ولي چنانچه سياست گذار برنامه ريزي 
كافي را انجام داده باشد، مي تواند نرخ تورم 
را كنترل كرده و تا حدي قدرت خريد اقشار 

را حفظ كند.
در همي�ن رابط�ه تعادل س�راغ محمد تقي 
فياض�ي، كارش�ناس اقتصادي، رفت�ه تا در 
رابطه با جزييات اليحه بودجه سال آينده با 
وي گفت وگو كند. او ضمن اينكه سند بودجه 
را تصوير موهومي از بودجه دانست، عملكرد 
س�ال را بهترين گواه براي تاثير تصميمات 
دولت براي اقتصاد كشور اعالم كرد چرا كه 
به ب�اور او در عمل دولت ب�راي حفظ توازن 
ميان مصارف و منابع خ�ود اعداد مربوط به 
درآمده�ا را افزايش مي ده�د. او همچنين 
كمك هاي دولت به اقشار فرودست را بسيار 
ناكافي خوان�د و با تعبير »آبنباتي كه به يك 
فرد سوءتغذيه اي مي دهند«، بي اثري آن را 

مورد تاكيد قرار داد. 
مشروح مصاحبه با او در ذيل آمده است: 

  اليح�ه بودج�ه س�ال 1398 ب�ا توجه به 
اعم�ال تحريم ه�اي امري�كا، از اهميتي دو 
چندان برخوردار است، با اين همه برخي از 
كارشناسان لوايح و قوانين بودجه را مبناي 
كافي براي تحليل حركت اقتصادي كش�ور 

نمي دانند. در اين رابطه نظر شما چيست؟
م��ن با آن دس��ته از كارشناس��اني ك��ه بودجه را 
س��ندي ناكافي براي تحليل روندهاي اقتصادي 
در اي��ران مي دانند، موافقم. بط��ور كلي در ايران 
ما با دو تصوي��ر از اليحه و قانون بودجه مواجهيم؛ 
يك تصور غيرواقعي و موهومي است كه براساس 
اليحه به بررسي مسائل مي پردازد. همين اليحه 
بيشترين وقت را از دولت، سازمان برنامه، مجلس، 
رسانه ها و ... مي گيرد تا بودجه تهيه و تصويب شود. 
اين ميان عده زيادي از كارشناسان هم به تفسير 
اعداد آن دس��ت مي زنند كه به نظر من نهايتا يك 
تصوير موهوم��ي از وضعيت را تصوير مي كند و به 
همين دليل كليت اليحه و قان��ون بودجه از نظر 

من موهومي است.
در مقاب��ل بودج��ه واقع��ي آن چيزي اس��ت كه 
عمال در طول س��ال رخ مي دهد. ب��ه بيان ديگر از 
آن جايي كه دولت به داليل گوناگون از جمله نياز 
دس��تگاه هاي مختلف، شكل گيري انتظارات غير 
واقعي و مطالبات مردمي، همواره س��طح مصارف 
در بودجه را باال مي گيرد. در اين وضعيت براي آنكه 
از نظر حسابداري بودجه به اصطالح تراز شود، در 
بخش منابع نيز همه چي��ز را خوش بينانه ارزيابي 
مي كند كه عمال در طول س��ال محقق نمي شود. 
درنتيج��ه مي توان گفت در اليحه بودجه مصارف 
با عدم تحقق و متعاقب آن عدم تخصيص رو به رو 
مي ش��وند. براي فهم بهتر اين مس��اله مي توانيم 
به بودج��ه عمراني مص��وب در قوانين بودجه اي 
س��ال هاي مختلف بنگريم، مثال براي امس��ال و 
سال آينده بودجه عمراني حدود 60 هزار ميليارد 
تومان تخصيص يافت اما در عمل رقمي كه محقق 

مي شود نيمي از آن است. 
به همين دليل من معتقدم در ايران ما با دو بودجه 
مواجهيم كه متاس��فانه س��بب گمراهي مردم و 
رس��انه ها ش��ده و تمام تمركز و انرژي خود را بر 
بودجه موهومي مي گذارند كه در واقع هيچ جايي 
در دنياي واقعي و مسائل عملي كشور ندارد. حال 
آنكه وقتي يك سند مبناي واقعي و عملي ندارد، 
تحليل كردن آن نيز نمي تواند كسي را به واقعيت 
برساند. بطور كلي مي توانيم بگوييم يكي از وظايف 
رسانه ها شفاف سازي است و بايد اميدوار بود بيش 
از قبل مسائل مورد واكاوي قرار گيرد. به هر روي 
بايد شفاف سازي را در سطوح مختلف پي گرفت 
تا حداق��ل زمان كمتري براي رس��يدن به آن چه 

نيازهاي واقعي كشور است، صرف شود.
  به اين ترتيب شما فكر مي كنيد از آن جايي 
كه قوانين بودجه در عمل به انحراف مي روند 
بايد بطور كلي اليحه را رها كرد و تحليل را از 

جاي ديگري آغاز كرد؟
طبعا با اين شدت نمي توان چنين ادعايي را مطرح 
كرد و من نيز قص��د بيان چنين چيزي را ندارم. با 
اين همه بحث من اين اس��ت كه وقتي نمي دانيم 
در عمل قرار است چه اتفاقي بيفتد و قانون بودجه 
ني��ز از آن جايي كه امكان عملي ش��دن را ندارند، 
تاكيد بر اي��ن مباحث نمي توان��د راهنماي عمل 
باشد. بگذاريد كمي مساله را بازتر كنم، هنگامي 
كه در سال جاري بيشتر دستگاه هاي كشور بطور 
متوسط 50 تا 60 درصد اعتبارات خود را دريافت 
كردند، در حالي كه بر مبناي بودجه بايد تاكنون 
سه چهارم منابع خود را مي گرفتند، عمال بودجه 

هر هدفي كه دنبال كند، نامحقق خواهد ماند. به 
همين دليل بايد اين واقعيت ها را در نظر گرفت. 

  درنهاي�ت اگ�ر بخواهي�د بر خ�ود اليحه 
تمركز كنيد، چه چيزهايي را از آن مي توان 

دريافت؟
به هر حال مي توان از زاوي��ه منابع و مصارفي كه 
قطعي هس��تند به تحليل وضعيت پرداخت چون 
بخش��ي از اين اليحه در هر حال و در هر شرايطي 
بايد عملي شود. مثال حقوق كارمندان دولت بايد 
پرداخت شود و اليحه بودجه اين كار كرد را دارد 
كه يكس��ري وظايف اساس��ي دولت را به هر حال 
مش��خص و معين مي كند. در نهايت دولت نيز به 
عنوان يك دستگاه تاثيرگذار وظايفي دارد كه آنها 
را عملي مي كند و به هر روي امور كش��ور خواهد 

گذشت.
  ويژگي بودجه 98 به ويژه در بخش فروش 

نفت را چه مي دانيد؟
بطور ذاتي و محتوايي اليحه بودجه س��ال آينده 
تفاوت چنداني با قوانين سال هاي گذشته ندارد. 
ب��ا اين همه عامل تحريم و فش��ارهاي خارجي به 
اندازه اي موثر بوده كه برخ��ي اعداد و ارقام از آن 
متاثر ش��وند. مهم ترين بخش، حوزه فروش نفت 
است كه مثال صادرات نفت از حدود دو ميليون و 
500 هزار تا دو ميليون و 700 هزار بشكه در روز 
كمتر شده كه طبعا نه انتخاب دولت بلكه ناشي از 

يك تحميل خارجي بوده است. 
از س��وي ديگر، جدا از بحث ميزان صادرات نفت، 
يك��ي ديگر از متغيره��اي اساس��ي، قيمت نفت 
محسوب مي شود. در س��ال هاي مختلف چنانچه 
قيمت كاهش چشمگيري پيدا مي كرد بودجه نيز 
دچار مش��كل مي شد ولي به نظر نمي رسد قيمت 

پيش بيني شده از سوي دولت چندان باال باشد.
عام��ل ديگر هم نرخ تس��عير ارز حاصل از فروش 
نفت است. برخالف دو متغير باال كه تعيين آن از 
كنترل دولت ايران خارج است، اين بخش بيشتر 
به كمك قوه مجريه مي آيد. بطور مثال در س��ال 
جاري نوسانات قيمت ارز هر چند اقتصاد كشور را 
با مشكالت گوناگون رو به رو كرد و حتي با افزايش 
نارضايت��ي دولت را هم دچار دردس��ر كرد، اما به 
كمك دولت آم��د و از اين راه كاس��تي ها جبران 
ش��دند. به بيان ديگر با وجود اثر منفي نوس��انات 
ارزي، دولت توانست از آن براي تراز كردن بودجه 

خود استفاده كند.
  دول�ت تا كجا نس�بت به ايج�اد تغييرات 

ساختاري در اليحه كوتاهي كرد؟
همانطوري كه در س��وال هاي پيشين نيز گفتم، 
بخشي از بندهاي بودجه به دولت تحميل شده و 
بطور كلي دولت اختيار كاف��ي براي مقابله با آنها 
را ندارد و آنها نيز چني��ن نكردند و اين تحميل را 
پذيرفتند. به هر حال تعدادي كارمند اس��تخدام 
ش��دند كه بايد به هر طريق حقوق خود را بگيرند 
و معنا نمي دهد كه دستگاه ها انها را اخراج كنند. 
همچنين طرح ه��اي گوناگون عمراني به تصويب 
رسيده كه نمي توان آنها را حداقل در اليحه بودجه 
لحاظ نكرد، بنابراين مصارف به دولت تحميل شده 

و كار كرد اليحه بررسي وضعيت امور روزمره دولت 
و گذراندن آن اس��ت حال آنك��ه اليحه بودجه در 
عمل كاركرد اب��زار مالي دارد ولي در ايران چنين 

كاركردي را از دست داده است.
  با اين همه دولت يكي از اهداف اليحه سال 
آينده را حفظ قدرت خريد محرومان جامعه 
دانس�ته است. به نظر ش�ما اين مهم بازتاب 

كافي در اليحه داشته است؟
به هر حال دولت اعالم كرده مانند س��ال جاري، 
14 ميلي��ارد دالر ارز را با قيمت چهار هزار و 200 
تومان به كاالهاي اساس��ي اختصاص خواهد داد. 
اين سياست در راس��تاي حمايت از قدرت خريد 
فرودس��تان كشور اس��ت و به آنها كمك مي كند 
كه بخشي از سبد معيش��ت خود را ارزان تر تهيه 
كنند. به گفته دولت نيمي از درآمدهاي حاصل از 
فروش نفت به اين بخش اختصاص خواهد يافت. از 
سوي ديگر يارانه هاي نقدي نيز همچنان پرداخت 
خواهد ش��د ولي با اين وجود بعيد اس��ت كه اين 
سياست ها بتواند اقشار فرودست را توانمند كند و 
بطور كلي آنها را در مقابل نوسانات و مشكالتي كه 
كشور در سال آينده خواهد داشت، بيمه مي كند.

به ه��ر ح��ال چنانچه از اي��ن موض��وع بگذريم، 
همانطوري كه باالتر هم گفتم، بودجه از خاصيت 
مالي و سياستي خود تهي ش��ده و كاركرد اصلي 
خود را از دس��ت داده اس��ت اما طبعا در شرايطي 
كه كشور در تحريم قرار دارد، بودجه اي به دولت 
تحميل مي شود كه شديدا انقباضي است و با توجه 
به رشد منفي اقتصاد در سال جاري و آينده، ركود 
تعميق خواهد شد. هر چند در اين رابطه چندان 
خرده اي نمي توان گرفت چرا كه وقتي درآمدها با 
محدوديت روبرو مي شود نمي توان انتظار داشت 

كه بريز و بپاش ادامه يا افزايش يابد. 
  در بخش درآمدها كه چند باري به آن اشاره 
كرديد، فكر مي كنيد وضعيت درآمدي دولت 

در سال آينده چگونه خواهد بود؟
در اين رابطه توجه به منابع مي تواند راهگشا باشد. 
در اليحه س��ال آينده درآمدهاي عمومي كشور 
8درصد افزايش داشته اما با توجه به اينكه اقتصاد 
كش��ور با تورم 35 تا 40 درصد مواجه اس��ت، به 
ش��كل واقعي از درآمدهاي مالياتي و واگذاري ها 

كاسته مي شود. 
در رابطه ب��ا درآمدهاي نفت��ي پيش بيني دولت 
فروش يك و نيم ميليون بشكه در روز است كه به 
نظر من رقم خيلي زيادي است و حداقل 50درصد 
از آن خوش بينانه اس��ت چرا كه تجربه تحريم در 
آغاز دهه 90 نيز مويد اين نكته اس��ت كه امريكا 
مي تواند فروش نفت را تا حدود يك ميليون بشكه 

در روز كاهش دهد. 
اين ميان يك منبع درآمدي جديد را دولت يافته 
كه همان استقراض از طريق انتشار و فروش اوراق 
بدهي است. متاسفانه اين مشكل در 5 سال اخير 
به وجود آمده به وي��ژه هنگامي كه دولت متوجه 
ش��د مي تواند جايگزيني ب��راي درآمدهاي نفتي 
خود پيدا كند. به بي��ان ديگر وقتي دولت متوجه 
شد نمي تواند كس��ري بودجه خود را از راه فروش 

نفت جبران كند، به انتشار اوراق مشاركت و اسناد 
خزان��ه روي آورد. اينكه دولت بخواهد تا س��قف 
50 هزار ميلي��ارد تومان از اين منابع براي جبران 
كس��ري بودجه خود اس��تفاده كند، سبب ايجاد 
گرفتاري هاي خواهد شد كه نه اكنون بلكه نسل ها 
و دولت هاي آينده را دچار مي كند، مي شود. به هر 
روي در چند س��ال اخير چندباري اعالم شده كه 
از وابس��تگي بودجه به نفت كاسته شده اما بخش 
ديگر اين مهم بيان نمي شود؛ بله وابستگي بودجه 
به نفت كاه��ش يافته اما به ج��اي آن بودجه در 
حال وابسته شده به اوراق بدهي است، آن هم در 
شرايطي كه فعال نمي توان نسبت به اصالح لوايح 

بودجه اي در سال هاي آينده هم اميدوار بود.
  آق�اي نوبخ�ت، در روز رونماي�ي از اليحه 
بودجه س�ال 98 به انتقاد از مخالفان انتشار 
اوراق بده�ي پرداخت و مدعي ش�دند اگر 
انتش�ار اي�ن اوراق ب�ود بس�ياري پروژه ها 
تكميل نمي ش�دند و بعد از نوس�انات سال 
جاري، اجراي آنها هزينه هاي بيش�تري در 
پي داش�ت. آيا واقعا براي انتشار اين اوراق 

بايد نگران بود؟
بل��ه آقاي نوبخ��ت راس��ت مي گويد ك��ه بخش 
زيادي از منابع حاصل از ف��روش اوراق بدهي در 
بخش عمراني هزينه ش��ده اما اين هزينه نه براي 
پروژه هاي جديد بلكه به پروژه هايي تعلق گرفت 
كه به سنوات گذشته مربوط بوده و دولت با انتشار 
اوراق بدهي هاي خ��ود را به پيمانكاران تس��ويه 

كرده است. 
از اين جهت حق با رييس س��ازمان برنامه اس��ت 
ولي از طرف ديگ��ر تمام درآمده��اي نفتي را در 
بخش جاري برده اند و به همين دليل دولتمردان 
نمي توانند ادعاهاي بزرگي داش��ته باشند. يعني 
دولت با تامين كسري بودجه از محل فروش نفت، 
اوراق مش��اركت را صرفا براي پروژه هاي عمراني 
مربوط به سال هاي گذشته هزينه كرد. پروژه هاي 
عمراني نيز چندان متحول نش��دند و پروژه هاي 
بزرگي به بهره برداري نرس��يدند تنها به اندازه اي 
مناب��ع دريافت كردند كه به اصطالح چرخش��ان 

بچرخد.
هر چند نمي توان به اين مس��اله هم انتقاد جدي 
وارد كرد چ��را كه ف��رد بدهكار نبايد به س��مت 
س��رمايه گذاري هاي جدي��د برود ول��ي دولت به 
يك سوءاس��تفاده از عدم آگاهي در جامعه دست 
مي زن��د. مي گويند اوراق منتش��ر مي كنيم براي 
طرح هاي عمراني حال آنكه چنين نيست و اوراق 
منتشر مي شود براي بازپرداخت بدهي هاي دولت 
و به نظر من اين كار نوعي مغالطه و مصداق رفتار 

پوپوليستي است.
  شما تورم را براي س�ال جاري مانند مركز 
پژوهش هاي مجلس مي�ان 35 تا 40 درصد 
پيش بين�ي كردي�د، براي س�ال آينده فكر 
مي كني�د نرخ ت�ورم چق�در باش�د و با اين 
وضعيت چگون�ه كمك هاي دولتي مي تواند 
وضعيت زندگي فرودس�تان را  نه بهبود كه 

حداقل تثبيت كند؟

به نظر من نرخ تورم براي سال آينده نيز 40درصد 
خواهد ب��ود. در رابطه ب��ا كمك ه��اي دولتي به 
فرودستان، به نظر من اين كمك ها در حد آبنبات 
است. فرض كنيد خط فقر براي زندگي در تهران 
و به ازاي هر خانواده 3 ميليون تومان در ماه باشد 
يعن��ي هر خانواده براي آنك��ه زير خط فقر مطلق 
نباشد بايد ساالنه 36 ميليون تومان درآمد داشته 
باش��د. حال خانواده هاي فرودستي را تصور كنيد 
كه دچار بيكاري هم هستند و تحت پوشش مراكز 
مرتبط هم هستند، چه ميزان كمك به آنها تعلق 
مي گي��رد؟ به ازاي يارانه نف��ري 45 هزار تومان و 
ديگر سبدهاي معيش��تي، نهايتا سالي حدود دو 
ميليون تومان كمك دريافت مي كنند يعني ميزان 
كمك ها در سال هزينه معيشتي در حد خط فقر 
را هم تامين نمي كند و به اين اعتبار مي توان گفت 
مانند دادن آبنبات به فردي است كه به سوءتغذيه 

شديد دچار است.
  چرا ناگهان نرخ تورم در كش�ور آن چنان 
باال مي رود كه براي دو سال پي در پي نرخي 

حدود 40 درصد پيش بيني مي شود؟
مطالعات اخير نشان مي دهد كه در تمام كشورهاي 
جهان، تورم ريشه پولي دارد؛ يعني دولت تحت هر 
شرايطي كه يك تعهد ايجاد مي كند يا شركت هاي 
دولت��ي، دولت ي��ا بانك هاي خصوص��ي به بانك 
مركزي بدهكار مي شوند، پول پر قدرت به وجود 
مي آي��د كه پايه پول��ي را افزاي��ش مي دهد. يكي 
از ضعيف ترين عملكرده��اي دولت هاي يازدهم 
و دوازده��م در اين بخش بوده اس��ت. بطور مثال 
در جريان مس��ائل مرتبط با موسس��ات اعتباري 
غيرمجاز، نزديك به 40 هزار ميليارد تومان دولت 
بدهي اين موسس��ات را با س��پرده گذاران تسويه 
كرد، حال آنكه به شفاف س��ازي در رابطه با محل 
تامين اين منابع پاسخ نداد، مشخص است كه بانك 
مركزي منبع آن بوده است. يا بطور مثال هنگامي 
كه ش��ركت هاي دولتي از پرداخت بدهي خود به 
بانك ها كوتاهي مي كنند، از آن جايي كه بانك هاي 
فوق خود بدهكار بانك مركزي هستند، عمال بدهي 
شركت ها هم به بانك مركزي منتقل مي شود كه 

دوباره موجب افزايش پايه پولي مي شود.
در ي��ك كالم اگ��ر بخواه��م خالص��ه بگوي��م، 
سياست هاي پولي و مالي دولت با شكست بزرگي 
مواجه شده است و افزايش چشمگير نرخ تورم نيز 

به همين دليل است.
  مرك�ز پژوهش ه�اي مجل�س نرخ رش�د 
اقتصادي را براي س�ال ج�اري حدود منفي 
يك و براي س�ال آينده بي�ش از منفي پنج 
درص�د )با فرض فروش يك ميليون بش�كه 
نفت در روز( پيش بيني ك�رد، با اين اوصاف 
اشتغال زايي در سال آينده عمال مي تواند به 

حفظ اشتغال منجر شود؟
قطعا خير زيرا وقتي رشد اقتصادي منفي مي شود، 
يعني درآمدهاي ملي كاهش يافته و بطور متوسط 
هر ايراني ب��ا كاهش درآمد زندگ��ي خود مواجه 
مي ش��ود، درنتيج��ه افزايش نرخ بي��كاران براي 
كساني كه امنيت ش��غلي ندارند و كاهش سطح 
زندگي براي شاغالن از اولين اتفاقاتي است كه در 

سال آينده رخ خواهند داد.
در پايان، كس�ري بودجه مساله اي است كه 
در بحث ه�اي مرتب�ط با بودجه نويس�ي در 
ايران كمتر جايي دارد. آيا واقعا در اقتصادي 
مانند ايران مساله كسري بودجه تا اين حد 

علي السويه است؟
به نكته درستي اشاره كرديد، كسري بودجه مساله 
بسيار مهمي اس��ت كه در ادبيات اقتصادي ايران 
جايي ندارد و گويا در ذهن كسي نيست. در صورتي 
كه بودجه ديگر كشورها حول همين مساله ارزيابي 
مي شود. تامين كسري بودجه به اين شكل است كه 
در كشورهاي غير نفتي، دولت از طريق استقراض 
يا منابع بانك مركزي سعي مي كند توازن دخل و 
خرج خود را حفظ كن��د. از آن جايي كه نرخ تورم 
در ايران بسيار باال اس��ت و همچنين منابع بانك 
مركزي به اندازه زيادي در بخش هاي ديگر هزينه 
شده، دولت يكسره سراغ استقراض و انتشار اوراق 

بدهي مي رود.
به هر حال در اي��ران اين مفهوم مانند يك مفهوم 
گمشده است. در ايران رقم كسري بودجه همواره 
باال بوده اما هيچ مقام مس��وولي دليلي براي بحث 

بر سر اين ماجرا ندارد. 
با يك حساب س��ر انگش��تي مي بينيم در اليحه 
بودجه كل هزينه جاري كش��ور حدود 320 هزار 
ميليارد تومان پيش بيني شده كه در كنار 62 هزار 
ميليارد تومان بودج��ه عمراني و 22هزار ميليارد 
تومان منابع الزم براي سر رسيد اوراق منتشر شده 
در سال هاي گذشته، رقم حدود 450 هزار ميليارد 

تومان خواهد بود. 
در مقابل منابع دولت در بخش درآمدهاي عمومي 
نيز مجموعا به 208 هزار ميليارد تومان مي رسد كه 
به فرض كل درآمدهاي نفتي نيز در بخش جاري 
تامين ش��ود كه معادل 144 هزار ميليارد تومان 
اس��ت، باز هم يك فاصله زياد با هزينه ها دارد كه 
البته از طريق اوراق بدهي جبران مي شود. در هر 
حال يك شكاف معنادار و عميق ميان درآمدها و 
هزينه ها وجود دارد كه عمال از سوي همه نسبت 
به آن بي توجهي مي ش��ود حال آنكه در بسياري 
از كش��ورهاي جهان كسري بودجه منجر به كنار 
گذاشتن دولت ها مي شود ولي در كشور ما دولت ها 
حت��ي دليلي براي ارايه توضيح��ات كافي در اين 

زمينه نمي بينند.
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افت  سرمايه گذاري خارجي 
در بخش صنعت 

تسنيم|س��رمايه گذاري خارج��ي در بخش 
صنعت و معدن كشور طي 7 ماهه امسال كاهش 

يافت. 
براس��اس آمار ميزان طرح ه��اي مصوب هيات 
س��رمايه گذاري خارجي در طرح هاي صنعتي، 
معدني و تجاري مصوب در 7ماهه امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته شاهد كاهش منفي 

66.1 درصد بوده است.
البت��ه طبق آم��ار در 7 ماهه امس��ال حجم كل 
س��رمايه گذاري در 43 ط��رح  625.0 ميليون 
دالر است كه اين ميزان سرمايه گذاري خارجي 
در7ماهه امس��ال نسبت به مدت مشابه در سال 

گذشته شاهد افت 66.1 درصدي است.

 تسريع رسيدگي
به وضعيت يارانه  در استانداري 

فارس| احم��د ميدري، معاون رفاه اجتماعي 
وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماع��ي درباره 
وضعيت شناس��ايي دهك هايي كه بر اس��اس 
بودجه سال آينده كل كش��ور قرار است يارانه 
آنها حذف ش��ود، گفت: در رابطه با شناس��ايي 
چند مس��اله وجود دارد؛ اول، سيستم و بانك 
اطالعاتي، دوم، درخواست و پافشاري مردم و 
سوم رسيدگي به اين درخواست ها و شكايات 

است. 
وي ادامه داد: وضعيت درخواس��ت ها بس��يار 
پيچيده است؛ براي نمونه فردي را داشته ايم كه 
نسبت به قطع يارانه اش اعتراض داشته، وقتي 
به او گفته مي شود كه معامله ملكي به مبلغ 8 
ميليارد تومان داشته مي پذيرد اما مي گويد من 
حقوق ندارم يا در مورد ديگر پزش��كي داشتيم 
كه مي گفت من پزش��ك متخصص هستم اما 
فوق تخصص نيستم. شايد اينها شوخي به نظر 

برسد ولي واقعا جدي است.
ميدري با اش��اره به سيس��تم گس��ترده اي كه 
براي رسيدگي به اين درخواست ها بايد وجود 
داشته باشد گفت: در پنج سال اخير ما 5 برابر 
ش��كايات ديوان عدالت اداري درباره وضعيت 
يارانه ها ش��كايت داش��ته ايم؛ يعني اگر ديوان 
عدالت اداري 90 هزار ش��كايت را در اين پنج 
سال بررس��ي مي كند ما در اين پنج سال 450 

هزار شكايت را بررسي كرده ايم.
مع��اون وزي��ر كار تاكيد ك��رد: آنق��در ميزان 
مراجع��ات زياد اس��ت كه بحث شناس��ايي و 
رس��يدگي ش��كايات به اين افراد بسيار مهم و 

پيچيده بوده است.
ميدري ب��ا تاكيد بر اينكه به روز رس��اني بانك 
اطالعاتي كاري بدون توقف و مدام است ادامه 
داد: در بحث شناسايي نمي توانيم پايان كاري 
براي سيستم ها در نظر بگيريم، چرا كه به دليل 
نياز به به روز رساني مداوم اطالعات و وضعيت 
افراد، اين سيس��تم ها به ش��كل پوي��ا بايد كار 
شناسايي را انجام دهند و بانك اطالعاتي مدام 

در حال به روز رساني است. 
وي درباره وضعيت بانك هاي اطالعاتي وزارت 
رفاه براي شناس��ايي دهك ها نيز تصريح كرد: 
بنا به تايي��د افرادي كه بانك ه��اي اطالعاتي 
س��اير كش��ورها را ديده ان��د و همچنين تاييد 
كارشناسان سازمان هاي بين المللي كه وضعيت 
بانك هاي اطالعاتي را براي آنها تشريح كرده ايم 
ما از يكي از قوي ترين نظام هاي اطالعات آماري 
برخوردار هستيم كه البته فقط مربوط به وزارت 
رفاه نيست بلكه به اين دليل است كه در ايران 

20 سال است كه كد ملي جدي شده است.
ميدري ادامه داد: اما باز يكي از ضعف هاي پايگاه 
اطالعاتي ما اين اس��ت كه كد پستي در ايران 
جدي نيست و البته اين هم ضعف وزارت رفاه 
نيس��ت بلكه ضعف مجموعه نظام اداري ايران 
است كه به بانك اطالعاتي بسيار ضربه مي زند 
و بس��ياري از اطالعات از جمل��ه درباره محل 
س��كونت يا مهاجرت را نمي توان��د رصد كند. 
اين ضعف در حالي در كش��ور ما وجود دارد كه 
بعضي كش��ورها باالي 150 سال است كه اين 
مشكل را حل كرده اند اما ما هنوز در اين زمينه 
ضعف داريم. معاون وزير كار همچنين در پاسخ 
به اينكه آيا در بررسي شكايت هاي كساني كه 
يارانه شان قطع شده بوده، برقراري مجدد يارانه 
هم انجام شده اس��ت، گفت: بله. همانطور كه 
گفته شد 450 هزار شكايت را از طريق سايت 
و مراك��زي در كل كش��ور و مراجعه حضوري 
در شهرس��تان ها ثبت كرده ايم كه در نهايت از 
چهار ميليون و 700 هزار نفري كه از فهرست 
يارانه بگيران حذف كرديم، يارانه يك ميليون و 

300 هزار نفر مجددا برقرار شده است. 
وي درباره وضعيت قطع و وصل يارانه ها در سال 
97 نيز گفت: امس��ال حذف يارانه نداشتيم به 

همين برقراري مجدد هم نداشتيم.
مي��دري درباره تبص��ره اي از اليحه بودجه كه 
كار رسيدگي به شكايات و شناسايي را در سال 
آينده بر عهده اس��تانداري ها مي گذارد تاكيد 
ك��رد: به دليل گس��تردگي مش��كالتي كه در 
رس��يدگي داريم، دولت در اليحه بودجه سال 
آينده اين وظيف��ه را به اس��تانداري ها محول 
كرد تا روند رس��يدگي به ش��كايات تسهيل و 

تسريع شود. 
وي همچنين درباره ياران��ه نوزادان نيز گفت: 
يارانه نوزادان برقرار مي شود، در اين مورد هم 
اگر امكان رس��يدگي وجود داشت قرار بر اين 
بود كه يارانه نوزادان گروه هاي پردرآمد حذف 
شود اما حاال كه اين امكان وجود نداشته يارانه 
نوزادان برقرار مي ش��ود و الزم��ه اينكه يارانه 
نوزادان گروه هاي پردرآمد قطع شود برقراري 

همان سيستم رسيدگي است.

  ب�ه هر حال دول�ت اعالم كرده مانند س�ال 
ج�اري، 14 ميلي�ارد دالر ارز را ب�ا قيم�ت 
چهار هزار و 200 تومان به كاالهاي اساس�ي 
اختصاص خواهد داد. اين سياست در راستاي 
حمايت از قدرت خريد فرودس�تان كش�ور 
اس�ت و به آنها كمك مي كند كه بخش�ي از 
س�بد معيش�ت خود را ارزان تر تهيه كنند. 
به گفته دولت نيم�ي از درآمدهاي حاصل از 
فروش نفت به اين بخ�ش اختصاص خواهد 
يافت. از س�وي ديگر يارانه ه�اي نقدي نيز 

همچن�ان پرداخت خواهد ش�د ول�ي با اين 
وجود بعيد اس�ت كه اين سياس�ت ها بتواند 
اقشار فرودس�ت را توانمند كند و بطور كلي 
آنه�ا را در مقابل نوس�انات و مش�كالتي كه 
كش�ور در س�ال آينده خواهد داشت، بيمه 
مي كن�د. به هر حال چنانچ�ه از اين موضوع 
بگذري�م، همانط�وري كه باالتر ه�م گفتم، 
بودجه از خاصيت مالي و سياستي خود تهي 
ش�ده و كاركرد اصلي خود را از دس�ت داده 
است اما طبعا در شرايطي كه كشور در تحريم 

قرار دارد، بودجه اي به دولت تحميل مي شود 
كه شديدا انقباضي اس�ت و با توجه به رشد 
منفي اقتصاد در س�ال جاري و آينده، ركود 
تعميق خواهد ش�د.  هر چن�د در اين رابطه 
چن�دان خ�رده اي نمي توان گرف�ت چرا كه 
وقتي درآمدها با محدوديت روبرو مي ش�ود 
نمي توان انتظار داشت كه بريز و بپاش ادامه 
يا افزايش يابد. در رابطه با كمك هاي دولتي 
به فرودستان، به نظر من اين كمك ها در حد 

آبنبات است.

برش
سياست دولت براي حفظ قدرت خريد فقرا يا  رقبا در بودجه سال آينده



دانش و فن10اخبار

با تاكيد وزير ارتباطات: 

ارايهخدماتبربستردولتالكترونيكافزايشمييابد
گروه دانش و فن |مرجان محمدي|

 چندي پيش وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از مزاياي 
دولت الكترونيك در صفحه توييتر خود نوشت و از كاربران 
خواست تا ديدگاه هاي خود را در مورد خدمات الكترونيك 
با هشتگ خدمت آسان به اشتراك بگذارند . در اين توييت 
وزير ارتباطات و فناوري اطالع��ات اولين خدمت دولت 
الكترونيك را صدور كارت هوشمند سوخت اعالم كرد و 
نوشت: اميدوارم اين خدمات مورد رضايت مردم واقع شود .
طبق گفته وزير ارتباطات پياده سازي دولت الكترونيك 
مزاياي زيادي را براي مردم و خدمت رس��اني آس��ان به 
همراه داشته باشد و باعث صرفه جويي ميلياردي در تمام 
عرصه هاي خدمت رساني شود .يكي از اين خدمات كه از 
آن به عنوان جايگزيني براي پول فيزيكي ياد مي ش��ود، 
پياده سازي خدمات كيف پول الكترونيكي بر بستر دولت 
الكترونيك است كه چند سالي در كشور رايج شده است 
ولي به دليل برخي مش��كالت امنيتي هنوز بطور كامل 
اجرايي نشده اس��ت و به نظر مي رسد با راه اندازي دولت 
الكترونيك و ارايه خدمات به صورت الكترونيكي و افزايش 
امنيت در شبكه مي توان در آينده از اين نوع خدمات بيشتر 

استفاده كرد .
در اين خصوص ناصر علي سعادت عضو كميسيون تنظيم 
مقررات راديويي وزارت ارتباطات با اشاره به دغدغه هاي 
وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات و ش��خص وزير در 
خصوص صرفه جويي در چ��اپ عملكردهاي مختلف و 
استفاده از پتانسيل هاي دولت الكترونيك گفت: با نگاهي 
به آمار ش��بكه الكترونيكي پرداخت كارت )ش��اپرك( 
در ش��ش ماه ابتداي س��ال جاري 2.5 ميليارد تراكنش 
از روي دس��تگاه هاي كارتخوان فروشگاهي انجام شده 
 اس��ت. صرف نظر از تعداد تراكنش هاي مانده گيري كه

450 ميليون و 172 تراكنش بوده است، به طور متوسط 

حدود 4 ميليارد رسيد توسط اين دستگاه ها چاپ شده 
است. با توجه به حجم 80 درصدي واردات كاغذ مي توان 
گفت در اكوسيستم بانكداري ايران تنها در بخش چاپ 
رسيد بيش از 3 ميليون دالر ارز از كشور خارج شده است 
كه مي توان با استفاده از رويكردهاي جديد ارايه رسيد به 
كاربران و اس��تفاده از كيف پول و بسترهاي الكترونيكي 

صرفه جويي ارزي نيز براي كشور داشته باشيم.
عضو كميسيون تنظيم مقررات راديويي وزارت ارتباطات 
استفاده و ايجاد چنين بس��ترهاي مالي را فرصتي براي 
شبكه بانكي كشور دانست و گفت: فعاليت  شركت هاي 
دانش بنيان در ايجاد بس��ترهايي ب��راي اعتالي صنعت 
بانكداري و شفافيت در عملكرد مالي اشخاص و موسسات 
دولت��ي و خصوصي قابل ارزش اس��ت و مي بايس��ت از 
پتانس��يل هاي جوانان كش��ور در اين زمينه اس��تفاده و 

حمايت كرد.
 وي در ادامه به اپليكيشن هاي مالي كه در اين عرصه توسط 
شركت هاي دانش بنيان طراحي و عملياتي شده اند،  اشاره 
كرد و گفت: با يك حساب سرانگشتي متوجه خواهيم شد 
 كه با استفاده از چنين بس��ترهايي مي توانيم مانع چاپ

4 ميليارد رسيد كاغذي در كشور شويم .
همچنين در اين خصوص عرفان مراديان يكي از طراحان 
شبكه اجتماعي مالي كشور گفت:  مطابق تعريف بانك 
مركزي جمهوري اس��المي ايران كيف پول الكترونيكي 
ابزار پرداختي با قابليت ذخيره پول الكترونيكي با امكان 
شارژ از طريق كارت يا حساب بانكي با پردازش الكترونيكي 
تراكنش ها به صورت برون خط از راه دور يا نزديك است 
ك��ه با نام بوده و مبتن��ي بر فناوري ه��اي نوين ارتباطي 
مجازي يا مبتني بر تراشه قابل ارايه است. اين فناوري در 
مبادالت با مبالغ ريز كاربرد دارد و وابستگي مستقيم به 
حساب بانكي فرد ندارد.در ادامه ماندانا ابوالفتحي ديگر 

بنيان گذار اين استارت آپ ايراني ضمن بيان اينكه حجم 
تراكنش هاي پرداخت خرد در كش��ور بسيار باال است و 
به هيچ وجه با حجم پرداخت هاي كالن قابل مقايس��ه 
نيس��ت اظهار داش��ت: همگام با پيش��رفت تكنولوژي 
روش هاي نويني براي پرداخت ش��كل گرفته است كه 

عالوه بر كاهش هزينه ها مي توان��د خدمات خوبي را به 
كاربران ارايه دهد، از همين رو اپليكيشن هاي اينچنيني 
در بسياري از كش��ورهاي توسعه يافته و در حال توسعه 
در حال افزايش اس��ت و بسياري از اين كشورها با حذف 
پول فيزيكي روي به كيف هاي الكترونيكي آورده اند . وي 

گفت: كشورهايي چون اسپانيا، فرانسه امريكا و استراليا 
با طراحي اپليكيش��ن هايي كه داراي خاصيت ش��بكه 
اجتماعي نيز است به عنوان سردمداران اين عرصه معرفي 
مي شوند.اين اپليكيشن ها داراي شفافيت هاي مالي هم 

براي افراد حقيقي و هم افراد حقوقي است .

رگوالتوري| شمار قطع و مسدود شدن سيم كارت هاي 
شخصي ارس��ال كننده پيامك تبليغاتي از طريق فرآيند 

هوش مصنوعي از مرز ۶2 هزار سيم كارت گذشت.
آخرين آمار ارايه شده از وضعيت برخورد با سيم كارت هاي 
ش��خصي ارس��ال كننده پيامك تبليغاتي ك��ه در پايگاه 
اطالع رساني رگوالتوري منتشر شده است، نشان مي دهد 
كه ۶2 هزار و 3۶4 سيم كارت تا پايان روز 8 دي ماه جاري به 
دليل ارسال پيامك تبليغاتي مزاحم، قطع سرويس شده اند.

اين درحالي است كه تا روز 25 آذرماه شمار سيم كارت هاي 
قطع شده به دليل مزاحمت پيامكي، 30 هزار سيم كارت 
بود.آخرين آمار رگوالتوري از برخورد با س��يم كارت هاي 
شخصي كه نسبت به ارسال تبليغات اقدام مي كنند، حاكي 
از آن است كه روند برخورد رگوالتوري شدت بيشتري يافته 
و در عرض دو هفته تعداد سيم كارت هاي مسدودشده به 
دو برابر رقم قبلي رسيده است.سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي براي شناسايي سيم كارت هايي كه نسبت 
به ارسال پيامك انبوه تبليغاتي اقدام مي كنند، از فرآيندهاي 
هوش مصنوعي و تحليل رفتار مش��تركان استفاده كرده 
است. در اين زمينه طبق دستورالعملي كه به اپراتورهاي 
موبايل داده ش��ده سيم كارت هاي شخصي ارسال كننده 
پيامك هاي تبليغاتي شناسايي و با آنها برخورد مي شود.

بررسي رگوالتوري حاكي از آن است كه از اين سيم كارت ها 
تنها براي ارس��ال پيامك انبوه اس��تفاده شده و سرويس 
ديگري از آن فعال نيست. از اين رو برمبناي حجم زيادي 
از پيامك كه فعال مي شود اين تخلف قابل شناسايي بوده 

و اپراتورها اين شماره ها را به رگوالتوري گزارش مي كنند.
از آنجايي كه ارس��ال پيامك تبليغاتي ناخواس��ته، نوعي 
تخلف محسوب مي شود، رگوالتوري در صورت دريافت 
شكايت و درخواست از مردم نيز نسبت به قطع سرويس 
پيامك هاي تبليغاتي و ارزش افزوده اقدام مي كند.از اين 
رو مشتركان موبايل مي توانند با شماره گيري كددستوري 
ستاره هشتصد مربع )*800#( نسبت به درخواست قطع 
سرويس پيامكهاي انبوه تبليغاتي و ارزش افزوده اقدام كنند.

در اين سامانه عالوه بر امكان درخواست براي قطع خدمات 
و تبليغات، گزينه اي نيز براي تبليغ از خط شخصي وجود 
دارد كه كاربر با واردكردن شماره  موبايلي كه از آن پيامك 
دريافت مي كند مي تواند آن را گزارش داده تا رگوالتوري 
نسبت به مسدودكردن آن شماره اقدام كند.براساس اعالم 
رگوالتوري، تاكنون در س��امانه ستاره هشتصد مربع بالغ 
بر 30 ميليون نفر خواستار قطع دريافت پيامك تبليغاتي 
شده اند و اين تعداد مشترك در ليست سياه قرار داده شده اند 

تا برايشان پيامك تبليغاتي ارسال نشود.

ايسنا| يكي از مديران پيام رسان هاي داخلي با بيان اينكه 
فيلترينگ تلگرام به نفع پيام رسان هاي ايراني نبود، معتقد 
است كه برخي از اين پيام رس��ان ها توانستند با اختالل 
حداقلي در روزهاي بعد از فيلترينگ، باال مانده و سرويس 
ارايه كنند و اين بهترين دفاع از ظرفيت فني تيم هاي ايراني 

و بهترين پاسخ براي هجمه ها بود.
مرتض��ي رحيمي، درباره اينكه يك پيام رس��ان بايد چه 
ويژگي هايي داشته باشد كه مردم به استفاده از آن ترغيب 
شوند، گفت: هر اپليكيشني بايد مخاطبانش را بشناسد و 
با توجه به انتظار آنها، يك ارزش ايجاد كند كه توسط آنها 
مورد استفاده قرار بگيرد. ما با مخاطب شناسي  كه انجام 
داديم، جامعه مخاطبان مان را به دو دسته تقسيم كرديم؛ 
يك دسته از مخاطبان ما طرفداران سرويس هاي داخلي 
هستند. يعني اگر يك پيام رسان ايراني خوب كه خدماتي 
نزديك به نمونه هاي خارجي ارايه  كند، به آنها عرضه شود، 

نمونه ايراني را انتخاب و استفاده خواهند كرد.
رحيمي ادامه داد: دسته دوم مخاطبان، افرادي هستند 
كه ايراني بودن و داشتن امكانات يكسان با نمونه خارجي، 
آنها را راضي نمي كند و براي انتخاب يك پيام رسان دنبال 
خدمات بيشتري هستند. ما با توجه به اينكه پيام رسان 
خود را يك پلت فرم مي بينيم، براي اين دسته از مخاطبان، 
دنبال ايج��اد ارزش هاي متفاوتي بوديم. س��عي كرديم 
سرويس هاي پايه اي را ايجاد كنيم كه بر اساس آنها، خود 

كاربران بتوانند خدماتي را ارايه بدهند.
وي در پاسخ به اينكه فيلتر كردن پيام رسان هاي خارجي 

چه اندازه به رشد استفاده از پيام رسان ها كمك كرد، گفت: 
داغ شدن بحث فيلترينگ و مسدودسازي تلگرام به نفع 
پيام رسان هاي ايراني نبود. بعد از فيلترشدن تلگرام و همه 
دعواهايي كه عليه ما باال گرفت، تلگرام در قالب پوسته هاي 
جديد ايراني، عمال فعاليتش را در ايران از سر گرفت و ما 
در چنين ش��رايطي باز هم توانستيم بيش از دو ميليون 

كاربر جديد بگيريم.
وي در پاس��خ به اينكه عدم اقبال مردم به پيام رسان هاي 
داخلي، به علت عدم اطمينان به اپ هاي ايراني يا مسائل 
فني و كيفيت پايين آنهاست، توضيح داد: وقتي مخاطب 
يك اپليكيشن 40 ميليون نفر هستند، نمي توان گفت همه 
اينها دغدغه امنيت اطالعات يا دغدغه فني دارند. درواقع 
بايد مخاطبان را بشناسيم و بر اساس نياز و انتظارشان آنها 
را دسته بندي كنيم و اين، كار سختي است. حتما تمام اين 
موارد تاثير داشته و دارد. دغدغه امنيت شايد مهم تر باشد، 
چون فشارهاي رواني عالوه بر اينكه به جاي خودش يك 
عامل بازدارنده است، باعث ديده نشدن ظرفيت هاي فني 

نيز مي شود.رحيمي ادامه داد: در دوره اوج مسدودسازي 
تلگرام، زير فش��ار آن همه تبليغات منفي، از 40 ميليون 
كاربر تلگرام، 12 ميليون نفر به پيام رسان ما آمدند و بقيه 
حتي در حد تجربه هم س��ري به اين پيام رسان نزدند كه 
بخواهند خودشان آن را تست كنند و ببينند كيفيت فني 
دارد يا ندارد. اين نش��ان مي دهد بار رسانه اي و تبليغات 
آنقدر سنگين بوده كه روي حداقل 20 ميليون نفر تاثير 
گذاش��ته و مانع از عضويت آنها شده، چه برسد به اينكه 
بخواهند كيفيت فني پيام رسان داخلي را تجربه كنند و 
ايراد فني به آن بگيرند.وي درباره نقش فيلترينگ بر رشد 
پيام رس��ان هاي داخلي بيان كرد: فيلترينگ يك بحث 
سياسي است كه ما برايش تصميم نگرفتيم و هيچ نقش 
حمايتي براي ما نداش��ته و ندارد. در تمام جلسات قبل 
از اجرايي ش��دن فيلترينگ هم ما به عنوان تيم مديريت 
پيام رسان داخلي، اعالم كرديم كه آمادگي مهاجرت 40 
ميليون كاربر از تلگرام به سمت پيام رسان هاي داخلي چه 
به لحاظ سخت افزاري و چه نرم افزاري وجود ندارد، اما اين 
مساله متاسفانه به پاي ما گذاشته شده است.وي در ادامه 
بيان كرد: اتفاقا به نظر من هدف اين نبود كه با فيلترينگ، 
به پيام رسان هاي داخلي كمك بشود؛ بلكه هدف اين بود 
كه پيام رسان هاي داخلي در ابتداي فعاليت شان متوقف 
بشوند و پيام رسان خارجي ديگر يعني واتس اپ جايگزين 
تلگرام شود. به هر حال اين كسب وكار هزار ميلياردي به 
راحتي در اختيار تيم هاي جديد قرار نمي گيرد. اما درنهايت 

ما حضور رقيب را براي رشد ضروري مي دانيم.

ايسنا| يك عضو كمسيون فرهنگي مجلس شوراي 
اسالمي گفت: ما نمي توانيم با وجود فسادهايي كه در 
تلگرام و پيام رسان هاي مشابه است تا آخر منتظر باشيم 
كه »تلگرام باشد و ما هم باشيم« و بايد روزي فعاليت 
تلگرام و اينستاگرام به اتمام برسد.حجت االسالم احمد 
س��الك در خصوص از ميان رفتن ح��س رقابت بين 

پيام رس��ان هاي داخلي و خارجي با فيلترينگ تلگرام 
و اينستاگرام، اظهار كرد: مساله  اصلي عبارت است از 
مديريت بومي پيام رسان هاي داخلي و به اين منظور 
بايد از مديريت پيام رس��ان هاي بيگانه خارج ش��ويم. 
مسلما اين هدف هزينه هايي را در پي خواهد داشت كه 
از ميان رفتن حس رقابت بين پيام رسان ها از اين جمله 

است.وي تصريح كرد: بايد اساس پيام رسان هاي ايراني 
تقويت ش��وند، تامين بودجه و تقويت زيرساخت ها از 
جمله مواردي هستند كه بايد مورد برسي قرار گيرند، 
نكته ديگر اين است كه بايد مهاجرت افراد را از تلگرام و 
اينستاگرام به پيام رسان هاي داخلي سوق دهيم و اين 
مهاجرت نيازمند يك تشويق است يعني اگر تشويقي 

انجام نش��ود كاري انجام نخواهد گرفت.سالك ادامه 
داد: نكته سوم اين است كه پيام رسان هاي داخلي بايد 
صاحب مقررات شوند تا تخلفي در آنان انجام نشود.وي 
در خصوص موفق بودن يا نبودن فيلترينگ تلگرام اظهار 
كرد: اين مساله بايد روزي انجام مي شد و ما نمي توانيم 
با وجود فسادهايي كه در تلگرام و پيام رسان هاي مشابه 
است تا آخر منتظر باش��يم كه »تلگرام باشد و ما هم 
باشيم« و بايد روزي فعاليت تلگرام و اينستاگرام به اتمام 
برسد.وي درخصوص فيلترينگ اينستاگرام، اظهار كرد: 

زماني براي انجام اين امر تعيين ش��د. بنابر اين بود كه 
تا پايان آذر ماه ۹7 فيلترينگ انجام شود، اما همچنان 
زمان دقيق فيلترينگ مشخص نيست.اين عضو كميته 
فضاي مجازي كميس��يون فرهنگي مجلس شوراي 
اسالمي تاكيد كرد: اگر بسته شدن تلگرام در دي ماه 
سال گذشته مداومت داشت امروز دچار مشكالت پيش 
آمده نبوديم، اما طي مصوبه هايي كه صادر ش��ده بايد 
فيلترينگ با قوت انجام شود و اميد است اين مهاجرت 

به سمت پيام رسان هاي داخلي انجام شود.

قطع ۶۲ هزار سيم كارت ارسال كننده پيامك تبليغاتي 

فايومك| يك مرد ساكن شهر كلمبوس در ايالت اوهايو از 
آتش گرفتن گوشي آيفون ايكس اس مكس خود كه كمتر از 

يك ماه قبل خريداري كرده بود، خبر داده است.
در حالي كه تا به حال خبري در مورد آتش گرفتن مدل هاي 
جديد گوشي هاي آيفون منتشر نش��ده بود، اين مرد كه 
جاش هيالرد نام دارد، مدعي شده كه در تاريخ 12 دسامبر 
و زماني كه گوش��ي آيفون در جيب وي ب��وده، ابتدا بوي 
سوختگي به مشامش رسيده و سپس متوجه شده كه آيفون 
او آتش گرفته اس��ت. وي مي گويد چون به موقع متوجه 
موضوع شده، موفق شده قبل از آنكه آيفون بخش زيادي 
از پاي وي را بسوزاند، آن را از جيب عقب شلوارش بيرون 
بكشد. اين فرد گفته كه موضوع را با اپل در ميان گذاشته و 
آنها پيشنهاد كرده اند كه يك گوشي جديد را در اختيار وي 
بگذارند. اما هيالرد مي گويد اين پاسخ قانع كننده نيست و 
وي در حال بررسي طرح شكايت حقوقي عليه اپل است. 
وي عصر روز وقوع اين حادثه به يكي از فروشگاه هاي اپل 
رفته و گوش��ي ذوب شده را نيز به همراه خود برده است و 
در حدود 20 دقيقه به سواالت طرح شده پاسخ داده است. 
سيم كارت اين گوشي نيز تا حدي ذوب شده است. او از اينكه 
در حدود 40 دقيقه در فروشگاه اپل معطل شده و گوشي 
وي نيز طي اين مدت از دسترس خارج شده ناراضي است. 
هيالرد مي افزايد رفتار كاركنان اپل نيز با او مناسب نبوده و 

به همين علت او به فكر شكايت افتاده است.

 آتش گرفتن آيفون
» ايكس اس مكس« جنجالي شد

فيلترينگ تلگرام به نفع پيام رسان هاي ايراني نبود

اينستاگرام بايد تا پايان آذرماه فيلتر مي شد 
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رويداد

دريچه اپليكيشن

فارس| دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه 
گفت: هر گونه همكاري با تلگرام در راه اندازي گرام اقدام 
عليه امنيت ملي است و به عنوان اخالل در نظام اقتصادي 

كشور با آن برخورد خواهد شد.
جواد جاويدني��ا، سرپرس��ت معاونت فض��اي مجازي 
دادس��تاني كل كش��ور و دبير كارگروه تعيين مصاديق 
محت��واي مجرمان��ه گفت: يك��ي از مهم تري��ن عوامل 
فيلترينگ تلگرام احساس خطر اقتصادي جدي ناشي از 
فعاليت آن بود كه متأسفانه در فضاي غبارآلود هياهوهاي 

سياسي به حاشيه رانده شد و مورد غفلت قرار گرفت.
وي افزود: در سال 13۹5 به دنبال انتشار و ترجمه سند 
راهبردي تلگرام و تاكيد آن بر راه اندازي ارز رمزپايه گرام 
تا مارس 2017 )فروردين 13۹7( و خطر جدي آن براي 
اقتصاد كشور تصميم جدي بر فيلتر تلگرام گرفته و اجرا 
ش��د و سبب افت شديد سهام تلگرام و ضرر ۹.5 ميليارد 
دالري اين ش��ركت شد و در نتيجه عرضه اين ارز رمز به 

نيمه سال 201۹ )خردادماه 13۹8( موكول شد.
وي ادامه داد: نكته مهم آنجاس��ت كه تلگرام به پشتوانه 
 ICO كاربران ايراني پر تعدادش به روش سرمايه گذاري
مبتني بر ارز رمز وارد شده است كه بر مبناي آن طي يك 
برنامه زمانبندي در صورت تحقق ارايه ارز رمز خود موفق 
به جذب ده ميليارد دالر )صد ميليارد تومان( س��رمايه 
خواهد شد و در گام اول در بهمن ماه سال 13۹5 سندي به 

امضاي مديرعامل تلگرام، پاول دورف و برادرش، نيكوال در 
سايت رسمي كميسيون بورس و تبدالت اياالت متحده 
)SEC( مبني بر جذب سرمايه براي توسعه بالك چين 
TON و پيام رسان تلگرام به مبلغ 850 ميليون دالر به 
ثبت رسيد. اين س��هام بهادار با عنوان »توافقنامه خريد 
براي ارز ديجيتال« امضا شده بود. حسب اطالعات موثق 
واصله تاكنون نيز دو ميليارد دالر جذب سرمايه داشته 
است.به گفته وي، نكته مهم آنجاست كه تلگرام تنها به 
شرط حفظ تعداد كاربران فعلي خود خواهد توانست به 

8 ميليارد دالر باقيمانده دست يابد.
وي گفت: بنابراين تالش تلگرام براي ارايه نسخه هاي 
بدون فيلتر اصال براي دلس��وزي براي مردم كشور ما 
نيست بلكه براي حفظ منافع خود است كه متأسفانه 
در اين راه تعدادي از كانال داران معروف تلگرام را براي 
همراهي با خود با صرف هزينه هاي كالن در دوبي و بعضا 
در ايران به ميهماني هاي اشرافي دعوت و به آنان قول 
سودهاي كالن در صورت موفقيت در حفظ كاربران تا 
زمان عرضه عمومي گرام داده است. متأسفانه اخباري 
از همكاري برخي نهادهاي مالي داخلي نيز با اين پروژه 
منتشر شده است. جاويدنيا افزود: بنابراين كامال شفاف 
اس��ت كه تلگرام و ش��ركاي داخلي وي در جلوگيري 
از مهاج��رت كاربران به نرم افزاره��اي ديگر حتي نرم 

افزارهاي خارجي مقاومت جدي كند.

 همكاري با تلگرام در راه اندازي گرام 
اخالل در نظام اقتصادي تلقي مي شود

كاربر

پرتاب ماهواره جاسوسي 
امريكا به تعويق افتاد

اسپيس| پرتاب ماهواره جاسوسي امريكا به تعويق 
افتاده و قرار است در ششم ژانويه به فضا پرتاب شود.

پرتاب ماهواره جاسوس��ي امريكا دوباره به تعويق 
افتاده اس��ت. طبق اعالم ش��ركت »يونايتد النج 
آليانس« پرتاب ماهواره زودتر از ۶ ژانويه امكانپذير 
 ULA Delta IV Heavy نخواهد بود. موش��ك
قرار بود ماهواره جاسوس��يNROL-71 را امروز 
از مقر نيروي هواي��ي در كاليفرنيا به فضا ببرد. اما 
عمليات پرتاب به دليل اش��كاالتي در موشك به 
تعويق افتاد. اين در حالي است كه قرار بود موشك 
در 1۹ دسامبر پرتاب ش��ود. قبل از آن نيز پرتاب 
موشك در 7 و 8 دس��امبر به دليل مشكالت فني 
نيز به تعوي��ق افتاده بود. به هرحال موش��ك دلتا 
VI روز يك ش��نبه مصادف با ششم ژانويه به فضا 

پرتاب مي شود.

چين ممنوعيت تاييد بازي 
رايانه اي را لغو كرد

تلگراف| دولت چين ممنوعيت تاييد بازي هاي 
رايانه اي را لغو و 80 ب��ازي را براي عرضه در بازار 
تاييد كرده اس��ت.دولت چين پ��س از چند ماه 
ممنوعيت تاييد بازي هاي رايانه اي را لغو و با عرض 

80 بازي ويدئويي موافقت كرده است
دولت چين در ماه م��ارس در اقدامي ناگهاني از 
تاييد بازي هاي رايانه اي را متوقف كرد. اين كشور 
به دليل تاثير بازي ها بر كاربران، ترويج خشونت، 
نگراني درباره اعتياد ميان كاربران و كاهش بينايي 

آنها به محتواي اين بازي ها بسيار حساس بود.
هفته گذش��ته پس از آنكه مقامات اعالم كردند 
بازي هاي رايان��ه اي جديد براي ف��روش تاييد 
شده اند، ارزش سهام شركت »تنسنت« به عنوان 
بزرگ ترين منتشر كننده بازي هاي رايانه اي 4.2 
درصد رشد كرد. با اين وجود در فهرست بازي هاي 
تاييد شده نامي از شركت تنسنت ديده نمي شود.

بدافزاري كه انتشار روزنامه ها 
را متوقف كرد

سي نت| حمله يك بدافزار باعث شد انتشار برخي 
روزنامه ها در امريكا در روز ش��نبه به حالت تعليق 
درآيد. از جمله اين روزنامه ها مي توان به وال استريت 
ژورنال و لس آنجلس تايمز اشاره كرد.بدافزار يادشده 
به سيستم هاي رايانه اي شركت انتشاراتي تريبون 

پابليشينگ در جنوب كاليفرنيا حمله كرده است.
حمله يادشده شنبه شب رخ داده است و به همين 
علت روزنامه هاي مذكور و برخي روزنامه هاي ديگر 
براي انتشار با مشكالت جدي مواجه شدند.اين بدافزار 
توانست بعد از حمله تمامي سيستم هاي حياتي مورد 
نياز براي انتشار روزنامه ها را مختل كند و لذا چاپ 
و توزيع دو روزنامه ذكر ش��ده و همين طور روزنامه 
نيويورك تايمز با تاخير انجام شد.با وجود تالش هاي 
انجام شده گروه هاي فني بدافزار يادشده هنوز بطور 
كامل از سيس��تم هاي رايانه اي حذف نشده است و 

تالش براي حل مشكل بطور قطعي ادامه دارد. 

مادر تلسكوپ »هابل« درگذشت
گيزمودو| نانسي گريس رومن، نخستين مدير زن 
در ناسا و صاحب لقب »مادر تلسكوپ فضايي هابل« 
از دنيا رفت. »نانسي گريس رومن« ، از مديران سابق 
ناس��ا كه نقش قابل توجهي در ماموريت تلسكوپ 

فضايي هابل داشت درگذشت.
رومن، نخس��تين زني بود كه موفق ش��د به سمت 
مديريت ناسا برسد. او در سال 1۹4۹، مدرك دكتري 
ستاره شناسي خود را از دانشگاه شيكاگو دريافت كرد 
و در سال 1۹5۹ به سمت رياست ستاره شناسي در 
اداره علوم فضايي ناسا رسيد و اين سمت را به مدت 
20 سال حفظ كرد. رومن در سال 1۹7۹ بازنشسته 
شد.او در برنامه هاي قابل توجهي از جمله ماموريت 
تلسكوپ فضايي »كاوشگر زمينه كيهان« يا »كوبي« 
)COBE( و »تلسكوپ فضايي هابل« شركت داشت.
رومن نقش مهمي در تقويت فرصت هاي شغلي زنان 
 )AAUW( »در »انجمن زنان داش��نگاهي امريكا
بر عهده داش��ت و موفق شد بسياري از موانع سر راه 

تحصيل و كار خود در آن زمان را از بين ببرد. 
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نارسايي هاي دامنه دار بخش توليد 
گروه بنگاه ها|

دورنماي توليد و صادرات در كش�ورمان چه 
وضعيت�ي دارد؟ اين پرسش�ي اس�ت كه اين 
روزها بعد از ارايه اليحه بودجه 98 به مجلس 
به تناوب در محافل اقتصادي و در تحليل هاي 
اقتصادي ش�نيده مي ش�ود؛ پرسش�ي كه با 
توجه به نيازهاي بنيادين كشورمان به توليد 
و صادرات كه ريش�ه هاي اصلي اش�تغالزايي 
پايدار در كش�ور محسوب مي  ش�ود؛ داراي 
اهميت ويژه اي اس�ت. دول�ت تدبير و اميد از 
س�ال 93 اعالم كرد كه طرح رونق توليد را با 
هدف احياي واحدهاي نيمه تعطيل و تعطيل 
در دس�تور كار قرار مي دهد ت�ا در پايان يك 
دوره 5ساله س�اختار توليد و صادرات كشور 
به س�مت وضعيت تثبيت ش�ده گام بردارد. 
براين  اساس دولت در سال اول بيش از 16هزار 
ميلي�ارد تومان و در س�ال دوم )95( بيش از 
20هزار ميليارد تومان تس�هيالت در اختيار 
كارگروه هاي استاني قرار داد تا براساس يك 
برنام�ه مدون برنامه هاي تدارك ديده ش�ده 

براي رونق توليد در استان ها را پيش ببرند.
با گذشت بيش از 5 س�ال از اجراي اين طرح 
شايد وقت ان رسيده باش�د تا ابعاد و زواياي 
گوناگ�ون اين طرح را از منظ�ر تحليلي مورد 
بررس�ي قرار داد تا پاسخي براي اين پرسش 
پيدا شود كه آيا اقتصاد ايران در زمينه رونق 

توليد گامي رو به جلو برداشته است؟ 
نايب رييس كميس��يون كش��اورزي اتاق بازرگاني 
تهران در پاسخ به اين پرسش معتقد است با وجود 
آنكه در طول سال هاي گذشته تالش شده شرايط 
براي حمايت از توليد و بخش هاي توليدي در اتاق 
افزايش يابد اما همچنان نارسايي هايي وجود دارد 
كه بخشي از آن از نگاه كالن به توليد ريشه مي گيرد.

امير ش��هرياري در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: 
اتاق بازرگان��ي همانطور كه از نامگ��ذاري ابتدايي 
آن مشخص اس��ت، در س��ال هاي ابتدايي فعاليت 
خود توجه وي��ژه اي به مس��ائل بازرگاني و تجارت 
داشت اما پس از آن با تغييرات ساختاري به وجود 
آمده بخش ه��اي صنعت، معدن و كش��اورزي نيز 
به آن اضافه ش��د و فعاليت ها در اين بخش ها نيز با 

برنامه ريزي هايي جديد در دستور كار قرار گرفت.
ب��ه گفته وي با تش��كيل كميس��يون هاي مختلف 
تخصصي در اتاق تالش شده براي هر يك از بخش ها 
برنامه ريزي جداگانه اي صورت گيرد و در نهايت از 
ظرفيت ب��ه وجود آمده براي انتقال خواس��ته هاي 
بخش خصوص��ي در حوزه هايي همچون ش��وراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، استفاده شود.

نايب رييس كميس��يون كش��اورزي اتاق بازرگاني 
تهران در پاسخ به اين س��وال كه تا چه ميزان اتاق 
توانس��ته تمركز خود بر حوزه ه��اي توليدمحور را 
افزايش دهد؟ توضي��ح داد: موضوعي كه نبايد آن 
را فراموش كرد نارس��ايي ها و ابهام هايي اس��ت كه 
در ن��گاه كالن كش��ور به توليد وج��ود دارد و بعضا 
نبود نگاه صحيح براي توليدكنندگان مش��كالتي 
را به وجود آورده اس��ت. اتاق بازرگاني نيز به عنوان 
جزئي از اين س��اختار، اشكاالتي داشته كه البته در 
سال هاي گذشته تالش براي جبران بخشي از آنها 

كليد خورده است.
شهرياري ادامه داد: در كنار آن نبايد فراموش كنيم 
كه بازرگاني نيز ارتباط��ي قوي با توليد دارد. يعني 
بس��ياري از صادركنندگان براي تامين مواد اوليه 
خ��ود به توليد ني��از دارند و باي��د تعامالتي قوي با 
توليدكنندگان داش��ته باشند. در كنار آن بحث در 
رابطه با واردات نيز به دخيل شدن توليدكنندگان 
نياز دارد. كميسيون بندي شدن اتاق نيز كمك كرده 
كه هر گروه بطور تخصصي مسائل و موارد مربوط به 

خود را بررسي كرده و ارايه كنند.
نايب رييس كميس��يون كش��اورزي اتاق بازرگاني 
تهران درباره جديدترين برنامه هايي كه در اين حوزه 
از سوي اتاق پيگيري مي شود نيز گفت: امروز اتاق 
در هر كميسيون خود اولويت هاي خاصي را دنبال 
مي كند. براي مثال در حوزه كشاورزي دو موضوع 

بطور جدي دنبال مي شود.
 از س��ويي مديريت منابع آب و چگونگي اس��تفاده 
از ظرفيت ه��اي موجود و از س��وي ديگ��ر افزايش 
بهره وري در حوزه كش��اورزي موضوعاتي است كه 
بطور جدي دنبال مي شوند. در كنار آن تالش براي 
حل مشكالت كشاورزان و انتقال خواسته هاي آنان 
به مس��ووالن نيز موضوع ديگري است كه از سوي 

اتاق دنبال مي شود.

 ترس و واهمه از دريافت تسهيالت بانكي 
توسط واحدهاي توليدي

در شرايطي كه ش��هرياري به مش��كالت بنيادين 
توليد اش��اره دارد و معتقد اس��ت ك��ه دولت بايد 
سرچش��مه هاي حقوقي و قانون��ي طرح حمايت از 
تولي��د را در نظر بگيرد، مدي��ركل صنعت، معدن و 
تجارت گيالن به بحث قديمي مشكل تامين مالي 
بنگاه ها اش��اره مي كند و مي گويد همچنان معضل 
سرمايه در گردش مشكل اساسي اهالي توليد براي 

رشد و پويايي بيشتر است.
فرهاد دلق پوش گفت: عمده مش��كالت واحدهاي 
توليدي نداشتن سرمايه در گردش از نظر نقدينگي 

است.
او با بيان اينكه در شرايط سختي در حوزه اقتصادي 
به سر مي بريم، اظهار كرد: بايد با مديريت كارآمد، 

همگراي��ي، هم افزايي و همدل��ي در همه بخش ها 
نس��بت به رفع مش��كالت و پرداختن به امور مهم 

گام برداشت.
وي ب��ا بيان اينكه يكي از اهداف تش��كيل كارگروه 
رفع موانع توليد تس��هيل روند تولي��د براي ايجاد 
اش��تغال و رونق اقتصادي است، افزود: در كارگروه 
رفع موانع توليد به بخش موانع مالي و پولي مربوط 
به تس��هيالت بانك ها و بخش اجرايي دس��تگاه ها 

پرداخته مي شود.
دلق پوش با تاكيد بر اينكه بر اساس قانون مصوبات 
كارگ��روه رف��ع موان��ع تولي��د الزم االجرا اس��ت، 
خاطرنش��ان كرد: در حوزه رفع مشكالت صنعت و 
حوزه مالي تمامي اختيارات از وزارتخانه به استان ها 

تفويض شده است.
دلق پوش ادامه داد: استان گيالن در حوزه پرداختي 

و مالي رتبه ۷كش��وري را از نظر مي��زان پرداخت 
تسهيالت كسب كرده است.س��هميه گيالن هزار 
ميليارد بوده است كه به ۸۸درصد تكليف خود عمل 
كرده است و امسال ۱۰۰ميليارد تومان سهم گيالن 

افزايش يافته است.
بررسي اظهارات اهالي اقتصاد و تشكل هاي بخش 
خصوصي نش��ان مي دهد كه همچنان مش��كالت 
حقوقي و قانوني در كنار معضل تامين مالي بنگاه ها 
با وج��ود تخصيص هزاران ميلي��ارد تومان بودجه؛ 
توليد كشورمان را آزار مي دهد؛ مشكالتي كه دولت 
طي سال هاي باقي مانده از فعاليت هايش بايد تالش 
كند تا آنها را در مس��ير حل و فصل شدن قرار دهد. 
مش��كالتي كه چنانچه براي آنها فكري انديشيده 
نشود در ادامه باعث بروز مشكالت فراواني در حوزه 

اقتصاد و معيشت كشور خواهند شد. 

حجممبادالتايرانوعمان
به1.2ميليارددالرميرسد

هرمزگان|ريي��س اتاق 
مش��ترك بازرگاني ايران 
و عمان گف��ت: پيش بيني 
مي كنيم تا پايان سال حجم 
مبادالت اي��ران و عمان به 

۱.2 ميليارد دالر برسد.
محسن ضرابي در گفت وگو 
با ايسنا، افزود: هزينه صادرات مان در سال هاي گذشته 
با وجود رابطه سياسي مناسب با كشور عمان به دليل 
وجود موانع و مشكالت و عدم زيرساخت ها، قابل توجه 
نبود بطوري كه در س��ال 92 حجم مبادالتمان 22۱ 
ميلي��ون دالر بود اما با توجه ب��ه رويكرد مثبت دولت 
عمان، پيگيري اتاق مشترك بازرگاني ايران و عمان، 
س��فير ايران در عمان و سفير كش��ور عمان در ايران 
مشكالت برطرف و زيرساخت ها ايجاد شد، بطوري كه 
در ۸ ماهه  سال جاري حجم مبادالتمان به 96۸ ميليون 
دالر رسيد.او با بيان اينكه در سال 96 حجم مبادالت 
ايران و عمان به 59۰ ميليون دالر رسيد، اظهار كرد: از 
سال 92 ميزان تعامالت ايران و عمان ساالنه رو به رشد 
بوده و اين روند روزبه روز افزايش مي يابد و پيش بيني 
مي كنيم تا پايان سال اين حجم مبادالت به ۱.2 ميليارد 
دالر برسد.ضرابي بيان كرد: تمامي شرايطي كه براي 
سرمايه گذاران ساير كشورها در عمان وجود دارد براي 
فعالين اقتصادي كشورمان وجود دارد و در كنار آن پس 
از تحريم ها با رويكرد مثبت كشور عمان، صدور ويزا از 
مبادي اين كشور صورت مي گيرد و فعالين اقتصادي 
در فرودگاه مسقط با هزينه پايين مي توانند مانند يك 

شهروند اروپايي ويزاي خود را دريافت كنند.

تهران| ريي��س اتحاديه 
گوشت گوسفندي تهران، 
علت افزايش قيمت گوشت 
را كمب��ود عرض��ه دام در 
ميادين و نيز افزايش تقاضا 

در بازار اعالم كرد.
علي اصغر ملكي ديروز در 
گفت وگو با ايرنا اظهارداشت: مسووالن به منظور كنترل 
بازار و نيز پيشگيري از افزايش قيمت صحبت هايي را 
در زمينه ورود دام زنده به كشور مطرح كرده اند كه در 
صورت اجرايي شدن آن شاهد تاثير مثبت آن در بازار 
خواهيم بود.وي دليل اصلي كاهش عرضه گوشت در 
بازار را افزايش ميزان قاچاق دام زنده عنوان كرد و افزود: 
نوسان قيمت ارز زمينه افزايش انگيزه براي قاچاق دام 
را فراهم كرد ك��ه اين امر بالطبع باعث افزايش قيمت 
گوشت در بازار داخلي شد.ملكي گفت كه با توجه به 
وضعيت حاكم در بازار ما خواس��تار رسيدگي هر چه 
زودتر به اين وضعيت شده ايم اما به دليل گستردگي 
مرز، س��رعت در پيگيري ها  براي جلوگيري از قاچاق 
دام ديده نمي شود.رييس اتحاديه گوشت گوسفندي 
تهران ميزان واردات گوشت به كشور را بسيار باال دانست 
و افزود: در صورتي كه اين اقدام انجام نمي شد وضعيت 
بازار از لحاظ قيمت و نيز پاسخ به تقاضا بسيار بدتر از 
وضع كنوني بود.به گفته او، اكنون امور پشتيباني دام 
به صورت روزانه ۱۰۰ تا ۱5۰ تن گوش��ت وارداتي را 
به چرخه ب��ازار وارد مي كند با توجه به افزايش قيمت 
گوشت و نيز كاهش توان خريد مردم بايستي با كاهش 

تقاضا در بازار روبرو شويم .

تالشبراياحيايگردشگري
روستاييدرفارس

فارس|مدي��ركل دفت��ر 
امور روستايي و شورا هاي 
اس��تانداري فارس گفت: 
گردشگري روس��تايي در 
استان، ورشكس��ته است 
و بايد ب��ا راهكار هاي قابل 
دس��ترس از اين وضعيت 
خارج شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران، سيد كمال 
پاك فطرت مديركل دفتر امور روس��تايي و شورا هاي 
اس��تانداري فارس گف��ت: در حالي كه بس��ياري از 
روس��تاهاي داراي ظرفيت و جاذبه گردش��گري در 
فهرست ۴6 روس��تاي هدف گردشگري فارس جاي 
نگرفته كه ۳۰ مورد از روس��تا هاي قرار گرفته در اين 
فهرس��ت، بدون ظرفيت هاي الزم براي گردش��گري 
است.او با بيان اينكه گردشگري روستايي در اين استان، 
ورشكسته است و بايد با راهكار هاي قابل دسترس از 
اين وضعيت خارج شود، افزود: همان گونه كه بار ها از 
دهياران خواسته ايم، براي رشد و اعتالي گردشگري 
در حوزه روس��تايي بايد به دنبال نگاه فرااستاني بود و 
از نگاه كوتاه مدت پرهي��ز كرد.پاك فطرت بر اهميت 
مقوله گردشگري در راستاي رونق اقتصادي روستا ها 
و ممانعت از مهاجرت روستاييان، تاكيد كرد و گفت: 
بايد گردشگري روستايي را از حالت منفعل و ورشكسته 
فعلي خارج كنيم، زيرا در حوزه گردشگري روستايي 
به دليل كم توجهي متوليان مربوطه بس��يار ضعيف 
هس��تيم.پاك فطرت ادام��ه داد: اين اق��دام يكي از 
برنامه هاي دفتر امور روستايي براي معرفي و تقويت 

روستا هاي داراي ظرفيت گردشگري است.

پرداخت87ميلياردتومان
تسهيالتدرحوزهكشاورزي

اردبيل|مديركل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي استان 
اردبيل گف��ت: در 9 ماهه 
امسال و از محل تسهيالت 
اش��تغال روس��تايي ۸۷ 
ميليارد توم��ان در حوزه 
كش��اورزي به متقاضيان 
پرداخت شده است. به گزارش ايسنا، قاسم رحيمي 
درحاشيه جلسه شوراي اش��تغال استان اردبيل در 
جمع خبرنگاران اظهار كرد: ما در سال جاري بيشتر 
از سهميه ۱2۴ ميليارد توماني خود در حوزه اشتغال 
روس��تايي جذب منابع داش��تيم بطوري كه بيش از 
۷۰درصد اين تسهيالت در بخش كشاورزي و مابقي 
در بخش گردشگري و صنعت به متقاضيان پرداخت 
شده است. او خاطرنش��ان كرد: از رقم ۱26 ميليارد 
تومان جذب منابع اشتغالزا در اين بخش ۸۷ ميليارد 
تومان در حوزه كش��اورزي، ۱۸ ميلي��ارد تومان در 
بخش ميراث فرهنگي و صنايع دستي و ۱۸ ميليارد 
تومان نيز در بخش صنعت پرداخت ش��ده است. او  
افزود: سهم استان از محل تسهيالت مشاغل خانگي 
كه از 2۰ خرداد امسال ابالغ شده ۱۷ ميليارد تومان 
بود كه چهار بانك عامل ملي، تجارت، ملت و رفاه بايد 
اين تسهيالت را به متقاضيان پرداخت مي كردند. وي 
بيان كرد: ما با تاكيد استاندار اردبيل مشكل به وجود 
آم��ده در بانك تجارت و ملت را در ارتباط با پرداخت 
تسهيالت اشتغالزا پيگيري مي كنيم و اميدواريم طي 
هفته جاري بتواني��م در اين حوزه نيز پرداختي هاي 

خوبي را شاهد باشيم.

دستاوردهايجديدهستهاي
بهزوديرونماييميشود

يزد|دستيار ويژه رييس 
س��ازمان ان��رژي اتم��ي 
با اش��اره به اينكه صنعت 
هسته اي كشور رو به جلو 
حركت مي كند از رونمايي 
دس��تاورد هاي جديد اين 
صنعت در آين��ده نزديك 
خبر داد و افزود: بازگشت به شرايط قبل از برجام و حتي 

وضعيت مطلوب تر به راحتي ممكن است.
علي اصغر زارعان ديروز در آيين افتتاح چهل و ششمين 
نمايشگاه تخصصي دس��تاوردهاي صنعت هسته اي 
كش��ور بابيان اينكه فعاليت هسته اي كش��ور از ابتدا 
صلح آميز بوده، يادآور شد: اين سازمان امروز در عرصه ها 
و موضوعات مختلفي در حال فعاليت است كه مهم ترين 
آنه��ا فعاليت در ح��وزه درماني و پزش��كي، صنعتي، 

كشاورزي و عرصه هاي پژوهشي است.
وي از س��ازمان انرژي هس��ته اي به عنوان س��ازماني 
اقتدار آفرين نام برد و بيان داش��ت: اين دستاوردها و 
پيشرفت هاي اقتدار آفرين ايران در صنعت هسته اي 
بود كه بيگانگان و غرب را به پاي ميز مذاكرات كشاند و 

اين جايگاه نبايد ناديده شود.
اين مقام مس��وول با اش��اره به اينكه پيش��رفت ها و 
دس��تاوردهاي مختلف كش��ور در عرصه هاي علمي 
و فناوري با چهل س��ال گذشته قابل مقايسه نيست، 
اذعان كرد: اي��ران در عرصه هاي علمي داراي جايگاه 
ويژه و برتري در دنيا است و پيشرفت هاي چشمگيري 
داشته كه اين موفقيت ها حاصل خودباوري ملي و اتكا 

به ظرفيت هاي داخلي است.
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مديركل صداوسيماي كيش 
بركنار شد

كيش|در پ��ي اهمال و بي توجه��ي در نظارت به 
پخش يك فيلم سينمايي خارجي در مركز كيش كه 
منجر به انتشار تصاوير نامناسب شد، با دستور رييس 
سازمان صداوس��يما، مديركل صدا وسيماي مركز 
كيش بركنار شد.عبدالعلي علي عسكري در نامه اي به 
علي دارابي )معاون امور استان ها( بر بررسي دقيق اين 
اتفاق در مركز صيانت و حفاظت سازمان صداوسيما 
تاكيد كرده است. علي عسكري در ادامه اين دستور 
با اش��اره به لزوم شناسايي و كشف عوامل اين اتفاق 
خطاب به معاون اموراس��تان ها، افزود: الزم است با 
همكاري مركز صيانت و حفاظت سازمان موضوع 
بررسي و نسبت به كشف عوامل و داليل آن و برخورد 
ج��دي با متخلفان و معرفي آنها ب��ه مراجع قانوني 
اقدام كنيد.بر اساس اين گزارش، در ساعات گذشته 
تصاويري غيراخالقي از فيلمي سينمايي با بازي جكي 
جان در شبكه هاي اجتماعي دست به دست شد كه از 
پخش اين فيلم از سيماي كيش حكايت مي كرد. اين 
تصاوير كه كامال با ضوابط صداوسيماي ايران مغايرت 
داشت، در نهايت به بركناري و توبيخ برخي از كاركنان 

صداوسيماي كيش منجر شد.

اصفهان|نشست شوراي سياست گذاري نخستين 
جشنواره و نمايشگاه ملي فوالد ايران با حضور رييس 
هيات عامل ايميدرو و اعضاي اين شورا در ايميدرو 
برگزار ش��د. در اين نشس��ت، موضوعاتي همانند 
قراردادهاي همكاري فوالدسازان با تأمين كنندگان 
داخلي در جشنواره و نمايشگاه فوالد، سامان دهي 
سفارش دهندگان و سازندگان زنجيره فوالد توسط 
دبيرخانه دايمي جشنواره، فراخوان عمومي ليست 
نيازمندي هاي فوالدسازان كشور، سياست گذاري 
جشنواره فوالد براي ابعاد اقتصادي و كيفي و پايداري 
تأمين در زنجيره فوالد و شيوه حمايت از سازندگان 
تجهيزات و تأمين كنن��دگان داخلي صنعت فوالد 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.خداداد غريب پور، 
رييس هيات عامل ايميدرو اظهار داشت: مهم ترين 
هدف اين جشنواره و نمايش��گاه، ارائه قابليت هاي 
صنعت فوالد، مطرح كردن نيازها و قابليت س��ازي 
براي نيازهاست كه بر پايه بومي سازي و حمايت از 
توليد داخلي خواهد بود و با اين رويكرد، ايميدرو از 

جشنواره مذكور حمايت مي كند.

كرمانشاه|رييس كميس��يون امنيت ملي و 
سياس��ت خارجي مجلس دهم ب��ا بيان اينكه 
مرز خس��روي - بغداد امن اس��ت، گفت: زمان 
بازگشايي مرز خسروي فرا رسيده و اميدواريم 
به زودي شاهد بازگشايي آن باشيم.حشمت اهلل 
فالحت پيشه گفت: هياتي از كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
س��فري به عراق براي بازدي��د از مناطق مرزي 
داش��ت. ما اين س��فر را انجام دادي��م تا اثبات 
كنيم مناطق امن است و ديگر زمان بازگشايي 
مرز خس��روي - بغداد فرا رسيده است.رييس 
كميس��يون امني��ت ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس دهم بيان كرد: در حال  حاضر دو طرف 
آمادگي الزم براي بازگشايي مرز را دارند. اكنون 
بطور مح��دود عراقي ها به راحت��ي وارد ايران 
مي شوند، اما از سوي ايران اين امكان براي خروج 
از مرز وجود ندارد، البته برخي از تجار مي توانند 

از مرز عبور كنند.

بيرجند|ريي��س اداره بهداش��ت و مديري��ت 
بيماري هاي طيور دامپزشكي خراسان جنوبي 
درخصوص خطر ورود وي��روس آنفلوآنزاي فوق 

حاد پرندگان به استان هشدار داد.
قاسم عجم اظهاركرد: س��رد شدن هوا و افزايش 
ش��انس انتقال ويروس، افزايش تعداد پرندگان 
مهاج��ر در زيس��تگاه ها و تاالب ه��ا و افزاي��ش 
جوجه ريزي هاي غيرمجاز و حمل و نقل غيرقانوني 
طيور از خارج استان علت هشدار در خصوص خطر 
ويروس آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان است. وي 
ضمن اشاره به اينكه امسال در كل كشور حضور 
پرندگان مهاجر در زيستگاه ها با تأخير همراه بود، 
افزود: در هفته هاي گذشته حضور اين پرندگان 
پررنگ ت��ر ش��ده و احتم��ال ورود ويروس هاي 

آنفلوآنزاي فوق حاد ديگر نيز وجود دارد. 

بوشهر|شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران اعالم ك��رد: تاكنون چهار ميليارد تومان از 
مطالبات پرونده تخلف نفتي بوشهر وصول و به 
صندوق دادگستري واريز شده است. اين پرونده 
تخلف مالي ك��ه مبلغ آن پنج ميلي��ارد و 2۰۰ 
ميليون تومان اعالم شده است، شهريور امسال 

كشف شد.
حاال شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 
اعالم كرده اس��ت كه چهار ميليارد تومان از اين 
ميزان وصول شده اس��ت.اين پرونده تخلف در 
حوزه ف��روش فرآورده هاي نفتي به ش��ناور ها و 
كشتي ها در ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه بوشهر صورت گرفته و متخلفان اين 
پرونده همگي دستگير ش��ده اند. پيگيري براي 
وصول يك ميليارد و 2۰۰ ميليون تومان مطالبات 

باقي مانده ادامه دارد.

چهرههاياستاني

كاهشفاصلهحركتقطارهادرخط۳مترويتهران
بررسي آمارها نشان مي دهد كه بخش تعاون در آذرماه امسال بيش 

از 2هزار فرصت شغلي ايجاده كرده است.
به گزارش »تعادل« از پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران، براساس 
گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهاي ثبتي تعاون، در آذر ماه 

سال ۱۳9۷، تعداد 2۰۸ تعاوني در كل كشور به ثبت رسيد.
براساس اين گزارش، تعداد كل اعضاي تعاوني ها ۳۱۱9 نفر و تعداد 
فرصت شغلي 2۴۷۴ نفر و س��رمايه اوليه ۳۱ ميليارد ريال به ثبت 
رسيده و متوسط تعداد اعضاء و فرصت شغلي مربوط به اين تعاوني ها 
به ترتيب ۱5 و ۱2 نفر بوده است. به گزارش واحد آمار و برنامه ريزي 
اتاق تعاون ايران، بيش��ترين تعداد تعاوني تشكيل شده به استان ها 
خراسان رضوي با 29 تعاوني و فارس با 25 تعاوني تعلق دارد. كمترين 
تعداد تعاوني تشكيل و ثبت شده مربوط به استان ها خراسان جنوبي 

و شمالي و كردستان با تعداد ۱ تعاوني اختصاص دارد. 
گفتني است، بيشترين تعداد تعاوني هاي ثبت شده براساس رشته 
فعاليت ها »كشاورزي« و »صنعت« به ترتيب با تعداد 59 و ۴۱ واحد 
بوده اس��ت.تعاوني هاي »كش��اورزي« با ۷۴۸ نفر بيشترين اعضاء 
و تعاوني ه��اي داراي فعاليت »كش��اورزي« و »صنعت« به ترتيب 
۷2۱ و ۴۴2 داراي بيش��ترين تعداد اش��تغالزايي را در آذر ماه 9۷ 

ايجاد كرده اند.

مقايس�ه عملكرد آذر ماه 1397 نسبت به آبان ماه 1397:  مقايسه 
تعداد تعاوني هاي ثبت شده در آذر ماه سال جاري نسبت به ماه گذشته نشان 
مي دهد، كاهش معادل 5 درصدي را دارد و تعداد فرصت شغلي با كاهش 

معادل ۷ درصد را به همراه دارند.
مقايسه عملكرد آذر ماه 97 نسبت به آذر ماه1396: تعداد تعاوني هاي 
ثبت شده در آذر سال جاري نس��بت به مدت مشابه در سال قبل، با كاهش 
۴۸درصدي و تعداد فرصت شغلي با كاهش 6۷ درصدي را به همراه داشته است.

نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه از كاهش دو دقيقه اي فاصله حركت قطارها در خط۳ 

مترو خط خبر داد.
به گزارش »تعادل« از مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه، فرنوش نوبخت با اعالم اين خبر 
گفت: پي��ش از اين فاصله حركت قطارها در اين خط 9 دقيقه بود 
كه از روز شنبه ۸ دي ماه ۱۳9۷، هر ۷ و نيم دقيقه يك قطار براي 

جابه جايي مسافران محترم در اين خط اعزام مي شود.
او با اشاره به اينكه فاصله حركت قطارها در خط ۳ تا دي ماه سال 
96 هر ۱۸ دقيقه يك قطار در نيمه شمالي و هر ۱۰ دقيقه يك قطار 
در نيمه جنوبي بود اف��زود: از دي ماه 96 اين فاصله را به 9 دقيقه 
رسانديم و از روز شنبه هشتم دي ماه 9۷ نيز با استفاده از حداكثر 
توان تا جايي كه محدوديت ها و شرايط عمراني و فني امكان داشته 

باشد اين زمان را به ۷ و نيم دقيقه كاهش داديم.
نوبخت در پايان  با اشاره به تالش شركت مترو براي پاسخگويي به 
مطالبات شهروندان و توس��عه شاخص هاي رشد در فعاليت هاي 
ايستگاه هاي مترو خاطرنش��ان كرد: شركت بهره برداري متروي 
ته��ران و حومه به عن��وان بزرگ ترين ش��ركت در زمينه حمل و 
نقل ريلي درون ش��هري كشور همواره سعي كرده است تا بهترين 

امكانات و خدمات را به ش��هروندان و مس��افران خود ارايه دهد و 
اميدوارم كه با تخصي��ص بودجه، ورود قطارهاي جديد و امكانات 
مناس��ب باز هم بتوانيم ميزان ظرفيت جابه جايي ناوگان متروي 

تهران و حومه را افزايش دهيم.
گفتني است، 2۰ حركت مسافري به مجموع حركت هاي اين خط 
اضافه شده است و مجموعا در هر روز 2۴۴ حركت مسافري در خط 

۳ متروي تهران انجام مي شود.

تعاونيهادرآذرماهبيشاز2هزارفرصتشغليايجادكردند

شيوه حمايت شركت هاي 
فوالدي از تأمين كنندگان

امنيت الزم براي بازگشايي 
مرز خسروي مهيا است

خطر آنفلوآنزاي فوق حاد 
پرندگان را جدي بگيريد

 وصول ۴ ميليارد تومان
از مطالبات پرونده تخلف نفتي

افزايشتقاضاعللگراني
گوشتدرتهراناست
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گير »سالمت« در پيچ  بودجه

الياس حضرتي نماينده تهران خبر داد: غيبت وزير بهداشت در جلسات هيات دولت در اعتراض به كمبود بودجه

عمليات شبانه براي ساخت زيرگذر، ثبت جهاني شوش در يونسكو را به خطر انداخت

استعفاي وزير در اعتراض به كمبود بودجه بهداشت

زخم هاي توسعه بر تپه باستاني شوش 

كمبود بودجه وزارت بهداش��ت سرانجام كار را به آنجا 
رساند كه روز گذش��ته خبري مبني بر استعفاي وزير 
بهداشت در اعتراض به كمبود بودجه اين وزارتخانه براي 
سال 98 از سوي الياس حضرتي،  نماينده مردم تهران در 
مجلس شوراي اسالمي در توييتر منتشر شد. نماينده 
تهران در توييتر خود نوشت: "متاسفانه باخبر شدم، دکتر 
قاضی زاده هاشمی در اعتراض به کاهش بودجه سالمت، 
استعفا كرده و چند روزی است در جلسات هيئت دولت 
شرکت نمی کند. وظيفه تمام دلسوزان است که مانع از 
استعفای ايشان شوند و اميدوارم به زودی وزير بهداشت 
دوباره در دولت حاضر شوند.”  گرچه وزارت بهداشت اين 
استعفا را تاييد نكرد، اما انتشار خبرهاي تاييد نشده از 
دولت، گمانه زني ها پيرامون استعفاي حسن قاضي زاده 

هاشمي را قوت بخشيد. 

   سهم وزارت بهداشت 5 درصد از كل بودجه
 نگاهي به اليحه بودجه سال 98 و اعتبارات در نظر گرفته 
شده براي بخش بهداشت و درمان شايد علت استعفاي 
اعتراضي وزير را بيشتر مشخص كند چرا كه سهم وزارت 
بهداشت با احتساب درآمد عمومی و اختصاصی و تملک 
دارايی و هدفمندی يارانه ها و يک درصد ارزش افزوده 
و بيمه سالمت براي س��ال آينده،  برابر با 5.1 درصد از 
بودجه 1۷۰۳ هزار ميليارد تومانی اليحه بودجه سال 
بعد است، در واقع اين وزارتخانه با وجود زيرمجموعه ها 
و طرح هايي كه در دس��ت اجرا دارد،  تنها هشت درصد 
نسبت به سال قبل افزايش بودجه داشته اما اين وضعيت 
در حالي است كه بنا بر قانون برنامه ششم توسعه،  سهم 
پرداختي مردم براي دريافت خدمات س��المت بايد به 
25 درصد رسيده و سهم دولت و بيمه ها بايد به باالی 
۶5 درصد برسد كه عمال با چنين بودجه اي اين امكان 
ميسر نيست و اين موضوع سبب ش��ده ايران از لحاظ 
شاخص های سهم دولت و بيمه ها از هزينه های سالمت 
در مقايسه با ديگر کشورها وضعيت نامناسبي داشته 
باشد. از طرف ديگر در حالی که ساير وزارتخانه ها از محل 
۳ هزار و 5۰۰ ميليارد تومان مصوب دريافتی های بسيار 
قابل توجه داشته اند، وزارت بهداشت هيچ دريافتی از اين 
بابت از سازمان برنامه و بودجه نداشته است. از طرف ديگر 
نگاهي به بودجه در نظر گرفته شده براي بيمه سالمت 
ك��ه از آن به عنوان مهم ترين طرح اجتماعي دولت ياد 
مي شود در سال 98 با كاهش 11 درصدي همراه بود. 
مطابق با آمارهای منتشر شده توسط سازمان برنامه و 
بودجه کشور، بودجه اختصاص يافته برای استمرار طرح 
تحول سالمت در سال آينده، ۳5 هزار ميليارد تومان در 
نظر گرفته شده اس��ت در حالي كه همزمان با نزديک 
شدن به زمان تقديم اليحه بودجه سال 98 از سوی دولت 
به مجلس شورای اسالمی، طاهر موهبتي،  مديرعامل 
سازمان بيمه سالمت، برای چندمين بار خواستار واقعی 
درنظر گرفتن بودجه بيمه سالمت شد و اعالم کرده بود 
اگر اين اتفاق رخ ندهد، اين سازمان سال آينده با 5 هزار 

ميليارد تومان کسری بودجه مواجه می شود.

   بودجه حمايت از بيماران خاص
يك سوم كاهش يافت

عالوه بر كاهش 11 درصدي س��هم بيمه س��المت در 
بودجه سال آينده، بودجه حمايت از بيماران خاص هم 
با يك سوم كاهش همراه بود، اين وضعيت در حالي است 
كه فعاالن حوزه بهداشت و درمان،  چنين استعفايي را به 
صالح نظام سالمت نمي  دانند و معتقدند رييس جمهور 

بايد با آن مخالفت كند.
مديرعامل کانون هموفيلی ايران با اش��اره به ماجرای 
استعفای وزير بهداش��ت، گفت: وقتی بودجه بيماران 
خاص به يک س��وم کاهش می ياب��د، چگونه می توان 
وزارتخانه را اداره کرد. اساسا اين استعفا به صالح نظام 
سالمت کشور نيست و از آقای رئيس جمهور درخواست 
داريم با اين استعفا مخالفت کنند. گاليه وزير بهداشت از 
کاهش بودجه وزارتخانه در سال 98، کامال درست است.

احمد قويدل افزود: در حوزه بيماری های خاص، وزارت 
بهداشت توانس��ته با گس��ترده کردن حوزه پوششی 
بيماری های خاص از ۳ بيماری به ۶ بيماری، نيازمند 
بودجه بيشتری است تا بتواند خدمات بهتری به بيماران 
خاص ارائه بدهد.خواس��ته وزير کامال منطقی است و 
بودجه بايد افزايش يابد. ما متوجه نمی ش��ويم که چرا 
سازمان برنامه و بودجه چنين معادله ساده ای را درک 
نمی کند. اين حق وزير است که اعتراض کند، چون با 

اين بودجه نمی توان اين حوزه را اداره کرد.
او با اعالم اينکه بودجه بيماران خاص در سال 9۶، 2۴۰ 
ميليارد تومان بوده اس��ت، افزود: اين بودجه که شامل 
بيم��اران هموفيلی، تاالس��می، دياليزی و يک بخش 
از بيماران ام اس اس��ت، در س��ال 9۷ به 21۶ ميليارد 
کاهش يافت و همين مسئله باعث شد کيفيت زندگی 
اين بيماران به خطر بيافتد. زيرا، بيمه ها نيز در پوشش 

خدمات بيماران خاص دچار مشکل شدند.
قويدل با عنوان اين مطلب که بودجه بيماران خاص برای 
س��ال 98 ، 15۰ ميليارد تومان پيش بينی شده است، 
گفت: بودجه بيماران خاص، نمون��ه ای از کل بودجه 
وزارت بهداشت که نشان می دهد در نظام بودجه ريزی 
کشور، دغدغه سالمت وجود ندارد. زيرا، در مقايسه با 
سال 9۶، بودجه بيماران خاص به يک سوم کاهش يافته 
است. در حالی که قرار است ۶ بيماری را پوشش بدهد.

او  افزود: در چنين ش��رايطی، وزير بهداشت مجبور 
اس��ت از سياس��ت های حمايتی وزارت بهداش��ت 
عقب نش��ينی کند و اين موضوع موجب نارضايتی و 
اعتراض مردم و بيماران خواهد شد. نقطه قوت دولت، 
همين حوزه سالمت اس��ت که اگر در اين حوزه هم 
دچار مشکل شود، اساسا هيچ انگيزه ای برای ادامه 
خدمت دولت وجود ندارد.پيش از اين رييس سازمان 
بيمه س��المت ايران درباره اليحه بودجه 98 و مبالغ 
در نظر گرفته شده برای اين سازمان بيمه گر توضيح 
داد و گفت: ارقام پيشنهادی مطرح در اليحه بودجه، 
موجب کس��ری اعتبارات می شود و بدهی های ما را 

روز به روز افزايش می دهد. 

   روايت سخنگوي وزارت بهداشت
از آدرس غلط در »سالمت« 

در همين حال، معاون كل وزارت بهداشت با تشريح 
وضعيت اين وزارتخانه در اليحه بودجه 98، در پاسخ 
به برخي اظهارات مطرح درباره بودجه اين وزارتخانه 
در طول اجراي طرح تحول نظام س��المت، گفت: با 
آدرس غلط دادن و حمل��ه به خدمتگزاران مردم در 
حوزه سالمت، هيچ مشكلي حل نخواهد شد و تكيه 
بر بعضي اطالعات اشتباه و وابستگي هاي شخصي، 

مشكالت حوزه سالمت را تشديد مي كند. 
ايرج حريرچي با اش��اره به وضعي��ت بودجه اي اين 
وزارتخانه در اليحه بودجه 98 گفت: س��هم وزارت 
بهداش��ت با احتس��اب درآمد عمومي و اختصاصي 
و تملك داراي��ي و هدفمندي يارانه ه��ا و 1% ارزش 
افزوده و بيمه س��المت برابر 5.1% از بودجه 1۷۰۳ 
هزار ميليارد توماني اليحه بودجه س��ال بعد است و 
رشد كل بودجه هزينه اي وزارت بهداشت در اليحه 

98 نسبت به سال 9۷ برابر 8% است.
او در مورد ميزان اولويت اعتبارات حوزه سالمت در 
بودجه كل كش��ور گفت: با اينكه نسبت به سال هاي 
قبل از طرح تحول وضعيت بهتر ش��ده اس��ت، ولي 
تا رس��يدن به وضعيت كف مطل��وب راه درازي در 
پيش داريم و در مقايس��ه با اكثر كش��ورهاي جهان 
و منطقه وضعيت نامساعدي هنوز حاكم است. وي 
گفت: مجم��وع دولت و بيمه هاي پايه حدود 52% از 

كل هزينه هاي س��المت و پرداختي از جيب %۳5.2 
و بيمه ه��اي تكميلي و خيري��ه و ... بقيه هزينه هاي 
سالمت را تامين مي كنند. سخنگوي وزارت بهداشت 
در پاسخ به سوال ايسنا در مورد بيشتر بودن بودجه 
دولتي سالمت از بسياري از كشورها، گفت: متوسط 
پرداخت��ي از جيب در كل كش��ورها 2۴% اس��ت و 
معموال س��هم دولت و بيمه ها از هزينه هاي سالمت 
بين ۶5 تا ۷۰% اس��ت و اين به وضوح نشان مي دهد 
كه ايران از لحاظ شاخص هاي سهم دولت و بيمه ها از 
هزينه هاي سالمت در مقايسه با ديگر كشورها هنوز 

دچار وضعيت نامناسب است.
حريرچي افزود: براي رسيدن به هدف 25% پرداخت 
از جيب مندرج در قانون برنامه ششم، سهم دولت و 
بيمه ها بايد به باالي ۶5% برسد؛ وضعيتي كه در اكثر 
كشورهاي جهان و مش��ابه ايران از لحاظ اقتصادي 

وجود دارد.
او در پاسخ به سئوالي درباره مباحث مطرح مبني بر 
»پول پاشي در حوزه سالمت« و »امكان صرفه جويي 
يك سومي در حوزه سالمت« گفت: اين اصطالحات 
و اين عناوين قبال هم مطرح شده است و تعجب بنده 
اين است كه افرادي كه خود قبال با اين ادعاها مخالف 
بودند، با مخالفان حوزه س��المت همس��و شده اند. 
حريرچي اضافه كرد: طرح تحول سالمت بنا به نظر 
دوست و دشمن، بزرگ ترين پروژه اجتماعي دولت 
و يكي از اصلي ترين دس��تاوردهاي نظ��ام در چند 

س��ال اخير بوده و مورد تاييد مق��ام معظم رهبري، 
رييس جمهور، رييس مجلس و اعضاي هيات دولت 

و نمايندگان مجلس قرار گرفته است.
او افزود: با آدرس غلط دادن و حمله به خدمتگزاران 
مردم در حوزه س��المت هيچ مش��كلي حل نخواهد 
شد و تكيه بر بعضي اطالعات اشتباه و وابستگي هاي 
شخصي مشكالت حوزه سالمت را تشديد مي كند. 
وي در مورد بودجه پاداش پاي��ان خدمت كاركنان 
وزارت بهداشت، گفت: در حالي كه ساير وزارتخانه ها 
از محل ۳5۰۰ ميليارد تومان مصوب دريافتي هاي 
بس��يار قابل توجه داش��ته اند، وزارت بهداشت هيچ 
دريافت��ي از اين بابت از س��ازمان برنام��ه و بودجه 
نداشته است، در حالي كه مسووالن سازمان با شدت 
مشكالت وزارت بهداشت به عنوان دومين وزارتخانه 
بزرگ دولت از لحاظ تعداد كاركنان و بازنشستگان 
آشنا هستند و مكررا در اين زمينه قول تامين منابع 
داده اند كه تاكنون به نتيجه اي نرس��يده است. او در 
پاي��ان صحبت هايش گفت: وزير مردمي بهداش��ت 
هم در بازديدهاي ميداني بس��يار زيادي كه دارند، 
با مش��كالت اين بازنشس��تگان و درخواس��ت هاي 
ايشان مكررا مواجه مي شوند و پيگيري هاي متعدد 
و طاقت فرسايي در اين زمينه انجام داده اند و حمله 
به فردي كه در جهت حل مشكالت مردم و كاركنان 
حوزه بهداش��ت ودرمان را تالش شبانه روزي دارد، 

جوانمردانه نيست.

فرمانداري، شهرداري و ش��وراي شهر شوش با جديت به 
دنبال ساخت زيرگذر ورودي اين شهر هستند، و شبانه لودر 
را به جان تپه باستاني مي اندازند تا خسارت هاي غيرقابل 
جبراني به تمدن چندهزارساله شوش وارد كنند؛ تپه اي كه 
براي جامعه جهاني آنقدر اهميت داشت كه در سال 1۳9۴ از 
سوي يونسكو به عنون ميراث جهاني ثبت شود و آثار باستاني 
كشف شده از آن در موزه هاي معتبر دنيا از جمله موزه لوور 
فرانسه جا خوش كند. اما ش��وش در وطن خويش غريب 
است و با وجود مخالفت صريح مسووالن ميراث فرهنگي با 
ساخت اين زيرگذر، مسووالن شوش ضوابط ثبت جهاني را 
ناديده گرفته و بر احداث زيرگذر در حريم شوش اصرار دارند. 

   حفاري بدون رعايت قانون و استعالم از ميراث
شوش، تپه اي كه سال ها در ميان دشت به حال خود گذاشته 
شده بود با ورود باستان شناسان فرانسوي كه در اواخر قرن 
نوزدهم ميالدي به خوزستان آمدند و آن را كاوش كردند و 
يافته هاي خود را به نفع لوور از ايران خارج كردند، ناگهان 
اهميت يافت. كارگران ايراني از شهرهاي اطراف براي كار 
به هيات كاوش فرانسوي پيوستند و آرام آرام خانه سازي در 
اطراف تپه آغاز و بعد از سال ها جمعيت آنقدر زياد شد كه 
شوش به شهر تبديل شد. حاال اين شهر كه زايش آن وابسته 
به تپه باس��تاني بوده ادامه حيات اين تپه را دچار تهديدي 
جدي كرده است. توسعه فيزيكي شهر بدون توجه به كالبد 
تاريخي آن و جدا از توسعه پايدار هر روز براي اين تپه كه يكي 
از ديرين ترين سكونتگاه هاي بشري به شمار مي رود؛ مشكلي 
جديد مي آفريند. در دولت محمود احمدي نژاد قرار بود پل 
نظام مافي روي اين تپه باستاني ساخته شود كه با مخالفت 
كارشناسان و رسانه ها در حد ساخت يك پايه متوقف ماند 
اما اين پايان تخريب هاي شوش نبود چرا كه حاال پل روگذر 
به زيرگذر تبديل شده كه خطرش به مراتب چند برابر بيشتر 
از قبل اس��ت و از همه مهم تر اينكه بدون توجه به نظرات 
كارشناسي )احداث كمربندي(، شبانه با لودر به تپه مي زنند 
و تاريخ جهان را نابود مي كنند. علي اصغر مونسان، معاون 
رييس جمهور و رييس س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي وگردشگري كش��ور در واكنش به اقدام شهرداري 
شوش نخست محمدحسن طالبيان، معاون ميراث فرهنگي 
سازمان ميراث فرهنگي و يك تيم از معاونت را براي پيگيري 
و بررسي وضعيت به شهر باستاني شوش فرستاد و بعد هم 
در صفحه شخصي خود اين اقدام را محكوم كرد و نوشت: 
»متوليان شهر شوش با حكم شبانه، احداث زيرگذر شهري 
را آغاز كردند! اين اقدام باعث خسارت هاي غيرقابل جبران 

براي تمدن چندهزارساله ما خواهد بود! « اما اوضاع شوش با 
اعزام طالبيان هم آرام نمي شود، در فيلم هاي منتشر شده از 
حضور معاون ميراث فرهنگي كشور در شوش، عده اندكي از 
مردم منطقه، مخالفت ميراث فرهنگي با ساخت زيرگذر را به 
مسائل قومي ربط داده و در تالشند تا به محمدحسن طالبيان 
ديكته كنند كه اگر با ايجاد زير گذر موافقت نكند، قوميتي 
فكر مي كند و نمي خواهد همه مردم را در نظر بگيرد. معاون 
ميراث فرهنگي كشور اما با بيان اينكه با مصوبه شوراي تامين 
شهر شوش و براساس دستور فرمانداري، لودرها و تجهيزات 
مكانيكي شهرداري از ساعت 8 و ۳۰ دقيقه پنج شنبه ۶ دي، 
فعاليت خود براي ايجاد زيرگذر را شروع كردند معتقد است 
اين اقدامات بدون اطالع ميراث فرهنگي ش��وش و استان 
خوزستان شروع شد. او افزود: در لحظه اول در تماس با همه 
مسووالن ميراثي استان خوزس��تان از آنها خواستم براي 
توقف كار در عرصه ورودي شهر باستاني شوش با يكديگر 
بسيج شوند، آنها حتي با فرمانداري شوش صحبت كرده، اما 
جواب شنيده بودند كه »رسيدگي مي كنيم«، ولي تا ساعت 
۳ بامداد هيچ اتفاقي نيفتاده بود. شب گذشته تالش زيادي 
براي تماس با مس��ووالن شهري شوش صورت گرفت، اما 
هيچ پاسخي گرفته نشد، تا روز جمعه ۷ دي، با استاندار در 
اين زمينه صحبت شد و وي قول توقف كار را داد. طالبيان 
همچنين با تاكيد بر اينكه تاكنون هر زمان كه مسووالن 
شهري شوش درخواست ايجاد اين زيرگذر را كرده اند، آنها 
با اين طرح، به دليل قرار گرفتن در عرصه شهر باستاني شوش 
مخالفت كرده اند، مي گويد: سازمان ميراث فرهنگي شنبه 
8 دي، شكايت هاي خود براي اين اقدام را به دادگاه استان و 
قوه قضاييه كشور نسبت به همه كساني كه در اين كار دخيل 

بوده اند، مطرح مي كند.

   شهر شوش زيرتيغ تخريب از بين مي رود
مجتبا گهستوني، فعال ميراث فرهنگي خوزستان، درباره 
اين موضوع به تعادل گفت: اگرچه حوزه ميراث فرهنگي 
خوزستان در س��ال هاي متمادي درمانده شده است، اما 
س��اير ارگان هاي دولتي و بخش هاي مردمي با محوريت 
سازمان ميراث فرهنگي، آن هم به صورت مسووالنه، عقب 
ماندگي هاي موجود در شهرستان شوش را جبران كرده اند. 
كساني كه دلشان براي س��اماندهي شهر جهاني شوش 
مي سوزد قطعا بايد براي ساماندهي اين امور از متولي حوزه 
ميراث فرهنگي و گردشگري استعالم كنند، نه اينكه ميراث 
فرهنگي را در گوش��ه رينگ بگذارند. او افزود: در حالي كه 
شوش هرساله پذيراي گردشگران داخلي و خارجي است 

اما مسووالن شهري شوش به خاطر ناآگاهي از شاخصه هاي 
يك شهر مطلوب ميراثي و گردشگري، گاهي شهر را وارد 
چالش هاي جدي كرده اند و حال كه در تنگناهاي مختلف 
قرار مي گيرند، پاي س��ازمان مي��راث فرهنگي را به عقب 
ماندگي هاي اين ش��هر باز مي كنند. اگرچه روساي وقت 
و فعلي س��ازمان ميراث فرهنگي كشور توجه چنداني به 
شوش نداش��ته اند، اما اين بار سومي است كه رييس فعلي 
سازمان ميراث فرهنگي كشور درباره موضوعات ميراثي 
شوش واكنش نشان مي دهد. با اين حال انتظار مي رود در 
جدال كنوني شهرداري و ميراث فرهنگي در ماجراي تخريب 
عرصه درجه يك شوش، رييس سازمان ميراث فرهنگي به 
خوزستان سفر مي كرد و رفع اختالف ايجاد شده در ماجراي 
تخريب و حفاظت از يكي از مهم ترين محوطه هاي باستاني 
كشور را خود از جايگاه حاكميتي براي هميشه برطرف كند.

گهستوني بيان كرد: مسووالن ش��وش خود عامل عقب 
ماندگي كهن شهر شوش هستند يك روز پل هوايي احداث 
مي كنند و بيست سال بعد آن را برمي چينند. روزي ديگر 
بدون مجوز پايه هاي پل نظام مافي را احداث مي كنند و بعد 
كارگاه آن را غيرفعال مي كنند. روزي ديگر ساختماني جنب 
مصلي مي سازند و ناچار مي شوند تا بخشي از طبقات آن را 
كوتاه كنند.يكروز روي عرصه ش��وش ترمينال مي سازند 
و ناچار مي شوند هيچگاه از آن استفاده نكنند و به ميراث 
فرهنگي تحويلش دهند. حال نيز كه مديركل جديد ميراث 
فرهنگي استان خوزستان تصميم دارد با كليه مديران شهري 
در راستاي حفاطت از ميراث فرهنگي و توسعه گردشگري 
تعامل كند. در اين شرايط از مديران شهري شوش انتظار 
مي رود به همراه مديركل و دوس��تداران ميراث فرهنگي 
به فكر توسعه و زيست پايدار شهر باشند. اين فعال ميراث 
فرهنگي گفت: اداره كل ميراث فرهنگي استان خوزستان 
و اداره ميراث شوش و پايگاه جهاني شوش همگي وظيفه 
دارند از تمام ظرفيت هاي قانوني براي جلوگيري از رفتارهاي 
خطرساز براي محوطه جهاني شوش بهره بگيرند. آنها بايد 
از خود بپرس��ند كه آيا ش��هر تاريخي شوش در فهرست 
جهاني يونس��كو ثبت شده اس��ت يا خير؟ اگر ثبت شده 
است كه بايد بر اس��اس ضوابط ثبت ملي و ثبت جهاني با 
اين محوطه ارزشمند باستاني رفتار كنند. شهر بايد توابع 
قانون باشد و براساس همان ضوابط قانوني نيز توسعه پيدا 
كند. شنيده مي شود كه برخي مسووالن شوش از برخي 
كارشناسان خواسته اند تا گزارش هاي الزم ميراثي را به اداره 
ميراث فرهنگي استان خوزستان و سازمان ميراث فرهنگي 

كشور در تهران اعالم نكنند. 
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 مخالفت نظام پزشكي
با »تجاري سازي مطب«

سرپرست س��ازمان نظام پزشكي ضمن مخالفت با 
مصوبه شوراي عالي استان ها مبني بر تجاري سازي 
مطب پزش��كان، گفت: سازمان نظام پزشكي با اين 
اقدام مخالف است؛ چراكه اين كار منجر به تحميل 
هزينه هاي بيشتر به نظام سالمت و مردم مي شود. 
محمدرضا ظفرقندي با اشاره به مصوبه اخير شوراي 
عالي استان ها مبني بر تجاري سازي كاربري مطب 
پزشكان، گفت: در جلسه اخير شوراي عالي استان ها 
مصوبه اي مبني بر اينكه مطب هاي پزشكان به عنوان 
مكان هايي با كاربري تجاري تلقي شوند، ارايه شده 
است. همچنين اين مصوبه را طي نامه اي به رييس 
مجلس شوراي اسالمي منعكس كرده اند تا به عنوان 
اليحه اي قانوني در دس��تور كار قرار گيرد. او ضمن 
مخالفت با اين طرح، افزود: در اين زمينه پاسخي را 
خطاب به رييس مجلس شوراي اسالمي آماده و اعالم 
كرده ايم كه اين اقدام هم خالف مقررات است و هم 
عوارض متعددي در پ��ي دارد. زيرا ابعاد مختلف آن 
سنجيده نشده است و باعث بروز مشكالتي مي شود. 
بايد توجه كرد كه يكي از مش��كالت اين مصوبه اين 
است كه طبيعتا وقتي قرار باشد مطب هاي پزشكان 
تغيير كاربري داده و تجاري ش��وند،  هزينه بس��يار 
س��نگيني بر مطب ها وارد مي ش��ود كه اين هزينه 
سنگين در قانون تعرفه كه ش��امل هزينه خدمت 
به عالوه هزينه هاي س��ربازي اعم از اجاره مطب و... 
است، ديده نشده است. ظفرقندي ادامه داد: بنابراين 
با تجاري سازي مطب ها هزينه هاي آنها افزايش يافته 
و باري بر دوش نظام سالمت و مردم منعكس مي شود. 
اين مسائل در اين مصوبه پيش بيني نشده است كه 
وقتيكه افزايش��ي در هزينه مطب داري ايجاد شود، 
قطعا اين هزينه ها باعث مي شود كه بار اقتصادي حوزه 
سالمت و سهمي كه مردم بايد در اين حوزه پرداخت 
كنند نيز افزايش يافته و اين موضوع يك اشكال عمده 
است. سرپرست سازمان نظام پزشكي كشور با بيان 
اينكه بحث تجاري سازي مطب ها در گذشته هم در 
ديوان عدالت اداري مطرح شده بود، گفت: در آن زمان 
هم ديوان عدالت اداري حكم داد كه كاربري مطب ها 
مسكوني است و اين موضوع در گذشته مطرح شده 
و پاس��خش را گرفته اس��ت. از طرفي طبق ارزيابي 
سازمان نظام پزشكي در حال حاضر مطب هايي كه 
در حوزه هاي مسكوني مانند مجتمع هاي مسكوني 
قرار گرفته باشند، زير نيم درصد مطب هاي موجود 
هستند. يعني اساس��ا وجود مطب ها در واحدهاي 
مسكوني گسترده نيست كه بگوييم حتما كاربري آنها 
را تجاري كنيم. ظفرقندي با بيان اينكه اكثر مطب ها 
در مجتمع ه��اي اداري قرار دارند، اما كاربري ش��ان 
مسكوني است، افزود: بنابراين تعداد مطب هايي كه 
در يك مجتمع مس��كوني آپارتماني باشند، بسيار 
نادر است. بنابراين كاربري مطب ها مسكوني است، 
نه اينكه مطب ها در حوزه هاي مسكوني قرار داشته 
باشند. او تاكيد كرد: هدف اصلي مصوبه شوراي عالي 
استان ها اين است كه درآمدي را براي شهرداري ها 
ايجاد كند. درحالي كه اين درآمد ايجاد شده، باري 
بر دوش بيماران و مردم مي ش��ود. بنابراين ما با اين 
كار مخالفيم و مخالفت مان را هم به صورت كتبي به 
رييس قوه مقننه اعالم كرده ايم. ظفرقندي در پايان 
نيز گفت: بطور كلي سازمان نظام پزشكي حدود 85 
هزار پروانه مطب در كشور صادر كرده است كه حدود 

۶۰ هزار مورد آنها فعال هستند.



اخبار 13 راهوشهرسازي

رييس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران گزارش داد

در جلسه شوراي شهر تهران تصويب شدقائم مقام سازمان هواپيمايی کشوری مطرح كرد

اثر منفي اليحه بودجه 98  بر اداره پايتخت 

كاهش 15 درصدي وابستگي شركت هاي شهرداري به منابع بودجهاقدام حقوقی برای رفع تحريم های هوانوردی

گروه راه و شهرسازي| 
اليحه بودجه س��ال 98 كل كش��ور طي روزهاي اخير به 
مجلس ارايه شده است و برخي اعضاي شورا از جمله مجيد 
فراهاني رييس كميته بودجه و نظارت مالي ش��وراي شهر 
تهران انتقادات ج��دي در خصوص آثار اين اليحه بر ماليه 
شهرداري ها دارند.فراهاني روز گذشته در نشست خبري 
به بررسي تاثير بودجه سال 98 كل كشور بر وضعيت ماليه 
ش��هرداري پرداخت و از دس��ت اندازي دول��ت به بودجه 
شهرداري ها در اليحه اخير، انتقاد كرد. به گفته او در هفته 
گذشته اليحه بودجه س��ال 98 از سوي رييس جمهور به 
مجلس ارايه شد كه بخش��ي از آن به شهرداري ها مربوط 
مي شود. نكاتي در اين بودجه وجود دارد كه وضعيت مالي 
شهرداري را با چالش هاي جدي مواجه مي كند. بنابراين الزم 
است تصوير كالني از منابع و مصارف بودجه شهرداري ارايه 
شود تا بدانيم كه چرا بودجه سال 98 به مثابه تير خالصي 
بر پيكره نحيف مالي شهرداري تهران است.فراهاني توضيح 
داد: همان گونه كه مي دانيد س��ال گذشته 17 هزار و 400 
ميليارد تومان براي منابع و مصارف شهرداري تهران، كه 77 
درصد آن نقد و 23 درصد غير نقد بوده در نظر گرفته شده 
است از اين رو منابع ما غالبا مشابه سال هاي گذشته در بخش 
شهرسازي بوده اس��ت. حدود 44 درصد از اين درآمدها از 
عوارض شهرسازي در رابطه با صدور پروانه، جرايم ماده 100 
و... است و درآمدهاي پايدار شامل ماليات بر ارزش افزوده و 
عوارض قانوني حدود 27 درصد درآمد ها را شامل مي شود.

يعني مجموع درآمدهاي پايدار ش��هري حدود 30 درصد 
است .به گفته فراهاني پيش بيني شده از طريق فروش ملك 
و پروژه هاي مشاركتي و مجتمع هاي ايستگاهي مترو نزديك 
14 درصد درآمد ها در اين قس��مت تامين شود.همچنين 
مطالبات اسناد نيز حدود سه و نيم درصد از درآمد شهري 
ونهايتا از طريق درآمدهاي حاصل از سازمان ها، شركت ها 
و... حدود 5 درصد از كل درآمد هاي 17 هزار ميليارد توماني 
بودجه تامين مي شود. با توجه به وضعيت ساخت و ساز ها، 
پيش بيني مي شود كه نزديك 3 هزار و 100 ميليارد تومان 
از كل بودجه محقق نخواهد شد و كس��ري بودجه 3 هزار 
ميلياردي از بخش غير نقد عوارض شهرسازي خواهد بود. 
رييس كميت��ه بودجه و نظارت مال��ي در ادامه اظهار كرد: 
مشكل اصلي ما نه تنها درآمدهاي پايدار بلكه درآمد غير پايدار 
است. پيش بيني مي شود كه سال آينده با توجه به شرايط 
اقتصادي و با ادامه روند امسال حدود 5 هزار و 200 ميليارد 
تومان كسري بودجه داشته باشيم. فراهاني با اشاره به ضرر 
و زياني كه برخي بخش هاي شهرداري به سيستم تحميل 
مي كند، بيان كرد: با حذف برخي شركت ها و سازمان ها براي 

كاهش هزينه ها بايد بتوان بخشي از كسري بودجه را كاهش 
داد. منابع ما براي اداره شهر، 35 درصد است كه 15 درصد 
هزينه نگهداشت شهر، 40 درصد هزينه خدمات در شهر و 
15 درصد هزينه بدهي هاست. در ميان مصارف و هزينه ها، 
35 درصد كل هزينه ها به هزينه اداره شهرداري اختصاص 
دارد كه 2هزار و 500 ميليارد تومان حقوق و مزاياست و از 
محل ارزش افزوده اي است كه از دولت دريافت مي كرده ايم. 

    دو تغيير مهم در اليحه بودجه 98
اين عضو شوراي شهر تهران گفت: بر اساس اليحه بودجه 
98 كل كشور، سهم شهرداري ها و كالن شهرها به نسبت 
88 درصد تهران و 12 درصد ساير نقاط روستايي و عشايري 
استان اختصاص پيدا مي كند اما در بند تبصره 6 دو اتفاق 
افتاده است كه شهرداري ها را با مشكل مواجه كرده است. بر 
اساس برنامه توسعه ششم و بر اساس اليحه بودجه 98 سهم 
شهرداري تهران از محل ارزش افزوده مستقيما به شكل 
تخصيص 100 درصد به خزانه واريز مي شود اما دولت امسال 
گفته كه اين سهم بايد در اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه 
اس��تان قرار بگيرد. يعني اين درآمد به جاي اينكه در سال 
آينده به خزانه برود به تشخيص استان توزيع مي شود . اين امر 
بدين معناست پولي كه متعلق به شهرداري ها بوده در اختيار 
شوراي برنامه ريزي و توسعه استان گذاشته است. اين شورا 
الزام ندارد مقدار مشخصي به شهرداري تخصيص بدهد از 
سوي ديگر تشريفات دولتي بر اين امر حاكم مي شود و فرآيند 
پيچ در پيچ دولت كه مراحل بسياري دارد . اين فرآيند زمانبر 
خواهد شد و قطعا مثل گذشته تخصيص صورت نمي گيرد 

همچنين اين فرآيند مي تواند فساد ايجاد كند.
فراهاني در ادامه بيان كرد: مبلغ ماليات بر ارزش افزوده در 
س��ال هاي اول به صورت 50-50 بود سپس در سال هاي 
بعدي بودجه به 30 درصد براي شهرداري و 70 درصد براي 
دولت اختصاص پيدا كرد و در سال 97 سهم شهرداري به 12 
درصد رسيد و اين تصميم دولت مخالف نص صريح برنامه 
ششم توسعه است. در حال حاضر دولت موظف است سهم 
شهرداري ها را بدون تشريفات دولتي تا پانزدهم ماه واريزكند 
اين در حالي است كه در اليحه بودجه 98 كل كشور شاهد 
دست اندازي دولت محترم به اموال شهرداري ها هستيم.او 
افزود: شهرداري ها در حال حاضر با چالش كسري بودجه 
مواجه اند و اولين نتيجه اين اليحه، تاخير جدي در پرداخت 
حقوق پرسنل و نارضايتي پرسنل است .جالب است بدانيد 
اين امر بيشترين مشكل را براي شهرداري هاي كوچك ايجاد 
مي كند. دولت مكلف است 18 هزار ميليارد تومان به عنوان 
سهم ارزش افزوده به ش��هرداري ها پرداخت مي كند. اين 

مبلغ 26 درصد بودجه شهرداري است كه در نحوه تخصيص 
بودجه و در مقدار دچار مشكل خواهيم شد. درخواست ما 
از نمايندگان مردم در مجلس در كميسيون ها به خصوص 
كميسيون تلفيق اين اس��ت كه اين اليحه را اصالح كنند.

فراهاني با تاكيد بر ساير مشكالتي كه در اليحه بودجه سال 
98 كل كشور وجود دارد بيان كرد: مهم ترين محل تامين 
بودجه شهرداري كالن شهرها به خصوص در حمل و نقل از 
محل اوراق مشاركت است. در تبصره 5 بودجه شاهد ثابت 
بودن اوراق مش��اركت هستيم. در اين تبصره به تورم و نياز 
شهرداري به كاهش آلودگي و حمل و نقل ريلي هيچ اهميتي 
داده نشده است.سهم حمل و نقل شهرداري ها با توجه به 
تورم 30 درصدي بايد به 8 هزار ميليارد افزايش يابد چرا كه 
بسياري از تجهيزات مترو با دالر خريداري مي شود و قيمت ها 
افزايش يافته است .در اين شرايط بايد بتوانيم حمل و نقل 
ريلي را گسترش بدهيم تا مترو تهران، مشهد و كالن شهرها 
به تامين مالي براي بخش حمل و نقل اميدوار باشند.اين عضو 
شوراي شهر تهران اضافه كرد: پيش بيني سهم شهرداري ها 

از محل س��هم عوارض سوخت از ديگر مواردي است كه در 
اليحه بودجه 98 بدان توجه نشده است. قبال از محل خريد 
سوخت هايي مانند سوخت هواپيما حدود 10 درصد به عنوان 
عوارض آلودگي در اختيار سازمان شهرداري و دهياري ها قرار 
مي گرفته است. در بودجه 97، 3 هزار و 200 ميليارد تومان 
پيش بيني عوارض حاصل از مصارف نفتي است. اما متاسفانه 
در بودجه 98 مطابق قانون هدفمندي يارانه ها ذيل تبصره 14 
قرار گرفته است. يعني به دولت اجازه داده شده درآمدهاي 
حاصل از محل را به حساب خزانه كل واريز و سپس به عوارض 
شهرداري ها و دهياري ها واريز شود. اين امر نيز صرف پرداخت 
يارانه ها ش��ده و سهم ش��هرداري را موكول به تخصيص و 
تشخيص مديران دولتي مي كند. فراهاني اظهار كرد: طبق 
بند 1 و 2 يارانه ها، عوارض وجوه عمومي است و درآمد دولت 
نيست و دولت نبايد به اين حق كه براي كاهش آلودگي هوا و 
گسترش حمل و نقل عمومي است، دست اندازي كند چرا كه 
واگذاري به محل هدفمندي يارانه ها كرده است. وي با اشاره 
به ديگر مواردي كه در بودجه 98 ناديده گرفته است، گفت: 

از سوي ديگر نام و سهم شهرداري تهران در جدول جرايم 
راهنمايي و رانندگي حذف شده در حالي كه در سال هاي 
گذشته اينگونه نبوده است و دولت بايد 60 درصد عوارض 
راهنمايي و رانندگي وصولي به شهرداري را برگرداند. هزينه 
دوربين هاي معابر، ماشين آالت و تامين تجهيزات راهنمايي 
و رانندگي و... توسط شهرداري انجام مي شود كه دولت بايد 
60 درصد جرايم را بازگرداند. رييس كميته بودجه و نظارت 
مالي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر كوچك سازي بدنه 
براي تامين كس��ري بودجه در شهرداري گفت: شهرداري 
تهران بايد بر اساس كار كارشناسي اليحه اي بدهد كه برخي 
معاونت ها و پست هاي زائد حذف شود و خواهيد ديد شوراي 
پنجم تنها شورايي است كه در نهايت تعداد پرسنل به زير 60 
هزاز نفر كاهش مي يابد. هشت هزار كاهش در تعداد نيروي 
انساني در عرض چهار سال از طريق بازنشستگي طبيعي 
افراد، بازنشستگي تشويقي كاركنان، خصوصي سازي برخي 
سازمان ها  و ش��ركت ها و وظايف و كوچك سازي ساختار 

موجود صورت خواهد گرفت.

قائم مقام سازمان هواپيمايی کشوری با اشاره به اينکه موقعيت ايران 
موجب می ش��ود تحريم های هوانوردی بر کش��ور تاثيرگذار نباشد، 
گفت: سازمان هواپيمايی کشوری اقدامات حقوقی زيادی را برای رفع 

تحريم ها انجام داده و از منظر حقوقی دست باال را داريم.
آرش خداي��ی، در گفت وگو با پايگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
تحريم های آمريکا عليه صنعت هوانوردی کشور را غيرقانونی توصيف 
کرد و گفت: ابعاد اقدامات س��ازمان هواپيمايي كش��وري محدود به 
پذيرش تحريم و اقدامات جبرانی نيست، بلکه اين سازمان تحريم را 

نمی پذيرد و برای حذف آن اقدام می کند.
او ادامه داد: از منظر تخصصی اين کار غيرقانونی و يک جانبه اس��ت 
و با مقررات بين المللی، حقوق بين الملل و کنوانس��يون های جهانی 
هوانوردی در تعارض اس��ت و هيچ کشوری هم به جز اياالت متحده 
آمريکا اين اقدام را به رسميت نشناخته است.خدايی با اشاره به اقدامات 
س��ازمان هواپيمايی کش��وری برای حذف تحريم ها، گفت: سازمان 
هواپيمايي كشوري در اين حوزه اقدامات وسيعی انجام داده است که 
شامل اعالم موضع رسمی کشور در خصوص اين تحريم ها، مکاتبه و 
مذاکره با سران هواپيمايی کشوری تعداد زيادی از کشورهای دنيا و 
قالب کشورهای عضو پيمان شيکاگو، مقامات کميسيون حمل ونقل 
اروپا و دبيرکل و رييس شورای ايکائو می شود.به گفته قائم مقام سازمان 
هواپيمايی کشوری، اقدامات صورت گرفته از سوي ايران موجب شده 
تا بازخوردهای خوبی داشته باشيم و از نظر قواعد حقوق بين المللی 
همه موضع سازمان هواپيمايی کشوری را تاييد کرده اند.او سپس به 
رای دادگاه الهه به نفع ايران و محکوميت تحريم هوانوردی ايران در 
اين دادگاه اشاره کرد و افزود: قطعا رای دادگاه الهه بر حل اين مشکل 
اثرگذار است و موضع ايران را در مجامع حقوقی بين المللی هوانوردی 
بسيار تقويت می کند.خدايي ادامه داد: کمترين تغيير رفتاری که اين 
رای در اياالت متحده آمريکا ايجاد کرده اين است که آمريکا اين مساله 
را حاشا کرده اس��ت؛ يعنی اعالم کرده در حوزه ايمنی، هوايی، دارو و 
غذا تحريم اعمال نکرده است. اين يعنی آنها هم اين موضوع را جدی 
می دانند، به هر حال دشمنی آمريکا با ايران شناخته شده است،. اين 
رای يک رای حقوقی بوده و در حوزه حقوق بين الملل اثرگذار و کمک 

کننده است.

    صنعت هوايی ايران، تحريم پذير نيست
قائم مقام سازمان هواپيمايی کشوری در ادامه به اقدامات انجام شده 
برای تاب آوری در مقابل تحريم ها اش��اره ک��رد و گفت: اين اقدامات 
در حوزه های مختلفی امکان اثرگذاری دارند و س��ازمان هواپيمايي 
كشوري يک روش برای شناسايی و اندازه گيری مساله و اتخاذ تدابير 
الزم تدوين کرده اس��ت كه به هر حال بايد تحريم ها را حذف کنيم يا 
پيامدهای آن را حداقلی کنيم.او اضافه كرد: بخشی از اين اقدامات در 
حوزه بازار شرکت های ايرانی، بخشی در حوزه دسترسی به هواپيما و 
محصوالت، و برخی در حوزه خدمات و سرويس هايی که فرودگاه ها و 
بخش ناوبری هوايی ارائه می دهند، بوده است و اکنون می توان گفت 
تحريم ها آنطور که فکر می کردند اثرگذار نبوده و در ساير حوزه ها هم 

اين اتفاق افتاد.
خدايی، موقعيت ژئوپلتيک ايران را در کاهش اثربخش��ی تحريم ها 
تاثيرگذار دانست و گفت: مهم ترين نکته ای که در مقابله با تحريم ها 
اثر دارد، ويژگی ها و فرصت های ذاتی حمل ونقلی کشور ماست و بازار 
داخلی ايران امکان اثربخشی تحريم های هوانوردی را کاهش می دهد.

اين مقام مسئول به تحريم قطر توسط کشورهای عربی اشاره کرد و 
افزود: يکی از کشورهای  همسايه ايران را ساير همسايه ها تحريم کردند 
و اين کشور با مشکل مواجه شد؛ چه بسا اگر تدبير جمهوری اسالمی 

در کمک به اين کشور نبود، ابعاد اين مشکل بسيار بزرگتر می شد اما 
ايران به خاطر مولفه های ذاتی کمتر با اين دست مشکالت مواجه است. 
او اظهاركرد: ايران يک سرزمين وسيع با جمعيت زياد است بنابراين 
تحريم های هوانوردی روی تقاضای س��فر داخلی و حتی بين المللی 
ايران چندان تاثيرگذار نيست.خدايی با اشاره به کاهش اخير تقاضای 
سفر هوايی در کشور گفت: آنچه اخيرا شاهد آن بوديم، بيشتر متاثر 
از وضعيت اقتصادی مردم بوده اس��ت، مولفه اصلی در مورد کاهش 
تقاضای سفر، مربوط به وضعيت اقتصادی مردم بوده است و تحريم 

صنعت هوانوردی همچنان نتوانسته آنچنان اثرگذار باشد.

    رايزني برای رفع مشکل سوخت رسانی
قائم مقام سازمان هواپيمايی کشوری استفاده از توان داخلی برای گذر 
از تحريم را مهم توصيف کرد و گفت: در اين ش��رايط استفاده از توان 
داخلی بسيار مهم است، هم درباره مسائل عملياتی و بهره برداری، هم 
در خصوص دانش فنی ومهندسی هواپيما بايد توان داخلی را افزايش 
داد.خدايی در ادامه به مس��اله توقف سوخت رس��انی به ايرالين های 
ايرانی در برخی کشورها اشاره کرد و افزود: قطع سوخت رسانی تاکنون 
مشکلی را برای مس��يرهای پروازی ايران پيش نياورده است، به اين 
معنی که موجب توقف مسيری شود، در واقع شرکت های هواپيمايی 

توانسته اند اين موضوع را مديريت کنند.
او ادامه داد: فشار آنچه تاکنون رخ داده از دفعات پيش کمتر است،  در 
دور قبلی تحريم ها بسياری از مقاصد شرکت های هواپيمايی با مشکل 
روبرو شد، به هر حال هر  قدر آنها بيشتر در زمينه تحريم تجربه کسب 
کردند، ايران هم بيشتر در مقابله با تحريم و پايداری در زمان تحريم 
تجربه کسب کرد.اين مقام مس��ئول به اقدامات سازمان هواپيمايی 
کش��وری برای رفع اين قبيل مشکالت اش��اره کرد و گفت: وضعيت 
اين گونه نمی ماند، به هر حال يک شوک خبری رخ می دهد و فضاسازی 

رخ می دهد، اما به مرور فضا تلطيف می شود.

    منعي براي فعاليت هواپيماهای شرقی وجود ندارد
قائم مقام سازمان هواپيمايی کشوری با بيان اينکه هواپيماهای شرقی 
منعی برای فعاليت در ايرالين های ايران��ی ندارند، گفت: در ادبيات 
هوانوردی هواپيماها به شرقی و غربی تقسيم نمی شوند، بلکه بر اساس 

توانايی ها و ويژگی های فنی دسته بندی می شوند.
خدايی به تمايل برخی شرکت ها برای خريد هواپيمای سوخو سوپر 
جت 100 از روسيه اشاره کرد و افزود: سازمان هواپيمايی کشوری به 
خريد شرکت های هواپيمايی سمت و سو نمی دهد و وقتی شرکت های 
هواپيمايی يک هواپيما را مناسب ببينند، مذاکرات خود را برای خريد 
انجام می دهند.او ادامه داد: اگر آن هواپيما قرار اس��ت برای نخستين 
بار در کش��ور پرواز کند، بايد برخی مجوزها را از سازمان هواپيمايی 
کشوری دريافت کند و نقش سازمان هواپيمايي كشوري از همان جا 
آغاز می شود؛ سازمان هواپيمايي كشوري اين موضوع را مورد بررسي 
قرار مي دهد که آيا آن هواپيما حداقل های الزم را در حوزه ايمنی پرواز 
و عمليات در فضای کشور را دارد و بهره بردار هم می تواند به پشتيبانی 

قابل قبولی برای ادامه پرواز دسترسی پيدا کند.
قائم مقام سازمان هواپيمايی کشوری با اشاره به اينکه هر هواپيمايی که در 
ناوگان شرکت های ايرانی به کار گرفته شود، قطعا توانسته استانداردهای 
الزم را دريافت کند، گفت: در مجموع اين شرکت های هواپيمايی هستند 
که در مورد نوع هواپيما تصميم گيری می کنند و س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري از منظر نوع سياس��ت های کالن تصميم  می گيرد؛ سازمان 
هواپيمايی کش��وری راه هيچ انتخابی را به شرط آنکه آن انتخاب امن، 

ايمن و پايدار باشد، برای شرکت های هواپيمايی نمی بندد.

گروه راه و شهرسازي| جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران ادامه جلسه 
هفته پيش بود كه در آن كليات طرح كاهش معاونت ها و حذف قائم مقام ها 
به تصويب رسيده بود.البته بررسي اين طرح حاشيه هايي براي شوراي پنجم 
به دنبال داشت. دراين جلسه بهاره آروين عضو هيات رييسه شورا پيشنهادي 
ارايه كرد كه به زعم برخي از اعضاي شورا اين پيشنهاد كليات تصويب شده 
طرح را ملغي مي كرد.محسن هاشمي رييس شوراي شهر نيز در اعتراض به 
تصويب اين پيشنهاد با حالت قهر صحن شورا را ترك كرد.به گزارش »تعادل« 
حسن رسولي در جريان بررسي طرح ادغام معاونت هاي شهرداري تهران 
توضيحاتي ارايه داد و گفت: در سال 84 تمامي پست هاي مديريتي شهرداري 
785 مورد بود كه اين پست ها هم اكنون از رييس اداره تا معاون شهرداري به 
2183 پست سازماني افزايش يافته، يعني حدود 400 درصد افزايش پيدا 
كرده است بنابراين در اين طرح به دنبال تعيين حد و اندازه شهرداري تهران 
هس��تيم، نه طراحي ساختار آن.رسولي با بيان اينكه بر اساس سهم شورا و 
شهرداري اولويت هاي شهر تهران آلودگي هوا، توسعه حمل و نقل عمومي 
و كاهش آسيب هاي اجتماعي است، افزود: ماليه نابسامان شهري و ساختار 
متورم از جمله مش��كالت دروني شهرداري است. با توجه به اين مشكالت 
در تبصره 4 بودجه سال جاري شهرداري ملزم شد تا پايان سال حداقل يك 
سطح از سطوح معاونت هاي شهرداري را كاهش دهد. او افزود: دليل جراحي و 
هرس سازماني مديران ارشد براي اين است كه در سال 1384 كل پست هاي 
مديريتي شهرداري 785 مورد بود كه امروز با 400 درصد افزايش به 2183 
پست سازماني رسيده اس��ت. از سال 94 تا سال 96، 37 درصد به كاركنان 
شهرداري افزوده شده يعني تعداد 12 هزار و 195 نفر فقط در سال 96 تبديل 
وضعيت شده اند و در كل ظرف 11 سال 522 نفر فقط به كاركنان شهرداري 
اضافه شده است و مابقي همه در پست هاي مديريتي بوده است.تمركز به 
كوچك سازي و حذف 250 پست سازماني براي اين است كه ساختار موجود 
موازي كاري و ناكارآمدي دارد. از اعضاي شوراي شهر درخواست مي كنم بعد 
از 15 سال مصوبه دادن و الزام كردن شهرداري براي اين امور بر اساس مصالح 
عامه تصميم سخت بگيرند.رسولي با بيان اينكه كليات اين طرح در جلسه 
گذشته شوراي ش��هر رأي آورده است و مي خواهيم حد و اندازه شهرداري 
تعيين شود. اميدوارم اين جلسه به گونه اي اداره شود كه مصوبه قانوني جلسه 
قبلي كان لم يكن تلقي نشود.اما اين اظهار اميدواري رسولي فايده اي نداشت 
و در جريان بررسي طرح عمال برخي كليات مصوب جلسه قبلي كان لم يكن 
شد.هنگام بررسي پيشنهاد فراهاني كه حدود 9 نفر از اعضا آن را امضا كرده 

بودند اختالف نظرها نمايان شد. اين پيشنهاد مبني بر ارايه گزارش ارزيابي به 
منظور تجديدنظر در نظام تقسيم كار و ارايه طراحي ساختار سازماني جديد 
با هدف كاهش معاونت هاي موجود در ستاد و سطح و با هدف چابك سازي 
ساختار بود.حجت نظري، در موافقت با پيشنهاد مذكور اظهار كرد: قانون به 
ما اجازه مي دهد كه اگر شهرداري در خصوص تعداد معاونان اليحه اي دارد 
آن را تاييد يا رد كنيم و ما نبايد در اين رابطه عددي تعيين كنيم. ما بايد اين 
موضوع را به اليحه شهرداري موكول كنيم.مرتضي الويري رييس كميسيون 
برنامه وبودجه نيز در اين باره اظهار كرد: اگر قرار اس��ت جراحي در ساختار 
شهرداري انجام دهيم بايد به نرم هاي جهاني توجه كنيم. حتي عدد 6 براي 
كاهش معاونت ها، قابل كاهش تا 5 طرح هم هست با پيشنهاد آقاي فراهاني 
بعد از گذشت زمان ممكن است ببينم همان روال گذشته ادامه يافته است.اما 
حسن رسولي به شدت با اين پيشنهاد مخالف بود و گفت: ماه ها روي اين طرح 
كار كرده ايم و اين پيشنهاد در واقع كلياتي كه تصويب كرده ايم را مخدوش 
مي كند.محسن هاشمي در پاسخ به رسولي گفت: كليات اين طرح به صورت 
مرزي راي آورد و طراحان اين پيشنهاد مي خواهند نظرات خود را با اين روش 
به كرسي بنشانند. من راهي جز اين نمي بينم كه در خصوص اين پيشنهاد 
راي گيري كنيم اما اگر شما راه حلي به نظرتان مي رسد لطفا بفرماييد.در نهايت 
پيشنهاد مجيد فراهاني با 11 موافق و 10 مخالف به تصويب رسيد كه رسولي 

در واكنش به اين نتيجه گفت: اين پيشنهاد اصاًل قابل طرح نبود.

    تصويب كاهش تعداد س�ازمان ها و ش�ركت هاي تابعه 
شهرداري تهران

پيشنهاد ديگر مربوط به بهاره آروين عضو هيات رييسه شورا بود كه در تكميل 
طرح »الزام شهرداري تهران به ادغام و كاهش حوزه هاي معاونت شهرداري« 
اضافه شدن بند زير درباره سازمان ها و شركت هاي تابعه شهرداري را پيشنهاد 
داد: »ارايه برنامه عملياتي و زمان مند در خصوص كاهش تعداد سازمان ها و 
شركت هاي تابعه از طريق ادغام واحدها با كاركردهاي مشابه، اصالح ساختار 
شركت هاي زيانده، باز تعريف ساختار حقوقي سازمان ها و شركت ها و در 
صورت لزوم انحالل واحدهاي تابعه غيرضرور به نحوي كه ميزان وابستگي 
شركت ها به منابع بودجه ساالنه 15 درصد كاسته شود.«اين پيشنهاد با 
11 راي موافق از 21 نفر عضو حاضر در جلسه به تصويب رسيد.همچنين 
در اين جلسه اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران با رأي اكثريت خود بررسي 
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ساخت پالسكو در تعليق
دبير شوراي عالي شهرس��اي و معماري با تاكيد بر 
اينكه بنياد مس��تضعفان به تعهد خود در قبال ارايه 
نقشه هاي پالسكو پايبند نبوده است، اظهار كرد: بنياد 
مستضعفان نتايج برگزاري مسابقات را اعالم نكرده 
است كه بتواند نقشه ها را هم براي تاييد و تصويب در 
اختيار شوراي عالي شهرسازي و معماري قرار دهد.

محمد سعيد ايزدي، در گفت وگو با ايلنا با بيان اينكه 
درباره برخي تصميمات نحوه اجراي ساختمان جديد 
پالسكو از سوي شوراي عالي شهرسازي و معماري 
اعالم مغايرت شده است،  گفت: قرار شده 5 طبقه اول 
ساختمان به فضاي تجاري اختصاص يابد كه درباره 
اين موضوع به تفاهم و توافق نرسيده ايم.اوافزود: وزارت 
راه وشهرسازي اعالم كرده است كه با 15 طبقه موافق 
است اما قرار نبوده كه در زير سطح زمين 5 طبقه ديگر 
هم اضافه شود.دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري 
ادامه داد: ش��وراي تامين اس��تان گفته است تعداد 
طبقات براساس حقوق مكتسبه تعيين شده اما بحث 
مغايرت ساختمان جديد پالسكو با ضوابط موضوع 
ديگري است. ايزدي تاكيد كرد: آقايان مدعي هستند 
كه اين 5 طبقه مي تواند در راستاي افزايش فضاهاي 
مشاع موثر باشد در عين حال هنوز موافقتي با اين 5 
طبقه انجام نشده است.معاون وزير راه و شهرسازي 
با بيان اينكه بنياد مستضعفان مي گويد علت تاخير 
در احداث ساختمان جديد، شوراي عالي معماري و 
شهرسازي و تاخير در اعالم راي اين شورا است، گفت: 
دو سال از حادثه ساختمان پالسكو گذشته است و 

اقدامي در جهت ساخت انجام نداده اند.

شرايط انتخاب شهرداران 
پس از ۲۰ سال تغيير كرد

بر اس��اس آيين نامه ش��رايط احراز تصدي سمت 
شهردار، كس��اني را مي توان انتخاب كرد كه داراي 
شرايطي از جمله حداقل 30 سال و حداقل مدرك 
تحصيلي كارشناس��ي باش��ند. در اين آيين نامه 
همچنين ش��روط عدم اعتي��اد به م��واد مخدر و 
روانگ��ردان و دخانيات و داش��تن حداقل مدرك 
تحصيلي كارشناسي مرتبط نيز پيش بيني شده 

است.
به گزارش مهر، سيد س��لمان ساماني، سخنگوي 
وزارت كشور از تغيير آيين نامه اجرايي شرايط احراز 
تصدي سمت شهردار توسط هيات دولت خبر داد و 
اظهار كرد: اين آيين نامه به استانداران سراسر كشور 

براي اجرا ابالغ شد.
وي با بيان اينكه شرايط جديد انتخاب شهرداران با 
رويكرد تخصصي و توجه ويژه به تجربيات افراد در 
اين آيين نامه پيش بيني شده است، افزود: بر اساس 
آيين نامه جديد كساني را مي توان به سمت شهردار 
انتخ��اب كرد كه داراي ش��رايطي از جمله تابعيت 
جمهوري اس��المي ايران، داشتن حداقل 30 سال 
سن، انجام خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت 
دايم در زمان صلح براي مردان، اعالم اعتقاد به مباني 
جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي و نداشتن 

محكوميت كيفري موثر باشند.
سخنگوي وزارت كشور تصريح كرد: در آيين نامه 
اجرايي جديد ش��روط عدم اعتياد ب��ه مواد مخدر 
و روانگ��ردان و دخانيات و داش��تن حداقل مدرك 
تحصيلي كارشناسي مرتبط پيش بيني شده است.

س��اماني با بي��ان اينكه ش��رايط س��وابق اجرايي 
شهرداران به صورت مبس��وط در 6 بند و 7 تبصره 
تشريح شده اس��ت، گفت: 3 سال سابقه مديريت 
پايه يا 5 سال سابقه كارشناسي در شهرداري براي 
شهرداري هاي ش��هرهاي تا 10 هزار نفر جمعيت، 
5 سال س��ابقه مديريت پايه براي شهرداري هاي 
شهرهاي با جمعيت 10 هزار تا 50 هزار نفر، 5 سال 
سابقه مديريت مياني براي شهرداري هاي شهرهاي 
با جمعيت 50 هزار تا 200 هزار نفر، 7 سال سابقه 
مديريت مياني براي ش��هرداري هاي شهرهاي با 
جمعيت 200 هزار تا 500 هزار نفر، 9 سال سابقه 
مديريت مياني براي ش��هرداري هاي شهرهاي با 
جمعيت 500 هزار تا ي��ك ميليون نفر جمعيت و 
9 سال س��ابقه مديريت ارشد براي شهرداري هاي 
شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر جمعيت 

از شروط تعيين شهرداران است.
وي با بي��ان اينكه مدارك و رش��ته هاي تحصيلي 
مرتبط شهرداران توس��ط وزير كشور متناسب با 
درجه شهرداري طبق دستورالعملي تعيين خواهد 
ش��ود، افزود: كليه كساني كه در زمان تصويب اين 
آيين نامه در سمت ش��هردار مشغول انجام وظيفه 
بوده يا توسط شوراي شهر انتخاب و در انتظار صدور 
حكم مي باشند و از نظر تحصيالت و سوابق اجرايي، 
واجد شرايط الزم براي تصدي سمت شهردار در شهر 
مربوط نباشند تا زمان تصدي در سمت مذكور در آن 
شهر از شرايط تحصيلي و سوابق اجرايي مندرج در 

اين آيين نامه معاف هستند.
سخنگوي وزارت كشور با بيان اينكه مالك تشخيص 
جمعيت هر شهر آخرين سرشماري عمومي نفوس 
و مسكن است، اظهار كرد: طبق تبصره ماده 4 اين 
آيين نامه شهردار نبايد هيچ گونه بدهي قطعي معوق 
نسبت به ش��هرداري كه مي خواهد تصدي آن را به 

عهده بگيرد داشته باشد.
س��اماني با بيان اينكه س��كونت ش��هرداران در 
شهرهاي محل خدمت موجب آشنايي بهتر آنان 
با نارسايي ها و درك بهتر مشكالت مردم مي شود، 
گفت: بر اساس آيين نامه اجرايي جديد، شهرداران 
بايد از تاريخ اش��تغال به كار ت��ا زماني كه در اين 
سمت انجام وظيفه مي كنند در داخل محدوده 
آن شهر سكونت و اقامت داشته باشند، همچنين 
نحوه احراز سكونت شهردار و خانواده وي توسط 

وزارت كشور ابالغ مي شود.
گفتني است، آيين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي 
سمت ش��هردار كه 20 سال از عمر آن مي گذرد در 
جلسه اخير هيات وزيران با پيشنهاد وزارت كشور 
اصالح و تغيير يافت و توسط ساماني قائم مقام وزير 
در امور مجلس و هماهنگي استان ها به استانداران 

سراسر كشور جهت اجرا در شهرها ابالغ شد.

محسن هاش��مي در پي موافقت اعضا براي حذف دو بند از طرح ادغام 
معاونت هاي شهر تهران و در پي درگيري لفظي با محمد ساالري از صحن 
شوراي شهر تهران با قهر خارج شد.اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران بعد 
از بحث وبررسي در خصوص پيشنهاد اصالح دو بند از اين طرح نهايتا با 11 
راي موافق، اين پيشنهاد را به تصويب رساندند. محمد ساالري عضو ديگر 
شورا در اعتراض به تصويب اين بند الحاقي گفت: ما اصال متوجه پيشنهاد 
خانم آروين نشديم و شما به سرعت راي گيري را انجام داديد. اين طرح 
خيلي مهم است. مگر مي توان به سرعت از آن گذشت.محسن هاشمي 
اعالم كرد كه چند بار خواستار آن شده كه موافقان و مخالفان پيشنهاد 
سخن گويند اما كسي داوطلب نشده و بنابراين راي گيري برگزار شده 
است، اما سخن هاشمي با مخالفت ساالري و برخي ديگر از اعضا مواجه 
شد كه اين موضوع به مشاجره لفظي انجاميد و محسن هاشمي گفت: پس 
بفرماييد شما جلسه را اداره كنيد، چون من چند بار اعالم كردم مخالفان و 
موافقان نظر خود را بگويند و خانم آروين نيز دقايقي راجع به پيشنهاد خود 
سخن گفتند.در ادامه اين مشاجره، رييس شوراي شهر تهران با حالت قهر 

از صحن علني خارج شد و برخي اعضا از جمله ميرلوحي و ميالني و نظري 
براي دلجويي از محسن هاشمي به همراه وي از صحن شورا خارج شدند.

ادامه اين جلسه به رياست اميني نايب رييس شوراي شهر تهران پيگيري 
شد و همچنين بعد از خروج محسن هاشمي از صحن شورا درگيري لفظي 
ديگري ميان رسولي و ساالري اتفاق افتاد كه رسولي خطاب به ساالري 
گفت: شما با قلدري طرحي كه يك سال روي آن مطالعه شده است را از 
بين برديد.دقايقي بعد ازخروج محسن هاشمي از شورا، وي مجدد بازگشت 
و خطاب به اعضا از اتفاقي كه افتاد عذرخواهي كرد و گفت: صحن شورا 
ترك كردم كه آقاي اميني كه تسلط بيشتري دارند جلسه را اداره كنند 
وقتي از اين دستور جلسه گذشتيم بر گشتم.هاشمي در جمع خبرنگاران 
با اشاره به ترك جلسه شورا پس از مشاجره لفظي در خصوص طرح ادغام 
و كاهش معاونت هاي شهرداري تهران اظهار كرد: ديشب خوب نخوابيده 
بودم و به همين دليل كنترل جلسه از دستم خارج شد. بنابراين اجازه دادم 
آقاي اميني جلسه را اداره كنند تا از آن بند عبور كنيم. بابت ترك جلسه از 

خبرنگاران، اعضاي شورا و مدعوين عذرخواهي مي كنم.

برش
ماجراي خروج محسن هاشمي با قهر از صحن شورا و بازگشت مجددش
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توافقنامه راهبردي تهران - دمشق نهايي سازي شد

بازسازي سوريه به وقت ايران
تعادل|

دمشق وارد فاز جديدي در ساختار اقتصادي و سياسي 
خود در دوران پساداعش شده است؛ به طوري كه برخي 
مقامات س��وري، به تهران آمدند تا با حضور در پارلمان 
بخش خصوصي، به فعاالن اقتصادي بگويند كه اولويت 
اول دولت س��وريه براي س��رمايه گذاري در كشورشان 
هستند. از همين رو، موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي 
راهبردي ميان تهران - دمش��ق با چند محوريت نهايي 
ش��ده، كه يكي از محورهاي آن، »ايجاد كانال ويژه مالي 
ميان دو كشور« است. همچنين براساس چنين توافقي، 
مقرر شده تا با احداث شعب مختلف بانكي در دو كشور 
و بعد از فراهم ش��دن زيرس��اخت هاي الزم، شهروندان 
بتوانند  با استفاده از كارت هاي شتابي، »لير« و »ريال« را 
در كشور مقابل دريافت كنند. اما برقراري رابطه ارزهاي 
محلي ايران و سوريه از طريق بانك هاي واسطه صورت 
خواهد گرفت. از آن سو، رييس اتاق ايران هم در نشست 
مشترك نهايي سازي و تدوين موافقتنامه همكاري هاي 
اقتصادي راهبردي اي��ران و س��وريه از آمادگي حضور 
فعاالن اقتصادي براي »تامين كاالهاي اساسي و بازسازي 
سوريه« از سوي بخش خصوصي ايران خبر داد و در عين 
حال پيشنهاد داد تا براي حل مشكالت روابط بانكي ميان 
دو كشور، بانك مسكن ايران به گشايش اعتبارات ارزي، 
بانك صنعت و معدن به فاينانس پروژه هاي سوريه و بانك 
توسعه صادرات خاص اعتبارات خريداران و فروشندگان 

در سوريه مشغول به فعاليت شوند.

  پيشنهاد بانكي رييس اتاق 
نشست مشترك همكاري هاي اقتصادي راهبردي ايران 
و سوريه روز گذش��ته در محل اتاق ايران برگزار شد و در 
پايان اين مراسم متن نهايي سند راهبردي همكاري هاي 
بلند مدت اقتصادي ايران و سوريه نهايي شد، كه اين سند 
در سفرماه آينده ميالدي معاون اول رييس جمهور و وزير 
راه و شهرسازي به دمشق، توسط مقامات دو كشور امضا 
خواهد شد.اين مراسم كه با حضور وزير اقتصاد و تجارت 
س��وريه و وزير راه و شهرس��ازي ايران در اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي ايران برگزار شد، زمينه هاي 
همكاري بين دو كشور و فرصت هاي بازسازي سوريه براي 
بنگاه هاي اقتصادي ايران در دوران پساداعش تشريح شد. 
همچنين در اين همايش موانع و مش��كالت پيش روي 
فعاالن اقتصادي بخش خصوصي ايران در تجارت با اين 

كشور مورد بررسي قرار گرفت.
در ابتداي اين نشست رييس اتاق بازرگاني ايران از آمادگي 
بخش خصوصي به منظ��ور تأمين كاالهاي اساس��ي و 
بازس��ازي كشور س��وريه خبر داد. به گفته غالمحسين 
ش��افعي، ايران آمادگي الزم براي فعالي��ت اقتصادي و 
س��رمايه گذاري در س��وريه را دارد، اما در شرايط فعلي 
موض��وع حمل و نق��ل و انتقال پول مهم ترين مش��كل 
پيش روي همكاري هاي دو كشور است. او بيان كرد: در 
دوران پساداعش بايد برنامه ريزي الزم براي خرابي هاي 
ناشي از سوريه به عمل آيد و در اين راستا بخش خصوصي 
ايران آماده هم��كاري در اين زمين��ه و تأمين كاالهاي 
اساسي مردم سوريه است. او گفت: اتاق بازرگاني ايران در 
دو سال گذشته اقدام به تشكيل ستاد بازسازي سوريه در 
زمينه هاي مختلف خدمات فني و مهندسي، برق، صنعت، 
كشاورزي و غيره كرده و در تالش است تا روابط اقتصادي 
در اين زمينه ها توسعه بيشتري داشته باشد. او با بيان اينكه 
با تشكيل اتاق مشترك ايران و سوريه، همكاري هاي عملي 
دو كش��ور جنبه عملي بيشتري پيدا كند، افزود: فعاالن 
اقتصادي ايران نيز بتوانند سرمايه گذاري و همكاري هاي 
مشتركي در كش��ور س��وريه براي ايجاد زيرساخت ها 
داشته باشند.به گفته ش��افعي، انتظار مي رود در دوران 
پيش رو، بخش هاي خصوصي دو كش��ور بتوانند سطح 
مبادالت ميان دو كشور را در يك برنامه زمان بندي شده 

ارتقا دهند. او اظهار كرد: فعاليت در زمينه خدمات فني 
و مهندسي از جمله بخش هاي جاده سازي، پل سازي و 
احداث واحدهاي مسكوني و همچنين سيستم تصفيه 
آب، صنايع غذايي، پتروش��يمي، معدن، لوازم خانگي، 
 س��يمان و حمل ونق��ل از جمله زمينه ه��اي همكاري 
دو طرف خواهد بود. رييس اتاق بازرگاني ايران همچنين 
با اش��اره به امضاي توافقنامه تجارت آزاد بين دو كشور، 
گفت: موضوع تجارت آزاد ميان دو كش��ور چندين سال 
است كه مورد توافق قرار گرفته اما به دليل شرايط جنگي 
سوريه متأسفانه بهره برداري مناسبي از آن انجام نشده 
اس��ت. بنابه اظهارات شافعي، انعقاد موافقت نامه و سند 
همكاري راهب��ردي ميان ايران و س��وريه نقطه عطفي 
براي توسعه روابط اقتصادي دو كشور است و اميدواريم 
با امضاي اين توافق نامه بسترهاي الزم تجاري به تناسب 
روابط سياسي ارتقا يابد. رييس اتاق ايران همچنين در 
حاشيه ديدار با وزير اقتصاد و تجارت سوريه روابط بانكي 
را يكي از مشكالت اساسي ميان ايران و سوريه دانست و در 
همين زمينه پيشنهاد داد تا بانك مسكن ايران به گشايش 
اعتبارات ارزي، بانك صنعت و معدن به فاينانس پروژه هاي 
سوريه و بانك توسعه صادرات خاص اعتبارات خريداران و 
فروشندگان در سوريه مشغول به فعاليت شوند و در مقابل 
سه بانك سوري معرفي شده از طرف دولت سوريه مسوول 

همكاري با اين سه بانك باشند.

  20 محور براي همكاري
در ادامه اي��ن همايش، وزير راه وشهرس��ازي كه دراين 
همايش تجاري حضور يافته بود، از نهايي شدن توافق نامه 
همكاري راهبردي بين دو كشور ايران و سوريه خبر دادو 
گفت: با انجام اين توافق نامه زمينه براي گسترش پايداري 
همكاري اقتصادي بين دو كشور فراهم مي شود. محمد 
اسالمي ابراز اميدواري كرد كه براساس مذاكرات و توافقات 
پيش رو، مشكالت پيش روي مسائل پولي و حمل و نقل 

دو كشور رفع شود.
او با اشاره به اينكه با اجرايي كردن متن توافقنامه راهبردي 
اقتصادي بين ايران و سوريه، زمينه براي گسترش پايدار 
روابط اقتصادي و تجاري فراهم ش��ده است، گفت: قرار 
است ماه آينده ميالدي سفري به سوريه انجام شود و از 
تمام فعاالن اقتصادي كشورمان خواستاريم تا براي حضور 
در اين س��فر و انجام مذاكرات با طرف هاي سوري اعالم 
آمادگي كنند. اسالمي همچنين ابراز اميدواري كرد كه 
با حل مشكالت بانكي و حمل و نقل بتوان، زمينه توسعه 
فعاليت هاي دوجانبه را فراهم ك��رد. اما از نگاه وزير راه و 
شهرسازي، نكته حايز اهميت، حضور شركت هاي ايراني 
در فرآيند بازسازي سوريه است كه سعي بر اين است، با 
سرمايه گذاري هاي مشترك، اقدامات متفاوتي نسبت به 
گذشته صورت بگيرد و مصمم هستيم تا بخش خصوصي 
اهداف اقتصادي دولت را در اين زمينه عملياتي كند. البته 
بنابه اظهارات اسالمي، ۲۰ محور براي انجام فعاليت هاي 
اقتصادي در كشور سوريه شناسايي شده كه به صورت 
سرمايه گذاري دو كشور يا از طريق واگذاري كار توسط 

دولت سوريه به پيمانكاران انجام مي شود.

   توافقي براي ايجاد كانال مالي 
در ادامه اين مراسم، وزير اقتصاد و تجارت كشور سوريه 
كه در پارلمان بخش خصوصي ايران حضور يافته بود، از 
توافق ايران و سوريه براي ايجاد كانال مالي ويژه خبر داد. 
»محمد س��امرالخليل« اظهار كرد: كميته مشترك دو 
كشور 7 سال پيش برگزار شده و براساس آن همكاري هاي 
اقتصادي و مشترك دو كشور انجام شود و ما براي تحقق 
آن اش��تياق داريم. او همچنين با اش��اره به از بين رفتن 
زيرساخت هاي اقتصادي سوريه در زمان جنگ با داعش 
گفت: سرمايه گذاري در سوريه يك فرصت بزرگ براي 
تجار و فعالين اقتصادي است زيرا زيرساخت هاي صنعتي 

و اقتصادي كش��ور ما در زمان جنگ از دست رفته است. 
وزير اقتصاد وتجارت كشور سوريه با تاكيد بر اينكه امروز 
توافقنامه مهمي ميان دو كشور امضا مي شود كه براساس 
آن همكاري هاي اقتصادي دو كشور افزايش خواهد يافت، 
گفت: سوريه يكي از كشورهاي ارزان دنيا است و هزينه 
نيروي كار در آن پايين است كه اين امر موضوعي جذاب 
براي سرمايه گذاران به حساب مي آيد. اما به گفته او، يكي 
از موانع تجاري بين دوكشور، »نقل و انتقال پول« است؛ 
در همين راستا، يكي از بندهاي در موافقتنامه اي كه امروز 
به امضا رسيد، ايجاد كانال مالي ويژه ميان دو كشور كه 
موضوع نقل و انتقاالت مالي بر اين اساس حل مي شود. او 
در عين حال يادآور شد كه در زمان جنگ بانك هاي سوريه 
دچار تحريم شدند همان گونه كه بانك هاي ايراني اكنون 
در تحريم هستند، اما با وجود اين نقل و انتقاالت مالي با 
سوريه ادامه داش��ت و سوريه توانست در سال ۲۰17 به 
1۰3 كشور صادرات داشته باشد و مبالغي را براي صادرات 
و واردت خود به دس��ت آورد. »محمد سامرالخليل«، در 
پايان، بازسازي سوريه را فرصتي براي شركت هاي ايراني 
عنوان كرد تا از طريق صادرات به سوريه يا سرمايه گذاري 
كااله��اي مورد نياز ما را تامين كنن��د و حتي مي توانند 
كاالهاي خود را از طريق اين كش��ور به س��اير كشورها 

صادر كنند. 

   خواسته فعاالن اقتصادي از مقامات سوري
در ادامه اين نشس��ت و پس از س��خنراني وزير اقتصاد و 
تجارت كشور سوريه، فعاالن اقتصادي بخش خصوصي 
ايران فرصت يافتند تا از مشكالت خود در تجارت با سوريه 
و نيز توقعات��ي كه از مقامات اين دول��ت دارند، بگويند. 
»مش��كالت بانكي و نقل و انتقاالت مالي«، »معضالت 
حمل ونقل كاال به اين كش��ور«، »ع��دم واردات كاالي 
ساخته شده توس��ط ايران به س��وريه«، »اجراي ناقص 
موافقتنامه تجارت آزاد ميان دو كش��ور و افزايش تعرفه 
برخي كااله��اي وارداتي«، »عدم وج��ود راه زميني در 
ترانزيت كاال« و »ابهام در مناقصه هاي برگزار شده توسط 
دولت سوريه« از مهم ترين مشكالتي بود كه توسط فعاالن 
بخش خصوصي در ارتباطات با اين كش��ور مطرح شد و 

خواستار رفع آن بودند.
اما پس از سمع نظرات فعاالن اقتصادي ايران، وزير اقتصاد 

و تجارت كشور سوريه عنوان كرد كه امضاي توافق نامه 
همكاري راهبردي ميان دو كشور، زمينه خوبي را براي 
همكاري بين دو كشور ايجاد كرده و به اين طريق، هيچ 
مانعي براي توسعه فعاليت شركت هاي ايراني در سوريه 

باقي نخواهد ماند. 
»محمد س��امر الخليل« در ادامه با بي��ان اينكه يكي از 
مش��كالت تجاري بين دو كش��ور نقل و انتقاالت مالي 
است، گفت: يكي از بندهاي موافقت نامه مذكور در مورد 
ارتباطات بانكي اس��ت و موضوع نق��ل و انتقاالت مالي 
حل خواهد شد. او با اشاره به قرارداد تجارت آزاد بين دو 
كشور، عنوان كرد كه در سال ۲۰11 اين قرارداد امضا شد 
و براساس آن، عوارض گمركي بر واردات مواد و توليدات 
ايراني ۴ درصد تعيين ش��د. البته ۸۸ كاال خارج از تعرفه 
تعيين شده در اين قرارداد است كه در چارچوب توافقنامه، 
عوارض گمركي اين كاالها هم كاهش مي يابد. اين مقام 
سوري همجنين با اشاره به امضا قرارداد همكاري بين دو 
كش��ور گفت: در اين راستا كميته اي تشكيل مي شود تا 
گام هايي را براي واردات كاالهاي ايراني به سوريه بردارد و 
از اين طريق واردات كاالهاي ايراني به سوريه تسهيل شود. 
وزير اقتصاد و تجارت سوريه به مناقصه هاي دولتي سوريه 
نيز اش��اره اي داش��ت و گفت: در اين زمينه فرصت هاي 
بزرگي براي شركت هاي ايراني وجود دارد كه البته در اين 
مناقصات، تعدادي از شركت هاي ايراني پيروز شده اند و 
حتي كار خود را شروع كرده اند. »محمد سامرالخليل« با 
اشاره به اينكه زيرساخت ها بر اثر جنگ در سوريه آسيب 
ديده است، گفت: بنابراين نياز است تا شركت هاي ايراني 
در زمينه ساخت و ساز در سوريه فعاليت كنند. البته وزير 
اقتصاد سوريه، در بخش ديگري از سخنان خود، خواهان 
سرمايه گذاري مشترك در زمينه توليد لوله و اتصاالت و 
مصالح و انرژي در سوريه، حل مسائل مربوط به بارگيري 
كااله��ا و در عين ح��ال راه اندازي خط راه آه��ن ايران و 

سوريه« شد، تا بخشي از اين مشكالت حل شود. 

  تسهيالت دولت سوريه به فعاالن اقتصادي
از سويي ديگر، سفير سوريه در ايران هم گفت: ما به دولت و 
فعاالن اقتصادي ايران براي حضور در پروژه هاي اقتصادي 
كشورمان اولويت داده ايم تا براي بازسازي و همكاري هاي 
اقتصادي فعاليت داشته باشند. به گفته »عدنان محمود« 

تسهيالت دولتي به ش��ركت هاي ايراني داده مي شود تا 
در زمينه هاي مختلف توليدي و كش��اورزي وارد عمل 
شوند. او اين را هم گفت كه با توجه به توصيه »بشار اسد«، 
رييس جمهور سوريه مبني بر اينكه شركت هاي ايراني 
در بخش هاي مختلف دولتي و خصوصي در بازس��ازي 
سوريه شركت كنند، بنابراين اين مساله فرصت مناسبي 
را براي حضور ايرانيان در فعاليت هاي اقتصادي در كشور 

ما فراهم مي كند. 

   اتصال كارت هاي شتابي تهران – دمشق 
از ديگر سخنرانان اين مراسم، سفير ايران در سوريه بود. 
جواد ترك آبادي درباره جزئيات كانال مالي تهران- دمشق 
نيز گفت: موافقتنامه همكاري هاي بانكي بين دو كشور در 
چند چارچوب مورد پيگيري است، كه بعد از فراهم شدن 
زيرساخت هاي الزم، ش��هروندان دو كشور مي توانند با 
استفاده از كارت هاي شتابي، لير و ريال در كشور مقابل 

دريافت كنند.
او ادامه داد: بانك هاي مركزي دو كشور نيز براساس اين 
موافقتنامه قرار است اين موضوعات را پيگيري و اجرايي 
كنند. ترك آبادي تصريح كرد: شايد بزرگ ترين مشكل در 
زمينه اجرايي شدن اين موضوع آن است كه طرف سوري 
زيرس��اخت هاي الزم براي برق��راري روابط با بانك هاي 

ايراني را ندارد.
او با بيان اينكه اولين م��ورد از موافقتنامه همكاري هاي 
بانكي بين ايران و س��وريه، احداث بانك در كشور مقابل 
توسط كشور ديگر است، افزود: دومين مورد احداث شعب 
مختلف بانك هاي موجود دو كشور در كشور مقابل است. 
سفير ايران در سوريه ادامه داد: يكي ديگر از موارد مورد 
توافق برقراري رابطه ارزهاي محلي ايران و سوريه از طريق 
بانك هاي واسطه براس��اس توافقنامه اي است كه امضا 
خواهد شد. سفير ايران در سوريه ادامه داد: شبكه شتابي 
كه بانك هاي ايراني از آن اس��تفاده مي كنند، در سوريه 
هنوز كامل نيست و ما منتظر هستيم كه اين زيرساخت ها 
ايجاد شود تا بتوانيم كار خودمان را ادامه دهيم. به گفته اين 
ديپلمات ايراني، حجم مبادالت تجاري و اقتصادي ايران و 
سوريه در حال حاضر كمتر از ۴۰۰ ميليون دالر است كه 
بسيار ناچيز بوده و مقامات و مسووالن در تالش هستند 

تا اين مبادالت را به سطح مناسباتي سياسي برسانند.
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معافيت ۳200 قلم كاالي 
وارداتي از ثبت سفارش 

مهر|بر اس��اس مصوبه هيات دول��ت و ابالغ وزير 
صنعت، 3۲۴3 قلم كاال در صورت ورود به مناطق 
آزاد تجاري نياز به ثبت سفارش در وزارت صنعت 
ندارد. بر اساس مكاتبه وزير صنعت با دبير شوراي 
عالي مناطق آزاد، پيرو مصوبه هيات وزيران، فهرست 
3۲۴3 قلم كاال تعيين شده براي واردات مواد اوليه 
و قطعات مورد نياز توليد به مناطق آزاد، نياز به ثبت 
سفارش در وزارت صنعت ندارد و براي اجرا بر اساس 

ضوابط و مقررات اين مناطق ابالغ مي گردد.

چرا لوازم خانگي ارزان نشد
تسنيم|رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي 
علت شكس��ت طرح كاهش قيمت ل��وازم خانگي 
را رك��ود در بازار و مقاوم��ت برخي توليدكنندگان 
دانس��ت. محمد طحان پور گفت: پيشتر اعالم شد 
 كه ۴ توليدكننده داخلي اسنوا، دوو، بوتان، سينجر

۲۰ درصد قيمت ه��اي خود را كاه��ش دادند اما با 
مخالفت برخي توليد كنندگان ديگر مواجه شده اند. 
او با بيان اينكه انبارهاي توليد كنندگان پر از كاال است، 
گفت: توليد كنندگان مجبورند به صورت قس��طي 
و ش��رايطي كاالي خود را بفروشند. رييس اتحاديه 
فروشندگان لوازم خانگي افزود: در حال حاضر بازار 
با نخريدن كاال مواجه است و علت آن درآمد ضعيف 
مردم است. طحان پور متذكر شد: اگر شرايط به همين 
شكل پيش رود توليد كننده عالوه بر اينكه توان رقابت 
ندارد، توان تأمين هزينه ها را هم نخواهد داش��ت و 
توليد متوقف مي شود. او با اعالم اينكه در 7 ماه امسال 
توليد كنندگان بيشترين سود را كرده اند، گفت: خود 
دولت گرانفروشي مي كند. او اضافه كرد: اگر وضعيت 
توليد و بازار به اين شكل ادامه يابد مردم با مبلغ درآمد 

مشخص، توان خريد جنس گران شده را ندارند.

برنامه هاي وزارت صنعت 
براي رونق توليد

ش�اتا|معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: يكي از اولويت ه��اي وزارت صنعت 
كه از س��ال جاري نيز در دس��تور كار قرار گرفته، 
ارتقاي داخلي س��ازي توليدات است كه به كاهش 
وابس��تگي هاي ارزي در تولي��دات صنعتي كمك 
مي كند.  فرشاد مقيمي افزود: اين مهم كه از بخش 
خودرو نيز آغاز ش��ده، با اس��تفاده از پتانسيل ها و 
زيرس��اخت هاي موجود اجرايي مي شود. او تاكيد 
كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حفظ 
ارزش اف��زوده در داخل كش��ور و كاهش تدريجي 
وابستگي به خارج، ترجيح مي دهد در صورت افزايش 
هزينه ها، به واردات مواد اوليه از خارج پرداخته و به 
توسعه داخلي سازي بپردازد. او افزود: در نظر داريم 
با تمركز در منابع فكري و انس��اني و س��اير عوامل 
تاثيرگذار، به توسعه صنعتي دست يابيم. مقيمي در 
ادامه به مصوبه سران قوا اشاره كرد كه براساس آن 
براي كمك به بخش توليد، واردات برخي مواد اوليه، 
قطعات يدكي و ماشين آالت توليدي از مناطق آزاد 
بدون ثبت سفارش امكانپذير است. او همچنين از 
معافيت ثبت س��فارش واردات 3 هزار و۲۴3 مواد 
اوليه، قطعات يدكي و ماشين آالت موردنياز توليد 
به مناطق آزاد تجاري- صنعت��ي و ويژه اقتصادي 
خبرداد و گفت: در راس��تاي تسهيل فرآيند توليد 
ملي، فهرستي از كاالهايي كه نيازبه ثبت سفارش 
ندارند به شوراي عالي مناطق آزاد و گمرك ارايه شد. 
مقيمي با اشاره به مصوبه اخير هيات وزيران و اعمال 
سياست هاي حمايتي براي حفظ و صيانت از توليد 
گفت: به منظور تسهيل در فرآيند توليد داخلي در 
كشور، واردات مواد اوليه و قطعات مورد نياز توليد 
به مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي در 
چارچوب فهرست اعالمي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، براساس مقررات اين مناطق و بدون ثبت 

سفارش در اين وزارتخانه مجاز اعالم شده است. 

تهاتر فرش دستباف با کاالی وارداتی

صنايع معدني در صدر صادرات ايران به تركيه

رئيس مرکز ملی فرش اي��ران می گويد: برای حفظ 
بازارهای صادراتی فرش دستباف، سازوکار تهاتر فرش 
با کاالهای وارداتی به ايران طراحی ش��ده است تا در 
ازای پول کاالها، فرش به کشورهای ديگر داده شود.

رئيس مرکز ملی فرش ايران مبادالت بانکی را از موانع 
صادرات فرش عنوان کرد و گفت: در سازوکار طراحی 
شده برای تهاتر فرش با کاالهای وارداتی، کشورهای 
صادرکننده کاال به ايران به جای دريافت ارز، از ايران 
فرش خريداری می کنند . فرشته دست پاک ادامه داد: 
کشورهايی همانند چين که طبقه ثروتمند جديدی 
در آن ايجاد شده است، به طور بالقوه می تواند مشتری 
فرش دس��تبافت ايران باش��ند و وارد سازوکار تهاتر 
فرش ش��وند. رئيس مرکز ملی ف��رش ايران در مورد 
تحريم های امريكا عليه ايران و توقف صادرات فرش 
به اين کشور گفت: با توجه به اينکه بازار امريكا همواره 
مقصد 3۰ درصد از فرش دستباف ايران بوده، با کمک 

سازمان های مردم نهاد )NGO( درصدديم فرش را 
از تحريم ها خارج کنيم.دست پاک درباره نتيجه بخش 
بودن تالش سازمان های مردم نهاد نيز اظهار داشت: 
اين سازمان ها خواس��ته های مردم را از سازمان ملل 
مطالبه می کنند؛ ضمن اينک��ه اکنون گروه هايی در 
امريكا خواهان معافيت فرش ايران از تحريم ها هستند.

رئيس مرکز ملی فرش ايران افزود: با همکاری »لعيا 
جنيدی« معاون حقوقی رئيس جمهوری که رياست 

کارگروه حقوق��ی مقابله با تحريم را ب��ر عهده دارد، 
به دنبال خارج کردن فرش از فهرس��ت تحريم های 
يک جانبه امريكا هستيم. او تأکيد کرد: فرش دستباف 
مانند »س��ينما« که هيچ گاه در فهرس��ت تحريم ها 
قرار نمی گيرد، يک هنر مردمی است و کشوری حق 
ندارد آن را تحريم کند. بر اس��اس اين گزارش، سال 
گذشته پنج هزار و ۴۰۰ ُتن فرش دستباف به ارزش 
۴۲5 ميليون دالر صادر شد. امريكا بزرگ ترين بازار 
فرش دستباف ايران است؛ پارسال 1۲6 ميليون دالر 
فرش به اين کشور صادر شد اما با اعمال تحريم ها، اين 
عدد در ماه های آينده به صفر می رسد. بعد از امريكا، 
کش��ورهای آلمان، لبنان، انگليس و ژاپن مهم ترين 
بازارهای صادراتی فرش دس��تباف ايران هس��تند؛ 
آلمان با واردات 57.5 ميلي��ون دالر فرش ايرانی در 
سال گذشته 13.6 درصد از بازار فرش ايران را به خود 

اختصاص داد.

ايرنا|بررسي مبادالت تجاري ايران و تركيه در دوره 
هشت ماه منتهي به آبان ماه سال جاري نشان مي دهد، 
بخش مع��دن وصنايع معدني با س��هم بيش از ۴۰۰ 
ميليون دالري، بيش از ۴5 درصد صادرات ايران را به 
خود اختصاص داد. بررسي هاي آماري نشان مي دهد، 
ايران در مدت ياد شده به ميزان ۴۴1 هزار و 311 تن 
كاالي بخش معدن و صناي��ع معدني به ارزش افزون 
بر ۴۰۴ ميليون و 6۰9 هزار دالر به تركيه صادر كرد. 
انواع سنگ و محصوالت مرتبط، انواع فرو )فروسيليس 
و ..( انواع محصوالت س��فال، آجر، سراميك و كاشي، 
پودر آلومينا، زغالس��نگ و كك، زنجيره آلومينيوم و 
محصوالت، زنجيره تيتان، روي، سرب، سيمان، كروم 
و موليبدن، بخش��ي از اين كاالهاي صادراتي اس��ت. 

همچنين زنجيره فوالد و محصوالت فوالدي مرتبط، 
ساير اقالم معدن و صنايع معدني، صنايع فلزي، فلزات 
و سنگ هاي گرانبها )طال، نقره و ..(، مس و محصوالت 
پايين دس��تي، ميكا، نيكل و محصوالت از ديگر اقالم 

صادراتي ايران در دوره مورد بررسي به تركيه بود.
بر اس��اس آمار مورد بررس��ي در دوره هش��ت ماهه 
نخست س��ال جاري، صادرات زنجيره روي به ميزان 
3۸.7 ه��زار ت��ن ب��ه ارزش بي��ش از 11۰ ميليون و 
91۰ هزار دالر باالترين س��هم را در اين مدت داشت 
و پ��س از آن، زنجيره آلومينيوم و محصوالت با افزون 
بر ۴1.۲ هزارتن ب��ه ارزش بيش از ۸5 ميليون دالر و 
زنجيره فوالد ومحصوالت فوالدي مرتبط با افزون بر 
13۸.۸ هزارتن ب��ه ارزش بيش از 7۴.5 ميليون دالر 

در جايگاه هاي بعدي قرار داشتند. عالوه براين، فلزات 
 و س��نگ هاي گرانبها )طال- نقره و ..( با سهم بيش از

7 ميليون دالري در مدت ياد ش��ده كمترين سهم را 
به خود اختصاص داد. برپايه آمارهاي مورد بررس��ي 
ميزان واردات اي��ران از تركيه در زمينه اقالم معدن و 
 صنايع معدني در ۸ ماه منتهي به آبان ماه سال جاري
1۲ درصد از حجم مب��ادالت را به خود اختصاص داد. 
زنجيره فوالد ومحصوالت فوالدي مرتبط وارداتي از تركيه 
 در دوره هشت ماهه نخست سال جاري به ميزان بيش از
6۲ هزار تن به ارزش افزون بر 53.6 ميليون دالر بود كه 
باالترين س��هم را داشت. در عين حال، حجم مبادالت 
ايران و تركيه در دوره 1۰ ماهه سال ۲۰1۸ بيش از ۸.۲ 

ميليارد دالر اعالم شد. 
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هشدار يونكر به بريتانيا درباره بالتكليفي بر سر خروج از اتحاديه اروپا

چرا راست هاي  ميانه تندرو مي شوند

احتمال وقوع برگزيت »50-50« شد

خطر تكثير »ترامپ برزيل« در امريكاي جنوبي

گروه جهان| طال تسليمي|
 ليام فاكس وزير تجارت بين الملل بريتانيا در مصاحبه با 
»ساندي تايمز« گفت اگر پارلمان اين كشور در جلسه 
ماه ژانويه پيش نويس توافق برگزيتي حاصل از مذاكرات 
لندن و بروكس��ل را رد كند، احتم��ال اينكه بريتانيا از 
اتحاديه اروپا خارج شود »50-50« خواهد بود. فاكس 
كه از كهنه  سربازان كمپين جدايي بريتانيا از اتحاديه 
اروپا محسوب مي شود، تاكيد كرد كه اگر قانون گذاران 
مجلس عوام به توافق پيشنهادي ترزا مي  نخست وزير 
بريتانيا راي ندهند، احتمال منتفي شدن روند خروج 
وجود خواهد داشت. ترزا مي  راي گيري درباره اين توافق 
را كه قرار بود حدودا سه هفته پيش برگزار شود، در پي 
نگراني از شكس��ت اين طرح در پارلمان تا ماه ژانويه به 
تعويق انداخته اس��ت. جداي از ناآرامي هاي داخلي در 
بريتانيا بر سر مس��اله خروج، به نظر مي رسد كه صبر 
اتحاديه اروپا هم از اين بالتكليفي س��ر آمده است. ژان 
كلود يونكر رييس كميس��يون اروپايي در اين باره به 
بريتانيا هشدار داده و گفته هرچه سريع تر بايستي خود 

را جمع و جور كنيد.
به نوشته بلومبرگ، فاكس در ادامه گفت وگو با ساندي 
تايمز تاكيد كرد كه بازگش��ت از روند خروج از بريتانيا 
را خيانت به افرادي مي داند كه در همه پرس��ي 2016 
به جدايي راي داده اند. فاكس خطاب به قانون گذاران 
پارلم��ان گفت حمايت از ترزا م��ي  و طرح برگزيتي او 
مساله اي »حيثيتي« است و او شخصا ترجيح مي دهد 
توافقنامه را با وجود كاس��تي هاي آن بپذيرد تا اينكه 
مخاطره شكست كلي برگزيت را به جان بخرد. او افزود: 
»از نظر من، بدترين نتيجه ممكن منتفي شدن برگزيت 
است.« راي گيري درباره توافق برگزيت براي هفته اي كه 
از 14 ژانويه آغاز مي شود، برنامه ريزي شده اما ترزا مي از 
اعالم روز قطعي اين راي گيري خودداري كرده است. 
نخست وزير بريتانيا جلسه راي گيري درباره پيش نويس 
توافق را كه قرار بود اوايل دسامبر برگزار شود، لغو و اعالم 
كرد مي داند كه از حمايت الزم براي پيشبرد اين طرح 

برخوردار نيست.
ترزا مي  در تالش براي جلب حمايت نمايندگان پارلمان 

و به ويژه قانون گذاران شورشي حزب محافظه كار خود و 
همچنين اعضاي حزب اتحادگراي دموكراتيك ايرلند 
شمالي كه ش��ريك دولت ائتالفي هس��تند، به دنبال 
گرفتن تضمين هاي بيشتر از اتحاديه اروپا بوده است. 
فاكس گفت كه ترجيح مي دهد امتيازات بيشتر از سوي 
اتحاديه اروپا درباره وضعيت مرز بين جمهوري ايرلند و 

ايرلند شمالي را شاهد باشد.

    بي اعتمادي شديد
در همين حال، در مصاحبه اي جداگانه ژان كلود يونكر 
به روزنامه آلماني »ولت ام سونتاگ« گفت فكر مي كند 

كه در صورت تصويب توافق خروج در پارلمان بريتانيا در 
ماه ژانويه، لندن و بروكسل بايستي از فرداي همان روز 
كسب آمادگي براي روابط آتي را آغاز كنند. يونكر افزود: 
»اين احساس را دارم كه اكثريت اعضاي پارلمان بريتانيا 
عميقا به ترزا مي  بي اعتماد هستند. برخي همچنان بر 
اين باورند كه هدف ما نگه داشتن بريتانيا در اتحاديه اروپا 
به هر طريق ممكن است. اما ما چنين نيتي نداريم. ما 
تنها شفاف سازي درباره روابط آتي را خواستار هستيم. 

ما به نتيجه همه پرسي در بريتانيا احترام مي گذاريم.«
يونكر در اشاره به دولت بريتانيا براي گرفتن امتيازات 
از اتحادي��ه اروپا و در اظهاراتي كه از به پايان رس��يدن 

صبر بروكس��ل در برابر ناتواني لندن در تصميم گيري 
حكايت داش��ت، گفت: »اين خيلي غيرمنطقي است 
كه بريتانيا انتظار داش��ته باشد اتحاديه اروپا به صورت 
يك جانبه راه حل هايي براي مشكالت آتي بريتانيا ارايه 
دهد. درخواست من اين است كه خودتان دست به كار 
شويد و خود را جمع و جور كنيد و به ما بگوييد كه دقيقا 

چه مي خواهيد.«
با وجود اميدواري هاي ترزا مي  ب��راي گرفتن امتياز و 
تضمين از اتحاديه اروپا بر سر مناسبات در مرز ايرلند و 
اتحاديه گمركي اروپايي، رهبران 27 كشور ديگر عضو 
اتحاديه اروپا از جمل��ه آنگال مركل صدراعظم آلمان و 

امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه بارها تاكيد 
كرده اند كه هيچ تغييري از توافق 585 صفحه اي بين 

لندن و بروكسل نخواهند داد.
جرمي كوربين رهبر حزب اپوزيسيون كارگر حمايت 
حزبش از برگزاري يك همه پرسي مجدد درباره خروج از 
اتحاديه اروپا را رد كرده و گفته مجلس عوام بايستي همه 
تمركز خود را روي توافق خروج حاصله توس��ط دولت 
ترزا مي بگذارد. او همچنين گفته كه اگر در سال 2019 
انتخابات سراس��ري زودهنگام برگزار و حزب او پيروز 
شود، به بروكسل خواهد رفت و براي دستيابي به توافقي 
بهتر در صورت امكان تالش خواهد كرد. كوربين هفته 
پيش در مصاحبه با »گاردين« گفته بود: »فكر مي كنم 
ما بايستي به اين توافق راي منفي بدهيم؛ آنگاه دوباره با 
اتحاديه اروپا درباره اتحاديه گمركي وارد مذاكره شويم.«
در همين ح��ال، دولت بريتانيا در پ��ي نگراني از نتايج 
راي گيري م��اه ژانويه پارلمان در حال كس��ب آمادگي 
براي جدايي بدون توافق اس��ت ت��ا بتواند برنامه خروج 
مطابق برنام��ه و در روز 29 ماه مارس را پيش ببرد كه از 
جمله اين اقدامات درخواست از شركت هاي داروسازي 
و س��وپر ماركت ها براي ذخيره م��واد دارويي و غذايي و 
همچنين قرار دادن 3500 نيرو در حالت آماده باش است.

در حالي كه قرار است قانون گذاران بريتانيايي 7 ژانويه 
از تعطيالت بازگردند، اس��تفن باركل��ي وزير برگزيت 
در روزهاي آغازين س��ال 2019 جلسه اي را به  منظور 
برنامه ريزي براي خروج بدون تواف��ق از اتحاديه اروپا 
برگزار خواهد كرد. تايمز در گزارش��ي برآورد كرده كه 
خروج بدون تواف��ق از اتحاديه اروپا كاهش درآمدهاي 
مالياتي و نرخ بهره و بازگشت تدابير تسهيل كمي را در 

پي داشته باشد.
در نظرسنجي ساالنه تايمز از 52 كارشناس اقتصادي 
از جمل��ه 4 نف��ر از حاميان سرس��خت برگزيت، همه 
شركت كنندگان درباره اين مساله اتفاق نظر داشته اند 
كه برگزيت بدون توافق و بي برنامه ريزي با نياز به مداخله 
بانك مركزي بريتاني��ا و وزارت خزانه داري براي نجات 
اقتصاد بريتانيا و مواجهه با كسري بودجه احتمالي اين 

كشور همراه خواهد بود.

گروه جهان| 
زماني كه دولت راست گراي ميانه روي آرژانتين در همين ماه 
قوانيني را اصالح كرد تا به نيروهاي امنيتي اجازه دهد كه به 
مجرمان فراري شليك كنند، زنگ خطر در اين كشور به صدا 
درآمد. آرژانتين كشوري است كه هنوز خاطرات پررنگي از 
ديكتاتوري نظامي سال هاي 1979 تا 1983 ميالدي دارد. 
فايننشال تايمز نوشته، به نظر مي رسد كه مائوريسيو ماكري 
رييس جمهوري آرژانتين، از برخي دستور العمل هاي ژايير 
بولسونارو همتاي برزيلي خود، الهام گرفته است، كسي كه 
در جريان رقابت هاي انتخاباتي اظهارات تحريك آميزش 
مانند حمايت از شكنجه و دفاع از دو دهه حكومت نظاميان 

بسياري را غافلگير كرد. 
ماريا اس��پرانزا كاس��ولو تحليل گر علوم سياسي دانشگاه 
ريونگرو، مي گويد: »كامال روش��ن است كه دولت ماكري 
در چند هفته اخير تصميم گرفته تا برخي از ويژگي هاي 
گفتمان سياسي بولسونارو را تقليد كند. به همين دليل است 
كه مي بينيم دولت آرژانتين دست امنيتي ها را باز مي كند.«

قدرت گرفتن بولسونارو در برزيل � كه كار خود را از اول 
ژانويه )فردا( آغاز مي كند � براي سياس��تمداران راست 
ميانه اي چون ماكري به  چالش��ي پيچيده تبديل شده 
است. از يك طرف، طرح بولسونارو براي كاهش تصدي 
دولت و اجراي سياس��ت هاي ليبراليس��تي در دومين 
اقتصاد بزرگ امريكاي التين نغمه اي خوش��ايند براي 
مائوريسيو ماكري است، كسي كه تقريبا برنامه اصالحي 

مشابهي را در آرژانتين يكي ديگر از اقتصادهاي بزرگ 
منطقه، پيگيري مي كند. 

برزيل بزرگ ترين شريك تجاري آرژانتين است و موفقيت 
اصالحات اقتصادي در اين كشور مي تواند تاثيري مستقيم 
بر انتخابات رياست جمهوري آرژانتين در اكتبر سال آينده 
داشته باشد. اما همزمان، نقطه نظرات افراطي بولسونارو بطور 
عمومي مي تواند با ايده هاي سياستمداراني ميانه رويي چون 
ماكري در برزيل و ايوان دوكه  ماركز رييس جمهوري كلمبيا 
يا سباستين پينرا رييس جمهوري شيلي در تضاد باشد. 
البته اين احتمال هم وجود دارد كه آنها را به در پيش گرفتن 
سياست هاي افراطي تر س��وق دهد؛ همانطور كه ماكري 
به تازگي در تالش براي زمينه س��ازي حضور در انتخابات 
سال آينده، بيش از پيش بر لزوم برقراري نظم و قانون تاكيد 
مي كند. درست همانطور كه بولسونارو در جريان رقابت هاي 

انتخاباتي در برزيل عمل كرد و در نهايت هم پيروز شد. 
حتي پيش از اينكه ژايير بولسونارو دفتر رياست جمهوري 
را تحويل بگيرد، تنش ايدئولوژيك ميان برزيل و دولت هاي 
راست گراي ميانه رو، آشكار شده و در روابط شخصي ميان 
رهبران منطقه هم ديده مي ش��ود؛ مثال اينكه مائوريسيو 
ماكري قرار نيست در مراسم تحليف ژايير بولسونارو شركت 
كند. سباستين پينرا رييس جمهوري شيلي، هم گرچه اخيرا 
از طرح هاي اقتصادي همتاي برزيلي خود ستايش كرده اما 
همزمان تاكيد كرده است كه اختالف نظرهاي جدي با او 

دارد، از جمله در زمينه احترام و تعهد به دموكراسي.  

اين رفتار دوگانه در بخش هايي از امور اقتصادي هم وجود 
دارد. برزيل مقصد بيش از 16درصد از صادرات آرژانتين است 
و بهبود شرايط اقتصادي برزيل عامل بسيار تعيين كننده اي 
در آرژانتين به شمار مي رود. اما دولت بولسونارو خواستار 
تضعيف مركورس��ور )بازار مش��ترك جنوب در امريكاي 
التين( است كه توسط برزيل و آرژانتين هدايت مي شود. 
مقام هاي برزيلي آشكارا گفته اند كه اين مركورسور اولويت 
آنان نيست و همين مساله باعث شده كه نگراني ها نسبت 
به سرنوشت توافق هاي تجاري اين بازار مشترك و اتحاديه 

اروپا تشديد شود. 
مونيكا دي بولي كارش��ناس ارش��د اقتصادي انستيتوي 
پيترسون، در اين باره مي گويد: »بولسونارو يك دستوركار 
ايدئولوژيك دارد كه مي تواند براي آرژانتين مشكل ساز باشد. 
رويكرد پراگماتيستي آرژانتين با شروع به كار دولت برزيل 
محكي جدي خواهد خورد، همسايه اي كه برخالف گذشته 

حاال كامال غيرقابل پيش بيني است.« 
بولسونارو همچنين بارها از چين به عنوان بزرگ ترين شريك 
تجاري برزيل انتقاد كرده اس��ت. او در اظهاراتي كه بسيار 
مشابه انتقادات دونالد ترامپ از چين است، گفته: »چين از 

برزبل خريد نمي كند، بلكه برزيل را مي خرد.« 
اين سخنان در تضاد با اظهارات ماكري است كه تالش كرده 
تا روابط آرژانتين را با چين با هدف جذب س��رمايه گذاري 
خارجي تقويت كند. ماكري در اين راه تا جايي پيش رفته 
كه دولت ترامپ را نگران كرده است. دولت امريكا اين روزها 

به شدت نگران نفوذ پكن در حياط خلوت خود در امريكاي 
جنوبي اس��ت. ماريا ويكتوريا موريلو كارش��ناس روابط 
بين الملل دانشگاه كلمبيا مي گويد: »در منطقه بر سر اينكه 
چه كسي بهترين دوست ترامپ باشد، رقابتي نزديك وجود 
دارد. هر كسي مي خواهد بهترين دوست كسي باشد كه به او 
نياز دارد و از آنجايي كه اياالت متحده نيروي قدرتمند است، 
به اعتقاد من برزيل سعي دارد بهترين دوست ترامپ باشد، 

حتي به قيمت از دست دادن دوستان ديگر.«
تحليل گران بر اين باورند كه رقابت براي اينكه نزديكي به 
دولت ترامپ و به ويژه جلب سرمايه هاي امريكايي مي تواند 
منطقه را به دهه 1990 بازگرداند، يعني دوره اي كه پس از 
آن دولت هاي چپ گراي سربرآورده و نفوذ اياالت متحده 
در منطق��ه را پس زدند. ديانا توسس��ي متخصص روابط 
بين الملل انستيتوي علوم اجتماعي امريكاي التين، در اين 

باره مي گويد: »ما شاهد چالش جديدي در منطقه خواهيم 
بود، چالش جدي رقابت هاي منطقه اي براي تمركزشان بر 

جلب سرمايه گذاري هاي خارجي متمركز است.« 
پيروزي بولس��ونارو كه به خاطر ش��باهت سخنانش با 
ريس جمهوري امريكا او را »ترامپ برزيل« مي خوانند 
رويكردهاي سياس��ي در بزرگ ترين كش��ور امريكاي 
جنوبي را180درجه تغيير داد. او در جريان رقابت هاي 
انتخابات��ي وع��ده برخورد ش��ديد با ج��رم و جنايت، 
آسان س��ازي قوانين حمل اسلحه و حمايت از بازار آزاد 
را مطرح كرد. بولسونارو از پشتيباني گروه هاي قدرتمند 
تجاري برزيل و البي هاي ثروتمند بخش كشاورزي كه 
اقتصاد اين كش��ور را در كنترل دارند برخوردار اس��ت. 
بولسونارو در يكي از نطق هاي انتخاباتي اش گفته بود: 

»خالفكار خوب، خالفكار مرده است.« 

دريچه

كوتاه از منطقه

كره شمالي با سامانه مالي
تحريم هاي امريكا را دور مي زند
گروه جهان| كره ش��مالي با ايجاد يك سيستم مالي 
جايگزين در س��ايه با شركت هاي صوري، تحريم هاي 
امريكا را دور مي زند و مبادالت تجاري در سطح جهان را 
انجام مي دهد. به گزارش وال استريت ژورنال، اين مشكلي 
آشنا براي كره شمالي بود. يك شركت چوب تحت كنترل 
كره شمالي در آفريقا از طريق فروش چوب به يك شركت 
چيني 100 هزار دالر عايدي داشت.  پيونگ يانگ به اين 
پول براي پرداخت به تامين كنندگان نفت و ساير اقالم 
ضروري نياز داشت اما تحريم هاي امريكايي و بين المللي 
با هدف مجبور كردن كره شمالي به كنار گذاشتن برنامه 
هسته اي، دسترسي اين كشور به سيستم مالي جهاني را 
محدود مي كند. از اين رو كره شمالي به سازوكار غيرقانوني 
متوسل شده است. بر اساس شكواييه  اي دادستاني امريكا 
ماه گذشته براي توقيف اعتبارات مربوطه مطرح كرد، 
كره ش��مالي به جاي گرفتن 100 هزار دالر از مشتري 
چيني خواست كه اين پول را به يك تاجر در سنگاپور 
بدهد تا اي��ن تاجر بعدا بتواند از طرف پيونگ يانگ كاال 
خريداري كند. اين برنامه ادعايي كه دادستان هاي امريكا 
مي گويند در س��ال هاي اخير بارها مورد استفاده قرار 
گرفته، نشان مي دهد چگونه كره شمالي يك سيستم 
مالي جايگزين در سايه ايجاد كرده است. مقام هاي امريكا، 
محققان س��ازمان ملل و كارشناسان ردگيري كننده 
جريان پول مي گويند پيونگ يانگ ب��ا وجود مقررات 
منع كننده از تجارت بر پايه دالر، موفق به خريد و فروش 
اقالمي شامل نفت، زغال سنگ، و تنباكو شده است. اين 
سازو كار براي تالش هاي دولت كيم به منظور دور زدن 

تحريم هاي امريكا و سازمان ملل بسيار مهم است. 

رقباي انتخاباتي نتانياهو حزب 
»راست جديد« تاسيس كردند
گروه جهان|در حالي كه پارلمان رژيم صهيونيستي 
اخيرا منحل شده و سياستمداران صهيونيستي براي 
كارزار انتخاباتي آماده مي ش��وند، دو چهره به ش��دت 
راس��تگرا براي جذب راي ش��هروندان حزب جديدي 
تاس��يس كرده اند. به گزارش بي بي س��ي، آيلت شاكد 
وزير دادگس��تري، و نفتالي بنت وزير آموزش از حزب 
راس��ت افراطي »خانه يهودي« عضو كابينه بنيامين 
نتانياهو بودند. آنها شنبه در نشست خبري تل آويو اعالم 
كردن��د كه حزب خود را ترك و حزب راس��ت جديد را 
تاس��يس مي كنند كه هرگونه مصالحه با فلسطينيان 
را رد مي كند. نفتالي بنت از بنيامين نتانياهو به خاطر 
پذيرش طرح آتش بس اخير در غزه با گروه فلسطيني 
حماس و خودداري از برچيدن روستاي »خان االحمر« 
فلس��طينيان واقع در كرانه غربي رود اردن انتقاد كرده 
است. بنت همچنين با انتقاد از رابطه نزديك رهبر حزب 
ليكود با احزاب مذهبي يهودي نظير حزب شاس گفته: 
»نتانياهو متوجه است كه جامعه صهيونيستي مذهبي 
را در جيب خود دارد و هر طور كه با آنها برخورد كند در 
نهايت او را دنبال خواهند كرد.« بنا بر نظرس��نجي ها، 
محبوبيت حزب »خانه يهودي« نفتالي بنت و آيلت شاكد 
در بين راي دهندگان كاهش يافته است. اين حزب كه 
2013 آغاز به كار كرد، با تاس��يس كشور فلسطين در 
غرب رود اردن به هر شكل و ترتيبي مخالف است. دولت 
رژيم صهيونيسي هفته پيش اعالم كرد كه آوريل 2019 
انتخابات زودهنگام برگزار مي كند. به اين ترتيب انتخابات 
هفت ماه زودتر از موعد تعيين شده در روز نهم آوريل برابر 

با 20 فروردين سال آينده برگزار مي شود.

 ترامپ از پيشرفت
مذاكرات تجاري با چين خبر داد 
گروه جه�ان| دونالد ترام��پ رييس جمهوري 
امريكا، اعالم كرده مكالمه تلفني طوالني و بسيار 
خوبي با همتاي چيني خود داشته و راه دستيابي 
به توافق تجاري ميان دو كشور هموارتر شده است. 
به گزارش رويترز، رهبران چي��ن و امريكا در اين 
تماس بر تحقق مفاد نشس��ت آرژانتين و كاهش 
تنش تجاري ميان دو كشور تاكيد كرده اند. ترامپ 
و شي جين پينگ در حاش��يه نشست گروه 20 با 
توقف سه ماهه جنگ تجاري و بازنويسي تعرفه هاي 
جديد گمركي بر واردات و صادرات طرفين موافقت 
كردند. اين مهلت س��ه ماهه براي حل اختالفات 
تجاري دو كشور و دس��تيابي به توافقي پايدار در 
اول مارس 2019 به پايان مي رسد. امريكا و چين 
بيشتر س��ال 2018 را به جنگ تجاري با يكديگر 
گذراندند كه اين امر بر بازار جهاني تاثير گذاشت. 
در تازه ترين گزارش اعالم شده، بازار اوراق بهادار 
چي��ن در 2018 به دليل جنگ تج��اري با امريكا 
به عنوان متضررتري��ن بازار ب��ورس دنيا معرفي 
شده است. آمارهاي رسمي نشان مي دهد بورس 
شانگهاي در شرق چين يكي از دو بازار بزرگ اوراق 
بهادار اين كشور، با 24.6 درصد افت در سال 2018 
بزرگ ترين بازنده جنگ تجاري بوده است. شاخص 
سهام در اين شهر ش��رقي چين به دو هزار و 490 
واحد رسيده است. همزمان آمارها نشان مي دهد 
كه افت بازار اوراق بهادار در شهر شنژن در جنوب 
چين هم 33.2 درصد بوده و به كمي بيش از يك 

هزار و 267 واحد رسيده است.

 پوتين  از آمادگي براي مذاكره
با امريكا گفت

گروه جهان| والديمير پويتن رييس جمهوري روسيه 
در نامه اي به مناس��بت س��ال نوي ميالدي خطاب به 
همتاي امريكايي خود نوشت كه براي گفت وگو آماده 
اس��ت. يورونيوز بر اساس بيانيه كرملين كه يك شنبه 
منتشر شد نوش��ت، پوتين در اين نامه به دونالد ترامپ 
اعالم كرده است كه مسكو براي گفت وگو با واشنگتن 
»بر سر طيف گس��ترده اي از موضوعات« آماده است و 
بر اين موضوع تاكيد داش��ته كه روابط روسيه و امريكا 
مهم ترين عامل براي حفظ امنيت بين المللي و دستيابي 
به ثبات استراتژيك است. اين نامه در حالي نوشته شده 
است كه دونالد ترامپ در اواخر ماه نوامبر بطور ناگهاني 
ديدار برنامه ريزي شده خود با پوتين را در حاشيه نشست 
گروه 20 در آرژانتين در اعتراض به توقيف كشتي هاي 
ني��روي دريايي اوكراين، لغو ك��رد. همزمان پوتين در 
نامه اي جداگانه خطاب به بش��ار اسد رييس جمهوري 
س��وريه نيز اعالم كرده اس��ت كه همچن��ان به كمك 
ب��ه دولت و مردم س��وريه »براي مبارزه با تروريس��م« 
متعهد است. رييس جمهوري روسيه نامه هاي مشابه 
ديگري به مناس��بت آغاز سال جديد ميالدي به ديگر 
شخصيت هاي سياسي جهان از جمله ترزا مي و شينزو آبه 
نخست وزيران بريتانيا و ژاپن و همچنين شي جين پينگ 
رييس جمهوري چين ارسال كرده  است. پوتين درباره 
تعطيالت س��ال نو هم گفته است كه برنامه خاصي در 
دست ندارد و به وظايف هميش��گي خود در مسكو به 
عنوان رييس جمهوري مشغول است. ديميتري پسكوف 
سخنگوي كرملين پيش تر گفته بود رييس جمهوري 

سال جديد را در پايتخت با دوستان جشن مي گيرد.

 درگيري هاي خونين
در انتخابات پارلماني بنگالدش
گروه جه�ان| نخستين ساعات انتخابات بنگالدش 
با درگيري هاي خونين بين طرف��داران حزب حاكم و 
اپوزيسيون همراه بود كه 5 نفر كشته و ده ها زخمي برجا 
گذاش��ت. از آغاز كارزار انتخاباتي در اين كشور تاكنون 
14 هزار نفر بازداشت ش��ده اند. به گزارش خبرگزاري 
فرانس��ه، 3 نفر از كشته ش��دگان در اين درگيري ها از 
طرفداران حزب حاكم »عوامي ليگ« بودند كه با حزب 
مخالف ائتالف محافظ��ه كار »ملي گرايان بنگالدش« 
درگير شده بودند. 2 نفر ديگر نيز در پي تيراندازي پليس 
كشته ش��دند. به گفته پليس، يكي از آنان قصد داشت 
صندوق هاي راي را به س��رقت ببرد و ديگري در شهر 
بشخالي كشته شد. طبق گزارش هاي منتشر شده، پليس 
به روي طرفداران حزب مخالف كه قصد داشتند به محل 
راي گيري حمله كنند، آتش گش��وده است. انتخابات 
پارلماني بنگالدش يك شنبه در شرايط امنيتي برگزار 
شد. بيش از 700 هزار نفر از نيروهاي نظامي حفظ امنيت 
صندوق هاي راي گيري را برعهده داش��تند. همچنين 
مقامات بنگالدشي از شركت هاي اينترنتي خواستند 
تا خدمات رس��اني را تا نيمه شب يك شنبه قطع كنند 
تا جلوي پخش هرگونه شايعه گرفته شود. بنگالدش 
يكي از پرجمعيت  ترين كشورهاي مسلمان دنياست. 
ش��يخ حسينه واجد از س��ال 2009 قدرت را در دست 
داشته است. در انتخابات كنوني، خالده ضيا رهبر حزب 
اپوزيسيون ملي گرا بزرگ ترين رقيب شيخ حسينه به 
حساب مي آيد، اما در حال حاضر به اتهام فساد در زندان 
به سر مي برد. از اين رو، شيخ حسينه واجد از بخت بااليي 

براي پيروزي مجدد در انتخابات برخوردار است.
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 تهديد دولت عمران خان
به براندازي

گروه جهان| با اعالم ممنوع الخروجي سران حزب 
مردم از جمله بالول بوتو زرداري و آصف علي زرداري و 
محكوميت نواز شريف نخست وزير پيشين اين كشور، 
سران احزاب مخالف دولت پاكستان تالش هاي خود 
را ب��راي مقابله با دولت عمران خان گس��ترش داده 
و عمال به براندازي تهدي��د كرده اند. به گزارش ايرنا، 
دفتر نخست وزير پاكستان هفته گذشته فهرست 
172 نفره برخي از سياس��تمداران را كه پرونده آنها 
در زمينه فساد مالي پيگيري مي شود و حق خروج از 
كشور را ندارند، منتشر كرد. در اين فهرست نام آصف 
علي زرداري رييس جمهوري پيشين، فرزندش بالول 
بوتو و خواهرش فريال تالپور كه از رهبران حزب مردم 
به ش��مار مي روند نيز ديده مي ش��د. دادگاه در حال 
بررسي پرونده فساد مالي اين سياستمداران به ويژه 
در زمينه حساب هاي بانكي جعلي است. اخيرا دادگاه 
عالي پاكستان نواز شريف نخست وزير سابق اين كشور 
را به علت فساد به 7سال زندان و پرداخت جريمه نقدي 
محكوم كرده اس��ت. دولت حزب تحريك انصاف به 
رهبري عمران خان با شعار مبارزه با فساد مالي روي 
كار آمد و تاكنون بسياري از سياستمداران سرشناس 
اين كشور را در اين خصوص به دادگاه كشانده است. 
عمران خان همچنين هشدار داده كه به زودي تدابير 
جديدي عليه آن دس��ته از افراد كه در پرونده هاي 
سنگين پولشويي، اختالس و غارت بيت المال دست 
دارند، اجرا مي شود. احزاب مخالف پاكستان كه عمدتا 
مربوط به حزب مسلم ليگ نواز و حزب مردم مي شود، 
در واكن��ش به رويكرد دولت عم��ران خان مبني بر 
مبارزه با پولشويي در كش��ور مي گويند: »همه اين 
اقدامات از جمله محاكمه مجدد نواز شريف، حبس 
وي و ممنوع الخروج شدن 172 نفر چيزي جز انتقام 
سياسي عمران خان از رقباي خود نيست.« در همين 
حال، وزير پيشين قانون ايالت پنجاب پاكستان و از 
اعضاي حزب مسلم ليگ شاخه نواز شريف گفته با 
وجود دستگيري سران حزب نواز هنوز قدرت براندازي 
دولت پاكستان را داريم. رانا ثناء اهلل افزود: »حكومت 
حزب تحريك انصاف از آينده 6 ماهه خود خبر ندارد 
و نمي داند ما مي توانيم چقدر قدرتمند باشيم و حتي 
حكومت را ساقط كنيم. عمران خان نبايد فراموش 
كند كه تعداد اعضاي اپوزيس��يون و حزب حاكم در 
پارلمان تقريبا برابر اس��ت و آنها نمي توانند مدعي 

حاكميت مطلق باشند.«

نظاميان امريكايي زعفران 
افغانستان را صادر مي كنند

نيروهاي نظامي امريكا صادرات زعفران افغانستان 
را در انحصار خود گرفته اند. به نوش��ته استريپ، 
س��ربازان ارتش امريكايي اخيرا در افغانس��تان 
شركتي چند ميليون دالري »رومي اسپايس« را 
تأسيس كرده و زعفران بسياري از كشاورزان افغان 
را خريداري كرده و در بازار جهاني مي فروشند. اين 
در حالي است كه با ادامه جنگ 17 ساله افغانستان، 
زعفران يكي از سرمايه هاي غني اين كشور به دليل 
ايجاد فض��اي ناامن و بي ثبات با كاهش ش��ديد 

صادرات و افت قيمت همراه بوده است.

 پاكستان در انتظار
دريافت وام 3 ميليارد دالري

يك مقام وزارت دارايي پاكس��تان گفته، توافقنامه 
كمك مالي عربستان به پاكستان براي خريد نفت 
بايد در ژانويه تكميل و آماده امضا ش��ود. به نوش��ته 
روزنامه داون، نخستين نشست فني اين توافقنامه 
اكتبر در اسالم آباد برگزار شد و به زودي از سوي وزراي 
دارايي دو كشور امضا خواهد شد. طبق اين توافقنامه، 
پاكستان وام 3ميليارد دالري يكساله براي خريد نفت 
از عربستان دريافت مي كند. اين سازوكار سه ساله 
است و عربستان در مجموع، 9 ميليارد دالر براي وارد 

كردن نفت به پاكستان كمك خواهد كرد.

 باكو هفدهمين خريدار
سالح جهان است

جمهوري آذربايجان با صرف 3.64درصد از توليد 
ناخالص داخلي خود براي خريد تجهيزات نظامي، 
هفدمين خريدار سالح جهان در 2017 بوده است. 
به گزارش رپورت، س��ازمان سيا به تازگي با انتشار 
گزارش��ي رتبه كش��ورها در زمينه خريد سالح و 
تجهيزات نظام��ي را اعالم كرده اس��ت. بنا به اين 
گزارش، عمان، س��ودان جنوبي و عربس��تان سه 
كشور نخست جهان از لحاظ خريد سالح هستند. 
كش��ورهاي كنگو با هزينه ك��ردن 7.17 درصد، 
الجزاير با 6.55 درصد، امارات متحده عربي با 5.66 
درصد، رژيم صهيونيس��تي با 5.64 درصد، روسيه 
با 5.40درصد، كوي��ت با 4.83 درص��د و لبنان با 
4.76درصد توليد ناخالص داخلي در ميان 10 كشور 

عمده خريدار تجهيزات نظامي قرار دارند.

 انتقال تجهيزات نظامي
امريكا از سوريه به عراق 

در پي تخليه يك پايگاه نظامي امريكا در سوريه، 
تسليحات آن به عراق منتقل شده است. به گزارش 
س��ومريه نيوز، امريكا در پي تخليه يكي از مراكز 
نظامي خود در شهر مالكيه استان حسكه در شمال 
شرقي سوريه، تجهيزات آن را به عراق منتقل كرده 
است. امريكا اين مركز نظامي كه شامل چندين 
انبار مهمات و نيز استقرار 50 سرباز امريكايي بود 
را در چارچوب خارج كردن نيروهايش از سوريه، 
تخليه كرده و خودروهاي زرهي از نوع هامر و نيز 
كاميون هاي مستقر در اين مركز نظامي و نيروهاي 

نظامي آن به عراق منتقل شده اند.
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عكسروز

چهرهروز

حال بهنام صفوي بهتر شده است
بهنام صفوي كه چند س��ال است دچار ضايعه مغزي ش��ده، چند روز گذشته با سطح هوشياري پايين در بيمارستان بستري 
شد. او اكنون حال بهتري دارد و سطح هوشياري اش باالتر رفته است. رضا فواديان � مدير برنامه هاي اين خواننده پاپ � درباره 
وضعيت جس��ماني صفوي به ايس��نا گفت: حال آقاي صفوي بهتر است، او روز گذش��ته از بخش CCU به ICU منتقل شد. 
فواديان با بيان اينكه بايد مراقبت هاي بيشتري از صفوي بشود، اظهار كرد: سطح هوشياري او نسبت به روزهاي گذشته بهتر 
شده است. او بيان كرد: وضعيت جسماني بهنام صفوي به علت شيمي درماني ضعيف شده است، بنابراين نياز بود بستري شود 

و شرايط جسماني او تقويت شود. ان شاءاهلل حال او با دعاي مردم و توكل به خدا بهتر مي شود.

بازارهنر

اثر يك ميلياردي »پيالرام« در حراج تهران 

يادي از دانشجويان فقيد دانشگاه آزاد در كنسرت 

»فيالرمونيك« اسفند كنسرت مي دهد

اث��ري از فرامرز پيالرام از س��وي خانواده اين هنرمند 
فقيد دي ماه س��ال ج��اري در دهمين ح��راج تهران 

عرضه مي شود.
علي پيالرام فرزند فرامرز پيالرام درباره اثر پدرش كه 
در دهمي��ن حراج تهران عرضه مي ش��ود به خبرنگار 
مهر گفت: اين اثر از جمله آثار نقاشي خط اين هنرمند 
است كه مربوط به سال ۱۳۵۶ و دوره هاي آخر كارهاي 
پيالرام اس��ت ك��ه در ابع��اد ۲ متر در ي��ك متر و ۳۰ 

سانتي متر كار شده است.
او برآورد قيمت پايه اين اثر را ۸۰۰ تا يك ميليارد و ۲۰۰ 
ميليون تومان اعالم كرد. علي پيالرام مجموع آثار اين 
هنرمند را بالغ بر هزار اثر شامل طراحي، نقاشي خط و 
مجسمه ذكر كرد كه در طول دهه ۴۰ تا اوايل دهه ۶۰ 
خلق شده و برخي از اين آثار در اختيار خانواده او و بخش 
ديگري از آنها نيز در اختيار موزه هاي داخلي، خارجي 

و مجموعه داران است.
 فرزند فرامرز پي��الرام درباره برگ��زاري حراج تهران 
بيان كرد: با توجه به برگزاري حراج هاي بين المللي در 
منطقه خاورميانه و سهم بزرگ ايران در اين حراجي ها، 
هنرمندان ايراني هم نياز به برگزاري يك حراجي داخلي 
در س��طح حراجي هاي بين المللي داشتند كه حراج 
تهران در جهت رفع اين نياز با مديريت و تيم حرفه اي 
كارش را آغاز كرده و به اعتقاد من در هر دوره رشد كرده 

اس��ت. وي در پايان ديدگاه خود را درباره حراج تهران 
و فعاليت اقتصادي آن اينگونه بيان كرد: حراج تهران 
در كنار تاثيري كه بر بهبود اقتصاد هنر ايران در داخل 
كشور دارد، فرصتي را براي بازديد از يك نمايشگاه بزرگ 
شامل آثاري از بهترين هنرمندان ايراني فراهم مي كند.

فرامرز پيالرام چهره اي شناخته ش��ده در ميان موج 
نوس��نت گرايي هنرمندان دهه ۱۳۴۰ ايران است كه 
تاثير بسزايي در شكل گيري مفهومي تازه در گستره 

نقاشي خط مدرن داشت.
 پيالرام در آثار اوليه اش، نقش مايه هاي هندسي را در 
تلفيق با فرم هاي فيگوراتيو، عناصر معماري مذهبي و 
نقش مهرهاي كتيبه دار دستمايه كار خود قرار داد، اما 
در ادامه و در مسير جس��ت وجوهايش سراغ فرم ها و 
تركيب بندي هاي حروف نستعليق و شكسته نستعليق 

در خوشنويسي ايراني رفت.

محمد عليزاده ضمن اش��اره به حادثه اخير واژگونى 
اتوبوس دانش��گاه علوم و تحقيقات ته��ران با خانواده 
آنها همدردى و قطعه »زخ��م« را با همراهي پيانوي 

اميرحسين اويسي به روح درگذشتگان تقديم كرد.
كنس��رت زمس��تانى محمد عليزاده برگزار شد. اين 
كنسرت در روزهاي هفتم و هشتم دى طى سه سانس 
در نمايشگاه بين المللي تهران و به تهيه كنندگي شركت 
ايران گام به مديريت صدرالدين حس��ين خاني روي 
صحنه رفت. در ابتداي اين برنامه پس از پخش كليپي 
از آلبوم هاى منتخب شركت ايران گام، نوازنده ها روي 
صحنه حاضر شدند و كنسرت با قطعه ريتميك »همينه 
كه هست« آغاز شد كه از همان ابتداي برنامه، همخواني 
و تش��ويق هاي حاضرين را به همراه داش��ت. محمد 
عليزاده پس از اين قطعه ضمن خوش آمدگويي به حضار 
و تبريك آغاز فصل زمستان، آرزو كرد كه ميزبان خوبى 
براى مهمانان خود در ماه تولدش باشد. اين خواننده و 
اعضاي گروهش براي كنسرت خود تركيبي از قطعات 
ريتميك و آرام را انتخاب كرده بودند و پس از قطعه اول 

س��راغ آهنگ »گاهي بخند« رفتند و پس از آن نوبت 
به قطعه »چهل درجه« رس��يد. او بعد از اجراى قطعه 
»چهل درجه«، با اشاره به حادثه اخير واژگونى اتوبوس 
دانشگاه علوم و تحقيقات تهران با خانواده آنها همدردى 
و قطعه »زخم« را با همراهي پيانوي اميرحسين اويسي 
به روح درگذش��تگان تقديم كرد.  بعد از اجراى قطعه 
»احس��اس«، آهنگ پرطرفدار و ريتميك »زندگي« 
اجرا شد و پس از آن قطعه جديد »خاطرت تخت« كه 
در پايان آن داود اريكه با س��ولوي ساكسيفون اعضاي 

گروه را همراهي كرد. 

رهبر اركستر فيالرمونيك تهران در تشريح تازه ترين 
فعاليت هاي اين مجموعه خصوصي از برگزاري يك 
كنسرت ويژه در اسفند ماه و داليل حضورشان در 

جشنواره موسيقي فجر سخن گفت.
آرش گوران آهنگساز و رهبر اركستر فيالرمونيك 
تهران در تشريح تازه ترين فعاليت هاي اين مجموعه 
در ماه هاي پيش رو توضيح داد: نيمه اسفند ماه سال 
۹۷ تازه ترين كنسرت اركستر فيالرمونيك تهران 
با اجراي يك رپرتوار جديد در تاالر وحدت برگزار 

خواهد داشت.
او در پاسخ به پرسش��ي درباره حضور اين گروه در 
س��ي و چهارمين جشنواره موس��يقي فجر گفت: 
طي هفته هاي گذشته پيشنهادهايي براي حضور 
اركستر فيالرمونيك تهران در جشنواره موسيقي 
فجر ارايه ش��د كه ما نيز ش��رايط حضورمان را به 
دوستان اعالم كرديم. رهبر اركستر فيالرمونيك 
تهران در توضيح اين ش��رايط بي��ان كرد: رعايت 
اس��تانداردها كه براي هر مجموعه اي مهم است، 
البته دوستان شرايط مطرح شده از سوي ما را قبول 
نكردند و ما در كمال احترام براي چندمين س��ال 
پياپي در جشنواره موسيقي فجر حضور نخواهيم 

داشت. گوران كه چندي پيش برنده ديپلم افتخار 
مسابقات بين المللي رهبري اركستر »درياي سياه« 
را برد و جزو بيست رهبر برگزيده مسابقات ژونس 
موزيكال فستيوال جرج انسكو در روماني معرفي 
شده بود با اش��اره به تاريخ انتش��ار آلبوم اركستر 
فيالرمونيك تهران نيز گفت: تمامي مراحل توليد 
آلبوم گروه به اتمام رس��يده و ما همچنان در حال 
بررسي نحوه عرضه اين مجموعه با تهيه كننده اي 
مناس��ب هس��تيم زيرا ما براي توليد آن وسواس 
زيادي به خرج داديم. او در پايان گفت: اگر نتوانيم 
در ايران با تهيه كننده مناس��بي به توافق برسيم 
مذاكراتي را با چند كمپاني بين المللي براي انتشار 

آلبوم خواهيم داشت.

تاريخنگاريتاريخنگاري

ورود نيروهاي روس به تبريز و كشتار مردم 
ده��م دي ۱۲۹۰، با ورود س��پاهيان روس به تبريز، 
بس��ياري از م��ردم به دس��ت آنها قتل عام ش��دند 
و ثقة االسالم تبريزي نيز سعي مي كرد با گفت وگو 
مانع از كشتار مردم شود. سرانجام ثقةاالسالم ميرزا 
علي آقا تبريزي به وسيله نيروهاي متجاوز روس در 

تبريز كشته شد. 
اش��غال تبريز به دس��ت قواي روس در سال ۱۲۹۰ 
اشاره به محاصره و اشغال تبريز درست پس از دوران 
استبداد صغير و فتح تهران به دست مشروطه خواهان 
دارد. در پي استخدام مستش��ار امريكايي، مورگان 
شوستر، توس��ط دولت ايران براي اصالح امور مالي 
اي��ران، حكومت تزاري روس و حكومت پادش��اهي 
انگليس مراتب ناخرس��ندي خود را از اين استخدام 
ابراز و خواس��تار عزل مستش��ار امريكايي از سمت 
خود و اخراج او از ايران ش��دند. دولت تزاري روسيه 
حت��ي اولتيماتومي مبني بر تهدي��د دولت ايران به 
اقدام نظامي كرد و سرانجام نيز با وجود تبعيت دولت 

ايران از اولتيماتوم روس، قواي روسيه توانستند پس 
از چندين روز اردو كشي و محاصره تبريز اين شهر را 
به اشغال خود در آورند. روس ها در حين تهاجم و در 
دوران اشغال دست به اعدام آزادي خواهان و كشتار 
مردم عادي تبريز زدند. آمار دقيق كشته شدگان مردم 
تبريز بطور دقيق معلوم نيست با اين حال گزارش هاي 
مختلف تعداد كشته شدگان تبريزي را حدود ۱۲۰۰ 

نفر تخمين زده اند.
در روز اول تجاوز روس، مردم تبريز به دفاع از ش��هر 

پرداختند و در مقابل متجاوزين جنگيدند. با اين حال 
قواي نظامي روس توانستند به علت نبود تجربه نظامي 
و نبود رهبري واحد تبريزيان تلفات زيادي بر ساكنان 
ش��هر وارد آورند. در روز بعد جنگ از سر گرفته شد 
ولي در غ��روب آن روز دو طرف با آتش بس موافقت 
كردند، تا اين زمان با وجود تلفات زياد هنوز مدافعان 
تبريز موقعيت دفاعي خود و شهر را حفظ كرده بودند. 
در اين زمان روس ه��ا ارتباط خطوط تلگراف تبريز 
با س��اير نقاط را قطع كردند. با نبود ارتباط مبارزين 
تبريزي هنگام قبول آتش بس از نقشه هاي روس ها 
براي تجديد قوا با استفاده از فضاي آتش بس بي خبر 
ماندند. در روز س��وم نبرد، با آم��دن قواي تازه نفس 
روس، مقاومت مدافعان تبريز در هم شكس��ته شد 
و تبريز به اش��غال قواي روس در آمد. پس از اشغال، 
روس ها به انتقام از مدافعان شهر و آزادي خواهان شهر 
دست زدند. در اين بين تعداد زيادي از مردم شهر نيز 

به دست روس ها و عمال آنها كشته شدند. 

اولين ميزباني »آزادي« از بانوان فوتبال ايران

AFC برآورد كرد: ۱۵۰ ميليون دالر ارزش حق پخش فوتبال ايران

ديدار دوستانه تيم ملي فوتبال بانوان ايران 
و روسيه در ورزشگاه آزادي برگزار مي شود. 
تيم ملي فوتبال بانوان ايران كه خود را براي 
حضور در مرحله دوم انتخابي المپيك ۲۰۲۰ توكيو آماده 
مي كند در ورزشگاه آزادي در يك بازي دوستانه ميزبان 
تيم ملي فوتبال بانوان روسيه خواهد بود. اين بازي در حالي 
برگزار مي شود كه تيم ملي بانوان ايران براي اولين بار بعد 
از انقالب اسالمي قرار است در ورزشگاه آزادي بازي كنند. 
در اين ديدار، تنها بانوان مي توانند با حضور در ورزشگاه 
تماش��اگر بازي باش��ند. مهدي تاج، رييس فدراسيون 
فوتبال اين خبر را تاييد كرد اما هنوز زمان برگزاري اين 
ديدار مشخص نيس��ت. مريم آزمون، سرمربي تيم ملي 
فوتبال بانوان، برگزاري اين ديدار را بزرگ ترين حركت 
ورزشي كشور دانست و ابراز اميدواري كرد كه بانوان در 

بازي ايران - روسيه آزادي را پر كنند. 

يك عضو هيات رييسه فدراس��يون فوتبال مي گويد 
كارشناس��ان AFC ارزش حق پخش فوتب��ال ايران 
را ح��دود ۱۵۰ ميليون دالر ب��رآورد كرده اند. محمود 
اس��الميان در جلس��ه هم انديش��ي خصوصي سازي 
استقالل و پرسپوليس اظهار كرد: نمي توان فوتبال را با 
هيچ مساله اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و ... مقايسه 
كرد. ش��ما در جام جهاني عكس العم��ل مردم و مقام 
معظم رهبري كه دو بار واكنش نشان دادند را مشاهده 
كرديد. از نظر زيرساختي فوتبال داراي سه ركن است. 
مردم ما به لحاظ عالقه مندي جزو چهار  پنج كشور اول 

دنيا هستند.
او با بيان اينكه مردم بهانه اصلي براي توس��عه فوتبال 
است، گفت: فدراس��يون فوتبال ايران به دليل شرايط 
خ��اص خود داراي ثبات نس��بي اس��ت. تف��اوت اين 
فدراسيون با ساير فدراس��يون ها اين است كه اعضاي 
هيات رييس��ه و رييس فدراس��يون از طريق مجمع 
انتخاب مي ش��ود كه متش��كل از مديران باشگاه ها و 
اعضاي هيات هاست. فدراسيون كشتي كه جزو دو سه 
كشور دنيا است، داراي كرسي در دنيا نيست. بحث من 
ثبات مديريتي است كه در اين فدراسيون ايجاد شده 
است. فوتبال داراي ۱۶ كرسي در AFC است. اميدوارم 
اين را حفظ كنيم. اين عضو هيات رييس��ه فدراسيون 
فوتب��ال با تاكيد بر اينكه دولت بايد از مديريت س��اير 
فدراسيون ها هم خارج شود، افزود: در اقتصاد هم بايد 
اين طور باشد. اگر مصيبت اول كشور را بپرسند مي گويم 

دولت در همه امور دخالت مي كند. دولت در دنيا نقش 
نظارت و برنامه ريزي دارد. وقتي اجرا را با برنامه ريزي 
اشتباه گرفتيد، به مش��كل مي خوريد. اميدوارم قولي 
كه آق��اي روحاني به مجلس داده و زحمات س��ازمان 
خصوصي سازي به نتيجه برسد. اسالميان با طرح اين 
موضوع كه بايد ببينيم ما در اداره نهادها اشتباه مي كنيم 
يا تمام دنيا، گفت: برنامه ريزي فوتبال در دنيا نش��ان 
مي دهد كه ۶۵ تا ۷۵ درصد فوتبال دنيا از حق پخش 
است. يا بايد راه ديگري را برويم يا اين موضوع را قبول 
كنيم. راه سومي نيست. علت بدهكاري تيم ها و ناتواني 
بخش خصوصي و غيبت بخش خصوصي در اداره تيم ها 
نبود حق پخش است. عربستان سعودي ۱۰۰ ميليون 
دالر، امارات ۱۵۰ ميليون دالر، كره جنوبي ۴۶۰ ميليون 
دالر و انگليس كه ۳ ميلي��ارد و ۴۴ هزار پوند از طريق 
حق پخش درآمد داش��تند. علت هم انحصار است. ما 
در خودرو انحصار داريم كه نتيجه پرايد ش��ده اس��ت. 

اين عضو هيات رييسه فدراسيون فوتبال با بيان اينكه 
كارشناسان AFC ارزش حق پخش فوتبال ايران را ۱۵۰ 
ميليون دالر برآورد كردند، ادامه داد: با توجه به جمعيت 
و عالقه مندي مردم در مقايس��ه با امارات و عربستان 
منطقي است. گزينه سوم در ايران اين است كه تيم ها 
را به بنگاه هاي دولتي مي دهيم كه سپاهان، ذوب آهن 
و فوالد همين طور هستند. اشخاص هم از جيب هزينه 
مي كنند اما استقالل و پرسپوليس از طريق تبليغات 
درآمدهايي دارند. اگر مس��اله حق پخش حل نشود، 
واگذاري شكس��ت مي خورد. متاسفانه ما با بديهيات 
مواجهيم. آقاي فردوسي پور شما كه تهيه كننده برنامه 
نود هس��تي، اگر پول ندهند مي تواني برنامه خودت را 
اداره كن��ي؟  او افزود: تيم ملي ما به قطر رفته اما دولت 
يك ريال هم كمك نكرد. خدا پدر فدراسيون فوتبال قطر 
را بيامرزد كه به ما جا داد و حدود ۴۰۰ هزار دالر هزينه 
كرد. آيا خوشحالي مردم ارزش نداشت كه دولت يك 
ريال هم نداد؟ سازمان خصوصي سازي مي تواند مزايده 
بگذارد اما اگر منابع دو باشگاه كه عمده آن حق پخش 
است، پرداخت نشود، من چك سفيد امضاء مي دهم كه 
موفق نمي شويد. اهليت مهم است اما كساني بايد حضور 
داشته باشند كه بايد اين شرايط حاكم باشد يا تضمين 
بدهند كه بدهي بار نياورند و فقط خودش��ان استفاده 
كنند. به خاطر تحريم ها، نمي توان درآمد ۲۰ درصدي 
از تبليغات را محقق كرد. فوتبال هواداران زيادي دارد و 

نمي توان با حرف اين كار را محقق كرد.

ورزشي

ايستگاه

فرمانده شرور را با ترامپ 
مقايسه نكنيد!

ضيافت پول سازها 

مارك هميل ستاره فيلم 
»جنگ ستارگان« گفت 
ك��ه دارث ويدر فرمانده 
شرور »جنگ ستارگان« 

بهتر از ترامپ است.
به گزارش واش��ينگتن 
تايم��ز، م��ارك هميل 
س��تاره فيل��م »جنگ 

ستارگان« گفت ناراحت مي شود وقتي مي بيند 
مردم دونالد ترام��پ رييس جمهوري امريكا را با 
دارث ويدر ش��خصيت شرور »جنگ ستارگان« 
مقايسه مي كنند، براي اينكه حداقل شخصيت 
خيالي دارث ويدر در پاي��ان براي انجام كارهاي 
بد و زشتش پشيمان شد! بازيگر ليبرال امريكايي 
كه رك و با صراحت حرف مي زند و بيش��تر براي 
ايفاي نقش لوك اسكاي واكر در فرنچايز »جنگ 
ستارگان« شناخته مي ش��ود، اين سخنان را در 
گفت وگوي روز كريس��مس با واشينگتن پست 
مطرح كرد؛ گفته هايي كه در قالب يك پادكست 
منتشر شده است. هميل گفت: من واقعا از اينكه 
مردم ترامپ يا حتي ديك چني )معاون س��ابق 
جرج دبليو بوش( را با دارث ويدر مقايسه مي كنند 
ناراحت مي ش��وم براي اينك��ه دارث ويدر وقتي 
خطاهاي خود را ديد پشيمان شد در حالي كه من 
هيچكدام از اينها را نمي بينم كه پشيمان شوند. 
بازيگر »جنگ س��تارگان« كه ي��ك كاربر فعال 
توييتر است و بطور منظم از ترامپ انتقاد مي كند، 
ترامپ را يك فرد »گنده، وراج، مغرور، خودخواه 
و بدون هيچ حسي از خودآگاهي« خواند. هميل 
همچنين گفت: ترامپ يك فرد مضحك است كه 

اگر در جايگاه قدرت نباشد خيلي هم بامزه است

۲۰۱۸ س��الي پربركتي 
براي سينماي امريكا بود 
و ميزان فروش فيلم هاي 
سينمايي در گيشه هاي 
داخل��ي اي��ن كش��ور به 
باالترين حد خود در تاريخ 
رسيد. به گزارش ورايتي، 
س��ال ۲۰۱۸ مي��الدي، 

همانطور كه در گزارش هاي متعددي به آن پرداخته 
شده است، سالي طاليي براي صنعت سينماي امريكا 
بود و تجزيه و تحليل داده ها نشان داد كه ميزان فروش 
گيشه اي در سينماي اين كشور به باالترين ركورد خود 
در طول تاريخ رسيد. هاليوود بعد از رهايي از ابتالي 
خود به ساخت دنباله هاي بيش از حد و آشفتگي در رد 
و بدل شدن حق امتياز ساخت فيلم بين استوديوهاي 
مختلف، توانس��ت به كمك تركيبي درست و سالم 
از انواع توليدات س��ينمايي مخاطبان خود را دوباره 
مجذوب سالن هاي سينما كند و با خلق فيلم هاي 
پرفروش و سورپرايزهايي كه دنباله هاي آنها مي توانند 
مدت ها ادامه داشته باشد، ورق را به نفع خود برگرداند.

باكس آفيس داخلي امريكا امسال با ۱۱.۹ ميليارد دالر 
فروش، افزايشي ۷ درصدي نسبت به سال ۲۰۱۷ را 
تجربه كرد. اين امر مديون بالك باس��ترها يا همان 
فيلم هاي طاليي و پرفروشي است كه امسال از دل 

اكثر استوديوها بيرون آمده و اكران شدند. 
»پلنگ سياه« نيز، برنده بزرگ امسال امريكاي شمالي 
بود و با ۷۰۰ ميليون دالر فروش داخلي به سومين فيلم 

پرفروش تاريخ سينماي امريكا تبديل شد. 
همچنين بايد گفت جوانان هنوز به سالن هاي سينما 
مي روند. مطابق آمار ۶۴.۴ درصد سينماروها در امريكا 
بين ۱۸ تا ۴۴ س��ال دارند و اين يعني براي اين قشر 
جوان با وجود سرويس هاي راحت آناليني همچون 
نتفليكس، تجربه حضور در س��الن سينما يك امر 

دلپذير محسوب مي شود.

میراثنامه

فقط براي تئاتر يا كنسرت به تاالر وحدت نرويد
نيم قرن از ساخت تاالر وحدت )رودكي( مي گذرد اما شايد 
آثار بي قيمتي مثل هنر ويتراي، نقاشي و مينياتورهايي كه 
روي در و ديوار آن، جا خوش كرده است، به چشم بسياري 
از كساني كه گذرشان به اين بنا افتاده، نيامده باشد. تاالر 
وحدت تنها يك تاالر نيس��ت؛ نمايش��گاهي دايمي از 
تابلوهاي بزرگ نقاشي گرفته تا هنر ويتراي و مينياتورهاي 
ايراني است كه توسط هنرمندان اين سرزمين به يادگار 
مانده  است. آثاري كه شايد نتوان روي آنها قيمت گذاشت.

اگر براي تماشاي تئاتر يا كنسرت به تاالر وحدت مي رويد، 
به تابلوهاي كاشي كاري يا نقاشي هاي روي ديوار هم دقت 
كنيد. اين آثار متعلق به هنرمندان بزرگ اين سرزمين 
هستند كه برخي از آنها ديگر در بين ما نيستند. حتي با 
صندلي هاي اين مجموعه با احترام برخورد كنيد زيرا سن 

برخي از آنها به ۵۰ سال مي رسد. 
با س��اخت تاالر رودكي بود كه نوعي هنر مقايسه اي به 
وجود آمد و ناگهان در تهران هنرهاي سنتي، تجسمي، 
تئاتر، موسيقي و ادبيات زير يك سقف رفت. بعد از ساخت 
اين بنا، تعداد زيادي از هنرمندان معروف جهان به تاالر 
رودكي فراخوانده شدند تا تصوير جديدي از ايران فرهنگي 
به نمايش دربيايد. عوامل دست اندركار با الگوهاي نوظهور 
پوسترسازي، عكاسي و موسيقي را به هنرهاي تجسمي 
پيوند دادند و نگرش تازه اي در گرافيك مطرح كردند. به 
گزارش ايسنا، در كتاب تاالر رودكي، گرافيك، معماري و 
هرچه )۴۶.۵۷( كه آريا كسايي در پروژه آرشيوي استوديو 
كارگاه و مركز نبشي طراحي، گردآوري و تنظيم كرده 
است، درباره آثار هنري استفاده شده در اين مجموعه، 
آورده شده است: چند اثر هنري از طرف وزارت فرهنگ و 
هنر به هنرمندان تهران سفارش داده شده بود تا قسمت 

انتظار و راهروها تصويري از ذهنيت يك تاالر اُپراي ايراني 
را به ذهن تماش��اگران القا كنند. دو نقاشي به سبك و 
شيوه نقاشي هاي مهدي ويش��كايي هم ديده مي شد 
كه در حال حاضر اثري از اين دو نقاشي در تاالر وحدت 

ديده نمي شود.
ويشكايي يكي از نخس��تين هنرمندان نوگراي ايران 
نيز جزو اين س��فارش ها بود. مهم ترين آثار او پرتره ها و 
طبيعت هاي  بي جاني هس��تند كه با تنوع رنگي زياد و 
ضربه قلم هاي قدرتمند اجرا شده اند. شناخته شده ترين 
آثار او پرتره هايي هستند كه از شخصيت هاي ايراني و 
خارجي خلق كرده است. ويشكايي در سن ۸۶ سالگي 
از دنيا رفت. نادعلي � مس��وول تشريفات تاالر وحدت � 
درباره اين آثار به ايسنا، مي گويد: »چنين آثاري در تاالر 
وحدت وجود ندارد و بعد از انقالب ديده نشده و درباره آن 
نيز صحبتي نشده است؛ شايد در يكي از موزه ها نگه داري 
مي شود اما سيستم ما از آن اطالعي ندارد. در كل، تاالر 

وحدت گنجينه يا بايگاني ندارد.«
پيش از ورود به ضلع غربي در طبقه  همكف، تابلوهاي 
ويتراي )نقاشي روي شيش��ه( از خنياگران روي ديوار 
نصب شده اند كه كار علي اكبر صادقي است. اين هنرمند، 

يك نقاش نو كالسيك روايت گراس��ت. در واقع كسي 
است كه نقاشي كالسيك ايران و جهان، به ويژه مينياتور 
ايران را خيلي خوب مي داند و تجربه كرده است. ديد نو 
او به جهان، ادبيات و اسطوره ها، اين هنرمند را متفاوت 
مي كند. صادقي ج��زو اولين هنرمندان كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان و يكي از بنيانگذاران فيلم هاي 

انيميشن اين موسسه بوده است و حاال ۸۱ سال دارد.
در ورودي ضلع ش��رقي تاالر نيز نقاشي سه لتي بسيار 
بزرگي از ابوالقاسم سعيدي سرتاسر ديوار باالي راهروها 
را پوشانده است. در اين نقاش��ي بر زمينه درخت هاي 
هميشگي سعيدي چند الهه در سما پيراموني خورشيد 
زرد هستند كه فرم دايره سفيد درون اين خورشيد زمين 
را تداعي مي كند. اين اثر بعد از انقالب در دو مرحله ابتدا به 

صورت جزئي و بعد به صورت كلي ترميم شد.
با اينكه سعيدي بيشتر در غرب زندگي كرده است اما يكي 
از ايراني ترين نقاشان معاصر محسوب مي شود. سعيدي 
كه  در حاشيه كوير متولد شده است، در كارهايش »باغ 
ايراني« را بيش از هر چيز ديگر و شايد بيش از هر نقاش 
ديگر به تصوير كشيده است. تصوير اين »باغ ايراني« كه با 
نمودها و نمادهاي مختلف در انواع هنرهاي سنتي ايراني 
از كاشي كاري و سفالگري گرفته تا قالي بافي بازتاب يافته 
و در كارهاي او جلوه اي مدرن پيدا كرده است. اين هنرمند 
۹۳ ساله در فرانسه زندگي مي كند و شش اثرش در حراج 
تهران در سال هاي متوالي به فروش رفته است. روبه روي 
اثر سعيدي نقاشي بزرگ ديگري روي بوم وجود داشته 
كه كار ركن الدين سپهري زنگنه بوده است. تصوير يكي از 
بزم هاي نظامي گنجوي و تصاويري ملهم از مينياتورهاي 

ايراني روي آن نقش بسته بوده است.
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